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prace doktorskie

Tomasz Góral

19 grudnia 2007 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się
publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Tomasza
Górala. Tematem pracy doktorskiej był „Wpływ technologicznych
parametrów napawania brązu na podłoże stalowe na wybrane
właściwości użytkowe napoin”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), a recenzentami prof.
dr hab. inż. Jan Pilarczyk (Instytut Spawalnictwa w Gliwicach)
i dr hab. inż. Piotr Rusek, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

Napawanie powierzchni stosuje się nie tylko w celu
przywrócenia częściom maszyn pierwotnych własności
utraconych w wyniku zużycia, ale także dla nadania
powierzchniom nowo wytwarzanych elementów odpowiednich cech użytkowych. Materiałem, który może
być do tego celu wykorzystany jest brąz. Elementy
z warstwami wierzchnimi z brązu nakładanymi metodami spawalniczymi są z powodzeniem wykorzystywane
do współpracy z innymi elementami w warunkach tarcia
lub do pracy w środowiskach korozyjnych. W celu obniżenia kosztów napawania, a w szczególności kosztów
materiałowych, konieczne jest ograniczenie do niezbędnego minimum zużycia brązu napawanego z reguły na
podłoże stalowe.
W pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Górala przedstawiono wpływ doboru parametrów napawania metodą
MIG brązu cynowego CuSn6 na stal o utrudnionej spawalności (stal gatunku 45) na wybrane własności napoiny. Badania obejmowały wyznaczenie zakresów technologicznych parametrów napawania zapewniających uzyskanie napoin o odpowiedniej jakości i wymaganych właściwościach użytkowych. Wykorzystując metodę planowania eksperymentu określono wpływ tych parametrów na
geometrię napoin układanych na podłoże stalowe, także
z zastosowaniem różnych gazów osłonowych – argonu,
helu lub mieszanki argonowo-helowej. W czasie badań
określono wpływ podziałki układanych ściegów na geometrię warstwy z brązu. Zapewniony został mały udział
materiału podłoża w napoinie przy właściwym związaniu
jej z materiałem podłoża. W pracy wyznaczono twardość
napoin, materiału podłoża jak i strefy pomiędzy napoiną
a materiałem napawanym. Celem badań metalograficznych i rentgenograficznych napoin było wykrycie ewentualnych wad wewnętrznych napoin, a próba zginania
umożliwiła określenie przyczepności napoiny do materiału podłoża. Przeprowadzone badania twardości wykazały
wpływ liczby napawanych warstw brązu na ich twardość.
Nie stwierdzono istotnego oddziaływania procesu napawania na twardość materiału podłoża. Próba zginania
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wykazała dobre związanie warstwy napawanej ze stalą.
W wyniku badań metalograficznych i rentgenograficznych
stwierdzono obecność niewielkich wad, które jednak nie
mają istotnego znaczenia z punktu widzenia właściwości
użytkowych napoin.
Badania tribologiczne napoin jedno- i dwuwarstwowych przeprowadzono jako porównawcze z brązem odlewanym o takim samym składzie chemicznym. Współczynniki tarcia i zużycia liniowego skojarzeń pracujących
ślizgowo wyznaczono w środowisku smarnym oleju mineralnego i syntetycznego. W trakcie badań stwierdzono
różnicę współczynnika tarcia związaną z ilością warstw
w napoinie i rodzajem środowiska smarnego. Nie zaobserwowano istotnych różnic w przypadku zużycia liniowego próbek warstwowych i porównawczych pracujących
w rozważanym środowisku.
Jednym z osiągnięć pracy jest określenie oddziaływania
technologicznych parametrów napawania metodą MIG
na geometrię ściegu i głębokość wtopienia, co pozwala
na opracowanie zasad właściwego ich doboru w celu
zwiększenia wydajności i skrócenia czasu napawania
z zapewnieniem założonych wcześniej kryteriów jakościowych układanych napoin, bez stosowania dodatkowego, specjalistycznego wyposażenia.
Istotnym czynnikiem umożliwiającym poprawę jakości
procesu napawania MIG/MAG jest, oprócz nastawienia
wła-ściwych technologicznych parametrów napawania,
dobór odpowiedniego gazu lub mieszanki osłonowej.
Również i ta problematyka znalazła swoje odzwierciedlenie w pracy, szczególnie w postaci badań wpływu rodzaju gazu osłonowego na parametry geometryczne napoin
i głębokość wtopienia.
Praktycznym wynikiem pracy jest przedstawienie zalecanych zakresów technologicznych napawania, które
gwarantują uzyskanie napoin spełniających założone
wcześniej kryteria jakościowe, związane z geometrią napoin, głębokością wtopienia, strukturą, twardością, przyczepnością do podłoża, obecnością wad wewnętrznych,
a wreszcie własnościami tribologicznymi.

Jerzy Nowacki
Maciej Urbański
Piotr Zając

Spawanie FCAW stali duplex
w budowie statków do transportu chemikaliów
FCAW welding of duplex steel in construction
of vessels for transport of chemicals

Streszczenie

Abstract

W artykule rozważane są materiałowo-technologiczne
problemy spawania stali duplex. Przedstawiono obszar zastosowań spawania FCAW stali duplex typu UNS S31803
w budowie statków do transportu chemikaliów na przykładzie serii B588-III, statków budowanych w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Analizowano wpływ wybranych
aspektów technologii spawania, w tym energii liniowej
i temperatury międzyściegowej, materiałów dodatkowych
na właściwości złączy spawanych.

The paper contemplates the problems connected with
duplex steel welding in terms of materials and technologies. It presents the area of application of FCAW welding
of UNS S31803 type duplex steel in the production process of vessels designed for transport of chemical substances on the basis of an example of B588-III series
vessels which are manufactured by Stocznia Szczecińska
Nowa Sp. z o.o. [Szczecin Shipyard]. The article contains
the analysis of the impact of selected aspects of the welding technology, including linear energy and inter-welding
sequence temperature, as well as of additional materials
on the properties of welded joints.

Obszar zastosowań spawania
FCAW stali duplex
w konstrukcji statków
do transportu chemikaliów
Chemikaliowce ze zbiornikami ładunkowymi ze stali duplex produkowane są od około dwudziestu pięciu lat. Zapotrzebowanie na tego typu statki początkowo było niewielkie,
obecnie widać tendencję wzrostową, ale ogranicza się ona do
budowy kilku jednostek w skali roku. Technologia spawania
stali duplex w powiązaniu z budową konstrukcji wielkogabarytowych stwarza wiele problemów, dlatego nieliczne ośrodki na świecie podjęły ryzyko wytwarzania chemikaliowców
z tego typu stali [1, 2]. Statki chemikaliowce dostosowane są
do transportu ładunków chemicznych, jak również produktów
rafinacji ropy naftowej, kwasów, olejów roślinnych, tłuszczów
zwierzęcych i melasy. Dodatkowo przystosowane są one
do przewozu takich ładunków jak hexamethylenedimene,
n- pentane, i pentane, naphtalene, kwas fosforowy. Konstrukcja kadłuba uwzględnia stan naprężeń wewnętrznych
i obciążeń zewnętrznych, rodzaj i rozmieszczenie przewożonego ładunku oraz potrzeb eksploatacyjnych: m.in. jednoczesny przewóz różnych substancji chemicznych w osobnych zbiornikach ładunkowych oraz wymagania przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych i warunki eksploatacji.
W przypadku chemikaliowców o mniejszej wyporności (poniżej 40 000 DWT) przestrzeń ładunkowa podzielona jest na
odrębne części, gdzie wyróżnić można zbiorniki boczne z lewej i prawej burty oraz zbiorniki środkowe. Zbiorniki wzdłużnie podzielone są układem grodzi falistych wzdłużnych o fali
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Politechnika Szczecińska, mgr inż. Maciej Urbański główny spawalnik, mgr inż. Piotr
Zając – Stocznia Szczecińska Nowa.

pionowej. Zewnętrznie zbiorniki ograniczone są dnem podwójnym, grodziami burtowymi podwójnymi i pokładem głównym. Podziału na mniejsze zbiorniki dokonuje się za pomocą
grodzi falistych o układzie fali poziomej (rys. 1 a) lub fali pionowej (rys. 1 b) [3÷5].
a)

b)

Rys. 1. Widok zbiorników ładunkowych chemikaliowców o wyporności poniżej 40 000 DWT: a – układ grodzi wzdłużnych o fali pionowej
i poprzecznych o fali poziomej, b – układ grodzi wzdłużnych i poprzecznych o fali pionowej [9]
Fig. 1. View of loading cisterns on chemical tankers which feature
displacement lower than 40 000 DWT: (a) configuration of vertical
wave longitudinal bulkheads and horizontal wave transversal bulkheads; (b) configuration of vertical wave longitudinal and transversal
bulkheads [9]
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Rys. 2. Jednostka B588-III/3 zbudowana w SSN. Widok podziału na zbiorniki ładunkowe [6, 8]
Fig. 2. B588-III/3 Vessel built by the Szczecin Shipyard. View of division into freight containers [6, 8]

Dzięki mniejszej ładowności, mniejszym obciążeniom zewnętrznym i naprężeniom wewnętrznym konstrukcja grodzi falistych w pełni zabezpiecza sztywność konstrukcji wewnętrznej kadłuba, a wszystkie usztywnienia umieszcza się
na zewnątrz zbiorników ładunkowych (tj. w dnie podwójnym,
grodziach burtowych i na pokładzie głównym). W przypadku statków o większej nośności (powyżej 40 000 DWT) konstrukcja kadłuba mocnego jest nieco inna.
Rejon zbiorników ładunkowych statków–chemikaliowców
serii B588-III statków budowanych w Stoczni Szczecińskiej
Nowa Sp. z o. o, posiada wydzieloną sekcję środkową i dwie
sekcje burtowe, oddzielone za pomocą dwóch grodzi wzdłużnych płaskich typu koferdamowego [6, 7]. Sekcja środkowa
jest podzielona na 18 zbiorników, włączając w to dwa zbiorniki na odpady płynne. Sekcje burtowe są podzielone na 8 par
zbiorników (16 zbiorników burtowych). Podziału na zbiorniki
dokonano za pomocą grodzi falistych łącznie dla 34 rodzajów
ładunku (rys. 2).
Zbiorniki środkowe i boczne wykonane są ze stali kwasoodpornej ze stali duplex typu UNS S31803. Łączna objętość
zbiorników środkowych/slop wynosi 20 700 m3 przy 100% napełnienia i gęstości ładunku 1,85 t/m3 o temperaturze 70oC,
zbiorników burtowych 29 300 m3 przy 100% napełnienia i gęstości ładunku 1,25 t/m3 o temperaturze 70oC.
Grubość stosowanych blach ze stali duplex na konstrukcje zbiorników ładunkowych chemikaliowców mieści się
w zakresie 8,5÷32 mm i zwykle jest zróżnicowana w poszczególnych rejonach konstrukcji zbiorników:
– dno wewnętrzne		
– 13,5÷17,
– pokład			
– 8,5÷11,
– grodzie wzdłużne burtowe
– 9÷14,
– grodzie wzdłużne koferdamowe – 9÷14,
– grodzie poprzeczne faliste
– 11÷32,
– grodzie poprzeczne płaskie
– 8÷16,5 [6-8].
Wszystkie zbiorniki ładunkowe ze stali duplex budowanych chemikaliowców (rys. 1, 2) mają powierzchnię wewnętrzną wolną od elementów konstrukcyjnych. W konstrukcji
płaszcza zbiorników statków budowanych w SSN wszystkie
złącza, zarówno doczołowe jak i teowe wykonane są jako
spoiny czołowe o pełnym przetopie, tworząc połączenia jednorodne ze stali duplex. Pozostałe elementy konstrukcyjne
w złączach z elementami zbiorników ze stali duplex tworzą
połączenia mieszane ze stalą węglową lub o podwyższonej
wytrzymałości. Połączenia mieszane w złączach doczołowych
wykonane są jako spoiny czołowe z pełnym przetopem, natomiast złącza teowe w większości ukształtowane są spoinami
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pachwinowymi. Występowanie elementów konstrukcyjnych
od strony powierzchni zewnętrznej zbiorników, powoduje konieczność wykonania połączeń mieszanych i jednorodnych
na dużej ilości elementów uszczelniających o niewielkich wymiarach, które tworzą zarówno złącza nakładkowe spawane
spoinami pachwinowymi jak i teowe spawane w zależności
od rodzaju węzła spoinami pachwinowymi lub czołowymi
z pełnym przetopem. Przedstawione rodzaje złączy spawanych jednorodnych i mieszanych dają w wymiarze ilościowym zapotrzebowanie na wykonanie prac spawalniczych
o łącznej długości ok. 48 000 m na statek, w tym złącza doczołowe ze spoinami czołowymi (ok. 10 000 m), złącza teowe ze spoinami czołowymi (ok. 8000 m), spoiny pachwinowe
w złączach teowych i nakładkowych (ok. 30 000 m). Zakres
prac spawalniczych spawania stali duplex realizowany jest
z zastosowaniem następujących metod spawania łukowego:
– 121 (SAW) – drutem litym pod topnikiem – ok. 14%,
– 111 (SMAW) – elektrodą otuloną – ok. 3,6%,
– 136 (FCAW) – drutem proszkowym w osłonie gazów
osłonowych C1 i M21 – ok. 82,4%
i osiągnięto następujące wskaźniki prac spawalniczych:
– automatyzacji spawania – 30,3% (metody spawania 136
i 121),
– mechanizacji spawania – 96,4% (metody spawania 136
i 121).

Warunki spawania stali duplex
metodą FCAW
Spawanie drutami rdzeniowymi (proszkowymi) metodą
FCAW stanowi największy udział w realizacji procesu budowy chemikaliowców. W znacznym stopniu wykorzystuje się
spawanie na podkładkach ceramicznych [8]. W przypadku
złączy teowych i złączy doczołowych o grubości powyżej 17
mm najczęściej stosuje się podkładki okrągłe o średnicy zależnej o odstępu progowego (zwykle 10 lub 12 mm). Stosowane jest spawanie dwustronne. W złączach doczołowych
o grubości blach poniżej 17 mm wykorzystuje się metodę
spawania jednostronnego przy zastosowaniu podkładek płaskich. Na rysunkach 3, 4 przedstawiono zakres zastosowania
metody FCAW przy spawaniu złączy montażowych (grodzi
falistych, koferdamowych i dna wewnętrznego) chemikaliowców budowanych w SSN. Sposoby przygotowania krawędzi
blach oraz podstawowe parametry spawania złączy przedstawionych na rysunkach 3, 4 zestawiono w tablicach I÷III.

Rys. 3. Zakres zastosowania metody FCAW dla połączeń sekcji wykonywanych
w czasie montażu na pochylni, widoczne: połączenie grodzi falistej (poprzecznej) z grodzią koferdamową (wzdłużną) – złącze teowe z pełnym przetopem, połączenie grodzi
koferdamowej z dnem wewnętrznym – złącze teowe z pełnym przetopem, połączenie
grodzi falistej z dnem wewnętrznym – złącze teowe z pełnym przetopem, połączenie grodzi koferdamowej z pokładem głównym – złącze teowe z pełnym przetopem,
połączenie grodzi falistej z pokładem głównym – złącze teowe z pełnym przetopem,
połączenie grodzi koferdamowych ze sobą – złącze doczołowe [8]
Fig. 3. Area of application of FCAW method in the process of bonding the sections
which are manufactured for the period of assembling works on the building slip. Shown
on the figure are: connection between the corrugated (transversal) bulkhead and the
cofferdam (longitudinal) bulkhead – a tee joint with complete weld penetration; connection between the cofferdam bulkhead and the tank top – a tee joint with complete weld
penetration; connection between the corrugated bulkhead and tank top – a tee joint with
complete weld penetration; connection between the cofferdam bulkhead and the main
deck – a tee joint with complete weld penetration; connection between the corrugated
bulkhead and the main deck – a tee joint with complete weld penetration; connection of
the cofferdam bulkheads with each other – butt joints [8]

Rys. 4. Zakres zastosowania metody FCAW dla połączeń sekcji dna wewnętrznego w czasie montażu na pochylni, widoczne: połączenie den wewnętrznych
ze sobą (styki poprzeczne) – złącze doczołowe, połączenie den wewnętrznych
ze sobą (styki wzdłużne) – złącze doczołowe [8]
Fig. 4. Area of application of FCAW method in the process of bonding the sections of the tank top during the assembling works on the building slip. Shown on
the figure are: connection of the tank tops with each other (transversal contacts)
– butt joints; connection of the tank tops with each other (longitudinal contacts)
– butt joints [8]

Tablica I. Geometria i warunki spawania złączy teowych z pełnym przetopem połączeń grodzi falistych z grodziami
koferdamowymi oraz grodzi falistych i koferdamowych z dnem wewnętrznym ze stali UNS 31803 materiałami spawalniczymi
Esab, Elga [8, 9]
Table I. Geometry and welding conditions applicable to tee-joints with complete weld penetration of connections of
corrugated bulkheads with cofferdam bulkheads as well as corrugated and cofferdam bulkheads having a tank top made of
UNS 31803 steel by means of welding materials manufactured by Esab and Elga [8, 9]
Geometria złącza

Parametr geometrii
– wartość średnia

Producent

α1 = α2

a, mm

p, mm

Avesta

45o

5

-

Esab

50

o

4÷6

2

Elga

50o

4÷6

2

Układ warstw

Przykładowy zgład
makroskopowy

Układ warstw

Przykładowy zgład
makroskopowy

T1 = 14,5÷32 mm, T2 = 9÷14 mm
Geometria złącza

Parametr geometrii
– wartość średnia

Producent
α

a, mm

Avesta

45o

4÷6

p, mm
-

Esab

50o

4÷6

2

Elga

50o

4÷6

2

T3 = 6÷14 mm
Producent materiału
spawalniczego

Pozycja spawania

Metoda
spawania

Esab
OK Tubrod 14.27/M21
Elga DW329A/C1
DW329AP/C1

PB-PC
PF
PFslope

136
(φ 1,2)

Energia liniowa El, KJ/mm
1,2÷2,2
0,5÷2,9
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Tablica II. Geometria i warunki spawania złączy doczołowych połączeń dna wewnętrznego ze stali UNS 31803 materiałami
spawalniczymi Esab, Elga [8, 9]
Table II. Geometry and welding conditions applicable to butt joints at connections of tank top made of UNS 31803 steel by
means of welding materials manufactured by Esab and Elga [8, 9].

Geometria złącza

Parametr geometrii

Producent

Przykładowy zgład
makroskopowy

Układ warstw

α

a, mm

p, mm

Avesta

45o

5

-

Esab

65o

4÷6

2

Elga

45o

4÷6

2

T = 8÷17 mm
Producent
materiału
spawalniczego

Pozycja spawania

Metoda
spawania

PA

136 (φ1,2)
12 (φ3,2)

Esab
OK Tubrod
14.27/M21
Elga
DW329A/C1
DW329AP/C1

Energia liniowa El, KJ/mm
1,0÷2,3

1,1÷2,9

Tablica III. Geometria i warunki spawania złączy doczołowych połączeń grodzi koferdamowych ze stali UNS 31803 materiałami
spawalniczymi Esab, Elga, Thyssen, SAF [8, 9]
Table III. Geometry and welding conditions applicable to butt joints at connections of cofferdam bulkheads made of UNS
31803 steel by means of welding materials manufactured by Esab, Elga, Thyssen, and SAF [8, 9]
Geometria złącza

Producent

Parametr geometrii
α

a, mm

p, mm

Avesta

45o

5

---

Esab

45o

4÷6

2

Elga

45o

4÷6

2

Thyssen

60o

3÷4

SAF

60o

5

Przykładowy zgład
makroskopowy

Układ warstw
Avesta, Esab, Elga,
Thyssen

SAF
---

T = 8÷17 mm
Producent materiału
spawalniczego

Pozycja
spawania

Metoda
spawania

Esab
OK Tubrod 14.27/M21
Elga
DW329A/C1
DW329AP/C1
Thyssen
Thermanit 22/09FD / M21

1,1÷2,3

PA
PF

SAF
Lexal T 22.9.3 N/ALTAL 5A



Energia liniowa El, KJ/mm
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1,1÷2,9
136 (φ1,2)
2,0÷3,6

1,2÷2,2

Materiały dodatkowe do spawania

odpowiednio większą ilość składników stopowych (przede
wszystkim Cr, Ni, N) w porównaniu do materiału podstawowego. Ni i N, jako pierwiastki stabilizujące strukturę austenityczna gwarantują uzyskanie odpowiedniego udziału tej fazy
w strukturze połączenia.
Obecnie produkowanych jest kilkanaście rodzajów drutów proszkowych (tabl. IV, V).

Spoiwo
W celu uzyskania odpowiedniej struktury złącza spawanego, właściwości mechanicznych i odporności korozyjnej
druty proszkowe do spawania stali duplex, muszą zawierać

Tablica IV. Skład chemiczny stopiwa wybranych drutów proszkowych [10÷17]
Table IV. Chemical composition of selected flux-cored wires [10÷17]
Producent/
Oznaczenie

Skład chemiczny, % wag

Klasyfikacja
wg AWS A5.22

C

Cr

Ni

Mo

Si

Mn

N

V

Nb

Cu

P

S

Elga/Cromacore DW 329A

E2209T0-4/-1

0,02 22,9

9,2

3,0

0,8

1,3

0,10

0,1

0,08

0,02

0,020

0,007

Elga/Cromacore DW 329AP

E2209T1-4/-1

0,02 22,9

9,2

3,0

0,8

1,3

0,10

0,1

0,08

0,02

0,020

0,007

Esab/OK Tubrod 14.27

E2209T1-4/-1

<0,04 22,0

9,0

3,0

0,85

0,9

0,11

bd

bd

bd

≤ 0,025

≤ 0,025

Esab/OK Tubrod 14.37

E2209T0-1

0,03 22,6

9,0

3,1

0,8

1,0

0,13

bd

bd

bd

≤ 0,035

≤ 0,025

NST/ duplex 329 J3L

E2209T1-4

0,028 22,8

8,84 2,97 0,39

1,22

0,12

bd

bd

0,04

0,018

0,008

Avesta Welding/FCW-2D 2205

E2209T0-4/-1

0,025 23,3

9,2

3,3

0,6

0,8

0,14

bd

bd

bd

bd

bd

Avesta Welding/FCW 2205-PW

E2209T1-4

0,03 23,0

9,5

3,5

0,6

0,8

0,16

bd

bd

bd

bd

bd

SAF/Lexal T22093N

bd

0,03 22,5

8,5

2,8

0,5

1,1

0,14

bd

bd

bd

≤ 0,03

≤ 0,03

SAF/Lexal TA22093N

bd

0,03 22,5

8,5

2,8

0,6

0,8

0,14

bd

bd

bd

≤ 0,03

≤ 0,03

Lincoln Electric/Cor-A-Rosta 4462

E2209T0-4

0,03 22,9

9,3

3,4

0,6

0,9

0,14

bd

bd

bd

bd

bd

Lincoln Electric/Cor-A-Rosta P4462

E2209T1-4

0,03 22,9

9,2

3,4

0,6

0,7

0,14

bd

bd

bd

bd

bd

NSW/ Nittetsu SF-329J3LP

E2209T1-4

0,033 24,1

9,41 3,53 0,44

1,88

0,16

bd

bd

bd

0,023

0,004

Bohler/CN 2209 N-FD

E2209T0-4/-1

0,03 22,7

9,0

3,2

0,7

1,1

0,13

bd

bd

bd

bd

bd

Bohler/CN 2209 PW-FD

E2209T1-1/-4

0,03 22,7

9,0

3,2

0,7

1,0

0,13

bd

bd

bd

bd

bd

bd – brak danych

Tablica V. Właściwości stopiwa drutów proszkowych do spawania stali duplex [10÷17]
Table V. Properties of flux-cored wires for duplex steel welding [10÷17]
Producent/
Oznaczenie

Właściwości
Gaz osłonowy

Zaw. ferrytu

Re0.2,
N/mm2

Rm,
N/mm2

A5,
%

KVC,
J

CPT,
°C

PREN

Elga/Cromacore DW 329A

M21 (80% Ar + 20% CO2)

FN40

610

800

32

40 (-20oC)

30

35

Elga/Cromacore DW 329AP

M21 (80% Ar + 20% CO2)

FN40

610

800

32

42 (-46oC)

30

35

Esab/OK Tubrod 14.27

M21

bd

47 (-20oC)

bd

bd

Esab/OK Tubrod 14.37

M21

bd

633

768

31

bd

bd

bd

NST/duplex 329 J3L

M21

FN50

633

792

29,5

42 (-20oC)

bd

34,4

Avesta Welding/FCW-2D 2205

M21

FN50

630

820

25

44 (-20oC)

bd

bd

Avesta Welding/FCW 2205-PW

M21 (80% Ar + 20% CO2)

FN45

610

840

28

60 (+20oC)

bd

bd

SAF/Lexal T22093N

M21 (82% Ar + 18% CO2)

WRC92 39

585

700

28

50 (-20 C)

bd

> 35

SAF/Lexal TA22093N

M21 (82% Ar + 18% CO2)

WRC92 39

580

700

28

50 (-20oC)

bd

> 35

Lincoln Electric/Cor-A-Rosta 4462

M21

FN40

665

825

29

38 (-20oC)

bd

bd

Lincoln Electric/Cor-A-Rosta P4462

M21

FN40

660

830

29

40 (-20oC)

bd

bd

C1 (100% CO2)

FN30-43

bd

763

27,6

40 (-20 C)

bd

bd

Bohler/CN 2209 N-FD

M21

FN30-50

600

800

27

40 (-40oC)

22

≥ 35

Bohler/CN 2209 PW-FD

M21

bd

600

800

27

≥ 32 (-46oC)

22

≥35

NSW/ Nittetsu SF-329J3LP

min. 500 min. 690 min. 20

o

o

bd – brak danych
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Gazy osłonowe

Gaz osłonowy w procesie spawania drutami rdzeniowymi
ma za zadanie ochronę obszaru spawania (jeziorka płynnego
metalu oraz krzepnącego żużla) podczas prowadzenia procesu, przed utleniającym oddziaływaniem otaczającej atmosfery.
Jako gaz ochronny przy spawaniu stali duplex stosuje się gazy
lub mieszaniny gazów aktywne chemicznie (tabl. VI, VII).
W przypadku zastosowania czystego CO2, jako osłony
łuku elektrycznego drutu proszkowego, występuje szersza
powierzchnia wprowadzania ciepła łuku do jeziorka spoiny
w porównaniu do mieszanek na bazie Ar. Dzieje się tak dzięki wyższemu współczynnikowi przewodnictwa cieplnego czystego CO2, co z kolei zapewnia korzystny, kołowy kształt linii
przetopienia, większy niż w przypadku mieszanek Ar + CO2
szczególnie przy stosowaniu wyższych parametrów spawa-

nia (rys. 5). Wpływa to na mniejsze zagrożenie wystąpienia
przyklejeń i wtrąceń żużlowych w złączu spawanym. Czyste
CO2 destabilizuje jarzenie się łuku elektrycznego, dlatego
w celu zapewnienia natryskowego przenoszenia metalu
w łuku stosuje się odpowiedni skład topnika oraz wprowadza
się odtleniacze redukujące utleniające oddziaływanie na metal jeziorka spoiny. Natężenie przepływu gazu osłonowego
powinno zawierać się w granicach 20÷25 l/min.
Przeprowadzone badania wpływu osłony gazowej na parametry geometryczno-strukturalne napoin wykonywanych
drutami proszkowymi na stalach duplex pozwoliły stwierdzić,
że właściwości geometryczne większości napoin były lepsze
przy zastosowaniu CO2 jako gazu osłonowego, zaś mieszanka gazowa M21 (Ar + 25% CO2) zapewnia korzystniejszą zawartość ferrytu.

Tablica VI. Gazy osłonowe stosowane w procesie spawania metodą FCAW stali typu UNS S31803 [10÷17]
Table VI. Shielding gases applied in the process of UNS S31803 type steel welding by means of FCAW method [10÷17]
Producent drutu
proszkowego

Oznaczenie drutu

Zalecany gaz osłonowy

Lincoln

Cor-A-Rosta 4462

M21 → Ar + (5÷25% CO2)

Lincoln

Cor-A-Rosta P4462

M21 → Ar + (5÷25% CO2)

Elga

Cromacore DW329A

M21 → 80% Ar + 20% CO2 lub C1 → 100% CO2

Elga

Cromacore DW329AP

M21 → 80% Ar + 20% CO2 lub C1 → 100% CO2

Esab

OK Tubrod 14.27

M21 → Ar + (5÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2

Avesta Welding

2205 FCW-2D

M21 → Ar + (15÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2

Avesta Welding

2205-PW

M21 → Ar + (15÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2

SAF

LEXAL TA 22 9 3 N

SAF

LEXAL T 22 9 3 N

NST

NST Duplex 329J3L

M21 → Ar + (5÷25% CO2)
M21 → Ar + (5÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2
M21 → Ar + (15÷25% CO2)

Tablica VII. Zalecane gazy osłonowe stosowane w procesie spawania metodą FCAW stali typu UNS S31803 [18, 19]
Table VII. Recommended shielding gases applied in the process of UNS S31803 type steel welding by means of FCAW
method [18, 19]
Producent gazu osłonowego

Oznaczenie gazu osłonowego

Skład chemiczny gazu osłonowego

Linde Gaz

Mison ®18

Ar + 18% CO2 + 0,03% NO

Linde Gaz

Mison® 25

Ar + 25% CO2 + 0,03% NO

Linde Gaz

Corgon® 18

Ar + 18% CO2

Linde Gaz

Corgon® 25

Ar + 25% CO2

BOC gazy

Argomiks C-18

Ar + 18% CO2

BOC gazy

Argomiks C-20

Ar + 20% CO2

Messer

FERROMIX C 18

Ar + 18% CO2

Rys. 5. Zdjęcia makroskopowe przykładowych napoin wykonanych drutem proszkowym gat. OK Tubrod 14.27 na stali gat. UNS S32803 [2],
gdzie: a – napoina wykonana w osłonie M21 (80 Ar + 20% CO2) – po lewej i w osłonie C1 (100% CO2) – po prawej, parametry spawania obu
napoin: I = 140 A, U = 24 V, Vsp = 300 mm/min, b – napoina wykonana w osłonie M21 (80 Ar + 20% CO2) – po lewej i w osłonie C1 (100% CO2)
– po prawej, parametry spawania obu napoin: I = 180 A, U = 26 V, Vsp = 300 mm/min
Fig. 5. Macroscopic photographs of examples of padding welds made of flux-cored wire of OK Tubrod 14.27 grade on UNS S32803 grade
steel [2], where: a – padding weld made in M21 (80 Ar + 20% CO2) gas shielding on the left side and under C1 (100% CO2) shielding on the
right side; welding parameters of the two padding welds: I = 140 A; U = 24 V; Vsp = 300 mm/min; b – padding weld made in M21 (80 Ar + 20%
CO2) gas shielding on the left side and under C1 (100% CO2) gas shielding on the right side; welding parameters of the two padding welds:
I = 180 A; U = 26 V; Vsp = 300 mm/min
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Podkładki ceramiczne

Najczęściej podkładki wykowywane są przez spiekanie
z tworzywa glinokrzemianowego, którego głównymi składnikami są: krzemionka i tlenek glinu. Przy spawaniu stali duplex
podkładki muszą cechować się odpowiednimi właściwościa-

mi. Przykład podstawowych właściwości dwóch rodzajów
podkładek ceramicznych stosowanych w celu prawidłowego
ukształtowania grani spoiny bez potrzeby jej wycinania i ponownego spawania w spawaniu stali duplex przedstawiono
w tablicy VIII.

Tablica VIII. Właściwości fizykomechaniczne wybranych podkładek ceramicznych [21]
Table VIII. Physical and chemical properties of selected ceramic backing strips [21]
Rodzaj podkładki/producent podkładki

Cecha

PS-11/IMO

Skład chemiczny (%): AL2O3 + SiO2
Alkalia (K2O, Na2O + TiO2)

75
3,5

Kwasoodporność, %

99,5

Skład fazowy(%):
– jakościowy skład fazowy metodą dyfrakcji
rentgenowskiej,
– ilościowy skład fazowy metodą Rietvelda
Oznaczenie mikrostruktury metodą mikroskopii
skaningowej

LTC011/Daussan Group
75
3,5
100

Indalit min.15
Mulit min. 7
Korund min. 7
Spinel min. 2,5
Faza amorficzna – pozostałość

----

Struktura zwarta o dużym
stopniu spieczenia

----

2,7

Gęstość pozorna, g/cm2

2,24

Porowatość otwarta, %

< 0,2

21,7

Nasiąkliwość, %

< 0,1

6,2

Ogniotrwałość zwykła

Min 149

Min 149

Wytrzymałość na ściskanie, MPa

150

150

Wytrzymałość na zginanie, MPa:
– na zimno (w temp. 20oC),
– na gorąco (w temp. 1100oC)

55
80

55
84

Odporność na nagłe zmiany temperatury

15

15

Oznaczenie wtórnej liniowej skurczliwości
i rozszerzalności metodą objętościową, %
Wichrowatość, mm
Wilgotność bezwzględna, %

2,5

2,5

± 0,1

± 0,1

0,005

0,016

Energia liniowa
i temperatura międzyścigowa
Zalecane wartości Esp i temperatury międzyściegowej przy
spawaniu różnych gatunków stali duplex przedstawiono

w tablicy IX w zależności od grubości łączonych elementów
oraz wielkości energii liniowej.

Tablica IX. Zalecane wartości Esp i temperatury międzyściegowej podczas spawania różnych gatunków stali duplex [22]
Table IX. Recommended values of Esp and intra-welding sequence temperature in welding different grades of duplex steel [22]
Gatunek stali

Esp.1), kJ/mm

Maks. temp. międzyściegowa, °C

23% Cr – stal duplex bez molibdenu

0,5÷2,5

150÷200

22% Cr – standardowa stal duplex

0,5÷2,5

125÷2002)

25% Cr – (0÷2.5% Cu) – stal duplex

0,2÷1,5

100÷1502)

Zalecane wielkości temperatury międzyściegowej dla metody spawania FCAW, 109
Maks. temp. międzyściegowa

1)
2)

Energia liniowa, KJ/mm

Grubość blach, mm

0,9

1,4

2,0

8
13
20

120 C
150oC
150oC

nie zalecana
120oC
150oC

nie zalecana
nie zalecana
120oC

o

Wartość Esp. powinna być dobrana odpowiednio do grubości materiału.
Temperatura dobierana w zależności od grubości materiału.
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Podsumowanie
Wysoki stopień trudności technologii spawania wielkogabarytowych konstrukcji okrętowych powodowany jest
poniższymi czynnikami:
– małą tolerancją na odchylenia od wymaganych warunków spawania,
– znaczną sztywnością przygotowanych do spawania
długich złączy międzysekcyjnych w powiązaniu z umiarkowaną ciągliwością stopiwa zastosowanych materiałów spawalniczych,
– wysokimi wymaganiami odbioru wykonanych tych połączeń.
Budowa zbiorników ładunkowych ze stali duplex statków–chemikaliowców ma charakter wieloetapowy. Na różnych etapach budowy, począwszy od prefabrykacji sekcji,
a skończywszy na budowie bloków na pochylni występuje
konieczność wykonywania połączeń spawanych w pozycjach przymusowych. Pozycje te z reguły wymuszają stosowanie maksymalnej energii liniowej, oczywiście w zakresie dopuszczalnym przez technologię. Duże energie liniowe wynikają przede wszystkim z ograniczonej
możliwości zwiększania prędkości liniowej spawania
w tych pozycjach. Publikacje dotyczące spawania stali
duplex wskazują, że zakres rekomendowanej enegii liniowej powinien wynosić 0,5÷2,5 KJ/mm.

Należy zaznaczyć jednak, że sprawa dopuszczalnej
wielkości energii liniowej spawania ma charakter dyskusyjny i w każdym przypadku musi podlegać weryfikacji
w oparciu o badania, które odpowiedzą czy zaprojektowana
technologia dla konkretnego gatunku stali od konkretnego
producenta, przyjętej geometrii złącza, zakresu grubości
ścianek, pozycji spawania, przewidywanych materiałów
spawalniczych i spodziewanej sztywności złączy oraz wielkości obciążenia ich naprężeniami montażowymi spełni
kryteria odbiorowe inwestora (własności wytrzymałościowe, parametry mikrostruktury, poziom odporności korozyjnej oraz jakości spoin, określonej wymaganym poziomem
niezgodności spawalniczych wg badań nieniszczących).
Uzyskanie wysokich właściwości mechanicznych i odporności na korozję złączy spawanych było możliwe dzięki
rygorystycznemu przestrzeganiu parametrów technologicznych spawania, minimalizacji naprężeń montażowych
w obszarze złącz spawanych w wyniku przestrzegania
kolejności montażu i spawania kadłuba na pochylni oraz
uwzględniania wyników pomiarów geometrii konstrukcji
pomiędzy wydziałami stoczni, automatyzacji i mechanizacji procesów spawania stabilizujących parametry prądowe
oraz szczegółowej kontroli na wszystkich etapach produkcji.
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Badania technologii automatycznego lutospawania
PTA złączy absorbera kolektorów słonecznych
Testing of PTA automatic braze welding technology
for producing of absorber joints of solar collectors
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono przebieg badań nad opracowaniem technologii lutospawania PTA złączy absorbera
rurka–folia miedziana, samotopnikującym lutem twardym
EcoBraz 38102 w postaci drutu o średnicy 1,0 mm. Proces
lutospawania wykonano dwoma technikami: lutospawanie
płaskiej folii miedzianej z rurką i szczeliną w folii o szerokości 0÷1,5 mm – połączenie lutospoiną czołową, lutospawanie z wytłoczeniem półkolistego kanału o średnicy rurki
w folii miedzianej – połączenie dwoma lutospoinami pachwinowymi. W celu określenia własności wykonanych połączeń przeprowadzono badania metalograficzne, pomiar
twardości, statyczną próbę rozciągania oraz próby sprawności przewodzenia ciepła. Wykazano, że istnieje pole
parametrów lutospawania PTA zapewniających uzyskanie
wysokiej jakości złącza absorbera rurka–folia miedziana.

The course of the testing for development of PTA braze
welding technology for producing tube-copper foil absorber joints with EcoBraz 38102 self-fusible brazing solder in
a form of 1,0 mm diameter wire was presented in the article.
The braze welding process was carried out by means of
two techniques: by braze welding of a flat copper foil with
a tube and a gap 0÷1,5 mm wide in the foil – a braze butt
weld joint, by braze welding with the pressing of a semi-circular channel of the tube diameter in the copper foil – a joint
by two braze fillet welds. Metallographic testing, measurement of hardness, static tensile test and thermal conduction
efficiency test were carried out to determine the properties
of the joints which were executed. It was demonstrated that
there exists a field of PTA braze welding parameters which
assure high quality of a tube-copper foil absorber joint.

Wstęp
Ważnym elementem kolektora słonecznego jest połączenie rurka–folia miedziana absorbera wymiennika ciepła,
w których to rurkach płynie ciecz odbierająca energię promieniowania słonecznego, absorbowana przez folię miedzianą
absorbera. Głównym kryterium oceny technologii spawalniczej stosowanej do wykonania tego złącza jest jakość: odpowiednia wytrzymałość oraz wysoka przewodność cieplna
złącza, czyli zapewnienie dokładnego przewodzenia ciepła
przez styk rurka–folia. Istotną z technologicznego punktu widzenia jest również możliwość automatycznego wykonania
połączenia i zdolność wdrożenia technologii lutospawania
PTA do produkcji przemysłowej kolektorów słonecznych.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1:2000, kolektory słoneczne muszą spełniać warunki:
– ciśnienia wewnętrznego w absorberze,
– odporności na wysoką temperaturę,
– ekspozycyjności,
– zewnętrznego szoku termicznego, badanie to może być
połączone z badaniem odporności na wysoką temperaturę lub badaniem ekspozycyjności,
– przeciekania spowodowanego deszczem, tylko dla kolektorów z osłonami,
Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż. Artur Czupryński,
dr inż. Jacek Górka, dr inż. Tomasz Kik, mgr inż. Dawid
Dratwa – Politechnika Śląska.

–
–
–

obciążenia mechanicznego,
wydajności cieplnej,
odporności na zamarzanie, tylko dla szczególnych przypadków,
– przeglądu końcowego.
Wytypowana do badań technologia automatycznego lutospawania PTA musi zapewnić wysokiej jakości złącza absorbera rurka–folia miedziana części kolektorów słonecznych,
jednocześnie przy dużej wydajności procesu. W przypadku
procesu lutospawania PTA trwałe połączenie dyfuzyjne uzyskuje się w wyniku stopienia materiału dodatkowego ciepłem
łuku spawalniczego, bez nadtapiania powierzchni łączonych
elementów. W porównaniu do procesu spawania proces lutospawania zapewnia znacznie wyższą wydajność, minimalne
odkształcenia i naprężenia przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej jakości złącza. Zastosowanie automatycznego stanowiska produkcyjnego pozwala na znaczne zwiększenie
wydajności przy jednoczesnym wzroście jakości, dzięki dużej
dokładności prowadzenia palnika PTA wzdłuż złącza lutospawanego [1÷10].

Przebieg badań
W celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości złączy
absorbera rurka–folia miedziana części kolektorów słonecznych lutospawanych automatycznie PTA, zaprojektowano
i zbudowano stanowiska badawcze, wyposażone w robot
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spawalniczy firmy REIS model SRV6, podajnik drutu Castolin
model KD3, oprzyrządowanie mocujące lutospawane złącza
absorbera rurka–folia miedziana oraz źródło prądu CastoTIG
2202 współpracujące z przystawką MultiPlasmaModul i palnikiem GAP E12 (rys. 1). Analiza dostępnych na rynku światowym samotopnikujących lutów twardych przeznaczonych
do lutowania miedzi oraz przeprowadzone wstępne próby
zwilżalności lutów twardych wykazały, że najlepszymi własnościami lutowniczymi charakteryzuje się trójskładnikowy
stop lutowniczy miedź–fosfor–srebro (B Cu92PAg) (tabl. I).

że najwyższa jakość złącza zapewniona jest w zakresie szerokości szczeliny 0,8÷1,0 mm. Zbyt mała szerokość szczeliny lutowniczej nie zapewniała prawidłowego wnikania kapilarnego lutu twardego w całym obszarze złącza. Zwiększenie
szerokości szczeliny lutowniczej powyżej 1,0 mm powodowało brak zwilżania powierzchni rurki absorbera oraz krawędzi folii miedzianej. Dalsze badania warunków technologicznych lutospawania PTA złączy rurka–płaska folia miedziana,
przeprowadzano przy stałej szerokości szczeliny 0,8 mm,
a wyniki badań przedstawiono w tablicy II, natomiast zalecane warunki technologiczne lutospawania PTA podano
w tablicy III, (rys. 2).

Rys. 1. Widok stanowiska do automatycznego lutospawania PTA złączy absorbera rurka–folia miedziana części kolektorów słonecznych
Fig. 1. View of a stand for PTA automatic braze welding for producing tube-copper foil absorber joints of solar collectors parts

Tablica I. Skład chemiczny i własności lutu miedziano-fosforowego z dodatkiem srebra (B Cu92PAg) EcoBraz 38102,
wg EN 1044
Table I. Chemical composition of and properties of copperphosphoric solder with silver (B Cu92PAg) EcoBraz 38102,
acc. to EN 1044
Zawartość składników stopowych, %
Cu
92,0

P

Ag

Al

Bi

Cd

Pb

Zn

Zn+Cd

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

maks.

6,3

2,0

0,01

0,03

0,01

0,025

0,05

Rys. 2. Schemat procesu lutospawania PTA złączy absorbera
rurka–płaska folia miedziana połączonych lutospoiną czołową
Fig. 2. Diagram of PTA automatic braze welding for producing tubecopper flat foil absorber joints joined through braze butt welds

0,05

Własności:
Zakres temperatury lutowania: 645÷825oC,
Optymalna temperatura lutowania: 740oC,
Gęstość: 8,1 g/cm3,
Wytrzymałość na rozciąganie: 250 MPa,
Wydłużenie: 6%,
Zakres temperatury pracy: 50÷150oC.

W celu opracowania warunków technologicznych procesu lutospawania PTA złączy absorbera rurka–folia miedziana, przeprowadzono próby lutospawania dwoma technikami:
– techniką lutospawania płaskiej folii miedzianej z rurką
i szczeliną w folii o szerokości 0÷1,5 mm – połączenie
lutospoiną czołową (rys. 2);
– techniką lutospawania z wytłoczeniem półkolistego kanału o średnicy rurki w folii miedzianej – połączenie dwoma
lutospoinami pachwinowymi (rys. 3).
Badania wstępne lutospawania PTA wykazały, że w celu
osiągnięcia wymaganej temperatury lutospawania od początku złącza rurka–płaska folia miedziana, konieczne jest
podgrzanie rurki absorbera ciepłem łuku spawalniczego,
przytrzymując łuk na początku złącza przez ok. 2÷3 s, palnik
musi być prowadzony prostopadle do osi złącza, a materiał
dodatkowy powinien być podawany przed łuk spawalniczy
pod kątem 15o (rys. 2). Przeprowadzone badania wpływu
szerokości szczeliny w folii w zakresie 0÷1,5 mm, wykazały,
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Rys. 3. Schemat procesu lutospawania PTA złączy absorbera
rurka–folia z wytłoczonym kanałem w folii miedzianej i dwoma lutospoinami pachwinowymi
Fig. 3. Diagram of PTA automatic braze welding for producing tubefoil absorber joints with a pressed channel in the copper foil and two
fillet braze welds

Tablica II. Wpływ warunków technologicznych lutospawania PTA, na jakość złączy absorbera rurka–płaska folia miedziana
Table II. Influence of PTA braze welding technological conditions on the quality of tube-copper flat foil absorber joints
Nr
złącza

Natężenie
prądu,
A

Napięcie
łuku,
Vu

Prędkość
lutospawania,
mm/s

Prędkość podawania
drutu,
cm/min

Energia
liniowa,
J/mm

Ocena jakości

1PPA
2PPA
3PPA
4PPA
5PPA
6PPA
7PPA
8PPA
9PPA
10PPA
11PPA
12PPA

35
40
45
40
45
50
50
55
60
55
60
65

16,6
16,9
17,3
16,9
17,3
17,5
17,5
17,7
17,8
17,7
17,8
17,8

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7,0
7,0
7,0
10,0
10,0
12,0

120
120
120
140
140
140
160
160
160
180
180
200

116,2
135,2
155,7
135,2
155,7
175,0
125,0
139,0
152,6
97,4
106,8
115,7

brak połączenia
brak połączenia
brak połączenia
brak połączenia
nierównomierna wysokość lica
minimalne wklęśnięcie lica
wysoka jakość
wysoka jakość
wysoka jakość
wysoka jakość
nierównomierna szerokość lica
przetopienie folii

Uwagi: Lutospawanie PTA prądem stałym DC (-). Palnik plazmowy ustawiony prostopadle do powierzchni folii miedzianej. Kąt podawania drutu względem
lutospawanej folii α = 15˚. Natężenie prądu łuku pilotującego – 7 A. Dysza plazmowa o średnicy 1,7 mm. Elektroda nietopliwa W + ThO2 o średnicy 2 mm,
kąt ostrzenia 30˚. Odległość dyszy plazmowej od lutospawanego przedmiotu – 5 mm. Natężenie przepływu gazu plazmowego – argonu: 0,7 l/min, gazu
ochronnego – argonu: 10 l/min. Czas podgrzewania wstępnego 2÷3 s.

Tablica III. Warunki technologiczne lutospawania PTA,
złączy absorbera rurka–płaska folia miedziana
Table III. PTA braze welding technological conditions of
tube-copper flat foil absorber joints

Tablica V. Warunki technologiczne lutospawania PTA, złączy
absorbera rurka–folia z wytoczonym kanałem w folii miedzianej
Table V. PTA braze welding technological conditions of tubefoil absorber joints with a pressed channel in the copper foil

Natężenie
prądu,
A

Prędkość
lutospawania,
mm/s

Prędkość
podawania
drutu, cm/min

Energia
liniowa,
J/mm

Natężenie
prądu,
A

Prędkość
lutospawania,
mm/s

Prędkość
podawania drutu,
cm/min

Energia
liniowa,
kJ/mm

45÷60

6÷2

120÷180

100÷175

55÷60

8÷14

180÷200

65÷130

Uwagi: Lutospawanie PTA prądem stałym DC (-). Palnik plazmowy
ustawiony prostopadle do powierzchni folii miedzianej. Kąt podawania drutu
względem lutospawanej folii α = 15˚. Natężenie prądu łuku pilotującego
– 7 A. Dysza plazmowa o średnicy 1,7 mm. Elektroda nietopliwa W +
+ ThO2 o średnicy 2 mm, kąt ostrzenia 30˚. Odległość dyszy plazmowej
od lutospawanego przedmiotu – 5 mm. Natężenie przepływu gazu
plazmowego – argonu: 0,7 l/min, gazu ochronnego – argonu: 10 l/min.
Czas podgrzewania wstępnego 2÷3 s.

Uwagi: Lutospawanie PTA prądem stałym DC (-). Palnik plazmowy
ustawiony pod kątem 45o w stosunku do powierzchni folii miedzianej. Kąt
podawania drutu względem lutospawanej folii α = 15˚. Natężenie prądu
łuku pilotującego – 7 A. Dysza plazmowa o średnicy 1,7 mm. Elektroda
nietopliwa W + ThO2 o średnicy 2 mm, kąt ostrzenia 30˚ Odległość dyszy
plazmowej od lutospawanego przedmiotu – 5 mm. Natężenie przepływu
gazu plazmowego – argonu: 0,7 l/min, gazu ochronnego – argonu: 10 l/min.
Czas podgrzewania wstępnego 2÷3 s.

Tablica IV. Wpływ warunków technologicznych lutospawania PTA, na jakość złączy absorbera rurka–folia z wytłoczonym
kanałem w folii miedzianej
Table IV. Influence of PTA braze welding technological conditions on the quality of tube-foil absorber joints with a pressed
channel in the copper foil
Nr
złącza

Natężenie
prądu,
A

Napięcie
łuku,
Vu

1PPB
2PPB
3PPB
4PPB
5PPB
6PPB
7PPB
8PPB
9PPB
10PPB

50
50
50
55
55
55
60
60
60
65

16,5
16,5
16,5
16,7
16,7
16,7
17,2
17,2
17,2
17,4

Prędkość
lutospawania,
mm/s
4,0
8,0
12,0
8,0
12,0
14,0
8,0
12,0
14,0
8,0

Prędkość
podawania drutu,
cm/min
160
160
160
180
180
180
200
200
200
220

Energia
liniowa,
J/mm
206,2
103,1
68,8
114,8
76,5
65,6
129,0
86,0
73,7
141,4

Ocena jakości
przetopienie folii
brak połączenia na całej długości
brak połączenia na całej długości
brak połączenia na całej długości
wysoka jakość
wysoka jakość
wysoka jakość
wysoka jakość
wysoka jakość
brak połączenia na całej długości

Uwagi: Lutospawanie PTA prądem stałym DC (-). Palnik plazmowy ustawiony pod kątem 45o w stosunku do powierzchni folii miedzianej. Kąt odawania
drutu względem lutospawanej folii α = 15˚. Natężenie prądu łuku pilotującego – 7,0 A. Dysza plazmowa o średnicy 1,7 mm. Elektroda nietopliwa W + ThO2
o średnicy 2,0 mm, kąt ostrzenia 30˚. Odległość dyszy plazmowej od lutospawanego przedmiotu – 5,0 mm. Natężenie przepływu gazu plazmowego – argonu:
0,7 l/min, gazu ochronnego – argonu: 10 l/min. Czas podgrzewania wstępnego 2÷3 s.
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Nr
złącza

Technika lutospawania PTA
z płaską folią miedzianą (rys. 2)

Nr
złącza

7PPA

5PPB

8PPA

6PPB

9PPA

7PPB

10PPA

8PPB

Technika lutospawania PTA
z wytłoczeniem kanału w folii miedzianej (rys. 3)

Rys. 4. Widok wysokiej jakości rurka–folia miedziana (tabl. II, IV)
Fig. 4. View of a high-quality tube-copper foil joint(table II, IV)
Badania wizualne oraz badania makro- i mikroskopowe
wykazały, że opracowane warunki technologiczne lutospawania PTA techniką lutospawania płaskiej folii miedzianej
z rurką i szczeliną w folii (rys. 2), zapewniają wysokiej jakości
złącza (tabl. II, III), (rys. 4÷6).

Badania technologii lutospawania PTA złączy rurka–folia miedziana, techniką z wytłoczeniem półkolistego kanału
o średnicy rurki w folii miedzianej, wykazały, że najwyższą
jakość złączy zapewnia ustawienie palnika pod kątem 45º do
powierzchni folii, a materiał dodatkowy powinien być podawany przed łuk spawalniczy pod kątem 15º (rys. 3). Bardzo
ważne jest również dokładne dopasowanie rurki do wytłoczonego kanału w folii miedzianej. Wyniki badań przedstawiono
w tablicy IV, a zalecane warunki technologiczne lutospawania PTA w tablicy V.
Złącze 9PPA

Mikrostruktura całego złącza

Złącze 7PPB

Mikrostruktura folii miedzianej

Rys. 5. Makrostruktura wysokiej jakości złączy rurka–folia miedziana
(tabl. II, IV), trawienie: dwuchromian potasu
Fig. 5. Macrostructure of high-quality tube-copper flat foil joints
(tables II, IV), etching: potassium dichromate
Mikrostruktura obszaru
przejścia folia–lut

Mikrostruktura obszaru
przejścia lut–rurka

Mikrostruktura lutu

Badania jakości i własności złączy

Mikrostruktura rurki

Rys. 6. Mikrostruktura wysokiej jakości złącza rurka–płaska folia
miedziana (9PPA) (tabl. II), trawienie: dwuchromian potasu
Fig. 6. Microstructure of a high-quality tube-copper flat foil joint
(9PPA) (table II), etching: potassium dichromate
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Badania wizualne, makro- i mikroskopowe wykazały, że
opracowane warunki technologiczne automatycznego lutospawania PTA lutem EcoBraz 38102 o średnicy 1,0 mm,
techniką lutospawania płaskiej folii z rurką i szczeliną w folii
o szerokości 0,8 mm jak i techniką z wytłoczeniem kanału
w folii miedzianej, zapewniają możliwość uzyskania wysokiej
jakości złączy absorbera rurka–folia miedziana (tabl. II÷V),
(rys. 5÷7).
W celu określenia własności wytrzymałościowych złączy
absorbera rurka–folia miedziana, spełniających wymagania
jakościowe badań wizualnych i metalograficznych (tabl. II,
IV), przeprowadzono technologiczną próbę rozciągania statycznego złączy z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego i wykonanego oprzyrządowania pomocniczego (rys. 8).

Jako kryterium wytrzymałości przyjęto wartość naprężenia
zrywającego nie niższą niż 100,0 N/mm2 (tabl. VI), (rys. 9).
W celu określenia przewodności cieplnej złączy absorbera rurka–folia miedziana lutospawanych PTA przeprowadzono próbę sprawności przewodzenia ciepła (rys. 10). Wybrane
złącza zostały porównane pod względem szybkości przekazywania ciepła z folii absorbującej energię promieniowania
słonecznego do rurki nagrzewającej płyn oraz maksymalnej
temperatury na powierzchni rurki (tabl. VII), (rys. 11). Szybkość przewodzenia ciepła złączy lutospawanych PTA, została porównana do szybkości przewodzenia ciepła przez styk
mechanicznych rurki i folii. Źródło ciepła stanowiła metalowa
kostka o wymiarach 25 x 15 x 10 mm nagrzana każdorazowo
w piecu do temperatury 150ºC. Pomiar temperatury w odstępach 15 s przeprowadzono z wykorzystaniem termometru
stykowego.

Mikrostruktura folii miedzianej

Mikrostruktura obszaru
przejścia folia–lut

Mikrostruktura lutu

Mikrostruktura obszaru
przejścia lut–rurka

Rys. 7. Mikrostruktura wysokiej jakości złącza rurka–folia z wytłoczonym kanałem w folii miedzianej (7PPB) (tabl. IV), trawienie:
dwuchromian potasu
Fig. 7. Microstructure of a high-quality tube-copper foil joint with
a pressed channel in the copper foil (7PPB) (table IV), etching:
potassium dichromate

Złącza rurka–płaska
folia miedziana

Złącza rurka–folia
z wytłoczonym kanałem
w folii miedzianej

Rys. 8. Widok złączy absorbera rurka–folia miedziana lutospawanych
PTA przygotowanych do technologicznej próby rozciągania (tabl. VI)
Fig. 8. View of tube-copper foil absorber joints joined by PTA braze
welding technology prepared for technological tensile test (table VI)

Rys. 9. Wytrzymałość na rozciąganie wybranych złączy rurka–folia
miedziana lutospawanych PTA (tabl. VI)
Fig. 9. Tensile strength of the selected tube-copper foil joints joined
by PTA braze welding technology (table VI)

Rys. 10. Schemat próby sprawności przewodzenia ciepła złączy
absorbera rurka–folia miedziana lutospawanych PTA (tabl. II, IV).
Przewodzenie ciepła przez złącza do źródła ciepła (kostka stalowa
nagrzana do temperatury początkowej 150oC, do górnej powierzchni
rurki miedzianej absorbera)
Fig. 10. Diagram of thermal conduction efficiency test of tube-copper
flat foil absorber joints joined by PTA braze welding technology (table
II, IV). Thermal conduction across joints to the heat source (steel
cube heated to an initial temperature of 150oC, to the top surface of
the absorber copper tube)

Rys. 11. Rozkład zmiany temperatury w złączach rurka–folia miedziana lutospawanych PTA (tabl. VII). PPA – rurka ułożona bez lutu
na styk na folii miedzianej. PPB – rurka ułożona bez lutu w wytłoczonym kanale folii miedzianej
Fig. 11. Distribution of temperature changes in tube-copper flat foil joints joined by PTA braze welding technology (table VII). PPA – the tube
placed on the copper foil butted against it with no solder. PPB – the
tube placed with no solder in the pressed channel of the copper foil
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Tablica VI. Wytrzymałość na rozciąganie wybranych złączy
rurka–folia miedziana lutospawanych PTA (tabl. II, IV), (rys. 8)
Table VI. Tensile strength of the selected tube-copper foil
joints joined by PTA braze welding technology (table II, IV),
(fig. 8)
Nr
złącza

Siła
zrywająca,
kN*

Wytrzymałość
na rozciąganie,
N/mm2

Miejsce zerwania
złącza

Złącza rurka–płaska folia miedziana
7PPA
8PPA
9PPA

2,00
2,67
2,80

133,0
178,0
187,0

materiał rodzimy
materiał rodzimy
materiał rodzimy

Złącza rurka–folia z wytłoczonym kanałem w folii miedzianej
5PPB
6PPB
7PPB

2,51
2,84
2,87

167,0
189,0
191,0

materiał rodzimy
materiał rodzimy
materiał rodzimy

Uwagi: * – wartość średnia z trzech pomiarów. Pole powierzchni
zerwanej folii próbek: 15 mm2. Wytrzymałość na rozciąganie folii miedzianej:
400,0 N/mm2.

Wnioski
Przeprowadzone badania procesu automatycznego
lutospawania PTA samotopnikującym lutem twardym EcoBraz 38102 w postaci drutu o średnicy 1,0 mm, złączy folii
miedzianej o grubości 0,3 mm z rurką miedzianą o średnicy 8,0 mm i grubości ścianki 0,5 mm absorbera kolektorów
słonecznych, wykazały, że:
– możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości złączy rurka–
folia lutospawanych PTA, zarówno techniką lutospawania
płaskiej folii miedzianej z rurką i szczeliną w folii o szerokości 0,8÷1,0 mm – połączenie lutospoiną czołową, jak
i techniką lutospawania z wytłoczeniem półkolistego kanału o średnicy rurki w folii miedzianej – połączenie z dwoma
lutospoinami pachwinowymi. Proces lutospawania wymaga szczególnej staranności w przygotowaniu powierzchni
i dokładności mocowania elementów łączonych. W celu
zapewnienia wysokiej jakości złącza wymagane jest również zastosowanie specjalnego układu dociskowego oraz
precyzyjne podawanie lutu do strefy stapiania oraz prowadzenie palnika wzdłuż osi złącza. Energia liniowa pozwalająca na wykonanie złącza najwyższej jakości lutospawane
metodą PTA techniką z płaską folią miedzianą mieści się
w zakresie 100÷175 J/mm, a techniką z wytłoczeniem kanału w folii miedzianej w zakresie 65÷130 J/mm. Zbyt wy-
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Tablica VII. Wyniki pomiaru sprawności przewodzenia ciepła
przez złącza lutospawane PTA (rys. 10), w porównaniu do
sprawności przewodzenia ciepła przez styk mechaniczny
folii z rurką, próbki PPA i PPB
Table VII. Results of thermal conduction efficiency
measurement across the joints joined in PTA braze welding
process (Fig. 10) compared with the thermal conduction
efficiency across the mechanical contact between the foil
and tube, PPA and PPB samples
Czas
pomiaru,
s

15
30
45
60
75
90
105
120

Numer złącza (tabl. II, IV)
PPA

41
48
51
52
53
53
52
51

7
PPA

8
PPA

9
PPA

PPB

5
PPB

6
PPB

temperatura w miejscu pomiaru, ºC
51
52
50
45
50
52
59
60
58
49
59
60
63
65
63
52
63
67
67
68
67
57
68
68
67
68
68
59
69
69
65
66
67
58
69
69
65
65
66
57
68
68
63
65
65
57
68
66

7
PPB

51
59
65
67
68
69
68
68

Uwagi: PPA – rurka ułożona bez lutu na styk na folii miedzianej. PPB
– rurka ułożona bez lutu w wytłoczonym kanale folii miedzianej.

soka energia liniowa powoduje nadmierne odkształcenie
i przetopienie folii miedzianej, natomiast zbyt niska energia liniowa nie zapewnia odpowiednich warunków topienia
lutu oraz zwilżania lutospawanych części;
– zarówno złącza wykonane techniką lutospawania
płaskiej folii miedzianej z rurką i szczeliną w folii o szerokości 0,8÷1,0 mm, jak i techniką lutospawania z wytłoczeniem półkolistego kanału o średnicy rurki w folii miedzianej, pozbawione są jakichkolwiek wad zewnętrznych
i wewnętrznych. Rekrystalizacja wtórna miedzi wpływa
w znacznym stopniu na obniżenie własności wytrzymałościowych połączeń. Jednakże w przypadku każdego złącza
została osiągnięta minimalna, założona na poziomie 100,0
N/mm2 wytrzymałość na rozciąganie, a zerwanie złączy
następowało w obszarze materiału folii;
– próby sprawności przewodzenia ciepła złączy rurka–folia miedziana lutospawanych PTA wykazały, że proces lutospawania zapewnia wysoką przewodność cieplną
pomiędzy folią absorbera a rurką miedzianą;
– wdrożenie do produkcji opracowanej technologii lutospawania PTA złączy absorbera rurka–folia miedziana
wymaga zaprojektowania i wykonania stanowiska produkcyjnego zapewniającego automatyczne mocowanie i docisk elementów lutospawanych oraz możliwość prowadzenia palnika na całej długości wykonywanego kolektora.
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QINEO®STEP 180/250/300 wersja
kompaktowa

QINEO®STEP 350C/450C/600C
wersja kompaktowa

QINEO®STEP 350/450/600
z zewnętrznym podajnikiem drutu
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QINEO® nowa linia
urządzeń spawalniczych firmy CLOOS
Kontynuując długoletnią tradycję w produkcji innowacyjnych urządzeń spawalniczych firma Carl Cloos
Schweiesstechnik GmbH zaprezentowała na początku
roku nową linię źródeł prądu QINEO®. Urządzenia te
wyróżniają się nie tylko nowoczesnym i atrakcyjnym
wyglądem, ale przede wszystkim doskonałymi własnościami spawalniczymi oraz czytelnym panelem obsługi. Standardowo zainstalowane charakterystyki synergiczne w znaczący sposób ułatwią optymalny dobór
parametrów spawania, a informacje wyświetlone na
wielofunkcyjnych wyświetlaczach umożliwią właściwą kontrole procesu.
QINEO® STEP to pierwszy produkt z nowej linii
spawarek MIG/MAG do spawania ręcznego w zakresie
prądowym 80÷600 A. Urządzenia te są odpowiednie
do ogólnych zastosowań przemysłowych i mogą być
skonfigurowane dokładnie do potrzeb klienta.

Źródła prądu o mocy do 300 A posiadają specjalną ergonomiczną obudowę ze zintegrowanym systemem podawania drutu. Maszyny te są przeznaczone
do spawania uchwytami chłodzonymi gazem.
Natomiast urządzenia o znamionowym prądzie
spawania ponad 350 A są dostępne w dwóch wersjach:
kompaktowej lub z wydzielonym podajnikiem drutu
z możliwością podłączenia pakietu przewodów sterujących do 30 m. Wszystkie urządzenia QINEO® w tej
grupie mogą być wyposażone w gazowe lub wodne
chłodzenie uchwytów spawalniczych.
W najbliższym czasie zostaną przedstawione
kolejne urządzenia z linii QINEO® przeznaczone do
wysokowydajnego spawania pulsacyjnego – QINEO®
PULSE.

Na terenie Polski urządzenia spawalnicze QINEO® sprzedawane są przez firmę Cloos-Polska Sp. z o.o.
mającą swoją siedzibę w Świdnicy, przy ul. Stawki 5.
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Stanisław Krawczyk
Andrzej Skorupa

Badania własności mechanicznych napoiny ER-F
w podwyższonej temperaturze
Investigations on mechanical properties of ER-F
weld in elevated temperature
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań nad własnościami mechanicznymi napoin ER-F, powszechnie stosowanymi do regeneracji elementów wielkogabarytowych,
występujących zwłaszcza w hutnictwie. Wysokostopowe
napoiny utwardzające, charakteryzują się złą skrawalnością, dlatego obróbka mechaniczna tych napoin napotyka na duże trudności. Celem przeprowadzonych badań
było wyznaczenie własności mechanicznych tych napoin
w funkcji temperatury. Przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie, twardości oraz ścinania technologicznego w warunkach oddziaływania statycznego i dynamicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań można uzasadnić potrzebę stosowania obróbki termowiórowej
napoin trudno skrawalnych.

In the paper the results of investigations on mechanical properties of ER-F welds, widely used in metallurgical
industry in regeneration processes of large – sized elements are presented. High alloyed, hardening pad welds
have bad machine cutting ability thus their machining is
performed with great difficulties. The aim of the tests was
the determination of the mechanical properties of these
welds as the temperature function. Tensile streght, hardness and shear streght tests were carried aut. The conclusion from investigation is that thermo-cutting processes
could be recommended in machining of the considered
pad welds.

Wstęp
Napawanie utwardzające powierzchni roboczych elementów różnych urządzeń wysokostopowymi materiałami
o dużej twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie
zwiększa trwałość tych elementów. Napawanie utwardzające
stosuje się do regeneracji walców hutniczych, rolek samotoków, aparatów zasypowych wielkich pieców, kół jezdnych
suwnic itp. Znacznym ograniczeniem szerszego stosowania
napawania utwardzającego przy regeneracji części jest zła
skrawalność napoin utrudniająca obróbkę wiórową, czyniąc
ją mało efektywną. Z tego względu konieczne są badania
nad poprawą skrawalności materiałów trudno obrabialnych.
Jednym ze sposobów tej poprawy jest zmiana własności fizyko-mechanicznych za pomocą termicznego uplastycznienia
warstwy skrawanej [1]. Wstępne nagrzanie strefy skrawania
powoduje obniżenie własności wytrzymałościowych i twardości obrabianego materiału, co w konsekwencji powoduje
zmniejszenie oporów skrawania i wydłużenia okresu trwałości ostrza [2]. Z tego względu konieczna jest znajomość
zmian tych własności dla wspomnianych napoin.

Cel i zakres badań
Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie zmian
własności wytrzymałościowych i twardości napoiny ER-F
w zależności od temperatury. Napoina jest szeroko stosowana do regeneracyjnego napawania silnie obciążonych
Dr inż. Stanisław Krawczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej
Skorupa – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi do obróbki plastycznej. Zakres badań obejmował wyznaczenie:
– wytrzymałości na rozciąganie w zakresie temperatur
293÷1123 K,
– twardości w zakresie temperatur 293÷773 K,
– wytrzymałości na statyczne ścinanie technologiczne
w zakresie temperatur 293÷773 K,
– wytrzymałości na dynamiczne ścinanie technologiczne
w zakresie temperatur 293÷1073 K.
Przedmiotem badań były próbki materiału pochodzącego
z powierzchni roboczej walców walcowni drobnej Huty im.
Sendzimira. Walce mają na zewnętrznej powierzchni roboczej warstwę utwardzoną, wykonaną w procesie automatycznego napawania łukiem krytym, elektrodami rdzeniowymi
ER-F pod sypkim topnikiem TMn II. Skład chemiczny drutu
elektrodowego podawany przez producenta jest następujący
(%): 0,22÷0,3 C; 5,5÷8 Cr; 2,0÷2,5 Mn; 0,9÷1,5 Si; 0,3÷0,5 V;
0,9÷1,5 Mo. Napawana powierzchnia robocza walca charakteryzuje się szczególnie złą skrawalnością z powodu twardości dochodzącej do 500 HB.

Metodyka i wyniki badań
Badania wytrzymałości doraźnej
Do badań wytrzymałości doraźnej na rozciąganie w podwyższonej temperaturze wykorzystano przystosowaną do
tego typu badań maszynę wytrzymałościową firmy Instron.
Maszyna wyposażona w oporowy piec elektryczny z regulowaną atmosferą ochronną umożliwia wykonywanie pomiarów
w zakresie temperatur do 1173 K z błędem nie przekraczającym wartości ± 1%. Próbki przeznaczone do badań wykonano
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z materiału wyciętego na drążarce elektroerozyjnej z pobocznicy walca napawanego elektrodą utwardzającą, a następnie
kształtowano na żądany wymiar za pomocą szlifowania kłowego. W ten sposób przygotowano 40 próbek tzw. pięciokrotnych o średnicy 4 mm, które posłużyły do wyznaczenia
metodą sum najmniejszych kwadratów zależności wytrzymałości na rozciąganie Rm(T) w funkcji temperatury podgrzewania
Tp. Przyjmuje ona postać:

Wyznaczanie twardości napoiny ER-F przeprowadzono na twardościomierzu Rockwella przy wykorzystaniu jako
penetratora stożka diamentowego o kącie wierzchołkowym
120o wciskanego w badany materiał siłą 1500 N. W ten sposób wyznaczono na skali C twardość HRC = f(Tp), funkcja ta
przybiera postać paraboli stopnia drugiego o równaniu:

Rm(T) = ─ 0,0035 Tp2 + 3,9Tp + 115, MPa

przy współczynniku determinacji krzywoliniowej R2 = 0,92
w zakresie temperatur 293÷773 K. Graficzny wykres zależności twardości od temperatury przy 95% przedziale ufności
przedstawiono na rysunku 2.

(1)

przy współczynniku determinacji krzywoliniowej R2 = 0,94
w zakresie temperatur 273÷1173 K. Graficzne przedstawienie
wyników pomiarów z zaznaczeniem 95% przedziału ufności
zamieszczono na rysunku 1. Własności plastyczne napoiny
ER-F, określone współczynnikiem względnego wydłużenia ε
uwidaczniają się dopiero po przekroczeniu temperatury
293 K, poniżej tej temperatury obserwuje się przełom kruchy.

HRC = ─ 0,000244 Tp2 + 0,21 Tp ─ 0,45

(2)

Badania wytrzymałości
na dynamiczne ścinanie technologiczne
W praktyce ścinaniem technologicznym nazywamy utratę ciągłości materiału spowodowaną działaniem pary sił na
bardzo małym ramieniu. W procesie cięcia występuje złożone, niejednorodne pole naprężeń, skoncentrowane w pobliżu krawędzi tnącej stempla i matrycy. Z powodu złożoności
i niejednorodności pola naprężeń przy ścinaniu technologicznym, wytrzymałość na ścinanie jest umowną wielkością technologiczną, uwzględniającą między innymi umocnienie materiału w chwili cięcia. Głębokość umocnionej warstwy zależy
od grubości materiału, jego własności, struktury metalograficznej, wielkości luzu pomiędzy stemplem a matrycą, jakości
krawędzi tnącej, temperatury, a także od prędkości cięcia.
Próba dynamicznego ścinania ma wiele wspólnych cech
z obróbką wiórową.

Rys. 1. Wytrzymałość doraźna napoiny ER-F w zależności od temperatury
Fig. 1. Immediate resistance of ER-F pad weld as a function of temperature

Badania twardości
Przeprowadzenie pomiarów twardości w podwyższonej
temperaturze wymagało budowy specjalnego stanowiska,
w którym próbki nagrzewano oporowo prądem o niskim, bezpiecznym napięciu uzyskanym ze spawarki wirowej EW-32A500A pracującej na zwarciu. Pomiar temperatury przeprowadzono za pomocą termopary płaszczowej NiCr-Ni o średnicy
0,5 mm współpracującej z miliwoltomierzem cyfrowym.

młot
pionowy
bijak
siłomierz
tensometryczny
płomień
palnika

termopara
płyta fundamentowa

miliwoltomierz
wzmacniacz
TDA-6
szybkozmienny
rejestrator
H-117

Rys. 3. Stanowisko badawcze do pomiarów ścinania technologicznego
Fig. 3. Testing stand for measurements of technological shearing

Rys. 2. Zmiana twardości napoiny ER-F w zależności od temperatury
Fig. 2. Hardness change of ER-F pad weld as a function of temperature
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Stanowisko badawcze do pomiarów dynamicznego ścinania technologicznego w podwyższonej temperaturze zostało
specjalnie zaprojektowane (rys. 3). W ramach przystosowania stanowiska do badań zaprojektowano uchwyt służący do
mocowania próbek oraz stempel–siłomierz tensometryczny,
znajdujący się w torze pomiarowym wzmacniacza TDA-6
oraz szybkozmiennego rejestratora H-117. Pomiar temperatury odbywał się za pomocą wspomnianej wyżej termopary
płaszczowej NiCr-Ni. Żądaną temperaturę próbki otrzymano nagrzewając ją dwustronnie uniwersalnym palnikiem na

gaz propan-butan. Badania ścinania przeprowadzono na
próbkach wyciętych z pobocznicy napawanego walca, które następnie zostały przeszlifowane na prostokątne pręty
o przekroju 5,15÷10,14 mm2. Prędkość ścinania w trakcie
badań wynosiła 1,4 m/s, co odpowiada stosowanej w praktyce prędkości skrawania przy obróbce materiałów trudno
skrawalnych o wysokiej twardości. Uzyskana krzywa regresji
drugiego stopnia przyjmuje postać:
K(T) = 2086 ─ 0,0175 Tp ─ 0,0006 Tp2, MPa

(3)

w zakresie temperatur 293÷1073 K.
Graficzne przedstawienie dynamicznego naprężenia ścinającego przedstawiono na rysunku 4.

Omówienie wyników badań
Analizując wykres zamieszczony na rysunku 1 można
zauważyć, że wytrzymałość doraźna napoiny ER-F początkowo, aż do temperatury 673 K nieznacznie rośnie, po czym
gwałtownie spada. W temperaturze 1000 K obserwuje się
obniżenie wytrzymałości doraźnej aż o 50%. Twardość tej
napoiny zmniejsza się monotonicznie i w temperaturze 773 K
jest mniejsza o 40% w stosunku do twardości w temperaturze
pokojowej (rys. 2). Dynamiczne oddziaływanie na materiał
badany powoduje zwiększenie wytrzymałości na ścinanie.
Przy zastosowanej w badaniach prędkości 1,4 m/s opory
skrawania rosną blisko dwukrotnie, w porównaniu do oporów występujących w warunkach oddziaływania statycznego.
Różnica ta jest w zasadzie stała w całym zakresie pomiarowym, chociaż w miarę wzrostu temperatury obserwuje się
zmniejszanie wytrzymałości na ścinanie wyznaczonej tak
w warunkach dynamicznych, jak i statycznych. Uzyskuje ona
wartość mniejszą o 25% w temperaturze 973 K w porównaniu do twardości w temperaturze pokojowej (rys. 4).

Wnioski

Rys. 4. Zależność naprężenia ścinającego w podwyższonej temperaturze
Fig. 4. Dependence of shearing stress at an elevated temperature

Badania wytrzymałości
na statyczne ścinanie technologiczne
Statyczne ścinanie technologiczne zostało przeprowadzone na tym samym stanowisku, na którym wykonywano
badania na ścinanie dynamiczne. Inaczej jednak wymuszano
siłę doprowadzającą do ścięcia próbki. W metodzie statycznej wykorzystano dynamometr kabłąkowy o zakresie pomiarowym do 10 kN i liniowej charakterystyce, którym poprzez
stempel wywierano siłę aż do ścięcia próbki. Wartość siły
ścinającej mierzona była na rejestratorze. Po opracowaniu
wyników badań uzyskano zależność:
K(T) = 1500 ─ 0,963 Tp. MPa

(4)

w zakresie temperatur Tp 293÷773 K.
Graficzne przedstawienie statycznego naprężenia ścinającego od temperatury przedstawiono na także na rysunku 4.

Na podstawie badań przeprowadzonych w warunkach oddziaływania statycznego nie można wnioskować
o własnościach wytrzymałościowych napoiny ER-F
w warunkach oddziaływania dynamicznego. Naprężenia
ścinające napoiny ER-F podczas ścinania dynamicznego
z prędkością 1,4 m/s są o ok. 100% wyższe, w porównaniu
do naprężeń mierzonych w warunkach statycznych.
Wytrzymałość doraźna na rozciąganie, twardość
i wytrzymałość na ścinanie technologiczne rozważanej
napoiny maleje wraz ze wzrostem temperatury. Szczególnie spadek tych własności występuje po przekroczeniu temperatury ok. 673 K. Na tej podstawie można
wnioskować, że wstępne podgrzewanie warstwy skrawanej co najmniej do tej temperatury zmniejszy w sposób istotny siły skrawania.
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Radiografia komputerowa
– pośrednia radiografia cyfrowa
Computer radiography
– indirect digital radiography  
Streszczenie

Abstract

Wdrożenie nowych norm europejskich dotyczących radiografii przemysłowej z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych, spowoduje zainteresowanie wielu
laboratoriów badaniami nieniszczącymi z zastosowaniem
tej nowej metody badań w miejsce dotychczasowej radiografii konwencjonalnej tj. radiografii na błonach [1, 2]. Radiografia komputerowa jest dość powszechnie stosowana
w radiografii medycznej, gdzie podstawowym problemem
jest zmniejszenie dawki promieniowania podczas badania
pacjenta. Należy jednakże pamiętać, że zastosowania
przemysłowe mają nieco inne wymagania niż radiografia
medyczna. W artykule przybliżono jedynie nową metodę
badań radiograficznych.

Implementation of the new European standards for industrial radiography with the use of memory luminophore
image plates will result in the arousing of interest among
numerous laboratories in non-destructive testing with application of the new method of testing to replace conventional
radiography used so far, i.e. film-screen radiography [1, 2].
Computer radiography is quite commonly used for medical radiography where the fundamental problem consists
in reduction of the radiation dose during the examination of
a patient. However, it must be kept in mind that industrial
applications have a little bit different requirements when
compared with medical radiography. The article describes
only the new method for radiographic testing.

Podstawy metody radiografii
komputerowej
Pojawienie się w 1981 roku (Fuji Corporation) radiografii komputerowej (Computed Radiography – CR) zwanej też
radiografią przy użyciu luminoforów pamięciowych (Storage
Phoshpor1) Radiography) spowodowało znaczący rozwój
w „obrazowaniu” przy użyciu promieniowania X wprowadzając w miejsce obrazu analogowego na błonie (radiogram)
obraz cyfrowy zapisany w pamięci komputera. Do tego czasu
rozpoznawanie i oszacowanie wady wymagało interpretacji
radiogramu lub obrazu ze wzmacniacza obrazu przez oko
człowieka. Radiografia komputerowa dostarczyła możliwości komputerowego wspomagania w zakresie polepszenia
jakości obrazu, jego rozpoznawania jak również przesyłania
i archiwizowania obrazów w postaci cyfrowej, a jednocześnie
wyeliminowała proces obróbki chemicznej błon (proces ciemniowy) i związane z tym koszty.
Warto zaznaczyć, że radiografia komputerowa stanowi
pośrednią (przejściową) technologię pomiędzy tradycyjną
radiografią (radiografią na błonie) a bezpośrednią radiografią cyfrową (Digital Direct Radiography – DR). O ile podczas
radiografii komputerowej obraz rejestrowany jest analogowo,
a dopiero podczas odczytywania (w innym już miejscu) przetwarzany na postać cyfrową, o tyle w radiografii bezpośredniej
sam obraz jest rejestrowany i zapisywany od razu cyfrowo
w miejscu badania.
Dr inż. Grzegorz Jezierski – Politechnika Opolska.
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Radiografia komputerowa bazuje na podobnych zasadach
co radiografia na błonie z tym tylko wyjątkiem, że do detekcji obrazu zamiast błony używamy specjalnej luminoforowej
płyty obrazowej (Photo Stimulable Phosphor – PSP plate)
zwanej krótko płytą obrazową2). (Imaging Plate – IP). W dalszym ciągu dla wygody używać będziemy skrótowego określenia IP. Chemicznie płyta IP podobna jest do rentgenowskich wzmacniaczy obrazu i prezentuje podobne właściwości.
Podobnie jak we wzmacniaczach obrazu pobudza elektrony
których znaczna większość uwalnia swą energię w postaci
światła widzialnego. Jednakże część elektronów jest wychwytywana z jednoczesnym zachowaniem swego meta-stabilnego stanu o wyższej energii (elektrony przechodzą z pasma
walencyjnego do pasma przewodzenia) i tam uwięziona tworząc tym samym obraz utajony. Elektrony te mogą powrócić
do stanu podstawowego wyłącznie pod wpływem zewnętrznego promieniowania – proces ten nazywa się luminescencją
stymulowaną światłem widzialnym (fotostymulacją).
Płyta IP składa się z elastycznego podłoża polimerowego pokrytego warstwą luminoforu pamięciowego (Storage
Phosphor, Photostimulable Storage Phosphor – PSP), tj. luminoforu, który po naświetleniu promieniowaniem jonizującym zachowuje utajony obraz. Warstwa ta w najbardziej rozpowszechnionych systemach składa się z kryształków
o wielkości ok. 5÷25 µm odpowiednio BaFBr lub BaFCl, BaFI,
BaSrFBrI domieszkowanych Eu+2 co zapisujemy jako BaFBr:
Eu+2. Inne znane materiały luminescencyjne to: Zn2SiO4:Mn,
SrS:Ce, Sm lub RbBr:Tl.
Grubość warstwy luminoforu pamięciowego określa czułość płyty oraz jej rozdzielczość przestrzenną. Grubsza warstwa luminoforu powoduje wprawdzie większą kwantową

efektywność detekcji (DQE – Detection Quantum Efficiency)3)
ale także więcej rozproszenia wewnętrznego. Płyta obrazowa jest zabezpieczona wierzchnią powłoką EBC (obróbka
wiązką elektronów); utwardzona powłoka lakieru prepolimerowego w polimer o wysokiej gęstości – stanowi to doskonałe
zabezpieczenie płyty przed zużyciem mechanicznym oraz
dużą odporność na chemiczne roztwory czyszczące.

Rys. 3. Skaner przenośny (w walizce) firmy GE [14]
Fig. 3. Portable scanner (in a briefcase) made by GE company [14]

Rys. 1. Przekrój poprzeczny płyty obrazowej IP z luminoforem
pamięciowym
Fig. 1. Cross-section of IP image plate with memory luminophore

Odczyt utajonego obrazu z płyty IP następuje w specjalnej
stacji roboczej zwanej czytnikiem lub skanerem płyt obrazowych. Czytniki – skanery bywają stacjonarne oraz przenośne. Kaseta z płytą jest więc wprowadzana do czytnika, gdzie
płyta jest automatycznie wyjmowana z kasety, a następnie
skanowana światłem niskoenergetycznego lasera (He-Ne)
o długości fali 632 nm. Energia wiązki laserowej uwalnia
uwięzione elektrony powodując emisję światła widzialnego.
Światło uwolnione z płyty (fotony o długości 390÷400 nm)
kierowane jest przez optyczny przewodnik światła do fotopowielacza lub kamery CCD, w którym przetwarzane jest na
cyfrowy sygnał elektryczny. Czas skanowania płyty IP zależy
od formatu płyty jak również od rozdzielczości skanowania
(25 x 25 µm, 50 x 50 µm, 100 x 100 µm i 200 x 200 µm).
Jednak są to czasy krótkie ok. 1÷5 min. Następnie płyta naświetlana jest światłem białym (np. z lampy halogenowej lub
żarowej) w celu wymazania pozostałego obrazu i tym samym
nadaje się do ponownego użycia. Płyta IP może być użyta
nawet ponad 1000 razy (w medycynie do 10 000 razy).

Specjalnie zaprojektowane kasety CR z wbudowanymi
okładkami ołowianymi pozwalają na unikniecie zbędnych
manipulacji, zwiększając tym samym ich trwałość. Kaseta
i jej płyta obrazowa są jednym zespołem, co pozwala na
zminimalizowanie niezbędnych manipulacji, a przez to maksymalne wydłużenie żywotności płyty. Z kolei oddzielenie
czytnika od płyty obrazowej stanowi również pewną zaletę
w stosunku do innych technologii badań np. radiografii cyfrowej bezpośredniej (z płaskimi detektorami cyfrowymi),
a zwłaszcza tam, gdzie istnieją ograniczenia w dostępie detektora obrazu do badanego obiektu (płyty pamięciowe IP nie
potrzebują np. okablowania).
Do aparatury badawczej – systemu radiografii komputerowej należą:
– płyty obrazowe IP,
– skaner lub czytnik płyt obrazowych,
– komputer z oprogramowaniem do radiografii komputerowej,
– monitor o wysokiej rozdzielczości.

Zalety radiografii komputerowej
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
Rys. 2. System do radiografii komputerowej firmy Kodak INDUSTREX ACR2000i [13]
Fig. 2. Computer radiography system of Kodak INDUSTREX ACR2000i company make[13]

–

Jako źródło promieniowania może być stosowane X
z aparatów rentgenowskich jak i z akceleratorów, promieniowanie gamma, czy promieniowanie neutronowe.
Liniowa charakterystyka (patrz dla porównania charakterystyka błony).
Szeroki zakres dynamiczny > 105, szeroki zakres dynamiczny umożliwia badanie i ocenę elementów o bardzo
skomplikowanych kształtach, o większym zakresie grubości tylko w jednej ekspozycji.
Wysoka czułość (czas ekspozycji wynosi zwykle 5÷50%
czasu ekspozycji dla błony Structurix D7Pb), skrócenie
czasów ekspozycji powoduje obniżenie dawek promieniowania co jest bardzo istotne w medycynie, czułość zależy
od rozdzielczości przestrzennej obrazu płyty, aktualnie
płyty IP są dostarczane z rozdzielczością przestrzenną
50÷300 µm.
Pewność ekspozycji (nie występują niedoświetlenia lub
prześwietlenia błony).
Dobra jakość obrazu, obecnie porównywalna jak dla błon
Structurix D5 lub nawet D4 (dawnej D7 lub D8).
Możliwość przetwarzania obrazu.
Szybszy, wygodniejszy dostęp do danych.
Łatwość archiwizowania obrazu, brak degradacji obrazu.
Możliwość przesyłania obrazu na odległość i wykonania
dowolnej ilości duplikatów obrazu.
Brak procesu obróbki fotochemicznej błon oraz procesu ciemniowego, a także brak utylizacji chemikaliów
i związanych z tym kosztów.
Przegląd spawalnictwa 4/2008
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–
–

Mniejsze koszty niż w przypadku radiografii na błonie.
Zwiększona trwałość aparatów rentgenowskich i bezpieczeństwo pracy (mniejsze zagrożenie promieniowaniem
jonizującym).

Wady radiografii komputerowej
–
–
–
–

Ograniczona rozdzielczość przestrzenna 6÷8 lp/mm4 (np.
dla błony wynosi ona 16÷20 lp/mm; zależy zarówno od
samej płyty IP, jak również od skanera.
Duża czułość w zakresie niskich energii, co powoduje
wrażliwość na promieniowanie rozproszone (które jest
zawsze o niższej energii niż promieniowanie pierwotne).
Ograniczenia eksploatacyjne: temperatura pracy 10÷40oC,
względna wilgotność 30÷80%.
Brak możliwości pracy w czasie rzeczywistym.

przestrzenna wynosi 100 µm. Warto też wspomnieć, że norma
[1] przewiduje specjalistyczne oprzyrządowanie do badań metodą CR tj. m.in. fantom CR jako płytka zawierająca odpowiednie wskaźniki jakości obrazu CR, wskaźnik jakości czułości
kontrastowej, wskaźnik jakości typu podwójny pręcik, wskaźnik
jakości par linii zbieżnych, wskaźnik jakości liniowości, tarcza T,
wskaźnik jakości poślizgu skanera, wskaźnik jakości cieniowania i wskaźnika jakości osiowania wiązki centralnej tzw. ślimak
BAM6) służące do oceny jakości systemu CR.
Tablica I. Klasy systemu radiografii komputerowej SNR
– stosunek sygnału do szumu
Table I. Classes of SNR computer radiography system – signal ratio to noise.
Klasa systemu
PN-EN 14784-1

Klasa systemu
ASTM E 2446

Minimalna znormalizowana wartość SNR

IP 1/Y

ASTM IP Special/Y

130

IP 2/Y

ASTM IP I/Y

117

IP 3/Y

78

IP 4/Y

Rys. 4. Porównanie charakterystyki błony radiograficznej i płyty
obrazowej
Fig. 4. Comparison of radiographic film characteristics with that
of image plate

Wszystkie nowe możliwości niosą za sobą ryzyko niewłaściwego zastosowania, w tym także i techniki CR.
W celu ograniczenia ryzyka i uniknięcia poważnego zmniejszenia prawdopodobieństwa wykrycia wady, potrzebne są
specjalne wytyczne. W kilku krajach opracowano specjalne
normy, pionierską pracę wykonano w USA [3÷6] i w Europie
[1, 2]. Normy te określają podstawowe parametry systemów
radiografii komputerowej w celu umożliwienia uzyskania zadowalających i powtarzalnych wyników w sposób ekonomiczny. Dokumenty te odnoszą się do wymagań radiografii błonowej określonej w PN-EN 584-1 [8]. Podobnie jak w tej normie,
w radiografii komputerowej przewiduje się sześć klas systemu CR, przy czym przez klasę systemu CR rozumie się płytę
obrazową IP charakteryzującą się odpowiednim zakresem
stosunku sygnału do szumu – (SNR) i podstawową wartością
rozdzielczości przestrzennej5) w określonym zakresie ekspozycji. Tak więc klasa systemu wynika z użycia określonej
płyty obrazowej IP w połączeniu z warunkami ekspozycji, typu
czytnik/skaner i parametrów skanowania obrazu utajonego.
Przykładowo system CR sklasyfikowany jako IP 2/100 oznacza, że SNR ≥ 117 i maksymalna podstawowa rozdzielczość
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65

IP 5/Y

ASTM IP II/Y

52

IP 6/Y

ASTM IP III/Y

43

Z kolei druga norma dotycząca ogólnych zasad radiograficznych badań materiałów metalowych metodą CR [2] ma
identyczny układ jak norma dotycząca materiałów metalowych PN-EN 444 [10], złączy spawanych PN-EN 1435 [11]
lub odlewów PN-EN 12681 [12]. Technika radiografii komputerowej podobnie jak w przypadku radiografii na błonie przewiduje dwie klasy badania, tj. klasę A (technika podstawowa)
oraz klasę B (technika ulepszona). Podobne są wymagania
dotyczące doboru energii promieniowania X w zależności od
grubości danego materiału czy doboru zakresu badanej grubości, w przypadku źródeł promieniowania gamma są identyczne jak w ww. normach. Jeśli chodzi o stosowanie wskaźnika
jakości obrazu to dla każdej ekspozycji oprócz wskaźnika IQI
pręcikowego lub schodkowo-otworkowego wymagane jest również użycie wskaźnika typu podwójny pręcik.
Norma dotycząca radiografii komputerowej (tak jak w poprzednich dokumentach normalizacyjnych dotyczących radiografii na błonie), wprowadza pojęcie klas systemu IP i metalowych okładek stosowanych do stali, miedzi i stopów niklu
(tabl. II) oraz podaje wytyczne wymaganej rozdzielczości
przestrzennej (jako numeru wskaźnika typu podwójny pręcik
i maksymalnej wielkości piksela), w funkcji energii i grubości
prześwietlanych ścianek (tabl. III) [2].
Dodatkowo norma [2] zawiera wytyczne wymaganej rozdzielczości przestrzennej systemu (podając numer wskaźnika typu podwójny pręcik oraz maksymalną wielkość piksela)
w zależności od energii i grubości ścinek – tablica III.
Analogiczną do gęstości optycznej radiogramów w radiografii komputerowej jest tzw. intensywność odczytu. Norma
podaje odpowiednio dla klasy badania (A i B), wymagane
wartości intensywności odczytu (powinny być podawane
w protokole z badań) jak również minimalne wartości SNR
(tabl. V w normie).
Radiogramy komputerowe, powinny być oceniane w zaciemnionym pomieszczeniu na monitorze o rozdzielczości,
co najmniej spełniającej wymagania podane w tablicy III.
Monitor powinien mieć luminację ≥ 100 cd/m2 i rozdzielczość
≥ 1280 x 1024 piksela z wielkością piksela do 300 µm. Oprogramowanie powinno umożliwić otrzymywanie obrazów, które są zwykle odtwarzane w 256 poziomach szarości.

Zastosowania radiografii
komputerowej
Istnieje wiele zastosowań radiografii komputerowej (rys.
5÷7). Ze względu na zbliżone cechy konstrukcyjne detektora
tj. płyty obrazowej do tradycyjnej błony radiograficznej (oba są
w kasetach i mogą być elastyczne), radiografię komputerową
można stosować wszędzie tam, gdzie dotychczas stosuje się
radiografię konwencjonalną (tj. na błonie). Nie mniej istnieją
specyficzne obszary, gdzie radiografia komputerowa jest predestynowana. W szczególności są to:
– wykrywanie i pomiar erozji/korozji w rurociągach, w tym
również przez izolację elementów będących w trakcie
eksploatacji, co jest bardzo istotne w przemyśle rafineryjnym, lub zakładach chemicznych;
– badania skrzydeł samolotów, łopatek wirników, materiałów kompozytowych w przemyśle lotniczym i kosmicznym
(aby objąć kontrolą np. lotki samolotów produkowane są
płyty pamięciowe IP o specjalnej długości do 50 cali);
– kontrola odlewów, w której z uwagi na znaczne zmiany
grubości badanego elementu w grę wchodzą zalety szerokiego zakresu dynamicznego płyt pamięciowych IP.

Rys. 6. Radiogram komputerowy z badania korozji [14]
Fig. 6. Computer radiogram for corrosion examination [14]

b)

a)

Rys. 5. a – radiogram komputerowy złącza spawanego w rurze
o średnicy 2”, b – radiogram komputerowy złącza spawanego o grubości 15,9 mm [13]
Fig. 5. a – computer radiogram of the welded joint in a pipe of 2”
diameter, b – computer radiogram of the welded joint 15,9 mm thick
[13]

Rys. 7. Wykorzystanie komputera do dokładnych pomiarów wielkości geometrycznych [15]
Fig. 7. Application of computer for accurate measurements of geometric dimensions [15]

Tablica II. Klasy systemu IP i metalowych okładek stosowanych dla radiografii komputerowej stali, miedzi i stopów niklu
Table II. Classes of IP system and of metal screens used for computer radiography of steel, copper and nickel alloys
Źródło promieniowania

Prześwietla
na grubość ścianki,
mm

Promieniowanie X < 50 kV
Promieniowanie X > 50 kV do 150 kV
Promieniowanie X >150 kV do 250 kV
Promieniowanie X > 250 kV do 350 kV
Promieniowanie X > 350 kV do 450 kV
Yb-169, Tm-170
Ir-192, Se-75
Co-60

b)

Promieniowanie X > 1 MV
a)

b)

b)

w < 50
w ≥ 50
w < 50
w ≥ 50
w<5
w≥5
w < 50
w ≥ 50
w < 100
w ≥ 100
w < 100
w ≥ 100

a)

Klasa systemu IP
dla klasy badania
A
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

B
2
3
4
4
5
4
5
3
4
4
5
4
5
4
5

Rodzaj i minimalna grubość okładek
metalowych, mm
przednia
Pb 0,1
Pb 0,1
Pb 0,2
Pb 0,3
Pb 0,3
Pb 0,3
Pb 0,1
Pb 0,1
Pb 0,3
Pb 0,4
Fe 0,5 + Pb 1,5
Fe 0,5 + Pb 2,0
Fe 0,5 + Pb 1,5
Fe 0,5 + Pb 2,0

tylna
Pb 0,1
Pb 0,1
Pb 0,2
Pb 0,3
Pb 0,3
Pb 0,3
Pb 0,1
Pb 0,1
Pb 0,3
Pb 0,4
Fe 0,5 + Pb 1,0
Fe 0,5 + Pb 1,0
Fe 0,5 + Pb 1,0
Fe 0,5 + Pb 1,0

Lepsze klasy systemu IP mogą być także użyte.
W przypadku stosowania okładek Fe + Pb okładka stalowa umieszczona jest między IP i okładką ołowianą. Zamiast Fe lub Fe + Pb mogą być użyte
okładki miedziane, tantalowe lub wolframowe, jeśli poprawi to jakość obrazu..

Przegląd spawalnictwa 4/2008

27

Tablica III. Wymagana rozdzielczość przestrzenna systemu w zależności od energii i grubości ścianki
Table III. Required spatial resolution of the system in relation to energy and wall thickness
Klasa IPA
Źródło promieniowania

Promieniowanie X ≤ 50 kV
Promieniowanie X > 50÷150 kV

Promieniowanie X > 150÷250 kV
Promieniowanie X > 250÷350 kV
Promieniowanie X > 350÷450 kV

Grubość
ścianek, mm

maks. wielkość
pikselaa) µm

d)

d)

> 13

30

>> 13

4≤w
w<4
4 ≤ w < 12
w ≥ 12
w<4
4 ≤ w < 12
w ≥ 12
12 ≤ w < 50
w ≥ 50
w < 50
w ≥ 50

60
60
70
85
60
70
85
110
125
125
160
85
160
200
250
250

13
13
12
11
13
12
11
10
9
9
8
11
8
7
6
6

40
30
40
60
30
40
60
70
110
85
110
60
110
125
200
200

> 13
d)
>> 13
c)
> 13
13
d)
>> 13
c)
> 13
c)
13
12
10
11
10
13
10
9
7
7

w < 40
w ≥ 40

c)

Podane numery IQI określają wartość odczytu pierwszej pary pręcików widocznych jako pojedynczy element zgodnie z PN-EN 462-5.
Symbol ,,> 13" wymaga, aby trzynasta para pręcików była widoczna jako rozdzielona z zagłębieniem rozdzielającym większym niż 20% (patrz rysunek 3
normy w PN-EN 14784-1:2005).
Symbol ,,>> 13" wymaga, aby trzynasta para pręcików była widoczna jako rozdzielona z zagłębieniem rozdzielającym większym niż 50%.
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się, że phosphor znaczy po polsku luminofor, natomiast pierwiastek fosfor po angielsku to phosphorous.

2)
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nr wskaźnika IQIb)
typu podwójny
pręcik

Jeśli stosuje się technikę powiększania, wymagany jest odczyt tylko wskaźnika IQI typu podwójny pręcik.

b)
c)

c)

maks. wielkość
pikselaa) µm

40

Co-60
Promieniowanie X > 1 MeV
a)

nr wskaźnika IQIb)
typu podwójny pręcik

w<4

Yb-169, Tm-170
Se-75, Ir-192

Klasa IPB

PN-EN 14784-1 Badania nieniszczące. Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt
obrazowych. Część 1: Klasyfikacja systemów.
PN-EN 14784-2 Badania nieniszczące. Radiografia przemysłowa z użyciem pamięciowych luminoforowych płyt obrazowych. Część 2: Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma.
ASTM E 2007-00 Standard Guide for Computed Radiology
(Photostimulable Luminescence (PSL) Method).
ASTM E 2033-99 Standard Practice for Computed Radiology (Photostimulable Luminescence Method).
ASTM E 2445-5 Standard Practice for Qualification and
Long-Term Stability of Computed Radiology Systems.
ASTM E 2446-05 Standard Practice for Classification
of Computed Radiology Systems.
PN-EN 1330-3 Badania nieniszczące. Terminologia. Terminy
stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych.
PN-EN 584-1 Badania nieniszczące. Błona radiograficzna
przemysłowa. Klasyfikacja systemów błony dla radiografii
przemysłowej.
PN-EN 462-5 Badania nieniszczące. Jakość obrazu radiogramów. Wskaźniki jakości obrazu (typu podwójny pręcik),
wyznaczanie nieostrości obrazu.
PN-EN 444 Badania nieniszczące. Ogólne zasady radiograficznych badań materiałów metalowych za pomocą promieniowania X i gamma.
PN-EN 1435 Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania radiograficzne złączy spawanych.
PN-EN 12681 Odlewnictwo. Badania radiograficzne.
http://www.cituk-online.com/acatalog/Digital_Radiography_samples_images.html
http://204.168.119.39/en/products/x-ray/digital_x-ray/computed_radiography/cr50xp_media.html
Materiały firmy Kodak.
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Wtrącenia niemetaliczne w stopiwie
elektrod otulonych stosowanych do spawania
stali niskowęglowej i niskostopowej
Non-metallic inclusions in deposited metal
of shielded electrodes used for welding of low-carbon
and low-alloy steel

Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono zależność pomiędzy stężeniem
tlenu w stopiwie elektrod otulonych rutylowych i zasadowych a wielkością wtrąceń niemetalicznych. Wyprowadzono wzór matematyczny pozwalający obliczyć średnicę
wtrącenia niemetalicznego w stopiwie w zależności od
ilości tlenu.

Relation between concentration of oxygen in basic and
rutile weld metal deposit and size non metalic inclusions
were discussed in the paper. Furthermore mathematical
equation allowing to calculate diameter of non metalic
inclusion in metal weld deposit in terms of oxygen concentration in MWD have been done.

Wstęp
Stale stosowane na ramy pojazdów ciężarowych powinny
mieć dużą udarność i odporność na różnego rodzaju (rozdzielcze, kruche i zmęczeniowe) pękanie. Nowoczesne technologie wytwarzania stali, takie jak obróbka pozapiecowa,
wytapianie oraz odlewanie stali w próżni i w osłonie gazów,
przedmuchiwanie stali różnymi gazami, stosowanie różnych
odtleniaczy i syntetycznych żużli pozwalają na uzyskanie stali o małym stężeniu w niej tlenu (nawet poniżej 25 ppm) oraz
na kontrolowaniu jakości i wielkości wtrąceń niemetalicznych,
w tym także tlenkowych.
Stężenie tlenu w stopiwie jest także ważnym problem
w metalurgii spawania ram pojazdów ciężarowych. Autorzy
ważniejszych publikacji uważają, że do spawania ram pojazdów ciężarowych powinno stosować się wyłącznie procesy
niskotlenowe, dzięki którym w stopiwie tlen nie przekracza
400 ppm [1÷3]. W spoinach wykonanych rutylowymi elektrodami otulonymi może znajdować się ponad 700 ppm tlenu.
Zawartość tlenu w stopiwach wykonanych metodą TIG
może nawet być mniejsza niż 50 ppm. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, tzn. przy zbyt dużych i zbyt
małych ilościach tlenu w stopiwie nie można uzyskać maksymalnej udarności [1÷8]. Własności plastyczne stopiw nie
zależą wyłącznie od samego stężenia w nich tlenu, lecz
przede wszystkim od rodzaju wtrąceń tlenkowych, ich wielkości, gęstości rozmieszczenia i morfologii, ponieważ przy
odpowiedniej szybkości chłodzenia stopiwa decydują one
Dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn, prof. nzw. PŚ, mgr inż.
Michał Miros – Politechnika Śląska, dr hab. inż. Romuald
Szopa, prof. nzw. PCz – Politechnika Częstochowska.

znacznie o ilości wytworzonego tzw. drobnoziarnistego ferrytu AF (acicular ferrite) [1, 5, 9÷13]. Mechanizm tworzenia
się ferrytu AF nie jest dokładnie poznany, mimo stosowania
najnowszych metod i urządzeń badawczych (skaningowa
i transmisyjna mikroskopia skaningowa, dyfrakcja elektronowa, mikroanaliza rentgenowska) przez licznych metaloznawców, metalurgów, fizyków ciała stałego i spawalników. Autorzy ważniejszych publikacji uważają, że wielkość wtrącenia
może mieć wpływ na tworzenie się ferrytu AF i najkorzystniejsza średnica wtrącenia sprzyjająca tworzeniu się ferrytu AF
wynosi ok. 0,5 µm [2, 5÷10].
W artykule przedstawiono analizę wielkości wtrąceń
niemetalicznych w różnych metodach spawania i wyprowadzenia wzoru pozwalającego przewidzieć średnią średnicę
w zależności od stężenia tlenu w stopiwie. Podjęto próbę obliczania udarności i wytrzymałości stopiwa w funkcji stężenia
tlenu w stopiwie, natomiast nie próbowano dotychczas ustalać zależności pomiędzy wielkością wtrąceń niemetalicznych
a stężeniem tlenu w stopiwie.

Część badawcza
Do wykonywania stopiwa stosowano rutylowe i zasadowe elektrody otulone, ponieważ tylko takie rodzaje elektrod
są stosowane do spawania stali niskostopowych. Stosowano
elektrody przemysłowe i doświadczalne laboratoryjne w celu
uzyskania stopiwa o większym i mniejszym stężeniu tlenu
niż w przeciętnych stopiwach wykonanych elektrodami przemysłowymi. Zmienne stężenie tlenu w stopiwie uzyskiwano
przez dodawanie składników utleniających (Fe3O4 i MnO2)
i redukujących (proszki Al, Mg, Ti, Fe-Si) do otulin elektrod.
We wszystkich stopiwach zachowywano prawie stałą, chaPrzegląd spawalnictwa 4/2008
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rakterystyczną dla danego stopiwa zawartość azotu i innych
składników stopiwa, ponieważ tylko w takich warunkach miarodajna może być ocena samego wpływu tlenu na własności
stopiwa.
Wykonane stopiwa zawierały (ok.): 0,07% węgla, 0,7%
manganu, 0,3% krzemu, 60 ppm N. Również z podobnych
względów starano się zachować podobieństwo struktur metalograficznych, charakterystycznych dla danego rodzaju stopiwa. Oznaczenia zawartości tlenu w stopiwie wykonywano
analizatorem próżniowym „Leco TC-136”.
We wszystkich badanych strukturach zaobserwowano ferryt drobnoziarnisty AF (acicular ferrite) na poziomie 45÷65%.
Zawartość drobnoziarnistego ferrytu AF określano mikroskopią świetlną stosując tzw. technikę „siatkową”, zgodnie
z wytycznymi Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa,
podanymi w Dokumencie MIS-IX-1323-84. Do analizowania
powierzchni przełomów oraz wtrąceń niemetalicznych stosowano elektronową mikroskopię transmisyjną oraz skaningową i mikroanalizę rentgenowską.
W celu ograniczenia ubocznych czynników, mogących
mieć wpływ na stężenie tlenu w stopiwie elektrod otulonych,
do spawania stosowano wyłącznie elektrody o średnicy
4 mm i wskaźniku otulenia 1,6 (zewnętrzna średnica otuliny
ok. 6,4 mm). Wzrost zawartości tlenu w stopiwie elektrod rutylowych i zasadowych w zależności od zawartości Fe3O4 i MnO2
w otulinach elektrod przedstawiono w tablicach I, II.
Tablica I. Stężenie tlenu w stopiwie elektrod rutylowych
zawierających w otulinie zmienne ilości Fe3O4 oraz Fe-Si, Al,
Mg, TiO2
Table I. Oxygen concentration in the deposited metal of rutile
electrodes containing variable quantities of Fe3O4 and Fe-Si,
Al, TiO2, Mg in the covering of an electrode
TiO2
w
otulinie,
%

Fe3O4
w
otulinie,
%

Fe-Si1)
w
otulinie,
%

Al
w
otulinie,
%

Mg
w
otulinie,
%

O
w
stopiwie,
ppm

50

-

-

1,5

-

502

40

10

-

-

-

672

30

15

-

-

-

748

35

15

3

-

-

802

1)

Żelazokrzem o zawartości ok. 45% Si.

Tablica II. Stężenie tlenu w stopiwie elektrod zasadowych,
zawierających w otulinie zmienne ilości Fe3O4 oraz Al, Mg i Ti
Table II. Oxygen concentration in the deposited metal of lowhydrogen electrodes containing variable quantities of Fe3O4
and Al, Mg and Ti
Fe3O4
w
otulinie,
%

FeSi1)
w
otulinie,
%

Al
w
otulinie,
%

Mg
w
otulinie,
%

Ti
w
otulinie,
%

O
w
stopiwie,
ppm

5

7

-

-

-

396

7,5

7

-

-

-

492

10

7

2

1

1

443

-

5

2

1

1

345

1)

30

Żelazokrzem o zawartości ok. 45% Si.
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Tablica III. Stężenie tlenu a średnia wielkość wtrącenia
niemetalicznego
Table III. Oxygen concentration vs. average amount of nonmetallic inclusion

Zawartość tlenu
w stopiwie, ppm

Stopiwo wykonane
elektrodami

Średnia wielkość
wtrącenia, µm

345

zasadowe

0,4

396

zasadowe

0,6

443

zasadowe

2

492

zasadowe1)

4

502

rutylowe1)

4

497

wartość do obliczeń2)

4

672

rutylowe

7

748

rutylowe

9

1)
2)

Do wyprowadzenia wzoru nie brano pod uwagę tych wartości.
Do wyprowadzenia wzoru wzięto średnią wartość stężenia tlenu
497 ppm.

Zaobserwowano, że w stopiwach zawierających większą
ilość tlenu występowały wtrącenia niemetaliczne o większej
średnicy. Zależność pomiędzy średnią wielkością wtrąceń
a ilością tlenu przedstawiono w tablicy III.
Niezależnie od rodzaju elektrod (zasadowe, rutylowe) zauważono, że podobna zawartość tlenu w stopiwie skojarzona
jest z konkretną średnią wielkością niemetalicznego wtrącenia. Widoczne to jest wyraźnie dla stężenia ok. 500 ppm tlenu
w stopiwie wykonanego zarówno elektrodami zasadowymi jak
i rutylowymi. Rozkład wielkości wtrąceń dla różnych stopiw
i zdjęcia typowych wtrąceń przedstawiono na rysunkach 1÷6.
Analiza danych przedstawiona na rysunkach 1÷6 pozwoliła na stwierdzenie, że ilość tlenu w stopiwie wpływa na wielkość wtrąceń niemetalicznych. Im mniej tlenu w stopiwie, tym
mniejsze wtrącenie. Na podstawie wyników badań przyjęto,
że proces wzrostu wtrącenia niemetalicznego w zależności
od stężenia tlenu w stopiwie można aproksymować funkcją
kwadratową y = ax2 + bx + c.
Współczynniki tej funkcji wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów. Obliczenia wykonano wykorzystując zarówno program STATISTICA i EXCEL, otrzymując te same
wartości parametrów trójmianu kwadratowego. Podano wyprowadzony wzór (1) ujmujący wielkość wtrącenia niemetalicznego, w zależności od zawartości tlenu w stopiwie i wykres funkcji wykonany w programie STATISTICA (rys. 7).
w = 0,0000094 t2 + 0,0122289 t - 5,1509223

(1)

gdzie: w – wielkość wtrącenia, µm; t – ilość tlenu w stopiwie, ppm.
Wzór jest ważny dla niskostopowego stopiwa, w którym
stężenie tlenu zawiera się między 350 ppm a 800 ppm.

Częstotliwość wielkości wtrąceń %

Rys. 1. Wtrącenie o wielkości 0,402 µm, ujawnione w stopiwie elektrod zasadowych oraz udział danej wielkości wtrąceń
Fig. 1. Inclusion of 0,402 μm size, found out in the deposited metal of lowhydrogen electrodes as well as the share of a defined volume of inclusions

Wielkość wtrąceń µm

Częstotliwość wielkości wtrąceń %

Rys. 2. Wtrącenie o wielkości 0,603 µm, ujawnione w stopiwie elektrod zasadowych oraz udział danej wielkości wtrąceń
Fig. 2. Inclusion of 0,603 μm size, found out in the deposited metal of lowhydrogen electrodes as well as the share of a defined volume of inclusions

Wielkość wrąceń µm

Częstotliwość wielkości wtrąceń %

Rys. 6. Wtrącenie o wielkości 9,08 µm, ujawnione w stopiwie elektrod rutylowych oraz udział danej wielkości wtrąceń
Fig. 6. Inclusion of 9,08 μm size, found out in the deposited metal of
rutile electrodes as well as the share of a defined volume of inclusions

Wielkość wtrąceń µm

Rys. 3. Wtrącenie o wielkości 2,04 µm, ujawnione w stopiwie elektrod zasadowych oraz udział danej wielkości wtrąceń
Fig. 3. Inclusion of 2,04 μm size, found out in the deposited metal of lowhydrogen electrodes as well as the share of a defined volume of inclusions

Częstotliwość wielkości wtrąceń %

Wielkość wtrąceń µm

Rys. 5. Wtrącenie o wielkości 7,08 µm, ujawnione w stopiwie elektrod rutylowych oraz udział danej wielkości wtrąceń
Fig. 5. Inclusion of 7,08 μm size, found out in the deposited metal of
rutile electrodes as well as the share of a defined volume of inclusions
Częstotliwość wielkości wtrąceń %

Częstotliwość wielkości wtrąceń %

Wielkość wtrącenia µm

Wielkości wrąceń µm

Rys. 4. Wtrącenie o wielkości 4,05 µm, ujawnione w stopiwie elektrod zasadowych oraz udział danej wielkości wtrąceń
Fig. 4. Inclusion of 4,05 μm size, found out in the deposited metal of lowhydrogen electrodes as well as the share of a defined volume of inclusions

Rys. 7. Aproksymowana funkcja wraz z punktami empirycznymi
Fig. 7. Approximated function with empiric points

W celu stwierdzenia zgodności wyznaczonej funkcji
z wynikami empirycznymi analizowano rozkład reszt (rys. 8).

Rys. 8. Normalny rozkład reszt
Fig. 8. Normal distribution of residues

Obliczenia wykonane w programie STATISTICA wykazały, że reszty te mają rozkład normalny, co dowodzi wysokiej
zgodności funkcji aproksymowanej z wynikami badań.
Przegląd spawalnictwa 4/2008
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Wnioski
Stwierdzono że:
– wielkość wtrąceń zależy od ilości tlenu w stopiwie;
– wielkość wtrącenia nie jest związana z rodzajem
otuliny, tylko z ilością tlenu w stopiwie. Zarówno
w stopiwie elektrod zasadowych jak i rutynowych przy
porównywalnym poziomie tlenu ujawniono wtrącenia
o zbliżonych wielkościach. Świadczą o tym podobnej
wielkości wtrącenia w stopiwie elektrod rutylowych
i zasadowych zawierających ok. 500 ppm tlenu;

– związek pomiędzy zawartością tlenu w stopiwie a wielkością wtrąceń niemetalicznych można aproksymować trójmianem kwadratowym o postaci:
w = 0,0000094 t2 + 0,0122289 t – 5,1509223
gdzie: w – wielkość wtrącenia, µm; t – ilość tlenu w stopiwie, ppm.
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Odpowiedź na recenzję
prof. dr. hab. inż. Stanisława Piwowara
Serdecznie dziękuję panu profesorowi Stanisławowi
Piwowarowi za wysoką ocenę treści mojej książki. Zdaję sobie
również sprawę z faktu, że przy opracowywaniu tak obszernej pozycji wydawniczej nie ustrzegłem się pewnych błędów i niejasności. Nie mniej starałem się trudne problemy przedstawić w sposób
możliwy do przyswojenia przez czytelników o różnym przygotowaniu z zakresu inżynierii materiałowej. Odpowiadając na uwagę
o braku w książce terminu „spawalności stali”, mimo, że pośrednio jest on omawiany, to pragnę wyjaśnić, że ja pod pojęciem spawalności rozumiem zdolność materiału do utworzenia połączenia
o wymaganych własnościach w danym węźle konstrukcyjnym.
Tak rozumiane pojęcie spawalności łączy w sobie znany podział
na spawalność metalurgiczną, konstrukcyjną i technologiczną. Jest
to również zgodne z pojęciem „spawalność elementu konstrukcji”
przedstawionym w normie DIN 8528. Spawalność nie jest więc
rozpatrywana jako pojęcie ogólne, ale jako spawalność materiału przyporządkowana danemu elementowi konstrukcji. Bowiem
ten sam gatunek materiału będzie miał różną spawalność, czyli
zdolność do utworzenia połączenia o wymaganych własnościach,
w konstrukcji o grubości 10 mm i o grubości 50 czy 100 mm.
W książce omawiane są zagadnienia metalurgiczne występujące
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w materiale pod wpływem cykli cieplnych spawania, zatem omawiana jest tylko spawalność metalurgiczna. Dlatego też celowo
nie używałem terminu spawalność, który rozumiem szerzej. Termin spawalność i jego definicje były natomiast szeroko omówione
w mojej książce „Spawalność stali” wydanej w 2002 roku. Ponieważ nakład ten jest już dawno wyczerpany, zamierzam w najbliższym czasie podjąć prace nad opracowaniem nowej pozycji pt.
,,Spawalność materiałów konstrukcyjnych”, w której ma być omówiona spawalność nie tylko stali ale również żeliwa, stopów miedzi, niklu, aluminium i tytanu.
Drugi problem poruszony w liście, to różna cena książki
w Krakowie i w innych miastach. W innych miastach, poza Krakowem, cena książki zależy od narzutu jaki ustalają hurtownie i księgarze. W Krakowie wynegocjowany narzut jest niewielki stąd też
taka cena książki. W Warszawie zaproponowano minimum 40%
narzutu, dlatego też nie wyraziłem zgody na rozprowadzanie jej
po tak wysokiej cenie. Większość nabywców kupuje więc książkę
w Krakowie za zaliczeniem pocztowym. Potwierdziło się zatem
stare powiedzenie, że „lepsze deko handlu niż kilo roboty”.
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak

Przemysław Cukrowski
Ryszard Pakos

Ocena wielkości reflektora
przy badaniu ultradźwiękowym techniką OWR
– algorytm aplikacji
(Część II)
Evaluation of reflector size at ultrasonic examination
by means of OWR technology – algorithm of application
(Part II)

Streszczenie

Abstract

Artykuł stanowi kontynuację artykułu zamieszczonego w numerze 2/2008 „Przeglądu Spawalnictwa”. Przedstawiono algorytmy przebiegu określania wybranych parametrów w programie komputerowym oceny wielkości
reflektora przy badaniu ultradźwiękowym techniką OWR
i powiązania między nimi. Ponadto przedstawione zostały
ekrany aplikacji z zaznaczonymi kolejnymi krokami postępowania dla prawidłowej aplikacji.
Zasada charakteryzowania i przeprowadzania badań
ultradźwiękowych ulegała wielu modyfikacjom. Początkowo proces ten był złożony z uwagi na zastosowanie aparatów analogowych, z czasem dzięki zastosowaniu aparatów cyfrowych stał się znacznie prostszy.
Pomimo coraz powszechniejszego stosowania w praktyce przemysłowej badań ultradźwiękowych aparatury
cyfrowej, szkolenia personelu odbywają się w dalszym
ciągu z wykorzystaniem aparatów analogowych, dla których opracowana została, opisana w niniejszym artykule
aplikacja komputerowa.

The present document is a continuation of the first paper
published the in Issue No. 2/2008 of „Przegląd Spawalnictwa” [Welding Technology Review]. It presents the algorithms of the procedure of definition of selected parameters
within the computer application for evaluation of reflector size
at ultrasonic examination by means of OWR technology, inclusive of applicable relationships. Furthermore, the article
presents the application screens which display highlighted
sequential steps following the correct procedure.
The principles of description and performance of ultrasonic examination have received many modifications. At
the beginning, the process was complex due to application of analogue equipment; as years went by, introduction
of digital hardware simplified the entire procedure.
In spite of increasingly popular application of digital
hardware in practical industrial ultrasonic examinations,
the personnel is still trained on the existing analogue equipment; the computer application described in the present
article applies to the said analogue systems.

Opis algorytmu
Poniżej przedstawiono schematycznie przebieg kolejnych
kroków postępowania oraz zasady wprowadzania odpowiednich danych uwzględnianych w obliczeniach wybranych parametrów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia
badania ultradźwiękowego.
Wybrane parametry jak np. grubość materiału, t lub nominalna częstotliwość głowicy, fg są wprowadzone albo przez
użytkownika programu w wielkościach określonymi odpowiednimi znamionami tych parametrów lub mogą być wyznaczone w sposób praktyczny.
Działania takie są wspomagane umieszczonymi instrukcjami tłumaczącymi kolejne kroki postępowania wyznaczenia
odpowiedniego parametru. Inne parametry są wynikiem obliczeń na kolejnych zakładkach.

Mgr inż. Przemysław Cukrowski – STALKON Sp. z o.o.,
Police, dr inż. Ryszard Pakos – Politechnika Szczecińska.

Algorytm na rysunku 1 przedstawia przebieg informacji
na pierwszej zakładce programu „Dane podstawowe”. Proces obliczeniowy rozpoczyna się od wybrania następujących
parametrów:
– poziom jakości,
– klasa badania,
– rodzaj ośrodka, (jako prędkości dźwięku w ośrodku [m/s])
oraz wprowadzenia grubości materiału badanego. Przycisk
„Dalej” sprawdza czy wszelkie parametry z zakładki pierwszej zostały wprowadzone i wybrane, jeśli tak to możliwy jest
dostęp do kolejnych zakładek, jednocześnie do każdego parametru przypisywana jest odpowiednia cyfra.
Algorytm na drugiej zakładce jest bardziej rozbudowany
ze względu na występowanie większej ilości parametrów
obliczeniowych wprowadzanych przez użytkownika, związanych z głowicą oraz złożonością procesu wyboru średnicy
reflektora odniesienia. Podobnie jak w poprzedniej zakładce,
przycisk „Dalej” sprawdza prawidłowość wyboru średnicy
reflektora odniesienia. W algorytmie występują instrukcje,
w których zawarty jest opis czynności pozwalających na
sprawdzenie lub wyznaczenie kolejnych danych niezbędnych
do dalszej aplikacji.
Przegląd spawalnictwa 4/2008
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Rys. 1. Algorytm przebiegu informacji dla pierwszej zakładki 1
Fig. 1. Algorithm of information routing for the first tag 1

Wygląd
oraz instrukcja obsługi aplikacji

1. Po wybraniu ikony OWR1 uruchamia się pierwsza zakładka programu „Dane podstawowe” na której należy wprowadzić lub wybrać z menu następujące parametry (rys. 3):

W rozdziale tym przedstawiono instrukcję obsługi aplikacji składającej się z siedmiu zakładek wraz z objaśnieniami
kolejnych czynności.

– poziom jakości,

Dla celów redakcyjnych oznaczenia parametrów podano
w ,,oknach”, a w tekście wyróżniono kursywą.
1)
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– klasa badania,
– rodzaj ośrodka,
– prędkość dźwięku,
– grubość materiału.

Rys. 2 Algorytm przebiegu informacji dla drugiej zakładki
Rys. 2 Algorytm przebiegu informacji dla drugiej zakładki

Rys. 2. Algorytm przebiegu informacji dla drugiej zakładki
Fig. 2. Algorithm of information routing for the second tag

Następnie z menu „Poziom jakości” wybierany jest poziom
jakości, odpowiednio: „B”, „C” lub „D”, przy czym wobec tego,
że poziom jakości „D” nie jest stosowany, po jego wybraniu
zostaje wyświetlony komunikat „Poziom nie stosowany”.
Poziomowi jakości „B” przyporządkowana jest technika
i klasa badania „B”, a poziomowi jakości „C” technika i klasa badania „A” i „B”, które należy wybrać w menu „Klasa
badania”.
W menu „Rodzaj ośrodka” należy wybrać jeden z ośrodków: stal, aluminium, mosiądz, miedź lub inne. Do pierwszych czterech przypisana jest konkretna wartość prędkości rozchodzenia się dźwięku którą możną modyfikować,
a która zostaje wyświetlona w oknie poniżej menu. Wybierając
z menu „inne”, należy samemu wprowadzić odpowiednią dla
ośrodka wartość prędkość dźwięku c.

Rys. 3. Widok pierwszej zakładki aplikacji
Fig. 3. First application tag screen

Przegląd spawalnictwa 4/2008

35

W menu „Grubość materiału, t” należy wprowadzić wartość grubości badanego materiału, który powinien mieścić
się w przedziale 8÷100 mm i wcisnąć przycisk „Dalej”. Jeśli
jedna z wprowadzonych danych nie została podana prawidłowo, zostanie wyświetlony komunikat informacyjny. Istnieje
możliwość wyświetlenia dostępnych instrukcji. Po wciśnięciu
przycisku „Instrukcje” zostaje przywołane oddzielne menu
wyboru, z którego można wybrać dowolną instrukcje (rys. 4).

Rys. 4. Widok ,,Menu instrukcje”
Fig. 4. „Menu – Instructions” screen

Rys. 5. Widok drugiej zakładki – ,,Menu głowice”
Fig. 5. Second tag screen: „Menu – Heads”

Rys. 6. Widok drugiej zakładki – Głowice. Dodaj. Usuń
Fig. 6. Second tag screen: Heads. Add. Cancel

Rys. 7. Widok drugiej zakładki – Rodzaj fali. Oblicz
Fig. 7. Second tag screen: Wave Type. Calculate
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2. Druga zakładka „Parametry głowic” została stworzona
w celu wprowadzenia niezbędnych parametrów głowic takich
jak: średnica przetwornika, rzeczywisty kąt głowicy, środek
głowicy, nominalna częstotliwość głowicy (rys. 5).
Po przejściu do drugiej zakładki domyślnie wybrana
zostaje pierwsza głowica z listy zapisanych głowic. Istnieje możliwość wybrania innej głowicy, zmiany parametrów
istniejących głowic, dodania nowej głowicy lub usunięcie
zapisanych głowic. W przypadku usunięcia wszystkich dostępnych głowic zostaje automatycznie wyświetlona głowica
domyślna, którą należy skorygować do własnych badań.
Z menu „Głowice” należy wybrać daną głowicę, a jeśli
zachodzi potrzeba zmiany jej parametrów, należy dokonać
zmian w oknie z określonym parametrem, i wcisnąć przycisk
„Dodaj”. Podobnie należy postępować w przypadku potrzeby
usunięcia danej głowicy. Należy wybrać ją z menu „Głowice”
i wcisnąć przycisk „Usuń”, a następnie zostanie wyświetlony
komunikat z pytaniem „Czy na pewno chcemy usunąć głowicę?” Po wciśnięciu odpowiedzi „Tak”, głowica zostanie nieodwracalnie usunięta (rys. 6).
W celu wyznaczenia parametrów „Rzeczywisty kąt głowicy beta ” oraz „Środek głowicy xg”, należy skorzystać z instrukcji, która opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać
tak, aby wyznaczone parametry były prawidłowe. Po wciśnięciu „?” przy odpowiednim parametrze, zostanie wyświetlona
instrukcja.
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów głowicy, należy wybrać z menu „Rodzaj fali”, ustawionej domyślnie jako
„poprzeczna” oraz wcisnąć przycisk „Oblicz”, za pomocą
którego zostaje wyznaczona średnica reflektora odniesienia,
zgodnie z tablicami znajdującymi się powyżej menu „Rodzaj
fali” (rys. 7). Jeśli jakikolwiek z parametrów głowicy został podany nieprawidłowo zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
Przycisk „Dalej”, powoduje przejście do kolejnej, trzeciej
zakładki.
3. Na trzeciej zakładce „Skalowanie w rzucie skróconym”
wszystkie obliczenia zostają uruchomione automatycznie po
wciśnięciu na drugiej zakładce przycisku „Dalej” (rys. 8). Istnieje możliwość wyboru kierunku dokonywania badania w zależności od promieni wzorca W1 zgodnie z PW-75(PM-70051): 25
mm lub 50 mm względem których są dokonywane obliczenia.
Jeśli wartości parametru położenia echa na podstawie
czasu T dla echa pierwszego lub drugiego przekroczą 10,
zostanie wyświetlony komunikat informacyjny „czy zmienić
wartość parametru?” W przypadku odpowiedzi „Tak” program zwiększy podziałkę podstawy czasu K o jeden i dokona
sprawdzenia czy wartość parametru położenia echa na podstawie czasu T jest mniejsza niż 10, jeśli tak to pętla przestaje działać, jeśli nie powtórzy działania.
Wciśnięcie przycisku „Dalej” powoduje przejście do kolejnej, czwartej zakładki oraz uruchomienie obliczenia „Długości pola bliskiego N”.
4. Czwarta zakładka „Unormowany wykres OWR” obejmuje obliczenia parametrów unormowanego wykresu OWR
oraz wzmocnień (rys. 9).

Po obliczeniu „Długości pola bliskiego N”, należy podać
różnice drogi s, odczytaną ze skali wykresu OWR między 10
a 100 podziałki oraz wcisnąć przycisk „Oblicz”. W razie problemów z odczytaniem różnicy drogi, można skorzystać z instrukcji naciskając przycisk „?” przy oknie parametru (rys. 9).
Po wciśnięciu przycisku „Oblicz” zostaną obliczone dwa
parametry:
– przesunięcie skali, Dowr [mm],
– poprawka wzmocnienia OWR, dVowr [dB],
Należy podać wartości pozostałych parametrów (rys. 10) tzn.:
– poprawki na geometrię wzorca, Vk [dB],
– rozproszenia – wzmocnienia na wzorcu, Vt1 [dB],
– rozproszenia – wzmocnienia na badanym materiale, Vt2
[dB],
– wzmocnienie początkowe echa promienia, R25 Vj [dB].

Rys. 8. Widok trzeciej zakładki – Kierunek dokonywania badania
Fig. 8. Third tag screen: Examination Run Direction

Pomocą w wyznaczeniu powyższych parametrów służą
instrukcje, do których istnieje dostęp po wciśnięciu przycisku
„?” odpowiadającego danemu parametrowi.
Przycisk „Dalej” sprawdza prawidłowość parametrów
oraz otwiera kolejną, piątą zakładkę.
5. W piątej zakładce „Poprawki OWR” obliczane są pozostałe poprawki oraz wyznaczane są końcowe wzmocnienia
rejestracji, Vr [dB].
Należy podać rzeczywisty kąt głowicy odniesienia (drugiej głowicy) stosowanej do wyznaczenia wzmocnienia na
wzorcu, Vt1 oraz grubość wzorca (rys. 11).
Przycisk „Oblicz” powoduje uruchomienie obliczeń poprawek (rys. 12) takich jak:
– rozproszenie drogi dźwięku na wzorcu nr 1 dS1 [dB],
– rozproszenie drogi dźwięku w badanym materiale dS2
[dB],
– straty rozproszenia OWR dVs [dB],
– straty przejścia dVt [dB],
– końcowe wzmocnienie rejestracji Vr [dB].

Rys. 9. Widok czwartej zakładki – Różnica drogi s. Oblicz
Fig. 9. Fourth tag screen: „s” Path Difference. Calculate

Wciskając przycisk „Dalej” program sprawdza czy obliczenia zostały dokonane prawidłowo, otwiera kolejną szóstą
zakładkę oraz uruchamia obliczenia wszystkich parametrów
zgodnie z kryterium drogi, s.
6. Szósta zakładka ,,Krzywe ekranowe OWR”, służy obliczeniu parametrów potrzebnych do rysowania krzywej ekranowej. Istnieją dwa sposoby wyznaczenia takich parametrów
(rys. 13):
– przez obliczenie według drogi s, tj. droga wiązki zostaje
podzielona na 10 odcinków, względem których dokonuje
się pozostałych obliczeń,
– przez obliczenie według położenia echa na osi x; podziałka T uzyskuje wartości 1÷10 co 1 i względem niej dokonywane są obliczenia kolejnych parametrów.

Rys. 10. Widok czwartej zakładki – Określenie wzmocnień i poprawek. Dalej
Fig. 10. Fourth tag screen: Definition of Amplifications and Allowances. Continue

Wciskając przycisk „Dalej” przechodzimy do ostatniej,
siódmej zakładki.
7. Siódma zakładka „Krzywe pomocnicze” oblicza parametry niezbędne do rysowania pomocniczych krzywych
ekranowych (rys. 14). Obliczenia rozpoczyna wciśniecie
przycisku „Dalej” z poprzedniej zakładki zgodnie z przyjętym
kryterium, względem którego zostały dokonane obliczenia.
Jeżeli krzywa ea (w ostatniej kolumnie na ekranie) zajmuje nieodpowiednie położenie, można ją skorygować przez
dokonanie zmiany wartości parametru „Poziom akceptacji”
i wciśnięcie przycisku „Przelicz” (rys. 14).
Ostatnią czynnością jaką należy wykonać jest wykreślenie charakterystyki eo = f (T) dla kolejnych krzywych ekranowych.

Rys. 11. Widok piątej zakładki – Rzeczywisty kąt głowicy odniesienia. Grubość wzorca. Oblicz
Fig. 11. Fifth tag screen: Actual Angle of Reference Head. Master
Thickness. Calculate
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Rys. 12. Widok piątej zakładki – pozostałe ,,Poprawki OWR”. Dalej
Fig. 12. Fifth tag screen: The remaining „OWR Allowances”. Continue

Rys. 14. Widok siódmej zakładki – Obliczenia krzywych pomocniczych
Fig. 14. Seventh tag screen: Calculation of Auxiliary Curves

Podsumowanie

Rys. 13. Widok szóstej zakładki – obliczenia ,,Krzywe ekranowe
OWR”
Fig. 13. Sixth tag screen: Calculations of „OWR Screen Curves”

Głównym zadaniem przedstawionego programu komputerowego jest sprawdzenie dokładności charakteryzowania ultradźwiękowego aparatu analogowego. Aplikacja jest zabezpieczona przed uszkodzeniem wskutek
wpisania niewłaściwych danych.
Aplikacja została wykonana w ramach pracy dyplomowej i przekazana Zakładowi Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej do celów dydaktycznych. Program
jest poddawany modyfikacjom w celu usunięcia dostrzeżonych w praktyce błędów, zwiększenia dokładności
obliczeń oraz możliwości dalszej ingerencji w aplikację
przez jej potencjalnych użytkowników.

Od autorów
Autorzy artykułu dziękują bardzo Panu dr inż. Gracjanowi Wiśniewskiemu
za rzeczową i merytoryczną ocenę artykułu i pomoc w redakcji prezentowanej publikacji.
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Rejestr Polskich Inżynierów Spawalników
Z inicjatywy Sekcji Spawalniczej SIMP przy współudziale Polskiej Izby Spawalniczej tworzony jest Rejestr Polskich
Inżynierów Spawalników. Rejestr stanowić będzie wykaz inżynierów o udokumentowanych kompetencjach w zakresie
spawalnictwa. Jego celem jest poświadczenie udziału inżynierów spawalników, w całości wyższej kadry technicznej
w krajowych ośrodkach przemysłowych, naukowych, handlowych i innych. Rejestr może być ważnym argumentem
dla władz administracyjnych kraju, w toczącym się procesie
zabiegania o uznanie zawodu inżyniera spawalnika i przyznanie mu stosownych uprawnień wzorem innych zawodów,
np. inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków itp.
Podobne rejestry branżowe inżynierów różnych specjalności prowadzone są w wielu krajach w Europie i na świecie
i stanowią z jednej strony potwierdzenie kwalifikacji i przynależności do określonej grupy zawodowej, z drugiej stanowią dobrą bazę danych dla potencjalnych pracodawców
krajowych lub zagranicznych i mogą być wykorzystane do
innych celów.
Wpis do Rejestru jest dobrowolny. Dokonywany jest
na wniosek zainteresowanego na podstawie wypełnionej
deklaracji, formularz jest możliwy do pobrania na stronach
internetowych (www.simp.pl/spawalnictwo/) - Sekcji Spawalniczej SIMP lub (www.izba-spawalnicza.pl/) - Polskiej
Izby Spawalniczej, a także publikowany w Kalendarzach
Spawalniczych czy przy innych okazjach, jak targi i konferencje spawalnicze. Do deklaracji należy dołączyć kopie
dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, np.
dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE, dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE, dyplom ukończenia studiów pierwszego (inżynierskich), dru-

giego (magisterskich), czy trzeciego (doktorskich) stopnia
w zakresie spawalnictwa i co najmniej trzyletni staż pracy
w zawodzie inżyniera spawalnika, co najmniej kilkuletni
staż pracy w zawodzie i udokumentowane osiągnięcia techniczne lub naukowe w zakresie spawalnictwa.
Od obowiązku dokumentowania kwalifikacji zwolnieni
są laureaci medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego oraz
osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora, a których dorobek naukowy i kariera naukowa
związana jest ze spawalnictwem. Należy również uiścić
opłatę w wysokości podanej w formularzu deklaracji oraz
załączyć zdjęcie w formacie jak do dokumentów typu legitymacja.
Nadesłane drogą pocztową lub elektroniczną deklaracje
będą sukcesywnie rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Zarządy Sekcji Spawalniczej SIMP
i Polskiej Izby Spawalniczej. Po pozytywnej decyzji Komisji dokonywany będzie wpis do Rejestru pod określonym
numerem, udokumentowany wydaniem odpowiedniego
dokumentu w języku polskim i angielskim, który zostanie
przesłany wpisanemu do Rejestru inżynierowi spawalnikowi. Rejestr, w wersji skróconej, będzie też dostępny w Internecie, oczywiście jeśli zarejestrowany wyrazi zgodę na
publikację jego danych osobowych.
Zachęcamy wszystkich kolegów spawalników do podjęcia przedstawionej tu inicjatywy, która pozwoli nam na
policzenie ilu nas jest w Polsce inżynierów spawalników
naprawdę i jaki potencjał zawodowy wspólnie stanowimy.
Prezes Polskiej Izby Spawalniczej
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

II Międzynarodowe Targi
Logistyki, Magazynowania i Transportu
LOGISTEX
W dniach 15–17 kwietnia br.odbyły się I Międzynarodowe Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGISTEX. W Targach wzięło udział ponad 70 wystawców z Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Niemiec, Włoch oraz Polski
prezentując potencjał firm z sektora logistycznego. Druga
edycja targów LOGISTEX odbyła się w Centrum TargowoWystawienniczym EXPO SILESIA w Sosnowcu.
Wystawcami na targach byli m.in.:
• firmy wyposażające magazyny,
• producenci sprzętu i urządzeń transportowych,
• firmy transportowe, spedycyjne i dystrybucyjne,
• centra logistyczne i dystrybucyjne,
• firmy z branży IT, zajmujące się informatyzacją i automatyzacją procesów.
Targowa oferta została wzbogacona o seminaria branżowe
i pokazy.

W programie wystawy znalazły się m.in.:
• konferencja zorganizowana przez Bałtycki Terminal
Kontenerowy Gdynia,
• seminarium Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,
• seminarium Polskiej Izby Spedycji i Logistyki,
• seminarium Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych,
• seminarium Urzędu Dozoru Technicznego.
Współpraca merytoryczna: Instytut Logistyki i Magazynowania, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych.
A.D.
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu od 1 do 4
stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy
i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1)
i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm. Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych
plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach*.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki
– układ SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie
(do 1/3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane
cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. 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. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w „Przeglądzie Spawalnictwa” – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu 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. Ceny ogłoszeń i artykułów promocyjnych są negocjowane.

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
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Zapraszamy�wszystkich�zainteresowanych�tematyk¹�konferencji�do�przesy³ania�referatów�pod�adres:
Przegląd spawalnictwa 4/2008
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

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

ergic

FastMig™ Syn
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