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prace doktorskie
nowości wydawnicze

22 kwietnia 2008 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Politechniki Szczecińskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą
doktorską mgr inż. Adama Sajka na temat „Właściwości mechaniczne
modyfikowanych cementów kostnych”.

dr inż. Adam Sajek

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (Politechnika
Szczecińska), a recenzentami dr hab. inż. Zbigniew Mirski (Politechnika
Wrocławska) i dr hab. inż. Zbigniew Szefner (Politechnika Szczecińska).

Rosnące zapotrzebowanie na niekonwencjonalne materiały
o unikatowych właściwościach, których nie zaspokajają tradycyjne
tworzywa konstrukcyjne jest przyczyną rozwoju technik spajania.
Dotyczy to również biomateriałów, których możliwości aplikacji
w chirurgii kostnej, naczyniowej, plastycznej, urologii i stomatologii
są warunkowane rozwojem technik spajania ich ze sobą lub tkanką organizmu.
Szczególnym przypadkiem wykorzystania w medycynie technik spajania jest zastosowanie spoiw cementowych w alloplastyce
stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, a także w chirurgii
plastycznej i rekonstrukcyjnej. Cechy połączeń cementami kostnymi są jakościowo podobne do cech złączy spajanych stosowanych
w budowie maszyn, mechanizmów, narzędzi czy układach elektronicznych i od strony właściwości makro- i mikrostrukturalnych,
mechanicznych, korozyjnych należy rozpatrywać je jako spoiwa
z zastosowaniem kryteriów inżynierii spajania rozszerzonych o wymagania dotyczące właściwości biomedycznych.
Istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu zabiegu
protezowania stawu biodrowego jest właściwe spojenie trzpienia z kością udową. Połączenie to może być bezcementowe lub
z wykorzystaniem cementu kostnego jako spoiwa. Endoprotezy
cementowe stosuje się u ludzi starszych – powyżej 55., 60. roku
życia, których wytrzymałość kości nie pozwala na zastosowanie
trzpieni mocowanych bezcementowo metodą „press-fit”. Spoiwo
cementowe zapewnia odpowiednie mocowanie bez potrzeby wbijania trzpienia w kanał kości udowej
Cementy kostne oparte na polimetakrylanie metylu należą
do grupy samopolimeryzujących mas akrylowych. Zostały wprowadzone do praktyki klinicznej w połowie lat pięćdziesiątych do
mocowania endoprotez stawów i obecnie należą do najczęściej
stosowanych w leczeniu schorzeń i urazów układu kostno-mięśniowo-stawowego.
Po operacjach alloplastyki stawów z zastosowaniem cementu
kostnego obserwuje się dość wysoki odsetek przypadków utraty
funkcjonalności protezy powodowanych zmianami zapalno-degeneracyjnymi, destrukcją kostną oraz aseptycznym obluzowaniem.
Realizowane są prace zmierzające do podwyższenia parametrów
charakteryzujących biofunkcjonalność implantów. Wielokrotnie,
aby uzyskać bioaktywność cementowego spojenia, stosuje się
impregnację aktywnymi modyfikatorami (antybiotyki, środki cytostatyczne itp.). Takie rozwiązanie ma jedną niezaprzeczalną zaletę – uzyskanie wysokiego lokalnego stężenia leku na granicy faz
kość–cement.
Problematyka łączenia biomateriałów leży w obszarze zainteresowań Zakładu Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej,
a wpływ domieszkowania cementów kostnych na ich strukturę
i właściwości był przedmiotem projektu Nr 4 P05C 05019 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie we współpracy z Politechniką Szczecińską.
W pracy przedstawiono problematykę spajania z zastosowaniem modyfikowanego spoiwa cementowego. Stan zagadnienia
i przeprowadzone wstępne eksperymenty pozwalały założyć
możliwość ustalenia procesu wytwarzania i utwardzania cementów kostnych, domieszkowanych wodnymi roztworami aktywnych
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biologicznie modyfikatorów, które zapewnia uzyskanie struktury
i właściwości mechanicznych, wystarczających do właściwego pozycjonowania i stabilizacji implantu w warunkach obciążeń charakterystycznych dla cyklu chodu człowieka.
Analizę cech połączeń z domieszkowanych cementów kostnych ze względu na właściwości makro- i mikrostrukturalne oraz
mechaniczne przeprowadzono na przykładzie dwuskładnikowego,
akrylowego cementu kostnego Surgical Simplex® P domieszkowanego wodnym roztworem syntetycznej kalcytoniny łososiowej
Calcitonin 100.
Celem badań było określenie wpływu domieszki wodnego roztworu aktywnego biologicznie modyfikatora na właściwości akrylowego cementu kostnego, określenie zmian strukturalnych wywołanych domieszką i ocena właściwości użytkowych.
Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie badań ustalono najbardziej skuteczną metodę wytwarzania próbek,
zbadano wpływ domieszki preparatu Calcitonin 100 na porowatość
całkowitą cementu i zweryfikowano właściwości mechaniczne materiału. Drugi etap badań bazujący na wynikach badań wstępnych
składał się z dwóch części: badań struktury oraz właściwości i analizy numerycznej stanu naprężeń w spoiwie. W wyniku badań ustalono wpływ porowatości na właściwości mechaniczne, które ujęto
w zależności matematyczne. Zbadano zmianę chropowatości i jej
wpływ na dynamikę uwalniania wody.
W części badań poświęconej analizie numerycznej przeprowadzono symulację wpływu porowatości na rozkład naprężeń
i przemieszczeń w strukturze cementowego spoiwa. Podstawę symulacji stanowiły wyniki analizy ilościowej porowatości i morfologii
porów wykonanej w pierwszym etapie badań. Symulacja ta była
podstawą do ustalenia mechanizmu pękania w trakcie badań mikroskopowych przełomów.
Druga symulacja numeryczna poprzez opracowanie modelu obciążeń stawu biodrowego miała na celu zweryfikowanie przydatności modyfikowanych cementów. Wykonano analizę w układzie kość-cement-implant, gdzie właściwości cementowej spoiny ustalono
na podstawie zależności matematycznych opracowanych w trakcie
badań właściwości mechanicznych. Wartość siły obciążającej układ
była uzależniona od przyjętej masy ciała i etapu cyklu chodu.
Wnioski wyników badań potwierdzają sformułowaną tezę oraz
ujmują pozostałe aspekty pracy tj.: analogie cementowych spojeń
do typowych połączeń stosowanych inżynierii spajania, zależność
właściwości mechanicznych od sposobu przygotowania masy, zależność dynamiki uwalniania aktywnych modyfikatorów od porowatości i chropowatości; wpływ porowatości i morfologii porów na
rozkład naprężeń w strukturze, a więc na zjawisko powstawania
pęknięć.
Praktycznym wynikiem pracy jest określenie maksymalnej
wartości porowatości, przy której cementowe spojenie spełnia
wymagania norm przedmiotowych. Ustalono także zalecenia technologiczne wytwarzania spojeń i maksymalną wartość domieszki
aktywnego biologicznie modyfikatora.

Redakcja

Krzysztof Luksa
Andrzej Klimpel

Zrobotyzowane spawanie
złączy doczołowych i teowych blach
o grubości 3 mm ze stopów Al-Mg
Robotised welding of butt and T-welds
of metal sheets 3.0 mm thick
made of Al-Mg alloys
Streszczenie

Abstract

W artykule przestawiono wyniki badań złączy spawanych blach o grubości 3 mm ze stopów aluminium-magnez. Złącza wykonano na zrobotyzowanym stanowisku
spawalniczym metodami GTA (złącze czołowe) i GMA
(złącze teowe ze spoiną pachwinową). Wykonano badania radiograficzne, mechaniczne i metalograficzne złączy
czołowych oraz badania metalograficzne i próbę łamania
złącza teowego. Wyniki badań potwierdziły wysoką jakość
wykonanych złączy. Prędkość spawania metodą GMA jest
ponad dwukrotnie większa niż prędkość spawania metodą
GTA, co jednoznacznie wskazuje na metodę GMA jako
bardziej wydajną, nawet przy spawaniu stosunkowo cienkich blach.

The article presents the results of the studies on the
joints connecting aluminium - magnesium alloy sheets 3
mm thick. The joints were manufactured on a robotised
welding station by means of GTA method (butt joint) and
GMA method (tee joint with fillet weld). Butt joints were
tested by means of X-ray, mechanical and metallographic
methods whereas tee joints were examined using metallographic methods as well as a break test. The results of
the said studies validate high quality of these joints. Rate
of welding by means of GMA method is nearly two times
higher than in the case of GTA welding, which explicitly indicates that GMA method is more efficient even in welding
relatively thin metal sheets.

Wstęp
Dobre własności mechaniczne stopów aluminium, ich
odporność na korozję, mała gęstość właściwa oraz łatwość
przetwarzania za pomocą różnych metod sprawiają, że są
one materiałami, których zastosowanie szybko rośnie. Stopy
aluminium są stosowane głównie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i kosmicznym, stoczniowym, chemicznym,
budowlanym oraz gospodarstwa domowego. Konstrukcje
spawane wykonywane są zwłaszcza ze stopów aluminium
serii 5000 (stopy aluminium i magnezu) i serii 6000 (stopy
aluminium, magnezu i krzemu). Spawalne są także stopy
Al–Zn (seria 7000), które charakteryzują się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi, a ich szczególną zaletą jest
samoistne starzenie po obróbce plastycznej na gorąco.
Podstawowym problemem spawalności stopów aluminium jest duża skłonność do pęknięć gorących oraz porowatości. Skłonność stopów aluminium do pęknięć gorących jest
wynikiem dużego przewodnictwa cieplnego, dużego skurczu
objętościowego i niskiej wytrzymałości w temperaturze powyżej 500oC. Dodatkowym, niezwykle ważnym problemem
w obszarze spawalności technologicznej, jest bardzo wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego stopów alumi-
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nium (ok. 234 [W/m K]) oraz ponad dwukrotnie, w stosunku do stali, wyższy współczynnik rozszerzalności liniowej
(23,6 [µm/m K]), wymagający bardzo dokładnego doboru warunków technologicznych spawania łukowego [1÷3].
W celu zapobieżenia pękaniu gorącemu złączy stopów
aluminium należy stosować spoiwo zawierające ok. 1÷3 %
więcej magnezu niż zawiera materiał rodzimy, ponieważ ze
wzrostem zawartości magnezu w stopie odporność na pękanie gorące rośnie [4]. Z kolei skłonność złączy spawanych do
porowatości można ograniczyć dokładnie usuwając wszelkie
zanieczyszczenia z powierzchni blach przygotowanych do
spawania oraz stosując gaz osłonowy o wysokiej czystości.
W uzasadnionych przypadkach można zastosować podgrzewanie osuszające [5, 6].
Kształt przekroju poprzecznego spoiny, głębokość wtopienia, wysokość nadlewu spoiny, zależą w dużym stopniu
od własności fizycznych gazu osłaniającego łuk spawalniczy.
O własnościach spawalniczych gazu osłonowego decyduje
jego potencjał jonizacji, przewodność cieplna, temperatura
łuku spawalniczego, rozkład strumienia ciepła na przekroju
łuku, gęstość właściwa itp. Argon jest ciągle podstawowym
gazem osłonowym stosowanym do spawania złączy aluminium i jego stopów o małych grubościach. Gaz ten, oprócz
swoich znanych zalet ma także wady, do których należy mała
przewodność cieplna oraz zwiększanie napięcia powierzchniowego ciekłego metalu, co wpływa na niekorzystny kształt
przekroju poprzecznego spoiny. Alternatywą dla argonu są stosowane coraz częściej mieszanki argon–hel, których własności
spawalnicze są lepsze niż każdego z tych gazów osobno.
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Niektóre z firm produkujących spawalnicze gazy osłonowe proponują także mieszanki gazów zawierające związki
azotu, które zapewniają stabilne jarzenie łuku, zwiększenie
wydajności spawania i dobre kształtowanie przekroju poprzecznego spoiny [7÷9].
Aluminium i jego stopy można spawać wieloma metodami, jednak główne zastosowanie przemysłowe mają metody
GTA (TIG) i GMA (MIG). W artykule przedstawiono wyniki
badań technologii spawania GTA złączy doczołowych blach
o grubości 3 mm i technologii spawania GMA złączy teowych
blach o grubości 3 mm ze spoinami pachwinowymi.

Technologia spawania GTA
złącza doczołowego blach

a)

Złącze doczołowe blach o grubości 3 mm, ze stopu aluminium EN-AW-5005-AlMg1 spawano w pozycji podolnej,
jednostronnie, metodą GTA, na zrobotyzowanym stanowisku
spawalniczym. Złącze typu I bez odstępu, wykonano na usuwalnej podkładce ze stali austenitycznej 18-8 (tabl. I). Spawanie wykonano elektrodą nietopliwą W-Zr; WZ8 o średnicy 3,2
mm w osłonie czystego argonu. Jako spoiwo zastosowano
drut ze stopu aluminium EN ISO 18273 – S Al5556 (AlMg5)
o średnicy 1,6 mm. Długość łuku utrzymywano na poziomie
ok. 6,0 mm, a drut podawano do jeziorka ciekłego metalu pod
kątem ok. 20º do powierzchni złącza. Przed spawaniem krawędzie blach czyszczono dokładnie szczotką mechaniczną
ze stali nierdzewnej.
Tablica I. Warunki technologiczne spawania zrobotyzowanego GTA złączy doczołowych blach EN-AW-5005-AlMg1
o grubości 3,0 mm, na podkładce ze stali 18-8
Table I. Technological condition of robotized GTA welding of
butt welds of EN-AW-5005-AlMg1 metal sheets 3,0 mm thick,
upon 18-8 steel backing
Natężenie
prądu, A

Napięcie
łuku, V

Prędkość
spawania,
mm/s

Prędkość
podawania drutu,
cm/min

150÷155

13,0÷13,5

4,0

78

Uwagi: Gaz osłonowy – argon, natężenie przepływu 10 l/min. Elektroda WZr; WT8 o średnicy 3,2 mm. Kąt podawania drutu – 20º, średnica drutu – 1,6
mm. Długość łuku 6,0 mm. Spawanie jednostronne w pozycji podolnej, bez
odstępu.

Wyniki oceny jakości
złączy doczołowych
Badania radiograficzne złączy wykazały, że spełniają one
wymagania poziomu jakości B wg PN-EN ISO 10042. Próbę rozciągania poprzecznego złączy spawanych wykonano
zgodnie z normą PN-EN 895. Zerwanie złączy następowało
w materiale rodzimym, a średnia wytrzymałość złączy na rozciąganie wynosiła 222 MPa i jest większa od minimalnej wytrzymałości na rozciąganie materiału rodzimego. Próby zginania poprzecznego złączy spawanych wykonane zgodnie
z normą PN-EN 910 na próbkach typu FBB i RBB wykazały
kąt gięcia 180º na trzpieniu o średnicy 20 mm.
Badania metalograficzne makro- i mikroskopowe złączy
spawanych w zakresie parametrów optymalnych, wykazały
brak jakichkolwiek wad wewnętrznych, prawidłowy kształt
przekroju poprzecznego spoiny i prawidłowe wtopienie spoiny w materiał rodzimy (tabl. I, rys. 1, 2).
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Rys. 1. Makrostruktura przekroju poprzecznego złącza doczołowego
o grubości 3 mm, ze stopu AlMg1 (tabl. I). Trawienie – wodny roztwór
kwasu fluorowodorowego [10]
Fig.1. Macroscopic picture of the butt joint cross-section of a thickness of 3 [mm], made of AlMg1 alloy, Table 1. Etching – water
solution of hydrofluoric acid [10]

b)

c)

Rys. 2. Mikrostruktura złącza doczołowego blach o grubości 3 mm
wykonanego metodą GTA ze stopu AlMg1: a – materiał rodzimy,
b – strefa wpływu ciepła, c – spoina. Trawienie – roztwór wodny
kwasu fluorowodorowego [10]
Fig. 2. Microstructure of base metal (a), heat affected zone (b) and
weld metal (c) of butt joint of metal sheets 3 mm thick carried out by
means of GTA method, made of AlMg1 alloy. Etching: water solution
of hydrofluoric acid [10]

Technologia spawania GMA
złącza teowego blach
Złącza teowe blach ze stopu EN-AW-5056-AlMg5 o grubości 3 mm, ze spoiną pachwinową spawano w pozycji nabocznej metodą GMA, na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. Spawanie prowadzono w osłonie argonu, stosując drut EN ISO 18273 – S Al5556 (AlMg5) o średnicy 1,2 mm
(tabl. II). Przed spawaniem krawędzie blach czyszczono
szczotką mechaniczną ze stali austenitycznej 18-8. Palnik
ustawiono pod kątem 45º do spawanych blach i pod kątem
80º w kierunku przeciwnym do kierunku spawania (rys. 3).
Tablica II. Warunki technologiczne spawania zrobotyzowanego GMA spoin pachwinowych złączy teowych blach
EN-AW-5056-AlMg5 o grubości 3,0 mm
Table II. Technological condition of robotized GMA welding
of filled welds of T-joints EN-AW-5056-AlMg5 metal sheets
3,0 [mm] thick
Natężenie prądu, A

Napięcie łuku, V

Prędkość
spawania, mm/s

170÷180

20,0÷21,0

10,0

Uwagi: gaz osłonowy – argon, natężenie przepływu – 18 l/min. Średnica
drutu elektrodowego – 1,2 mm. Długość wolnego wylot elektrody – 20,0
[mm]. Spawanie prądem stałym pulsującym DC(+).

Podsumowanie

Rys. 3. Ustawienie palnika GMA względem spawanych blach
Fig. 3. Positioning of the GMA torch in relation to the metal sheets
being welded

Wyniki oceny jakości
złączy teowych
Złącza teowe ze spoiną pachwinową, wykonane zgodnie
z ustalonymi warunkami technologicznymi spawania zrobotyzowanego GMA, poddano technologicznej próbie łamania
oraz badaniom metalograficznym makro- i mikroskopowym.
Próbę łamania przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1320.
Oględziny przełomu złącza wykazały prawidłowe wtopienie
spoiny w materiał rodzimy oraz pojedyncze, drobne pęcherze
kuliste (rys. 4).
Badania makro- i mikroskopowe obszaru złącza spawanego wykazały brak wad wewnętrznych, prawidłowy kształt
przekroju poprzecznego spoiny i prawidłowe wtopienie spoiny w materiał rodzimy (rys. 5).

Wyniki badań warunków technologicznych spawania zrobotyzowanego GTA złączy doczołowych blach
ze stopu EN-AW-5005-AlMg1 i GMA złącza teowego
blach ze stopu EN-AW-5056-AlMg5, wykazały, że możliwe jest wykonanie złączy o wysokiej jakości i własnościach mechanicznych nie niższych od materiału
rodzimego (tabl. I, II). W obu technologiach spawania,
w celu zapobieżenia pęknięciom gorącym i jednocześnie zapewnienia wysokich własności mechanicznych
spoin, zastosowano jako spoiwo drut EN ISO 18273–S
Al5556 (AlMg5). Badania metalograficzne makro- i mikroskopowe potwierdziły wysoką jakość metalurgiczną złączy, brak niedopuszczalnych wad wewnętrznych
oraz dobre wtopienie spoin w materiał rodzimy. Przekrój
poprzeczny spoin jest poprawny, z nadlewem o niewielkiej wysokości i prawidłowo uformowaną granią
spoiny czołowej. Nie stwierdzono także często występujących w złączach stopów aluminium przyklejeń. Na
uwagę zasługuje ponad dwukrotnie większa prędkość
spawania GMA w stosunku do spawania GTA, co pomimo porównania prędkości spawania spoiny czołowej
i pachwinowej, jednoznacznie wskazuje na metodę
GMA, jako bardziej wydajną, nawet przy spawaniu stosunkowo cienkich blach. Dalsze badania prowadzone
będą z zastosowaniem jako gazu osłonowego mieszanki
argon–hel, w celu dalszego zwiększenia jakości złączy
i prędkości spawania GMA i GTA.
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Rys. 4. Widok przełomu spoiny pachwinowej po próbie łamania złącza [11]
Fig. 4. View of the fillet weld fracture after fracture test [11]

b)

a)

c)

Rys. 5. Makrostruktura przekroju poprzecznego złącza wykonanego
metodą GMA ze spoiną pachwinową: a – struktura mikroskopowa
obszaru linii wtopienia, b – spoiny. Trawienie – wodny roztwór kwasu
fluorowodorowego [11]
Fig. 5. Macroscopic view of the joint cross-section fabricated by means of GMA method with a filled joint (c), microscopic structure of the
area of the fused zone (a) and the weld (b). Etching: water solution
of hydrofluoric acid [11]
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Badania cienkościennych połączeń
stalowych zgrzewanych punktowo
oraz spajanych otworowo
Testing of thin-walled steel joints fabricated
through spot welding and plug welding
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane metody łączenia,
które mogą być stosowane do wytwarzania i napraw nadwozi samochodowych metodami spawalniczymi. W badaniach stosowano trzy rodzaje blach stalowych o grubości
1 mm: stal głęboko tłoczna (DC04) oraz stale dwufazowe o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości (DP600
i DP-800). Połączenia porównawcze wykonywane były za
pomocą następujących metod: zgrzewania rezystancyjnego punktowego oraz spoin otworowych wykonanych metodą MAG i poprzez lutospawanie. Dokonano porównawczej oceny parametrów wytrzymałościowych oraz geometrycznych wykonanych połączeń próbnych.

The selected methods of joining, which can be used
for manufacturing and repair of car bodies by means of
welding methods are presented in the article. Three kinds
of steel sheets 1 mm thick were used in the tests: deepdrawing steel (DC04) and two-phase steels of increased
and high strength (DP600 and DP-800). The comparative
connections were carried out by means of the following
methods: resistance spot welding and of plug joints carried
out by means of MAG method and through braze welding.
The comparative assessment of strength and geometrical
parameters of the test joints having been carried out was
made.

Wstęp

Materiały oraz metodyka badań

Obecnie produkowane i projektowane konstrukcje pojazdów samochodowych, dzięki zastosowaniu nowoczesnych
materiałów, zapewniają m.in. wysoki poziom bezpieczeństwa
oraz małą masę. Ponadto istotny wpływ na własności nadwozia pojazdu ma technologia jego łączenia. Należy do nich
w głównej mierze zgrzewanie rezystancyjne punktowe. Jako
metody uzupełniające, stosuje się m.in. spawanie w gazach
ochronnych np. MAG, lutospawanie, jak również wykorzystywane jest spawanie laserem i spawanie hybrydowe [1].
Aby zapewnić odpowiednie właściwości konstrukcji pojazdu, parametry wytrzymałościowe, bezpieczeństwo oraz
niską masę, wybrane elementy często wykonywane są ze
stali o podwyższonej lub wysokiej wytrzymałości jak np. stale dwufazowe w gatunku DP600, czy DP800. Łączenie elementów wykonanych z tych materiałów wymaga zastosowania odpowiedniej technologii. Najczęściej stosowaną metodą
łączenia jest zgrzewanie oporowe punktowe oraz spawanie
metodą MAG, jednak coraz częściej producenci zwracają
uwagę na inne metody jak np. lutospawanie. W przemyśle
motoryzacyjnym ta metoda stosowana jest głównie do łączenia elementów stalowych, pokrytych powłokami ochronnymi oraz materiałów, w których istotne jest zastosowanie
niskich energii liniowych w procesie łączenia. Technologie
te wymagają bardzo starannego przygotowania materiałów
łączonych oraz parametrów procesu, szczególnie podczas
napraw powypadkowych.

Celem badań było określenie wpływu zastosowanej metody łączenia, tj. zgrzewania oporowego punktowego, spawania metodą MAG oraz lutospawania łukowego, na parametry
wytrzymałościowe powstałego złącza. W celu oceny parametrów wytrzymałościowych wykonanych złączy przeprowadzono następujące badania:
─ statyczna próba ścinania,
─ statyczna próba rozciągania poprzecznego (odrywania),
─ badania mikrotwardości metodą Vickersa,
─ badania makroskopowe.
Do wykonania badań wykorzystano blachy o grubości
1 mm ze stali, które są używane w przemyśle motoryzacyjnym
od wielu lat jak np. blacha głęboko tłoczna DC04 i takie, które
dopiero od niedawna pojawiają się w konstrukcjach karoserii pojazdów tj. blachy DP600 oraz DP800. Skład chemiczny
i właściwości wytrzymałościowe tych stali podano w tablicy I.

Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. ndzw. PWr, dr inż.
Andrzej Tobota, dr inż. Kazimierz Tokarz, mgr inż. Paweł
Kustroń ─ Politechnika Wrocławska.
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Blachy głęboko tłoczne DC04
Jest to gatunek stali przeznaczony do niemal wszystkich procesów tłoczenia, stosowany szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, najczęściej w postaci blach karoseryjnych. Materiał ten
charakteryzuje się dobrą spawalnością i zgrzewalnością, dlatego
nie wymaga dodatkowych zabiegów podczas procesu łączenia.

Blachy ze stali dwufazowych DP
Stale dwufazowe (DP) charakteryzują się mikrostrukturą,
składającą się z rozproszonych w podłożu ferrytycznym skupisk twardego martenzytu lub bainitu. Ferryt pełni rolę miękkiej fazy, która zapewnia niską wartość granicy plastyczności,
natomiast martenzyt wpływa na podniesienie wytrzymałości

Tablica I. Skład chemiczny i własności wytrzymałościowe badanych stali [2, 3]
Table I. Chemical composition and strength properties of the tested steels [2, 3]
Zawartość, % wag.

Gatunek
stali

C maks.

DC04
DP600
DP800

Cr + Mo
maks.

Nb + Ti
maks.

R m,
MPa

Re, R0,2,
MPa

A80, %

HV0,2

Si maks.

Mn maks.

Al maks.

0,08

-

0,4

0,04

-

-

270÷350

210

38

107

0,18

0,8

2,2

2

1

0,15

600

340÷420

20

187

0,18

0,8

2,5

2

1

0,15

780

450÷560

14

243

materiału. Taka struktura omawianych materiałów powoduje,
że ich cechą charakterystyczną jest niski stosunek granicy plastyczności do wytrzymałości na rozciąganie (Re/Rm). Ponadto
w przypadku umiarkowanego formowania następuje znaczne
umocnienie zgniotowe. Z tego powodu stal ta nadaje się do
kształtowania przez formowanie wzdłużne [2].

Statyczna próba ścinania
Próba została przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN
ISO 14273:2005, która określa wymiary próbek oraz sposób
przeprowadzenia próby dla połączeń zgrzewanych punktowo, ale w badaniach, zastosowano ją także do badania spoin
i lutospoin (rys. 1).

c)

a)

Szczegóły zastosowanych
technologii łączenia
W ramach przeprowadzonych badań wykonano trzy rodzaje złączy dla trzech gatunków materiałów. Dla badań
porównawczych punktowego spajania złączy tych gatunków
materiałów (stali: DC04, DP600, DP800) o grubości 1 mm,
wykonano ich łączenie za pomocą zgrzewania punktowego
(zgrzeina o średnicy 5 mm), spawania otworowego metodą
MAG oraz lutospawania otworowego metodą MIG (otwory
o średnicy 7 mm). Wygląd zewnętrzny wybranych złączy
zgrzewanych, spawanych oraz lutospawanych przedstawia
rysunek 3.

a)

c)

b)

b)
Rys. 3. Przykłady połączeń, stali w gatunku DP800: a ─ zgrzewa-

nego, b ─ spawanego MAG, c ─ lutospawanego
Fig. 3. Examples of connections, of the steels of grade DP800:
a ─ welded, b ─ welded by MAG method, c ─ braze welded
Rys. 1. Statyczna próba ścinania: a ─ schemat badania, b ─ wymiary próbek, c ─ widok próbki zamocowanej w uchwytach maszyny
wytrzymałościowej
Fig. 1. Static shearing test: a ─ test scheme, b ─ dimensions of the
samples, c ─ view of the sample fixed in a strength machine handle

Statyczna próba
rozciągania poprzecznego (odrywania)
Próba ta została przeprowadzona według zaleceń normy
PN-EN ISO 14272:2002 (U). Norma ta obowiązuje dla połączeń zgrzewanych punktowo, ale w badaniach zastosowano ją
także do badania spoin i lutospoin. Zgodnie z wytycznymi niniejszej normy przyjęto wymiary próbek podane na rysunku 2.

a)

b)

Zgrzewanie
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano zgrzewarkę stacjonarną ZPa-80, wyposażoną w elektrody kłowe
o płaskiej powierzchni roboczej i średnicy 5 mm.
Na elektrodach zostały zamontowane odpowiednie przyrządy pozycjonujące próbki (rys. 4.)
Stale głębokotłoczne, jak np. DC04 charakteryzują się
dobrą zgrzewalnością. W procesie zgrzewania wykorzystuje
się zwłaszcza parametry twarde oraz prosty program zgrzewania, z jednym impulsem prądowym i stałą siłą docisku
elektrod zgrzewarki. Materiały te nie wymagają dodatkowych
zabiegów podczas procesu łączenia.
Stale dwufazowe DP mogą być łączone metodą zgrzewania rezystancyjnego punktowego. Zastosowanie tej metody
wymaga jednak zwrócenia uwagi na szereg czynników, które
mogą mieć negatywny wpływ na własności wytrzymałościo-

a)

Rys. 2. Próba rozciągania poprzecznego: a ─ wymiary próbek,
b ─ stanowisko pomiarowe
Fig. 2. Crosswise tensile test: a ─ dimensions of the samples,
b ─ measuring stand

b)

Rys. 4. Stanowisko do zgrzewania próbek: a ─ do próby ścinania,
b ─ do próby rozciągania poprzecznego
Fig. 4. Stand for welding of samples: a ─ for shearing tests, b ─ for
crosswise tensile tests
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Tablica II. Parametry zgrzewania badanych blach
Table II. Welding parameters of the tested metal sheets
Natężenie
prądu
zgrzewania
I, kA

Czas
przepływu
prądu
zgrzewania
t, s

Siła
docisku
elektrod
P, kN

Średnica
jądra
zgrzeiny,
mm

DC04

8,9

0,12

2,0

5,2

DP600

7,2

0,18

3,5

5,6

DP800

7,0

0,18

3,5

5,5

Materiał

we złącza oraz na jego późniejszą eksploatację [4]. Należy tu
wrócić uwagę na takie zagadnienia jak zgrzewalność, wyposażenie zgrzewarki, odpowiednie elektrody, sposób pękania
złącza podczas prób technologicznych oraz ich własności
wytrzymałościowe.
Stale DP600 i DP800 mogą być zgrzewane z zastosowaniem programu prostego [5, 6].
Materiały te w stosunku do przytoczonych wcześniej
blach głęboko tłocznych, różnią się od nich przede wszystkim znacznie wyższymi własnościami wytrzymałościowymi
oraz twardością, a także niższą przewodnością elektryczną
i cieplną. Ze względu na wymienione czynniki wskazane jest
użycie większej siły docisku elektrod zgrzewarki oraz niższych wartości prądu zgrzewania. Zastosowane parametry
zgrzewania badanych materiałów przedstawiono w tablicy II.

Z uwagi na wzrost twardości w zgrzeinie, wskazane jest
ograniczenie szybkości chłodzenia złącza po procesie zgrzewania (rys. 7). Można to osiągnąć przez zastosowanie złożonego programu zgrzewania, z wyżarzaniem złącza lub przez
wydłużenie czasu przepływu prądu zgrzewania i odpowiedni
dobór jego wartości skutecznej. Warto jednak nadmienić, że
zniszczenie badanego złącza, w statycznej próbie ścinania
nastąpiło w obszarze najniższej twardości. Ponadto, w złączu nie wystąpiły niezgodności takie jak np. pęknięcia. Podczas doboru parametrów procesu zgrzewania należy również
zwrócić uwagę na czas docisku końcowego, a więc jak długo
złącze powinno być poddane działaniu siły docisku elektrod
zgrzewarki po wyłączeniu prądu zgrzewania. Jak wykazały
przeprowadzone badania oraz podają źródła literatury, dla
badanych stali DP, konieczne było zastosowanie czasu przekuwania na poziomie co najmniej 15 okresów tj. 0,3 s [7].
Skrócenie tego czasu może doprowadzić do powstawania
jam skurczowych wewnątrz jądra zgrzeiny.

a)

Spawanie metodą MAG
W celu wykonania spoin otworowych w jednej z łączonych blach wywiercono otwór o średnicy 7 mm, który następnie był wypełniany spoiwem. Podczas wykonywania spoin
użyto mieszanki gazowej M21 wg PN-EN 439:1999 (Ar 82%
+ CO2 18%), spoiwa w postaci litego drutu o średnicy 1 mm,
w gatunku AWS ER70S-6. Zastosowano następujące parametry procesu: natężenie prądu spawania I = 110 A, napięcie
łuku U = 15,8 V, prędkość podawania drutu v = 3,5 m/min.

b)

Lutospawanie łukowe
Do wykonania złącza otworowego, przygotowanego jak
do spawania metodą MAG zastosowano lut w postaci litego
drutu o średnicy 1 mm w gatunku CuSi3 oraz gaz osłaniający Argon 4.6. Przyjęte parametry procesu lutospawania to:
natężenie prądu I = 87 A, napięcie łuku U = 21 V, prędkość
podawania drutu v = 5 m/min.

Rys. 5. Wyniki badania własności wytrzymałościowych połączeń
zgrzewanych dla badanych stali w: a ─ statycznej próbie ścinania,
b ─ statycznej próbie rozciągania poprzecznego
Fig. 5. Test results of strength properties of welded joints for the
tested steels in : a ─ static shearing test, b ─ static crosswise tensile
test

Wyniki badań
Zgrzewanie
Uzyskane wyniki badań wytrzymałościowych wykazały,
że zarówno w statycznej próbie ścinania jak i rozciągania
poprzecznego najwyższe własności wytrzymałościowe mają
stale o podwyższonej wytrzymałości (DP600 i DP800) (rys. 5).
Można więc stwierdzić, że wytrzymałość złącza rośnie
wraz ze wzrostem wytrzymałości materiału rodzimego. Ponadto, zgodnie z normą PN-M-69020:1974 wszystkie omawiane połączenia zgrzewane można zakwalifikować do klasy
jakości A.
Makrostrukturę zgrzeiny punktowej dla stali DP800, wraz
z zaznaczonymi punktami maksymalnej i minimalnej twardości przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Połączenie zgrzewane ze stali DP800 wraz z punktami
maksymalnej i minimalnej twardości
Fig. 6. Welded joints made of steel DP800 including the points
of maximum and minimum hardness

Rys. 7. Wyniki badań mikrotwardości dla złącza zgrzewanego
ze stali DP800 (miejsca pomiaru wg rys. 6)
Fig. 7. Test results of microhardness for the welded joint made
of steel DP800 (measurement points according to Fig. 6)

Rys. 9. Makrostruktura spoiny otworowej ze stali DP800 wraz
z punktami maksymalnej i minimalnej twardości
Fig. 9. Macrostructure of the plug weld made of steel DP800 including the points of maximum and minimum hardness

Spawanie metodą MAG
Wyniki statycznej próby ścinania i rozciągania poprzecznego złączy otworowych spawanych metodą MAG wykazały
zadowalające własności wytrzymałościowe i plastyczne rozpatrywanych złączy spawanych (rys. 8).
Najwyższe wyniki wytrzymałości na ścinanie wykazały połączenia wykonane ze stali DP800, gdzie wartość ta wyniosła
15,78 kN. Pozostałe próbki ze stali DP600 i DC04 mają niższe własności wytrzymałościowe, tj. odpowiednio 11,89 kN
oraz 6,9 kN. Jest to uzasadnione niższymi, w stosunku do stali
DP800 własnościami wytrzymałościowymi tych materiałów.
W przypadku statycznej próby rozciągania poprzecznego
uzyskano wyniki zbliżone wytrzymałościowe (5,04÷5,46 kN)
dla wszystkich rozpatrywanych gatunków stali.
Wygląd makroskopowy spoiny otworowej punktowej wykonanej metodą MAG dla stali DP800, wraz z zaznaczonymi
punktami maksymalnej i minimalnej twardości przedstawiono
na rysunku 9.

a)

b)

Rys. 8. Wyniki badania własności wytrzymałościowych złączy
ze spoiną otworową (MAG) w: a ─ statycznej próbie ścinania,
b ─ statycznej próbie rozciągania poprzecznego
Fig. 8. Test results of strength properties of the connections with
a plug weld (MAG) in: a ─ static shearing test, b ─ static crosswise
tensile test

Rys. 10. Wyniki badań mikrotwardości dla złącza spawanego ze stali
DP800 (miejsca pomiaru wg rys. 9)
Fig. 10. Test results of microhardness for the welded joint made
of steel DP800 (measurement points according to Fig. 9)

Należy zwrócić uwagę na twardość złącza w strefie wpływu ciepła. Omawiane stale dwufazowe, charakteryzują się
bardzo wysoką wartością równoważnika węgla (CE = 0,75÷0,85),
a tym samym można się spodziewać wzrostu twardości materiału w SWC.
Potwierdziły to badania mikrotwardości (rys. 9, 10). Maksymalna wartość twardości zarejestrowano w SWC w okolicach lica spoiny, wyniosła 413 HV0,2. Zniszczenie omawianych złączy w próbach statycznego ścinania czy statycznych
próbach rozciągania poprzecznego następowało jednak
w SWC w okolicy grani, gdzie maksymalna zarejestrowana
twardość wyniosła 362 HV0,2. Tak wysokie wyniki pomiarów
twardości mogą budzić wątpliwości co do jakości wykonanej
spoiny oraz skłaniać do zastosowania dodatkowych zabiegów np. podgrzewania wstępnego obszaru złącza, zwłaszcza dla grubych blach. W badanych połączeniach nie stwierdzono jednak występowania pęknięć.

Lutospawanie łukowe
W ramach przeprowadzonych badań dokonano również
porównania własności wytrzymałościowych złączy lutospawanych (rys. 11). Złącza wykonano dla stali DC04, DP600,
DP800. W statycznej próbie ścinania najwyższe wyniki wytrzymałościowe uzyskano dla złączy wykonanych ze stali
dwufazowych. Ze względu na niższe własności wytrzymałościowe stali głęboko tłocznej, badane złącze charakteryzuje się
również niższą wytrzymałością na ścinanie. W przypadku statycznej próby rozciągania poprzecznego najwyższy wynik zarejestrowano dla stali głęboko tłocznej, natomiast stale dwufazowe wykazały niższe wartości wytrzymałości na odrywanie.
Wygląd makroskopowy złącza lutospawanego otworowego
dla stali DP800 wraz z zaznaczonymi punktami maksymalnej
i minimalnej twardości przedstawiono na rysunku 1.
Przegląd spawalnictwa 5/2008



a)

zmiany struktury materiału a w przypadku blach z powłokami
ochronnymi np. cynkowymi zminimalizować stopień zniszczenia powłoki ochronnej. Jednak w rozpatrywanym przypadku,
lutospawania stali DP800, w wyniku wprowadzenia mniejszej
ilości energii cieplnej do materiału, nastąpiło szybkie odprowadzenie ciepła z obszaru SWC przy granicy wtopienia, po
zakończeniu procesu. W wyniku tego, na granicy lut–materiał spawany doszło do znacznego wzrostu jego twardości.
Ostatecznie uzyskano większe wartości pomiarów twardości
niż w przypadku dwóch pozostałych metod tj. zgrzewania
i spawania MAG.

b)

Rys. 11. Wyniki badania własności wytrzymałościowych połączeń
lutospawanych w: a ─ statycznej próbie ścinania, b ─ statycznej próbie rozciągania poprzecznego
Fig. 11. Test results of strength properties of the braze welded connections in: a ─ static shearing test, b ─ static crosswise tensile
test

Rys. 13. Wyniki badań mikrotwardości dla złącza lutospawanego
ze stali DP800 (miejsca pomiaru wg rys. 12)
Fig. 13. Test results of microhardness for the braze welded joint
made of steel DP800 (measurement points according to Fig. 12)

a)

b)

Rys. 12. Lutospawana spoina otworowa ze stali DP800 wraz
z punktami maksymalnej i minimalnej twardości
Fig. 12. Plug weld fabricated through braze welding made of steel
DP800 including the points of maximum and minimum hardness

Cechą charakterystyczną procesu lutospawania jest fakt,
że przebiega on w temperaturach niższych od temperatury
topnienia materiałów łączonych. Przetopieniu ulega jedynie
lut. Jednocześnie metoda ta wymaga zastosowania niższej
energii liniowej w stosunku do metody MAG. Fakt ten powoduje, że podczas procesu lutospawania następuje wprowadzenie znacznie mniejszej ilości energii cieplnej do materiału
łączonego. Pozwala to sądzić, że w przypadku stali dwufazowych DP zastosowanie tej metody pozwoli zminimalizować
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Rys. 14. Porównanie własności wytrzymałościowych różnych połączeń badanych blach: a ─ ścinanie, b ─ odrywanie
Fig. 14. Comparison of strength properties of various connections
of the tested metal sheets: a ─ shearing, b ─ breaking away

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań wytrzymałościowych
zestawione na rysunku 14 wskazują, że rozpatrywane połączenia ze stali DC04 (stal głęboko tłoczna) miały najbardziej
zbliżone wartości wytrzymałości na ścinanie oraz rozciąganie poprzeczne (dla średnicy zgrzeiny 5,2 mm oraz spoiny
i lutospoiny otworowej o średnicy 7 mm). Wszystkie zastosowane tu techniki łączenia pozwalały na uzyskanie
porównywalnych własności wytrzymałościowych jak i plastycznych. Podobnie, w przypadku statycznej próby ścinania dla stali DP600 oraz DP800. Dla wszystkich rozpatrywanych metod uzyskano zbliżone wyniki wytrzymałościowe i plastyczne.
Nieco inaczej zachowywały się próbki krzyżowe wykonane ze stali DP600 oraz DP800 podczas statycznej próby
rozciągania poprzecznego. Można zaobserwować spadek
wytrzymałości na odrywanie w porównaniu z wytrzymałością na ścinanie. Wynika to prawdopodobnie ze skłonności stali w gatunku DP600 i DP800 do znacznych zmian
twardości oraz związanej z tym zmiany wytrzymałości
w SWC. Stwierdzono, że siła niszcząca w próbie odrywania jest niższa od siły niszczącej w próbie ścinania. Ich stosunek dla stali głęboko tłocznej DC04 wynosi od 0,66 dla
złączy lutospawanych do 0,86 dla złączy zgrzewanych, ale
wraz ze wzrostem wytrzymałości stali – maleje. Najniższe
wartości siły niszczącej w próbie odrywania występują dla
złączy lutospawanych (0,25÷0,32 wartości siły niszczącej
podczas ścinania stali dwufazowych).
Jak wykazały przeprowadzone badania mikrotwardości, w pewnych obszarach SWC następuje bardzo istotny
wzrost twardości, natomiast w innych spadek. Najwyższe
wartości uzyskano w tych obszarach materiałów spawanych, które w trakcie procesu łączenia, miały najwyższą
temperaturę tj. w obszarze wtopienia lub granicy lut–materiał rodzimy. Najniższe wartości, dla stali DP800, zarejestrowano w SWC zgrzeiny odległości ok. 0,5÷1 mm od
jądra zgrzeiny, 2÷3 mm od granicy wtopienia dla metody
MAG oraz 3÷4 mm od granicy lut–materiał rodzimy dla metody lutospawania. Należy zauważyć, że z reguły spadkowi
twardości materiału towarzyszy jednoczesny spadek jego
własności wytrzymałościowych, szczególnie Rm, dlatego
jeżeli dojdzie do powstania w złączu strefy odpuszczenia,
o niższej twardości niż materiał rodzimy to będzie to obszar,

o najniższych własnościach wytrzymałościowych. Stąd zerwanie próbek zgrzewanych ze stali DP600 i DP800 następuje w strefie obok zgrzeiny (strefie najniższej twardości).
Celem badań była ocena możliwości zastosowania
typowych technik spawalniczych do wykonywania złączy
oraz ewentualnych napraw powypadkowych konstrukcji
pojazdów samochodowych. Uzyskane wyniki wskazują,
że jest możliwe wykonywanie łączenia elementów nadwozi samochodowych za pomocą przedstawionych metod:
zgrzewania rezystancyjnego punktowego, spawania MAG
spoin otworowych oraz lutospawania MIG spoin otworowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż przed wykonaniem naprawy konieczna jest dokładna identyfikacja materiału z jakiego zostało wykonane nadwozie. Konstrukcje
wykonane ze stali głęboko tłocznych nie sprawiają większych problemów podczas spawania czy zgrzewania. Nie
ulegają one tak znacznym zmianom twardości lub własności wytrzymałościowych pod wpływem obróbki cieplnej jak
stale o podwyższonej lub wysokiej wytrzymałości tj. DP600
lub DP800. Z tego powodu stale o wysokiej wytrzymałości powinny być łączone za pomocą odpowiednich technik
spawalniczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedni dobór parametrów tych procesów.
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz uzyskanych wyników można stwierdzić, że wszystkie przedstawione materiały mogą być zgrzewane, nawet z zastosowaniem prostego programu zgrzewania. Dla materiałów
typu DP wskazane jest jednak wydłużenie czasu przepływu prądu zgrzewania i docisku końcowego po wyłączeniu
prądu, obniżenie jego wartości skutecznej (w stosunku
do parametrów stosowanych dla stali głęboko tłocznych),
a także odpowiednie zwiększenie siły docisku elektrod.
Stwierdzono, że jeżeli siła niszcząca w próbie odrywania i ścinania badanych złączy ma wartość zbliżoną dla
stali głęboko tłocznej niezależnie od metody łączenia, to
w przypadku stali dwufazowych o podwyższonej i wysokiej
wytrzymałości istnieją różnice:
─ siła niszcząca w próbie odrywania jest znacznie mniejsza niż w próbie ścinania,
─ najniższe wartości siły niszczącej podczas próby odrywania wykazują złącza lutospawane (0,25÷0,32 siły
niszczącej w próbie ścinania).
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Anatoliy Kaydalov

Przygotowanie brzegów do spawania
obwodowego rur stalowych
Girth welding of the steel pipes
– preparation of the edges  

Streszczenie

Abstract

Powierzchniom czołowym rur stawiane są wysokie
wymagania, ponieważ od jakości połączeń spawanych
zależy niezawodność i trwałość ważnych obiektów przemysłowych w energetyce, przemyśle rafineryjno-chemicznym, stoczniowym, rurociągach przesyłowych itd. W artykule przedstawiono przygotowanie do spawania krawędzi
rur ze stali niskowęglowych, niskostopowych, do pracy
w podwyższonych temperaturach, o strukturze austenitycznej i martenzytyczno-ferrytycznej, produkowanych we
Wspólnocie Niepodległych Państw.
Celem artykułu jest zapoznanie polskich inżynierów
z warunkami technicznymi odbioru rur, co może być
szczególnie przydatne podczas negocjowania z partnerami ukraińskimi projektów budowy rurociągów.

Heavy demands are made on preparation on butting
faces of pipes, because reliability and durability of essential industrial facilities in power engineering, refinery and
chemical industry, shipbuilding industry, in transmission
pipelines, etc. are dependent on the quality of welded joints. The preparatory works for welding of pipe rims, which
are manufactured of low-carbon and low-alloy steels of
austenite and martensitic and ferritic structure in the Commonwealth of Independent States to be used at higher
temperatures, were presented in the article.
The information include in the article can occur particularly useful for Polish engineers during the negotiations
with the Ukrainian partners of pipeline construction projects. The purpose of the article is to acquaint Polish engineers with the technical specifications of pipe acceptance.

Wstęp
Wymagania dotyczące powierzchni czołowych rur w warunkach dostawy. Końce rur spawanych elektrycznie zgodnie
z rosyjską normą GOST 20295-85 powinny zostać sfazowane pod kątem 25÷30° (dla grubości do 10 mm włącznie)
i 30÷35° (dla grubości ścianki powyżej 10 mm) z wysokością
progu 1÷3 mm. Końce rur zgodnie z normami: GOST 1070491, GOST 10705-80 i warunkami technicznymi dla grubości
ścianki do 15 mm powinny zostać zukosowane pod kątem
25÷30° z wysokością progu 1÷3 mm. Wymagania odnośnie
właściwości mechanicznych są określanie na podstawie klas
wytrzymałości, ustanowionych wg normy GOST 20295-85
lub technicznych warunków dostawy rur.
Rury bezszwowe (wg GOST 8731-94 i GOST 8733-94
o grubości ścianki 5÷20 mm powinny zostać sfazowane pod
kątem 35÷40° z wysokością progu 1÷3 mm. Fazowanie pod
kątem 35÷40° należy przewidzieć także dla rur bezszwowych
o grubości ścianki 2÷5 mm.
Szczątkowa indukcja magnetyczna na powierzchniach
czołowych rur nie powinna przekraczać 3 mT.
Wstępne przygotowanie końców rur. Końce rur ze stali
niskowęglowych i niskostopowych mogą być ukosowane
palnikiem tlenowym lub plazmowym, a następnie krawędzie
powinny zostać oszlifowane w celu usunięcia śladów cięcia
Prof. Anatoliy Kaydalov – Instytut im. E. O. Patona Kijów,
Ukraina.
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płomieniem. Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny
być czyste, bez znacznych nierówności (naderwań, gradu,
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu).
Rury ze stali o strukturze austenitycznej lub martenzytyczno-ferrytycznej mogą być cięte mechanicznie, a także
z zastosowaniem cięcia plazmowego, tlenowo-proszkowego lub elektropowietrznego. Podczas cięcia płomieniowego
należy przewidzieć naddatek co najmniej 2 mm na dalszą
obróbkę mechaniczną.
Ukosowanie rur ze stali niskowęglowych i niskostopowych
do spawania ręcznego lub automatycznego TIG złączy bez
podkładek powinno być przeprowadzane wyłącznie w sposób
mechaniczny za pomocą przenośnego urządzenia. Dotyczy
to również fazowania rur ze stali austenitycznych i martenzytyczno-ferrytycznych, niezależnie od metody spawania.
Cięcie tlenowe rur ze stali chromowo-molibdenowych
i chromowo-molibdenowo-wanadowych o grubości ścianki
powyżej 12 mm w temperaturze powietrza poniżej 0°С należy przeprowadzać z podgrzaniem wstępnym do 200°С
i powolnym chłodzeniem pod opaską termiczną (warstwą
włókniny).
Jeśli różnica średnic wewnętrznych łączonych rur przekracza dopuszczalną normę, to osiągnięcie płynnego przejścia w miejscu łączenia można osiągnąć za pomocą jednego
z następujących sposobów:
– ekspandowania (z podgrzewaniem lub bez) końca rury
o mniejszej średnicy wewnętrznej;
– obróbki mechanicznej (roztoczenie) wewnętrznej powierzchni rury o mniejszej średnicy (dla złącza bez pod-

kładki w formie kołnierza lub dla złącza z pozostawioną
podkładką kołnierzową) pod warunkiem, że grubość
ścianki rury po roztoczeniu nie będzie niższa od obliczeniowej. Tę metodę można stosować do rur wykonanych
z dowolnej stali. Kąt wyjścia noża nie powinien być większy niż 6° na rurach ze stali austenitycznej i nie większy
niż 15° na rurach z innych stali.
– napawania na wewnętrznej powierzchni rury z większą
średnicą wewnętrzną, warstwy metalu, a następnie obróbce napoiny nożem tokarskim lub ściernicą w celu
usunięcia nierówności i zapewnienia płynnego przejścia
do powierzchni rury. Tę metodę można stosować do rur
o średnicy od 159 mm i więcej z konstrukcyjnych stali niskowęglowych i niskostopowych o strukturze perlitycznej.
Do obróbki skrawaniem długość napoiny powinna być nie
mniejsza niż 20 mm dla rur o średnicy do 219 mm, 30 mm
dla średnic rur 219÷273 mm i 50 mm dla rur o średnicy
powyżej 273 mm. Grubość napoiny nie powinna przekraczać 6 mm. Napawanie można wykonywać ręcznie
spawaniem łukowym lub metodą TIG z wykorzystaniem
materiałów dodatkowych, stosowanych do spawania złącza, zachowując parametry podgrzewania i chłodzenia
przewidziane do spawania złączy. Napawanie należy wykonywać obwodowymi (spiralnymi) ściegami w kierunku
od wnętrza rury do jej czoła. Przed spawaniem złącza nie
przeprowadza się obróbki cieplnej w miejscu nałożenia
napoiny.
– przyspawania na styk do elementu (rury, przyłącza, trójnika, zbrojenia) o mniejszej średnicy wewnętrznej kołnierza o szerokości 18÷20 mm i średnicy zewnętrznej
równej średnicy drugiego łączonego elementu. Podczas
montażu złącza element o większej średnicy wewnętrznej
jest nasuwany na przyspawany kołnierz z zachowaniem
wymagań wobec montażu i spawania, takich jak w przypadku zwykłego styku z kołnierzem. Ten sposób można
zastosować do rurociągów ze stali niskowęglowej i krzemowo-manganowej dla różnicy średnic wewnętrznych łączonych elementów nie przekraczającej 8 mm.
Dla różnicy grubości ścianek łączonych końców rur większej niż pół grubości najcieńszej ścianki należy przewidzieć
kołnierze przejściowe. Kołnierze te mają formę stożkowej redukcji o długości co najmniej (400 + 10) mm. Jeden koniec
kołnierza powinien zostać poddany obróbce skrawaniem dla
styku z czołem przekroju poprzecznego jednej rury, a drugi
– powinien być skrawany w celu dopasowania do czoła przekroju poprzecznego drugiej rury. Rowek kołnierza powinien
odpowiadać rowkom łączonych rur.
Kształt rowka pomiędzy rurą a kołnierzem zależy od
grubości ich ścianek przy spawaniu łukiem elektrycznym
(podczas zgrzewania, spawania strumieniem elektronowym
lub wiązką lasera rowek nie jest konieczny). Przy grubości
ścianki rur do 5 mm spawanie łukiem elektrycznym można
wykonywać w jednym przejściu bez ukosowania i wówczas,
przygotowanie złącza powinno spełniać tylko jedno wymaganie: powierzchnia cięcia rury powinna być prostopadła do osi
rury i powinna być wolna od zadziorów.
Chropowatości powierzchni, które będą się stykać i tworzyć złącze powinny wynosić Rz ≤ 80 μm. Po cięciu stykające się rury powinny ściśle przylegać jedna do drugiej z minimalną przerwą techniczną. Ten typ przygotowania uzyskuje
się za pomocą specjalistycznych maszyn do cięcia rur, które
zazwyczaj wykonują cięcie rur za pomocą obracającego się
frezu. Jakość takiego cięcia w większości przypadków odpowiada wymogom przygotowania krawędzi do spawania.
Możliwe jest również zastosowanie specjalnych narzędzi
do obróbki czoła, już odciętej w jakiś sposób rury, której powierzchnia nie spełnia wymogów do spawania. Na przykład

urządzenia serii RPG zapewniają obróbkę czoła (bez fazowania) cienkościennych rur (o grubości ścianki do 3 mm)
ze stali nierdzewnych o średnicy zewnętrznej 3,0÷38,1 mm
– model RPG 1,5 i o średnicy zewnętrznej 127÷114,3 mm,
– model RPG 4,5.
Podczas spawania łukiem elektrycznym rur o grubości
ścianki powyżej 5 mm konieczne są różne typy ukosowania
krawędzi łączonych końców, które powinny zapewniać równomierną wytrzymałość połączenia spawanego z rurociągiem:
S1 . σ1 = S2 . σ2,
gdzie S1, S2 oznaczają grubość ścianek końców rur; σ1, σ2
– wytrzymałość doraźną materiału łączonych rur.
W większości przypadków dla grubości ścianki do 13 mm
rur wykonanych ze stali niskowęglowej i nierdzewnej najlepsze wyniki można osiągnąć przy ukosowaniu na J (rys. 1).
Wybierana jest szerokość rowka, aby podczas wykonywania
ściegu przetopowego łuk nie dotykał krawędzi rowka. Zazwyczaj szerokość wynosi co najmniej 3÷6 mm. Zaokrąglenie
pozwala wykonywać następujące ściegi wypełniające bez
ryzyka powstania podtopień.
Jeżeli grubość ścianki spawanej rur przekracza 13 mm
i kąt rowka w strefie przetopowej przewyższa 30°, to możliwe
jest fazowanie krawędzi bez zaokrągleń (rys. 2). Jeśli spawane rury są wyraźnie eliptyczne, to podczas przygotowania
wykonuje się podcięcie, które usuwa eliptyczność średnicy
wewnętrznej (rys. 3). Rowek tego typu wykonywany jest
za pomocą specjalnych maszyn, w których na roboczej nasadce zamocowuje się trzy noże i w jednym obrocie jednocześnie wykonuje się podcięcie, cięcie rury oraz fazowanie.
Kształt noża do ukosowania pozwala na bezpośrednie formowanie rowka na J.

Rys. 1. Schemat fazowania na J
Fig. 1. Scheme of J-shaped chamfering

Rys. 2. Kształt ukosowania brzegów rur grubościennych
Fig. 2. Shape of rim chamfering of thick-walled pipes

Rys. 3. Kształt ukosowania brzegów rur z usunięciem eliptyczności
Fig. 3. Shape of chamfering of pipe rims with elimination of elipticity
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Tablica I. Typowe kształty fazowania krawędzi obwodowych rur stalowych (RD 153-006-02, Federacja Rosyjska)
Table I. Typical shapes of chamfering of steel pipe rims (RD 153-006-02, the Russian Federation)

Uwagi:
* Podczas wykonywania zakładek (wspawywaniu wstawek) kształt rowka Tr-1 może być wykorzystany także przy ściankach o grubości powyżej 16 mm.
** Przygotowanie spawanych krawędzi jest przedstawione umownie. Rowek przy wykonywaniu złączy rurowych o różnej grubości ścianek powinien odpowiadać typowi ukosowania, ustalonemu dla stosowanej metody spawania. Wymagania wobec rowka dla złącz rura–element łączący i rura–zasuwa zamykająca
są dostosowywane do grubości ścianek i geometrii krawędzi.
*** Oznaczenia umowne (oryginalne oznaczenia cytowanego standardu zostały oddane za pomocą transliteracji): AADP + APG – spawanie automatyczne drutem
pełnym w środowisku gazów ochronnych z wykorzystaniem sprzętu firmy „CRC-Evans Automatic Welding” (Houston, stan Texas, USA);
– APG – spawanie automatyczne drutem pełnym w środowisku gazów ochronnych z wykorzystaniem zewnętrznych dwułukowych głowic spawalniczych
systemu „Saturnax” firmy „Serimer Dasa” (Francja);
– APG – spawanie drutem pełnym w środowisku gazów ochronnych z wykorzystaniem zestawów CWS.02 firmy „Pipe Welding Technologies” (Lodi, Włochy);
– AF – jedno- i dwustronne spawanie automatyczne pod topnikiem;
– API – automatyczne spawanie drutem proszkowym w środowisku gazów ochronnych głowicami M300 i M300C;
– MP – półautomatyczne spawanie w CO2 drutem pełnym (metoda STT – cyfrowe sterowanie przenoszeniem metalu);
– MPS – półautomatyczne spawanie drutem proszkowym samoosłonowym „Innershield”;
– RD – ręczne spawanie łukiem elektrycznym elektrodą otuloną;
– RAD – ręczne spawanie TIG.
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Przy takim kształcie ukosowania powstaje ścieg spawany
o minimalnie klinowatym przekroju poprzecznym, dzięki czemu odkształcenia wyrobu są minimalne (rys. 4).

Rys. 4. Przekrój poprzeczny złącza spawanego wykonanego wieloma ściegami na rurze stalowej o grubości ścianki 50 mm (spawanie
TIG w wąskim rowku, firma HITACHI, Kanagawa, Japonia)
Fig. 4. Cross-section of a welded joint carried out by multiple seams
upon a steel pipe of 50 mm wall thickness (TIG welding in a narrow
grove, HITACHI company, Kanagawa, Japan)

Oczyszczenie powierzchni złącza doczołowego. Powierzchnia rowka, powierzchnie stykające się oraz powierzchnie przyległe do rowka lub złącza, powinny zostać oczyszczone z rdzy, zanieczyszczeń i powłok w stopniu Sa2 –Sa3 (ISO
8501). W tym celu należy wykorzystać technologie czyszczenia strumieniowo-ściernego lub mechanicznego (szlifowanie)
pod warunkiem, że grubość ścianki rur po oczyszczeniu nie
będzie przekraczać granic dopuszczalnych minimów, określonych w warunkach technicznych dostawy. Jednocześnie
zaleca się usuwanie odcinków wzmocnienia zewnętrznych
fabrycznych szwów, przylegających do spawanego czoła,
do wysokości 0÷0,5 mm w odległości od czoła co najmniej
10 mm. Oczyścić należy powierzchnię elementu na odcinku
w obie strony od planowanego złącza o szerokości:
– co najmniej 5 mm – dla połączeń doczołowych przy nominalnej grubości ścianki rury do 5 mm włącznie;
– co najmniej nominalną grubość ścianki rury – dla połączeń doczołowych przy nominalnej grubości ścianki rury
5÷20 mm;
– co najmniej 20 mm – połączeń doczołowych dla nominalnej grubości ścianki rury powyżej 20 mm.
Rozmagnesowywanie. Doświadczalnie ustalono, że dla
poprzecznej (w stosunku do krawędzi) składowej pola magnetycznego na poziomie 0,002 m od powierzchni rury ze stali
ferromagnetycznej, dopuszczalna indukcja wynosi ≤ 0,1 mT
dla spawania ręcznego i ≤ 0,15 mT dla spawania automatycznego łukiem krytym pod topnikiem.
Indukcję stałego zewnętrznego pola magnetycznego rur
najlepiej mierzyć za pomocą magnetometru z jednoelementowym czujnikiem ferromodulacyjnym (ferrytomierz), o zakresach 100 μT i 1 mT. Konstrukcja czujnika pozwala mierzyć
dowolną składową pola magnetycznego, działającą wzdłuż
osi ferrytomierza. Do pomiaru indukcji pola magnetycznego
w złączach stosuje się magnetometr z czujnikiem Halla.
W przypadku zwiększenia szczątkowego magnetyzmu
końców rur konieczne jest wykonanie miejscowego rozmagnesowywania dynamicznego za pomocą zewnętrznego pola
magnetycznego o przeciwnym znaku. Amplitudę tego pola
należy obniżyć od wartości odpowiadającej magnetyzmowi
nasycenia technicznego do zera. Stal przemagnesowywuje
się wg krzywej magnetycznej bez histerezy, co zapewnia rozmagnesowanie. Operację rozmagnesowania miejscowego
przeprowadza się albo za pomocą czasowego uzwojenia pod
prądem, regulowanym wg zadanego programu, albo przez
wyrób przepuszcza się prąd elektryczny, który zmienia się
według określonego programu.

Montaż złączy obwodowych rur przed spawaniem. Przed
montażem konieczne jest przeprowadzenie kontroli wizualnej
łączonych powierzchni rur, elementów rurociągów, zaworów
zamykających i dystrybucyjnych. Ujawnione wady powinny
zostać poprawione.
Montaż złączy rurowych powinien gwarantować: prostopadłość złącza do osi rurociągu (odchylenie od prostopadłości nie powinno przekraczać 2 mm); równomierną szczelinę
technologiczną w złączu w granicach dopuszczalnych wartości, minimalną możliwą wielkość przesunięcia krawędzi, nie
przekraczającą wartości dopuszczalnych (wg: SP 105-34-96
„Zbiór zasad budowania gazociągów przesyłowych. Przeprowadzanie prac spawalniczych i kontrola jakości połączeń
spawanych”, RD 51-31323949-38-98 „Technologia spawania
rurociągów technologicznych stacji kompresorowych ze stali
do pracy w podwyższonych temperaturach i wysokostopowych”, Federacja Rosyjska).
Podczas montażu przesunięcie krawędzi rur powinno
być równomiernie rozdzielone po obwodzie złącza. Maksymalna wielkość rozdzielonego przesunięcia nie powinna
przekraczać 2 mm. Dopuszcza się miejscowe przesunięcie
krawędzi mniejsze od 3 mm. Ogólna długość takich przesunięć nie powinna przekraczać 1/6 obwodu rury. W przypadku stosowania spawania automatycznego łukiem elektrycznym w gazach ochronnych, zalecana maksymalna wielkość
miejscowych przesunięć podczas montażu to nie więcej niż
2 mm. Zaleca się, aby podczas spawania przesunięcie krawędzi zmontowanych rur wynosiło nie więcej niż 20% dowolnej grubości ścianki rury, jednak aby nie przekraczało 2 mm.
Pomiaru wielkości przesunięcia rur można dokonać na powierzchniach zewnętrznych.
Podczas montażu złączy należy przewidzieć możliwość
swobodnego odkształcania metalu ściegu w procesie spawania; niedopuszczalne jest wykonywanie montażu złączy
z naciągnięciem. Dopuszcza się wykonywanie bezpośredniego montażu i spawania rur z elementami rurociągu przy
różnicy grubości ścianek do dwóch grubości ze specjalnym
przygotowaniem elementu. Do montażu rur o średnicy 1420
mm dla grubości ścianki 21,5 mm i więcej, należy stosować
wewnętrzne centrowniki o podwyższonej sile rozwierania
(1960÷2250 kN). Montaż kompensatorów liniowych, kolan
i innych złączy, w których niemożliwe jest zastosowanie centrowników wewnętrznych, jest wykonywany z pomocą centrowników zewnętrznych (również hydraulicznych) niezależnie od średnicy rury.
Wielkość szczelin technologicznych w złączach rur ze
stali niskostopowych (w rurociągach przesyłowych) podczas
montażu przed spawaniem elektrodami otulonymi o średnicy
2,5÷3,25 mm wynosi: w przypadku elektrod z otuliną zasadową 2,5÷3,5 mm, a w przypadku elektrod z otuliną celulozową
1,5÷2,5 mm. Do spawaniami elektrodami tej klasy rur ze stali
do pracy w podwyższonych temperaturach i stali austenitycznych, szerokość szczeliny technologicznej wynosi 2÷3 mm
przy grubości ścianki do 8 mm, 2,5 mm przy grubości ścianki
8÷10 mm i 3÷3,5 mm dla grubości powyżej 10 mm.
Montaż złączy do dwustronnego spawania automatycznego pod topnikiem należy wykonywać bez szczeliny technologicznej. Na oddzielnych odcinkach złącza do 100 mm
długości dopuszcza się szczelinę technologiczną nieprzekraczającą 0,5 mm.
Wielkość szczeliny technologicznej podczas montażu złączy w bazach spawania rur zależy od sposobu i technologii
wykonania warstwy podpawki: jeśli podpawka wewnątrz rury
jest wykonywana ręcznie, to należy ją wykonać bezpośrednio
po pospawaniu warstwy przetopowej ściegu; w tym celu złącza są montowane ze szczeliną technologiczną za pomocą
elektrod z otuliną zasadową, zalecanych do ręcznego spa-
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Tablica II. Ilość i długość spoin sczepnych przy montażu rur
Table II. Quantity and length of joint welds for pipe installation

Średnica rury,
mm

Orientacyjna
ilość
spoin
sczepnych,
co najmniej

Minimalna długość
spoin sczepnych,
mm
z obracaniem
rury

bez obracania
rury

Stale niskostopowe
Do 150
2
25
40
3
40
50
150÷400
4
60
80
400÷1000
6
100
150
1000÷1400
Stale do pracy w podwyższonych temperaturach
i stale austenityczne
Do 426
2
30÷50
3
530÷1020
60÷100
1220
4
100÷200

wania łukiem elektrycznym. Natomiast jeśli podpawkę wykonuje się od strony zewnętrznej spawaniem automatycznym
pod topnikiem, to montaż należy przeprowadzić ze szczeliną
technologiczną co najmniej 1,5 mm.
Montaż złączy podczas automatycznego spawania łukiem
elektrycznym w osłonie gazów ochronnych przeprowadza się
bez szczeliny technologicznej. Dopuszcza się miejscowe
szczeliny do 0,5 mm. Montaż do dwustronnego spawania
automatycznego łukiem elektrycznym wykonywany jest z pomocą jednej spoiny sczepnej. Jej długość powinna wynosić
co najmniej 200 mm. Podczas montażu złączy na centrownikach zewnętrznych ilość oraz długość spoin sczepnych, równomiernie rozmieszczonych na obwodzie złącza, zależy od
średnicy rury (tabl. II). Głębokość spoin sczepnych nie powinna przekraczać 50% grubości ścianki rury. Spoiny sczepne
należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 100 mm od
istniejących podłużnych ściegów na rurze.
Bezpośrednio przed wykonaniem spoin sczepnych i spawania przeprowadza się suszenie powierzchni czołowych rur
i przyległych do nich odcinków o szerokości co najmniej 150
mm za pomocą obwodowych grzałek. Suszenie powierzchni czołowych rur poprzez nagrzewanie do temperatury 20÷
50°С jest obowiązkowe, jeżeli na rurach obecna jest wilgoć,
bez względu na sposób spawania i wytrzymałość materiału
podstawowego oraz w temperaturze powietrza poniżej +5°С
w przypadku spawania rur o wytrzymałości na rozrywanie
539 MPa i więcej.
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Dla ułatwienia polskim inżynierom orientacji w obowiązujących normach, przytoczona została dokumentacja normatywno-techniczna Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, dotycząca
spawania rurociągów.
Normatywno-techniczna dokumentacja Federacji Rosyjskiej dotycząca spawaniu rurociągów:
ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы
и размеры».
ОСТ108.940.02-82 «Швы сварных стыковых соединений трубопроводов тепловых электростанций. Типы
и основные размеры».
ОСТ 26-01-1434-87 «Сварка стальных технологических
трубопроводов на давление Ру свыше 10 до 100 МПа
(свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические требования».
ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка».
СП 105-34-96 «Свод правил сооружения магистральных
газопроводов. Производство сварочных работ и контроль
восстановительных работ на газопроводах».
РД 34.15.027-93 «Сварка, термообработка и контроль
трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже
и ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93)».
РД 51-31323949-38-98 «Технология сварки технологических трубопроводов КС из теплоустойчивых и высоколегированных сталей».
РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ1с)».
РД-08.00-60.30.00-КТН-050-1-05 «Сварка при строительстве и капитальном ремонте магистральных
нефтепроводов. Новая редакция РД 153-006-02».
ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование и трубопроводы
атомных энергетических установок. Сварка и наплавка,
основные положения».
СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию,
строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов».
Normatywno-techniczna dokumentacja Ukrainy na temat
spawaniu rurociągów:
РТМ 36 Укр 10-91 «Инструкция по сварке трубопроводов
пара и горячей воды».

Z języka rosyjskiego tłumaczyła: mgr Alina Stebakow-Matelowska
z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie

40 lat historii OZAS-ESAB
i 10 lat działalności
w grupie producentów ESAB
Historia, proces rozwoju firmy i jej produktów na
przestrzeni 40 lat ma ogromne znaczenie dla zakładu,
pracowników i dla użytkowników urządzeń.
Ten jubileuszowy artykuł pozwoli po raz kolejny
przybliżyć wszystkim czytelnikom firmę – producenta
urządzeń do elektrycznego spawania łukowego oraz
urządzeń do cięcia plazmą powietrzną.
Z okazji minionych jubileuszów 20 i 30-lecia opisano
bardzo szczegółowo historię OZAS-u w okresie początkowego rozwoju, w Przeglądzie Spawalnictwa
nr 9/88 oraz Biuletynie Instytutu Spawalnictwa nr 2/99.
Obecnie zostanie przedstawiony krótki rys historyczny i aktualny stan tej firmy oraz jej rozwój po 40 latach.
Zakład Produkcji Urządzeń Spawalniczych (ZPUS) w Opolu rozpoczął działalność na mocy decyzji Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 1 kwietnia
1968 roku jako oddział zamiejscowy
Fabryki Wodomierzy (późniejszych Zakładów Aparatury Spawalniczej ASPA
Wrocław).
W 1976 roku Zakład Produkcji Urządzeń Spawalniczych został włączony
do struktur administracyjno-finansowych Fabryki Maszyn i Urządzeń FAMAK Kluczbork.
– 1 stycznia 1978 roku zakład uzyskał
status samodzielnego przedsiębiorstwa, przyjmując nazwę Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej, z własnym znakiem towarowym OZAS znanym klientom krajowym i zagranicznym.
– 2 stycznia 1991 roku na bazie likwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Opolskie Zakłady Aparatury
Spawalniczej
utworzono
OZAS
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.
– 27 sierpnia 1998 roku inwestor strategiczny wszedł kapitałowo do spółki,
a tym samym OZAS Sp. z o.o. stała się częścią grupy producentów
ESAB.
– 23 lutego 2004 roku nastąpiła kolejna
zmiana nazwy na OZAS-ESAB Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Istotnym wydarzeniem w historii
OZAS było również uzyskanie 6 czerwca 1997 roku Certyfikatu Zapewnienia
Jakości wg normy ISO 9001.
W 2006 roku w firmie wdrożono
i certyfikowano System Zarządzania
Środowiskowego wg normy ISO 14001,
a w 2008 roku certyfikowano System Zarządzania bhp wg normy OHSAS 18001.

Niezależnie od zachodzących zmian
w okresie minionych 40 lat w OZAS-ESAB zawsze projektowano i produkowano nowoczesny, zgodny z trendami sprzęt spawalniczy.
Spawanie metodami MIG/MAG, TIG
lub SAW na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych stało się bardzo powszechne, a zmniejszony import
i niewielka produkcja tego typu wyrobów przez Zakład Budowy Urządzeń
Spawalniczych w Gliwicach nie była
w stanie sprostać rosnącym potrzebom.
Rozwój firmy OZAS-ESAB wymuszany był rosnącym zapotrzebowaniem
krajowym jak również zapotrzebowaniem, wówczas krajów socjalistycznych,
na sprzęt spawalniczy.
Firma współpracowała z wieloma
jednostkami naukowo-badawczymi w
kraju takimi jak: Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach, Politechnika Warszawska,
Politechnika Wrocławska, Politechnika
Opolska, czy Politechnika Częstochowska, z którą współpraca w dalszym
ciągu owocuje, w opracowywaniu pro-

gramów spawania do synergicznie
sterowanego półautomatu spawalniczego typu SYNERMIG. Firma współpracowała również z Instytutem im. E. O.
Patona w Kijowie oraz bułgarskimi firmami spawalniczymi w zakresie zespołów podających do półautomatów
spawalniczych. Efektem tej współpracy
był ciągły rozwój techniczny produktów
i metod ich wytwarzania. W omawianym
okresie w każdej grupie asortymentowej dokonano wielu nowych opracowań
i zmiany modernizacji urządzeń seryjnie
produkowanych.
W grupie półautomatów spawalniczych do spawania metodą MIG/MAG
produkowano półautomaty o następujących nazwach handlowych: EMd-300
i 450 (początek produkcji), a następnie kolejnych „rodzin” półautomatów
spawalniczych typu BS1, MAGPOL,
TYROS, MAGOMIG, MINIMAG, MIKROMAG, SYNERMIG, LKA, LKB,
ESABMIG, a obecnie produkowany jest
szeroki typoszereg półautomatów OrigoMag i OrigoMig.

Półautomat spawalniczy EMd-300

Półautomat spawalniczy BS1-500
Przegląd spawalnictwa 5/2008
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Półautomat spawalniczy
MAGPOL 400
W grupie urządzeń do spawania metodą TIG produkowano szafy sterownicze:
EGb-500 (początek produkcji), a później
EGc-500, FT1-500, FT2-160, TIGPOL,
przystawki TIG (250, 500) UNITIG-1GW,
MINITIG 200 i kompletne urządzenia typu
IMPULSTIG-315, MONTIG-200 i 250, ALTIG-500 oraz FALTIG-160, 160HF, 161DC
(jednofazowy), 200DC, 250DC, 315AC/DC,
315DC i 400AC/DC.
W grupie automatów spawalniczych
do spawania łukiem krytym produkowano: AS14a-1200, AS14b-1200 (początkowo ze źródłami prądu przemiennego
typu EATe-900 i ET1-1000), AS14d
i AS14e-1200 (ze źródłami prądu stałego
typu EPVa-1000), AS11-500 (630), AS800 (801) i AS-1250 (1251) ze źródłami
prądu TEP 800 i 1250. Dla automatów
spawalniczych jako wyposażenie produkowano również inżektorowe elektryczne i pneumatyczne zbieraki topnika typu
CUCh-500 i Cac

Rodzina półautomatów spawalniczych MAGPOL, TYROS i MINIMAG

Urządzenie Egc-500

Traktor automatu AS14a-1200
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Urządzenie FT2-160

Źródło prądu przemiennego EATe-1000

Linia montażu uchwytów spawalniczych
(pracująca do 2000 roku)
Stały rozwój produkcji, rosnąca
z każdym rokiem gama nowych produkowanych w OZAS-ESAB grup asortymentowych i wyrobów (wdrożenie do
produkcji prostowników spawalniczych
typu: SPM, PSP do spawania metodą
MMA oraz do spawania metodą TIG
w zestawieniu z odpowiednimi przystawkami i uchwytami spawalniczymi)
były efektem współpracy zakładowego
biura konstrukcyjnego i technologicznego z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Ilościowy wzrost produkcji nastąpił w latach siedemdziesiątych, kiedy
dokonano całkowitej modernizacji firmy.
Zastąpiono montaż stanowiskowy liniami montażu:
– źródeł prądu,
– uchwytów spawalniczych do spawania metodą MIG/MAG (typu UF-1,
UF-2, D17, D19, a później USMGa
i USMWa) oraz TIG (typu TIG-1,
TIG-2, a później USTGa i USTWa),
– zespołów podających (podajników
drutu elektrodowego) typu ZP-2.
Powstały wówczas gniazda monta-

Krawędziarka SAFAN

Linia montażu źródeł prądu
(pracująca do 2006 roku)

żu transformatorów i dławików, montażu
elektroniki i inne. Lata osiemdziesiąte to
dalszy rozwój inwestycyjny firmy. Wybudowano biurowiec, a pod koniec lat
osiemdziesiątych magazyn oraz nową
halę produkcyjną, do której przeniesiono maszyny do przetwarzania i obróbki
plastycznej blach.
Na przełomie lat 1988/89 na bazie
zakładowego biura konstrukcyjnego
utworzono Przedsiębiorstwo Producyjno-Handlowe POLSPAW Sp. z o.o.,
którego celem było projektowanie i techniczne przygotowanie sprzętu spawalniczego do wdrożenia w OZAS.
W Przedsiębiorstwie POLSPAW zostały opracowane i wdrożone do produkcji seryjnej w OZAS inwertorowe
prostowniki spawalnicze do spawania
metodami: TIG typu FALTIG, MMA typu
MINIARC oraz inwertorowy synergicznie sterowany półautomat spawalniczy
do spawania metodą MIG/MAG typu
SYNERMIG.
Opracowano również urządzenia do
elektrycznego cięcia plazmą powietrzną

typu AIR PLASMA. W 1997 roku Spółka
POLSPAW uległa likwidacji, a jej pracownicy przeszli do zakładowego biura
konstrukcyjnego.
Lata dziewięćdziesiąte to wzrost
konkurencji na polskim rynku spawalniczym, spowodowany silnym napływem
zagranicznych urządzeń spawalniczych,
jak również produkcją podobnych urządzeń spawalniczych przez firmy krajowe. Nastąpiło również ograniczenie wydatków w kraju na technologiczne dobra
inwestycyjne (w tym na urządzenia spawalnicze). Taka sytuacja wymuszała
ciągłe obniżanie kosztów wytwarzania
i potrzebę wdrażania do produkcji coraz nowocześniejszych wyrobów. Aby
sprostać konkurencji firma opracowała
szeroką gamę wyrobów nowej generacji (inwertory) i zainwestowała w zakupy
wyspecjalizowanych maszyn numerycznie sterowanych do obróbki skrawaniem
i przetwarzania blach. Zakupiono prasy
rewolwerowe firmy TRUMPH do obróbki blachy, prasy krawędziowe firmy
SAFAN, automaty tokarskie i inne.

Prasa rewolwerowa TRUMATIC 800
Przegląd spawalnictwa 5/2008
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W OZAS-ESAB wykonywano także
szereg specjalnych prostowników
(ZR500 i 510, ZR2000)
dla rozruchu silników spalinowych;
samochodowych i ciągnikowych,
śmigłowców, samolotów
oraz czołgów

Przekształcenie firmy z państwowej
w prywatną zmieniło strategię firmy.
Względy ekonomiczne zadecydowały
o rozszerzaniu kooperacji poprzez zakupy wypróbowanych komponentów
do produkcji maszyn spawalniczych na
europejskim i krajowym rynku spawalniczym. Nawiązano współpracę ze znaną
niemiecką firmą ABICOR BINZEL w zakresie dostaw uchwytów spawalniczych

do spawania metodami MIG/MAG, TIG
i uchwytów do ciecia plazmą powietrzną. Nawiązano szeroką współpracę
z krajowymi dystrybutorami zajmującymi się sprzedażą urządzeń technologicznych, w tym także urządzeń
spawalniczych. Przeprowadzono wiele
szkoleń z zakresu obsługi i konserwacji
produkowanych urządzeń dla przedstawicieli autoryzowanych punktów serwisowych, dla handlowców zajmujących
się profesjonalnie promocją i sprzedażą wyrobów OZAS-ESAB oraz dla
przedstawicieli działów remontowych
w dużych zakładach pracy. Zorganizowano wiele wystaw i pokazów maszyn
u użytkowników oraz u przyszłych potencjalnych klientów naszego sprzętu
spawalniczego.
OZAS-ESAB aktywnie występował
na krajowych i zagranicznych specjalistycznych wystawach spawalniczych.
Dzięki szerokiej działalności marketingowej, OZAS-ESAB, liczący się w kraju
producent sprzętu spawalniczego zawsze był i jest widoczny jako solidny
partner w rozwiązywaniu zagadnień
spawalniczych.
Nadmienić również należy, że w minionym okresie, oprócz seryjnej produkcji urządzeń spawalniczych biuro
konstrukcyjne podejmowało wyzwania
opracowania i jednostkowego wyko-

nania wyspecjalizowanych stanowisk
spawalniczych takich jak: stanowisko
do automatycznego dwugłowicowego
napawania drutem rdzeniowym dysków
do rozwłókniania wełny mineralnej typu
AN2-1000, zautomatyzowane dwugłowicowe stanowisko do obwodowego
spawania odwadniaczy dla przemysłu
okrętowego, stanowiska do obwodowego spawania w osłonach gazowych butli gaśnicowych, butli gazowych i szeregu innych stanowisk do obwodowego
i wzdłużnego spawania i napawania
(np. specjalne zestawy głowic do napawania pod topnikiem dla potrzeb energetyki).
Czterdzieści lat funkcjonowania firmy oraz dziesięć lat współpracy w grupie producentów ESAB, to efekt pracy
kilku pokoleń, a także kapitał ludzki
zdolny kierować, tworzyć, produkować
i sprostać wszystkim wymaganiom użytkowników.
Obecnie OZAS-ESAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się
w dalszym ciągu produkcją szerokiej
gamy urządzeń do elektrycznego spawania łukowego i urządzeń do elektrycznego cięcia plazmą powietrzną zarówno
na rynek polski, jak również na rynki
zagraniczne. Sprzedaż urządzeń w kraju realizowana jest przez ESAB Spółka
z o.o. w Katowicach, a sprzedaż poza kraj
przez zagraniczną sieć handlową ESAB.

Co produkujemy?
Wejście w 1998 roku firmy do grupy producentów ESAB, spowodowało
początek restrukturyzacji przedsiębiorstwa i gruntownych przemian technologicznych.
W 1999 roku, oprócz produkcji urządzeń opartych na własnej dokumentacji
konstrukcyjnej, wdrożyliśmy do produkcji małe półautomaty spawalnicze
LKA150, 180, 240 w oparciu o dokumentację konstrukcyjną ESAB.
W następnych latach eksport urządzeń powiększył się o kolejny typoszereg
półautomatów o nazwie handlowej LKB
i źródeł prądu typu LAY500, a następnie
półautomatów spawalniczych typu ESABMig405 i 505, półautomatów tyrystorowych typu ESABMig400t, 500t i 630tw,
prostowników spawalniczych do spawania metodą MMA o nazwach LHF400,
630, 800, a także w wersji Pipeweld 405
i 615 oraz urządzeń do cięcia plazmą powietrzną typu LPH 35, 50, 80 i 120.
Na początku 2007 roku ujednolicono nazewnictwo wszystkich produkowanych wyrobów.
Najliczniejszą produkowaną grupę
urządzeń stanowią nadal półautomaty
spawalnicze. Oprócz wyrobów standardowych wykonywane są wyroby spawal-
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nicze pozakatalogowe dla konkretnych
potrzeb klienta. Prowadzona jest bieżąca działalność usługowa, w ramach
której wykonywane są remonty pogwarancyjne dla wszystkich typów urządzeń wyprodukowanych w OZAS. Aby
na bieżąco realizować taką działalność
i produkować tak dużą grupę asortymentów i produktów, firma w okresie ostat-

nich kilku lat przeszła bardzo gruntowne
przeobrażenia we wszystkich działach.
Wprowadzono nowe programy komputerowe do projektowania, przyjmowania
zamówień, planowania, zakupów, monitorowania i raportowania produkcji oraz
sprzedaży. Ponadto zmodernizowano
hale produkcyjne, dostosowując je do
wymagań technologicznych.

Aktualnie produkowane są
następujące grupy urządzeń
Urządzenia do cięcia plazmą powietrzną Air Plasma i LPH

Air Plasma 150W

Air Plasma 36

Urządzenia do spawania
metodą TIG o nazwach
handlowych Faltig

Spawarki do spawania
metodą MMA typu: Miniarc,
LHF, a obecnie nowej
generacji OrigoArc 410c,
650c i 810c (Choppery)

Urządzenia pomocnicze
do urządzeń
spawalniczych

OrigoArc 410C
Faltig 400AC/DC

Urządzenie do chłodzenia UChW2

Miniarc 360

Faltig 250DC

Miernik V/A

Półautomaty spawalnicze do spawania metodą MIG/MAG o nazwach handlowych
Origo™Mag, Origo™Mig oraz Synermig 403 są to urządzenia diodowe, tyrystorowe
oraz urządzenia typu Chopper

Półautomat spawalniczy Synermig 403

Półautomaty kompaktowe serii Origo

Półautomaty z wydzielonym podajnikiem drutu OrigoMig
Przegląd spawalnictwa 5/2008
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Linie montażu

VICTORIA

Jak produkujemy?
Obecnie fabryka w Opolu jest zakładem produkcyjnym, który od podstaw
buduje urządzenia spawalnicze. Proces
produkcyjny składa się z wielu niezależnych procesów np: nawijanie cewek,
montaż transformatorów, obróbka blach
z lakiernią, montaż płytek elektroniki lub
cięcie i montaż przewodów i kabli, które
ostatecznie zasilają trzy linie montażu
finalnego. Możliwości produkcyjne linii
pozwalają na wielokrotną zmianę asortymentu produkowanych wyrobów w ciągu jednej zmiany bez żadnych strat
czasowych oraz dodatkowych kosztów.
Na szczególną uwagę zasługuje nowoczesna linia montażu modułowego VICTORIA, której uruchomienie nastąpiło
we współpracy ze specjalistyczną firmą
zajmującą się tego typu rozwiązaniami
technologicznymi. Dzięki temu, na przykład montaż wszystkich typów wyrobów
na tej linii realizowany jest przy wykorzystaniu tylko trzech modułów podstaw.

ORIGO
Istotnie zaawansowana unifikacja części
i podzespołów znacząco obniża koszty
wytwarzania i daje dużą elastyczność
w szybkim reagowaniu na potrzeby
klientów. Produkcja, montaż podzespołów i wyrobów finalnych są na bieżąco
raportowane dając możliwość monitorowania rzeczywistych stanów magazynowych wyrobów gotowych, zapasów części lub stanu zaawansowania wykonania
konkretnego zlecenia. OZAS dysponuje
obecnie bardzo dobrym i nowoczesnym
zapleczem technicznym, a także ogromnymi możliwościami wytwórczymi.

Techniczny rozwój urządzeń
Troską biura konstrukcyjnego i biura technologicznego zawsze był i jest
ciągły rozwój wyrobów i metod ich wytwarzania. Ogromne doświadczenie naszych inżynierów oraz ścisła współpraca z biurami konstrukcyjnymi ESAB
w innych krajach, pozwalają na projektowanie urządzeń spawalniczych zgod-

Stanowisko kontrolne na linii produkcyjnej VICTORIA
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nych z oczekiwaniami klientów. Inżynierowie w sposób ciągły podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, w wystawach i sympozjach spawalniczych zarówno w kraju jak i zagranicą. Bieżące śledzenie trendów rozwojowych w spawalnictwie daje efekty
w postaci wielu nowych wdrożeń każdego roku. Obecnie powstał na świecie
przemysł spawalniczy, w którym trzeba odnaleźć swoje miejsce nie tylko po
stronie sprzedaży produktu, ale przede
wszystkim trzeba umieć konstruować
i produkować sprzęt spawalniczy z komponentów sprawdzonych i przeznaczonych do produkcji urządzeń spawalniczych. Zagadnienie to jest bardzo ważne
i wymaga ciągłego śledzenia rozwoju
przemysłu przez naszych konstruktorów,
technologów i pracowników działu zakupów.

Kontrola i serwis
System Zapewnienia Jakości wg
normy ISO 9001, wdrożony od 1997
roku, przyczynił się do podniesienia
poziomu wytwarzania i odpowiedzialności za wyrób od najniżej do najwyżej zakwalifikowanych stanowisk pracy
w OZAS. Każda linia montażowa, każde gniazdo montażu zakończone są
stanowiskiem kontrolnym.
Kontrola końcowa jest stuprocentowa, a wprowadzenie nowego wyrobu do
produkcji, poprzedzone jest szeregiem
wcześniejszych badań w zakładzie oraz
badaniami przez akredytowane zagraniczne jednostki badawcze w celu uzyskania wymaganych certyfikatów. Urządzenia OZAS objęte są 24-miesięczną
gwarancją. Serwis fabryczny oraz sieć
punktów serwisowych są tak rozmieszczone na terenie kraju, że w pełni zabezpieczają potrzeby użytkowników
wyrobów OZAS-ESAB.

Lean Manufacturing
Lean Manufacturing najczęściej tłumaczone jako
,,szczupła” lub ,,odchudzona produkcja”, to filozofia wytwarzania mająca na celu eliminację wszelkiego marnotrawstwa
występującego w bieżących procesach (nie tylko produkcyjnych). Szczupłe wytwarzanie ma na celu optymalizację procesów poprzez eliminację kroków nie dodających wartości
gotowemu wyrobowi, jak na przykład transport, czekanie, czy
zapasy. Właśnie w tym celu w marcu 2007 roku, w ramach
programu grupowego firmy ESAB, powołano w OZAS-ESAB
dział Lean Manufacturing.
Pierwsze efekty są już zauważalne. W ramach projektu pilotażowego stworzono ,,linię modelową” jaką jest linia
montażu końcowego „Origo”, prawie 50% wzrost możliwości
produkcyjnych linii oraz produktywności pracowników, 30%
oszczędność miejsca. Znaczne zmniejszenie zapasów produkcji w toku, to pierwsze widoczne osiągnięcia tego projektu. W ciągu najbliższych dwóch lat OZAS zamierza wdrożyć
podstawowe założenia LM we wszystkich obszarach, aby
móc lepiej i szybciej spełniać rosnące oczekiwania klientów.

Marketing
Obecnie marketingiem i sprzedażą produkowanych wyrobów w grupie ESAB zajmuje się Firma ESAB Sp. z o.o.
w Katowicach. Na stronach internetowych: www.esab.pl prezentujemy firmę z aktualną paletą produkowanych wyrobów,
zamieszczamy ich opis oraz dane techniczne. Firma ESAB
Sp. z o.o. organizuje szkolenia i pokazy praktyczne urządzeń
na terenie całego kraju ze szczególnym eksponowaniem nowych wyrobów wchodzących do sprzedaży zarówno na rynek

krajowy jak i zagraniczny. Intensywny nacisk zwrócony jest
na ciągłe szkolenie przedstawicieli handlowych i przedstawicieli uprawnionych do serwisowania wyrobów ESAB. Uczestniczymy praktycznie we wszystkich liczących się w kraju
sympozjach i konferencjach naukowo-technicznych oraz prezentujemy nasz sprzęt również na krajowych i zagranicznych
wystawach spawalniczych.

Podsumowanie
Ten ogólny przegląd działów uczestniczących w technicznym procesie wytwarzania, przegląd urządzeń, ich promowania
i prezentowania u użytkowników przedstawia dorobek firmy, jej
dojrzałość i pozycję na rynku krajowym oraz w grupie ESAB.
Firma na przestrzeni minionego okresu, a szczególnie
w ostatnich 10-latach przynależności do grupy ESAB doświadczyła szeregu wyzwań, które wymagały podejmowania
bardzo zdecydowanych i konkretnych działań Zarządu, Rady
Nadzorczej i pracowników tegoż zakładu. Dziś można powiedzieć, że te działania i zespół dobrze dobranych ludzi pozwalają stale podnosić poziom techniczny i pozwalają na osiąganie
bardzo korzystnych wyników ekonomicznych, dzięki rosnącej
sprzedaży wyrobów nie tylko na rynku krajowym, ale przede
wszystkim na rynkach zagranicznych. Uzyskiwane efekty są
w dużej mierze zasługą wejścia OZAS do grupy ESAB.
Oprac: Zygmunt Bienias

Uprzejmie zapraszamy
Czytelników, Autorów i Sympatyków Przeglądu Spawalnictwa
do udziału w uroczystej sesji poświęconej
Jubileuszowi 80-lecia naszego czasopisma.
Uroczyste obchody odbędą się w Sosnowcu,
w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo-Silesia,
22 października 2008 roku, o godzinie 1430, we środę.
W okolicznościowym wydaniu Przeglądu Spawalnictwa
zaprezentowane zostaną artykuły i fotografie
nawiązujące do historii polskiego spawalnictwa.
Wszystkich serdecznie zapraszamy
do współpracy w redakcji tego wyjątkowego numeru.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Redaktor naczelny
Jerzy Nowacki
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serwis urządzeń spawalniczych

Siedziba EKOD Gdynia
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 36
Tel. 58 / 623-61-18
Fax. 58 / 623-16-51

Serwis urządzeń
Tel.: 58 / 307-24-14
Tel.: 0 601-220-982

www.ekod.com.pl
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Abstract

Modyfikacji warstwy wierzchniej poddano stal spiekaną S390 oraz jej odpowiednik wytwarzany w sposób klasyczny, tj. stal 10-4-3-10 (SK10V). Zmiany w strukturze
i własnościach mechanicznych powyższych stali analizowano na poszczególnych etapach dokonywanych zabiegów cieplnych, tj. po wyżarzaniu zmiękczającym, hartowaniu, odpuszczaniu oraz po powierzchniowej obróbce
przetopieniowej. Zakres badań obejmował optymalizację
parametrów przetapiania, badania makro- i mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej,
wstępne badania składu fazowego, a także porównawczy
pomiar twardości. Głównym celem praktycznym eksperymentu była ocena możliwości wykorzystania spawalniczych źródeł ciepła w powierzchniowej obróbce przetopieniowej stali szybkotnących.

Powder metal steel S390 and its equivalent manufactured in a traditional way, that is steel 10-4-3-10 (SK10V)
were subjected to modification of their surface layer. The
changes to the structure and mechanical properties of the
above-mentioned steels were analysed at each individual
stage of the heat treatment, which was carried out, i.e. after soft annealing, hardening, tempering and after joint penetration surface treatment. The scope of studies included
optimisation of joint penetration parameters, macro- and
microtesting with utilisation of scanning and light microscopy, preliminary tests of phase composition as well as
comparative hardness measurement. The major practical
purpose of the experiment was to assess the utilisation
feasibility of welding heat sources for joint penetration surface treatment of quick-speed steels.

Wstęp
Postęp aparaturowy i technologiczny jaki dokonuje się
w powierzchniowej obróbce przetopieniowej sprawia, że
modyfikacji warstwy wierzchniej poddawane są coraz nowocześniejsze i bardziej złożone tworzywa [1÷7]. U podstaw
tego kierunku badań tkwi przekonanie, że zmiany strukturalne i fazowe jakich można oczekiwać dzięki zastosowaniu
skoncentrowanych źródeł ciepła, winny się przyczynić do wyeliminowania wad i niedoskonałości występujących w przetapianym materiale, bądź do ukonstytuowania się warstwy
wierzchniej o całkiem nowych właściwościach, zazwyczaj
niemożliwych do uzyskania klasycznymi metodami obróbki
cieplnej, cieplno-mechanicznej lub cieplno-chemicznej. Istota obróbki realizowanej za pomocą skoncentrowanych źródeł
ciepła tkwi w możliwości skupienia bardzo znacznej energii
na małej powierzchni i w bardzo niewielkiej objętości materiału, a w efekcie wywołania zjawiska szybkiej krystalizacji.
Dr inż. Józef Iwaszko, dr inż. Krzysztof Kudła, dr inż.
Adam Tokarz, dr inż. Kwiryn Wojsyk, dr inż. Paweł Wieczorek
– Politechnika Częstochowska.

To z kolei sprawia, że struktura stopionego materiału formowana jest w warunkach wysokich gradientów temperatur
i bardzo krótkich czasów krzepnięcia.
Przetapianie warstwy wierzchniej realizowane jest najczęściej za pomocą wiązki lasera, strumienia plazmy, bądź
wiązki elektronów i stanowi obecnie jeden z najdynamiczniej
rozwijających się działów Inżynierii Powierzchni. Wyrazem
rozwoju tej dziedziny są nie tylko liczne publikacje i opracowania, ale także projekty badawcze, specjalistyczne sympozja i konferencje naukowe [8÷15].
Zastosowanie wysokoenergetycznych źródeł ciepła
w obróbce przetopieniowej materiałów spiekanych stanowi interesujące zagadnienie zarówno z utylitarnego, jak
i poznawczego punktu widzenia, co wynika z jednej strony
z rozpowszechnienia wyrobów wytwarzanych metodą metalurgii proszków i bardzo zróżnicowanego obszaru aplikacji,
z drugiej zaś, ze specyfiki tych materiałów. Jedną z charakterystycznych cech materiałów spiekanych jest ich porowatość.
Obecność porów wynika z technologii metalurgii proszków,
przez co stosowanie nawet zaawansowanych metod prasowania (np. prasowania izostatycznego) nie jest w stanie
wytworzyć struktury całkowicie wolnej od porów i pustek.
W niektórych zastosowaniach porowatość jest pożądana,
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np. w przypadku spiekanych filtrów, jednak zazwyczaj stanowi wadę materiałową. Występowanie porów prowadzi do
niższej twardości i odporności na zużycie cierne i ścierne
wyrobu, a także do obniżonej odporności na działanie czynników korozyjnych. Porowatość wpływa także na pojemność
cieplną materiału, jego przewodność elektryczną i cieplną,
odporność na pękanie, wytrzymałość na rozciąganie, granicę
plastyczności, udarność, wydłużenie itp., powodując obniżenie wielkości tych parametrów [16]. W chwili obecnej pożądane własności stali spiekanych osiąga się stosując, bądź
techniki i rozwiązania typowe dla metalurgii proszków, jak oksydowanie, nasycanie metalami i niemetalami, czy powlekanie galwaniczne, bądź wykonując klasyczną obróbkę cieplną,
tj. hartowanie i odpuszczanie. Wybór obróbki powierzchniowej, w przypadku materiałów wytwarzanych na drodze metalurgii proszków, nie jest rzeczą łatwą. Oprócz wymagań
wymienionych już wcześniej, istotne jest także to, by wykonana obróbka nie spowodowała przekroczenia dopuszczalnych tolerancji wymiarowych wyrobu. Stąd wszelkie obróbki,
które nie pozwalają na spełnienie powyższego warunku, nie
mogą być rozważane w odniesieniu do wyrobów opartych na
metalurgii proszków. Czynnikiem, który winien być ponadto
brany pod uwagę to wzmiankowana już wcześniej porowatość wyrobów spiekanych. Obecność porów i pustek może
bowiem powodować nierównomierny odpływ ciepła ze strefy
przetopu, co w skrajnym przypadku zakończyć się może wystąpieniem mikropęknięć.
Z dokonanego przeglądu literatury wynika, że poprawę
własności warstwy wierzchniej wyrobów spiekanych uzyskuje się między innymi poprzez obróbkę indukcyjną [17]. Utwardzaniu indukcyjnemu poddawane są np. elementy skrzyni
biegów wytwarzane metodą metalurgii proszków. Obróbka
powierzchniowa w porównaniu z utwardzaniem indukcyjnym
daje jednak wyższą precyzję lokalizacji miejsca utwardzanego i niski poziom odkształcenia materiału. Z kolei obróbka
powodująca jednoczesne przetopienie tej powierzchni daje
możliwość uzyskania całkowicie nowej struktury (włącznie ze
strukturami amorficznymi), bardziej homogenicznej i zdaje
się w szczególności nadawać do stali szybkotnących. Analizując dane podane w literaturze zauważyć można ponadto,
że spośród wysokoenergetycznych źródeł ciepła, w obróbce
powierzchniowej materiałów metalicznych dominują wyraźnie technologie laserowe, bądź techniki elektronowiązkowe
[2, 18÷21]. W artykule podjęta została próba adaptacji metod łukowych (TIG) do realizacji założonych celów. Dostępność aparatury wykorzystującej spawalniczy łuk elektryczny,
godna uwagi konkurencyjność cenowa i brak szczególnych
wymagań wobec wstępnego stanu powierzchni, jej absorpcyjności itp. stanowią poważne argumenty przemawiające na
korzyść alternatywnych, w stosunku do technik laserowych,
metod obróbki.
Mając na uwadze znaczenie utylitarne i poznawcze obróbki realizowanej za pomocą skoncentrowanych źródeł
ciepła w nowoczesnej Inżynierii Powierzchni oraz rosnące
wymagania stawiane materiałom metalicznym, sformułowano cel badawczy eksperymentu: ocena możliwości przetapiania powierzchni spiekanych stali szybkotnących z użyciem

spawalniczych źródeł ciepła, w aspekcie poprawy własności użytkowych warstw wierzchnich. Określono możliwości
wykorzystania skoncentrowanych źródeł ciepła w procesie
kształtowania struktury i właściwości warstw wierzchnich
tych stali.

Spiekane stale szybkotnące
– charakterystyka
Spiekane stale szybkotnące (P/M HSS – powder metallurgy high-speed steel) to nowoczesne materiały inżynierskie
wytwarzane metodą metalurgii proszków [2, 18, 22÷24]. Ich
przewaga w stosunku do stali wytwarzanych metodami klasycznymi tkwi w specyfice metalurgii proszków. Zastosowanie jako materiału wyjściowego odpowiednio spreparowanego proszku i scalenie go na drodze prasowania i spiekania
skutkuje bowiem bardziej jednorodną strukturą, większym
rozdrobnieniem ziarna, brakiem segregacji i pasmowości
węglików, wyższą stabilnością wymiarową po hartowaniu
i odpuszczaniu, lepszą szlifowalnością, itp. Konkurencyjność
metalurgii proszków wynika także z oszczędnego gospodarowania materiałem, energią i czasem. Wytwarzaniu wyrobów
metodą odlewania, kucia, czy też obróbki skrawaniem towarzyszy ,,produkcja” odpadów, w metalurgii proszków zaś, ze
względu na konsolidację surowca od razu w gotowy detal,
zapewnione jest prawie stuprocentowe wykorzystanie materiału (przy produkcji stali w sposób klasyczny współczynnik
ten wynosi 20÷50%). Dodatkową zaletą metalurgii proszków
jest mała liczba operacji technologicznych, możliwość pełnej ich automatyzacji oraz związana z tym duża wydajność
produkcji, a także znacznie niższa temperatura operacji wytwarzania. Ta krótka charakterystyka podkreśla szczególne
i trudne do zdyskontowania walory stali spiekanych.
W ramach niniejszego opracowania wstępnym badaniom
materiałoznawczym poddano spiekaną stal szybkotnącą
S390 i jej z odpowiednik wytwarzany w sposób klasyczny.

Materiał do badań
i metodyka badawcza
Do badań wykorzystano stal spiekaną szybkotnącą S390
firmy Böhler Edelstahl. Stal ta przeznaczona jest na ekstremalnie obciążone narzędzia do obróbki skrawaniem, jak i do
obróbki plastycznej. Jest polecana np. do obróbki metali na
bazie niklu i tytanu oraz na narzędzia wszelkiego typu, które wymagają bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie [25].
Przybliżonym odpowiednikiem stali S390 (pod względem
składu chemicznego i zastosowania) wytwarzanym w sposób klasyczny jest stal HS10-4-3-10 (SK10V), stąd materiał
ten przyjęto do porównawczych badań materiałoznawczych.
SK10V należy do grupy stali kobaltowych o zwiększonym
stężeniu wanadu i węgla i wykorzystywana jest na noże to-

Tablica I. Skład chemiczny stali S390 i SK10V
Table I. Chemical composition of the steels S390 and SK10V
Stal

30

Zawartość pierwiastków, %
C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

V

W

Co

S390

1,66

0,56

0,29

0,02

0,017

4,64

1,87

0,16

4,73

10,14

7,75

SK10V

1,2

0,5

0,4

0,03

0,03

4,00

3,30

0,4

3

10
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karskie, strugarskie, płytki na ostrza, frezy, przecinaki itp.
Próbki wymienionych stali poddano hartowaniu i trzykrotnemu odpuszczaniu zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producentów. Obróbka wykonana została w piecu
próżniowym, co zabezpieczyło próbki przed ich utlenieniem.
W tablicy I zamieszczono skład chemiczny badanych stali.
Zakres badań obejmował badania metalograficzne, rentgenowskie i mechaniczne. Badania metalograficzne wykonano przy użyciu mikroskopu optycznego Neophot 2 i mikroskopu skaningowego JEOL JSM 5400. Pomiary twardości
wykonano za pomocą twardościomierza Vickersa. Wszystkie
badania składu fazowego wykonano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego Seifert XRD3003 stosując filtrowane promieniowanie lampy kobaltowej o długości λCoKα1 = 1,7902 Å.
Ustalono jednolite dla wszystkich próbek parametry pomiaru: tj. zakres kątowy 20÷90o, krok kątowy 0,2, czas zliczania
impulsów 8 s.

Metodyka przetapiania próbek
Obróbkę powłok wykonano metodą TIG za pomocą inwertorowego źródła prądu FALTIG–315 AC/DC. W eksperymencie zastosowano elektrodę wolframową EWTh-2,
o średnicy Ø = 2,4 mm i kącie zaostrzenia 30°. Obróbkę realizowano w atmosferze argonu (99,995%). W eksperymencie
operowano dwoma głównymi parametrami, tj. natężeniem
prądu spawania „I” oraz prędkością przesuwu źródła ciepła „V” (prędkością skanowania). Przetapianie realizowano
przy użyciu prądu stałego o biegunowości ujemnej. Przepływ
gazu osłonowego ustalono na 10 dm3/min. Odległość końca
elektrody od powierzchni stali wynosiła ~3 mm. W tablicy II
zestawiono parametry przetapiania badanych stali. Przykładowe efekty makroskopowe przetapiania próbek prezentują
rysunki 1, 2.

Rys. 1. Makroskopowe efekty przetapiania próbek ze stali S390.
Lico pasma
Fig. 1. Macroscopic effects of joint penetration of samples made
of S390 steel. Face of band

Rys. 2. Makroskopowe efekty przetapiania próbek ze stali S390.
Zgład poprzeczny, trawione nitalem
Fig. 2. Macroscopic effects of joint penetration of samples made
of S390 steel. Crosswise microsection, etched with nithal

Tablica II. Parametry przetapiania stali szybkotnących
Table II. Joint penetration parameters of high-speed steels

Nr

Natężenie
prądu I,
A

1

Napięcie U,
V
S390 SK10V

Prędkość
skanowania V,
mm/s

Całkowita moc
łuku qc,
W

Energia
liniowa El,
kJ/cm

Szerokość
pasma,
mm

Głębokość
przetopienia
mm

S390

SK10V

S390

SK10V

S390

SK10V

S390

SK10V

11,7

11,5

5,4

936

920

1,73

1,70

5,16

5,28

1,06

1,09

11,6

11,4

6,3

928

912

1,47

1,45

5,01

4,94

0,87

0,94

3

11,8

11,3

7,3

944

904

1,29

1,24

4,75

4,83

0,83

0,90

4

12,1

11,9

5,4

1089

1071

2,02

1,98

5,73

5,86

1,32

1,39

12,6

11,8

6,3

1134

1062

1,80

1,69

5,50

5,72

1,17

1,20

6

12,6

12,0

7,3

1134

1080

1,55

1,48

5,35

5,39

0,98

1,13

7

12,5

12,5

5,4

1250

1250

2,32

2,32

5,84

6,28

1,46

1,45

2

5

8

80

90

12,5

12,3

6,3

1250

1230

1,98

1,95

5,30

5,92

1,38

1,50

9

12,5

12,5

7,3

1250

1250

1,71

1,71

5,24

5,67

1,32

1,20

10

13,0

12,7

5,4

1430

1397

2,65

2,59

6,33

6,43

1,70

1,73

13,0

12,6

6,3

1430

1386

2,27

2,20

5,92

6,28

1,53

1,62

12

12,5

13,0

7,3

1375

1430

1,88

1,96

5,84

5,98

1,43

1,39

13

13,2

13,0

5,4

1584

1560

2,93

2,89

6,41

6,57

1,73

1,89

13,4

13,0

6,3

1608

1560

2,55

2,48

6,33

6,35

1,65

1,78

12,9

13,0

7,3

1548

1560

2,12

2,14

6,11

6,09

1,58

1,60

11

14
15

100

110

120
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Kształtowanie geometrii
przetopów
Analiza zmian strukturalnych w funkcji zastosowanych
parametrów obróbki wykazała istnienie wyraźnych związków i
prawidłowości. Stwierdzono mianowicie, że wzrost natężenia
prądu spawania (a w efekcie energii liniowej łuku) prowadzi
do zwiększenia wymiarów strefy przetopienia, z kolei wzrost
prędkości przesuwu źródła ciepła skutkuje zmniejszeniem
wymiarów tej strefy (rys. 3). Powyższe prawidłowości dotyczyły obu gatunków stali, z tą jednak różnicą, że w przypadku
stali proszkowych, zakres zmian strukturalnych był nieznacznie mniejszy, co tłumaczyć należy obecnością porów i pustek
będących swoistą barierą dla przepływu ciepła. Z drugiej jednak strony mniejsze wymiary strefy przetopienia pozwalały
oczekiwać wystąpienia wyższych gradientów temperatury
i większych szybkości chłodzenia, a tym samym bardziej
drobnodyspersyjnej struktury.

Rys. 3. Wykresy zależności wymiarów strefy przetopienia od natężenia prądu i prędkości skanowania
Fig. 3. Diagrams of joint penetration zone dimension dependence
on current intensity and scanning speed
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Badania makro- i mikroskopowe pozwoliły na ustalenie
optymalnych parametrów prądowych przetapiania. W przypadku stali spiekanej S390 najlepsze efekty makro- i mikrostrukturalne uzyskiwano w zakresie prądowym 80÷120 A.
Wzrost natężenia prądu prowadził, co prawda do zwiększenia wymiarów strefy przetopienia (natężenie prądu w największym stopniu decyduje o mocy cieplnej łuku), ale równocześnie zwiększało się ryzyko wystąpienia niekorzystnych
zmian w geometrii powierzchni, a zwłaszcza jej falistości.
Omawiane zmiany w mniejszym stopniu stanowiły funkcję
prędkości przesuwu źródła ciepła. Poniżej wartości 60 A nie
stwierdzano efektów przetopienia. Analogiczne prawidłowości występowały także w przypadku stali SK10V.

Wyniki badań materiałoznawczych
i ich omówienie
Badania z zakresu mikroskopii świetlnej i skaningowej
mikroskopii elektronowej ujawniły znaczące różnice w strukturach stali S390 i SK10V zarówno w stanie zmiękczonym,
jak i po objętościowej obróbce cieplnej. Różnice te widoczne są wyraźnie na rysunkach zamieszczonych w tablicy III.
W przypadku stali po wyżarzaniu zmiękczającym różnice te
wyrażały się w wyraźnej dysproporcji w wielkości węglików,
jak i równomierności ich rozmieszczenia. Jak wykazały porównawcze badania mikroskopowe, w stali proszkowej węgliki były zdecydowanie mniejsze, a ich rozkład był bardziej
równomierny. Wielkość i rozkład węglików ma istotny wpływ
na przebieg procesu austenityzacji, a to z kolei ma bezpośrednie przełożenie na własności mechaniczne wyrobu po
końcowej obróbce cieplnej. Większa dyspersja oraz równomierność w rozmieszczeniu węglików, widoczna w przypadku stali proszkowej pozwala przypuszczać, że stopień
nasycenia austenitu węglem i pierwiastkami stopowymi
(w wyniku rozpuszczenia części węglików w roztworze stałym) był większy, niż w stali SK10V. Trzeba przy tym pamiętać, że zbyt mała ilość rozpuszczonych węglików skutkuje
niższą twardością stali po odpuszczaniu. W stali SK10V nie
stwierdzono pasmowości węglików – cechy charakterystycznej stali szybkotnących produkowanych w sposób klasyczny.
Stwierdzono natomiast występowanie nieznacznej segregacji. Przeprowadzone w ramach eksperymentu rentgenowskie
badania składu fazowego wykazały, że strukturę stali S390
w stanie zmiękczonym stanowi ferryt stopowy z równomiernie
rozmieszczonymi drobnymi węglikami typu M6C (Co3W3C
i Fe3W3C–Fe4W2C), MC (V4C3 i V8C7) i M23C6 (Cr23C6).
Dominującą fazą węglikową były węgliki M6C. Analogiczny
skład fazowy stwierdzono w stali SK10V.
Porównawcze pomiary twardości stali proszkowej i klasycznej w stanie zmiękczonym wykazały niższą twardość
stali S390 od jej odpowiednika SK10V (odpowiednio 284
i 313 HV30). Niższa twardość w stanie zmiękczonym ułatwia
kształtowanie produktu, co pozwala zaoszczędzić energię
i czas, i jest niewątpliwie czynnikiem przemawiającym na korzyść stali spiekanej.
Po hartowaniu strukturę stali S390 stanowił martenzyt
z austenitem szczątkowym oraz, w większości nierozpuszczone w trakcie austenityzowania, węgliki pierwotne MC
i M6C rozmieszczone na granicach oraz wewnątrz ziaren.
Stal SK10V po hartowaniu posiadała analogiczną strukturę
z tą jednak różnicą, że część węglików wykazywała lokalną
segregację. Pomiary twardości wykazały nieznaczne różnice
w uzyskiwanych wielkościach, twardość stali proszkowej była
średnio wyższa o 50÷70 jednostek HV30 w stosunku do twardości stali SK10V i wynosiła ~916 HV30.

Stal S390 po obróbce cieplnej posiadała strukturę martenzytu odpuszczonego z równomiernie rozmieszczonymi
węglikami typu MC i M6C. Część węglików MC występowała
w postaci silnie dyspersyjnych wydzieleń dających efekt twardości wtórnej. Badania rentgenowskie nie ujawniły obecności
austenitu szczątkowego, którego ilość w stali zahartowanej
oszacowano na około 15%. Należy zatem sądzić, że uległ
on całkowicie przemianie w martenzyt. Porównawcze pomiary twardości próbek po obróbce cieplnej wykazały wyższą
twardość stali proszkowej S390 (o ok. 40 jednostek HV30)
w stosunku do stali SK10V. Efekt ten należy wiązać z bardziej
jednorodną strukturą tej stali. W obu badanych stalach zaobserwowano występowanie efektu twardości wtórnej, czyli
wzrostu twardości po odpuszczaniu na skutek wydzielenia
się z przesyconego roztworu wysokodyspersyjnych węglików
typu MC. Wzrost twardości po odpuszczaniu należy także
wiązać z przemianą austenitu szczątkowego w martenzyt.
Przetopienie warstwy wierzchniej badanych stali wywołało w nich znaczące zmiany strukturalne, co widać wyraźnie
na rysunku 4. Kwestią godną podkreślenia była zwłaszcza

nieobecność porów w przetopionej stali proszkowej. Fakt ten
dowodzi skuteczności przetapiania z zastosowaniem metody
spawania TIG, jak i samej operacji przetapiania, w zakresie
eliminacji porowatości w stalach proszkowych.
Analiza zmian strukturalnych dokonujących się w funkcji
odległości od powierzchni pozwoliła na wyodrębnienie w obszarze przetopienia wyraźnych stref zróżnicowanych pod
względem strukturalnym i morfologicznym, były to mianowicie:
– strefa pełnego przetopienia stali,
– strefa częściowego przetopienia,
– bezprzetopieniowa strefa przemian fazowych,
– rdzeń bez oznak zmian strukturalnych i morfologicznych.
W strefie pełnego przetopienia obserwowano zwarte
struktury dendrytyczne i mikrodendrytyczne świadczące o zachodzącym tam procesie krystalizacji materiału (rys. 4 a÷f).
Charakterystyczny był także całkowity brak węglików, co
dowodzi, że po przekroczeniu temperatury liquidus zostały
one całkowicie rozpuszczone w stalowej osnowie, a następujące po tym zjawisko szybkiej krystalizacji uniemożliwiło
ich ponowne wydzielenie się, przyczyniając się tym samym

Tablica III. Struktury stali S390 i SK10V. Mikroskop optyczny, trawione nitalem
Table III. Structure of the steels S390 and SK10V. Optical microscope, etched with nithal

Struktury stali S390

Struktury stali SK10V

W stanie zmiękczonym (powiększenie 1000x)

Po hartowaniu (powiększenie 1000x)

Po hartowaniu i odpuszczaniu (powiększenie 1000x)
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do powstania silnie przesyconego roztworu stałego. Pod
względem strukturalnym charakter zmian obserwowanych
w stalach S390 i SK10V w strefie pełnego przetopienia był
bardzo podobny z tą jednak różnicą, że w przypadku stali
proszkowej rozdrobnienie struktury było wyraźnie większe,
a struktury dendrytyczne słabiej ukształtowane, co dowodzi, że szybkość chłodzenia była w tych próbkach wyższa.
Wiadomo bowiem, że wzrost szybkości chłodzenia sprzyja
rozdrabnianiu i kształtowaniu się elementów strukturalnych
o prostszej budowie, co w skrajnym przypadku skutkuje powstaniem struktury amorficznej w związku z zablokowaniem
dyfuzyjnych procesów zarodkowania i wzrostu zarodków.
Uwzględniając mniejsze wymiary strefy przetopienia w stali
proszkowej, odnotowane różnice strukturalne i morfologiczne w stalach S390 i SK10V znajdują logiczne wyjaśnienie.
W strefie częściowego przetopienia stwierdzono obecność struktury „mieszanej” tzn. ujawniono obecność zarówno struktur dendrytycznych, jak i węglików, które nie uległy
rozpuszczeniu w stalowej osnowie w trakcie obróbki przetopieniowej.

Twardość warstwy przetopionej (pomiary wykonano na
licu przetopu) wynosiła ~870 HV30 w przypadku stali S390
i ~840 HV30 w przypadku stali SK10V.
Analiza rentgenogramów warstw przetopionych wykazała
obecność słabych refleksów od faz węglikowych. Stwierdzono
także obecność martenzytu i austenitu szczątkowego. Należy
przypuszczać, że w trakcie eksploatacji materiału wskutek nagrzewania się narzędzia będzie miała miejsce przemiana austenitu szczątkowego w martenzyt, co skutkować winno wzrostem
twardości stali i jej odporności na zużycie ścierne i cierne.
Analizy rentgenowskie składu fazowego i obserwacje mikrostrukturalne uzupełniono badaniami EDX. Głównym celem
tych badań była identyfikacja składu chemicznego najbardziej
charakterystycznych elementów struktury, a w szczególności
węglików obecnych w stalach po obróbce objętościowej oraz
przetopieniu, a także ocena stopnia homogeniczności materiału. Przeprowadzone badania wykazały wyższą homogeniczność materiału przetopionego, czego znamiennym wyrazem
była nieobecność na przebiegach liniowych tzw. „wysp” wykazujących podwyższoną koncentrację danego pierwiastka.

Rys. 4. Struktura i morfologia przetopionych stali S390 i SK10V, mikroskop optyczny (a, b), mikroskop skaningowy (c÷f), powiększenie 500x,
trawione nitalem
Fig. 4. Structure and morphology of remelted steels S390 and SK10V, optical microscope (a, b), scanning microscope (c÷f), magnification
of 500x, etched with nithal
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Podsumowanie
Porównawcze badania materiałoznawcze wykazały
przewagę stali spiekanej nad jej klasycznym” odpowiednikiem. Przewaga ta wyrażała się nie tylko w wyższej twardości po końcowej obróbce cieplnej i niższej po wyżarzaniu zmiękczającym, ale przede wszystkim w większej dyspersji węglików, bardziej równomiernym ich rozmieszczeniu, brakiem segregacji i pasmowości, a także w większym
rozdrobnieniu struktury i większej jej jednorodności. Bardziej równomierne rozłożenie węglików to w konsekwencji
bardziej jednorodna struktura i jednolite własności wyrobu
na jego przekroju. Drobnoziarnista struktura, charakteryzująca stale szybkotnące wytwarzane metodami spiekalniczymi to gwarancja większej odporności na wykruszanie
się węglików podczas szlifowania, większej wydajności
szlifowania i dłuższej trwałości wyrobu. W tym też zakresie
aspekty strukturalne i własności mechaniczne przemawiają zdecydowanie na korzyść stali proszkowej S390.

Uzyskane wyniki potwierdziły ponadto możliwość przeprowadzania modyfikacji warstwy wierzchniej stali szybkotnących
na drodze obróbki przetopieniowej przy użyciu spawalniczych
źródeł ciepła, a także możliwość kształtowania geometrii
przetopów poprzez operowanie zróżnicowanymi prędkościami skanowania i prądami przetapiania. Wykorzystanie w tym
zakresie metod łukowych w obróbce stali szybkotnących stanowić może cenną alternatywę dla technik laserowych i elektronowiązkowych, które w chwili obecnej zdecydowanie zdominowały powierzchniową obróbkę przetopieniową. Przeprowadzone badania wykazały wystąpienie korzystnych zmian w
strukturze i morfologii przetapianego materiału wyrażających
się zanikiem porowatości, powstaniem ultradrobnodyspersyjnej struktury oraz ujednorodnieniem materiału. Charakter obserwowanych zmian strukturalnych i morfologicznych dowodzi, że w miejscu oddziaływania źródła ciepła miała miejsce
szybka krystalizacja stopionego materiału.
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Zmiana mikrostruktury złączy spawanych
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The change to microstructure of joints
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Abstract

Jedną z metod otrzymywania wodoru jest reforming
parowy. Endotermiczny proces rozkładu mieszaniny metanu z parą wodną pod ciśnieniem do 4,0 MPa prowadzony jest w temperaturze do 780ºC, w odlewanych
odśrodkowo austenitycznych rurach wypełnionych katalizatorem niklowym. W artykule przedstawiono wyniki
badań mikrostruktury złączy spawanych odlewanych odśrodkowo rur katalitycznych ze stopu drugiej generacji
IN 519 oraz stopu trzeciej generacji H39WM. Badania
przeprowadzono na spoinach czołowych pobranych
z obszaru wlotu substratów o temperaturze ok. 500ºC
oraz obszaru maksymalnej prędkości pełzania rur. W warunkach pracy reformerów amoniaku temperatura ścianki zewnętrznej rur, przy wylocie produktów, zbliża się do
900oC, przy ciśnieniu wewnętrznym do 4,0 MPa. Efektem
długotrwałej eksploatacji są zmiany fazowe i strukturalne
zależne od lokalnej temperatury materiału rury. Zmiany
te wpływają na właściwości mechaniczne materiału rur
i przyczyniają się do inicjacji procesu pełzania objawiającego się makroskopowo lokalnym powiększeniem średnicy rur. Krańcowym stadium procesu wysokotemperaturowej degradacji mikrostruktury są makropęknięcia doprowadzające do utraty szczelności rur.

Steam reforming is one of the methods to produce hydrogen. The endothermic decomposition process of the
mixture consisting of methane and water vapour under
a pressure up to 4,0 MPa is conducted at a temperature
up to 780ºC in austenite pipes cast centrifugally and filled
with nickel catalytic agent. The results of microstructure
tests of the welded joints of catalytic pipes cast centrifugally, made of second generation alloy IN 519 and third generation alloy H39WM were presented in the article. The
tests were conducted on butt welds drawn from the area
of the substrate inlet of a temperature approx. 500ºC and
from the area of maximum speed of pipe creep. The temperature of the pipe external wall at the outlet of the products approaches 900oC under the operation conditions
of ammonia reformers when the internal pressure is up
to 4,0 MPa. Long-lasting operation results in phase and
structural changes depending on the local temperature
of the pipe material. These changes affect the mechanical
properties of the pipe material and contribute to initiation
of creep process which manifests itself in macroscopic
aspect as a local increase in the diameter of the pipes.
The extreme stage of the high-temperature degradation
of the microstructure reveals as macrocracks leading
to the loss of pipe leak-tightness.

Wstęp
W procesie produkcji nawozów sztucznych jednym z podstawowych półproduktów jest amoniak otrzymywany w wyniku syntezy wodoru i azotu. Wodór otrzymywany w procesie
termiczno-katalitycznego rozkładu metanu z parą wodną,
prowadzony jest w pionowych rurach wypełnionych niklowym
katalizatorem. Stosowane w reformerach rury są spawane
z segmentów wytwarzanych technologią odlewania odśrodkowego z austenitycznych staliw chromowo-niklowych stabilizowanych dodatkami niobu, tytanu, cyrkonu, wolframu i pierwiastkami ziem rzadkich. Technologia odlewania rur sprzyja
wystąpieniu uprzywilejowanej orientacji dendrytów w środku
ścianki oraz obszarów ziaren równoosiowych przy powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej [10, 15]. Zasadniczą, środkową
część ścianki stanowi struktura dendrytyczna mająca uprzywilejowany kierunek wzrostu [100]. Warunki nagrzewania rur
w reformerze powodują zróżnicowanie rozkładu temperatury
na ich długości i średnicy (rys. 1) [14, 15]. Długotrwała eksploatacja powoduje zmiany fazowe i strukturalne w materiaDr inż. Walenty Jasiński, mgr inż. Paweł Zawada –
Politechnika Szczecińska.
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le rury, będące w ścisłej zależności od lokalnej temperatury
pracy. Efektem zachodzących zmian mikrostruktury jest obniżenie wytrzymałości, a szczególnie plastyczności, prowadzącej do wypaczania i pękania rur [1÷10]. W Zakładach Chemicznych ANWIL w 100 rurowym reformerze A, w okresie
eksploatacji w latach 1972–2006 dokonano wymiany 486 rur
katalitycznych. W bliźniaczym reformerze B wymieniono 315
rur w okresie eksploatacji w latach 1972–1990. W krajowych
reformerach następuje stopniowa wymiana rur katalitycznych
drugiej generacji (24% Cr, 24% Ni, 1% Nb) na rury trzeciej
generacji (25% Cr, 35% Ni, 1% Nb + Ti/Zr). Gwałtownie rosnące ceny niklu na rynkach światowych mają swoje odbicie
w cenach rur katalitycznych oferowanych przez producentów:
2004 – 6500 EUR/szt., 2006 – 9000 EUR/szt., 2007 – 11 700
EUR/szt. Wysoka cena rur, koszty wymiany i straty wywołane
zatrzymaniem produkcji intensyfikują prace modernizacyjne
mające na celu zwiększenie niezawodności reformerów. Doskonalone są metody diagnostyki rur katalitycznych i wprowadzane są nowe skuteczniejsze katalizatory. Wyposażenie
reformerów w sprężynowy system podwieszeń każdej rury,
monitorowanie i utrzymywanie stabilnych parametrów pracy, pozwala na ich eksploatowanie powyżej projektowanych
100 000 h. Przykładowo w Zakładach Chemicznych POLICE
w 2004 roku wymieniono po 120 760 h eksploatacji 200 rur

katalitycznych ze staliwa IN 519 na rury III generacji Manaurite XM. W bliźniaczym reformerze w 2007 roku wymieniono
rury drugiej generacji IN 519 po 143 300 h eksploatacji na
rury trzeciej generacji 4852 Micro firmy Schmidt + Clemens.
Powstaje pytanie jaki jest aktualny stan techniczny tych rur,
jaka jest ich trwałość resztkowa, czy zmiany mikrostruktury
spoin sprzyjają utracie szczelności rur.

Metodyka badań
Badania wykonano na rurach o średnicy 156 x 16 mm
wymontowanych z reformerów w Zakładach Chemicznych
POLICE po różnych okresach eksploatacji oraz na rurze
nr 3, wymontowanej z reformera A w Zakładach Chemicznych ANWIL po 53 300 h eksploatacji. Pomiary średnic rur
przeprowadzono w dwóch płaszczyznach prostopadłych do
osi rury i ścian bocznych reformera. Do badań właściwości
mechanicznych i metalograficznych pobrano odcinki próbne
o długości 280 mm z obszaru wlotu substratów (oznaczenie 0),
z obszaru 1,65 m od wlotu (oznaczenie 1), z obszaru 3,5 m od
wlotu (oznaczenie 2), z obszaru 6 m od wlotu (oznaczenie 3),
z obszaru 8,5 m od wlotu (oznaczenie 4), z obszaru 10,5 m od
wlotu (oznaczenie 5) oraz z obszaru 12,5 m od wlotu (oznaczenie 6) (rys. 1). Miejsca pobrania odcinków próbnych podyktowane były wynikami poprzednich badań [1÷6].
Pomiary twardości Brinella na odcinkach próbnych przeprowadzono na twardościomierzu HPO 250 zgodnie z PN-91/
H-04350. Badania twardości Vickersa HV10 prowadzono na

zgładach poprzecznych prostopadłych do osi spoiny, w odległości 2 mm od powierzchni, na twardościomierzu LECO LV
700AT, przy obciążeniu 10 kG i czasie działania obciążenia
10 s. Badania mikroskopowe przeprowadzano na zgładach
pobranych z całej grubości ścianki rury w płaszczyznach
prostopadłych do osi rury lub przechodzących przez oś rury.
Badania metalograficzne przeprowadzano na mikroskopie
świetlnym Nikon EPIPHOT 200 oraz na elektronowym mikroskopie skaningowym Jeol typu JSM 6100, wyposażonym
w system mikroanalizy rentgenowskiej EDS LINK ISIS-300.
Próbki trawiono odczynnikiem Murakami barwiącym fazę σ
i węgliki chromu na kolor brązowy. Węgliki typu MC pod działaniem odczynnika Murakami uzyskują jaśniejszy odcień.

Stan zagadnienia
W warunkach eksploatacji substraty przed wprowadzaniem do reformera podgrzewane są wstępnie do temperatury
ok. 500ºC. Zewnętrzna powierzchnia rur katalitycznych przy
wylocie produktów z komory pieca reformera nagrzewana
jest do temperatury dochodzącej do 900ºC. Przykładowy rozkład temperatury na długości rury katalitycznej w Zakładach
Chemicznych ANWIL przedstawiono na rysunku 2.
Pomiary średnic rur wykazały pewną prawidłowość, wraz
ze wzrostem odległości od wlotu substratów wzrasta średnica rur. W odległości 8,5÷10 m od wlotu substratów występuje
maksimum przyrostu średnicy rur (rys. 3).

Rys. 1. Schemat rury katalitycznej z zacieniowanymi miejscami pobrania odcinków próbnych
Fig. 1. Diagram of catalytic pipe with shaded places where samples were drawn for the tests

ΔD [mm]

Rys. 2. Rozkład temperatury na długości rury katalitycznej H39WM (Z. CH. ANWIL)
Fig. 2. Temperature distribution along the catalytic pipe H39WM (Z. CH. ANWIL)

Rys. 3. Przyrost średnicy rur w funkcji odległości od wlotu substratów
Fig. 3. Increase in the diameter of pipes as a function of the distance from substrate inlet
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Badania metalograficzne próbek z obszaru 0 (wlot substratów) wykazały dendrytyczno-komórkową budowę ziaren
austenitu z siecią eutektycznych węglików rozlokowanych na
granicach dendrytów i granicach ziaren. Wydzielone podczas
krystalizacji pierwotne węgliki w osnowie austenitu przypominają perlit (rys. 4 a) lub chińskie pismo (rys. 4 b). Badania
rentgenostrukturalne wykazały, że szybkie chłodzenie w warunkach odlewania odśrodkowego doprowadza do powstania
metastabilnego austenitu stopowego i eutektycznych węglików MC oraz złożonych węglików chromowo-żelazowo-niobowych typu M23C6 [8÷13].

a)

a)

b)

Rys. 5. Mikrostruktura H39WM po 53 300 h pracy w odległości
od wlotu: a – 1,65 m, b – 8,5 m
Fig. 5. Microstructure of H39WM after 53,300 h of operation at the
distance: a – 1.65 m, b – 8.5 m from the inlet

b)

Rys. 4. Mikrostruktura w stanie dostawy, 500x: a – IN 519,
b – H39WM
Fig. 4. Microstructure as a delivery, 500x: a – IN 519,
b – H39WM

Długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury powoduje zmiany strukturalne i fazowe (rys. 5, 6), prowadzące do
istotnych zmian właściwości mechanicznych nadstopu (rys.
7÷10). Właściwości mechaniczne zależą od temperatury eksploatacji danego odcinka rury. Mikrostruktura i właściwości
materiału na wlocie rury, z racji niskiej w tym miejscu temperatury pracy, nie ulegają zmianie i odpowiadają stanowi
wyjściowemu.

a)

b)

Rys. 6. Mikrostruktura IN 519 po 102 200 h pracy w odległości
od wlotu: a – 1,65 m, b – 8,5 m
Fig. 6. Microstructure of IN 519 after 102,200 h of operation at the
distance: a – 1.65 m, b – 8.5 m from the inlet

Minimum udarności występuje w obszarze 1, w którym
stwierdzono maksymalną twardość (rys. 7÷10). Analiza wykresów twardości ujawnia minimum twardości w obszarze
maksymalnego przyrostu średnicy rury tj. obszarze 4.

Rys. 7. Twardość Brinella rury H39WM po 53 300 h eksploatacji w funkcji odległości od wlotu substratów
Fig. 7. Brinell’s hardness of the pipe H39WM after 53 300 h of operation as a function of the distance from substrate inlet

długość, m
Rys. 8. Twardość Brinella rury IN 519 po 25 760 h i 120 760 h eksploatacji w funkcji odległości od wlotu substratów
Fig. 8. Brinell’s hardness of the pipe IN 519 after 25,760 h and 120,760 h of operation as a function of the distance from substrate inlet
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Rys. 9. Udarność KCU 2 rury H39WM po 53 300 h eksploatacji w funkcji odległości od lotu substratów
Fig. 9. Impact resistance KCU 2 of the pipe H39WM after 53,300 h of operation as a function of the distance from substrate inlet

Rys. 10. Udarność KCU 2 rury IN 519 po 120 760 h eksploatacji w funkcji odległości od wlotu substratów
Fig. 10. Impact resistance KCU 2 of the pipe IN 519 after 120,760 h of operation as a function of the distance from substrate inlet

Wyniki badań
Celem badań było ustalenie rodzaju i stopnia zaawansowania zmian budowy fazowej i mikrostruktury oraz właściwości materiału z obszaru spoin łączących segmenty rury
H39WM wymontowanej z reformera po 53 300 h eksploatacji
oraz rury drugiej generacji po 45 100 h eksploatacji. Wyniki
badań winny umożliwić ocenę wpływu spoin czołowych na
trwałość resztkową rur katalitycznych.

Na rysunku 12 przedstawiono złącze odlewanej odśrodkowo rury katalitycznej H39WM o grubości ścianki 12 mm
zatoczonej do 10 mm w miejscu połączenia z tuleją kołnierza.
Strefa ziaren kolumnowych obejmuje 4/5 grubości ścianki
rury H39WM (rys. 12 a). Po 53 300 h eksploatacji w obszarze 4 grubość strefy ziaren kolumnowych i równoosiowych
jest zbliżona (rys. 12 b). Spoiny z obszaru 8,5 m od wlotu
wykazują zanik budowy kolumnowej i rozrost ziaren równoosiowych.
a)

b)

Badania makroskopowe
Makrostruktura złączy spawanych rury IN 519 z obszaru 0 i 4 przedstawiono na rysunku 11. Na rysunku 11 a
przedstawiono złącze otrzymane za pomocą odlewania
odśrodkowego rury katalitycznej IN 519 o grubości ścianki
16 mm, w miejscu połączenia zukosowanej do 8 mm, z odlewaną stacjonarnie tuleją kołnierza. Od powierzchni do 2/3
grubości ścianki rury, występuje strefa ziaren kolumnowych
zorientowanych prostopadle do powierzchni formy odlewniczej. Pozostałą część ścianki rury stanowią ziarna równoosiowe. W obrębie spoiny dyspersyjne ziarna kolumnowe zorientowane są zgodnie z kierunkiem odprowadzenia ciepła
przez materiał rodzimy. Spoina z obszaru 4 (8,5 m od wlotu)
eksploatowanego w wyższej temperaturze wykazuje w dalszym ciągu orientację zgodną z kierunkiem odprowadzenia
ciepła (rys. 11 a).

Rys. 11. Makrostruktura złączy spawanych rury katalitycznej IN 519:
a – obszar 0 – złącze z tuleją kołnierza, b – obszar 4–8,5 m od wlotu
Fig. 11. Image of the welded joints of the catalytic pipe IN 519: a – area
0 – the joint with the neck bush, b – area 4–8.5 m from the inlet

a)

b)
Rys. 12. Makrostruktura złącza rury katalitycznej H39WM
Fig. 12. Image of the joint of the catalytic pipe H39WM
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a)
Rys. 13. Makrostruktura złącza elektronowego rury katalitycznej
Manaurite XM
Fig. 13. Image of the electron joint of the catalytic pipe Manaurite XM

Obecnie producenci odlewanych odśrodkowo rur katalitycznych wprowadzają połączenia rur katalitycznych metodą
TIG oraz spawanie elektronowe w próżni. Obrazy złączy segmentów rur katalitycznych łączonych za pomocą spawania
elektronowego przedstawiono na rysunku 13.

Badania mikroskopowe
Obserwacje mikroskopowe w obszarze 0 (wlotu substratów) wykazują znacznie większą dyspersję i ukierunkowanie
dendrytów w spoinie niż w materiale rury na całej grubości
ścianki (rys. 14). Znaczna dyspersja i orientacja dendrytów
zgodna z kierunkiem odprowadzenia ciepła występuje w całym obszarze spoiny (rys. 15). Analogiczna mikrostruktura
występuje w przypadku rur wykonanych z nadstopów trzeciej
generacji H39WM (rys. 16).

a)

b)

Rys. 15. Mikrostruktura środka spoiny łączącej segmenty IN 519
w obszarze wlotu: a – pow. x100, b – pow. x1000
Fig. 15. Microstructure of the weld centre joining the segments IN 519
in the area of the inlet: a – magnification x100, b – magnification x1000

a)

b)

Rys. 16. Mikrostruktura spoina/rura H39WM w obszarze wlotu:
a – pow. x100, b – pow. x500
Fig. 16. Microstructure of the weld/pipe H39WM in the area of the
inlet: a – magnification x100, b – magnification x500
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Rys. 17. Mikrostruktura środka spoiny łączącej segmenty IN 519
w obszarze 4 (8,5 m od wlotu): a – pow. x100, b – pow. x500
Fig. 17. Microstructure of the weld centre joining the segments IN 519 in the
area 4 (8.5 m from the inlet): a – magnification x100, b – magnification x500

Długotrwała eksploatacja doprowadza do koalescencji
i koagulacji wydzieleń faz międzymetalicznych w austenitycznej osnowie jak i w eutektyce na granicach ziaren austenitu
(rys. 17). Następuje stopniowa przemiana stabilnej struktury
dendrytyczno-komórkowej w gruboziarnistą strukturę austenitu z globularnymi wydzieleniami faz międzymetalicznych.
Obserwacje przy dużych powiększeniach ujawniają zbliżoną pod względem fazowym, lecz o zróżnicowanej dyspersji
mikrostrukturę spoiny i materiału rury w obszarze 4, po długotrwałej eksploatacji (rys. 18). Analogiczne zmiany strukturalne występują w przypadku spoiny łączącej segmenty rury
H39WM w odległości 8,5 m od wlotu (rys. 19).
Analiza mikrostruktury w obszarze maksymalnej twardości i minimalnej udarności wykazała obecność płytkowych
wydzieleń, które na zgładzie metalograficznym przyjmują
postać iglastą (rys. 20). W strefie wpływu ciepła na tle austenitu widoczne są iglaste wydzielenia kruchej fazy międzymetalicznej σ. Obserwacje przy dużym powiększeniu ujawniają
obecność fazy σ o tej samej morfologii w spoinie (rys. 20 b).

b)

Rys. 14. Mikrostruktura spoina/rura IN 519 w obszarze wlotu, x100:
a – przy licu, b – w połowie grubości ścianki rury
Fig. 14. Microstructure of the weld/pipe IN 519 in the area of the inlet,
x100: a – at the back of weld, b – in the middle of the pipe wall thickness

a)

b)
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a)

b)

Rys. 18. Mikrostruktura w obszarze 8,5 m od wlotu po 45 100 h pracy, x1000: a – środka spoiny, b – materiału rury IN 519
Fig. 18. Microstructure of in the area 8.5 m from the inlet after 45 100 h of
operation, x1000: a – of the weld centre, b – of the pipe material IN 519

a)

b)

Rys. 19. Mikrostruktura środka spoiny łączącej segmenty H39WM
w obszarze 4 (8,5 m od wlotu): a – pow. x100, b – pow. x500
Fig. 19. Microstructure of the weld centre joining the segments
H39WM in the area 4 (8.5 m from the inlet): a – magnification x100,
b – magnification x500

a)

b)

Rys. 20. Mikrostruktura spoina/rura IN 519 po 102 200 h w obszarze
1 (1,65 m od wlotu): a – pow. x500, b – pow. x1000
Fig. 20. Microstructure of the weld/pipe IN 519 after 102 200 h in the area
1 (1.65 m from the inlet): a – magnification x500, b – magnification x1000

Rys. 21. Rozkład twardości na przekroju złącza spawanego H39WM w obszarze 0 (wlot)
Fig. 21. Distribution of hardness upon the cross-section of the welded joint H39WM in the area 0 (inlet)

Rys. 22. Rozkład twardości na przekroju złącza spawanego H39WM w obszarze 4 (8,5 m od wlotu)
Fig. 22. Distribution of hardness upon the cross-section of the welded joint H39WM in the area 4 (8.5 m from the inlet)

Rys. 23. Rozkład twardości na przekroju złącza spawanego IN 519 w obszarze 0 (wlot)
Fig. 23. Distribution of hardness upon the cross-section of the welded joint IN 519 in the area 0 (inlet)

Rys. 24. Rozkład twardości na przekroju złącza spawanego IN 519 w obszarze 4 (8,5 m od wlotu)
Fig. 24. Distribution of hardness upon the cross-section of the welded joint IN 519 in the area 4 (8.5 m from the inlet)
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Obserwacje mikroskopowe nie ujawniają charakterystycznej dla stali niestopowych strefy wpływu ciepła. Przeprowadzone pomiary twardości Vickersa HV10 na przekroju
prostopadłym do spoiny złącza segmentów rury H39WM
przedstawiono na rysunkach 21, 22. Wzrost twardości
w SWC od strony lica w obszarze 0 (wlot) nie przekracza
20 HV10 w odniesieniu do materiału rury w stanie dostawy.
Natomiast od strony grani wzrost twardości wynosi blisko
60 HV10.
W obszarze 4 rury eksploatowanej przez 53 300 h w temperaturze ok. 800ºC zróżnicowanie twardości w złączu segmentów rury H39WM nie przekracza 20 HV10 od strony lica
i 40 HV10 od strony grani (rys. 22).
W przypadku złącza spawanego IN 519 w obszarze
0 (wlot) wzrost twardości w SWC w stosunku do twardości tulei wynosi prawie 60 HV10 i podobne zróżnicowanie twardości
występuje miedzy SWC i segmentem rury (rys. 23). Wyższa
twardość tulei w stosunku do twardości segmentu rury może
wynikać z technologii odlewania odpowiednio statycznego
i odśrodkowego.
W obszarze 4 rury IN 519 eksploatowanej przez 45 100 h
zróżnicowanie twardości w złączu segmentów rury nie przekracza 30 HV10 od strony lica i 20 HV10 od strony grani (rys. 24).

Wnioski
W warunkach reformingu parowego spawane złącza
segmentów rur katalitycznych nie ulegają degradacji
w stopniu limitującym trwałość eksploatacyjną rur katalitycznych.
Rozrost ziaren austenitu, przemiany faz międzymetalicznych postępują równomiernie zarówno w spoinie,
jak i staliwie segmentów rur katalitycznych.
Zmiany właściwości mechanicznych w wyniku zmian
fazowych w obrębie spoiny postępują równomiernie
i nie stanowią zagrożenia w postaci utraty szczelności rur
katalitycznych.
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W ostatnich latach rozwój sieci rurociągów przesyłowych ropy i gazu w Europie przyniósł gwałtowany
wzrost zapotrzebowania na praktycznie niedostępnych
w Polsce spawaczy opadowych elektrodą celulozową.
Brakuje im doświadczenia w spawaniu odpornych na
działanie siarkowodoru rur stalowych dla przemysłu
naftowego o dużej wytrzymałości oraz wiedzy na temat przygotowania karty uznania technologii spawania, protokołu egzaminacyjnego spawaczy i wymogów
odbiorczych według normy API 1104 Amerykańskiego
Instytutu Naftowego API.
Omawiany przez nas amerykański podręcznik Instytutu Technologii Spawania Hobarta pozwoli krok po
kroku, w czasie 140 godzin, przygotować spawaczy
ponadpodstawowych blach do egzaminu spawania rur
o średnicy 203 mm i grubości 8 mm elektrodą celulozową z góry na dół w pozycjach PG i J-L045 (5G i 6G
wg AWS) .
W części teoretycznej opisano wymogi i próby dopuszczania technologii.
W bogato ilustrowanej części praktycznej opisano wpływ kształtu i rozmiaru jeziorka spawalniczego
na kształt ściegu. Podręcznik instruktora uczy doboru
wielkości i temperatury jeziorka oraz głębokości wtopienia poprzez regulację pięciu parametrów: średnicy
elektrody, natężenia prądu, długości łuku, szybkości
spawania oraz kątów pochylenia elektrody względem
powierzchni rury i kierunku spawania. Omówiono też
wpływ za dużych i za małych wartości tych parametrów
na powstawanie wad spoin. Takie metafory techniczne
jak: wielkość kropli, spływanie metalu i żużla na skutek
grawitacji, nawarstwienie stopiwa, regulacja ciśnienia
łuku, ostre, wąskie łuski, zakrzywienie ściegu spoiny,
szybkość prowadzenia elektrody większa od szybkości spływania metalu, mieszanie się i przepływ metalu
w jeziorku do tyłu, wykonanie wypukłego przetopu
w suficie, gorący ścieg, pozostawanie żużla i gazu, miej-

sce zaczynania spawania, sposób przerywania spawania, utrata kontroli jeziorka i inne pojęcia pozwalają zrozumieć sposób myślenia amerykańskich technologów.
Jest to szczególnie ważne w sytuacji kiedy pytania
i wymogi egzaminu IIW/EWE przygotowuje Amerykańskie Stowarzyszenie Spawalnicze AWS.
Budowa rurociągu jamalskiego udowodniła nie tylko, że w Polsce nie ma spawaczy, ale również, że nie
produkuje się spawarek do spawania elektrodami celulozowymi. Okazało się również, że kierownicy wielu
ośrodków szkolenia spawaczy nie wiedzą, że spawarka, która nie pozwala na wydłużenie łuku do 30 mm
i nie ma funkcji pozwalającej jarzyć łuk na zwarciu
nie nadaje się do spawania elektrodami, których otulina stapia się i zgazowuje szybciej niż topi się rdzeń
elektrody. Proponowany podręcznik pozwala każdemu
technologowi samodzielnie nadrobić te zaległości i dołączyć do światowej czołówki.
Zainteresowanych informujemy, że podręcznik ten
w oryginalnej wersji językowej można nabyć osobiście
w cenie $12.00, płacąc przez Internet kartą kredytową
i składając zamówienie na adres hiwt@welding.org lub
faksem: fax. (001) 937 332 5220, tel. 001 800 32 9448,
wewn. 5603.
Tych z Państwa, którzy nie znają języka angielskiego
i chcieliby spróbować swoich sił w samodzielnym jego
tłumaczeniu, Instytut Łączenia Metali w Krakowie zachęca do bezpłatnego korzystania z tłumacza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej:
www.ilm.edu.pl/polska/slownik.htm
Pozwala on na łatwe przekładanie całych zdań tekstu angielskiego na język polski.
Oprac.: Ryszard Jastrzębski
Dyrektor Instytutu Łączenia Metali w Krakowie
Przegląd spawalnictwa 5/2008
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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 karier 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

ZARZ¥DZANIA

SYSTEM

www.kwbbelchatow.bot.pl, e-mail: infozpr@kwbbelchatow.bot.pl

Certyfikowany na zgodnoœæ z:

PN-EN ISO 9001:2001
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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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Prąd spawania:

www.kemppi.com

