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REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE – III EDYCJA
Inżynieria Spawalnictwa – IWE
Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej i Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ATB
Ogłasza nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych
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Planowany termin rozpoczęcia studiów III edycji – 1 października 2008 roku.
Studia trwają dwa semestry:
semestr I – od 1 października 2008 do 20 lutego 2009 roku;
				
semestr II – od 21 lutego 2009 do 19 czerwca 2009 roku.
Kwalifikacje do odpowiedniej ścieżki kształcenia odbywają się wg następującej zasady:
IWE ścieżka 1 (SK-1) – absolwenci studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach zatwierdzonych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakończonych pracą dyplomową z zakresu:
• mechaniki – dla kierunków studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technika Rolnicza i Leśna,
• budowy statków – dla kierunku studiów: Oceanotechnika,
• metalurgii – dla kierunków studiów: Metalurgia, Inżynieria Materiałowa,
• elektryki – dla kierunków studiów: Elektrotechnika, Energetyka,
• inżynierii lądowej i wodnej – dla kierunków studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska.
IWE ścieżka 2 (SK-2) – jak w IWE ścieżka 1 (SK-1), po ukończeniu kursu obejmującego materiał z pierwszego modułu kursu
IWE wg wytycznych IIW, tj. IAB-252-07.
IWE ścieżka 3 (SK-3) – tylko dla absolwentów specjalności spawalniczej oraz studentów studiów II-stopnia z absolutorium
specjalności spawalniczej.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu międzynarodowego inżyniera spawalnika (iwe)
w ośrodku certyfikacji instytutu spawalnictwa w gliwicach
Informujemy, że podania o przyjęcie na studia można składać do 31 sierpnia 2008 roku.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie „Wstępnej Karty Zgłoszenia” i przesłanie jej (wraz z kopią dyplomu.
i stroną indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej) faksem lub pocztą na adres Zakładu Spawalnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące studiów EWE znaleźć można na stronie internetowej: www.ewe.ps.pl
Wszelkie pytania i korespondencję prosimy kierować do sekretariatu studiów:
Zbigniew Szefner, Zakład Spawalnictwa
Politechnika Szczecińska, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
tel.: (91) 449 42 41 faks: 91-449-43-56, e-mail: Zbigniew.Szefner@ps.pl

Uprzejmie zapraszamy
Czytelników, Autorów i Sympatyków Przeglądu Spawalnictwa
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do współpracy w redakcji tego wyjątkowego numeru.
W imieniu zespołu redakcyjnego
Redaktor naczelny
Jerzy Nowacki
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Jerzy Łabanowski
Maria Głowacka

Przebarwienia powierzchni złączy
spawanych stali odpornych na korozję
Heat tint colours on stainless
steels welded joints
Streszczenie

Abstract

Coraz szersze zastosowanie stali odpornych na korozję, powszechność procesów spawania tych stali, a także
częste niedocenianie wpływu stanu powierzchni na odporność korozyjną stało się powodem zwrócenia specjalnej
uwagi na tę problematykę i przedstawienia opracowania
obejmującego zjawiska powstawania przebarwień na powierzchniach złączy spawanych, sposobów ich usuwania,
kontroli stanu powierzchni po usunięciu warstewek przebarwionych oraz sposobów wykończenia powierzchni stali
po tych procesach.

Surface layer condition of stainless steels and welded
joints influences strongly their corrosion resistance. This
problem seems to be underestimated. This current study
explains the phenomenon of heat tint forming on welds,
the methods of its removal, inspection procedures after
heat tint removing and post weld finishing.

Wstęp
Elementy ze stali nierdzewnych przeznaczone do pracy
w temperaturze otoczenia mają odporność na korozję dzięki
pasywnej warstewce tlenków bogatych w chrom, powstającej
natychmiast i automatycznie na świeżo odsłoniętej czystej
powierzchni w sposób naturalny w środowisku zawierającym
tlen w dostatecznej ilości, takim jak powietrze lub napowietrzona woda. Warstewka pasywna powiększa swoją grubość
od chwili powstania jeszcze przez pewien okres, osiągając
ok. 10 nm i pozostaje przezroczysta.
Utrzymywanie stanu pasywnego jest także możliwe.
w wypadku mechanicznego uszkodzenia warstwy pasywnej,
ponieważ ma ona zdolność samoodbudowy [1÷7].
Stan pasywny stali w pewnych warunkach jednakże może
ulec zniszczeniu przechodząc w stan aktywny skutkujący rozwojem korozji. Takie przypadki mogą być spowodowane radykalnymi zmianami warunków pracy stali, lub też procesami przetwórczymi, jak np. spawanie. Ciepło spawania powoduje w obszarze złącza pogrubienie powierzchniowej warstewki tlenków
bogatych w chrom, który jest pobierany z przyległych obszarów
metalu do warstwy tlenków. Zuboża je tym samym w chrom.
i w konsekwencji obniża odporność stali na korozję [1, 2].
Zależnie od warunków spawania w obszarze złącza powstają charakterystyczne przebarwienia, których usuwanie
po spawaniu jest niezbędne dla przywrócenia odporności
na korozję właściwej dla danej stali. Usuwane są w tych wypadkach, gdy zastosowany gatunek stali ma graniczną odporność na korozję w określonym środowisku pracy [1, 7].
W przypadku przeznaczenia stali do pracy w podwyższonej
temperaturze usuwanie przebarwień jest niecelowe [4, 7]..
Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PG, dr Maria
Głowacka – Politechnika Gdańska.

Z uwagi na rodzaj środowiska pracy urządzenia, jak np. łagodne atmosfery przemysłowe, usuwanie przebarwień może
być niecelowe, ze względu na koszt tej operacji. Jednakże.
w urządzeniach dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, przetwórstwa spożywczego, energetyki jądrowej, elektroniki i wielu innych jest to niezbędne podobnie jak w budownictwie w przypadku elementów dekoracyjnych [3, 7].
Jak istotny jest ten problem świadczą o tym obowiązujące
szczegółowe procedury dla określonych zastosowań, jak np.
dla urządzeń ze stali odpornych na korozję stosowanych do
budowy urządzeń do przesyłu wody pitnej [4, 8].

Powstawanie przebarwień
Niezależnie od klasy strukturalnej spawanych stali odpornych na korozję ciepło spawania wywołuje zawsze pogrubienie warstewek tlenkowych na powierzchni złączy spawanych
i powstanie charakterystycznych barw nalotowych zależnych
od grubości warstewki tlenkowej, będących wynikiem zjawiska interferencji światła. Niekiedy barwy te porównuje się do
występujących podczas obróbki cieplnej odpuszczania stali,
zależnie od temperatury tej operacji (rys. 1) [3].

Rys. 1. Charakterystyczne barwy występujące na powierzchni.
złączy spawanych zależne od grubości utlenionych warstewek [3]
Fig. 1. Typical heat tint colours on welded joints in dependence.
on oxide layer thickness
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Barwy nalotowe utworzone na stali austenitycznej
1.4301 (AISI 304) ogrzewanej w powietrzu w ciągu.
1 h przybierają odpowiednio barwy od jasnosłomkowego do ciemnoniebieskiego, zależnie od temperatury.
wygrzewania, co przedstawiono w tablicy I [4].
Tablica I. Barwy nalotowe na stali odpornej na korozję
AISI 304, powstające w powietrzu zależnie od temperatury.
wygrzewania stali w ciągu 1 h [4]
Table I. Heat tint colours on stainless steel type AISI 304.
heated on air by 1 hour

Barwa nalotowa stali

Temperatury
powstawania barwy nalotowej .
w powietrzu, °C

Jasnosłomkowa

290

Słomkowożółta

340

Ciemnożółta

370

Brązowa

390

Czerwono-brązowa

420

Ciemnoczerwona

450

Niebieska

540

Ciemnoniebieska/czarna

600

kalnej w obszarach przebarwień wzrasta z temperaturą powierzchni metalu podczas spawania. Najbardziej podatne
na korozję lokalną np. w roztworach chlorków są obszary.
o barwie ciemnoniebieskiej. W tablicy II przedstawiono wpływ
warunków spawania na odporność korozyjną obszarów przebarwionych złączy stali UNS S31726 w postaci maksymalnej
głębokości wżerów i ich liczby na przebarwionej powierzchni
w zależności od energii liniowej spawania.
Charakterystyczne barwy tlenków powstających podczas
spawania stali w osłonie gazów obojętnych różnią się od tych
jakie powstają przy spawaniu na powietrzu, ale podatność
obszarów przebarwionych na korozję lokalną wzrasta podobnie. Przywrócenie wysokiej odporności na korozję, właściwej
dla danego gatunku stali, jest możliwe tylko przez usunięcie
przebarwień i odbudowę warstwy pasywnej [1, 4, 7].

Usuwanie przebarwień
po spawaniu

Podczas tworzenia się barwnych warstw tlenkowych,
chrom (i ewentualnie inne pierwiastki) dyfunduje do powierzchni, gdyż łatwiej ulega utlenianiu niż żelazo zawarte.
w stali. W wyniku tego zjawiska pod warstwą utlenioną powstaje obszar metalu o mniejszej zawartości chromu niż
w całej objętości stali i wskutek tego tworzy się warstwa
wierzchnia o obniżonej odporności na korozję. Szybkość
utleniania stali i stopień zubożenia jej składu chemicznego
w warstwie przyległej do warstwy tlenków są niezależne od
składu stali, ponieważ są kontrolowane przez dyfuzję przez
warstwę tlenków [1]. Powierzchnia z przebarwieniami zawiera heterogeniczne tlenki złożone pierwotnie z chromu.
i żelaza, nad zubożoną w chrom warstwą metalu rodzimego.
Własności tej warstwy zależą [1, 4] od:
– czasu i temperatury ekspozycji cieplnej,
– składu atmosfery będącej w kontakcie z powierzchnią.
gorącego metalu,
– składu chemicznego podstawowego stopu,
– warunków fizycznych powierzchni (zanieczyszczenia,
chropowatość) przed przebarwieniem,
– związania przebarwiających tlenków do metalu rodzimego.
Utworzone warstwy tlenkowe słabo chronią stop przed
postępem korozji ze względu na niejednorodny skład chemiczny, liczne defekty i naprężenia. Środowisko może inicjować korozję lokalną w zubożonej w chrom warstwie pod
przebarwieniami. Niebezpieczeństwo powstania korozji lo-

Usuwanie przebarwień przed oddaniem wyrobu do eksploatacji jest konieczne, jeśli odporność danego gatunku
materiału w określonym środowisku jest bliska granicznej,
szczególnie jeśli środowisko pracy mieć będzie odczyn kwaśny [1, 7]. Bez czyszczenia poprodukcyjnego stal może ulec
uszkodzeniu w dużo niższej temperaturze lub w środowisku
o niższej agresywności niż wskazuje na to jej charakterystyka korozyjna.
Przywrócenie odporności na korozję obszarów przebarwionych przebiega zazwyczaj w trzech etapach. Najpierw usuwa
się tlenki i częściowo warstwę metalu zubożoną w chrom metodami mechanicznymi, np. przez szlifowanie, następnie zeszlifowaną powierzchnię czyści się roztworami kwasów, albo
za pomocą past lub żeli zawierających kwasy w celu usunięcia
zanieczyszczeń i odbudowy warstwy pasywnej, a w trzecim
etapie dokładnie spłukuje wodą o niskiej zawartości chlorków
– najlepiej wodą zdemineralizowaną [1, 2, 9].
W trakcie wykonywania operacji usuwania przebarwień
niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności ze
względu na stosowanie szkodliwych dla zdrowia substancji
oraz możliwości uszkodzenia czyszczonej powierzchni przez
wżery korozyjne, które mogą pojawić się przy dłuższym kontakcie ze stosowanymi preparatami. Z tego powodu zalecana jest końcowa kontrola stanu powierzchni po zakończeniu
całego procesu.
Metody usuwania przebarwień wchodzące w zakres zagadnień czyszczenia i pasywacji stali nierdzewnych można
podzielić na dwie grupy: mechaniczne oraz chemiczne/elektrochemiczne.
Niekiedy konieczne jest łączenie różnych metod obróbki
powierzchni. Procedury czyszczenia, pasywacji i kontroli ich
skuteczności zawarte są w normach ASTM A380-88 „Prak-

Tablica II. Wpływ warunków spawania na odporność korozyjną obszarów przebarwionych w obszarze napoiny na blasze.
o grubości 6,4 mm ze stali UNS S31726 (PN-EN 10088 X2CrNiMo18-15-4) [1]
Table II. Influence of welding parameters on critical pitting temperature of welded joint area tested in ferric chloride environment (ASTM G48). Plate 6,4 mm, UNS S31726 steel (PN-EN 10088 X2CrNiMo18-15-4)
Warunki spawania



Badania korozyjne

energia liniowa
spawania, kJ/mm

prąd spawania,
A

barwa
nalotowa

maksymalna głębokość
wżerów, mm

liczba wżerów
na przebarwionej powierzchni

0,3
0,59
0,89
1,19
1,48

50
100
150
200
250

brak
słomkowa
różowa
niebieska
biała

0,1
0,7
0,8
0,7
0,9

2
10
50
>70
>70
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tyka czyszczenia, usuwania zgorzeliny i pasywacji części,
wyposażenia i instalacji ze stali nierdzewnej” i ASTM A967
„Warunki techniczne chemicznej obróbki pasywacyjnej części ze stali nierdzewnych”, a warunki pasywacji ponadto.
w PN-EN 2516: 2000 „Pasywacja stali odpornych na korozję
oraz dekontaminacja stopów na bazie niklu” [7, 11].
Metody mechaniczne stosuje się, w celu odspojenia warstwy tlenków z powierzchni i odsłonięcia czystej powierzchni
metalu, z której następnie metodami chemicznymi usuwa się
cienką warstwę metalu zubożoną w chrom. Metody mechaniczne polegają na szlifowaniu, ścieraniu, szczotkowaniu.
i/lub intensywnym polerowaniu [1÷7]. Przy stosowaniu obróbki strumieniowo-ściernej należy zachować ostrożność,
aby nie spowodować zanieczyszczania usuwanymi produktami dalszych obszarów powierzchni. Technika szlifowania,
ścierania czy polerowania stali nierdzewnych jest zasadniczo
zbliżona do tych operacji dla stali zwykłych, różnica polega
na stosowaniu ciągłego oczyszczania powierzchni, odtłuszczania i mycia, a przed szlifowaniem usunięcia z powierzchni
rys, skaz, odprysków stopiwa, żużli, podtopień, śladów zapłonu łuku i innych zaburzeń powierzchni spawanych (rys.
2). Bardzo istotne jest unikanie materiałów ścierających, które mogłyby wprowadzić zanieczyszczenia śladami żelaza..
W tym celu muszą być stosowane zarówno tarcze ścierne,
jak i narzędzia specjalnie przeznaczone i stosowane tylko
dla stali nierdzewnych, aby nie osadzić cząstek żelaza na
czyszczonej powierzchni, które są przyczyną korozji wżerowej [1÷5, 7, 9].
Obróbka strumieniowo-ścierna z użyciem czystej krzemionki, kulek szklanych, kulek ze stali nierdzewnej, rozdrobnionych łupin orzechów, jest skuteczną metodą szybkiego
usuwania ściśle przylegających warstw i zwykle jest wykorzystywana jako operacja wstępna przed trawieniem kwasami [7].

Po czyszczeniu metodami mechanicznymi stal poddaje
się zawsze czyszczeniu chemicznemu z uwagi na konieczność usunięcia pozostawionych cząstek substancji czyszczących na powierzchni, zaburzeń mikrostruktury w warstwie
wierzchniej stali, powstałych mikropęknięć, sięgających na
głębokość do 30 µm (rys. 3) [12]. Obecność takich wad obniża odporność korozyjną w stosunku do powierzchni stali
poddanej następnie czyszczeniu chemicznemu (rys. 4) [7].
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Rys. 3. Porównanie głębokości zmian mikrostruktury wywoła-.
ne przez: honowanie, szlifowanie, elektropolerowanie; 1 – auste-.
nit, 2 – austenit i odkształcone ziarna ferrytu, 3 – odkształcone ziarna ferrytu, 4 – odkształcone ziarna ferrytu i austenitu,.
5 – odkształcone ziarna austenitu, 6 – silnie odkształcone ziarna.
z wtrąceniami tlenków, 7 – różnorodne tlenki [12]
Fig. 3. Comparison of microstructures at honed, grinded and electropolished surface layers; 1 – austenite, 2 – austenite and cold formed
ferrite, 3 – cold formed ferrite, 4 – cold formed ferrite and cold formed
austenite, 5 – formed austenite, 6 – heavily formed grain with oxidized inclusions, 7 – various oxides

Rys. 2. Zaburzenia i zanieczyszczenia powierzchni spawanych,
które mogą występować podczas wytwarzania wyrobu i powinny.
zostać usunięte przed oddaniem elementu ze stali odpornej na korozję do eksploatacji [7]
Fig. 2. Disturbances and impurities of welded surfaces, which can
occur during the manufacturing of the product and should be removed before commissioning of the element made of steel resistant.
to corrosion [7]

Jedna z ostatnio wprowadzonych metod czyszczenia
mechanicznego, polega na wykorzystaniu z bardzo dobrym
skutkiem, strumienia cząstek suchego lodu, który dokładnie
usuwa wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni, w wyniku
szoku termicznego wywołanego nagłym rozprężeniem dwutlenku węgla na powierzchni czyszczonego metalu [10].

Szlifowana Szlifowana Trawiona Śrutowana Śrutowana
Powierzchnia Trawiona
(HNO3-HF) (ziarno 60) i trawiona zwykłymi kulkami
kulkami
oryginalna
pastami szklanymi szklanymi
i trawiona

Rys. 4. Wpływ różnego rodzaju metod obróbki powierzchni na krytyczną temperaturę inicjowania korozji wżerowej, wyznaczonej.
w roztworze chlorku żelazowego wg ASTM G48 w materiale rodzimym, SWC i spoinie, stal X1NiCrMoCu25-20-7 [7]
Fig. 4. Impact of various kinds of surface machining methods on critical temperature of pitting corrosion initiation determined in ferrous
chloride solution according to ASTM G48 in native material, SWC
and the weld, X1NiCrMoCu25-20-7 steel [7]
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Obróbka powierzchni metodami mechanicznymi, które
przeprowadzono bez następującego po nich czyszczenia
chemicznego obniżają krytyczną temperaturę inicjowania
korozji wżerowej, zarówno w materiale rodzimym, SWC,.
jak i spoinie w porównaniu do innych rodzajów obróbki powierzchni [7].
Czyszczenie chemiczne ma na celu usunięcie cienkiej
warstwy metalu występującej pod warstwą tlenków zubożonej w chrom. Polega na zanurzeniu wyrobu w roztworze
kwasów, najczęściej mieszaniny kwasu azotowego i fluorowodorowego. Typowy roztwór zawiera 10÷20% HNO3.
i 1÷2% HF, a temperatura procesu nie powinna przekraczać
50°C, aby uniknąć wytrawienia, lub gdy obecne są obszary.
z wydzieleniami węglików. Po zakończeniu czyszczenia należy starannie spłukać powierzchnie wodą o obniżonej zawartości chlorków lub wodą zdemineralizowaną [4, 5, 7, 9].
Czyszczenie chemiczne wykonuje się po uprzednim
usunięciu ze spawanych elementów wszelkich zaburzeń powierzchni (rys. 2). Dla cienkich warstw czas zanurzenia wynoszący ok. 5 min jest wystarczający, dla grubszych warstw
mogą być potrzebne dwie lub trzy aplikacje.
Jeżeli nie można zanurzyć spawanego elementu w roztworze z uwagi na wymiary, albo gdy potrzebne jest ograniczenie czyszczenia do obszaru spoiny, środek czyszczący
może być zastosowany w postaci pasty lub żelu naniesionego nylonową szczotką lub pędzlem. Podstawą pasty zazwyczaj jest grafit, ziemia okrzemkowa lub inna substancja,
całkowicie obojętna w stosunku do kwasów. Dostępne są
gotowe pasty lub żele ze szczegółową instrukcją stosowania,
której należy ściśle przestrzegać. Należy unikać past zawierających chlorek żelazowy, ponieważ pozostawiają one ślady
na czyszczonej powierzchni, które czynią ją podatną na korozję wżerową [9].
Czyszczenie elektrochemiczne, elektropolerowanie
jest alternatywą dla czyszczenia chemicznego i jest szeroko
wykorzystywane w przemyśle. W przeciwieństwie do czyszczenia chemicznego nie zwiększa chropowatości, ale czyni
powierzchnię gładszą. Jako katodę stosuje się zwykle miedź.
Czyszczona stal nierdzewna jest anodą, a jako elektrolit
stosuje się roztwór kwasu fosforowego. Metoda ta jest powszechnie stosowana do usuwania przebarwień, z uwagi na
możliwość precyzyjnej kontroli procesu. Porównując wszystkie rodzaje obróbki powierzchni elektopolerowanie zapewnia
najwyższą odporność na korozję, jednak jest dość skomplikowane i stosunkowo kosztowne.

Obróbka pasywacyjna
W odróżnieniu od czyszczenia chemicznego w procesie
pasywacji nie usuwa się warstwy wierzchniej metalu. Polega ona na tworzeniu warstwy tlenków bogatych w chrom,
jaka powstaje w warunkach naturalnych na powierzchni stali.
w środowisku zawierającym dostateczną ilość tlenu. Jeżeli
podczas przetwórstwa stali zostanie odsłonięta świeża metaliczna powierzchnia, a dostęp tlenu do niej jest ograniczony,
to zachodzi potrzeba wspomagania pasywacji przez działanie kwasów utleniających, aby uniknąć ryzyka korozji nie.
w pełni spasywowanej powierzchni. Powszechnie używa się
w tym celu kwasu azotowego, bądź niekiedy słabiej utleniającego kwasu cytrynowego [2, 4, 5, 7, 9]. Przed przystąpieniem
do obróbki pasywacyjnej powierzchnia stali musi być całkowicie czysta, wolna od zanieczyszczeń organicznych; smarów,
cieczy chłodząco-smarujących, odcisków palców itp. Dlatego
pierwszą operacją jest odtłuszczanie rozpuszczalnikami organicznymi bezchlorowymi, po którym musi być sprawdzona skuteczność tego zabiegu w próbie wodnej. Właściwa.
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pasywacja polega na zanurzeniu elementu w roztworze kwasu azotowego o temperaturze 50÷60°C i stężeniu 20÷40%,
zależnie od gatunku stali, a następnie starannym spłukaniu
powierzchni. Niezwłoczne i staranne spłukanie wodą o pH
6÷8 może też być poprzedzone neutralizacją. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia pasywacji jest niedopuszczenie do
wysuszenia powierzchni stali podczas kolejnych operacji [7].
Warunki techniczne obróbki pasywacyjnej muszą być
opracowane i kontrolowane zgodnie z: przepisami zawartymi
w normach [2, 7, 9], przepisami bhp i wymaganiami ekologicznymi. Warunki tej obróbki jak i sposób wykończenia powierzchni zazwyczaj uzgadnia się szczegółowo na podstawie
prób, a nie przez skomplikowane metody pomiarowe, np. na
podstawie pomiaru współczynnika odbicia światła lub pomiaru chropowatości powierzchni. Dla różnych gatunków stali
przypisane są klasy procesu, które określają pasywację jedno- lub dwustopniową. W tym zakresie zaleca się korzystanie
z doświadczeń wyspecjalizowanych firm [2].
Spasywowaną powierzchnię stali można dodatkowo
ulepszyć w celach dekoracyjnych lub spełnienia dodatkowych wymagań technicznych, jakie występują np. w przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie żywności, motoryzacji,
okrętownictwie, przez stosowanie obróbki powierzchni preparatami organicznymi lub nieorganicznymi [12].
Preparaty organiczne nakładane przez zanurzenie lub
natryskiwanie na spasywowaną powierzchnię powodują wytworzenie warstwy o grubości, do kilku µm, o znacznie większym udziale chromu w stosunku do żelaza, niż w warstwie
pasywnej bez dodatkowej obróbki, co znacznie podwyższa
odporność stali na korozję.
Preparaty nieorganiczne na bazie dwutlenku krzemu, nakładane metodą zol–żel służą zarówno celom dekoracyjnym,
jak i technicznym, zabezpieczają przed zanieczyszczeniami,
w tym odciskami palców, graffiti, są odporne na starzenie pod
wpływem promieni UV, odporne na temperatury do 500°C.
i ognioodporne.
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Przyczyny korozji spoiny zbiornika ze stali
austenitycznej w przemyśle mleczarskim
Causes of weld corrosion in austenitic
steel container employed in milk industry
Streszczenie

Abstract

Celem przeprowadzonych badań było wyjaśnienie
przyczyn powstania przyspieszonej korozji wielościegowego złącza spawanego w zbiorniku mleczarskim z nierdzewnej stali (1.4301). Badania metalograficzne ujawniły
obecność w złączu nietypowych obszarów o podwyższonej twardości, w których rozwinęła się korozja o charakterze galwanicznym. Skład chemiczny stopiwa (6,9% Cr.
i 3,4% Ni) był niewystarczający dla zapewnienia odporności korozyjnej. Nieodpowiedni skład chemiczny wewnątrz
spoiny został spowodowany użyciem niewłaściwego materiału dodatkowego do spawania podczas wykonywania
ściegów wewnętrznych. Naprawa złącza polegająca na
wycięciu ściegów wadliwych (przeprowadzona niewłaściwie), ponownym spawaniu doprowadziła do obecności.
w spoinie stref wrażliwych na korozję. Zbiornik został wyłączony z eksploatacji po półrocznym okresie użytkowania.

The present work was aimed at explanation what were
the reasons of corrosion in multilayer joint in a milk container of stainless steel (1.4301). Metallographical examinations revealed the presence of strange areas with
increased hardness in which a galvanic corrosion process
took place. The chemical composition of deposite (6.9 wt
% of Cr and 3.4 wt % of Ni) was insufficient to achieve
corrosion resistance. Not correct chemical composition inside the weld deposit was caused by usage of unsuitable
filler material while running two internal layers. Reparation
consisting of cutting off the improper deposit (done incompletely) and following welding caused presence of sensitive to corrosion areas inside the weld. Container was shut
down after 6 months of performance the tank.

Wstęp
Zbiorniki ze stali nierdzewnej są stosowane w procesach
technologicznych wielu obszarów produkcji jak: browarnictwo, mleczarstwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, farmacja, przemysł chemiczny itp. Linie przetwórstwa mleka
ze względów sanitarnych są myte i dezynfekowane przy wykorzystaniu instalacji CIP (cleaning in place) co kilkanaście
godzin. Roztwór myjący jest pompowany przez instalację.
i rozprowadzany natryskowo wewnątrz zbiorników w sposób
automatyczny, a jego temperatura osiąga 900C przy ciśnieniu
10÷15 bar [1]. Z powierzchni rur, wymienników ciepła i innych
urządzeń technologicznych środki myjące usuwają osady mikrobiologiczne, kamień mleczny i kamień wodny. Kąpiele mają
charakter kwaśny lub alkaliczny o utleniającym charakterze..
W wyniku zastosowania technologii CIP i użycia odpowiednich środków chemicznych uzyskuje się czyste spasywowane
powierzchnie. Powierzchnie takie są błyszczące z metalicznym połyskiem i nie powinny ulegać korozji. Stal chromowoniklowa popularnie też zwana w przemyśle spożywczym stalą nierdzewną jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym
linii produkcyjnych w przemyśle mleczarskim. Pomimo nazwy.
i oczekiwań stal ta również ulega korozji w stosunkowo łagodnych warunkach eksploatacyjnych i agresywnych środ-
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kach myjących i dezynfekujących. W zależności od rodzaju,
stężenia i temperatury ośrodka wywołującego korozję, stanu
metalurgicznego i fizycznego stali, gładkości powierzchni.
i wielu innych czynników, wyroby mogą podlegać różnym
rodzajom zużycia [2]. W zbiornikach procesowych mamy do
czynienia z korozją elektrochemiczną.
Ze względu na wynik oddziaływania rozróżniamy wiele rodzajów korozji. Zgodnie z normą PN-EN 10088-1 stal
nierdzewna to stal, w której zawartość chromu przekracza
10,5%. W każdym przypadku proces korozji wiąże się z niszczeniem na powierzchni metalu cienkiej bogatej w Cr, pasywnej warstewki tlenkowej, która po uszkodzeniu przy obecności tlenu w roztworze podlega „samonaprawie”. Tak więc
stale nierdzewne swoją bardzo dobrą odporność korozyjną
zawdzięczają zjawisku pasywacji.
Korozja ogólna polega na równomiernym ubytku grubości stali. Dla stali odpornych na korozję jako dopuszczalny
przyjmuje się – dla większości zastosowań – średni roczny
ubytek grubości nie przekraczający 0,1 mm. Bardziej groźna
dla konstrukcji jest korozja miejscowa (wżerowa lub szczelinowa), która w stosunkowo krótkim czasie prowadzi do perforacji zbiornika.
Korozja wżerowa pojawia się przeważnie na wszelkiego
rodzaju niejednorodnościach wewnętrzych metalu (wtrącenia
niemetaliczne, wydzielenia, odkształcenia) i zewnętrznych
(krawędzie, zarysowania, wgniecenia, resztki zgorzeliny,
osady itd.) Korozja taka jest rezultatem miejscowego zniszczenia warstewki pasywnej i powstania ogniwa galwanicznego w obecności jonów halogenkowych. Odporność na korozję wżerową zwiększają Cr, Mo i N.
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Korozja szczelinowa – pojawia się w szczelinach i zagłębieniach konstrukcyjnych, pod uszczelnieniami, główkami
śrub i nitów, pod osadami i zgorzeliną oraz we wszelkiego
rodzaju pęknięciach. Korozja szczelinowa powstaje w wyniku stopniowego zanikania warstewki pasywnej w szczelinach, w których na skutek utrudnionego napowietrzenia.
i zahamowanego dopływu tlenu, warstewka ta nie może się
zregenerować. Korozja wżerowa wiązana jest najczęściej.
z agresywnością środowiska, natomiast szczelinowa z geometrią konstrukcji [3]. Strefa uczulona powstała przez nagrzanie stali do temperatury 500÷8500C, osłabia zdolność pasywacji, sprzyja powstawaniu procesów wżerowych i może być
powodem korozji międzykrystalicznej.
Korozja stykowa (galwaniczna) w klasycznym układzie
jest wywołana stykiem dwóch metali lub stopów o różnych
potencjałach, w konsekwencji powstaje ogniwo galwaniczne. Skuteczność działania ogniwa zwiększa się ze wzrostem
różnicy potencjałów stykających się ze sobą dwóch metali
w środowisku korozyjnym, np. zawierającym jony chlorkowe. Połączenie stali z metalem o innym elektrochemicznym
potencjale przy udziale elektrolitu sprawia, że metal mniej
szlachetny ulega intensywnemu rozpuszczaniu, zwłaszcza
gdy jego powierzchnia jest znacznie mniejsza w porównaniu
z powierzchnią metalu bardziej szlachetnego, a temperatura
elektrolitu jest wysoka [4].
Korozja naprężeniowa – zachodzi na skutek istnienia.
w metalu naprężeń własnych. Miejsca materiału o różnych
naprężeniach mają rozmaite ilości energii wewnętrznej, co.
w obecności powoduje powstanie ogniw lokalnych, które
z kolei powodują korozję. Mogą to być naprężenia zarówno wywołane działaniem sił zewnętrznych jak i naprężenia.
z uprzednich procesów technologicznych np. zginania, spawania, przejawem tego typu korozji są pęknięcia.
Zbiorniki wykonuje się zwykle za pomocą spawania, najczęściej w osłonie gazów szlachetnych. Spawanie wykonywane jest przez miejscowe topienie brzegów stali i właściwie
dobranego spoiwa, a powtarzające się cykle cieplne są odpowiedzialne za budowę strukturalną i właściwości złącza.
Złącze spawane wykazuje niejednorodność w stosunku do
materiału spawanego z wielu powodów. Skład chemiczny
materiału dodatkowego różni się zwykle od materiału łączonego, spoina ma strukturę dendrytyczną ukształtowaną przebiegiem krzepnięcia stopiwa. Natomiast stal ma strukturę
włóknistą powstałą w wyniku obróbki plastycznej. Na przejściu występuje strefa wpływu ciepła o strukturze i właściwościach różnych, zarówno od materiału rodzimego jak i spoiny.
Proces spawania generuje w złączu naprężenia, które mogą
powodować odkształcenia plastyczne i powstawanie naprężeń szczątkowych, a w skrajnych przypadkach pęknięcia..
W zależności od parametrów spawania stan strukturalno-naprężeniowy złącza wykazuje znaczną niejednorodność.
Przedmiotem badań był zbiornik na mleko zbudowany
ze stali 1.4301 metodą wielościegowego spawania w jednej.
z krajowych firm. Po 6- miesięcznej eksploatacji analiza kontrolna mleka składowanego w zbiorniku wykazała zwiększoną zawartość bakterii. Mleko składowane w innych zbiornikach nie wykazywało odchyleń od normy. Firma mleczarska
stosowała proces CIP z wykorzystaniem kąpieli zasadowej,
następnie kwaśnej z końcowym płukaniem wodnym. Ostatnim etapem była sterylizacja za pomocą pary o temperaturze 1480C. Kontrola wewnętrzna zbiornika wykazała nieciągłość o długości ok. 2 m przebiegającą w strefie wpływu
spoiny wzdłużnej, odpowiadającej szerokości jednej z carg
zbiornika. Nieciągłość została zakwalifikowana jako pęknięcie korozyjne, zbiornik został wyłączony z eksploatacji,.
a z uszkodzonego płaszcza pobrano próbkę do badań laboratoryjnych. Firma, która zbudowała zbiornik ma wieloletnie
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doświadczenie w spawaniu zbiorników ciśnieniowych ze stali
austenitycznych, zatrudnia uprawnionych spawaczy, deklaruje
stosowanie wymagań Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/EC oraz
kwalifikowanych procedur spawania. Podstawowe technologie spawania wykorzystywane w zakładzie to ręczne spawanie TIG, półautomatyczne MIG oraz okazjonalnie MAG.
w pracach spawalniczych na stalach węglowych.

Metodyka badań
Do badań dostarczono fragment płaszcza zbiornika na
mleko, uszkodzoną spoinę przedstawiono na rysunku 1.
Nieciągłość przypominająca pęknięcie przebiega w linii wtopienia spoiny od strony wewnętrznej zbiornika, a głębokość
pęknięcia przekracza miejscami 3 mm. Przerywane kilkumilimetrowe nieciągłości występują również po przeciwnej stronie lica spoiny (rys. 1 b). Lico spoiny od strony wewnętrznej.
i zewnętrznej zostało wyszlifowane do grubości materiału.
rodzimego. W celu wyjaśnienia przyczyn uszkodzenia spoiny
przeprowadzono: badania składu chemicznego stali i spoiny
oraz badania mikro- i makroskopowe, a także pomiary twardości.
Skład chemiczny oceniano za pomocą spektrometru ARL
3460 po usunięciu warstwy wierzchniej o grubości ok. 1 mm
na blasze i obustronnie na spoinie. Na zgładzie poprzecznym
uszkodzonej próbki przeprowadzono badania makro- i mikroskopowe oraz pomiary twardości metodą Vickersa HV10,.
obserwacje wykonano na mikroskopie optycznym Olympus.

a)

b)

Rys. 1. Widok nieciągłości spoiny w linii wtopienia: a – w szczelinie rdzawe produkty korozji, b – ostrze scyzoryka wskazuje kierunek.
i głębokość nieciągłości
Fig. 1. View of weld discontinuity in a line of fusion. a – rusty corrosion products inside the flaw, b – tip of a pen-knife shaws a direction
and depth of crevice

Wyniki badań
Określony w analizie spektralnej skład chemiczny blachy
i złącza oraz wymagania PN-EN 10088-2 dla stali 1.4301
(X5CrNi18-10) zestawiono w tablicy I.
Wyniki badania wskazują, że blacha spełnia wymagania
w zakresie składu chemicznego, a spoina została wykonana
drutem z dodatkiem molibdenu i krzemu, najprawdopodobniej 316L-Si. Budowę makroskopową spoiny przedstawiono
na rysunku 2.
Złącze na blasze o grubości 12 mm wykonane zostało
jako dwustronne, wielościegowe. Metodą TIG wykonano
ścieg przetopowy, a metodą MIG pozostałe ściegi. Według
instrukcji spawania (WPS) spoinę należało wykonać jako
dwustronną, ukosowaną na X z pełnym przetopem. Ujawniona struktura wskazuje, że przygotowanie do spawania nie
było wykonane starannie. Pozostawiono zbyt duży próg i nie
zastosowano dostatecznego odstępu, co przy stosowanych
parametrach spawania stało się przyczyną braku przetopu.
Nie wycięto powstałej niezgodności przed położeniem ściegów z drugiej strony złącza. Wyraźnie daje się zaobserwować niejednorodność strukturalną poszczególnych ściegów
polegającą na silnym trawieniu się niektórych z nich. W takiej
właśnie silnie trawiącej się strukturze nastąpił atak korozyjny,
który doprowadził do powstania nieciągłości.
Korozja przebiegała całą szerokością silniej wytrawionego obszaru wskazując na jego znaczną podatność korozyjną.
Duża szerokość wytrawienia i płaskie dno powstałej nieciągłości wskazuje, ze proces nie był pękaniem korozyjnym.
Proces został określony jako korozja galwaniczna związana
z aktywowaniem działania ogniwa galwanicznego, w którym
silnie trawiąca się faza stała się anodą, a przylegające do
niej słabo trawiące się strefy – katodą. Należy zauważyć, że
zjawisko wystąpiło tylko od strony wewnętrznej zbiornika, tj.
od strony środowiska agresywnego. Badania mikroskopowe
wykazały w materiale rodzimym typową budowę austenityczną wydzieleniami ferrytu δ rozłożonego pasmowo. Podobna struktura wystąpiła w strefie wpływu ciepła, w której nie
stwierdzono wydzieleń węglikowych. Struktura strefy, która
uległa procesom korozyjnym jest wąskim pasmem wewnętrz-

nego ściegu przylegającym do linii wtopienia, ma charakter
igłowy martenzytyczny. Analogiczna struktura o budowie
martenzytycznej jest obecna również w drugim silniej wytrawionym obszarze (rys. 2).
Badania twardości prowadzono we wszystkich strefach
złącza na głębokości < 2 mm pod powierzchnią oraz w obszarach o budowie igłowej. Wyniki pomiarów twardości zestawiono w tablicy II.
Pomiary twardości wykazują zbliżony poziom twardości
(280 HV) materiału rodzimego i SWC oraz nieznacznie (o ok.
30 HV) wyższą twardość w samej spoinie. Strefa ulegająca
przyspieszonej korozji wykazuje znacznie wyższą twardość
ok. 415 HV, którą można przypisać utworzeniu struktury hartowania. Powstaje pytanie jaka jest przyczyna tego zjawiska,
gdyż austenityczne stale chromowo-niklowe nie są skłonne
do podhartowywania się.

Rys. 2. Budowa makroskopowa złącza. Widoczne niezgodności
spawalnicze (brak przetopu, pęcherze kanalikowe) oraz szczelina
powstała w wyniku korozji
Fig. 2. Macrostructure of joint. Evident imperfections (lack of penetration, porosities), and crevice resulting from galvanic corrosion

Tablica I. Skład chemiczny blachy, spoiny zewnętrznej i wewnętrznej oraz stali 1.4301 według wymagań PN-EN 10088-2
Table I. Chemical analysis of sheet used for container, inner and external welds and 1.4301 steel according to PN-EN 10088-2
Miejsce badania

Zawartość pierwiastków, %
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

N

Blacha

0,020

0,57

1,72

0,028

0,001

18,30

8,20

0,42

0,30

0,053

PN-EN

≤ 0,07

≤ 1,00

≤ 2,00

≤ 0,045

≤ 0,015

17÷19,5

8÷10,5

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,11

Spoina zewnętrzna

0,020

0,78

1,63

0,016

0,009

18,30

11,1

0,04

1,92

0,031

Spoina wewnętrzna

0,020

0,89

1,48

0,018

0,011

17,9

11,2

0.03

2,11

0,033

Tablica II. Wyniki pomiarów twardości HV10
Table II. Hardness (HV10) measurements results
Lokalizacja pomiaru

Materiał rodzimy

Strefa wpływu ciepła

Materiał spoiny

Strefa o budowie igłowej

Spoina wewnętrzna

278, 276, 268

288, 276, 281

318, 302, 311

421, 405, 419

Spoina zewnętrzna

280, 281, 266

279, 277, 284

302, 308, 306

417, 418, 401

274,8

280,8

307,8

413,5

Wartość średnia
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Tablica III. Wyniki badań składu chemicznego złącza metodą mikroanalizy rentgenowskiej
Table III. Micro X-ray analyse results of joint
Pierwiastek, %

Miejsce badania

Si

Mn

Cr

Materiał rodzimy

0,6

1,7

Spoina – warstwa licowa

1,0

1,5

Spoina – warstwa korodująca

0,9

1,6

Postanowiono przeprowadzić dodatkowo badanie składu chemicznego strefy o strukturze igłowej na mikroskopie
skaningowym wyposażonym w przystawkę do mikroanalizy
rentgenowskiej EDS. Badanie wykazało, że w strefie ulegającej korozji skład chemiczny wykazuje obniżoną zawartość
chromu i niklu (6,9% Cr i 3,4% Ni) (tabl. III).
Jest to zdecydowanie za mało do wytworzenia odporności
korozyjnej, natomiast mimo znikomej zawartości węgla wystarczająco dużo, aby stal uczynić podatną na hartowanie.

Podsumowanie
Jedynym realnym, wiarygodnym wytłumaczeniem obecności w spoinie stref o niedostatecznej koncentracji pierwiastków gwarantujących odporność korozyjną jest użycie
drutu przeznaczonego do spawania stali węglowych podczas
wykonywania ściegów wewnętrznych. Firma spawalnicza posiadała taki drut w magazynie wykorzystywany w metodzie
MAG. Na rysunku 3 w obszarze złącza wyróżniono poszczególne ściegi. Jako pierwszy został położony ścieg przetopowy a wykonany metodą TIG. Złe przygotowanie do spawania,
za duży próg i brak odstępu spowodowało brak przetopu. Kolejne ściegi b i z drugiej strony d – na zgładzie praktycznie
widoczne są pozostałości po ich niecałkowitym wycięciu,
wykonane zostały metodą MIG przy użyciu nieprawidłowego
materiału dodatkowego do spawania. Jest bardzo możliwe,
że spawacz zorientował się, że spawa nieprawidłowym drutem w trakcie spawania. Fakt z pewnością nie został zgłoszony przełożonym, a spawacz postanowił naprawić swój błąd
przez wycięcie ,,czarnych” ściegów i ponowne zapełnienie
spoiny właściwym drutem. Niestety wycięcie było niedokład-

Ni

Mo

Fe

19,4

8,4

0,5

69,6

18,1

11,0

2,3

66,1

6,9

3,4

0,5

86,7

ne. Rezultatem naprawy są ściegi licowe c i e, o prawidłowym
składzie chemicznym, które jednakże nie odizolowały resztek
ściegów ,,czarnych” od wewnętrznej ścianki zbiornika.
Ścieg b, który był w kontakcie z agresywnym środowiskiem wewnątrz zbiornika uległ korozji galwanicznej tworząc
szczelinę. W chwili wyłączenia zbiornika z eksploatacji tj. po
6 miesiącach pracy, proces korozji wytworzył szczelinę o głębokości ok. 2÷3 mm. Dłuższa eksploatacja doprowadziłaby
do całkowitego przekorodowania ściegu b i rozwój nieciągłości przez połączenie się powstałej szczeliny z brakiem przetopu w środkowej części blachy, a dalej korozja ściegu d do
całkowitej perforacji ścianki, o ile ciśnienie wewnętrzne nie
doprowadziłoby do wcześniejszego rozerwania zbiornika.

Wnioski
Wyniki badań fragmentu uszkodzonego zbiornika w linii
przetwórstwa mleka wskazują, że:
1. Powodem powstania nieciągłości była korozja galwaniczna wewnętrznego ściegu złącza mającego
kontakt z agresywnym medium stosowanym do mycia i dezynfekcji zbiornika.
2. Niewłaściwy skład chemiczny ściegu był rezultatem
zastosowania drutu przeznaczonego do spawania
stali węglowych.
3. Próba naprawy spoiny okazała się nieskuteczna,
gdyż wadliwe ściegi nie zostały całkowicie wycięte,
a ściegi licowe wykonane właściwym drutem nie pokryły szczelną warstwą niedokładnie wyciętych ściegów.
4. W przedsiębiorstwie produkującym zbiorniki nie
funkcjonuje w sposób prawidłowy system kontroli
jakości w zakresie: przestrzegania kwalifikowanych
technologii spawania (WPS), spawania na tej samej
hali stali węglowych i wysokostopowych, na tych
samych spawarkach oraz magazynowania i gospodarowania materiałami dodatkowymi do spawania.
Ponadto braku procedur postępowania w przypadku
wystąpienia nietypowych odchyleń od procesu technologicznego.

Literatura

Rys. 3. Makrostruktura złącza z wyodrębnieniem ściegów: a – przetop TIG, b i d – pozostałości ściegów ,,czarnych”, c i e – ściegi licowe
wykonane metodą MIG
Fig. 3. Macrostructure of joint – isolation of beads. a – TIG root run,.
b and d – remins of “black” beads, c and e – MIG final runs
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Michał Wińcza

Analfabetyzm techniczny – rzeczywistość,
czy fikcja (analiza problemu)
Technical illiteracy – reality or fiction
(analysis of the problem)
Streszczenie

Abstract

Jedną z przyczyn awarii konstrukcji spawanych jest
brak zainteresowania aktualnymi trendami w konstrukcjach i technologiach spawalniczych. Rutyna, powielanie
zdeaktualizowanych technologii i brak niezbędnych, podstawowych informacji o stosowanych obecnie metodach
wytwarzania i materiałach, wpływają na wzrost awaryjności i wadliwości konstrukcji.

One of the failures of welding constructions is the lack
of interest in actual trends in welding constructions and
technologies. The routine, the coping of obsolete technologies and the lack of necessary basic information about
the manufacturing methods and materials applied currently have an impact on the increase in construction failure
frequency and defectiveness.

Wstęp
Burzliwy rozwój technologii wytwarzania nowych, coraz
doskonalszych metalowych materiałów konstrukcyjnych powinien dawać równie doskonałą jakość konstrukcji finalnej.
Niestety, w znakomitej większości przypadków, wysoka jakość wytwarzanych materiałów konstrukcyjnych zanika stopniowo w poszególnych etapach projektowania i przetwarzania ich na gotowy wyrób. Powody tego są złożone i trudne do
usunięcia, a wynikają z poniżej przedstawionych przyczyn.
Fakt, że bardzo często pociągnąć to może za sobą katastrofalne skutki, z zasady nie jest brany pod uwagę przy
realizacji poszczególnych etapów wytwarzania. Dotyczy to
zwłaszcza konstrukcji wielkogabarytowych, przeznaczonych
do długotrwałej eksploatacji, przy ekstremalnych obciążeniach zmiennych, których awaria może spowodować nieobliczalne konsekwencje. Są to konstrukcje dla wysokościowego budownictwa stalowego i żelbetowego, dalekosiężne
rurociągi przemysłowe, urządzenia do transportu, dźwigi,
żurawie, suwnice, mosty, kadłuby statków, elementy urządzeń energetycznych itp. Problem jest tym istotniejszy, gdy
na konstrukcje stosowane są materiały o dużej wrażliwości
na oddziaływania ciepła przy ich kształtowaniu i spawaniu.
Prof. L. Dobrzański stwierdził [1] optymistycznie, że.
z wielotysięcznej grupy materiałów inżynierskich przeciętnie
doświadczony inżynier w trakcie swojej kariery zawodowej
poznał około pięćdziesięciu. Ale zauważył również, że okres
półaktualizacji wiedzy o awangardowych obszarach inżynierii materiałowej nie przekracza 2–3 lat, co powoduje konieczność ciągłego uzupełniania informacji w tym zakresie. Niestety, w większości przypadków wiedza o przetwarzanych
Mgr inż. Michał Wińcza – Rywal-RHC, Gdańsk.

materiałach ogranicza się do znajomości podstawowych
parametrów wytrzymałościowych (Re, Rm, A5, udarność.
w normalnych i obniżonych temperaturach) i te informacje są
podstawą do zastosowania danego materiału w konstrukcji.
Wpływ poszczególnych operacji technologicznych na
właściwości przetwarzanego materiału z zasady nie jest
uwzględniany w pracach projektowych. Dotyczy to szczególnie operacji technologicznych z użyciem energii cieplnej,
wśród których dominującą rolę odgrywa spawanie.
Prof. J. Senkara [2] stwierdził: „Złącza wykonane metodami spajania (spawane, zgrzewane, lutowane) uważane są
powszechnie za najsłabsze miejsca konstrukcji, w potocznym rozumieniu tego słowa. Większość procesów spajania
zachodzi przy udziale fazy ciekłej, a więc mamy do czynienia
z niekorzystną strukturą laną spoiny i składzie chemicznym
zwykle różniącym się od materiału rodzimego. Różnica ta
może wynikać z celowego doboru materiału dodatkowego,
przy czym może to być różnica nieznaczna (np. obniżona
zawartość węgla przy spawaniu stali czy ubytek składnika.
o wysokiej prężności pary) lub drastyczna (luty, spoiwa spawalnicze o odmiennym składzie).
W przypadku spawania i zgrzewania jest topiony lokalnie
materiał spajany, co niszczy jego strukturę, wynikającą z dotychczasowej historii technologicznej (wytop, przeróbka plastyczna, wyżarzanie, obróbka cieplna itd.). Operuje się zwykle ruchomym źródłem ciepła o dużej koncentracji energii,
proces przebiega wręcz dynamicznie, przy dużym odchyleniu
od stanu równowagi termodynamicznej, w gradiencie temperatury. W efekcie powstaje złącze o zróżnicowanym składzie
chemicznym i zróżnicowanej strukturze spoiny i strefy wpływu ciepła, często z makro- i mikrodefektami, niewolne od odkształceń geometrycznych i naprężeń. W świetle powyższego, nie bez racji można uznać, że zadaniem spawalnictwa
jest otrzymywanie wyrobów i budowa konstrukcji spajanych
przy możliwie najmniejszym obniżeniu właściwości złączy,.
w stosunku do materiałów wyjściowych, przy czym obniżka ta
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Rys. 1. Szacowany czas pracy dla elementów rurociągów zamontowanych w elektrowniach
Fig. 1. Estimated working time of the elements of pipelines installed
in power stations

traktowana jest jako coś naturalnego i nieuniknionego. Czyli,
mówiąc trywialnie, chodzi o to, aby połączyć, ale przy tym jak
najmniej zepsuć”.
Opisane stwierdzenia najlepiej ilustruje schematycznie
przedstawiony na rysunku 1 element rurociągu energetycznego, z podaniem czasu eksploatacji poszczególnych jego
fragmentów:
– połączeń spawanych,
– odcinka giętego poddanego odkształceniom ściskającym
i rozciągającym,
– odcinka nieodkształconego i niepoddanego działaniu ciepła.

Dostępność i jakość informacji
Znajomość procesów metalurgiczno-strukturalnych zachodzących w trakcie spawania jest często minimalna,.
a przecież przez umiejętne sterowanie przebiegiem prac spawalniczych można znacznie ograniczyć negatywne oddziaływanie spawalniczych źródeł ciepła na obrabiany materiał.
Nie bez znaczenia są tu również deformacje spawalnicze, które mogą mieć decydujący wpływ na końcowy wynik
wytrzymałościowo-estetyczny. Problem niedoinformowania
kadry projektowo-technologicznej jest złożony, gdyż występuje wiele czynników wpływających na omawianą sytuację.
W czasie studiów przyszły inżynier jest zapoznawany dość
szczegółowo z procesami metalurgicznymi przy wytwarzaniu stali i ogólnikowo z wytwarzaniem metalowych materiałów nieżelaznych. Jest to wiedza niezbędna do zrozumienia
podstawowych procesów zachodzących przy wytwarzaniu
materiałów, a całkowicie niewystarczająca przy opracowaniu
procesów i technik wykonawczych, których celem jest uzyskanie wyrobu finalnego z wymaganą dokładnością i jakością. Gama materiałów konstrukcyjnych jest obecnie tak duża,
że jest rzeczą niemożliwą dokładne opracowanie instrukcji
technologicznych spawania, bez znajomości zmian zachodzących w czasie ich przetwarzania.
Nowe materiały metalowe, wchodzące do produkcji, są
coraz bardziej skomplikowane, trudne technologicznie i wymagają indywidualnego do nich podejścia. W tej sytuacji
konstruktor i technolog, którzy chcą utrzymać wysoki poziom
wytwarzanych wyrobów, są „skazani” na ciągłą aktualizację
swojej wiedzy. Problem polega jednak na tym, na ile oni chcą
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i mogą z tego skorzystać. W okresie głębokich przekształceń ustrojowo-ekonomicznych, w latach 90. ubiegłego wieku,.
w wielu liczących się przedsiębiorstwach produkcyjno-projektowych wystąpiły trudności finansowe. Typową reakcją kierownictwa tych zakładów była likwidacja tzw. działów nieprodukcyjnych, w tym ośrodków informacji naukowo-technicznej,
a także rezygnacja z prenumeraty czasopism technicznych.
oraz z innych form aktualizacji wiedzy inżynierskiej, jak: seminaria, sympozja i konferencje naukowo-techniczne. Prenumerata indywidualna czasopism stanowiła zawsze ilości marginalne. Spowodowało to głęboką zapaść informacyjną, gdyż
większość awangardowych informacji technicznych ogłaszanych na świecie w latach 90. ubiegłego wieku nie docierała
do ogółu kadry inżynierskiej. Sytuacja w tym zakresie była.
w miarę opanowana w przedsiębiorstwach, które miały ustabilizowaną produkcję, nadzorowaną przez instytucje zewnętrzne (UDT, Okrętowe Towarzystwa Klasyfikacyjne), które.
za pomocą przepisów i zaleceń wymuszały konieczność analizowania problemów technologiczno-metalurgicznych. Ale.
i w tym przypadku zdarzały się odstępstwa od właściwej wiedzy spawalniczej często o skutkach katastrofalnych, zarówno
jako zniszczenie konstrukcji, jak i załamania się finansowego przedsiębiorstwa. Obecnie, przy dostępie do informacji
internetowych, możliwości uzupełniania wiedzy technicznej
zostały znakomicie uproszczone, jednakże zarówno przepisy, jak i informacje zawarte w Internecie oraz w książkach
technicznych mają charakter ogólny (encyklopedyczny) i nie
dają recepty na rozpracowanie poszczególnych problemów.
Prof. M. Blicharski [3] stwierdził, że nie ma dwóch takich samych stali (wytopów), gdyż nawet minimalne zmiany.
w składzie chemicznym czy parametrach wytwarzania mogą
w sposób drastyczny zmienić charakterystyki tworzywa..
Typowym tego przykładem mogą być stale wysokostopowe,
w których zmiana zawartości węgla o setne procenta może
mieć wpływ na właściwości spawalnicze. Stwierdzenie to można z dużą dozą prawdopodobieństwa rozszerzyć na metale
nieżelazne i ich stopy. Dlatego też przy opracowywaniu technologii spawania materiałów metalowych o złożonym składzie chemicznym i strukturze metalurgicznej należy uwzględ-.
dnić możliwość wpływu tych czynników na efekt finalny.

Analfabetyzm techniczny
w praktyce
Rzeczowa analiza problemu z uwzględnieniem możliwie
największej ilości czynników mogących mieć wpływ na jakość konstrukcji jest często zastępowania przez rutynę, technologię sprzed lat (bo jest opracowana), często dla innych
materiałów, lub przeświadczenie: „nie ma problemu, jakoś to
zrobimy” lub ,,i to żelazo”, ,,i to żelazo”, więc po co trudzić się
nadaremnie. Typowym tego przykładem, potwierdzającym te
stwierdzenia, było pojawienie się w skali masowej pęknięć
w spoinach wykonywanych przy łączeniu stali 18G2AV –.
o równoważniku węgla ok. 0,45% (wg analizy hutniczej).
W czasie analizowania przyczyn okazało się, że:
– spawanie prowadzone było na otwartej przestrzeni,.
w czasie temperatur ujemnych (ok. -15°C),
– grubość łączonych elementów z zasady nie była mniejsza
niż 25 mm,
– przed spawaniem nie stosowano podgrzewania wstępnego,
– do spawania użyto elektrod z otuliną rutylową typu ER146,
o wytrzymałości niższej niż materiał spawany.
W dokumentacji zarówno konstrukcyjnej, jak i technologicznej nie było żadnych zaleceń dotyczących właściwego
prowadzenia prac produkcyjnych i widocznie konstruktorzy.

i technolodzy zakładali, że zakład spawający od lat kilkunastu
stale niestopowe, nie powinien mieć problemów ze spawaniem stali 18G2AVNb, stosowanej przecież w kraju od co najmniej ćwierć wieku. Życie brutalnie zweryfikowało ten sposób
myślenia, gdyż obecnie do każdego gatunku stali wymagane
jest odrębne podejście technologiczne. Wiadome jest, że stale o podwyższonej wytrzymałości typu 18G2AVNb stosuje się
na wysoko obciążone statycznie i dynamicznie konstrukcje,
których awaria może pociągnąć nieobliczalne skutki, z zagrożeniem życia osób eksploatujących te konstrukcje włącznie.
Często bezpośredni wykonawcy są nieświadomi – lub nie
chcą być świadomi – możliwych skutków ich postępowania.
Zastosowanie materiałów dodatkowych o innych, niż
przewiduje projekt, charakterystykach wytrzymałościowych
wynika z dużej ilości przypadków z ceny lub z zasady „brać to,
co jest w magazynie”. Innym przykładem, potwierdzającym
powyższe stwierdzenia, jest omawiany już problem spawania
konstrukcji z prętów do zbrojenia betonu (granica plastyczności tych prętów 500 N/mm2) [8]. I w tym przypadku nastąpił
ciąg naruszeń, świadczący o niekompetencji i analfabetyzmie
zarówno technicznym, jak i prawnym na wszystkich szczeblach wytwarzania. Projektant przywołał materiał dodatkowy.
o wytrzymałości niższej od materiału podstawowego, a rozwiązania konstrukcyjne spawanych węzłów nie dawały żadnej
możliwości skontrolowania ich po spawaniu. Główny wykonawca nie sprawdził (do czego był zobowiązany) kwalifikacji
i możliwości produkcyjnych podwykonawcy, a podwykonawca przebił wszystko i wszystkich „atutowym asem z rękawa”
przez niekompetencje, niechlujstwo i brak odpowiedzialności
za swoją produkcję. Wykonana konstrukcja zbrojenia miała
być elementem konstrukcji mostowej, a więc problem kwalifikował się również do sprawy prokuratorskiej.
Przykładem, ilustrującym wpływ niekompetencji na koszty produkcji, jest regeneracja gładzi tłoka podnośnika windy
hydraulicznej. Prace regeneracyjne przeprowadziło przedsiębiorstwo zatrudniające kilkudziesięciu inżynierów, w tym kilku
spawalników. Decyzję o regeneracji podjął kierownik budowy (inżynier budowlany), nie konsultując jej z fachowcami.
Prace spawalnicze wykonał spawacz-zbrojarz elektrodami
połączeniowymi, ściągnięty awaryjnie z budowy oczyszczalni
ścieków. Efektem poczynań tego typu było złomowanie tłoka.
i konsekwencje finansowe związane z zakupem nowego,
kary umowne za niedotrzymanie terminu oddania obiektu.
i utrata wiarygodności jako wykonawcy.
Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że prace te prowadzone
były w mieście, mającym prężne zaplecze naukowo-techniczne
(katedry i zakłady spawalnictwa w kilku uczelniach) i liczne zakłady remontowo naprawcze (stocznie, ZNTK, ZREMB itp.).
Sytuacje opisane powyżej nie występują tylko w Polsce.
Prof. A. Hobbacher [5] z Fachhochschule Wilhelmshafen podał przykłady awarii konstrukcji wynikające z niedbalstwa,
niekompetencji, braku kontroli, a nawet kryminalnych poczynań, które spowodowały śmierć wielu osób i niewymierne
straty finansowe.
Przyczyną zawalenia się przęsła mostu, w którego wyniku
zginęło ponad 50 osób, było całkowite odejście od założeń
projektowych, brak nadzoru i możliwości kontroli nieniszczącej i karygodne łamanie dyscypliny technologicznej. Główny wiązar mostu o grubości 18 mm był połączony z blachą.
o grubości 52 mm dwoma jednowarstwowymi (góra i dół) spoinami przykrywającymi jedynie styk (bez żadnego ukosowania krawędzi). Redukcja grubości przewidziana w projekcie
została w trakcie realizacji zmniejszona 4–5-krotnie, co spowodowało powstanie karbu konstrukcyjnego. Rozwiązanie
konstrukcyjne tego węzła uniemożliwiało przeprowadzenie
badań nieniszczących. Innym przykładem była awaria dźwigu
samojezdnego o udźwigu 250 ton, która była wynikiem zmia-

ny (dla uproszczenia technologii) układu obwodowego spoin
z ciągłych na przerywane – wykonane tylko na odcinkach
prostych. Zmiana nie została uzgodniona z projektantem.
Nowoczesne metody projektowania konstrukcji metalowych rozwinęły się dzięki wprowadzeniu techniki komputerowej. Stosowana metoda elementów skończonych (MES) jest
podstawowym narzędziem przy obliczaniu i projektowaniu
konstrukcji [5]. Daje ona możliwości zmniejszenia wymiarów
projektowanych elementów (przy wzroście naprężeń), jednak jest prawdziwa, przy uzyskaniu wymiarów spoin zgodnie
z rysunkiem, co w praktyce jest bardzo często niemożliwe.
Ograniczona jest również możliwość interpretacji wyników.
z braku doświadczenia w tej dziedzinie. Osiągnięcia w zakresie projektowania komputerowego nie powinny przesłaniać
faktu, że programy komputerowe są jedynie nowoczesną
deską kreślarską, nie podają, co projektant powinien zrobić,
a tym bardziej nie ostrzegają go, czy wybrał właściwe rozwiązanie. Interpretacja wyników obliczeń komputerowych
może doprowadzić do mylnych wniosków dotyczących wytrzymałości konstrukcji w konfrontacji z jakością i odchyłkami
montażu oraz wymiarami poszczególnych elementów konstrukcji. Analiza przyczyn uszkodzeń konstrukcji wykazała,
że ok. 80% uszkodzeń jest spowodowanych niewłaściwym
projektowaniem, a z tego 70%, to wynik pęknięć zmęczeniowych [5]. Dotychczas zbyt mało uwagi poświęcano na analizę tego problemu, zarówno w czasie kształcenia politechnicznego, jak i później – w czasie prac projektowych. W obu
przypadkach związane jest to z tradycyjnym kształceniem
inżynierów. Podręczniki projektowania maszyn i ich elementów zawierają zbyt mało wiadomości na ten temat. Dotyczy
to również możliwości analizowania przyczyn powstawania
koncentracji naprężeń, w wyniku niewłaściwych rozwiązań
węzłów spawanych.

Analfabetyzm techniczny
wyższego szczebla
Badania materiałów, w celu stwierdzenia ich przydatności
do zastosowania w odpowiedzialnych konstrukcjach, w znakomitej większości przypadków dotyczą jednej lub dwóch,
powiązanych ze sobą operacji technologicznych (obróbka
krawędzi, spawanie). Pozostałe operacje technologiczne (prostowanie, kształtowanie na zimno i gorąco) bardzo
rzadko są przedmiotem badań. Kompleksowa analiza operacji spawalniczych z zasady nie jest prowadzona. Wiadome
jest, że końcowa wytrzymałość konstrukcji jest wypadkową
wszystkich czynników wpływających na tę wytrzymałość.
Zdarza się również, że prace badawcze podejmowane są bez
poprzedzających je analiz. Typowym przykładem były przeprowadzone na jednej z uczelni badania nad możliwością
naprawy odlewów siluminowych (AlSi11) za pomocą spawania metodą TIG [4]. Jak wynikało ze sprawozdania, do prób
użyto odlewy, w których stwierdzono „występowanie licznych
rzadzizn”, o wydłużeniu o ok. 20% niższym od przewidywanego w normie PN-EN 1706, z zastosowaniem stopiwa typu
AlMg5 (a przecież istnieje bardzo dobre stopiwo o podobnym składzie chemicznym). Wyniki prób (negatywne) dały
podstawę do dyskwalifikacji tej metody naprawy. Spawanie.
z użyciem spoiwa siluminowego (AlSi12) nie było prowadzone, a dobór stopiwa zasugerował spawacz.
Analizy dotyczące różnych metod obróbki krawędzi blach
wykazały, że jedną z najbardziej wydajnych metod jest plazma powietrzna, podczas, gdy inne analizy wykazały, że do
uzyskania poprawnego połączenia spawanego konieczna
jest dodatkowa obróbka krawędzi [6, 7].
Przegląd spawalnictwa 6/2008
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Podsumowanie
Podane przyczyny powstawania niezgodności spawalniczych i wynikające z tego skutki spowodowane
czynnikiem ludzkim można podzielić na dwie grupy:
– przyczyny wynikające z nieznajomości przetwarzanego materiału,
– świadome, celowe działania powodowane chęcią zysku, złą wolą czy tępotą umysłową decydentów.
Z kolei obie te grupy można podzielić na:
– powodujące konsekwencje finansowe,
– powodujące, oprócz konsekwencji finansowych, zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.
Niezależnie od zaszeregowania przyczyn i skutków
do poszczególnych grup, odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy obciąża decydentów wszystkich szczebli,
gdyż przy obecnym stanie komunikacji informacyjnych
uzyskanie potrzebnych informacji nie stanowi problemu.
Najgroźniejsze w tym przypadku jest postępowanie wynikające z celowej działalności, które może nieść zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.
Cyniczne, napędzane chęcią zysku przeświadczenie .
o swojej nieomylności, poparte brakiem wiedzy i głupotą
techniczną działania nie tylko zasługują na ogólne potępienie, ale na sankcje typu prokuratorskiego, również .
w przypadku, gdy – na szczęście, nie dojdzie do katastrofy.
Odwoływanie się tu do zasad moralnych, które powinny
obowiązywać również wykonawców, wydaje się bezcelowe. Problem rozwoju myśli technicznej i technologicznej nie zawsze daje się odnieść do czynnika ludzkiego .
i można mieć wątpliwości co do postępu w tej dziedzinie.
Niezawodna i ekonomiczna konstrukcja nie może i nie
powinna powstać bez ustalonego poziomu intelektualnego i etycznego personelu pracującego w tej dziedzinie.
Niektóre typy wyrobów zachowują się różnie, w zależności od społeczeństwa i miejsca, w którym zostały
wytworzone. W podsumowaniu należy zadać pytanie:
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czy możliwe jest porównanie zagrożenia życia ludzkiego z możliwymi stratami ekonomicznymi? Odpowiedź
na tak postawione pytanie powinna być jednoznaczna .
w naszych tradycjach myślenia humanistycznego. Musimy jednak mieć świadomość, że duża część wytwarzanych konstrukcji będzie eksploatowana, nie spełniając
kryteriów 100% bezpieczeństwa.
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Analiza awarii konstrukcji spawanych
analysis of welded constructions failure
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono zależność pomiędzy awariami stalowych konstrukcji budowlanych a jakością złączy
spawanych. Autorzy na bazie własnych doświadczeń wymienili podstawowe nieprawidłowości zaobserwowane.
w procesach wytwarzania budowlanych złączy spawanych. Badania przeprowadzono na elementach spawanych, w których ujawniły się nieciągłości po krótkim okresie
eksploatacji. Badania laboratoryjne wykazały szereg niedociągnięć technologicznych i konstrukcyjnych. Na pod-.
stawie wyników badań przekazano wytwórcy zalecenia.
do korekty procesu technologicznego.

In the article we described dependence between failure of steel building constructions and the quality of welded
joints. On the basis of own experiences authors specified
basic improprieties observed in manufacturing process.
of welded joints. Examinations were performed on welded constructions in which discontinuities were revealed
after a short time of exploitation. Laboratory tests showed.
series of technolotgical and constructional shortcomings.
On the basis of examination results some guidelines.
to do a revision of welding process were hand over.
to the manufacturer.

Wstęp
W produkcji mostów, kadłubów okrętowych, zbiorników
ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych czy wytwarzaniu
konstrukcji budowlanych powszechnie stosowaną techniką
łączenia jest spawanie. Jakość wykonanych złączy decyduje o trwałości konstrukcji i jej niezawodności eksploatacyjnej.
[1, 5]. W różnych dziedzinach wytwarzania podejście do jakości jest zróżnicowane [6, 7, 8, 11, 14]. Szczególnie restrykcyjne przepisy dotyczą produkcji podlegającej pod dozór
techniczny i wówczas wymagania są najostrzejsze (przepisy
DT UT WO-W), natomiast najbardziej tolerancyjnie podchodzi się do wytwarzania konstrukcji budowlanych. Z kontaktów.
z firmami wytwarzającymi budowlane konstrukcje stalowe.
[1, 12, 13] wynika, że produkcja spawalnicza odbywa się bardzo często jedynie na podstawie uproszczonej dokumentacji
konstrukcyjnej. W opisie projektu wyczytać można zalecenia
„blachy łączyć spoinami pachwinowymi (a = 0,7 g) i czołowymi (na pełną grubość cieńszego elementu), konstrukcję
wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B/06200, klasa
wadliwości 5, ważniejsze złącza zbadać ,,radiograficznie”,
bez wskazania wśród kilometra spoin – lokalizacji złączy
ważniejszych i bardzo często wymaganego poziomu jakości.
W projekcie nie uwzględnia się np. konieczności łączenia
doczołowego profili, gdy elementy konstrukcyjne mieszczą
się w długościach handlowych. Wytwórca łączy odcięte krótsze fragmenty spoinami czołowymi, które nie zostały przewidziane w dokumentacji konstrukcyjnej i nie są obejmowane
badaniami nieniszczącymi. Dopiero katastrofy budowlane [2, 3, 4]
ujawniają istnienie takich złączy wykonanych bez pełnego
przetopu i sprawdzenia jakości złącza metodami NDT.
Konstruktorzy budowlani często wykazują brak znajomości
właściwości mechanicznych i technologicznych stali, dobieDr inż. Jan Stabryła, dr inż. Krzysztof Dutka – Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski.

rają materiał wg gatunku, a nie uwzględniają stanu obróbki
termomechanicznej czy sposobu wykończenia powierzchni, stosowania hutniczych operacji naprawczych (żłobienie
wżerów, wycinanie i napawanie pęknięć). Autorzy znają
liczne przypadki wykorzystania do wytwarzania konstrukcji
wyrobów hutniczych mających rozwarstwienia i zawalcowania powierzchni. Powszechnie spotyka się rozłożenie spoin.
w pobliżu strefy zgniotu profili zimno giętych. Pojawiają się także nie technologiczne rozwiązania konstrukcyjne. W firmach
brak jest technologów spawalniczych i proces technologiczny spawania realizowany jest wg uznania spawacza, ustnych
wskazówek brygadzisty lub mistrza. Często stale o podwyższonej wytrzymałości np. 18G2A o grubości elementów przekraczających 30 mm spawane są na zimno. Nie funkcjonują
systemy jakości zgodne z normami ISO 9000, nie słyszano.
o normach PN-EN ISO 3834, zakłady wytwórcze nie posiadają kwalifikowanych technologii spawania, brak jest zorganizowanej profesjonalnej kontroli jakości zgodnie z PN-EN
473. Nie opracowuje się Warunków Technicznych Wykonania.
i Odbioru, nie wykonuje się i nie zleca badań złączy próbnych
potwierdzających poprawność przyjętej technologii, materiałów do spawania jak i umiejętności spawacza. Spawacze
nie dysponują ważnymi uprawnieniami wg PN-EN287-1,.
a posiadają jedynie książeczkę spawacza wydaną wiele lat
temu. Zastrzeżenia budzi gospodarka materiałowa w zakresie przechowywania materiałów konstrukcyjnych, przenoszenia trwałego cech hutniczych itp. Po stosunkowo niedawnej
katastrofie budowlanej hali wystawowej w Katowicach [2]
zaczęto ściślej respektować wymagania norm i przepisów.
Badania zlecane są zwykle kiedy konstrukcja ulegnie awarii
[3, 10]. Często dochodzi do stwierdzenia pęknięć eksploatacyjnych zanim nastąpi katastrofa. Nieprawidłowa technologia
spawania, niestaranność wykonania spoin, obecność niedopuszczalnych niezgodności spawalniczych możliwych do
stwierdzenia w badaniach wizualnych są podstawowymi niedociągnięciami wytwórców stalowych konstrukcji spawanych.
Zapobieganiu uszkodzeniom konstrukcji pomagają badania
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Konstrukcja została wykonana z gorąco giętych profili kwadratowych 300 x 300 x 6,3 mm (rygiel górny i dolny) oraz 250 x.
x 250 x 8 mm (belki spinające). Elementy konstrukcyjne ze stali S355J2H łączono metodą spawania 135 (MAG). Przykłady
pęknięć konstrukcji przedstawiono na rysunkach 3, 4.

_
>

laboratoryjne, które mają na celu potwierdzenie założonej
jakości lub wskazanie wadliwych złączy do naprawy. Wyniki
badań laboratoryjnych mogą również służyć jako wskazówki
do korekty procesu technologicznego. Zarówno stany przed-.
awaryjne jak i analizy przyczyn katastrof, wymagają oprócz
analiz wytrzymałościowych – rzetelnych ekspertyz i badań
materiałowych [1, 9, 14].

Cel i zakres badań
Celem badań było określenie przyczyn pękania złączy
spawanych rurowych elementów konstrukcyjnych. Zakres
badań złącza pobranego z konstrukcji i złącza próbnego
obejmował:
– badania wizualne VT, (PN-EN ISO 5817, PN-EN 970),
– pomiary twardości w złączu spawanym HV (PN-EN 1043-1),
– badania makroskopowe złącza MA (PN-EN 1321),
Przedmiotem badań był zespół ryglowy bramy drogowskazowej dwuryglowej (rys. 1).
rygiel górny 300 x 300 x 6,3

Rys. 3. Przykład pęknięcia w SWC spoiny od strony rygla 300. Pęknięcie wykazuje największe rozwarcie w pobliżu narożnika belki.
spinającej i zanika w oddaleniu od niego
Fig. 3. An example of a fracture in SWC weld of 300 lock side..
The crack indicates the biggest spacing in the proximity of the fastening beam and it disappears at a distance there of

Rys. 1. Schemat bramy drogowskazowej. (Strzałki wskazują elementy zespołu ryglowego)
Fig. 1. Scheme of guidepost gateway. (The arrows are pointing.
at the elements of the lock unit)

---

---

--

--

-

W skład zespołu wchodzą: rygiel górny, rygiel dolny oraz
dwie belki spinające. W konstrukcji stwierdzono pęknięcia
złączy spawanych, które ujawniły się pod warstwą cynku
po krótkim okresie użytkowania. Pęknięcia spoin łączących.
rygiel górny i rygiel dolny z belkami spinającymi występowały w strefie wpływu ciepła SWC (od strony rygli), praktycznie.
w obszarze na przeciw każdego naroża belki spinającej. Lokalizację pęknięć zobrazowano schematycznie na szkicu węzła
(rys. 2).
Przegląd spawalnictwa 6/2008

Rys. 4. Widok uszkodzenia. Pęknięcia w SWC spoiny obwodowej.
w okolicy naroży
Fig. 4. View of the damage. Fractures in SWC circumferential weld.
in the proximity of the corners

-

Rys. 2. Lokalizacja pęknięć na schemacie węzła konstrukcji zespołu
ryglowego
Fig. 2. Location of fractures upon the scheme of the knot of the lock
unit construction  
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rygiel dolny 300 x 300 x 6,3

_
>

belki spinające
250 x 250 x 8

Rys. 5. Fragment konstrukcji węzła z pęknięciem przeznaczony.
do badań laboratoryjnych. Powierzchnia pokryta grubą, skłonną.
do odpryskiwania warstwą cynku
Fig. 5. Fragment of the knot construction with a fracture designed
for laboratory testing. The surface is covered with a thick zinc layer
prone to chipping off

Wykonawca konstrukcji dostarczył do badań laboratoryjnych wycięty fragment węzła obejmujący pęknięcie z miejsca
oznaczonego na rysunku 3 oraz dodatkowy element próbny,
wykonany z tych samych materiałów po korekcie technologii
wg sugestii autorów. Elementy przekazane do badań przedstawiono na rysunkach 5 i 6.

a)

b)

Rys. 6. Element próbny dodatkowy wykonany po korekcie technologii spawania. Widoczna spoina po badaniach penetracyjnych.
(nieciągłości nie wykryto)
Fig. 6. Additional testing element carried out after correction of the
welding technology. The weld seen after the penetrating testing.
(discontinuity not found)

c)

d)

Rys. 8. Makrostruktura przekroju A. (trawiona Nitalem, pow. 4, 3x.
a–d stwierdzone niezgodności spawalnicze – (pow. 10 x)
Fig. 8. Macrostructure of A cross-section. (etched in nitale, magnification of 4, 3x. a–d welding discrepancies were found – (magnification 10 x)

Rys. 7. Miejsce odcięcia próbek do badań metalograficznych. Przekrój A w miejscu największego pęknięcia (blisko narożnika belki.
spinającej), a przekrój B w miejscu oddalonym od pęknięcia
Fig. 7. The spots where samples for metallographic testing were cut
off. The cross-section A at the spot of the biggest fracture (in the proximity of the fastening beam corner), and the cross-section B at the
spot distanced from the fracture

Z dostarczonego do badań fragmentu konstrukcji obejmującego pęknięcie odcięto dwa paski oznaczone A i B, na
przekroju których wykonano zgłady metalograficzne (rys. 7).
Przekrój A powstał w miejscu, w którym rozwarcie pęknięcia było największe (od strony narożnika belki łączącej),.

a przekrój porównawczy B w miejscu oddalonym od narożnika, w którym nie było widocznego pęknięcia. Makrostrukturę obydwu przekrojów wraz z powiększeniami obszarów
ujawnionych niezgodności przedstawiono na rysunkach 8, 9.
Według informacji wytwórcy, konstrukcja będąca przedmiotem badań miała być wykonana jako wielościegowe złącze
kątowe doczołowe z pełnym przetopem uzupełnione spoiną
pachwinową. Wielkość przetopu świadczy o niedokładnym
przygotowaniu do spawania, ponieważ odstęp między czołem belki spinającej a powierzchnią rygla oszacowano na.
8 mm (przekrój A) i 10 mm (przekrój B). Odległość normowa
winna wynosić 1 do 3 mm. Uzupełniająca spoina pachwinowa ma grubość a ≈ 10 mm, podczas gdy jednostronne spoiny
pachwinowe wykonuje się o grubości nie przekraczającej 0,7
grubości spawanego elementu czyli w tym przypadku maks.
4,5 mm.
W spoinie na obu przekrojach występują liczne niezgodności spawalnicze.
Przekrój A (rys. 8) – widoczne od zewnątrz pęknięcie to
praktycznie rozwarte przyklejenie o długości ok. 3 mm (rys. 8 c).
W tej samej linii w głębi spoiny (w ściegach wewnętrznych)
kolejne przyklejenie o długości ok. 4 mm, i duże wtrącenie
żużlowe (rys. 8 b).
Przemieszczając się w kierunku czoła belki spinającej
stwierdzono następne przyklejenie międzywarstwowe (rys. 8 a).
W materiale rodzimym rygla pod rozwartym przyklejeniem
widoczne jest pęknięcie (rys. 8 d).
Przegląd spawalnictwa 6/2008

17

Przekrój B (rys. 9) wykonany został w miejscu, w którym
szczelina powierzchniowa nie była widoczna gołym okiem.

a)

b)

Pęknięcie to jest bardzo dobrze widoczne na powierzchni przekroju odcinka wykorzystanego do pomiaru twardości.
w złączu spawanym. Obecność tego pęknięcia wiązać należy z niską jakością metalurgiczną profilu (segregacja składu
chemicznego, nieodpowiedni sposób odtleniania i odgazowania) lub procesem gięcia profilu (np. zbyt niska temperatura)
jak również zabiegami cieplnymi związanymi z wytwarzaniem
konstrukcji. Obecność cynku w szczelinie przy licu przyklejonego ściegu świadczy o tym, że nieciągłość materiałowa powstała przed cynkowaniem lub podczas trwania procesu.

Badania twardości
Twardość HV10 mierzono przy użyciu twardościomierza
HPO 250 na przekroju poprzecznym odcinka dostarczonego
do badań. Miejsca pomiaru lokalizowano w materiale rodzimym (MR) rygla, strefie wpływu ciepła (SWC) rygla, w spoinie (na głębokości do 2 mm pod powierzchnią – ściegi zewnętrzne) oraz w SWC i materiale rodzimym belki spinającej.
Wyniki badań zestawiono w tablicy I.
Tablica I. Wyniki pomiarów twardości HV10
Table I. Results of HV10 hardness measurements
Miejsce pomiaru, mm

Rys. 9. Makrostruktura przekroju B. (trawiona Nitalem, pow. 4x. a–b
Stwierdzone nieciągłości (pow. 13 x)
Fig. 9. Macrostructure of B cross-section. (etched in nitale, magnification of 4x. a–b Discontinuities were found (magnification 13 x)

Stwierdzona w badaniach makroskopowych nieciągłość
jest przyklejeniem pokrytym warstwą cynku (rys. 9 a). Ścieg
zewnętrzny jest przyklejony do powierzchni rygla na głębokość ok. 4 mm. W ściegach ułożonych od strony krawędzi
belki spinającej występują przyklejenie i pęknięcie (rys. 9 b).
W ściance rygla zaobserwowano prostopadłe do powierzchni pęknięcie (długości ok. 1,5 mm) rozpoczynające
się w okolicy lica przyklejonego ściegu (rys. 10). Powstało
ono przed ocynkowaniem, o czym świadczy obecność cynku.
w szczelinie.

a)

b)
_>

Rys. 10. Pęknięcie: a – materiału rodzimego rygla na łuku profilu
300 x 300, b – widoczne ślady pomiarów twardości. Strzałka wskazuje cynk w szczelinie
Fig. 10. Fracture: a – of the native material upon the arc of the profile
300 x 300, b – traces of hardness measurements are visible. The
arrow points at the zinc in the slot
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Zakres twardości, HV

MR rygla 300 x 300

136÷160

MR łuk rygla 300 x 300

180÷206

SWC rygla 300 x 300

249÷264

Spoina

190÷230

SWC belki spinającej 250 x 250

221÷225

MR belki spinającej 250 x 250

180÷205

Najniższą twardość wykazuje materiał rodzimy rygla.
Na łuku rygla twardość podwyższona o 40÷50 HV świadczy.
o niepełnej rekrystalizacji profilu w procesie kształtowania na
gorąco. W SWC rygla stwierdzono twardość o ok. 100 HV
przewyższającą twardość MR (niektóre normy dopuszczają
różnicę twardości w strefach złącza do 80 HV), chociaż dopiero poziom twardości przekraczający 350 HV wymaga wyżarzania złączy lub podgrzewania wstępnego przy spawaniu.
Twardość zarówno MR jak i SWC belki spinającej jest porównywalna z twardością spoiny i nie budzi zastrzeżeń.

Ocena elementu próbnego
po modyfikacji technologii
Producent biorąc pod uwagę sugestie autorów, dokonał
modyfikacji technologii przez zmniejszenie odstępu łączonych elementów, ukosowania i techniki spawania. Po wprowadzeniu zmian do technologii wykonano element próbny,
który został poddany badaniom penetracyjnym, w rezultacie
których nie stwierdzono pęknięć w obrębie złącza (rys. 6).
Złącze poddano działaniu temperatury 450oC w piecu elektrycznym komorowym przez 10 min dla symulowania warunków termicznych jakie zachodzą podczas cynkowania..
W powtórnych badaniach penetracyjnych nie wykryto nieciągłości powierzchniowych tzn., że zastosowane wyżarzanie
nie wywołało pęknięcia w spoinie. Element pocięto w sposób
przedstawiony na rysunku 13. Przekroje lokowano w pobliżu
naroży tj. w miejscu gdzie wystąpiły pęknięcia w konstrukcji
ocynkowanej. Wykonano dwa zgłady makroskopowe przedstawione na rysunkach 12 i 11.

>_
Rys. 11. Makrostruktura przekroju B. (trawiono odczynnikiem.
Adlera, pow. 4x)
Fig. 11. Macrostructure of B cross-section. (etched in Adler’s reagent, magnification 4x)

a)

Rys. 13. Element próbny po rozcięciu. Strzałką oznaczono wycinek
przekroju do badań metalograficznych
Fig. 13. Test element after slitting. The cross-section sector for.
metallographic testing is marked by the arrow

Na rysunku 11 przedstawiono drugi przekrój (B), na którym
nie wykryto nieakceptowalnych niezgodności spawalniczych.
Na podstawie badań makroskopowych przekrojów stwierdzono, że znacznie poprawiła się geometria i jakość złącza
próbnego w stosunku do rozwiązania pierwotnego. Zaobserwować można lepsze przygotowanie do spawania, którego
efektem jest znacznie mniejsza objętość stopionego metalu.
i prawidłowa grubość spoiny pachwinowej (a = 4,5 mm). Tym
samym lico spoiny nie wchodzi już na strefę krawędzi rygla.
Lico kończy się w odległości ok. 1,5 g od początku łuku zewnętrznego profilu rygla. Zmniejszeniu uległa strefa wpływu
ciepła, a równocześnie zmniejszył się wpływ spawania na
procesy rekrystalizacyjne w giętym profilu.
Nie na całej długości złącza udało się utrzymać prawidłową technikę spawania. W jednym przekroju stwierdzono
przyklejenie brzegowe na krawędzi belki spinającej (rys. 12 a).
i przyklejenie w grani pomiędzy ściegiem przetopowym a powierzchnią profilu rygla (rys. 12 b).

Podsumowanie
b)

Rys. 12. Makrostruktura przekroju A. (trawiono odczynnikiem.
Adlera, pow. 4x), a – przyklejenie brzegowe (pow. 8x), b – przyklejenie.
w grani (pow. 8x)
Fig. 12. Macrostructure of A cross-section. (etched in Adler’s reagent, magnification 4x), a – lack of side fusion (magnification 8x),.
b – lack of fusion at the root of weld (magnification 8x)
]

Na podstawie dostarczonego przez producenta atestu,
profil rygla wykonany został ze stali w gatunku S355J2H wg
PN-EN 10210:2006, tj. ze stali niestopowej konstrukcyjnej
przeznaczonej na kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco. Zalecenia ogólne projektowania połączeń spawanych
nakazują unikać lokalizowania spoin w strefie zgniotu wywołanego gięciem, spęczaniem, cięciem nożycami, przebijaniem otworów itp. zwłaszcza w stalach nieuspokojonych
i skłonnych do starzenia. W obszarach odkształconych na
zimno należy przestrzegać wymagań odległości spoiny od
miejsca odkształconego, która powinna być większa od
pięciu grubości spawanego elementu. W omawianej konstrukcji to zalecenie nie zostało uwzględnione, gdyż spoina.
w miejscu, w którym powstało pęknięcie wchodzi na łuk profilu.
rygla. Podwyższona twardość na łukach profilu świadczy.
o niepełnej rekrystalizacji i każdy proces oddziaływania
cieplnego (cięcie gazowe, spawanie) w tej strefie prowadzić
może do procesów rekrystalizacyjnych.
Przegląd spawalnictwa 6/2008
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Pękanie próbowano również powiązać z obecnością.
w strukturze atomowego azotu sprzyjającego zjawisku starzenia lub wysoką wartością równoważnika węglowego. Atest
wskazuje, że stal ma niską zawartość azotu oraz dostateczną zawartość krzemu i aluminium dla jej prawidłowego uspokojenia i uodpornienia na starzenie. Równoważnik węglowy
CEV = 0,36% jest znacznie niższy od dopuszczalnego przez
normę (0,50%) co wskazuje, że stal nie powinna sprawiać.
z uwagi na swój skład chemiczny żadnych problemów spawalniczych.
Zmiana technologii przygotowania złącza i spawania
spowodowała poprawę jakości złącza. Na złączu próbnym
zarówno w stanie dostarczonym jak i po wyżarzaniu, nie
stwierdzono występowania pęknięć – co miało miejsce na
elemencie który uległ awarii. W badaniach makroskopowych
stwierdzono na jednym przekroju przyklejenia brzegowe.
Oznacza to, że nadal należy doskonalić technikę spawania
np. przez zmniejszenie progu lub zastosowanie ukosowania
na 1/2 V z eliminacją odstępu. Technologię spawania należy
dostosować do pozycji spawania rzeczywistej konstrukcji.

Wnioski
Stwierdzone nieciągłości w konstrukcji zespołu ryglowego bramy związane są z:
– nieprawidłową techniką spawania będącą powodem
powstania w złączach licznych wad spawalniczych
– głównie przyklejeń,
– niewłaściwym przygotowaniem do spawania (za duży
odstęp i prawdopodobnie za duży próg lub brak ukosowania).
Wpływ na pękanie złącza mają:
– nieprawidłowe rozwiązanie konstrukcyjne, w którym
spoina zbliża się do umocnionych zgniotem łuków .
rygla, wywołując rekrystalizację,
– naprężenia związane z brakiem możliwości odkształcenia sztywnej ścianki (zbyt mała odległość spoiny od
łuku profilu),
– zbyt duża ilość wprowadzonego ciepła związaną m.in. .
z pogrubieniem spoiny pachwinowej,
– wady materiałowe pochodzenia hutniczego i procesy
rekrystalizacyjne.
Powstanie nieciągłości nie należy łączyć z:
– procesem cynkowania zanurzeniowego,
– twardością w strefie wpływu ciepła związaną z podhartowaniem.
W świetle stwierdzonych niedociągnięć w procesie produkcyjnym, zaleca się okresowe sprawdzanie konstrukcji spawanych będących w eksploatacji.
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ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa:

• Zapewnia niezależność i stwarza
nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich

•

elementów stanowiska, pochodzących
od jednego producenta i profesjonalny
serwis.
Pełny komfort pracy, jakość, wydajność,
niezawodność.

Przykład:
Zrobotyzowane spawanie ramy środkowej koparki.

Zrobotyzowany system spawalniczy z robotem na podwieszonej jezdni o przejeździe do 12 m i przesuwie
pionowym robota do 1,5 m. Robot współpracuje z 2
obrotnikami o nośności 20 kN. Robot wyposażony jest
w sensor łukowy i dotykowy. Stanowisko ma miejscową wentylację i filtrację dymów spawalniczych.
Stanowisko pracuje w Zakładach ZUGIL w Wieluniu.

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl
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Gaz Polska Sp. z o.o.

Osłona grani spoiny
Współczesne konstrukcje spawane wymagają zachowania odpowiedniej jakości złączy. Dotyczy to zarówno kształtu,
właściwości fizykochemicznych, mechanicznych, jak i este-.
tyki spoiny. Kontrola procesu pozwala na wykluczenie powstania ewentualnych wad lica złącza lub ich naprawę po
zakończeniu operacji, natomiast w przypadku grani spoiny
naprawa jest w wielu przypadkach niemożliwa, bez zniszczenia całości połączenia. Oznacza to w konsekwencji konieczność zastosowania środków zapobiegawczych przed.
i w trakcie spawania tak, aby wyeliminować zagrożenie wykonania wadliwych połączeń spawanych.
Przyczyną powstawania wad grani spoiny jest obecność
w powietrzu tlenu oraz wilgoci, czynniki te powodują powstawanie tlenków, porowatości, wad wewnętrznych, wad kształtu oraz utraty właściwości fizykochemicznych np. odporności
na korozję (rys. 1).
Naturalnym zabezpieczeniem spoiny przed utlenianiem
od strony grani jest zmiana atmosfery otaczającej proces
spawania, na taką, która pozbawiona jest tlenu. W tym celu
stosowane są specjalne gazy osłonowe, tzw. gazy formujące,
których ciągły przepływ powoduje wypieranie tlenu zawartego w powietrzu w obrębie wykonywanej spoiny. Działanie
takie zapobiega utlenianiu nie tylko grani spoiny, ale także
przyległych do niej stref materiału rodzimego, rozgrzanych do
wysokich temperatur.

Jest kilka parametrów determinujących konieczność stosowania osłony gazowej grani w zależności od wymagań:
Rodzaju spawanego materiału, np.:
– dla stali wysokostopowych zachowanie własności antykorozyjnych,
– dla tytanu, magnezu i niklu ograniczenie utlenienia i porowatości.
Procesu spawania, np.:
– przy spawaniu plazmowym osłona grani jest konieczna,
aby ograniczyć ilośći wad w spoinie.
Kryteriów odbioru złącza, np.:
– formowanie kształtu grani dotyczące wszystkich materiałów i technik.
Badania wykonane w firmie Linde Gaz pozwoliły na przyporządkowanie gazów jednorodnych lub mieszanin gazów
do odpowiednich grup materiałowych, co znacznie ułatwia
stosowanie gazów formujących przez praktyków.

Rys. 1. Schemat zastosowania osłony grani spoiny podczas spawania doczołowego

Rys. 2. Prawa strona – grań bez osłony gazowej, po lewej – grań
spoiny osłaniana gazem formującym 90/10

Stale wysokostopowe austenityczne: Argon min. czystość
4.0, Azot min. czystość 3.0, VARIGON® H5 (5% wodoru.
w argonie), VARIGON® H10 (10% wodoru w argonie), GAZ
FORMUJĄCY 90/10 (10% wodoru w azocie). Dodatek wodoru powoduje, że gaz uzyskuje redukujący charakter, dodatkowo zmniejszając prawdopodobieństwo powstawania tlenków
i nadając grani łagodniejszy i bardziej płaski kształt (rys. 2).
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Należy jednak pamiętać, że w przypadku stali nierdzewnych stabilizowanych tytanem zastosowanie azotu, względnie mieszanki azotu z wodorem, powoduje powstanie azotków tytanu na grani wykonanej spoiny (żółte zabarwienie),
czasem nawet zachodzi potrzeba ich usunięcia (rys. 3).

Omówione prace badawcze pozwoliły laboratoryjnie
określić bezpieczny poziom zawartości tlenu w atmosferze
ochronnej. Znaczenie tych parametrów przedstawiono na
próbce badawczej wykonanej z wysokostopowej austenity-.
cznej rury, gdzie w sposób kontrolowany uzyskiwano założone poziomy zawartości tlenu (rys. 4).
Określono, że maksymalna zawartość tlenu dla poszczególnych materiałów powinna wynosić:
Stal węglowa i niskostopowa

1%

Stal austenityczna nierdzewna

25 ppm

Stal austenityczna kwasoodporna

50 ppm

Tytan

5 ppm

Cyrkon

5 ppm

Magnez

25 ppm

Nikiel

25 ppm

Aby osiągnąć takie ilości tlenu resztkowego należy przeprowadzić kilkakrotną wymianę całej objętości geometrycznej przestrzeni formowanej. Laboratoryjne próby wykazały,
że aby uzyskać wymienione wartości w całej przestrzeni należy wykonać odpowiednią ilość wymian.

Rys. 3. Tworzenie się azotków tytanu
Stale wysokostopowe ferrytyczne i martenzytyczne:
Argon min. czystość 4,0.
Stale dupleks: Argon min. czystość 40, Azot min..
czystość 3,0.
Stale węglowe i niskostopowe: Argon min. czystość
4,0, Azot min. czystość 3,0.
Tytan, cyrkon, magnez, nikiel, aluminium, miedź:
Argon min. czystość 4,5.

Liczba
wymian

% tlenu

1

7,72

2

2,84

3

1,05

  4

0,38

ppm tlenu

  5

3800

6

1400

7

520

8

190

9

70

10

26

11

9,5

Rys. 4. Zawartość tlenu: 1÷10 ppm, 2÷25 ppm, 3÷50 ppm, 4÷100 ppm, 5÷200 ppm, 6÷500 ppm, 7÷1000 ppm, 8÷5000 ppm, 9÷12 500 ppm,
10÷25 000 ppm
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Praktyka warsztatowa wykazuje jednak, że uzyskanie
optymalnych warunków osłony grani spoiny zależy od kilku
czynników i nie jest konieczne stosowanie tak dużej ilości
wymian atmosfery. Dane należy więc traktować jedynie jako
punkt odniesienia, pozwalający na wnioskowanie w konkretnych problemach produkcyjnych.
Zależnie od konstrukcji złącza spawanego, stosuje się
różne przyrządy dla właściwego zabezpieczenia grani spoiny. Istotne jest, aby gazy doprowadzane były do miejsca spawania z niewielką prędkością przepływu – za pomocą blaszek sitowych lub spieków. Pozwala to w znacznym stopniu
wyeliminować zawirowania powietrza, co w efekcie poprawia
przebieg procesu formowania.
Uniwersalnym środkiem pomocniczym zalecanym do
uszczelnienia rurowych spoin obwodowych jest papier rozpuszczalny w wodzie, który po spawaniu zostaje wypłukany.
Dla właściwego wypierania powietrza istotna jest również
gęstość gazu formującego względem powietrza.

Podczas przepłukiwania zbiorników w celu wyparcia tlenu należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby:
– gazy lżejsze od powietrza wprowadzić od góry,
– gazy cięższe od powietrza wprowadzać od dołu,
– dobór rodzaju gazu uzależnić od położenia spoiny na
przedmiocie spawanym.
Przy stalach nierdzewnych wystarczające jest z reguły
rozrzedzenie powietrza przez wprowadzenie gazu formującego w ilości 3-krotnej objętości geometrycznej wewnętrznej
przestrzeni formowanej.
Przykład warsztatowy:
Średnica wewnętrzna rury

132 mm

Długość odcinka płukania

1000 mm

Objętość przestrzeni rury

14 l

Przepływ gazu formującego

10 l/min

Współczynnik przepłukania

3

Niezbędna ilość gazu

3 x 14 l = 42 l

Czas płukania

42 l /10 l/min = 4,2 min

Ilość zużywanych gazów formujących można znacznie
ograniczyć przez odpowiednie dopasowanie elementów
uszczelniających.
Należy także zwrócić uwagę na rodzaj przewodu doprowadzającego gaz ochraniający grań. Szczególnie podczas
spawania materiałów aktywnych (tytan, tantal) zaleca się
– jeśli jest to tylko możliwe – doprowadzenie gazów formujących do stanowiska spawania za pomocą rur.
Analiza sprzedaży gazów technicznych w naszym kraju
wykazuje stale rosnące zastosowanie gazów formujących.
w produkcji przemysłowej. Linde Gaz oferuje całą gamę osłon
gazowych wraz z kompleksowym doradztwem technicznym.
i programem szkoleń, wspierając tym samym rozwój wyspecjalizowanych technologii spawalniczych w Polsce.
Rys. 6. Gęstość względna gazów formujących

Opracował: Marek Menzel
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
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Zautomatyzowane
spawanie orbitalne
Spawanie orbitalne TIG ma zastosowanie wszędzie tam,
gdzie wymagane są wysokiej jakości, powtarzalne spoiny. Firma
FIGEL Sp. z o.o. oferuje źródła prądu, głowice oraz akcesoria do
spawania orbitalnego światowego lidera, firmy AMI-Arc Machines,
Inc. Spawanie orbitalne ma szerokie zastosowanie:
aplikacje: rura–rura, rura–kolano, rura–trójnik, dna sitowe i inne,
zakres średnic: 2,3 mm÷1224 mm i więcej,
grubość ścianki: 0,2÷150 mm i więcej,
materiał: stal nierdzewna, stal węglowa, stopy Cu-Ni, tytan,
monel, hastelloy i inne.
W ofercie znajdują się głowice standardowe, gdzie nie występują ograniczenia w dostępie do spawanego złącza oraz głowice
specjalistyczne do miejsc z utrudnionym dostępem. Wszystkie
głowice są chłodzone cieczą, co zapewnia ich długą, bezawaryjną
pracę. W zależności od wersji głowice te spawają bez materiału
dodatkowego, bądź z materiałem dodatkowym. Wybrane modele głowic obsługują oscylację oraz kontrolę napięcia łuku – AVC.
Głowice otwarte mają własny podajnik drutu lub współpracują.
z podajnikiem zewnętrznym.

Źródła prądu

M207

M227

M307

M415

Prąd spaw.: 3÷150 A P 100%

Prąd spaw.: 3÷225 A P 100%

Prąd spaw.: 3÷150 A P 100%

Prąd spaw.: 5÷400 A P 100%

P r z y k ł a d owe g ł ow i c e s p a wa l n i c ze
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M96

Seria M9

M15

Seria M79

Dna sitowe

Średnice: 2,3÷190,5 mm

Średnice: 76÷1220 mm

Średnice: 19÷170 mm

Przegląd
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DALEX
– zawsze najlepsze połączenie
DALEX to synonim innowacyjnego zgrzewania oporowego. Firma powstała w 1911 roku, wciąż się rozwija i dzięki
inżynierom, których zatrudnia, rozszerza gamę produkowanych urządzeń. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zgrzewania oporowego, począwszy od najprostszych
seryjnych modeli, poprzez zgrzewanie liniowe aż do zrobotyzowanych stanowisk przygotowanych dla indywidualnych
potrzeb klientów. Jako rozwojowy partner w przemyśle, znajduje we współpracy z klientami rozwiązania do zastosowania
urządzeń zgrzewających, które umożliwiają realizację także
trudnych i skomplikowanych projektów.
Precyzyjne siłowniki pneumatyczne, sterowniki numeryczne, czy też transformatory prądu przemiennego lub nawet średniej częstotliwości, są standardowymi elementami,
w które wyposażane są zgrzewarki. Dzięki temu DALEX nie
boi się nawet największych wyzwań. Przykładem jest wdrożony niedawno projekt dla koncernu VW, który jest oparty
na sześciostanowiskowej zgrzewarce o mocy znamionowej
7000 kVA. Umożliwia ona budowę konstrukcji oparć dla.

215 000 szt. samochodów Audi rocznie. Cały proces jest sterowany numerycznie i kontrolowany laserowo.
Innym ciekawym rozwiązaniem, opracowanym przez firmę DALEX jest urządzenie do liniowego zgrzewania arkuszy
cienkich blach. Powstają w ten sposób podłogi naczep samochodów ciężarowych. Zamiast stosowania kosztownych
wielkoformatowych blach, łączy się mniejsze blachy za pomocą cienkiego paska blachy zwanego folią i elektrod rolkowych. Zgrzewarka dysponuje dwoma prostownikami o mocy.
240 kVA każdy. Bramowy przelot o szerokości około 8000 mm
umożliwia roboczą szerokość zgrzewania 6000 mm.
Listę referencyjną tworzą m.in. takie firmy jak: ABB,
Bosch, Daimler-Chrysler, Audi, Porsche, Volkswagen, Opel,
Miele, Siemens czy Stihl.
Od 2006 roku firma DALEX jest także bardziej aktywna na
polskim rynku, dzięki nawiązaniu współpracy z firmą FIGEL
Sp. z o. o. na zasadzie wyłączności w Polsce, uznając tym
samym ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie na rynku
w branży spawalniczej swojego partnera.

FIGEL Sp. z o.o.
ul. Jesienna 23, 80-298 Gdańsk
Przegląd
tel. +48 (58) 34-00-678, fax +48 (58) 349-46-35
zgrzewanie@figel.pl www.figel.pl
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Urządzenia
do mechanizacji robót spawalniczych
sprzedaż i dzierżawa
Firma FIGEL Sp. z o.o. jest producentem konwencjonalnych obrotników rolkowych. Dodatkowo współpracujemy.
z liderami światowymi w zakresie mechanizacji procesów
spawania, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom bardzo szeroki zakres urządzeń.

Typ i zakres dostarczanych urządzeń
n
n
n
n
n
n

obrotniki rolkowe konwencjonalne 1÷1000 T,
obrotniki rolkowe samonastawne 2÷400 T,
manipulatory spawalnicze 1÷150 T,
stoły karuzelowe 5÷100 T,
słupowysięgniki standardowe, średnie i ciężkie,
głowice i traktory spawalnicze gotowe do pracy.

Zgodnie z potrzebami i wymaganiami, a także możliwościami naszych klientów, proponujemy, sprzedaż nowych lub
używanych urządzeń, dzierżawę sprzętu do mechanizacji lub
dostawę kompletnych stanowisk spawalniczych.

Naszym klientom zapewniamy:
szeroki wybór i dostępność urządzeń
szybką dostawę
zestawy do szerokiego zakresu zastosowań
możliwość uzyskania większej zdolności produkcyjnej
dogodny wybór sposobu dostawy uwzględniający możliwości finansowe firmy
obsługę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną
wysoką jakość i bezpieczeństwo

Dostarczamy urządzenia, których potrzebujesz
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Przegląd ciekawych rozwiązań
dla procesów spawalniczych
oraz aplikacji zrobotyzowanych
oferowanych przez ABICOR BINZEL
MIG/MAG
Oprócz standardowych wyrobów, ABIOR BINZEL jako
jedyna firma, od wielu lat oferuje rozwiązania specjalne, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Podczas pracy wielokrotnie spotykamy się z problemem doboru uchwytu
spawalniczego. Bardzo często kształt, przeznaczenie oraz
kolejność montażu konstrukcji spawanych uniemożliwia wykonanie połączenia standardowym narzędziem. Nie zawsze
też jest tak, że konstruktor posiada doświadczenie spawacza
i potrafi przewidzieć problemy związane z dostępem do miejsca spawania. Wiele połączeń zaprojektowanych jest w taki
sposób, że dotarcie uchwytem spawalniczym o standardowej geometrii jest niemal niemożliwe lub bardzo niewygodne
dla spawacza.
W przypadku doboru palnika specjalnego, konieczne jest
podanie jego wymiarów kąta gięcia oraz bazy, czyli na podstawie których z wyrobów standardowych ma powstać uchwyt
specjalny (np. MB 501 D). Bardzo pomocne w tym przypadku
jest wykonanie makiety takiego palnika za pomocą pręta lub
rurki, a następnie jej zwymiarowanie wg rysunku 1.

Rys. 1. Szkic palnika z zaznaczeniem jego gabarytów

Do spawania w trudnodostępnych miejscach doskonale
nadaje się seria uchwytów spawalniczych ABIMIG WT, która umożliwia szybką wymianę i obrót szyjki palnika płynnie
w zakresie 360O. Wykorzystując uchwyty tego typoszeregu,
połączenia w trudnodostępnych miejscach, można wykonać
palnikiem specjalnym, natomiast pozostałe spoiny palnikiem
standardowym, który jest tańszy i zazwyczaj lżejszy od specjalnego. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na palniki specjalne o krótkiej dyszy gazowej, do standardowej palety wyrobów ABICOR BINZEL wprowadził palnik ABIMIG 300 WT,
którego obciążalność wynosi 300 A przy 30% cyklu pracy
stosując gazową mieszankę M21 wg EN 439 (rys. 2).

Rys. 2. Wymienny palnik specjalny ABIMIG 300 WT
W artykule przedstawiono różne przykłady wykonanych
uchwytów specjalnych (rys. 3, 4).

Rys. 3. Uchwyt specjalny na bazie uchwytu standardowego
MB 501D
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TIG

Rys. 4. Maszynowy specjalny uchwyt do napawania drutem
samoosłonowym
Czasami również sama technologia spawania wymaga
zastosowania rozwiązania specjalnego np. dysz gazowych
chłodzonych cieczą (rys. 5) lub wydłużonych dysz do spawania w wąskich szczelinach (rys. 6).

Oprócz uchwytów do spawania metodą MIG/MAG.
ABICOR BINZEL oferuje także szereg uchwytów do spawania metodą TIG. W ostatnim czasie paleta uchwytów TIG
powiększyła się o uchwyty chłodzone cieczą z giętymi palnikami. Dotychczas gięte palniki dostępne były tylko w uchwytach chłodzonych powietrzem. Z uwagi na możliwość dławienia przepływu cieczy chłodzącej w palniku giętym uchwyty
chłodzone cieczą dostępne były tylko z palnikami sztywnymi.
Rozwój technologii oraz zastosowanie nowych materiałów
umożliwił skonstruowanie chłodzonych cieczą giętych palników TIG, które nie powodują zmniejszenia przepływu cieczy
chłodzącej, a tym samym obniżenia obciążalności uchwytu.
Wszystkie chłodzone cieczą uchwyty ABITIG będące modyfikacją dawnej serii SRT, dostępne w wersji z elastycznym
palnikiem wyszczególnione zostały w tablicy I. Oznaczenie
„F” za typem uchwytu wskazuje na gięty palnik.
Tablica I. Chłodzone cieczą uchwyty spawalnicze TIG.
dostępne w wersji z giętym palnikiem

Typ uchwytu

Rys. 5. Dysze gazowe chłodzone cieczą
Dysze chłodzone cieczą znajdują zastosowanie wszędzie
tam, gdzie ilość ciepła wydzielana z łuku spawalniczego oraz
ze spawanego materiału (np. na skutek podgrzewania wstępnego) jest zbyt duża dla zastosowania tradycyjnej dyszy..
Takie dysze gazowe muszą zostać przyłączone do dodatkowego układu chłodzenia, lub szeregowo do układu chłodzenia uchwytu.

Obciążalność
przy 100% cyklu pracy, A
DC

AC

ABITIG 20F

240

170

ABITIG 18F

320

230

Z uwagi na liczne zapytania klientów o dłuższe palniki
w chłodzonych cieczą uchwytach TIG wprowadzono dwie
dodatkowe długości giętego palnika ABITIG 20F. W chwili
obecnej, na etapie zamawiania nowego uchwytu lub palnika ABITIG 20F, klient może wybrać jedną z trzech długości
palnika: standardową, wydłużoną o 30 mm oraz wydłużoną.
o 65 mm (rys. 7).

Rys. 6. Zestaw z wydłużoną dyszą do uchwytu MB 501D
Zestaw z wydłużoną dyszą gazową doskonale uzupełnia
szeroką ofertę palników specjalnych. Jego zaletą jest możliwość bardzo szybkiej instalacji na standardowym palniku
MB 501D. Zestaw ten dostępny jest dla drutów o średnicach.
1,0 mm i 1,2 mm. Z uwagi na konstrukcję dyszy i końcówki
prądowej parametry obciążalnościowe uchwytu ulegają obniżeniu do maks. 250 A przy 60% cyklu pracy.

Rys. 7. Różne długości palnika ABITIG 20F
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Wśród maszynowych uchwytów do spawania TIG nowością jest chłodzony powietrzem uchwyt ABITIG MT 150.
i dwa chłodzone cieczą uchwyty: ABITIG 400 W MT i ABITIG
500 W MT. W chwili obecnej paleta maszynowych uchwytów
ABITIG obejmuje już 6 uchwytów (tabl. II).
Coraz częściej w metodzie spawania TIG można zauważyć próby zautomatyzowania podawania stopiwa. Wielu
producentów urządzeń spawalniczych wprowadziło do swojej oferty podajniki drutu do spawania metodą TIG. Firma
ABICOR BINZEL, jako producent uchwytów spawalniczych,
posiada w swojej ofercie układy doprowadzenia drutu do
ręcznych uchwytów ABITIG 150, 200, 260W i 450W (rys. 8)
oraz do maszynowych uchwytów ABITIG MT 200, 260 W.
i 300 W (rys. 9).
Układy doprowadzenia drutu produkcji ABICOR BINZEL
charakteryzują się możliwością precyzyjnego trójwymiarowego ustawienia końcówki podającej.
Odizolowany od toru HF układ może zostać w łatwy sposób zamontowany na korpusie uchwytu za izolatorem. Układ
doprowadzenia drutu zakończony jest nakrętką M10x1, która
umożliwia połączenie go z prowadnikiem drutu w uchwycie.

Rys. 8. Układ doprowadzenia drutu w ręcznym uchwycie
ABITIG

Rys. 9. Układ doprowadzenia drutu w maszynowym uchwycie ABITIG MT

Kąt pod jakim drut będzie podawany do strefy łuku elektrycznego może zostać ustawiany dowolnie. Dzięki bezpośredniemu połączeniu pomiędzy wkładem prowadzącym.
a końcówką podającą skuteczność podawania, szczególnie
dla cienkich i miękkich drutów jest zwiększona.
Tablica II. Maszynowe uchwyty spawalnicze TIG ABITIG MT
Typ uchwytu

Czynnik
chłodzący

ABITIG 150 MT

Obciążalność, A

Cykl
pracy,
%

DC

AC

powietrze

150

110

60

ciecz

260

180

100

powietrze

200

140

60

ABITIG 300 W MT

ciecz

300

210

100

ABITIG 400 W MT

ciecz

400

280

100

ABITIG 500 W MT

ciecz

500

350

100

ABITIG 260 W MT
ABITIG 200 MT

ROBO
Firma ABICOR BINZEL wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oprócz standardowych uchwytów spawalniczych
do spawania metodą MIG/MAG oferuje bardzo szeroki zakres uchwytów spawalniczych oraz urządzeń peryferyjnych
dla stanowisk zrobotyzowanych.
Przykładem systemu uchwytów spawalniczych, który
może mieć zastosowanie w bardzo szerokim zakresie zrobotyzowanych procesów spawalniczych jest ABIROB ECO
(rys. 10).
ABIROB ECO jest systemem chłodzonym powietrzem,
co stanowi istotną zaletę z punktu widzenia eksploatacji.
Brak konieczności zakupu dodatkowego układu chłodzenia
jest na pewno dużym atutem. System ABIROB ECO pozwala
na bardzo łatwą obsługę serwisową samego palnika poprzez
szybki i niezawodny sposób mocowania, np. w celu wymiany części eksploatacyjnych. Sam sposób mocowania szyjki
palnika gwarantuje zachowanie geometrii punktu spawania.
w przypadku każdorazowej wymiany palnika.

Rys. 10. System ABIROB ECO
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Zastosowanie dyszy gazowej o bardzo małej średnicy pozwala na spawanie w trudnodostępnych miejscach. Użycie
specjalnych końcówek prądowych ABITIP PLUS wierconych
szybkoobrotowo i powlekanych srebrem, zwiększa wydajność procesu i zmniejsza koszty eksploatacji w dłuższym
okresie użytkowania.
Przykładem innego rozwiązania jest system VTS z palnikiem ROBO VTS 500TS (rys. 11). Powtarzalność pozycji mocowania palnika zapewnia system „Interlock”, który w bardzo
prosty sposób pozwala na prawidłowe zamocowanie palnika
w uchwycie mocującym. Połączenie z pakietem przewodów
za pomocą śruby pozwala na szybką wymianę całego palnika, np. w przypadku kolizji ramienia robota z elementem
spawanym.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z miejscem o trudnym dostępie, idealnym rozwiązaniem jest palnik VTS 290.
o bardzo małych wymiarach samej dyszy palnika (rys. 12).
Pakiety przewodów mogą zostać wykonane w dowolnie
wybranej przez klienta długości z przyłączami dostosowanymi do urządzenia spawalniczego czy podajnika drutu.
Palniki oferowane przez ABICOR BINZEL zarówno dla
systemu ABIROB ECO oraz VTS-INTERLOCK są dostępne
w wielu konfiguracjach wymiarowych, z różnymi kątami gięcia
palnika. Standardowe kąty palników to 0°, 22°, 35° oraz 45°.
W tablicy III podano dane techniczne opisanych palników.

Rys. 11. Palnik VTS 500TS

Rys. 12. Palnik VTS 290

Tablica III. Zestawienie danych technicznych
Czynnik
chłodzący

Obciążalność, A
dla gazu
M21

Cykl pracy,
%

ABIROB A360

powietrze

290

100

ABIROR A500

powietrze

400

100

ROBO VTS 290

ciecz

290

100

ROBO VTS500TS

ciecz

500

100

Typ palnika

Możliwe jest również wykonanie palnika o specjalnej geometrii na indywidualne życzenie klienta.
Przedstawione przykłady stanowią tylko część produktów
firmy ABICOR BINZEL. Wraz z systemami mocowań, złączami antykolizyjnymi oraz stacją czyszczącą stanowią kompletne rozwiązanie dla stanowisk zrobotyzowanych.

Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszego stoiska
na targach ExpoWELDING
w Sosnowcu w dniach 21–23 października 2008 roku
nasz personel udzieli Państwu
szczegółowych informacji dotyczących
wszystkich wyrobów firmy ABICOR BINZEL
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Nowa, kompletna gama urządzeń
do spawania metodą MMA i TIG
prądem stałym i przemiennym
Od wprowadzenia przez ESAB pierwszych urządzeń inwertorowych w 1977 roku, rodzina produktów Caddy™ rozwinęła się w kompleksową gamę przenośnych źródeł prądu
spawania. Profesjonalni użytkownicy dobrze wiedzą, że stylowa, żółto-czarna obudowa Caddy™ jest symbolem najnowszych i najdoskonalszych technologii spawania.
Stylistyka jest doskonała: ale to co naprawdę się
liczy znajduje się w środku.
ESAB myśli właśnie o tym, co jest w środku,
bierze pod uwagę priorytety klientów, stawia wyzwania rozwiązaniom konwencjonalnym – jest
pionierem technologii, która jest bezpieczna,
sprawna i wydajna.

Idealny partner
dla każdego spawacza

Funkcja redukująca napięcie
– VRD

Zapomnij o ciężkim sprzęcie, ostrych krawędziach i skomplikowanym programowaniu. Poznaj Caddy™, idealnego
partnera zarówno podczas spawania elektrodą otuloną, jak.
i metodą TIG. Od jednofazowego Caddy™ Arc 151 z panelem A31 do najmocniejszego Caddy™, Tig 2200i AC/DC,
ta rodzina urządzeń spawalniczych zapewnia wysokie, niezawodne i elastyczne osiągi. Kompaktowa i wydajna technologia inwertorowa, łatwe w użyciu, wielofunkcyjne panele
sterowania oraz inteligentne oprogramowanie zapewniają
optymalne parametry spawania oraz stabilny łuk. Wyposażone w duże przyłącza OKC 50 oraz stopień ochrony IP23,
urządzenia Caddy™ mogą być używane do prac na zewnątrz
– nawet podczas deszczu.

W niektórych sytuacjach konieczne jest zastosowanie
funkcji redukującej napięcie – VRD. VRD jest funkcją zabezpieczającą, która ogranicza napięcie jałowe do 35 V.
Wszystkie panele sterowania Caddy™ (za wyjątkiem A31) są
przygotowane do obsługi VRD, a funkcja ta może być łatwo
włączona wewnątrz źródła prądu spawania.

Korekcja współczynnika mocy
(PFC)
Urządzenia Caddy™ wyposażone są w obwody PFC. Pozwala to na pracę przy pełnej mocy stosując standardowe
bezpieczniki 16 A lub 10 A, aby jeszcze bardziej zwiększyć
oszczędności. PFC chroni urządzenie przed spadkami napięcia zgodnie z najnowszymi przepisami EMC (Kompatybilność Elektromagnetyczna) i dzięki temu pozwala na uzyskanie stałych osiągów i zwiększa bezpieczeństwo, również
podczas pracy przy zasilaniu z generatora.

Caddy™ Arc 151i/201i
Jednofazowe urządzenie Caddy™ Arc jest idealnym
rozwiązaniem dla entuzjastów, jak i zaprawionych profesjonalistów do spawania elektrodą otuloną większości metali,.
w tym stali stopowej i niestopowej, stali nierdzewnej oraz żeliwa. Zaprojektowane dla obsługi większości średnic elektrod,
od Ø 1,6 aż do Ø 4 mm, urządzenie to zapewnia wyjątkową
niezawodność i stałe osiągi. Urządzenia są idealnym narzędziem do wykonywania miejscowych prac instalacyjnych,
konserwacyjnych, naprawczych lub produkcyjnych – zarówno we wnętrzach budynków jak i na zewnątrz.
Podstawowy panel A31 z jednym pokrętłem, a także zaawansowany panel A33 – są czytelne i łatwe w obsłudze – nigdy nie będziesz musiał ściągać rękawic.
Panel A33 z wyświetlaczem cyfrowym jest wielofunkcyjnym panelem, posiadającym funkcję Hot-start oraz Arc-Force (w celu precyzyjniejszego sterowania procesem spawaPrzegląd spawalnictwa 6/2008
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Bardziej zaawansowany panel sterowania Caddy™ TA34
umożliwia spawanie pulsacyjne z funkcją Micro Pulse włącznie, w celu zwiększenia możliwości kontroli jeziorka spawalniczego oraz ilości dostarczanego ciepła w czasie spawania
cienkich materiałów, a także funkcja podwójnego programowania, pozwalającą użytkownikowi wcześniej wybrać ustawienia, a następnie przełączać programy na panelu, albo
za pomocą spustu na uchwycie, nawet w trakcie spawania.
Panel ten pozwala również regulować czas narastania/opadania prądu, ustawienia powypływu gazu oraz może być obsługiwany przez zdalne sterowanie.

Caddy™ Tig 2200i AC/DC

nia), wybór pomiędzy spawaniem elektrodą otuloną lub TIG.
z funkcją LiveTig™ bezpieczna inicjacja łuku, programowanie dwufunkcyjne oraz możliwość przyłączenia analogowego
zdalnego sterowania. Panel sterowania A33 posiada najnowszy regulator, ArcPlus™ II, który zapewnia bardziej intensywny,
a jednocześnie miękki i stabilny łuk, łatwy do kontrolowania.

Optymalna funkcjonalność, pełna gama akcesoriów oraz
całkowita elastyczność pomiędzy prądem przemiennym.
i stałym (AC/DC) czynią jednofazowe źródło prądu spawania
Caddy™ Tig 2200i AC/DC doskonałą, przenośną jednostką
do wysokiej jakości spawania TIG. Wybór paneli oraz szeroki
zakres działania (wszystkie rodzaje materiałów oraz grubości
do 5 mm) czynią to urządzenie idealnym do niemal wszystkich rodzajów napraw i konserwacji – dużych lub małych.
Pulsacyjne spawanie prądem stałym lub Micro Pulse, metoda MMA z funkcją Hot Start i Arc Force.

Caddy™ Tig 1500i
DC/2200i DC
Rodzina urządzeń Caddy™ Tig 1500i oraz 2200i dostępna jest z dwoma różnymi panelami sterowania. Obydwa
posiadają podstawowe funkcje spawania metodą TIG (DC),
inicjowanie łuku HF start – przez wysoką częstotliwość lub
alternatywne LiftArc™ przez potarcie elektrodą o materiał
oraz spawanie elektrodą otuloną. Urządzenia te zapewniają
zwiększoną funkcjonalność dla wymagających zastosowań
TIG w pracach naprawczych i konserwacyjnych, produkcyjnych, budowlanych oraz w przemyśle przetwórczym.
Panel sterowania Caddy™ TA33, to najłatwiejszy sposób
na spawanie metodą TIG.
Wystarczy nastawić jedynie grubość spawanego materiału, a TA33 zajmie się wszystkimi pozostałymi ustawieniami,
aby zapewnić wysoką jakość spawania TIG. Prąd spawania,
czas opadania prądu oraz powypływ gazu mogą być również
regulowane ręcznie.

Funkcja QWave™
Stabilny łuk jest najważniejszy dla wysokiej jakości spawania w metodzie TIG AC. Funkcja QWave™, zapewnia wyjątkową stabilność łuku w spawaniu prądem przemiennym.
Zoptymalizowana charakterystyka prądu przemiennego za-.
pewnia elastyczny łuk dla jego czystego zapalania, niski poziom hałasu oraz doskonałe rezultaty spawania. Rzeczywista wartość znamionowa prądu przemiennego gwarantuje,
że ustawiona wartość prądu i rzeczywista wartość są zawsze
takie same.
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Panele sterowania
Wybór spośród dwóch paneli. Obydwa zapewniają pełne możliwości spawania TIG prądem stałym, przemiennym,
spawanie MMA oraz posiadają czytelne i łatwe w użyciu przyciski kontrolne. Panel sterowania Caddy™ TA33 AC/DC zapewnia szybkie i łatwe spawanie TIG prądem przemiennym.
Wystarczy ustawić grubość spawanego materiału, a urządzenie ustawi pozostałe parametry tak, aby zapewnić najwyższą jakość spoiny. Bardziej zaawansowany panel strowania.
Caddy™ TA34 AC/DC posiada praktycznie wszystko do nastaw w procesie TIG AC i DC: balans prądu przemiennego
w celu lepszego czyszczenia spoiny oraz regulację częstotliwości prądu przemiennego w celu kontroli szerokości łuku.
Posiada również funkcję wstępnego nagrzewania elektrody
dla elektrod o różnych średnicach, aby ułatwić inicjację łuku
oraz przedłużyć okres eksploatacji elektrody.

Zastosowanie
W zakładzie naprawczym lub na platformie wiertniczej,
przy krótkich terminach wykonania i ciągłym przemieszczaniu się, potrzebujesz lekkiej maszyny. Tak jak pozostałe
produkty z rodziny Caddy™, to doskonałe urządzenie jest
niewielkie i poręczne. Jego wytrzymała obudowa czyni je
również solidnym, zaskakująco lekkim i odpornym na korozję
narzędziem.

Caddy™ Arc 251i

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

Najmocniejszy ze wszystkich modeli Caddy™; to trójfazowe źródło prądu spawania o napięciu zasilania 400 V do
wykonywania ciężkich zadań, może pracować z zastosowaniem bezpiecznika 10 A dzięki obwodowi PFC. Urządzenie
jest łatwe do przenoszenia i można je stosować w miejscach,
gdzie zasilanie pochodzi z generatora lub przy dużych spadkach napięcia w sieci. Wytrzymały Caddy™ Arc 251i jest
oczywistym wyborem dla przenośnych zastosowań w przemyśle stoczniowym, na statkach, w przemyśle energetycznym i przetwórczym.

Obsługuje najbardziej wymagające
elektrody
Caddy™ Arc 251i jest najdoskonalszym narzędziem dla
profesjonalnych spawaczy. Mimo, że rozmiary są tak samo
niewielkie jak w przypadku pozostałych urządzeń z rodziny
Caddy™, potężny Arc 251i wytwarza prąd 250 A przy 30%
cyklu pracy oraz posiada wyjątkową rezerwę mocy. Ta wysokowydajna, wielofunkcyjna jednostka zapewnia doskonałe
rezultaty nawet przy użyciu wymagających elektrod, w tym
elektrod celulozowych lub wysokowydajnych, o średnicach
od Ø1,6 do 5 mm. Ulepszona charakterystyka spawania regulatora ArcPlus™ II ułatwia pracę, eliminuje potrzebę zatrzymywania się w czasie układania ściegów zakosowych,
zapewnia lepszą jakość spoin oraz skraca dalszą obróbkę.

Panele sterowania
Caddy™ Arc 251i dostępny jest z dwoma panelami sterowania, A32 i A34, posiadającymi wyświetlacze cyfrowe oraz
obsługę zdalnego sterowania.
Caddy™ A32 oferuje wybór pomiędzy spawaniem
elektrodą otuloną a TIG, z funkcją elektronicznego startu.
LiveTig™ w trybie TIG, aby móc pracować, wystarczy ustawić prąd spawania. Bardziej zaawansowany Caddy™ A34
zawiera dodatkowe funkcje, takie jak Hot start oraz regulację
prądu zwarcia, a także funkcję podwójnego programowania.
Specjalny typ elektrody może zostać wybrany w trybie spawania elektrodą otuloną, automatycznie optymalizując parametry spawania. Obydwa panele umożliwiają spawanie metodami MIG/MAG. Wystarczy podłączyć przenośny podajnik
drutu typu MobileFeed produkcji ESAB.

Biuro Handlowe:
40-101 Katowice
ul. Chorzowska 108
tel. +48 (32) 3511 100

KRS 0000176578
Sąd Rejonowy
w Katowicach
Kapitał zakładowy
16 186 000 PLN
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ALTOP i Smartop

– innowacyjne rozwiązania dla branży spawalniczej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wykorzystujących procesy spawalnicze w codziennej pracy,
odnośnie wydajności produkcji, przy jednoczesnym zwiększeniu wymogów bezpieczeństwa, firma AIR LIQUIDE
wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązania dotyczące butli gazowych: zawór SMARTOP oraz system ALTOP
– zawór ze zintegrowanym reduktorem.
Gaz osłonowy stanowi jedynie niewielką część kosztów spawania. Podział kosztów w warsztatach spawalniczych kształtuje się w następujący sposób: robocizna
– 85%, spoiwo 8%, gaz 5%, elektryczność 2%. Większość
firm spawalniczych monitoruje także koszty wynikające
z wad spawalniczych i potencjalne ryzyko wynikające
z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy. Wybór gazu osłonowego, a przede wszystkim sposób jego
dostarczania ma zasadnicze znaczenie, ponieważ może
w istotny sposób wpływać na obniżenie innych kosztów
spawania przez optymalizację procesu (m.in. minimalizację przestojów) i odpowiednią organizację zapasów.
Oszczędności wynikają jednak głównie z ograniczenia
wad, których przyczyną jest zła jakości gazu, wynikająca
albo ze złej jakości opakowania, albo samego gazu.

Rola gazu osłonowego
Gaz osłonowy pomaga w zajarzeniu łuku, poprawia jego
stabilność oraz chroni stopiony metal przed szkodliwym oddziaływaniem otaczającego powietrza. W praktyce zanieczyszczenia odpowiedzialne za powstawanie wad i niezgodności spawalniczych związane są z obecnością tlenu, azotu,
wilgoci lub węglowodorów. Wartość maksymalnej, dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń zmienia się w zależności od
wrażliwości spawanego metalu. Skutki dostania się zanieczyszczeń do stopionego metalu są następujące: porowatość
lub pęcherze, krzemiany (utlenianie powierzchni), pogorszenie własności mechanicznych, obniżenie odporności na korozję, kruchość utlenienie elektrody wolframowej.

w żelazie w niewielkim stopniu. Po przekroczeniu pewnej
wartości temperatury powoduje naazotowanie, które oddziałuje na własności mechaniczne metalu. W atmosferze gazu
ochronnego o zawartości powyżej 250 ppm azotu następuje
spadek wartości udarności Charpy V, a zawartości powyżej
1000 ppm powoduje powstanie porowatości. (rys. 1). Zjawisko to jest związane bezpośrednio ze zdolnością metalu podstawowego do rozpuszczania różnej ilości zanieczyszczeń.
w różnych temperaturach. Stapiany metal może rozpuszczać
dużą ilość zanieczyszczeń, natomiast w trakcie krzepnięcia
obserwuje się gwałtowny spadek rozpuszczalności (rys. 2).
Gdy tylko ilość zanieczyszczeń w stopionym metalu przekracza ilość, którą może on rozpuścić tworzą się pęcherzyki
gazu. Część z nich może przemieszczać się w kierunku powierzchni i znikać, a pozostałe pozostają zamknięte w spoinie tworząc porowatość.
Przy spawaniu aluminium rozpuszczalność azotu w materiale podstawowym jest jeszcze wyższa w wysokiej temperaturze niż przy spawaniu stali węglowej, dlatego większe
jest niebezpieczeństwo powstania porowatości, jest to przyczyną, że zawartość azotu musi być mniejsza od 5 ppm.
W nierdzewnych stalach austenitycznych zanieczyszczenia azotem nie powodują porowatości podczas spawania,
ale mogą prowadzić do obniżenia zawartości ferrytu, a w.
konsekwencji do pękania na gorąco. Zanieczyszczenia azotem oddziałują specyficznie także na proces spawania TIG,
ponieważ zanieczyszczenie gazu osłonowego prowadzi do
erozji elektrody poprzez wytwarzanie azotków wolframu,.
a następnie do obniżenia trwałości elektrody. W celu uniknięcia
tego zjawiska, zawartość N2 musi być mniejsza od 40 ppm.

Wpływ zanieczyszczeń
na jakość spoin
w zależności od rodzaju metalu
Azot
Zawartość N2 w ochraniającej atmosferze ma krytyczne
znaczenie przy spawaniu stali węglowych ze względów metalurgicznych, w temperaturze otoczenia azot rozpuszcza się.

Rys. 1. Wykres zależności pracy łamania od zawartości azotu w spoinie
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Rys. 2. Rozpuszczalność:a – wodoru, b – azotu w żelazie

Wodór
Wodór pochodzi z wody (wilgoci), która w łuku elektrycznym dysocjuje na atomy tlenu i wodoru. Przy spawaniu stali
węglowych należy unikać obecności wodoru (wilgoci), ponieważ jest on jednym z trzech elementów kluczowych prowadzących do pękania na zimno. W rzeczywistości wodór powoduje, że metal staje się kruchy. Zjawisko to występuje podczas
krzepnięcia, gdy wodór nie mając możliwości wydostania się z
metalu zostaje zatrzymany przez wymuszone rozpuszczanie
się w strefie spoiny. Wymuszone rozpuszczanie się wpływa na
kruchość metalu, ponieważ wodór dyfunduje w kierunku granicy wtopienia ściegów spoiny i w nieciągłości budowy krystalicznej. Dyfuzja ta jest przyspieszana, gdy metal znajduje się.
w stanie naprężeń. Wodór wracając do fazy gazowej powoduje wzrost ciśnienia i zwiększoną kruchość. Konsekwencją
połączonego oddziaływania ciśnienia wodoru i kruchości
może być pęknięcie spawanego elementu.
Eksperci w dziedzinie spawalnictwa ustalili, że trzema kluczowymi elementami prowadzącymi do pękania na zimno są:
– duża grubość (wyższa szybkość stygnięcia),
– naprężenia wewnętrzne,
– obecność wodoru w metalu jeziorka spawalniczego.
Zawartość wody w atmosferze ochronnej powinna być
utrzymana poniżej 10 ppm przy ciśnieniu gazu w butli wynoszącym 10 barów.
Przy spawaniu stali nierdzewnych zarówno ferrytycznych, jak i martenzytycznych istnieje ryzyko powstania kruchości z powodu obecności wodoru. Stale austenityczne
nie są na to wrażliwe, a nawet podczas ich spawania dodaje się wodór do mieszanki osłonowej, aby zwiększyć
prędkość spawania. Podczas spawania aluminium woda,
której źródłem jest wilgoć rozszczepiana na atomy wodoru.
i tlenu prowadzi do powstania porowatości z powodu wysokiej rozpuszczalności wodoru w ciekłym aluminium.
Tlen
Stalą nierdzewną nazywa się stal o zawartości chromu
powyżej 11%. Zwykle stosowane stale nierdzewne zawierają
od 13 do 17% chromu, a nawet więcej. Przy spawaniu stali nierdzewnych należy monitorować obecność tlenu, który
może wpływać na ich odporność na korozję. Podczas spawania tlen zawarty w gazie tworzy tlenek chromu obniżając
zawartość chromu w stali, co w konsekwencji zmniejsza jej
odporność na korozję. Dlatego zaleca się, aby zawartość tlenu była mniejsza od 50 ppm.
Zanieczyszczenie tlenem będzie oddziaływać specyficznie także na proces TIG poprzez wytwarzanie tlenków wolframu przyspieszających erozję elektrody, aby tego uniknąć
należy zwrócić uwagę, żeby zawartość tlenu nie przekraczała 5 ppm.

Jakość wyrobu
Wymagana jakość wyrobu spawanego zależy nie tylko od
jego przeznaczenia i estetyki wykonania ale również, a nawet
przede wszystkim od jakości złączy spawanych.
Wady złączy spawanych można zaklasyfikować następująco:
• Wady, które mogą być wskazane wizualnie bezpośrednio
podczas lub po spawaniu:
– pęcherze,
– zanieczyszczenie elektrody: można je zidentyfikować
wizualnie, gdy pojawia się niestabilny łuk i zielonkawy
kolor; końcówka elektrody utlenia się i przybiera kolor
antracytu.
Wpływ na koszt jest oparty na wartościowaniu kosztów.
robocizny.

• Wady, które mogą być ujawnione po spawaniu przez kontrolę:
– porowatość spoiny; może być wykryta np. przez badanie rentgenowskie,
– spadek energii odkształcenia, który może być wykryty
za pomocą próby udarności Charpy V.
Wpływ takich wad na koszty jest istotniejszy, ponieważ należy uwzględnić: poprawki wytworzonych elementów (a także
fakt, że badania kontrolne wymagają pewnego okresu czasu
na ich wykonanie), wpływ poprawek na całość pracy wykonanej w tym okresie (montaż, składowanie itp.) i wpływ na
opóźnienie wykonania pracy.
• Wady, które prawie nigdy nie są ujawniane na miejscu
wykonania konstrukcji:
– pęknięcia zimne: przeważnie wady te nie ujawniają
się tuż po spawaniu; często pojawiają się wtedy, gdy
wyroby spawane znajdują się w stanie naprężeń (np.
podczas transportu lub podczas montażu u klienta),
– zła odporność na korozję: wady te mogą pojawić się
kilka miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji wyrobu.
W praktyce, w zwykłych zastosowaniach, wady spawalnicze powodujące spadek własności mechanicznych, obniżenie odporności na korozję oraz wzrost kruchości nie są ujawniane, jeśli nie przeprowadzi się odpowiednich prób. Skutki
takich wad są znacznie poważniejsze, ponieważ prowadzą
do znacznych strat finansowych.

Źródła zanieczyszczeń gazów
osłonowych
Zanieczyszczenia gazów osłonowych mogą wynikać z:
• Jakości gazów wprowadzanych do butli – zanieczyszczenia mogące powodować wystąpienie wad w spoinach
pochodzą głównie z powietrza i wilgoci, które mogą być
wprowadzane do butli podczas ich napełniania lub pomiędzy operacjami napełniania.
• Niewłaściwego używania butli o standardowych zaworach, co może powodować obniżenie jakości gazu..
W praktyce, gdy butle pozostają otwarte umożliwia to
przedostanie się do nich powietrza, zwłaszcza, gdy są
puste. Wilgoć jest wówczas absorbowana przez ścianki
butli. Podczas ponownego napełniania butli, jakkolwiek
wysoka nie byłaby jakość wprowadzanego do niej gazu,
wilgoć ta nie zostaje całkowicie usunięta. Podczas eksploatacji butli wilgoć jest przenoszona do gazu osłonowego.
• Nieszczelności sieci dystrybucyjnej takie, jak: połączenia
przewodów: gazowych na wejściach i wyjściach reduktorów, gazowych do sprzętu spawalniczego, w instalacjach
gazowych.

Wpływ opakowania na jakość,
środowisko i wydajność
Ostatnie 10 lat badań nad butlami gazowymi było ukierunkowane na takie rozwiązania konstrukcyjne, które poprawiałyby jakość gazu w punkcie jego użytkowania zapewniając
wygodę i bezpieczeństwo użytkowników oraz umożliwiłyby
zmniejszenie kosztów. Oczekiwania użytkowników gazów
sprężonych, co do konstrukcji butli prezentują się następująco: łatwość otwierania zaworów butlowych, możliwość
Przegląd spawalnictwa 6/2008
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Wygoda użytkowania

Rys. 3. System ALTOP

–
–
–

Użytkowanie butli jest teraz ułatwione przez:
łatwe manipulowanie dzięki ergonomicznemu kołpakowi,
łatwe zamykanie/otwieranie butli za pomocą dźwigni,
łatwe odróżnienie butli pełnej od pustej (rys. 5).

sprawdzenia w każdej chwili ile gazu znajduje się w butli,
łatwiejsze manipulowanie, zintegrowanie zaworu butlowego.
z reduktorem.
Spełniając te wymagania, w 1997 roku firma Air Liquide
stała się pierwszym producentem, a zarazem dostawcą gazu
dostarczającym butle ze zintegrowanym systemem ALTOP
(rys. 3).
Cechy systemu ALTOP:
– wbudowany reduktor ciśnienia z regulacją i wskaźnikiem
przepływu,
– specjalna konstrukcja zaworu chroniąca butlę przed zanieczyszczeniami z zewnątrz,
– zawór otwierany za pomocą dźwigni,
– wskaźnik stanu napełnienia butli,
– szybkozłącze.
Kilka lat później firma Air Liquide zaprojektowała także
zawory dla butli typu SMARTOP o następującym wyposażeniu: wskaźnik stanu napełnienia butli, dźwignia do zamykania
butli „jednym palcem”, specjalna konstrukcja zaworu chroniąca butlę przed zanieczyszczeniami z zewnątrz (rys. 4).

Rys. 4. SMARTOP

Jakość w punkcie użytkowania
Stosowanie odpowiedniego opakowania gazu osłonowego właściwego dla danego zastosowania jest sposobem
ograniczenia kosztów. W praktyce wiele wad może być wynikiem zanieczyszczenia gazu, które zwykle pochodzi z: wilgoci zawartej w gazie; wilgoci dostającej się do butli, gdy jest
pusta; powietrza dostającego się do gazu w miejscu połączenia z reduktorem.
Zawory zwrotne jednokierunkowe i nadciśnieniowe (resz-.
tkowe) umożliwiają uniknięcie tych zanieczyszczeń, gdyż
pozwalają na utrzymywanie zawsze podwyższonego ciśnienia w butli, nawet gdy jest pusta, zapobiegając dostaniu
się powietrza do wewnątrz. Zawór ze zintegrowanym reduktorem jest także sposobem na poprawę jakości w punkcie
użytkowania. Zapobiega on nieszczelnościom występującym w miejscu połączenia reduktora z butlą. Połączenie butli.
z urządzeniem następuje poprzez szybkozłącze i przy niskim ciśnieniu. Wskaźnik stanu napełnienia butli jest kolejnym sposobem unikania wad, ponieważ w odróżnieniu od
tradycyjnych manometrów, które często bywają uszkodzone
ten manometr dzięki regularnej konserwacji, daje poprawną.
informację co do ilości gazu pozostałego w butli.
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Rys. 5. Użytkowanie ALTOP

Oszczędności
–
–
–
–

Oszczędności mogą wynikać z:
mniejszej ilości braków/wad,
mniejszego zużycia czasu potrzebnego na wymianę butli,
braku występowania nieszczelności,
większego bezpieczeństwa (odcięty dostęp do wysokiego
ciśnienia, zabezpieczenie górnej części butli).

Opracowanie:
Tomasz Morąg, Jacek Sadaj – Air Liquide Polska Sp. z o.o.
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MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP. Z O.O.
NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH ITM W POZNANIU
SALON WELDING, HALA 7A, STOISKO NR 21
9-12 CZERWIEC 2008

Przyjdź,
zobacz,
wzbogać
swoją wiedzę
i doświadczenie

Proponujemy:
materiały do napraw i regeneracji
kompletny sprzęt spawalniczy
trudnościeralne płyty CDP i rury CastoTube
usługi spawalnicze
maszyny do cięcia metalu oraz sprzęt gazowy firmy MESSER

MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP. Z O.O.
44-100 Gliwice,
ul. Robotnicza
2 6/2008
Przegląd
spawalnictwa
castolin@castolin.pl
tel. (+48) 32 230 67 36
www.castolin.pl
fax (+48) 32 230 67 39
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Wykrawanie laserowe
według Bystronic

Technologia wykrawania laserowego nie ogranicza się
wyłącznie do obrabiarki. Jeżeli czas cięcia ma zostać zminimalizowany, a wydajność cięcia zwiększona, to wymagana jest pełna integracja wszystkich podzespołów biorących
udział w tym procesie.
Technologia cięcia laserowego rozwijała się przez ostatnie dwie dekady w bardzo intensywnym tempie. Dzisiejsze
maszyny – w porównaniu z poprzednimi – charakteryzują
się szczególnie przemyślanym i starannym wykonaniem,
podwojoną mocą rezonatorów, a techniki cięcia dopracowano w nich do perfekcji.
Firmy działające w branży obróbkowej stają przed wyborem maszyn o najlepszych możliwościach produkcyjnych,
które pozwolą zrealizować zlecenia w jak najkrótszym czasie. Jeżeli są wyposażone w systemy laserowe pozwalające
na szybką i efektywną obróbkę, to mogą sprostać konkurencji na coraz bardziej wymagającym rynku.
Z punktu widzenia użytkowników laserów, decydującą
rolę odgrywa szybkość przetwarzania. Istotnym czynnikiem
jest połączenie elementu projektowania i wykonania części
w taki sposób, aby jej parametry obróbkowe były zgodne.
z możliwościami roboczymi maszyny.
Wydajny system cięcia laserowego charakteryzuje
się szybkością i łatwością obsługi na każdym etapie obróbki: od momentu konturowania części w oprogramowaniu typu CAD/CAM, przez przekaz danych części wraz.
z wprowadzoną technologią cięcia do maszyny, ustawienie
parametrów maszyny i jej załadowanie, cięcie części, aż
do rozładowania po zakończeniu procesu cięcia. Wydajny
system produkcyjny musi gwarantować dokładność cięcia.
i wysoką powtarzalność obrabianych części. Sukces może
odnieść tylko ta firma, która panuje nad wszystkimi czynnikami: oprogramowaniem CAD/CAM, wykrawarką laserową
(z uwzględnieniem mocy lasera, sterowników i dopracowaną do perfekcji technologią cięcia) oraz automatyzacją
procesu załadowczo-rozładowczego. Aby maszyna była.
niezawodna, wszystkie jej podzespoły powinny pochodzić od
jednego producenta. Tak się dzieje w przypadku urządzeń
szwajcarskiej firmy Bystronic.

Skanowanie to innowacyjna metoda służąca do obróbki
elementów prostokątnych i okrągłych, która jest wykorzystywana w wykrawarce laserowej typu Byspeed, przystosowanej do cięcia z przyśpieszeniem do 3 g. Otwory nie są wycinanie tradycyjnie – w całości jeden po drugim, ale najpierw
przetwarzane są elementy znajdujące się wzdłuż osi X,.
a następnie te, które znajdują się wzdłuż osi Y. Dzięki tej metodzie możliwe jest na przykład wycinanie 5,5 kwadratowych
otworów o rozmiarach 4 x 4 mm w ciągu 1 sekundy lub 600
okrągłych w ciągu minuty.
Wykorzystując pozycjonowanie kątowe ARC, można
uzyskiwać duże prędkości nie tylko przy cięciu wzdłuż osi X.
i Y, ale również przy cięciu elementów łukowych. Automatyczny dobór optymalnego pozycjonowania głowicy związany jest.
z kierunkiem ciętego konturu. Tego typu procedura zapewnia
użytkownikowi:
– dużą prędkość pozycjonowania, która może być utrzymywana w sposób ciągły,
– małe obciążenie łożysk, eliminujące nagłe skoki głowicy.
i zużycie napędów.
Innym efektywnym czynnikiem zwiększającym jakość
cięcia jest modulacja, która pozwala na dostosowanie mocy
lasera do uzyskiwanych prędkości. Jeżeli prędkość jest
mniejsza (np. przy cięciu konturów lub zmianie kierunku), to
moc lasera jest automatycznie redukowana w odpowiedniej
proporcji, w celu uzyskania wysokiej jakości na całym wycinanym obwodzie.

Nowe metody wpalania
startowego
W ostatnim czasie pojawiło się wiele udoskonaleń w dziedzinie wpalania startowego. Jednym z nich jest kontrolowane przebicie pulsacyjne (Control Pulse Piercing – CPP), które służy do cięcia blach do grubości 25 mm. W dwufazowym

Technologie cięcia
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za szybką i dokładną obróbkę części jest tryb pracy lasera. Dzięki bliskiej
współpracy firmy Bystronic z indywidualnymi użytkownikami
wykrawarek laserowych, zostały opracowane takie technologie cięcia, jak skanowanie, pozycjonowanie ARC i modulacja.

Rys. 1. Porównanie rezultatów cięcia. Detal pośrodku z CPP (Controlled Pulsed Piercing); po lewej i prawej cięcie bez CPP
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procesie wpalania startowego najpierw następuje przebicie
arkusza przy dużej odległości głowicy od arkusza (ok. 8 mm),
w celu zabezpieczenia dyszy i soczewek przed nadmiernym
zanieczyszczeniem. Następnie ma miejsce zakończenie wykonania otworu startowego z odległości głowicy od materiału równej 0,6÷0,2 mm. Czujnik w głowicy (poprzez pomiar
odbitego światła) sygnalizuje maszynie wykonanie otworu
startowego. Maszyna natychmiast rozpoczyna proces cięcia.
Cała procedura nie tylko pozwala na zaoszczędzenie czasu, ale również na zmniejszenie średnicy otworu startowego
do 1 mm (na przykład przy grubości blachy równej 10 mm
– rys. 1). Dodatkową funkcją realizowaną przez CPP jest
zwiększenie bezpieczeństwa procesu cięcia poprzez zredukowania temperatury blachy. Zapobiega to zakleszczaniu się
części w arkuszu.

Rys. 2. Ścieżka dojazdowa głowicy powstała w efekcie lead in.
– procesu bezpośredniego cięcia

Nowym rozwiązaniem jest również wpalenie startowe
(lead in). Jest to proces umożliwiający cięcie bezpośrednie na konturze, bez dodatkowego czasu na wykonanie
otworu startowego. Proces ten może być stosowany na
blasze o grubości do 8 mm. Na rysunku 2 przedstawiono głowicę tnącą dojeżdżającą do miejsca cięcia w ruchu
po łuku. Gdy znajdzie się ona w odpowiedniej pozycji, natychmiast następuje proces cięcia. Po wykonaniu konturu
następuje – bez żadnych spowolnień – przejście od wpalenia do cięcia. W porównaniu z tradycyjnym przebiciem,
metoda ta pozwala na zredukowanie czasu cięcia o 35%.

Przy obróbce grubych blach jednym z ważnych elementów jest moc lasera. Podobnie ważnym czynnikiem jest niezawodność rezonatora, a szczególnie uzyskiwanie stałej
mocy lasera i odpowiedniej jakości promienia. Przykładowo,
w celu realizacji funkcji wpalania rezonator musi mieć funkcję zwiększania lub zmniejszania mocy bez wpływu na prędkość posuwu głowicy. Bez tej funkcji nawet przy największej
mocy lasera redukcje czasu przy wpaleniach startowych są
nieosiągalne.
Warunkiem uzyskania wysokiej jakości cięcia jest zachowanie stałej średnicy wiązki na całej powierzchni wycinanego materiału, szczególnie przy stosowaniu laserów.
o dużej mocy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rezonatora.
Bylaser o mocy 5200 ARC, z funkcją Adaptive Radius Control polegającą na dywergencji i korekcji wiązki lasera (rys. 3).
Laser o mocy 5,2 kW ma zdecydowanie więcej mocy niż
potrzeba do wykrawania blach o grubości 25 mm z wysoką
dokładnością (bez gradu na obrabianej krawędzi). Aby uzyskać jeszcze większą wydajność lasera, od wiosny 2006 roku
można wyposażać maszynę w rezonator ByLaser 6000.
Nowa konstrukcja rezonatora o mocy 6 kW umożliwia obróbkę bardzo grubych blach (szczególnie blach nierdzewnych).
z wysoką precyzją cięcia.
W celu wykorzystania powyższych technologii wykrawarka musi mieć również odpowiednie układy mechaniczne. Przy procesie skanowania bardzo ważnym elementem
jest układ napędu, przystosowany do dużych prędkości. Do
tego celu Bystronic zastosował napęd DHM (Direct Helical
Motor), dzięki któremu na osiach x/y udało się optymalnie
dostosować wszystkie istotne parametry. Uzyskuje się przy
tym równie wysoką siłę napędową przy wykorzystaniu zaledwie ułamka powierzchni magnetycznych konwencjonalnych
silników liniowych. Na rysunku 4 przedstawiono przykładową
część z wyciętymi 21 otworami o średnicach 3÷8 mm. Średnica zewnętrznego konturu wynosi 75 mm. Część wycięta.
z blachy o grubości 6 mm została wyprodukowana na laserze
Byspeed w ciągu 18 s.

Napęd i rezonator
Stosowanie omówionych technologii możliwe jest na „inteligentnej” maszynie, wyposażonej w sterowniki i źródło lasera (rezonator).

Rys. 4. Dzięki pełnej integracji wszystkich elementów nawet najbardziej
skomplikowane elementy mogą zostać wykonane w czasie tylko 18 s

Rys. 3. Dzięki technologii ARC średnica wiązki lasera jest stała na całej powierzchni roboczej
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Rys. 5. Wykrawarka laserowa Byspeed – szybka i dokładna

Rys. 7. Nowe standardy określania prędkości cięcia – terminal.
operatora ByVision

Oprogramowanie i kontrola

kazywania danych 100 MB w czasie 5 sekund. Na ekranie
dotykowym pojawiają się tylko te funkcje, które w danym momencie są potrzebne.

Wykrawarki Bystronic są wyposażone w firmowe oprogramowanie CAD/CAM Bysoft (rys. 6). Bysoft jest programem, który w sposób automatyczny dobiera odpowiednią technologię cięcia dostosowaną do geometrii części.
Uwzględniając rodzaj materiału, jego grubość i rodzaj gazu
do cięcia, program dobiera odpowiednią sekwencję cięcia.
i jego prędkość. Program Bysoft jest modułowy; umożliwia
obróbkę części w sposób przyjazny dla użytkownika.
Istotnym elementem składowym całego procesu jest sterownik CNC, który – w celu zoptymalizowania procesów cięcia – powinien pochodzić od tego samego producenta. Kilka miesięcy temu firma Bystronic zaprezentowała ByVision
– szybki sterownik bardzo łatwy w obsłudze (rys. 7). Nawet
duże plany cięcia mogą być przesyłane z szybkością prze-

Rys. 6. Przygotowanie technologii cięcia części; przyjazne dla użytkownika oprogramowanie typu CAD/CAM Bysoft

Integracja
W pełni wydajny system do cięcia laserem to taki, który integruje wszystkie wywodzące się od tego samego
producenta elementy omówione w artykule. Dlatego firma.
Bystronic od lat stosuje tę samą filozofię: wszystko z jednego
źródła. Nowo opracowane, udoskonalone technologie cięcia
są natychmiast wdrażane do oprogramowania, dzięki czemu
użytkownik ma do nich bezpośredni dostęp. Ponadto eliminowane jest ryzyko wynikające z kompromisów między urządzeniami Bystronic a urządzeniami od innych dostawców.
Bystronic jest światowym dostawcą jakościowych rozwiązań do ekonomicznego przetwarzania metali i innych materiałów niemetalowych. Oferta produkcyjna Bystronic obejmuje systemy do cięcia laserem, wodą oraz urządzenia do
gięcia blach.
W celu zapoznania sie z najnowszym produktem firmy
Bystronic, zapraszamy na targi ITM w Poznaniu.

Rys. 8. Najnowsze rozwiązanie – ByVention – najmniejsza wykrawarka laserowa do standardowych formatów arkuszy blach

Bystronic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 38
05-090 Raszyn
Tel: +48 (22) 33 13 770, Fax: +48 (22) 33 13 771
www.bystronic.pl
kontakt: michal.goreczny@bystronic.com
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Urządzenia spawalnicze marki MOST
Wprowadzenie
Grupa Rywal-RHC jest jednym z największych dystrybutorów urządzeń spawalniczych na rynku Europy Centralnej.
Dysponując siecią 21. oddziałów na terenie Polski i 3. oddziałów zagranicznych (dwa na Słowacji i jeden na Litwie) ma
wystarczający potencjał handlowy, aby aktywnie wpływać na
kształt rynku spawalniczego.
Ważnym elementem strategii firmy Rywal-RHC jest posiadanie produktów pod własną marką – MOST.
Oferta MOST jest skierowana przede wszystkim do odbiorców końcowych ze wszystkich branż związanych z obróbką metalu. Stąd w opracowywaniu typoszeregu urządzeń
staramy się dogłębnie analizować potrzeby naszych klientów
oraz co bardzo ważne, uwzględnić uwagi docierające do nas
bezpośrednio od użytkownika – spawacza.
W artykule chciałbym skoncentrować się przede wszystkim na urządzeniach spawalniczych MOST do metody.
MIG/MAG, MMA i TIG.
Warto dodać, że oprócz nich w asortymencie MOST
istnieje bardzo duża grupa akcesoriów spawalniczych, jednak produkty te nie są tak technicznie skomplikowane, jak
urządzenia i dlatego zainteresowanych odsyłam do Katalogu
Rywal-RHC 2008 rozdział I, gdzie można znaleźć informację.
o uchwytach spawalniczych do metody MIG/MAG, TIG, elektrody otulonej MMA oraz o pozostałych akcesoriach (młotki,
gniazda i wtyki, termosy i suszarki, termokredki, elektrody
wolframowe, podkładki spawalnicze i inne).

Początki
W połowie roku 2002, właściciel firmy Rywal-RHC pan Robert Pyka, podczas targów spawalniczych nawiązał kontakt.
z producentem suszarek i termosów do elektrod otulonych,
który złożył nam propozycję dostarczania ich pod naszą marką.
Propozycja ta wzbudziła nasze zaciekawienie tym bardziej, że nie byliśmy zadowoleni z produktów, które wówczas
mieliśmy w ofercie. Podstawową trudnością było to, że projekt marki MOST był wtedy całkiem nowy i brakowało nam
doświadczeń w rozmowach z potencjalnymi dostawcami. Należało jasno zdefiniować nasze wymagania, określić podsta-

44

Przegląd spawalnictwa 6/2008

wowe parametry produktu, przygotować działania marketingowe, serwis i obsługę gwarancyjną, tłumaczenia instrukcji
itp. Jednym słowem wskoczyć na głęboką wodę.
Podjęte działania i rozpoczęta współpraca z dostawcą
przyniosła nam wiele korzyści. Suszarki z produktu niszowego stały się produktem sprzedawanym „z magazynu” i cieszą
się bardzo dobrą opinią u klientów. Dodam tylko, że z producentem suszarek pracujemy po dziś dzień, czyli prawie 6 lat.

Proces wyboru urządzeń
pod marką MOST i wymagania
stawiane produktom
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, wzrosła rola.
i odpowiedzialność firmy wprowadzającej nowy produkt na
rynek. Prawodawstwo europejskie jasno określa kryteria.
i warunki, jakie muszą być spełnione, aby produkt mógł być
sprzedawany na terenie Unii.
Grupa Rywal-RHC jako podmiot odpowiedzialny za markę MOST przykłada dużą wagę do tego, aby wszystkie urządzenia odpowiadały tym wymaganiom.
Wszystkie urządzenia posiadają deklarację zgodności
CE z dyrektywą niskonapięciową LVD i zgodności elektromagnetycznej EMC. Ponieważ wszyscy producenci urządzeń MOST są zlokalizowani w Europie nie ma wątpliwości,
że w procesie konstruowania i produkcji mają zastosowanie
normy EN 60974 i EN 50199.
Pytaniem, które jest dla nas najważniejsze przy wprowadzaniu nowego produktu pod marką MOST jest – czy znajdzie
on akceptację klientów, czy spełni ich wszystkie oczekiwania.
W praktyce okazuje się, że jedynym rzeczywistym kryterium oceny są uwagi i opinie użytkowników, naszych handlowców i serwisantów zebrane podczas testowej sprzedaży
pewnej ilości urządzeń pod marką producenta. Jeśli opinie
te są pozytywne, to po dokonaniu niezbędnych modyfikacji.
i poprawek zostaje podjęta decyzja o wprowadzeniu produktu na rynek.
Potem pracę musi wykonać nasz Dział Marketingu. Urządzeniu należy nadać cechy wspólne z innymi urządzeniami
MOST (tabliczka znamionowa, kolor obudowy, panel sterowania, niekiedy opakowanie itp.).

Niezbędne jest opracowanie instrukcji obsługi w języku
polskim oraz ustalenie szczegółowych procedur serwisowych,
a handlowcy i serwisanci przechodzą szkolenia w zakresie
tego produktu. Ostatnim etapem jest wydrukowanie materiałów informacyjnych i uzgodnienie zasad promocji urządzenia.
Tak wybrane urządzenie musi spełniać następujące wymagania:
• dobre parametry spawalnicze,
• nowoczesna obudowa (design),
• konkurencyjna cena,
a co najważniejsze musi wzbudzać zaufanie klientów i naszych handlowców.
Wszystkie wymienione działania są ujęte w specjalnej
procedurze wprowadzania nowego produktu. Określa ona
harmonogram czasowy oraz zakres działań poszczególnych
osób i działów firmy Rywal-RHC.

•
•

funkcje ustawienia przepływu gazu i podawania drutu.
z nowej szpuli,
wartości wszystkich wymienionych funkcji ustawiane są
jednym pokrętłem.

Aktualna oferta urządzeń MOST
Półautomaty spawalnicze Fanmig
(wersja III)
Jest to pełny typoszereg profesjonalnych urządzeń spawalniczych do prac przemysłowych i rzemiosła.
Urządzenia służą do spawania stali, stali nierdzewnych,
a po przezbrojeniu podajnika i uchwytu mogą spawać także
aluminium.
Uzwojenia transformatorów wykonane są z miedzi, co
zapewnia dobre właściwości spawalnicze. Ponadto wszystkie półautomaty mają wbudowane wentylatory do chłodzenia części prądowej i wyłączniki termiczne zabezpieczające
urządzenie przed przeciążeniem.
W urządzeniach zastosowano dwa rodzaje nowoczesnych paneli sterowania: MINOR i SYNERGY.
Funkcje ustawiane na panelu MINOR:
• spawanie ciągłe, punktowe lub przerywane,
• cyfrowy wyświetlacz nastawianych wartości,
• 2-takt lub 4-takt,
• prędkość początkowa drutu, przedwypływ gazu, powypływ gazu i czas upalania drutu mają zdefiniowane wartości fabryczne do ewentualnej korekty przez użytkownika,
Specyfikacja techniczna
FANMIG
180-2
MINOR

FANMIG
280-2
MINOR

FANMIG
280-4
MINOR

FANMIG
320-4
MINOR

FANMIG
400-4
SYNERGY

FANMIG
400GP
SYNERGY

FANMIG
400WP
SYNERGY

FANMIG
600WP
SYNERGY

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

3 x 400 V

16 A

16 A

16 A

25 A

32 A

32 A

32 A

63 A

30÷180 A

30÷280 A

30÷280 A

40÷320 A

40÷400 A

40÷400 A

40÷400 A

40÷600 A

Cykl pracy dla maks. prądu spaw.

30%

20%

20%

40%

30%

30%

30%

25%

Prąd spawania:
- w cyklu pracy 60%
- w cyklu pracy 100%

140 A
110 A

210 A
170 A

210 A
170 A

250 A
210 A

320 A
260 A

320 A
260 A

320 A
260 A

530 A
430 A

Zasilanie
Zabezpieczenie sieci
Zakres prądu spawania

Ilość następstw prądu spawania
Stopień ochrony
Podajnik drutu

7

10

10

12

20

20

20

30

IP 21

IP 21

IP 21

IP 21

IP 21

IP 21

IP 21

IP 21

2-rolkowy

2-rolkowy

4-rolkowy

4-rolkowy

4-rolkowy

Fanfeed 4G

Fanfeed 4W

Fanfeed 4W

Prędkość podawania drutu

1÷17 m/min

1÷19 m/min

1÷20 m/min

1÷20 m/min

1÷20 m/min

1÷20 m/min

1÷20 m/min

1÷20 m/min

Średnica drutu:
- stal
- stal nierdzewna
- aluminium

0,6÷0,8 mm
0,6÷0,8 mm
-

0,8÷1,0 mm
0,8÷1,0 mm
-

0,8÷1,0 mm
0,8÷1,0 mm
1,0÷1,2 mm

0,8÷1,2 mm
0,8÷1,2 mm
1,0÷1,2 mm

0,8÷1,2 mm
0,8÷1,2 mm
1,0÷1,2 mm

0,8÷1,2 mm
0,8÷1,2 mm
1,0÷1,2 mm

0,8÷1,2 mm
0,8÷1,2 mm
1,0÷1,2 mm

0,8÷1,6 mm
0,8÷1,6 mm
1,0÷1,6 mm

Masa
Wymiary w mm

59 kg

81 kg

81 kg

98 kg

101 kg

120 + 20 kg

140 + 22 kg

210 + 22 kg

750 x 300 x 600

790 x 400 x 780

790 x 400 x 780

790 x 400 x 780

500 x 790 x 780

630 x 860 x 800

630 x 860 x 800

510 x 800 x 810
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Dodatkowo w panelu SYNERGY mamy do dyspozycji:
• 6 programów synergicznych do spawania stali (ustawienia parametrów wg prądu spawania A, prędkości podawania drutu m/min lub grubości spawanego materiału),
• cyfrowe wyświetlacze prądu spawania A+V z funkcją
HOLD, pokazują także wartości wszystkich ustawianych
parametrów.
Właściwości użytkowe półautomatów kompaktowych lub.
z wydzielonym podajnikiem drutu (Fanmig 400GP, Fanmig
400WP i Fanmig 600WP):
• przystosowane do spawania drutem na szpulach 15 kg
lub 18 kg,
• 2- lub 4-rolkowe układy podawania drutu – jeden rodzaj
rolki we wszystkich podajnikach,
• zasilanie 400 V,
• z chłodzeniem wodnym (Fanmig 400 WP i Fanmig 600 WP)
lub powietrznym uchwytu,
• możliwość spawania drutami pełnymi lub proszkowymi.
w osłonie mieszanek gazowych lub argonu,
• standardowa długość przewodu źródło/podajnik 5 m, istnieje możliwość przedłużenia do 20 m,
• eurogniazda pozwalają na podłączenie dowolnego uch-.
wytu spawalniczego,
• ergonomiczna budowa, przedni panel zabezpieczony spe-.
cjalnym uchwytem transportowym,
• jedno koło przednie wyposażone w hamulec (oprócz.
Fanmig 180-2 MINOR).

Urządzenia do spawania elektrodą otuloną
(metoda MMA) – Ponte
W tym przypadku zrobiliśmy jeden wyjątek od zasady oferowania urządzeń pod marką MOST wyłącznie dla spawaczy-profesjonalistów. W ostatnich kilku latach postęp techniczny
w dziedzinie inwertorów i rosnące ceny miedzi praktycznie
wyeliminowały z rynku transformatory spawalnicze, które
były w latach 90-tych XX wieku podstawowymi spawarkami
dla hobbystów.
Aby zapełnić tę lukę wprowadziliśmy do naszej oferty urządzenie Ponte 1300 MOST, które jest najprostszym
prostownikiem inwertorowym do spawania elektrodą otuloną MMA. W porównaniu z transformatorami spawalniczymi.
Ponte 1300 MOST odznacza się następującymi zaletami:
• małą wagą (3,4 kg),
• konkurencyjną ceną,
• niskim poborem prądu, który pozwala na spawanie, nawet przy zasilaniu ze słabszej instalacji elektrycznej lub.
z użyciem przedłużaczy,
• możliwością spawania elektrodami do średnicy 3,25 mm,
• funkcją Hot start (gorący start), Arc Force i układem antyprzyklejeniowym.
Urządzenie jest sprzedawane z kablami spawalniczymi,
całość jest zapakowana w funkcjonalną walizkę.
Dla wymagających spawaczy oferujemy dwa urządzenia,
które w pełni zadowolą profesjonalistów. PONTE 131 i 151 MOST
służą do spawania elektrodą otuloną MMA i metodą TIG prądem stałym DC (zajarzenie przez potarcie – Lift TIG). PONTE 131 i 151 odznaczają się wysokim cyklem pracy 45% dla
maksymalnego prądu spawania. Odpowiednio PONTE 131–
130A oraz PONTE 151–150A.
Obydwa urządzenia posiadają funkcję Hot start i układ
antyprzyklejeniowy. Nie bez znaczenia jest też nowoczesna, plastikowa obudowa, która zapewnia urządzeniom klasę
ochrony IP23. Dzięki temu PONTE 131 i 151 mogą pracować
nie tylko w warsztacie, ale także na zewnątrz pomieszczeń
np. na budowie.
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Specyfikacja techniczna
Ponte 1300
Prąd zasilania

1 x 230 V ± 15%

Maksymalny pobór mocy

5 kVA

Prąd spawania (temp 40 C)
PJ 5%
PJ 60%
PJ 100%

130 A
45 A
40 A

o

Wydajność spawania w temp. 20oC
fi 2,0 mm/55 A
fi 2,5 mm/80 A
fi 3,2 mm/115 A

50 sztuk elektrod/h
47 sztuk elektrod/h
24 sztuk elektrod/h

Zakres prądu spawania

10÷130 A

Napięcie biegu jałowego

80 V

Klasa ochrony

IP21

Wymiary

125 x 240 x 170

Waga

3,4 kg

Specyfikacja techniczna
PONTE 131

PONTE 151

Prąd zasilania (50/60 Hz)

1 x 230 V +20%/-15%

1 x 230 V +20%/-15%

Zakres prądu spawania

10÷130 A

10÷150 A

Maksymalny pobór prądu (45%)

17,4 A

20 A

Maksymalny pobór mocy (45%)

4,0 kVA

4,7 kVA

Prąd spawania:
- w cyklu pracy 45%
- w cyklu pracy 60%
- w cyklu pracy 100%

130 A
110 A
80 A

150 A
130 A
100 A

Napięcie biegu jałowego

88 V

88 V

Klasa ochrony

IP23

IP23

Klasa izolacji

F

F

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

270 x 130 x 240 mm

Masa

5,1 kg

5,3 kg

Urządzenia do spawania
metodą TIG-Pontig
Spawanie metodą TIG notuje znaczący wzrost udziału.
w ogólnej produkcji spawalniczej. Z tego powodu pilną potrzebą stało się posiadanie w typoszeregu MOST także urządzeń do metody TIG.
Niestety jak dotąd żadnemu z dostawców nie udało się
spełnić naszych wysokich oczekiwań co do jakości i niezawodności. Nie mogliśmy zaakceptować żadnego z zaoferowanych nam urządzeń.
Wynikiem tego jest pewne opóźnienie w realizacji całego
projektu. Jednak w tej chwili trwają już ostatnie prace nad
wprowadzeniem w drugiej połowie roku urządzenia Pontig
1880 HF, które „obserwowaliśmy” przez cały rok 2007.
Jest to urządzenie do spawania prądem stałym metodą
TIG i elektrodą otuloną. Zajarzanie łuku może odbywać się
za pomocą jonizatora HF lub przez potarcie końcem elektrody wolframowej o materiał.
Chociaż Pontig 1880HF jest raczej prostym urządzeniem,
to jego dużą zaletą jest czytelny w obsłudze i nowoczesny
panel z wyświetlaczem prądu spawania.

Specyfikacja techniczna
Prąd zasilania (50/60 Hz)

1 x 230 V ± 15%

Maksymalny pobór mocy TIG/MMA

5,4/6,7 kVA

Prąd spawania TIG/MMA
PJ 45%

160/160 A

PJ 60%

140/130 A

PJ 100%

120/100 A

Zakres prądu spawania

10÷160 A

Napięcie biegu jałowego

80

Klasa ochrony

IP 23C

Klasa izolacji

H

Wymiary mm

320 x 35 x 285

Waga kg

4,9

Pontig 1880HF ma funkcję wyłączającą prąd spawania.
i zasilanie podzespołów, jeśli urządzenie nie pracuje ponad
15 minut. Pomaga to oszczędzać energię elektryczną oraz
znacząco wpływa na wydłużenie żywotności niektórych części elektronicznych i zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia łuku elektrycznego.

Na zakończenie:
przyszłość marki i spodziewane
kierunki rozwoju

Panel sterujący zaprojektowano tak, aby przełączenia parametrów dokonywać w sposób szybki i intuicyjny za pomocą
jednego pokrętła. Nie trzeba pamiętać sekwencji nastaw dla
danej funkcji, co znacznie ułatwia obsługę spawarki.
Wyświetlacz na panelu może pokazywać kody błędów,
jeśli praca urządzenia zostanie zakłócona.
Pokrętło służy do nastawiania wartości funkcji (np. prąd
spawania lub czas opadania prądu), albo po przyciśnięciu do
przełączania między funkcjami lub trybami pracy.
Obudowa to nie tylko nowoczesny wygląd i ergonomia.
Do jej stworzenia wykorzystano opatentowany system DDR
(Dual Density Reinforcement – podwójne wzmocnienie gęstości). Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wysokiej jakości uzupełnionego wstawkami gumowymi. Wstawki gumowe mają trzy podstawowe funkcje:
• na rękojeści – jako warstwa antypoślizgowa,
• na bokach podstawy – zwiększenie przyczepności.
do podłoża i amortyzacja przy upadku,
• wewnątrz urządzenia – amortyzacja układów elektronicznych.

Naszą ambicją jest, aby marka MOST była postrzegana
jako kompleksowe rozwiązanie wykorzystywane w procesach spawania i cięcia metali.
W chwili obecnej pod marką MOST posiadamy trzy grupy
urządzeń: półautomaty spawalnicze Fanmig, urządzenia do
spawania elektrodą otuloną Ponte i urządzenie do metody
TIG pod nazwą Pontig.
Typoszereg półautomatów Fanmig wydaje się być kompletny w zakresie profesjonalnych, tradycyjnych urządzeń
MIG/MAG. W przyszłości będą wprowadzane pewne drobne modernizacje, jednak tylko na bazie istniejących modeli.
i widoczne bardziej w szczegółowych instrukcjach obsługi niż.
w ogólnych danych technicznych.
Typoszereg urządzeń do spawania elektrodą otuloną.
Ponte planujemy rozszerzyć o urządzenia o większym prądzie
spawania oraz urządzenia zasilane prądem trójfazowym.
Największym wyzwaniem jest poszerzenie grupy urządzeń TIG o modele z prądem pulsującym, o większym prądzie spawania i wersje AC/DC.
Posiadanie własnej marki, rozpoznawanej i szeroko
obecnej na rynku, jest dla nas sprawą prestiżową. Jest ważnym elementem naszej strategii w Polsce, a także bazą do
działań eksportowych. Wierzymy, że MOST umocni naszą
pozycję na rynku spawalniczym i zabezpieczy nasz rozwój
w przyszłości.
Dyrektor Produktu:
mgr inż. Wojciech Wierzba
Materiały źródłowe: Katalog Rywal-RHC 2008 rozdział I.
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Mechanizacja i automatyzacja w procesach spajania
TECHNIKA SPAWALNICZA w sposób kompleksowy zajmuje się technologiami spajania i cięcia metali. Zespół.
wykwalifikowanych inżynierów projektuje i wdraża systemy w zakresie mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów
spawania, zgrzewania, lutowania oraz cięcia termicznego. Firma jest integratorem zrobotyzowanych systemów spawalniczych. TECHNIKA SPAWALNICZA posiada wyłączne przedstawicielstwa na Polskę uznanych na całym świecie marek
takich jak: BTH – przypawanie trzpieni, CVE – spawanie wiązką elektronów, DINSE – uchwyty spawalnicze, ESS – urządzenia spawalnicze, FORSTER – stoły spawalnicze, FUSION – luty i automatyzacja lutowania, ORBITEC – spawanie
orbitalne, PANASONIC FACTORY SOLUTIONS – roboty spawalnicze, REFIND – agregaty chłodzące, RESISTRONIC
– mikrozgrzewarki, SCAME – piece lutownicze, TECNA – zgrzewarki i balansery, TUNKERS – systemy dociskowe oraz
TWP – THIELMANN – układy czyszczenia palnika. W szerokim wachlarzu oferowanych usług wyróżnić można także prowadzenie, wspólnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach kursów VT1 i VT2 oraz przygotowywanie innych firm do audytu,
szczególnie w związku z normą PN-EN ISO 3834. Firma prowadzi także gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń
spawalniczych oraz zawsze służy radą i wsparciem przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych.
TECHNIKA SPAWALNICZA wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu w dziedzinie automatyzacji spawania, lutowania oraz zgrzewania, dostrzegając poważne problemy pracodawców w znalezieniu pracowników, a także
rozumiejąc indywidualne potrzeby poszczególnych potencjalnych klientów, wykonała i wdrożyła do produkcji szereg dedykowanych rozwiązań, z których kilka mamy przyjemność przedstawić w artykule.

Procesy spawania
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Stanowisko do spawania w systemie pojedynczym
naroży szalek do wag

Automat do spawania wzdłużnego
blach zwijanych

Stanowisko zostało zaprojektowane i przygotowane do
wykonywania pojedynczych spoin narożnych o długości do
100 mm. Montaż każdego narożnika do spawania odbywa
się ręcznie. W skład stanowiska wchodzą systemy pneumatyczne do zamocowania i zabazowania narożnika oraz do
szybkiego opuszczania i podnoszenia palnika. Za czystość.
i kształt grani odpowiada wkładka formująca ze sterowanym
nawiewem gazu osłonowego, chłodzona wodą. Przesuw
palnika maszynowego realizowany jest przez liniowy moduł
wraz z napędem oraz suport
krzyżowy do precyzyjnego
pozycjonowania. Stanowisko
wyposażone jest w źródło
spawalnicze ESS 211 DC.
z chłodnicą oraz podajnik
„zimnego drutu” TS-TIG zintegrowany z urządzeniem TIG.
i palnikiem maszynowym
TAZ 400 DINSE.
Urządzenie jest sterowane z pulpitu sterowniczego,
który umożliwia ustawianie
kaskadowego prądu spawania podczas wykonywania
jednego cyklu.

Stanowisko służy do spawania blach zwiniętych w walec
o średnicy wewnętrznej od średnicy 27 mm do średnicy maksymalnej średnicy 100 mm.
Trzon urządzenia stanowi konstrukcja nośna wraz z systemem łap dociskowych. Spawana blacha jest nakładana na wał
podporowy z wkładką miedzianą wyposażoną w układ gazowy
grani spoiny, chłodzony wodą. Bazowanie elementu odbywa
się za pomocą listwy opuszczanej przez napęd pneumatyczny. Ruch zespołu głowicy spawającej wraz z palnikiem maszynowym oraz układem osłony gazowej lica spoiny, realizowany
jest przez prowadnicę liniową z napędem śrubowym.
Pulpit sterowniczy z ekranem oraz czytelnym menu, umożliwia kontrolę nad całym procesem spawania. Stanowisko wyposażone zostało w mikroplazmowe urządzenie spawalnicze
NERTAMATIC zapewniające najwyższą jakość spoiny.

Przegląd spawalnictwa 6/2008

Procesy zgrzewania

Procesy lutowania

Stacja z obrotowym stołem do lutowania miękkiego i twardego
– Rotary Index 200
Stanowisko CNC do zgrzewania jednopunktowego
w obszarze 300 x 100 mm

Stanowisko do automatycznego zgrzewania jednopunktowego w systemie CNC
zostało zaprojektowane jako oprzyrządowanie uniwersalne. Oznacza to, że kompletne
oprzyrządowanie może
zostać zamontowane
na każdej zgrzewarce
stacjonarnej spełniającej określone kryteria
konstrukcyjne. Przyrząd składa się z dwóch części. Część
górna zbudowana jest w ten sposób, że głowica z elektrodą może przemieszczać się w polu o wym. 300 x 100 mm.
i każdym punkcie tego obszaru wykonywać zgrzewanie.
Wybór pozycji zgrzewania jest dokonywany na panelu sterownika przez zaprogramowanie dwóch współrzędnych.
X i Y. Dokładność programowanego pozycjonowania wynosi
0,1 mm. Sterownik umożliwia zaprogramowanie wykonania
w jednym cyklu kilkunastu zgrzein. Pamięć sterownika może
przechowywać wiele różnych, wcześniej ustalonych konfiguracji punktów zgrzewania.
W przedstawionym rozwiązaniu górna część współpracuje z trzema wymiennymi przyrządami bazowymi, na których
umieszczane są różne detale przeznaczone do zgrzewania.
Górna część przyrządu jest uniwersalna, ponieważ zakończenie produkcji określonych elementów nie eliminuje jej
z użytkowania. Może być ona wykorzystywana do zgrzewania punktowego CNC, w dowolnej płaskiej konfiguracji innych
elementów. Różnica wysokości położenia zgrzewanych punktów może być niwelowana wydłużonym skokiem roboczym.
w zależności od zastosowanej zgrzewarki podstawowej.

Urządzenie jest przeznaczone do produkcji przemysłowej
elementów lutowanych. Sekwencję typowego urządzenia
rozpoczyna ręczny lub automatyczny załadunek detali. Stół
roboczy urządzenia obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na elementy nakładana jest precyzyjnie ustalona ilość pasty przez jeden lub więcej pistoletów. Po nałożeniu
pasty, następuje obrót stołu – element przechodzi do serii
palników. Palniki progresywnie nagrzewają pastę do temp..
likwidusu metalu. Następnie lutowany element transportowany jest do stacji chłodzących powietrzem lub wodą. Polutowany element jest automatycznie lub ręcznie wyładowywany.
Obszar roboczy urządzenia, stanowi okrągła aluminiowa podstawa na której zamocowane może być od 8 do 24 stacji.

Wszystkie zaprezentowane urządzenia oraz inne ciekawe systemy wraz ze zdjęciami i filmami dodatkowo opisane
są na naszej stronie internetowej:
www.technika-spawalnicza.pl
zakładka - automatyzacja
Opracowali:
inż. Mirosław Nowak (EWE)
mgr inż. Mariusz Nowicki (EWE)
mgr inż. Tomasz Nowak

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
info@techspaw.com
tel./fax +48 (61) 862 81 61
www.technika-spawalnicza.pl
ul. Babimojska 11, 60-161 Poznań
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TRASKO-STAL SP. z o.o.

TWOJA WIZJA, NASZE ROZWIĄZANIA
Firma TRASKO-STAL w Ostro-.
wie Wielkopolskim, specjalizuje się.
w projektowaniu, prefabrykacji i mon-.
tażu nowoczesnych wielofunkcyjnych.
konstrukcji stalowych oraz kompleta-.
cji systemów lekkich obudów dla obie-.
któw budowlanych. TRASKO-STAL funkcjonuje na rynku.
samodzielnie od 1996 roku. Przez 12 lat istnienia ostrowska
wytwórnia konstrukcji stalowych zdobyła renomę w branży.
i stworzyła rozpoznawalną markę. Działamy na rynkach całej
Europy. Oferujemy szeroki zakres prefabrykacji elementów
blachownicowych oraz elementów o dużym stopniu złożoności. W ubiegłym roku uruchomiona została kolejna hala produkcyjna wyposażona w specjalistyczny park maszynowy.
TRASKO-STAL posiada doświadczenie w projektowaniu,
produkcji i montażu konstrukcji stalowych dla:
• obiektów magazynowych – klasycznych magazynów i skła-.
dów oraz centrów logistycznych, terminali towarowych.
i przeładunkowych,
• hal produkcyjnych i budynków przemysłowych,
• centrów handlowych, obiektów usługowych, galerii handlowych,
• obiektów sportowych i rekreacyjnych,
• budynków inwentarskich i gospodarczych.
W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne
konstrukcje stalowe dla przemysłu oraz konstrukcje wsporcze
pod ekrany akustyczne. TRASKO-STAL dysponuje własnym
biurem projektowym, które przygotowuje kompletne projekty
w zakresie konstrukcji stalowych oraz lekkich obudów. Biuro
projektowe korzysta z wieloletniego doświadczenia projektantów i zaawansowanego technologicznie wspomagania
(BOCAD i ROBOT Millenium). Pozwala to na projektowanie konstrukcji z optymalnym wykorzystaniem zużycie stali.
Bezpośrednie sąsiedztwo wytwórni powoduje, że realizacja
zleceń i wprowadzenie ewentualnych modyfikacji przebiega
sprawnie i szybko.
Park maszynowy i kadra pracownicza wytwórni konstrukcji stalowych TRASKO-STAL przygotowane są do produkcji
szerokiej gamy wyrobów. Wszystkie maszyny obsługiwane
są przez operatorów, którzy mają uprawnienia zgodne z
normą PN-EN 1418. Konstrukcje wykonywane są m.in. na
linii do automatycznego spawania SCI 2000, która gwarantuje głęboki wtop, który zwiększa wytrzymałość konstrukcji.
i podnosi jakość jej wykonania. Wytwórnia wyposażona jest.
w następujące maszyny i urządzenia sterowane numerycznie:
• Farley Fabricator do cięcia plazmowego,
• Messer Griesheim do cięcia propanowo-tlenowego,
• dwie zautomatyzowane linie do spawania łukiem krytym
(SCI 2000 i JH 120),
Wytwórnia konstrukcji stalowych TRASKO-STAL dysponuje również:
• półautomatami spawalniczymi,
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•
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wiertarkami CNC,
piłami taśmowymi i tarczowymi,
hydrauliczną prościarką do prostowania daszkowatości
pasów blachownic,
• śrutownicą do blach,
• własną malarnią.
TRASKO-STAL specjalizuje się w prefabrykacji stalowych konstrukcji blachownicowych. Dopuszczalne wymiary
elementów, które mogą być spawane w wytwórni konstrukcji
stalowych TRASKO-STAL wynoszą:
• wysokość 280÷2000 mm,
• szerokość 50÷690 mm,
• długość do 18 000 mm,
• przy spawaniu belek ze zbieżnym środnikiem – zbieżność
do 7o,
• masa pojedynczego elementu do 10 000 kg,
• możliwość prostowania pasa do grubości 15 mm,
• standardowa spoina pachwinowa dwustronna a = 0,4
grubości środnika,
• możliwość kładzenia spoin do grubości a = 10 mm przy

W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad jakością TRASKO-STAL zatrudnia odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników:
•

Główny Spawalnik – posiada
uprawnienia EWE, IWE, EWI-E
oraz licencję egzaminatora spawaczy Instytutu Spawalnictwa.

•

Technolog Spawalnik – posiada
uprawnienia EWT.

•

Spawacze posiadają uprawnie-.
nia zgodne z normą PN-EN
287-1.

•

gwarantowanym wtopie 3 mm, co daje możliwość spawania blachownic o grubości środnika do 25 mm;
W celu zapewnienia ochrony naszych konstrukcji stalowych oferujemy zabezpieczenie antykorozyjne przez:
• profesjonalne systemy malarskie (epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe) uznanych producentów farb i lakierów,
• cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461,
• zabezpieczenie konstrukcji przeciwpożarowo.
Zakres wykonywanych i podzlecanych badań złączy spawanych:
Badania nieniszczące: wizualne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe, penetracyjne, pomiary grubości.
Badania niszczące: próby rozciągania, próby łamania,
próby zginania, badania makroskopowe.
Wymienione badania przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, m.in. defektoskopu EHOGRAPH 1085 i zestawu do badań magnetyczno-proszkowych firmy KARL DEUTSCH.
Kwalifikacje TRASKO-STAL zostały potwierdzone przez
następujące certyfikaty:
• Certyfikatu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO
9001:2001 nadany przez Ośrodek Certyfikacji Insytutu
Spawalnictwa w Gliwicach.
• Certyfikat Spełnienia Wymagań Jakości w Spawalnictwie
wg normy PN-EN 3834-2:2007.
• Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Duisburgu SLV upoważniający do przeprowadzania robót spawalniczych
zgodnie z normami DIN 18800-7 i DIN 15018.
• Świadectwo Kwalifikacyjne wg PN-M/69009 zaliczające
TRASKO-STAL do I Grupy Zakładów Dużych.
Proces spawania odbywa się w oparciu o Instrukcje
Technologiczne Spawania opracowane wg norm PN-EN
288-3, PN-EN ISO 15614 i PN-EN ISO 15613 na podstawie technologii kwalifikowanych przez Instytut Spawalnictwa.
w Gliwicach.
Stosujemy następujące metody spawania konstrukcji stalowych: spawanie łukiem krytym (121), spawanie łukowe w atmosferze gazu aktywnego elektrodą topliwą, spawanie MAG
(135), spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną (111).

Pracownicy Działu Kontroli Jakości – posiadają uprawnienia
VT2, PT2 wg PN-EN 473, a szef
Działu Kontroli Jakości posiada
uprawnienia IWI-C.
Ostrowska wytwórnia konstrukcji stalowych została finalistą konkursu Forum Jakości Quality International 2007.
w kategorii „Q1 Product – Produkt najwyższej jakości”. Prawdziwym potwierdzeniem naszych umiejętności i jakości produktów jest jednak zadowolenie Klientów. W 2007 roku firma
otrzymała nominację w Konkursie o Nagrodę Gospodarczą
Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego.
TRASKO-STAL od 1996 roku jest także czynnym członkiem
Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, której celem jest wspieranie rozwoju branży konstrukcji stalowych.

TRASKO-STAL Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel: +48 (62) 737 97 00
fax: +48 (62) 737 97 01
e-mail: info@trasko-stal.pl
www.trasko-stal.pl
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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
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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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