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

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

„Inżynieria spawalnictwa wg programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa – IWE”
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
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Wpływ obróbki cieplnej na strukturę
i własności połączeń spawanych
stali nierdzewnych chromowo-niklowych
z miękkim martenzytem
Influence post welded heat treatment (PTWH)
on the structure and properties
of welded joins of chromium-nickel stainless steel
with soft martensite
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki
cieplnej na twardość, udarność i strukturę napoin wykonanych drutem odpowiadającym składowi chemicznemu stali
X3CrNiMo 13-4. Ustalono, że proces spawania prowadzi
do dużej segregacji składników w czasie krzepnięcia, co
wpływa na przemiany fazowe w czasie obróbki cieplnej po
spawaniu. Istnieje bardzo wąski zakres temperatur obróbki
cieplnej 600÷620oC gwarantujący optymalne skojarzenie
twardości i udarności. Zbyt wysoka temperatura wyżarzania odpuszczającego powoduje obniżenie udarności w wyniku przekroczenia w miejscach segregacji temperatury Ac1
i powstania dużych ilości „świeżego” martenzytu.

This paper reviews results of investigations how post
welded heat treatment (PWHT) influences on hardness
and microstructures weld joins in stainless steel X3CrNiMo 13-4. It is known that welding lead to high segregation components in solidification process, which has
influence on phase transformations in PWHT. Investgated
steel has very narrow PWHT range at about 600÷620oC
which provides optimum level of hardness and toughness.
Too high annealing tempering temperature leads to weaker toughness. It causes exceeding Ac1 temperature in segregation range and leads to increased content of ,,fresh”
martensite.

Wstęp
Stale z zawartością 13% Cr znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle ze względu na dużą odporność korozyjną i wysokie własności wytrzymałościowe. W zależności od
zawartości węgla i innych składników mają one strukturę od
czystego ferrytu do martenzytu. Można je podzielić na cztery
grupy [1]:
– stale ferrytyczne ogólnego zastosowania,
– stale z małą zawartością martenzytu,
– stale z miękkim martenzytem,
– nowe stale „supermartenzytyczne”.
Przedział wytrzymałości każdej z tych grup zależy od zastosowanej obróbki cieplnej. Podczas krzepnięcia tych stali
pierwotną fazą wydzielającą się z cieczy jest ferryt δ. Jest
to szczególnie istotne w spoinie, która nie jest poddawana
wysokotemperaturowej obróbce cieplnej, prowadzącej do
ujednorodnienia składu. Różnice w składzie chemicznym
spoiny powodują zmianę kinetyki przemiany przy chłodze-

Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, dr inż. Aneta Ziewiec
– AGH, mgr. inż. Barbara Wasilewska, inż. Jarosław Walczyk – absolwenci AGH.

niu, a w strukturze mogą pojawić się składniki strukturalne
niekorzystnie wpływające na własności zarówno korozyjne
jak i wytrzymałościowe.
Z wymienionych grup stali w tym artykule przedstawione
będą wyniki badań własności i struktury spoin stali z miękkim
martenzytem. Stale z miękkim martenzytem są rozwinięciem
zwykłych stali chromowych, ale mają niższą zawartość węgla
i dodatkowo 4÷6% Ni oraz 0,5÷1,5 Mo. Mikrostruktura tych
stali uzyskana po odpuszczaniu zawiera listwowy martenzyt
i niewielką ilością ferrytu resztkowego. Stale te mają bardzo
dobrą odporność na korozję ogólną i pękanie, spowodowane
korozją naprężeniową w środowisku kwaśnym (H2S). Mają
również wysoką odporność na kawitację oraz ścieranie w warunkach dużej wilgotności. Z tego powodu znalazły zastosowanie w takich elementach jak: części turbin wodnych, pompy i zawory w elektrowniach, głowice wiertnicze w przemyśle
naftowym itp.
Mimo, że węgiel jest najtańszym i najsilniejszym składnikiem kontrolującym przemiany fazowe, musi on być ograniczony ze względu na pogorszenie spawalności i nadmierny
wzrost twardości i kruchości zarówno spoiny jak i strefy wpływu ciepła. W celu podwyższenia plastyczności stali martenzytycznych i zmniejszenia skłonności do pękania na zimno
obniżono zawartość węgla, a jako składnik austenitotwórczy
wprowadzono nikiel. Wprowadzenie do stali do 6% niklu
Przegląd spawalnictwa 7/2008



wpływa istotnie na poszerzenie występowania „pętli” austenitu w układzie Fe-Cr oraz obniżenie temperatury przemiany
Ac3 i Ac1 (rys. 1).

Rys. 1. Wpływ niklu na zmianę zakresu istnienia austenitu w układzie Fe-Cr [2]
Fig. 1. Impact of nickel on the change in the extent of austenite.
existence in Fe-Cr system [2]

W celu zabezpieczenia przed tworzeniem się węglików
chromu podczas odpuszczania oraz zwiększenia odporności
na korozję wprowadzono molibden w ilości do około 1,5%.
Zabiegi te pozwoliły na otrzymanie stali prawie „czysto” martenzytycznej o dużej wytrzymałości i plastyczności. Przyjęto
dla nich nazwę stale chromowo-niklowe z „miękkim martenzytem”. Stale te zawierają do 0,05% C, 12÷17% Cr, do 1,5%
Mo i 1÷6% Ni. Niska zawartość węgla sprawia, że są dobrze
spawalne i odporne na kruche pękanie.
Do spawania tych stali używa się spoiwa niskowęglowego
(zwykle do 0,04% C) o takiej samej zawartości pierwiastków
jak materiał spawany. Spawalność stali jest dobra ze względu na wytworzenie się ciągliwego, niskowęglowego martenzytu zarówno w spoinie jak i w SWC. Obniża to podatność
na pękanie wodorowe, niska zawartość ferrytu δ zmniejsza
tendencję do rozrostu ziarna. Jednak mimo tak dobrych własności należy zwracać uwagę na zawartość wodoru w spoinie,
która nie powinna przekroczyć 5 ml/100 g stopiwa.
Konieczne jest również wstępne podgrzewanie przed
spawaniem do temperatury 100÷200oC [3]. W większości
zastosowań konieczne jest stosowanie obróbki cieplnej po
spawaniu. Istotnym jest więc dobór odpowiednich parametrów obróbki cieplnej po spawaniu zapewniającej optymalne
własności plastyczne i minimalną twardość.
Związek pomiędzy położeniem temperatury Ac1 a temperaturą odpuszczania gwarantującą optymalną ciągliwość
(udarność) odlewów jest pokazany na rysunku 2. Widać wyraźne maksimum udarności, występujące po odpuszczaniu
w temperaturze nieznacznie wyższej od Ac1. Niższe temperatury odpuszczania nie zapewniają dostatecznego stopnia
odpuszczenia martenzytu, dlatego też własności plastyczne
są niezadowalające. Podobne zjawisko występuje w martenzytycznych stalach typu maraging z zawartością 18% Ni.
i martenzytycznych stalach kriogenicznych z zawartością 9% Ni
po odpowiedniej obróbce cieplnej.
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Rys. 2. Wpływ temperatury obróbki cieplnej na mechaniczne własności odlewów ze stali Cr-Ni zawierającej 13% Cr oraz 1, 3,8 i 6% Ni.
Czas wyżarzania 10 h (zaczerpnięto z poz. [1])
Fig. 2. Impact of thermal treatment temperature on mechanical properties of castings made of Cr-Ni steel containing 13% Cr as well as
1; 3.8, and 6% Ni. Annealing time: 10 hours (from item [1])

Cel
i zakres badań
W procesie wytwarzania konstrukcji ze stali martenzytycznej X3CrNiMo13-4 napotyka się duże problemy z uzyskaniem
właściwej udarności po obróbce cieplnej. Jest to szczególnie
istotne w przypadku połączeń materiałów różnorodnych np.
stali S355 napawanych stopiwem odpowiadającym składowi stali X3CrNiMo13-4. Dla takiego połączenia projektanci
przewidują z reguły obróbkę cieplną odprężającą w zakresie
520÷570oC. Taka obróbka nie zapewnia wymaganej udarności i twardości napoin ze stali martenzytycznej.
Stale martenzytyczne z miękkim martenzytem są często
stosowane w przemyśle wydobywczym w instalacjach pracujących w kontakcie z siarkowodorem (instalacje odsiarczania
gazu ziemnego). Aby zapobiec pękaniu zimnemu wywołanemu działaniem wodoru, twardość SWC i spoiny winna być
niższa od 23 HRC, a praca łamania w temperaturze pokojowej wyższa od 50 J.
Badania przeprowadzono na próbkach napoin wykonanych na pierścieniach pochodzących z mechanizmów zamykających pokrywy w urządzeniach energetycznych. Napoiny
zostały wykonane na stali P265GH metodą GMA drutem
Thermanit 13-4 w mieszance M13. Podstawowym celem.
badań było wyjaśnienie mechanizmu zmian własności napoin w procesie obróbki cieplnej oraz określenie warunków
obróbki cieplnej zapewniającej twardość niższą od 23 HRC

Praca łamania, J

i możliwie najwyższą udarność. Schemat układania napoin
na pierścieniu i miejsce wycinania próbek udarnościowych
pokazano na rysunku 3.

Parmetr Hp

Rys. 3. Schemat fragmentu pierścienia z wykonaną napoiną oraz
sposób wycięcia próbek udarnościowych
Fig. 3. Diagram of a fragment of ring with padding weld and method
of impact resistance test piece cutting

Wykonane próbki udarnościowe (bez naciętego karbu
V) poddano obróbce cieplnej w temperaturze 580÷690oC
przez 2, 5, 10 i 20 h. Po obróbce cieplnej nacięto karby.
i próbki zostały złamane w temperaturze +20oC. Oprócz badania udarności napoin na próbkach zmierzono twardość
metodą HRC i HV przy obciążeniu 98,1N. Pomiar twardości
metodą Rockwella i Vickersa był podyktowany tym, że na złączach spawanych twardość jest mierzona metodą Vickersa,.
a w kryteriach odbiorowych podawana jest niekiedy wspólna twardość dla materiału rodzimego i spoiny nie wyższa niż
23HRC.
Ponieważ obróbka cieplna była prowadzona w różnych
czasach i temperaturach, aby określić wpływ tych parametrów na własności obliczono parametr Hp. Wcześniej wykazano, że własności stali po obróbce cieplnej są określoną
funkcją parametru Hp 6÷10.
Hp = T (20 + log t) • 10- 3

Twartość HV

Rys. 4. Zależność pracy łamania od parametru Hp
Fig. 4. Relationship between the breaking work and Hp parameter

Parmetr Hp

Rys. 5. Zależność twardości HV od parametru Hp
Fig. 5. Relationship between HV hardness and Hp parameter

(1)

gdzie: T – temperatura wyżarzania, K; t – czas wytrzymania w temperaturze T, h.
Równanie to pozwala na obliczenie równoważnych wartości parametru Hp dla dowolnej kombinacji temperatury.
T i czasu t.

Wyniki badań
Uzyskane wartości pracy łamania napoin i odpowiadające jej twardości mierzone metodami Rockwella i Vickersa.
w zależności od parametru Hp przedstawiono na rysunkach
4, 5, 6. Z rysunków widać, że najniższą twardość i najwyższą
udarność uzyskuje się dla parametru Hp = 18÷18,5. Przyjmując parametr Hp = 18,5 można wyliczyć, że dla temperatury
600oC minimalny czas wyżarzania zapewniający uzyskanie
twardości 275 HV wynosi około 7 h, natomiast dla temperatury 620oC ok. 2 h.

Parmetr Hp

Rys. 6. Zależność twardości HRC od parametru Hp
Fig. 6. Relationship between HRC hardness and Hp parameter

Dla technologów bardziej praktycznym wykresem jest zależność twardości i udarności od temperatury dla określonego czasu wyżarzania.
Przyjmując, że dla niższych temperatur czas wyżarzania
wynosi 10 h, a dla temperatury 670 i 690oC 5 h wyznaczono zależność pokazaną na rysunku 7. Przedstawione dane
wskazują jednoznacznie, że optymalna temperatura odpuszczania wynosi 600÷620oC.
Pomiary twardości dwoma metodami pozwoliły ustalić
zależność między twardością mierzoną metodą Rockwella
(HRC) a Vickersa (HV). Można ją opisać równaniem przedstawionym na rysunku 8.
Przegląd spawalnictwa 7/2008



Przedstawione dane zarówno własne jak i innych autorów
wskazują, że dla stali martenzytycznych przy niższych wartościach twardości występuje istotna różnica między zależnościami podanymi w normach a rzeczywistymi zmierzonymi
twardościami.

Temperatura oC

Twardość HV10

Temperatura oC

Rys. 7. Zależność pracy łamania i twardości od temperatury odpuszczania przez 10 h, (dla temperatur 670 i 690 – 5 h)
Fig. 7. Relationship between the breaking work and the temperature of
tempering for 10 hours (for the temperatures of 670 and 690 : 5 hours)

Rys. 9. Zależności między twardością mierzoną w skali HRC i HV
podane w normach oraz opracowane przez różnych autorów
Fig. 9. Relationships between the hardness expressed in HRC and HV
scale as quoted by the standards and developed by various authors

W celu wyjaśnienia zależności podanych na rysunku 7,
to znaczy obniżanie się udarności i wzrost twardości po odpuszczaniu w wyższych temperaturach przeprowadzono:
– badania struktury na mikroskopie optycznym,
– badanie struktury w mikroskopie elektronowym,
– analizę mikrosegregacji w spoinie.
Badania mikroskopowe wykazały, że struktura napoiny
ma bardzo duże segregacje, objawiające się nierównomiernym trawieniem. Przykłady struktury spoiny po spawaniu oraz
po obróbce cieplnej pokazano na rysunkach 10, 11. Obszary
jasne widoczne na tych rysunkach są rdzeniami dendrytów
(krystalitów) i mają strukturę ferrytu. Pozostałe obszary mają
strukturę martenzytu po spawaniu i martenzytu odpuszczonego po odpuszczaniu. Rdzenie ferrytyczne zawierające więcej chromu i mające strukturę jednofazową są składnikiem
trudniej trawiącym się, co wyraźnie widać na mikroskopie
skaningowym (rys. 12).

Twardość HV10

Rys. 8. Zależność między twardością wyrażoną w skali Rockwella
i Vickersa
Fig. 8. Relationship between the hardness expressed in Rockwell
and Vickers scale

Dla konstrukcji pracujących w atmosferze wilgotnego
siarkowodoru twardość stali lub spoiny nie powinna przekraczać 23 HRC, co po przeliczeniu zgodnie z PN-93/H-04357
odpowiada twardości 254 HV. W badaniach okazało się, że
zależność ta nie jest słuszna. Z wykresu na rysunku 8 można
ustalić, że 23 HRC = 275 HV. Potwierdzone więc zostały wyniki badań Goocha [4], które wykazały, że dla tego typu spoin
lub stali równoważność twardości 23 HRC = 254 HV (choć
zgodna z PN-93/H-04357 i ASTME 140-88) jest niewłaściwa. Dla tego typu spoin winna być następująca zależność 23
HRC = 275 HV. Zestawienie opracowanej zależności między
twardością mierzoną w skali HRC i HV na tle zależności podanych przez innych autorów oraz ujętych w normach pokazano na rysunku 9.
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Rys. 10. Struktura spoiny w stanie po spawaniu. Widoczne jasne
ferrytyczne rdzenie krystalitów
Fig. 10. Weld structure: post-welding condition. Perceptible light ferrite cores of the crystallites

Aby potwierdzić istnienie segregacji przeprowadzono
badania składu chemicznego różnych obszarów spoiny na
mikrosondzie elektronowej. Przykładowe miejsca analizy
pokazano na rysunku 13. Mikroanaliza wykazała, że trudniej
trawiące się ferrytyczne rdzenie dendrytów zawierają 13,7%
Cr i 3,76% Ni, natomiast obszary międzydendrytyczne martenzytyczne (łatwiej trawiące się) 13,2% Cr i 5,44% Ni. Tak
więc mikroanaliza potwierdziła istnienie międzydendrytycznej
segregacji niklu.
Badania cienkich folii na mikroskopie elektronowym potwierdziły obecność ferrytu oraz świeżego martenzytu z płytkami austenitu między listwami martenzytu (rys. 14).

Rys. 11. Struktura spoiny po odpuszczaniu w temperaturze 620oC
przez 10 h. Widoczne jasne ferrytyczne rdzenie krystalitów
Fig. 11. Weld structure after tempering at the temperature of 620oC
for 10 hours. Perceptible light ferrite cores of the crystallites

mertenzyt
Rys. 12. Trudniej trawiące się rdzenie krystalitów obserwowane.
w mikroskopie skaningowym
Fig. 12. Cores of the crystallites are more resistant to etching: scanning microscopy imaging

	 
Rys. 13. Miejsca mikroanalizy składu chemicznego w rdzeniach.
krystalitów (1, 2, 3) i w przestrzeniach międzydendrytycznych (4, 5)
Fig. 13. Chemical composition micro-analysis spots in crystallite cores (1, 2, 3) and in inter-dendritic spaces (4, 5)

Rys. 14. Struktura spoiny po odpuszczaniu w temperaturze 650oC
przez 5 h obserwowana w mikroskopie elektronowym. Zaznaczono
wyspę „świeżego” martenzytu (M) z austenitem szczątkowym (A).
po granicach listew
Fig. 14. Weld structure after tempering at the temperature of 650oC
for 5 hours: electron microscopy imaging. Focus on the „fresh” martensite (M) island with retained austenite (A) on the strip boundaries

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższą udarność uzyskuje się po odpuszczaniu w zakresie temperatur
600÷620oC w czasie 10 h. Wzrost temperatury powyżej tego
zakresu powoduje ciągły spadek udarności. Czas wyżarzania nie ma tu większego znaczenia, bowiem spadek ten obserwuje się zarówno dla czasu wyżarzania 5 h, jak i 10 h.
Takie zachowanie materiału jest więc sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami dla innych grup stali. Ze zmianami
udarności wiąże się również odpowiednia zmiana twardości.
Minimalną twardość na poziomie 23 HRC (275 HV) uzyskuje
się po obróbce cieplnej w tym samym zakresie temperatury.
Poniżej 600oC i powyżej 620oC twardości są wyższe.
Uwzględniając łączny wpływ temperatury i czasu (parametr Hp) można stwierdzić, że w zakresie wartości parametru Hp 18÷18,5 praca łamania ma wartość stałą na poziomie
ok. 90÷95 J (rys. 4). Do wartości parametru Hp = 18,0 praca
łamania wzrasta, a powyżej parametru Hp = 18,5 ponownie
się obniża. Niską udarność i wysoką twardość przy odpuszczaniu w zakresie do ok. 600oC można wyjaśnić zbyt wolnym
procesem dyfuzji i dużą dyspersją węglików, natomiast spadek pracy łamania i wzrost twardości ze wzrostem temperatury wyżarzania powyżej 620oC można wyjaśnić następująco.
W spoinach stali X3CrNiMo13-4, jak wykazano wcześniej,
występuje duża segregacja składników stopowych, szczególnie niklu. W obszarach o podwyższonej zawartości niklu
temperatura Ac1 jest obniżona. Jak wynika z rysunku 2 stal zaPrzegląd spawalnictwa 7/2008



wierająca 3,8% Ni ma temperaturę Ac1 ok. 600oC, natomiast
stal zawierająca 6% Ni, ok. 575oC. Ponieważ w obszarach
mikrosegregacji występuje około 5,5% niklu zatem powyżej temperatury 580oC zachodzi lokalnie przemiana fazowa.
i powstaje austenit. Do obszarów austenitu dyfundują węgiel
i nikiel. Wydłużenie czasu wyżarzania powoduje większe
nasycenie się austenitu niklem i węglem, a co za tym idzie
wzrost stabilności termicznej. Po ochłodzeniu do temperatury otoczenia stabilny chemicznie austenit nie ulega przemianie w martenzyt. Rentgenowska analiza fazowa wykazała, że po ochłodzeniu od temperatury odpuszczania 580oC.
w strukturze jest 24% austenitu szczątkowego, od temperatury 600oC – 21% austenitu, natomiast po ochłodzeniu od
temperatury 620oC już tylko 3% [11]. Pozostały austenit uległ
przemianie w „świeży” martenzyt. W temperaturze 620oC
ilość „świeżego”, kruchego martenzytu jest jednak niewielka
i nie wpływa on istotnie na obniżenie udarności i wzrost twardości. Wzrost temperatury wyżarzania powoduje powstanie
większej ilości austenitu o mniejszym stężeniu niklu i węgla,
co zmniejsza jego stabilność termiczną. Po ochłodzeniu uzyskuje się martenzyt odpuszczony, „świeży” martenzyt oraz
pewną ilość austenitu szczątkowego (rys. 14). Obecność
austenitu szczątkowego między listwami martenzytu wpływa korzystnie na udarność spoiny. Temperatura wyżarzania 690oC jest na tyle wysoka, że praktycznie cały austenit
ulega przemianie w świeży martenzyt. Powoduje to spadek
udarności prawie o połowę w porównaniu do udarności uzyskanej po wyżarzeniu w temperaturze 600oC. Konsekwencją
tych zmian strukturalnych i pojawieniu się świeżego martenzytu jest wzrost twardości. Ponieważ zarówno twardość jak.
i udarność ściśle zależą od temperatury i czasu wyżarzania,
wielkości te można opisać jednym parametrem Hp.
W normach przyjmuje się, że twardości wykonane różnymi metodami można wzajemnie przeliczać za pomocą odpowiednich tablic (PN-93/H-04357). Przeprowadzone badania na spoinach stali martenzytycznej wykazały, że podane.
w normach zależności nie są słuszne.
W niektórych elementach konstrukcyjnych, np. w instalacjach pracujących w atmosferze siarkowodoru kryterium
odporności na pękanie wodorowe jest twardość nie wyższa
od 23H RC. Twardości tej, zgodnie z normą PN-93/H-04357,
odpowiada twardość 254 HV. Badania wykazały, że mimo
twardości próbek na poziomie 23 HRC, w spoinach nie uzyskano twardości niższej niż 275 HV. Należy zatem przyjąć, że
w przypadku tej grupy stali przeliczenia podane w normach
nie są słuszne. Otrzymane wyniki potwierdziły wcześniejsze
badania Goocha [4], który wykazał że twardości 23 HRC odpowiada 275 HV. Należy więc przyjąć, że przy dopuszczaniu
do eksploatacji konstrukcji ze stali martenzytycznych chromowo-niklowych kryterium odbioru jest 23 HRC = 275 HV.

Wnioski
1. Podczas krzepnięcia spoin wykonanych metodą
GMA drutem Thermanit 13-4 w mieszance M13 występuje wyraźna segregacja składników stopowych. Ferrytyczne rdzenie dendrytów zawierają więcej chromu .
i mniej niklu, natomiast obszary międzydendrytyczne są
bogatsze w nikiel i uboższe w chrom. Wzbogacenie obszarów międzydendrytycznych w nikiel i węgiel powoduje obniżenie temperatury przemiany Ac1. Dla obszarów
zawierających około 6% Ni temperatura Ac1 wynosi około
580oC.
2. Zmiana twardości i udarności spoin (napoin) ze
stali X3CrNiMo13-4 za wzrostem temperatury odpusz-
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czania nie ma charakteru monotonicznego. Najwyższą
udarność (90÷95 J) uzyskuje się po odpuszczaniu w zakresie temperatur 600÷620oC w czasie 10 h. Najwyższej
udarności odpowiada najniższa twardość na poziomie
23 HRC.
3. Wzrost temperatury odpuszczania powyżej 620oC,
niezależnie od czasu powoduje obniżenie udarności
i podwyższenie twardości.
4. Wysoką udarność i niską twardość po odpuszczeniu w zakresie temperatur 600÷620oC można wyjaśnić
następująco. Lokalne przekroczenie temperatury Ac1 powoduje zajście przemiany α–>γ i powstawanie austenitu.
Do obszarów austenitu dyfundują węgiel i nikiel. Wydłużenie czasu wyżarzania powoduje większe nasycenie się
austenitu niklem i węglem, a co za tym idzie wzrost jego
stabilności termicznej. Po ochłodzeniu z temperatury
600oC do temperatury otoczenia stabilny chemicznie austenit nie ulega przemianie w martenzyt i pozostaje około
20% austenitu szczątkowego. Taka struktura zapewnia
wysoką udarność i niską twardość. Wzrost temperatury
wyżarzania powyżej 620oC powoduje powstanie większej ilości austenitu o mniejszym stężeniu niklu i węgla,
co zmniejsza jego stabilność termiczną. Po ochłodzeniu
uzyskuje się martenzyt odpuszczony, „świeży” martenzyt
oraz ewentualnie niewielką ilość austenitu szczątkowego. Temperatura wyżarzania 690oC jest na tyle wysoka,
że praktycznie cały powstały austenit ulega przemianie
w świeży nie odpuszczony martenzyt. Powoduje to spadek udarności prawie o połowę w porównaniu do udarności uzyskanej po wyżarzeniu w temperaturze 600oC.
5. Badania twardości wykazały, że przewidywana
w normie PN-93/H-04357 zależność 23 HRC = 253 HV
w przypadku spoin ze stali X3CrNiMo13-4 nie jest słuszna. Dla tych stali należy przyjąć, że 23 HRC = 275 HV. Zależności te są w pełni zgodne z badaniami innych autorów.
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Nowe podejście do spawania połączeń
rur komorowych wykonanych ze stali 16Mo3
New approach to welding collector pipes
performed with 16Mo3 steel grade
Streszczenie

Abstract

Spawanie rur kolektorowych, den płaskich i elipsoidalnych oraz króćców wykonanych ze stali przeznaczonych
do pracy w podwyższonych temperaturach, najczęściej
odbywa się za pomocą kombinacji metod spawania TIG
i MMA. Postęp w dziedzinie technologii spawania MAG
oraz dostępność wysokiej jakości materiałów dodatkowych (drutów litych) umożliwia obecnie wykonywanie.
wymienionych połączeń również tą metodą. Aby udowodnić jej skuteczność, w artykule przedstawiono wyniki
badań, jak podczas kwalifikowania technologii spawania.
Dodatkowo oceniono i porównano ekonomiczność wykonania poszczególnych złączy doczołowych ze stali gatunku 16Mo3.

Welding of collector pipes, flat heads, dished ends
and connector pipes performed with high temperature and
creep-resisting steels most often has been done by combination of TIG and MMA processes. Progress in MAG
process and availability of high quality filler materials.
(solid wires) enables a welding mentioned above connections also with using of this method. In order to prove its
efficiency, results of examinations have been presented
in article. Range of tests were similarly as it take place
during qualification of welding technology. Additionally,
economy of welding of butt joints with 16Mo3 steel with
using of different combinations of welding processes have
been assessed and compared.

Wstęp
Wytwarzaniu konstrukcji ciśnieniowych musi towarzyszyć najwyższa jakość ich wykonania, przede wszystkim,
połączeń spawanych, których długość na jednym tylko kotle
można liczyć w kilometrach. Aby wyegzekwować tę jakość
od producenta urządzenia ciśnieniowego, wydano wiele różnych dokumentów, których stosowanie jest obligatoryjne, jeśli producent chce sprzedać tę konstrukcję poza granicami
kraju. Najważniejszym z tych dokumentów jest oczywiście
Dyrektywa Ciśnieniowa 97/23/EC. Dokumentami wykona-.
wczymi są natomiast normy zharmonizowane (szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania i wykonania, np.
EN 12952) lub przepisy krajowe (np. niemieckie AD 2000-Merkblatt). W celu spełnienia powyższych wymagań, wytwórca urządzeń energetycznych musi wykazać się bardzo
wysoką kulturą techniczną, gdyż gatunki stali przeznaczone
do pracy w podwyższonych temperaturach należą do materiałów o ograniczonej spawalności. Większość tych gatunków, to stale chromowo-molibdenowe oraz wysokostopowe,
które wymagają podgrzewania wstępnego przed spawaniem, utrzymania odpowiedniej temperatury międzyściegowej, a szczególnie w przypadku stali wysokostopowych,
obróbki cieplnej po spawaniu. Zabiegi te oraz sam proces
spawania powodują, że wykonywanie złączy spawanych,.
w tym również na grubościennych rurach kolektorowych.
Mgr inż. Michał Urzynicok – Zakład Elementów Kotłowych
„Zelkot”, dr inż. Marian Szubryt – TÜV NORD Polska.

(tzw. komorach), jest długotrwały i kosztowny. Zasadne jest
więc dążenie do usprawnienia procesu spawania przez skrócenie czasu wykonywania połączeń, a zatem i obniżenia
kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokich
właściwości wytrzymałościowych i plastycznych złączy spawanych oraz podniesieniu czystości procesu i zmniejszeniu
jego szkodliwości dla spawaczy.
Dotychczas rury kolektorowe parowych kotłów wodnorurowych są spawane metodą TIG (warstwa przetopowa)
oraz elektrodą otuloną (warstwy wypełniające). Połączenie
tych dwóch metod spawania daje gwarancję wysokiej jakości połączeń, ale wydłuża czas ich wykonania. Głównymi
czynnikami zwiększającymi ten czas są operacje dodatkowe,.
tj. usuwanie żużla oraz odprysków po spawaniu. Dodatkowo,
spawanie elektrodą otuloną wiąże się z wydzielaniem dużej
ilości dymów, pyłów i gazów spawalniczych, co jest szkodliwe dla spawaczy.
Dostępność materiałów dodatkowych w postaci drutów
litych oraz nowoczesnych urządzeń spawalniczych umożliwiło podjęcie badań, nad wykorzystaniem do spawania materiałów do pracy w podwyższonych temperaturach metody
spawania półautomatycznego w osłonie gazów aktywnych
(MAG), a zwłaszcza jej odmiany – MAG/STT, czyli spawania
prądem pulsującym oraz łukiem zwarciowym ze sterowaniem
przenoszenia metalu siłami napięcia powierzchniowego.
Przeprowadzone badania miały na celu dobór takich
metod spawania, które, przy spełnionych kryteriach jakościowych, pozwoliłyby przede wszystkim skrócić czas spawania połączeń doczołowych rur kolektorowych, a tym samym
umożliwiły obniżenie kosztów produkcji i zmniejszyły szkodliwość środowiska pracy spawaczy.
Przegląd spawalnictwa 7/2008



Ze względu na nowatorskość podejścia do wykonania
połączeń doczołowych, na rurach komorowych postanowiono, że złącza te wykonane zostaną w pierwszej kolejności na
rurach o średnicy 219,1 x (14,2 i 30) mm ze stali niestopowej
gatunku 16Mo3. Celem takiego postępowania było sprawdzenie, czy w ogóle jest możliwe poprawne wykonanie tego
typu połączeń.
Ze względu na bardzo szeroki zakres badań i dużą liczbę kombinacji wykonanych połączeń na dwóch grubościach
rur postanowiono, że w wynikach znajdą się jedynie rezultaty badań dla połączeń doczołowych rur o grubości 30 mm.
Podyktowane jest to chęcią przedstawienia tychże wyników.
w sposób jak najbardziej przejrzysty i usystematyzowany.
Uzyskane wyniki badań dla wymienionych złączy przyczyniły się do tego, że w chwili obecnej trwają dalsze badania
na złączach wykonanych ze stali wysokostopowych [1].

Cel i zakres badań
Celem badań, których wyniki przedstawiono w artykule.
było sprawdzenie, czy nowoczesne odmiany metody MAG
mogą być z powodzeniem stosowane na bardzo odpowiedzialne połączenia doczołowe rur kolektorowych w instalacjach ciśnieniowych kotłów energetycznych. Ponadto, autorzy postawili sobie także za cel, obliczenie kosztów wykonania złączy spawanych.
Połączenia spawano w sposób tzw. tradycyjny, pośredni.
i nowoczesny tak, aby dodatkowo uwypuklić zalety (znaczne obniżenie kosztów) użycia wydajniejszych procesów spa-.
wania.
Zakresem badań zostało objętych po siedem złączy doczołowych wykonanych różnymi kombinacjami metod spawania. Przez kombinację metod należy rozumieć spawanie
warstwy przetopowej i następnie warstw wypełniających.
Do sposobów tradycyjnych zaliczono spawanie kombinacją metod 141 (TIG) + 111 (MMA), do pośrednich: 141 +.
+ 135 (MAG), 141 + 135P (spawanie pulsacyjne MAG), 141 +.
+ 135TP (spawanie MAG podwójnym pulsem), a do nowoczesnych spawanie metodami: STT + 135, STT + 135P.
i STT + 135TP. Wymienione metody zostały w skrócie omówione w tym artykule.

Charakterystyka stali
Stale z grupy 0,5Mo (np. 16Mo3) są molibdenowymi stalami niestopowymi do pracy w podwyższonych temperaturach.
Molibden, jako pierwiastek ferrytotwórczy, ma duże powinowactwo do węgla. W stalach energetycznych z dodatkiem
molibdenu istnieje możliwość występowania węglików stopowych. Molibden obniża temperaturę przemiany perlitycznej,
nie wywierając prawie żadnego wpływu na temperaturę przemiany bainitycznej. Z tego względu stale molibdenowe mają
strukturę ferrytyczno-perlityczną, ferrytyczno-bainityczną lub
bainityczną [2, 3].
Dodatek molibdenu w ilości 0,25÷1,0% znacząco zwiększa odporność stali na pełzanie, zwiększa twardość, wytrzymałość i granicę plastyczności, ale jednocześnie niekorzystnie wpływa na wydłużenie i przewężenie. Dodatek molibdenu
korzystnie działa na wzrost odporności na kruche pękanie,
wzrost udarności, obniża krytyczną szybkość chłodzenia,
intensywnie zwiększa węglikotwórczość oraz odporność na
zużycie. Dodatek tego pierwiastka nieznacznie obniża podatność na obróbkę plastyczną oraz skrawalność [4, 5].
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Spoiwa
O doborze materiału dodatkowego do spawania decyduje
skład chemiczny materiału rodzimego i warunki pracy połączeń. Materiały dodatkowe wykorzystywane do spawania,
powinny zapewnić skład chemiczny spoiny i jej właściwości
mechaniczne, jak najbardziej zbliżone do właściwości materiału rodzimego [6].
Posiadając własne doświadczenia stwierdza się, że.
w produkcji elementów kotłów parowych stosuje się najczęściej materiały dodatkowe firm Böhler, ESAB i Lincoln. Dobre
elektrody otulone zapewniają wprowadzanie pierwiastków
stopowych bezpośrednio z rdzenia elektrody, co daje gwarancję uzyskania jednorodnej spoiny pod względem składu chemicznego i właściwości mechanicznych. Dotyczy to
również drutów i prętów, które gwarantują skład chemiczny
stopiwa bardzo zbliżony do składu chemicznego spawanego
materiału rodzimego i właściwości mechanicznych zazwyczaj
wyższych od właściwości spawanej stali [7]. W tablicy I zestawiono materiały dodatkowe wykorzystane podczas badań.
Tablica I. Materiały dodatkowe do spawania stali 16Mo3
Table I. Welding consumables for 16Mo3 steel grade
Metoda
spawania
111

Spoiwo

Średnica,
mm

E Mo B 42 3,2; 4; 5

Producent i jego oznaczenie
materiału dodatkowego
ESAB, ES MoB

135 (P, TP) G Mo Si

1,2

Böhler, DMO-IG

135 (STT)

G Mo Si

1,0

Lincoln, LNM 12

141

W Mo Si

2,4

Böhler, DMO-IG

Metody spawania
Najpopularniejszymi metodami spawania wykorzystywanymi w produkcji elementów ciśnieniowych dla przemysłu
energetycznego są:
– spawanie łukowe elektrodą otuloną (MMA – proces.
nr 111),
– spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów
obojętnych (TIG – proces nr 141),
– spawanie łukowe drutem litym pod topnikiem (SAW – proces nr 121).
Rzadko stosowaną metodą w produkcji elementów kotłowych jest natomiast spawanie MAG (proces nr 135) mimo, że
nowoczesne urządzenia spawalnicze umożliwiają spawanie
tą metodą i jej odmianami z dużym powodzeniem. Niestety
wśród wytwórców urządzeń ciśnieniowych oraz zleceniodawców wciąż dominuje przekonanie, że jeśli „coś” zostanie
pospawane metodą MAG, to na pewno w połączeniach będą
przyklejenia i inne wewnętrzne niezgodności spawalnicze.
Jest to jednak błędne przekonanie, a niezgodności spawalnicze pojawiają się wszędzie tam, gdzie brakuje właściwego
nadzoru nad wykonaniem połączeń, a do spawania są dedykowani mało doświadczeni spawacze i tam, gdzie jest zła
organizacja produkcji.
Oprócz metody MAG/STT (spawanie prądem pulsującym oraz łukiem zwarciowym ze sterowaniem przenoszenia
metalu siłami napięcia powierzchniowego) stosowanej do
wykonania ściegów (warstw) przetopowych, do najnowocześniejszych zalicza się także metody MAG/P (spawanie.
z zastosowaniem prądu pulsującego) i MAG/TP (spawanie.
z zastosowaniem podwójnego prądu pulsującego) stosowane
do wykonywania warstw wypełniających i licowych. Szczególnie interesująca jest metoda MAG/STT, która gwarantuje

uzyskanie przetopu bez odprysków, podtopień, wycieków
oraz charakteryzującego się wysoką czystością i charakterystycznym metalicznym połyskiem (rys. 1) [8÷10].

a)

b)

spawanych. Na wynik końcowy składają się czasy: spawania, czyszczenia międzyściegowego spoin, wymiany elektrod, czyszczenia odprysków oraz usuwania żużla. Na rysunku 2 przedstawiono porównanie wyników pomiarów podczas wykonania złączy doczołowych rur o średnicy 219,1 x.
x (14,2 i 30) mm wszystkimi rozpatrywanymi metodami spawania. Dla łatwiejszego opisu, pod rysunkami zastosowano
liczbowe oznaczenia tych metod, uzupełnione literami opisującymi nowoczesne odmiany metody MAG.
Otrzymane wyniki wskazują, że najkrótszy czas spawania osiągnięto przy zastosowaniu kombinacji metody STT
oraz 135P i 135TP. Czas spawania warstwy graniowej metodą STT jest około cztery razy krótszy niż metodą TIG,.
a to oczywiście ze względu na sposób podawania drutu elektrodowego. Krótszy czas wykonania warstw wypełniających
wynika głównie ze zmniejszenia liczby ściegów oraz braku
odprysków, a więc, braku konieczności ich usuwania.

Badania
Rys. 1. Porównanie jakości wykonania warstwy przetopowej:.
a – metodą MAG/STT, b – TIG
Fig. 1. Comparison of quality of root run welded by: a – MAG/STT,.
b – TIG processes

Wyniki pomiarów czasu
wykonania połączeń

Po wykonaniu złączy spawanych oraz po obróbce cieplnej, ale tylko rur o grubości ścianki 30 mm, przeprowadzono
wszystkie badania nieniszczące (VT, PT, MT, UT i RT) w zakresie 100%. Badania te przeprowadzono przyjmując poziom
jakości B wg normy PN-EN ISO 5817. Po uzyskaniu pozytywnych wyników NDT, ze złączy wycięto próbki do badań
mechanicznych wg schematu przedstawionego na rysunku 3.
Ponieważ złącza wykonano za pomocą obrotnika w pozycjach PA i PB, sposób wycinania próbek był dowolny.

Podczas wykonywania wszystkich złączy próbnych zmierzono czas ich spawania. Pomiarów dokonano tak, aby określić całkowity nakład pracy potrzebny do wykonania złączy

Czas, min

Czas spawania złącza doczołowego na rurze o średnicy 219,1 x 14,2
gatunek 16Mo3

Metoda spawania

Czas, min

Czas wykonania złącza doczołowego na rurze o średnicy 219,1 x 30
gatunek 16Mo3

Metoda spawania

Rys. 2. Wyniki pomiarów czasu wykonania złączy doczołowych rur.
o średnicy 219,1 x (14,2 i 30) mm ze stali gatunku 16Mo3
Fig. 2. Results of time measurements during welding of butt joints.
of pipes ø 219,1 x (14,2 and 30) mm from 16Mo3 steel

Rys. 3. Sposób wycinania próbek do badań mechanicznych ze.
złączy doczołowych rur o średnicy 219,1 x (14,2 i 30) mm
Fig. 3. The manner of cutting out of specimens from butt welded
joints of pipes ø 219,1 x (14,2 and 30) mm
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Wyniki badań wytrzymałości
na rozciąganie
Badania przeprowadzono w celu określenia wytrzymałości złącza spawanego na rozciąganie (Rm) oraz weryfikacji
uzyskanych wyników ze względu na wymaganą minimalną
wartość Rm dla materiału rodzimego (MR), która wynosi 450
MPa wg normy PN-EN 10216-2. Wartość tę zaznaczono na
wykresie linią przerywaną (rys. 4).

Rm [MPa]

Wytrzymałość na rozciąganie złącza spawanego
rura o średnicy 219,1 x 30 gatunku 16Mo3

leży jednak zaznaczyć, że wszystkie złącza spełniły kryteria
narzucone przez normy i były kilkakrotnie wyższe od wymaganych wartości 27J i 40J.
Próba udarności - średnia praca łamania w spoiwie
rura o średnicy 219,1 x 30 gatunku 16Mo3

Praca łamania [J]

–

Zakres badań mechanicznych obejmował:
statyczną próbę rozciągania złącza spawanego (próbki
R1 i R2),
próbę rozciągania spoiny w temperaturze 250oC (próbki
RS),
próbę zginania (próbki G1÷G4 i GB1÷GB4 – zginanie
FBB, RBB i SBB),
badania udarności (próbki S1÷S6 – VWT 1/0 i VWT 19/0;
próbki H1÷H6 – VHT 1/1 i VHT 19/1),
badania makroskopowe (próbki MA),
badania mikroskopowe (próbki MA),
pomiary twardości (próbki MA),
analizę składu chemicznego spoiny – stopiwa (próbki MI).

Metoda spawania

Rys. 5. Praca łamania spoin w złączach doczołowych rur o średnicy
219,1 x 30 ze stali gatunku 16Mo3
Fig. 5. Impact strength of weld metal in butt welded joints of pipes.
ø 219,1 x 30 with 16Mo3 steel
Próba udarności - średnia praca łamania w SWC
rura o średnicy 219,1 x 30 gatunku 16Mo3

Praca łamania [J]

–

Metoda spawania

Metoda spawania

Rys. 4. Wytrzymałość na rozciąganie złączy doczołowych rur o średnicy 219,1 x 30 ze stali gatunku 16Mo3
Fig. 4. Results of tensile test of butt welded joints of pipes ø 219,1 x
x 30 with 16Mo3 steel

Przeprowadzone badania wykazały, że złącza wykonane
wszystkimi zastosowanymi kombinacjami metod spawania
spełniły wymagania wytrzymałościowe. Otrzymane wyniki
wskazują na nieco wyższe właściwości wytrzymałościowe złączy wykonanych nowoczesnymi odmianami metody MAG w porównaniu ze złączem wykonanym „tradycyjnie” (TIG + MMA).

Rys. 6. Praca łamania SWC w złączach doczołowych rur o średnicy
219,1 x 30 ze stali gatunku 16Mo3
Fig. 6. Impact strength of HAZ in butt welded joints of pipes.
ø 219,1 x 30 with 16Mo3 steel

Wyniki pomiarów twardości
złączy spawanych
Pomiary twardości wykonano zgodnie z normami PN-EN
15614-1 i PN-EN 12952-6. Maksymalna twardość w wymienionych normach wynosi 320 HV10 dla złączy poddanych
obróbce cieplnej po spawaniu. Na rysunku 7 przedstawiono
rozmieszczenie punktów pomiarów twardości.

Wyniki próby udarności
spoiny i SWC
Badania wykonano w celu określenia wartości pracy łamania spoiny i SWC. Kryterium narzucone przez normę.
PN-EN 12952-6, określa minimalną wartość pracy łamania
na 27J w temperaturze otoczenia, natomiast norma PN-EN
10216-2, określa minimalną wartość pracy łamania dla MR
na poziomie 40J. Wartości te zaznaczono na wykresach linią
przerywaną (rys. 5, 6). Rysunki te przedstawiają uśrednione
(z trzech pomiarów) wyniki pracy łamania spoiny i SWC.
Niewielkie różnice w wartościach pracy łamania różnych
stref złączy doczołowych rur o średnicy 219,1 x 30, są efektem przeprowadzenia obróbki cieplnej po ich spawaniu. Na-
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Rys. 7. Rozmieszczenie punktów pomiarów twardości w złączach
spawanych
Fig. 7. Hardness measurement points in butt welded joints

Natomiast na rysunkach 8, 9 pokazano uśrednione.
(z każdej strefy złącza spawanego) wyniki pomiarów twardości złączy doczołowych zmierzone wg linii pomiarowych A i B
wraz z zaznaczonym kryterium twardości.
Wszystkie wyniki pomiarów twardości spełniły kryterium
przedstawione w wymienionych normach i były ok. 40÷50%
niższe od wartości maksymalnej.

Twardość HV10

Twardość HV10 dla linii pomiarowej A
rura o średnicy 219,1 x 30 gatunek 16Mo3

Wyznaczenie umownej granicy plastyczności R0,2 oraz
wytrzymałości na rozciąganie Rm stopiwa zostało przeprowadzone w celu porównania tych właściwości z odpowiadającymi im właściwościami materiału rodzimego. Minimalna
umowna granica plastyczności MR w temperaturze 250ºC wg
normy PN-EN 10216-2 dla gatunku 16Mo3 wynosi 205 MPa.
Na rysunku 10 przedstawiono wyniki pomiarów R0,2 i Rm.
w próbie rozciągania w podwyższonej temperaturze stopiwa ze złączy doczołowych rur. Na wykresie pojedynczą linią
przerywaną zaznaczono kryterium badań wg normy, a podwójną linią przerywaną minimalną wartość granicy plastyczności MR, uzyskaną podczas badań w wymaganej temperaturze 250oC. Uzyskane wyniki potwierdziły znacznie wyższe
właściwości wytrzymałościowe stopiwa w porównaniu do minimalnych wartości podanych w normie PN-EN 10216-2.

Metoda spawania
Rys. 8. Twardość złączy doczołowych rur o średnicy 219,1 x 30.
ze stali gatunku 16Mo3 wg linii pomiarowej A
Fig. 8. Results of hardness measurement of butt welded joints.
of pipes ø 219,1 x 30 with 16Mo3 steel performed according to line A
Twardość HV10 dla linii pomiarowej B
rura o średnicy 219,1 x 30 gatunek 16Mo3

Wytrzymałość [MPa]

Właściwości wytrzymałościowe stopiwa złączy doczołowych rur o średnicy
219,1 x 30 gatunku 16Mo3 w temperaturze 250oC

Metoda spawania

Twardość HV10

Rys. 10. Wyniki pomiarów R0,2 i Rm stopiwa złączy doczołowych rur
o średnicy 219,1 x 30 mm ze stali gatunku 16Mo3 w temperaturze
250oC
Fig. 10. Results of high temperature tensile test of weld metal of butt
welded joints of pipes ø 219,1 x 30 mm with 16Mo3 steel

Wyniki badań
metalograficznych
Metoda spawania

Rys. 9. Twardość złączy doczołowych rur o średnicy 219,1 x 30.
ze stali gatunku 16Mo3 wg linii pomiarowej B
Fig. 9. Results of hardness measurement of butt welded joints.
of pipes ø 219,1 x 30 with 16Mo3 steel performed according to line B

Badania makroskopowe przeprowadzono zgodnie z nor-.
mą PN-EN 1321. Jako kryterium oceny przyjęto poziom
jakości B wg normy PN-EN ISO 5817. Wszystkie wyniki badań
makroskopowych zostały ocenione pozytywnie. Na rysunku
11 przedstawiono przykładowy zgład makroskopowy złącza
spawanego wykonanego kombinacją metod STT/135TP.

Wyniki pomiarów wytrzymałości
na rozciąganie stopiwa i MR
Dominującą, ze względu na wytrzymałość złącza spawanego, właściwością w podwyższonej temperaturze jest
oczywiście wytrzymałość na pełzanie. Niestety, w przypadku
większości połączeń spawanych, wyznaczenie w nawet przybliżony sposób tej właściwości jest niemożliwe ze względów
ekonomicznych (bardzo długi czas trwania badań). Z tego
względu przyjęto (wg PN-EN 12952-6), że przybliżoną metodą oceny wytrzymałości na pełzanie będzie próba rozciągania w określonej – podwyższonej temperaturze, w zależności
od gatunku materiału rodzimego. Wyznaczona w ten sposób
granica plastyczności materiału stopiwa (spoiny) musi spełnić postawione wymagania, przy czym można założyć, że
im wyższa granica plastyczności w wysokich temperaturach,
tym wyższa będzie również wytrzymałość na pełzanie [11].

Rys. 11. Makrostruktura doczołowego złącza spawanego wykonanego metodami STT/135TP; trawienie: Adler; powiększenie 1x; poziom
jakości: B
Fig. 11. Macrostructure of butt welded joint STT/135TP; etching:.
Alder; magnification: 1x; quality level: B
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Badania mikroskopowe przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1321, wyniki badań mikroskopowych nie wykazały żadnych mikropęknięć i potwierdziły właściwą mikrostrukturę we wszystkich strefach badanych połączeń.
Na rysunku 12 pokazano obszary, z których sporządzono
dokumentację w postaci zdjęć mikroskopowych, które wykonano dla wszystkich złączy spawanych, natomiast w tablicy II
przedstawiono przykład wyników tychże badań wykonanych
dla złącza doczołowego spawanego metodami STT/135TP.

Rys. 12. Miejsca wykonania zdjęć mikroskopowych w złączu doczołowym spawanym metodami STT/135TP
Fig. 12. Places of microscopic examination in butt welded joint STT/135TP

Tablica II. Przykładowe wyniki badań mikroskopowych złącza doczołowego wykonanego metodami STT/135TP
Table II. Examples of result of microscopic examination of butt welded joint STT/135TP
materiał rodzimy
obszar a;
trawienie: Nital;
pow. 200x,
ferryt + perlit
strefa wpływu ciepła
obszar b;
trawienie: Nital;
pow. 200x,
bainit odpuszczony

strefa wpływu ciepła
obszar d;
trawienie: Nital;
pow. 200x, ferryt + perlit

spoina
obszar c;
trawienie: Nital;
pow. 200x,
bainit odpuszczony + .
+ niewielkie ilości ferrytu

spoina
obszar e;
trawienie: Nital;
pow. 200x,
ferryt + bainit + niewielkie
ilości perlitu

Obliczenia kosztów wykonania
połączeń

rynkowe gazu, materiałów dodatkowych, energii elektrycznej
oraz stawki godzinowej spawacza w zakładzie, w którym
wykonane zostały połączenia (stan na koniec marca 2008).
W tablicy IV zestawiono wyniki obliczeń kosztów materiałów dodatkowych tj. prętów, drutów elektrodowych, elektrod
otulonych oraz koszt gazu osłonowego. Wyniki podane są
w złotówkach za metr wykonanej spoiny. Czas główny, czyli

W tablicy III zestawiono dane wejściowe, które posłużyły do
obliczeń kosztów spawania. Przyjęto rzeczywiste parametry
stosowane podczas wykonywania złączy próbnych oraz ceny
Tablica III. Dane wejściowe do obliczeń kosztów spawania
Table III. Input data for welding costs calculation
Dane wejściowe
Pozycja spawania
Rodzaj i średnica drutu/elektrody
Gaz osłonowy

141 (TIG)
przetop

135 (STT)
przetop

111 (MMA)
wypełnienie

135 (MAG)
wypełnienie

135 (MAG) P .
i TP wypełnienie

PF

PA/PG

PA

PA

PA

W MoSi Ø 2,4

G MoSi Ø 1,0

E MoB Ø 3,25;4;5

G MoSi Ø 1,2

G MoSi Ø 1,2

I1

M21

-

M21

M21

7,065

7,065

Rodzaj złącza

BW D219.1 t 30

Gęstość właściwa stali γ
Masa spoiny kg/m
Współczynnik czasu jarzenia się łuku Wj

7,85 g/cm3
0,36

0,36

0,5

0,5

0,3

0,6

0,6

Średni prąd spawania I

180 A

100 A

160 A

220 A

200 A

Średnie napięcie spawania U

12,5 V

17 V

25 V

23 V

28 V

Wskaźnik uzysku stopiwa Uc

1,0

0,97

0,5

0,89

0,97

Wskaźnik zużycia gazu E

0,96

1

-

1

1

0,9 kg/h

3 kg/h

3,21 kg/h

4,5 kg/h

6,1 kg/h

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Średnia wydajność stapiania Wst
Sprawność η
Cena 1 kWh CE

0,4 zł/kWh

Cena drutu CD zł/kg

11

9

10,5

8,6

8,6

Cena gazu osłonowego CG zł/kg

5

4

-

4

4

Wynagrodzenie spawacza Sh

14

7,065

Przegląd spawalnictwa 7/2008

21 zł/h

Tablica IV. Wyniki obliczeń kosztów spawania
Table IV. Welding cost calculation results
Ścieg przetopowy

Ściegi wypełniające

141 (TIG)

135 (STT)

3,96 zł/m

3,34 zł/m

111 (MMA)

135 (MAG)

135 (MAG) P i TP

68,2 zł/m

62,6 zł/m

31,75 zł/m

29,13 zł/m

1,57 h/m

1,16 h/m

2,61 h/m

1,93 h/m

65,7 zł/m

48,6 zł/m

3,93 zł/m

3,29 zł/m

169,58 zł/m

143,62 zł/m

Koszt materiałów dodatkowych KD i KE
148,4 zł/m
Koszt gazu KG
1,73 zł/m

1,48 zł/m

Czas główny tg

0,51 h/m

0,12 h/m

1,02 h/m

0,24 h/m

25,7 zł/m

6 zł/m

2,2 h/m
Całkowity czas spawania TN
7,33 h/m
Koszt robocizny KR
184,7 zł/m
Koszt energii elektrycznej KEl

0,92 zł/m

0,5 zł/m

4,32 zł/m
Koszt bezpośredni KBP i KBW

31,31 zł/m

11,32 zł/m

337,42 zł/m

czas jarzenia się łuku oraz całkowity czas spawania, podany
jest w godzinach na metr wykonanej spoiny. Koszt robocizny,
koszt energii elektrycznej oraz koszt bezpośredni wyrażony
jest w złotówkach za metr wykonanej spoiny.

Obliczanie kosztu bezpośredniego
dla kombinacji metod spawania
Koszt bezpośredni spawania określony jest wzorem:
KB = KBP + KBW

(1)

gdzie: KBP – koszt bezpośredni wykonania warstwy przetopowej, KBW – koszt bezpośredni wykonania warstw wypełniających.
Na rysunku 13 przedstawiono graficznie porównanie
kosztów wykonania jednego metra spoiny z wykorzystaniem rozpatrywanych w niniejszych badaniach kombinacji
metod spawania: 141/111; 141/135; 141/135P; 141/135TP;
STT/135; STT/135P i STT/135TP.

zł/m

Koszt wykonania jednego metra spoiny w zł

Metoda spawania

Rys. 13. Porównanie kosztów spawania jednego metra połączenia.
o średnicy 219,1 x 30 mm (w PLN)
Fig. 13. Comparison of welding costs of 1 meter of the joint.
ø 219,1 x 30 mm (in PLN)

Podsumowanie
Powszechne przekonanie spawalników o tym, że stosowanie metody MAG podczas wykonywania złączy spawanych w elementach urządzeń ciśnieniowych jest niebezpieczne, wydaje się, w obliczu już uzyskanych wyników badań, mocno przesadzone. Asekuracyjne podejście do użycia
metody MAG związane jest ze złymi doświadczeniami, które
nie przystają do obecnych „odkryć” związanych z jej unowocześnianiem oraz z rozwojem technik wytwarzania materiałów dodatkowych. To nie metoda jest zła, ale sposób w jaki
się ją stosuje. Jak już wyżej wspomniano, ale co warto jeszcze raz powtórzyć, główną przyczyną niezgodności spawalniczych, które powstają podczas spawania metodą MAG, ale
także i każdą inną, jest tzw. „czynnik ludzki”. Doświadczenia
TÜV NORD Polska w tym zakresie, są nie do przecenienia.
Wskazują one jednoznacznie, że za złą jakość wykonania
połączeń odpowiadają:
– brak należytego nadzoru nad spawaniem, który przejawia
się tym, że często w trakcie całej zmiany nikt nie skontroluje spawacza czy dobrze wykonuje połączenia i czy
nie tuszuje tego poprzez nadmierne szlifowanie oraz inne
techniki niedopuszczone w WPQR,
– spawacze, którzy mimo zaliczonego egzaminu nie posiadają wystarczającego doświadczenia zwłaszcza, gdy
spawane są bardzo wymagające, nowoczesne stale żarowytrzymałe,
– organizacja produkcji, która wymusza na spawaczach.
i innych zaangażowanych w proces produkcyjny jednostkach zakładowych, ciągłe jego przyspieszanie. Niestety.
w przypadku nowoczesnych materiałów kończy się to dużymi kłopotami i to niezależnie od metody spawania użytej do wykonania złączy spawanych. Ma to miejsce także.
i podczas spawania materiałów tzw. „tradycyjnych”, czyli
stali niestopowych, ale takich, które wymagają dodatkowych zabiegów technologicznych (podgrzewania wstępnego i obróbki cieplnej) podczas wykonania konstrukcji.
Wszystkie, czyli w sumie czternaście doczołowych złączy
spawanych z rur kolektorowych o średnicy 219,1 x (14,2 i 30) mm
ze stali gatunku 16Mo3 pomyślnie przeszły badania nieniszczące, co pozwoliło przygotować odpowiednie zestawy próbek do badań niszczących i je przeprowadzić.
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Zastosowanie spawania półautomatycznego w osłonie
gazów aktywnych zdecydowanie obniża koszt wykonania
złącza spawanego. Biorąc pod uwagę, że w przeciętnej
konstrukcji kotła jest 500÷1500 złączy spawanych na rurach kolektorowych (złącza doczołowe rur, denka i króćce),
oszczędności zakładu produkcyjnego, wynikające z zastosowania nowoczesnych kombinacji metod spawania, są dwukrotnie większe. Dotyczy to nie tylko elementów grubościennych, ale także złączy doczołowych rur o średnicy 219,1 x.
x 14,2 mm. W przypadku tych połączeń wszystkie wyniki badań również były pozytywne, a obliczone koszty wykonania.
1 mb złącza spawanego także wykazały istotne ekonomicznie.
i technicznie zalety stosowania nowoczesnych metod spawania rur kolektorowych. Porównanie kosztów wykonania cieńszych połączeń przedstawiono na rysunku 14.
Koszt wykonania jednego metra spoiny w zł

zł/m

Badania te miały na celu określenie, czy spawanie rur kolektorowych ze stali energetycznych jest możliwe za pomocą
nowych kombinacji metod spawania, które są znacznie wydajniejsze od spawania elektrodą otuloną. Jako kryterium oceny
przyjęto zachowanie wymaganych właściwości wytrzymałościowych i jakościowych złączy spawanych. Do celów badawczych
wykorzystano spawanie MAG oraz najnowsze odmiany tej metody, to jest spawanie prądem pulsującym, podwójnym prądem
pulsującym oraz łukiem zwarciowym ze sterowaniem przenoszenia metalu siłami napięcia powierzchniowego (STT).
Uzyskane wyniki badań potwierdziły spełnienie kryteriów
określonych w normie PN-EN 12952-6. Wykonane złącza
charakteryzowały się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi zarówno dla złącza spawanego jak i spoiny (stopiwa).
Uzyskane wyniki pomiarów pracy łamania charakteryzują się
znacznie większymi wartościami niż wymagane minimum,
natomiast twardości są niższe od maksymalnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań złączy doczołowych, z których każde wykonano inną kombinacją metod
spawania, wybrano trzy spośród nich, które wykorzystane zostaną w badaniach innych gatunków stali przeznaczonych do
pracy w podwyższonych temperaturach. Przy wyborze kombinacji metod spawania zostało ustalone główne kryterium
wyboru – wytrzymałość złącza na rozciąganie (przy założeniu spełnienia pozostałych omówionych w artykule kryteriów).
Kryterium pomocniczym był czas wykonania złącza.
Jako metodę podstawową i do porównań pozostawiono
kombinację „tradycyjnych” metod spawania 141/111. Jako
dwie nowe, alternatywne metody wybrano procesy 141/135TP
oraz STT/135TP. Wybrane trzy kombinacje metod spawania
zostaną zastosowane w dalszych badaniach przy wykonywaniu połączeń dla następujących gatunków stali przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach: 13CrMo4-5,
10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1 i X10CrWMoVNb9-2.

Metoda spawania

Rys. 14. Porównanie kosztów spawania jednego metra połączenia.
o średnicy 219,1 x 14,2 mm (w PLN)
Fig. 14. Comparison of welding costs of 1 meter of the joint ø 219,1 x.
x 14,2 mm (in PLN)
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Agresywne oddziaływanie lutów
bezołowiowych
i zabezpieczenie urządzeń lutowniczych
przed zniszczeniem
The aggressive influence the leadless solders
and the protection of soldering devices
against damage

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wpływ lutów bezołowiowych na osnowie cyny SnAg3,8Cu0,7 i SnCu0,7 oraz
lutu SnPb37 na roztwarzanie (rozpuszczanie) miedzi.
w różnych warunkach lutowania kąpielowego. Wskazano na wpływ lutów bezołowiowych, wyższej temperatury.
lutowania oraz ruchomej kąpieli lutowniczej na zwiększone roztwarzanie miedzi. Roztwarzaniu, a tym samym
ciągłemu zniszczeniu ulegają również elementy maszyn
lutowniczych stykających się z kąpielą lutowniczą SnCu3.
Zaproponowano ochronę tych elementów i zwiększenie
ich trwałości przez pokrycie warstwą ceramiczną na bazie
tlenków Al2O3–TiO2.

The article presents the influence of lead-free solders
on SnAg3,8Cu0,7 and SnCu0,7 metallic matrix as well
as SnPb37 solder on solubilizing of copper under various
conditions of dip soldering. The influence of lead-free solders, higher soldering temperature and mobile soldering
dipper on intensified effects of copper solubilizing has
been demonstrated. Also elements of soldering facilities
coming into contact with SnCu3 soldering dipper are subject to solubilizing and damage, as a result. Protection of
these elements and increase of their resistance through
covering with ceramic layer based on Al2O3–TiO2 oxides
has been suggested.

Wstęp
Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej WEEE i RoHs
od 1 lipca 2006 roku producenci zobowiązani są do stosowania lutów bezołowiowych, do powszechnego ich stosowania
w przemyśle elektronicznym. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że nowe luty na osnowie cyny wykazują temperaturę
topnienia wyższą o ok. 30÷50oC od lutów Sn-Pb wcześniej
stosowanych. Wyraźny wzrost temperatury lutowania doprowadza do intensyfikacji niekorzystnych zjawisk związanych.
z agresywnym oddziaływaniem lutów na bazie cyny.
Kąpiel lutownicza SnCu3 w lutowaniu selektywnym może
osiągać temperatury dochodzące nawet do 560oC [1, 2]. Dochodzi wtedy do silnego roztwarzania (rozpuszczania) metali
w urządzeniach stosowanych na elementy stykające się z kąpielą lutowniczą. Ponadto występuje również zanieczyszczenie kąpieli lutowniczej składnikami pochodzącymi ze spalenia
izolacji, w końcówkach drutów przewidzianych do pokrycia
lutem.
Aby nie zanieczyszczać kąpieli lutowniczej, a także
chronić przed uszkodzeniem elementy metalowe urządzeń
pracujących, należy stosować pokrycia stanowiące skute-.
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski – Politechnika Wrocławska, .
dr inż. Hubert Drzeniek – Euromat Sp. z o.o. Wrocław, Tomasz
Wojdat – Politechnika Wrocławska.

czną barierę przed oddziaływaniem agresywnych lutów na
osnowie cyny [1, 3].
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych
związanych z oddziaływaniem lutów SnCu i SnAgCu oraz
wcześniej stosowanego lutu eutektycznego SnPb37 na.
elementy miedziane znajdujące się w spokojnej kąpieli lutowniczej i przy oddziaływaniu dynamicznym płynącej fali
lutowniczej. Wskazano również na sposób ochrony metalowych elementów urządzeń lutowniczych przed agresywnym
oddziaływaniem kąpieli lutowniczych, przez pokrycia ceramiczne.

Roztwarzanie miedzi
przy oddziaływaniu lutów
na osnowie Sn-Pb i Sn
Roztwarzane metale w kąpieli lutowniczej, takie jak Cu,
Fe, Ag i Au, pochodzące z pokryć wyprowadzeń, układów
scalonych, modułów elektronicznych, a także rynienek i tygli stanowiących elementy urządzeń lutowniczych, zmieniają
skład chemiczny kąpieli lutowniczej, co powoduje pogorszenie lutowności tej kąpieli. Wynika to z podwyższenia temperatury likwidus lutu oraz tworzenia się faz międzymetalicznych
w warstwie lutu, co prowadzi do utrudnienia jego rozpływności i różnego rodzaju wad lutowniczych.
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Tablica. Luty miękkie wybrane do prób roztwarzania miedzi
w kąpielach lutowniczych [4]
Table. Soft solders selected for solubilising process of copper in soldering pools [4]
Oznaczenie lutu

Temperatura topnienia, oC

SnPb37

183

SnAg3,8Cu0,7

217

SnCu0,7

227

Do badań porównawczych użyto standardowego lutu
eutektycznego SnPb37 oraz dwa luty na osnowie cyny
SnAg3,8Cu0,7 i SnCu0,7 (tabl.) [4]. Oddziaływanie lutu na
miedź przeprowadzono zarówno w warunkach spokojnej kąpieli lutowniczej jak i przy fali płynącej, co ma szczególne
znaczenie dla różnych metod lutowania selektywnego. Płytki
z miedzi miały wymiary 2 x 12 x 25 mm, każdorazowo były zanurzane na głębokość 5 mm. Dla wszystkich badanych lutów
temperatura kąpieli lutowniczej wynosiła 250, 300 i 350oC,.
a dla lutu SnPb37 dodatkowo jeszcze 200oC. Czas oddziaływania lutu na miedź wynosił 1, 30 i 60 min. Roztwarzanie
(rozpuszczanie) miedzi oceniano na podstawie badań mikroskopowych, określając stopień roztworzenia powierzchni na
przekroju poprzecznym próbek. Wyniki pomiarów w spokojnej kąpieli lutowniczej SnPb37 i SnAg3,8Cu0,7 pokazano na
rysunku 1.
Wyraźnie widoczny jest wpływ rosnącej temperatury
kąpieli lutowniczej na roztwarzanie miedzi. Dla lutu eutektycznego SnPb37 roztwarzanie miedzi jest 5-krotnie większe.
w temperaturze 350oC aniżeli w temperaturze 250oC. Bardziej agresywnym lutem w porównaniu z lutem SnPb37 jest
jednak lut bezołowiowy SnAg3,8Cu0,7.
Warunki dynamicznego oddziaływania lutu SnCu0,7, wynikające z płynącej fali lutowniczej w porównaniu ze spokojną
kąpielą, pokazano na rysunku 2. Warunki te sprzyjają szybszemu roztwarzaniu miedzi. W temperaturze 300oC następuje rozpuszczanie próbki miedzianej na grubości 0,7 mm.
Dla pokrycia miedzianego na płytce drukowanej o grubości
20 μm nastąpi roztworzenie Cu już po upływie 35 s. Wyniki
przedstawionych badań wskazują na wyraźny wpływ lutów
na osnowie Sn, a także rosnącej temperatury oraz dynamiki kąpieli na roztwarzanie miedzi stanowiącej cienkie druty.
i pokrycia metalizowane na płytkach drukowanych i modułach elektronicznych [5].
Istotnym problemem, jest przechodzenie składników ze
spalonych izolacji końcówek drutów do kąpieli lutowniczej.
Powoduje to, że kąpiel jest zanieczyszczona składnikami pochodzącymi z rozkładu izolacji. Analizy zanieczyszczeń kąpieli lutowniczej nie zostały zakończone i są w trakcie badań.

Rys. 1. Porównanie roztwarzania próbek miedzianych w spokojnej
kąpieli lutowniczej SnPb37 i SnAg3,8Cu0,7 [4]
Fig. 1. Comparison of copper samples in SnPb37 and SnAg3,8Cu0,7
calm soldering pools [4]

18

Przegląd spawalnictwa 7/2008

Rys. 2. Roztwarzanie próbek miedzianych w spokojnej kąpieli lutowniczej i przy płynącej fali lutu SnCu0,7 [4]
Fig. 2. Solubilising process of copper samples in a calm soldering
pool with a flowing wave of SnCu0,7 solder [4]

Ochrona elementów wanien
przed zanieczyszczeniem
Wysoka temperatura kąpieli lutowniczej, dochodząca nawet do 560oC, wyraźnie intensyfikuje procesy roztwarzania
rynienek i tygli pracujących w urządzeniach do selektywnego lutowania [1, 2, 5]. Początkowo elementy te wykonywano ze zwykłej stali niestopowej, która jednak ulegała bardzo
szybkiemu zniszczeniu. Stosowana później stal stopowa
nieco poprawiała trwałość pracujących elementów, ale wciąż
nie była ona zadowalająca. Zastosowanie tytanu spowodowało wzrost trwałości i mniejsze zanieczyszczenia kąpieli
lutowniczej.
Trwałość tygli tytanowych wynosiła 3÷6 miesięcy, natomiast rynienek tytanowych tylko 48÷96 godzin. Niewielka
trwałość rynienek wynikała z dużo większych obciążeń mechanicznych ich powierzchni niż to ma miejsce w przypadku
tygli. Pracują one w warunkach dynamicznego oddziaływania ruchomej fali lutowniczej, która przyczynia się do usunięcia ochronnej warstwy tlenków tytanu i sprzyja roztwarzaniu.
tytanu przez agresywne oddziaływanie lutu. Należy wziąć
pod uwagę, że tytan jest dużo droższy, a jego obróbka jest
trudniejsza w porównaniu ze stalą (rys. 3).

Rys. 3. Rynienka tytanowa po 48 h pracy (a, b)
Fig. 3. Titanic pan after 48-hour operation (a, b)

Rys. 4. Wygląd rynienki tytanowej po usunięciu warstw lutu SnCu3
(a, b)
Fig. 4. Appearance of the titanic pan after removal of SnCu3 solder
layers(a, b)

Rys. 6. Natryskane powierzchnie rynienki (a) i tygla tytanowego (b)
Fig. 6. Sprayed surfaces of the pan (a) and the melting pot (b)

Rynienkę tytanową z mocno przywierającą do jej powierzchni warstwą lutu oraz z wyraźnie widocznymi wżerami
wychodzącymi na wylot powstałymi po 48 h pracy. Usunięcie
przywierającej do powierzchni rynienek warstwy lutu jeszcze
bardziej uwidacznia zniszczenia powstałe w wyniku agresywnego oddziaływania ruchomej fali lutowniczej (rys. 4).
Przykładowe zanieczyszczone tygle tytanowe po 5 miesiącach eksploatacji pokazano na rysunku 5 a, b.
W celu wyraźnego zwiększenia trwałości rynienek i tygli
pracujących w kąpieli lutowniczej, zastosowano ceramiczne
pokrycia ochronne na bazie tlenków glinu i tytanu Al2O3–TiO2.
Nanoszenie powłoki ochronnej Al2O3–TiO2 może odbywać się
przez natryskiwanie plazmowe lub natryskiwanie płomieniowe przy użyciu pałeczek ceramicznych. Najlepsze warstwy
powłok ochronnych uzyskuje się jednak przez natryskiwanie
płomieniowe przy użyciu pałeczek ceramicznych i tę metodę wybrano do nanoszenia warstw ochronnych przy użyciu
pałeczek o średnicy 6,35 mm [6]. Cząsteczki ceramiczne.
z natryskiwanego pręta mają wielkość do 120 μm i są większe o ok. 6 razy aniżeli przy oddziaływaniu plazmy. Większe

cząstki utrzymują dłużej ciepło, a ich kinetyka natryskiwania,
a także przyczepność i gęstość warstwy jest większa aniżeli przy natryskiwaniu plazmowym. Prędkość narzucania
cząstek ceramicznych przy natryskiwaniu płomieniowym
dochodzi do 200 m/s. Porowatość warstw natryskiwanych
wynosi 4÷6%. Aby poprawić szczelność powłoki należy
proces natryskiwania prowadzić z większą prędkością, np.
przez naddźwiękowe natryskiwanie cieplne HVOF, przy którym porowatość warstwy jest poniżej 1%. Przeprowadzenie
badań pozwoliło również na określenie optymalnej grubości
warstwy ochronnej, która powinna wynosić 0,4 mm oraz powinno się zastosować również międzywarstwę z aluminku.
niklu NiAl 80/20 [1, 2, 5, 6]. Rynienka powinna być dodatkowo
pokryta warstwą ochronną na zewnątrz ze względu na fakt,
że jest ona zanurzana w tyglu. Na rysunku 6 a, pokazano
natryskane ceramiką rynienki tytanowe natomiast na rysunku 6 b, natryskany tygiel tytanowy. Wygląd natryskiwanego
tygla tytanowego warstwą ceramiki tlenkowej Al2O3–TiO2 po
półrocznym okresie eksploatacji, pokazano na rysunku 7. Tygiel ten przepracował już ponad 12 miesięcy. Prognozuje się,
na podstawie dotychczasowych obserwacji, że w warunkach
ostrożnej eksploatacji i czyszczenia, opisana metoda pokryć
ceramicznych może zwiększyć okres eksploatacji elementów
narażonych na oddziaływanie agresywnych kąpieli lutowniczych SnCu3 nawet do dwóch lat.

Rys. 5. Zniszczony tygiel tytanowy po pięciu miesiącach pracy (a, b)
Fig. 5. Damaged titanic pan after five-year operation (a, b)

Rys. 7. Natryskany ceramiką Al2O3–TiO2 tygiel tytanowy po półrocznym okresie eksploatacji
Fig. 7. The titanic melting pot sprayed with ceramics Al2O3–TiO2 after
a half-year operation
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Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie
następujących wniosków:
– Oddziaływanie kąpieli lutowniczych na bazie cyny w warunkach lutowania selektywnego może szybko prowadzić do
roztwarzania metali z układów elektronicznych oraz elementów urządzeń pracujących w kąpielach, co powoduje zmianę
składu chemicznego lutu i pogorszenie lutowności. Wzrasta
temperatura topnienia lutu, pogarsza się jego zwilżalność .
i rozpływność, co z kolei sprzyja większej wadliwości przy lutowaniu układów elektronicznych. Prowadzi to do pocienienia,
a nawet do całkowitego roztwarzania cienkich drutów miedzianych i warstw metalicznych.
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metali. W przypadku lutu SnAg3,8Cu0,7 temperatura lutowania w spokojnej kąpieli powinna wynosić 245÷255oC, a lutowania na fali przy użyciu lutu SnCu0,7 – 275oC [4].
– Skuteczną ochroną przed roztwarzaniem i zanieczyszczeniem elementów stalowych lub tytanowych pracujących .
w warunkach lutowania kąpielowego okazała się metoda pokryć ceramicznych na bazie tlenków Al2O3–TiO2.
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Listy do redakcji
W odpowiedzi na artykuł doktora Edwarda Dobaja
w „Spajaniu metali i tworzyw w praktyce”
Część merytoryczna – W redagowanym przez dr Edwarda Dobaja czasopiśmie „Spajanie metali i tworzyw w praktyce” (Nr 1 20/2008) ukazał
się jego artykuł pt. „Co nas czeka w 2008 roku?”, w którym Autor obok
imprez, które nas czekają piszę m.in. cytuję: „To cieszy. Smuci jednak
zaangażowanie się spawalników w działanie jałowe (podkreślenie moje).
w znaczeniu potrzeb. Należy do nich pomysł opracowania raportu o stanie
spawalnictwa w Polsce”. I dalej „Dzisiaj takie działania nie mają sensu,
bo rozwój wymuszają rynek i konkurencja”. W uzasadnieniu swojej tezy
o działaniu jałowym i bezsensownym dr Dobaj podaje szereg banalnych
argumentów mających przekonać czytelnika czasopisma „Spajanie…”.
o tym, że on jeden wie lepiej, jak należy działać niż Walne Zebranie Sekcji Spawalniczej SIMP, które podjęło uchwałę o przygotowaniu Raportu
oraz 31 aktywnych autorów tego Raportu.
W szanującej się prasie, zarówno codziennej jak i periodycznej artykuły wiodące wyrażają opinie Kolegium redakcyjnego, rady programowej,
bądź właściciela czasopisma. Być może w „Spajaniu…” właśnie właściciel decyduje, co jest jedynie słuszne. W takim przypadku nie pojmuję
roli rady programowej, wśród której widnieje wiele znaczących nazwisk
m.in. prof. Jacka Senkary, który jest jednocześnie przewodniczącym Zespołu do spraw Raportu. W ocenie dr Dobaja wykonuje on jedynie jałowe.
i bezsensowne działanie. Wygląda to na dezaprobatę, ba zarzut, że bierze
on szczególnie czynny udział w społecznych pracach na rzecz Raportu.
Gdyby dr Dobaj zechciał zapytać prof. J. Senkarę jaka jest rola i znaczenie opracowywanego Raportu, być może zrozumiałby, że jest on bardzo
potrzebny polskiemu spawalnictwu i że nie wolno obraźliwie oceniać pracy jego autorów. Ale próżne moje oczekiwania na taki gest dr Dobaja. Jest
on po prostu niereformowalny i niepoprawny. Podam kilka przykładów
jego destrukcyjnej działalności „niejałowej” w zakresie spawalnictwa.
1. Bez żadnych rozmów z Sekcją Spawalniczą SIMP i bez istotnego
uzasadnienia powołał Polskie Towarzystwo Spawalnicze, rozbijając tym
jedność organizacyjną spawalników polskich. Na skutek tego jesteśmy
obok Bułgarii i Rumunii jedynymi spośród 37 organizacji spawalniczych
zrzeszonych w Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa, które mają
po dwie organizacje. Dziwią się temu wielkie i małe kraje członkowskie,
że stać nas na takie szaleństwo.
2. Bez rozeznania potrzeb spawalników dr Dobaj utworzył nowe czasopismo pt. „Spajanie metali i tworzyw w praktyce” będące obok Przeglądu Spawalnictwa i Biuletynu Instytutu Spawalnictwa trzecim branżowym
czasopismem na polskim rynku.
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Wprawdzie w krajach demokratycznych każdy ma prawo zakładać
nowe stowarzyszenie i czasopisma, ale istnieje przecież niepisany zwyczaj środowiskowego konsensusu porządkujący te sprawy.
W USA, Francji, Niemczech, Anglii i innych krajach istnieją tylko jedne spawalnicze czasopisma mające decydujący wpływ na rozwój branży
i prezentujące jednolite stanowisko swoich członków. Być może własne
czasopismo dr Dobaja było mu potrzebne, aby głosić swoje opinie o jałowym działaniu innych z nim się nie zgadzających.
3. Szczególną złośliwą rolę odegrał dr Dobaj jako prezes PTS.
i dyrektor naukowy Instytutu Spawalnictwa przy tworzeniu Polskiej Izby
Spawalniczej. Izb branżowych istnieje w Polsce przeszło sto pięćdziesiąt.
i mają one wyrażać swoje interesy. PIS powstała z inicjatywy Sekcji Spawalniczej SIMP i od samego początku jej idea i program były gwałtownie
zwalczane, tj. przedstawiane w bardzo złym świetle pośród zakładów
przemysłowych w całym kraju. Organizatorzy Izby na skutek tego musieli
wielce się natrudzić, aby zebrać stu członków niezbędnych do powołania
Izby. Trwało to prawie dwa lata, ale przemysł docenił korzyści z istnienia
własnej organizacji samorządu gospodarczego i od ośmiu lat Polska Izba
Spawalnicza działa z powodzeniem. Ale działanie niejałowe dr Dobaja
pozostało niezapomniane.
4. Sprzeciw dr Dobaja wobec „Raportu o Stanie i Perspektywach Rozwoju Spawalnictwa w Polsce” i jego oceną o jałowym i bezsensownym
działaniu omówiłem na początku wypowiedzi. Dodam tylko, że projekt Raportu do ogólnodostępnej dyskusji będzie drukowany wkrótce w Przeglądzie Spawalnictwa. Tak więc dr Dobaj nie znając jeszcze treści Raportu
zaatakował brutalnie zarówno jego ideę jak i 31-osobowy Zespół autorów
oraz inicjatorów Raportu tj. Walne Zebranie Sekcji Spawalniczej SIMP.
Podsumowanie – Wyżej wymienione cztery – bardzo agresywne – przypadki ataków dr Dobaja na Sekcję Spawalniczą SIMP wymuszają z naszej
strony zajęcie zdecydowanego stanowiska przez Zarząd Główny Sekcji
Spawalniczej. Proponuję, aby na najbliższym zebraniu Zarządu rozważono i moim zdaniem postanowiono – zerwać na stałe, trwające od 10 lat
rozmowy w ramach tzw. Komisji Porozumiewawczej Sekcji Spawalniczej
i PTS w sprawie koordynacji działań i ewentualnego zjednoczenia. Nic
bowiem nie wskazuje na to, aby PTS, czytaj dr Dobaj, miał dobre intencje
ugodowe, a trwanie fikcji powinno być sygnałem ostrzegawczym przed
następnymi niezrównoważonymi atakami. Podtrzymywanie kontaktów
mogłoby jedynie wzbudzać w dr Dobaju przekonanie, że tolerujemy jego
działania. Sugeruję również, aby członkowie Sekcji Spawalniczej SIMP
będący w Radzie Naukowo-Technicznej „Spajania…”, redagowanym
przez dr Dobaja na znak protestu z niej wystąpili. Ich dalsza obecność
w Radzie mogłaby nasuwać przypuszczenia, że aprobują nieobliczalne
działania i wrogość dr Dobaja w stosunku do Sekcji Spawalniczej SIMP.
Prof. Stanisław Piwowar
Prezes Honorowy Sekcji Spawalniczej SIMP

Zbigniew Bartnik
Zbigniew Zimniak

Model nagrzewania ziaren w procesie
rezystancyjnego nakładania warstw
Model describing grains heating during facing
by resistance sintering

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono symulacje MES procesu
nagrzewania warstwy ziaren proszku niklu na podłożu.
z blachy stalowej, ściskanych dwoma miedzianymi elektrodami. Celem modelowania matematycznego był dobór
podstawowych parametrów procesu, dla uzyskania pożądanej warstwy wykazującej ciągłość metaliczną z podłożem. Wyniki symulacji numerycznych porównano z zarejestrowanymi obrazami termowizyjnymi.

In the paper the compression of nickel powder subjected to resistance heating on a steel base between two
copper electrodes was FEM simulated. The aim of the
mathematical modelling of the facing process was to identify the parameters which for the physical properties of the
materials used for the facing and the base allow one to.
obtain a high quality facing continuous with the base. The
numerical simulation results are compared with experimental results recorded by the thermovision camera.

Wstęp
W procesie nakładania warstw powierzchniowych na
podłoże metalowe metodą rezystancyjną możliwe jest stosowanie na warstwy materiałów wytwarzanych drogą metalurgii proszków, a także materiałów w postaci taśm lub drutów.
Brak w tej metodzie istotnych ograniczeń dotyczących podłoża metalowego oraz rodzaju materiału użytego na warstwę
oznacza, że mogą one wyróżniać się szczególnymi właściwościami trudnymi do uzyskania za pomocą spawalniczych
metod nanoszenia warstw. Możliwy w szerokim zakresie
dobór proszków metali i ich mieszanin wzbogaconych związkami i fazami międzymetalicznymi, pozwala programować
pożądane właściwości tworzonej warstwy. Jakość warstwy
zależy w dużej mierze od zastosowanych parametrów procesu, których dobór ułatwiłby model matematyczny tego procesu. Do modelowania procesu zastosowano metodę elementów skończonych (MES). Przeprowadzona wstępna symulacja procesu nakładania rezystancyjnego uwzględniała
wzajemnie sprzężone złożone zjawiska elektryczne, cieplne,
mechaniczne, metalurgiczne i powierzchniowe. Przedmiotem symulacji było nagrzewanie proszku niklu na podłożu
stalowym. Proces rzeczywisty rejestrowany był za pomocą
kamery termowizyjnej. Wprowadzone do modelu dane wejściowe materiałów uwzględniały właściwości mechaniczne.
i fizyczne oraz ich zmianę wraz z temperaturą.

Dr inż. Zbigniew Bartnik, dr hab. inż. Zbigniew Zimniak
– Politechnika Wrocławska.

Podczas rezystancyjnego nakładania warstw zachodzące
zjawiska są trójwymiarowe, a do analizy przyjęto uproszczony
dwuwymiarowy model. Obliczenia MES przeprowadzono za
pomocą programu MSC.Marc 2005 z dodatkowym modułem
Marc-Electical. Numeryczne obliczenia wykonano dla pełnej
analizy elektryczno-termiczno-mechanicznej. Celem modelu
matematycznego procesu było wskazanie parametrów, które
przy uwzględnieniu właściwości fizycznych materiałów użytych na warstwę i podłoże pozwolą uzyskać wysoką jakość
warstwy przy równoczesnym zachowaniu jej ciągłości metalicznej z podłożem. Przeprowadzono porównanie otrzymanych wyników numerycznych z uzyskanymi wynikami badań
doświadczalnych.

Rezystancyjna metoda
nakładania warstw
Warstwy uzyskiwane metodami spawalniczymi wpływają
na trwałość konstrukcji, która jest ograniczona zużywaniem
się jej elementów w czasie pracy. Wzrost trwałości uzyskuje
się przez warstwy nanoszone na powierzchnie elementów,
tak podczas procesu ich wytwarzania jak i regeneracji. Metoda rezystancyjna poszerza powszechnie stosowane metody nakładania warstw, wykorzystując do realizacji procesu
urządzenia stosowane do elektrycznego zgrzewania metali
[1÷3]. W metodzie tej możliwe jest zachowanie przez nałożoną warstwę właściwości materiału użytego na jej wykonanie. Ponadto, przebieg procesu charakteryzujący się brakiem
emisji gazów, szkodliwych dymów oraz niskim poziomem
hałasu czyni tą metodę przyjazną środowisku naturalnemu.
Przegląd spawalnictwa 7/2008
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a)

Część doświadczalna
Nagrzewano ziarna niklu o średniej średnicy ok. 3 mm
na podłoże stalowe (blacha S235JR o grubości 3 mm) z wykorzystaniem zgrzewarki punktowej. Proces nagrzewania
realizowano na stanowisku badawczym (rys. 3), rejestrując
przebieg procesu przy pomocy kamery termowizyjnej THV
550, mikroprocesorowego przyrządu do pomiaru parametrów
elektrycznych Pp-10 i układu rejestracji przemieszczeń elektrody. Uzyskane dane z kamery termowizyjnej przesyłano do
komputera wyposażonego w kartę umożliwiającą zapis i odtwarzanie nagranego obrazu.

b)

a)

b)
Elektroda górna

Rys. 1. Warstwa nałożona rezystancyjnie: a – liniowa na podłoże.
stalowe, b – punktowa na podłoże aluminiowe
Fig. 1. Resistance-spread layer: a – linear spread on steel base;.
b – point-wise spread on aluminium base

Przykład warstwy liniowej i punktowej wykonanych metodą
rezystancyjną przy użyciu jako materiałów wyjściowych na
warstwę proszku stopowego NiCrSiB przedstawia rysunek 1.
Na rysunku 2 pokazano wygląd ziaren proszku użytego na
warstwę oraz rozkład twardości w strefie warstwa–podłoże
stalowe.
W artykule opisano próbę opracowania wstępnego modelu obliczeniowego procesu nagrzewania rezystancyjnego,
przyjmując do analizy ziarna proszku (cząstki) niklu o celowo
zwiększonej w doświadczeniu średnicy. Ponadto dla wydłużenia czasu pomiaru termowizyjnego zastosowano długi czas
przepływu prądu nagrzewania przez wspomnianą warstwę
ziaren.

a)

Ziarna niklu
Podłoże

Rys. 3. Schemat stanowiska: a – do nagrzewania warstwy ziaren,.
b – układ elementów 1 – kamera termowizyjna, 2 – mikroprocesorowy
przyrząd pomiarowy, 3 – układ rejestracji przemieszczeń elektrody,.
4 – komputer
Fig. 3. Work stand diagram: a – for grain layer heating; b – configuration of components; 1 – infrared camera; 2 – microprocessor-based
measuring instrument; 3 – electrode displacement recording system;
4 – computer

b)

Rys. 2. Wygląd ziaren: a – proszku stopowego, b – zmiana twardości wzdłuż linii przebiegającej przez warstwę i podłoże
Fig. 2. Grain aspect: a – alloy powder; b – profile of hardness along the line running through the layer and the base
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Rys. 6. Połączenie analizy elektrycznej-cieplnej-mechanicznej
Fig. 6. Combination of electrical - thermal - mechanical analyses

Rys. 4. Przemieszczenie elektrody górnej podczas procesu nagrzewania
Fig. 4. Upper electrode displacement for the period of the heating
process

Zastosowano następujące parametry procesu: natężenie
prądu ok. 1,3 kA i czas przepływu około 1,7 s. Średnica elektrody górnej wynosiła 9 mm, a wysokość warstwy proszku.
33 mm. Doświadczalny przebieg zmian wysokości warstwy
nagrzewanej (przemieszczenie elektrody górnej) w czasie
procesu napawania przedstawiono na rysunku 4.
Zastosowano następujące parametry procesu: natężenie
prądu ok. 1,3 kA i czas przepływu około 1,7 s. Średnica elektrody górnej wynosiła 9 mm, a wysokość warstwy proszku.
33 mm. Doświadczalny przebieg zmian wysokości warstwy
nagrzewanej (przemieszczenie elektrody górnej) w czasie
procesu napawania przedstawiono na rysunku 4.
Uzyskane dane z badań doświadczalnych posłużyły następnie do weryfikacji teoretycznych wyników uzyskanych.
w obliczeniach FEM modelowanego procesu nagrzewania
ziaren niklu na podłożu stalowym.

Modelowanie MES
procesu nagrzewania
Proces nagrzewania rezystancyjnego proszku niklu został zamodelowany za pomocą metody elementów skończonych (MES). W analizie MES przyjęto rozważane wspólnie
zjawiska takie jak: elektryczne, termiczne, mechaniczne.
i kontaktowe. Symulacja dotyczyła procesu nagrzewania warstwy ziaren na podłożu z blachy stalowej ściskanych dwoma
miedzianymi elektrodami. Danymi wejściowymi do symulacji
były własności mechaniczne oraz fizyczne materiałów, które
ulegały zmienne wraz ze wzrostem temperatury. Dla uproszczenia zagadnienia do analizy przyjęto modele obliczeniowe
dwuwymiarowe przedstawione na rysunku 5.

Rys. 5. Model obliczeniowy MES nagrzewania rezystancyjnego.
ziaren proszku niklu
Fig. 5. MES calculation model for nickel powder grain resistance heating

Obliczenia przeprowadzono za pomocą systemu MCS.
Marc/Mentat 2005 uzupełnionego o moduł obliczeniowy
Marc-Electrical. Zastosowano połączoną symulację elektrotermiczno-mechaniczną, składającą się z dwóch odrębnych
analiz elektro-termicznej i termiczno-mechanicznej. Prowadzona analiza mechaniczna uwzględniała nieliniowość geometryczną oraz materiałową. Droga przekazywania odpowiednich danych pomiędzy wymienionymi analizami pokazana została na rysunku 6. Analiza MES procesu nagrzewania
rezystancyjnego uwzględniała efekty związane z: umocnieniem materiału, ciepłem właściwym, przewodnością cieplną,
opornością właściwą i gęstością prądu. Uwzględniono również w rozważaniach przemianę ciało stałe–ciecz i związane z tym efekty. Model dyskretny nagrzewania składał się.
z 13 272 elementów i 15 072 węzłów (rys. 5). Oporności kontaktowe pomiędzy samymi ziarnami niklu oraz ziarnami niklu.
i podłożem oraz elektrodą (ze względu na trudność ich oszacowania) uwzględniono w modelu przyjmując wartości dostępne w literaturze, a z prac [3, 4] zaczerpnięto dane materiałowe
dla niklu i podłoża stalowego zmienne w funkcji temperatury.
Wyniki symulacji MES przedstawiono na rysunkach 7÷9.

Wyniki
Wyniki przedstawiono w takiej formie, że po lewej stronie są obliczenia MES, a po prawej izotermy nagrzewania
uzyskane za pomocą kamery termowizyjnej oraz dodatkowo
kształt ziaren rzeczywistych po procesie nagrzewania. Na
rysunku 8 przedstawiono obliczeniowy rozkład temperatury.
i odkształceń nagrzewanych ziaren niklu po wybranym przykładowo okresie przepływu prądu 0,03 s. Widoczne jest, że
najbardziej nagrzanymi obszarami są miejsca styku ziaren.
Dla dłuższych czasów nagrzewania (rys. 7, 9, 10) widoczny
jest wzrost temperatury obejmujący całą wysokość warstwy
proszku oraz odkształcenie ziaren. Zauważa się, że największe odkształcenia występują w środkowym obszarze warstwy
(rys. 7). Weryfikacji wyników obliczeń teoretycznych, dokonano przez porównanie ich z wynikami uzyskanymi metodą termowizyjną i wyglądem rzeczywistym nagrzewanych ziaren.

Rys. 7. Obliczone rozkłady temperatury dla czasu nagrzewania.
0,25 s oraz obraz termowizyjny
Fig. 7. Calculated temperature distributions for 0.25 sec heating time
and infrared representation
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Rys. 8. Obliczone rozkłady w obszarze nagrzewanych ziaren (czas nagrzewania 0,03 s): a – temperatury, b – odkształceń zastępczych
Fig. 8. Calculated distributions in the area of the heated grains (0.03 sec heating time): a – temperature, b;– virtual distortions

a)

Rys. 9. Obliczone rozkłady temperatury dla czasu nagrzewania.
wynoszącego 1,7 s oraz obraz termowizyjny
Fig. 9. Calculated temperature distributions for 1.7 sec heating time
and infrared representation

Rys. 10. Obliczony rozkład dla czasu nagrzewania 1,7 s: a – odkształceń zastępczych: b – wygląd odkształconych ziaren rzeczywistych
Fig. 10. Calculated distribution for 1.7 sec heating time: a – virtual
deformations; b – real distorted grain aspect

Na rysunkach 7 i 9 widoczne jest, że temperatury uzyskane z obliczeń numerycznych zbliżone są do temperatur zarejestrowanych za pomocą obrazów termowizyjnych. Dotyczy
to obrazów rejestrowanych w obszarze okna pomiarowego,
którego wielkość umożliwiała proces nagrzewania warstwy
ziaren i jednoczesną rejestrację termowizyjną. Rysunek 10
przedstawia zestawienie wyników teoretycznego rozkładu odkształceń zastępczych (10 a) z wyglądem odkształconych ziaren niklu (10 b) w obszarze ich styku z podłożem stalowym.

wskazaniem na materiał warstwy. Wpłynie to korzystnie
na uzyskiwane wyniki obliczeń symulowanego procesu.
W każdym przypadku nakładania warstwy konieczne staje
się, dla obliczeń MES, określenie rzeczywistego przebiegu
zmian wysokości warstwy w funkcji czasu trwania procesu.
Dla rzeczywistych stosowanych wielkości ziaren proszku
(od ok. 20÷300 μm), wskazane jest stworzenie technicznej możliwości rejestracji procesu metodą termowizyjną.
Uwzględnienie w przyszłych modelach obliczeniowych
zwiększenia gęstości siatki elementów skończonych, pozwoliłoby z większą dokładnością określić temperatury .
nagrzewania ziaren w tych obszarach.

Podsumowanie
Stworzony wstępny model matematyczny procesu nagrzewania miał w swym założeniu umożliwić dobór podstawowych parametrów, a zwłaszcza natężenia prądu i czasu
jego przepływu dla procesu nakładania warstw na podłoże
metalowe metodą rezystancyjną. Uzyskane wyniki obliczeń pozwalają dla szerokiej gamy materiałów stosowanych na warstwę i podłoże dobrać odpowiednie parametry
procesu w celu uzyskania pożądanej warstwy wykazującej
ciągłość metaliczną z podłożem. Analiza MES modelu 2D
(o celowo zwiększonej średnicy ziaren proszku) wskazuje
na możliwość realizacji postawionego celu. Zadawalającą.
zgodność porównania wyników obliczeń rozkładu temperatury z procesem rzeczywistym nagrzewania rezystancyjnego uzasadnia potrzebę kontynuacji badań w tym
kierunku. Symulacja takich procesów wymaga jednak
przeprowadzenia wielu dodatkowych badań dotyczących
określenia własności materiałów. Wskazane jest określenie .
z większą dokładnością właściwości materiałów biorących
udział w procesie w funkcji temperatury, ze szczególnym
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WELDING 2008
Druga edycja Salonu WELDING, która odbyła się w Poznaniu w dniach 9–12 czerwca 2008 roku w ramach targów
ITM Polska, potwierdziła wysoką rangę tego wydarzenia jako
jednego z najważniejszych spotkań branży spawalniczej.
w kraju. Tegoroczny WELDING zanotował rekordowe wzrosty. Powierzchnia ekspozycji firm spawalniczych (ponad
1800 m2 netto) była o 16% większa niż przed rokiem.
W ramach WELDING 2008 swoją innowacyjną ofertę.
zaprezentowało ponad 60 firm z dziewięciu krajów. Patronat
nad salonem sprawowały – Instytut Spawalnictwa i Polska
Izba Spawalnicza.
Akademia Spawania IV
Głównym wydarzeniem Salonu WELDING były warsztaty Akademia Spawania, które już po raz czwarty zorganizowane zostały przez Międzynarodowe Targi Poznańskie we
współpracy z Instytutem Spawalnictwa. To unikatowe wydarzenie dorobiło się już stałych wiernych uczestników. Codzienne warsztaty na specjalnej przestrzeni demonstracyjnej
w pawilonie, w którym znajdowała się ekspozycja firm spawalniczych, połączone z prezentacją działania najnowszych
urządzeń i wykorzystania najbardziej innowacyjnych technologii podobnie jak w latach poprzednich przyciągały rzesze
profesjonalistów. Prezentacje prowadziły wymiennie firmy:
3M Poland, Fronius, Supra-Elco, Cloos-Polska, Idal UMDS,
Roboprojekt, Resurs-Polska i Technika Spawalnicza. Udział
w Akademii Spawania IV był bezpłatny.
Pierwszego dnia targów wykład inauguracyjny „Nowe metody i technologie spawalnicze” wygłosił prof. Jan Pilarczyk,
dyrektor Instytutu Spawalnictwa. W referacie przedstawione
zostały nowości w zakresie metod laserowych, hybrydowych
(laserowych połączonych z łukowymi) oraz łukowych niskoenergetycznych. Podane zostały istotne podstawy i cechy
charakterystyczne metod, dostępne urządzenia oraz przykłady zastosowań.
Doborowe towarzystwo
Salon WELDING jest integralną częścią targów ITM Polska – największych w Nowej Europie targów nowoczesnych
technologii przemysłowych. Targi ITM Polska zanotowały.
w tym roku kolejny rekord. Ekspozycja sięgnęła 30 000 m2.
W porównaniu do roku 2003 powierzchnia targów ITM Polska była dwukrotnie większa. Ekspozycja Salonu Obrabiarek
i Narzędzi MACH-TOOL – największego z tematycznych salonów tych targów – zwiększyła się w tym okresie o prawie
150%. O ponad 50% wzrosła też liczba profesjonalistów,
którzy odwiedzają targi ITM Polska. Z ofertą wystawców
ITM Polska 2008 zapoznało się 22 000 zwiedzających z 35
państw. W targach wzięło udział blisko 1400 firm z 34 krajów.
i terytoriów: Austrii, Belgii, Chin, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Izraela, Japonii,
Korei Południowej, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Niemiec,
Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Stanów
Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. O rosnącym znaczeniu
targów ITM Polska na światowym rynku targowym świadczy
fakt, że do grona wystawców dołącza coraz więcej zagranicznych producentów, których marki prezentowane były.
dotąd jedynie na stoiskach polskich przedstawicieli.

Oprac: Kacper Maćkowiak
Foto: Piotr Piosik
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Spawanie
na Międzynarodowych
Targach Poznańskich 2008
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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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Sekcja Spawalnicza

Zebranie Zarządu Głównego
Sekcji Spawalniczej SIMP
5 czerwca 2008 roku
Kolejne posiedzenie Z G Sekcji Spawalniczej odbyło się
w Warszawie, 5 czerwca br.w gmachu Nowym Technologicznym Politechniki Warszawskiej.
Zebranie otworzył Prezes Sekcji dr inż. Jan Plewniak, który zaproponował następujący porządek obrad:
– Akceptacja raportu o stanie i perspektywach rozwoju spawalnictwa w Polsce.
– Informacje o Rejestrze Spawalników.
– Konferencje spawalnicze w 2008/2009 roku.
– Przygotowanie do Jubileuszu Przeglądu Spawalnictwa.
– Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
Roboczą wersję „ Raportu o stanie i perspektywach rozwoju spawalnictwa” przedstawił jego główny redaktor – prof.
Jacek Senkara, prezentując poszczególne części raportu
oraz omawiając mocniejsze i słabsze strony opracowania.
W rozwijającej się dyskusji stwierdzono, że niezależnie od
sceptycznych i bezzasadnie nieprzychylnych opinii o podjętej inicjatywie zbilansowania sytuacji w jakiej znalazła się
nasza dziedzina – powstał raport, zawierający szereg nietrywialnych, istotnych informacji a pomimo niewielkiej objętości
już obecnie stanowi interesujący dokument, który z pewnością zainspiruje powszechną dyskusję w środowisku spawalniczym, a także może stać się podstawą szeregu diagnoz.
i ważnych dla spawalnictwa decyzji.
Redaktor naczelny Przeglądu Spawalnictwa – prof. Jerzy
Nowacki zadeklarował, że w zależności od objętości ostatecznej wersji raportu, zostanie on opublikowany w części
lub w całości na łamach miesięcznika – najprawdopodobniej.
w numerze 7/2008.
Podkreślono, że decyzja Sekcji Spawalniczej o opracowaniu raportu zainicjowała podobne akcje w innych społecznościach reprezentujących nauki techniczne. Prof. Stanisław
Piwowar podkreślił, że w przeciwieństwie do wcześniejszych
dokumentów, opracowany raport jest potrzebny nie tyle władzom zwierzchnim, ile członkom niezintegrowanego środowiska spawalniczego.
Prof. Jacek Senkara zwrócił uwagę, że mimo małego,
21 osobowego grona redagującego raport, na jego kształt
wpływ miały liczne osoby i instytucje: spawalnicy z przemysłu, Zakład Spawalnictwa Politechniki, Instytut Spawalnictwa.
W toku dyskusji powstał postulat ciągłego zbierania danych,
monitorowania zjawisk i trendów zachodzących w spawalnictwie i okresowego publikowania diagnoz wycinkowych dotyczących poszczególnych dziedzin spawalnictwa – np. rynku
urządzeń, materiałów, technologii lutowania, zgrzewania itp.
Podkreślono, że opracowanie powstało dzięki entuzjazmowi.
i zaangażowaniu osób pracujących społecznie i może stać
się zaczynem integracji spawalników.

W punkcie poświęconym Rejestrowi Spawalników Polskich omówiono przyczyny opóźnień w jego powstawaniu.
i uściślono formy wydawanych dokumentów.
Zarząd Sekcji przyjął informację o konferencjach spawalniczych, zarówno sprawozdania o tych, które się odbyły w bieżącym roku: w Międzyzdrojach „Postęp, innowacje.
i wymagania jakościowe procesów spajania”, w Bydgoszczy.
„Spajanie w pojazdach szynowych i częściach pojazdów szynowych” jak i planowanych w przyszłości.
Najbliższa, numerowana konferencja odbędzie się w Sosnowcu, podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych
– Interweleling 2008 w dniach 21–23 października 2008 roku.
W tym również czasie obchodzony będzie uroczyście Jubileusz 80- lecia Przeglądu Spawalnictwa.
Stan przygotowań do tych przedsięwzięć omówili:
– prof. Jan Pilarczyk – dyrektor Instytutu Spawalnictwa,
główny organizator konferencji,
– prof. Jerzy Nowacki – redaktor naczelny Przeglądu Spawalnictwa.
Wśród anonsowanych w najbliższych latach konferencji
znalazły się:
– cztery konferencje w 2009 roku: w Warszawie, Gdańsku,
Wrocławiu (21–23 września 2009 roku poświęcona natryskowi termicznemu),
– Bydgoszczy (IV Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza poświęcona problemom spawania w kolejnictwie),
– jedna w 2010 roku: Wrocław – III Międzynarodowa Konferencja pod hasłem „Postęp w technologiach lutowania”
– pierwsza połowa września 2010 roku,
– dwie w 2011 roku: w Poznaniu (czerwiec – 2011 rok) i we
Wrocławiu (poświęcona napawaniu metodami spawalniczymi – pierwsza połowa września 2011 roku).
Jak wspomniano już wcześniej, w bieżącym roku obchodzony jest Jubileusz 80- lecia Przegladu Spawalnictwa..
Z tej okazji w przygotowaniu znajduje się dziesiąty numer
miesięcznika, do opracowania którego zaproszono prominentnych spawalników polskich.
Zgodzili się oni przygotować zarówno przekrojowe, problemowe artykuły jak i opisujące pewne fakty historyczne.
w spawalnictwie polskim. Numer ten wydany zostanie.
w zwiększonym nakładzie.
W ramach spraw organizacyjnych omówiono sprawy
związane z regulaminem i pragmatyką przyznawania Medalu
im. Stanisława Olszewskiego.
Następne zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej zaplanowano w Gliwicach bezpośrednio przed jesienną konferencją spawalniczą w Instytucie Spawalnictwa.
Sekretarz Sekcji: dr inż. Kwiryn Wojsyk
Przegląd spawalnictwa 7/2008
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Stan i perspektywy
rozwoju spawalnictwa
w Polsce
Autorzy „Raportu”
Jarosław Barwicki (Europolgaz)
Tomasz Chmielewski (PW)
Konrad Cichowicz (C.N.P.E.P RADWAR)
Karzimierz Ferenc
Zbigniew Górecki (Technika Spawalnicza)
Jan Grzebalski
Jerzy Jakubowski (PW)
Ryszard Kaczmarek (Multimet Wrocław)
Andrzej Kolasa (PW)
Rober Niwiński (C.N.P.E.P RADWAR)
Mirosław Nowak (Technika Spawalnicza Poznań)

Stanisław Nowakowski (SIMP Poznań)
Stanisław Piwowar (PW)
Marcin Rosłoń (Kemppi)
Jacek Senkara (PW) – przewodniczący Zespołu
Michał Urbańczyk (Instytut Spawalnictwa)
Maciej Urbański (Stoczni Szczecińska Nowa)
Marek Węglowski (Rywal)
Barbara Wolnicka (Instytut Spawalnictwa)
Artur Wypych (PP)
Wanda Zeman (Instytut Spawalnictwa)
Marek Żubrowski (C.N.P.E.P RADWAR)

Chciałbym poinformować Czytelników Przeglądu Spawalnictwa, iż zakończone zostały prace nad pierwszą wersją „Raportu”. Powstał on w wyniku pracy Zespołu powołanego przez Zarząd Sekcji Spawalniczej
SIMP w 2007 roku.
Koncepcja „Raportu” została sformułowany w wyniku dyskusji i ustaleń spotkania całego Zespołu.
w Politechnice Warszawskiej w dniu 19 czerwca 2007 roku, podczas którego uczestnicy podzielili się na grupy robocze, zajmujące się sześcioma zagadnieniami tematycznymi. Materiały przesłane przez poszczególne
grupy zostały następnie opracowane w jedną całość przez kilkuosobowy zespół redakcyjny w trakcie licznych
spotkań i wielogodzinnych dyskusji. Powtórne zebranie plenarne Zespołu odbyło się 19 maja 2008 roku.
w Warszawie, podczas którego przyjęto opracowaną wersję „Raportu”. Została ona także zaaprobowana na
posiedzeniu Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej 5 czerwca 2008 roku.
Słabą stroną „Raportu” jest niewątpliwie deficyt danych liczbowych: ich uzyskanie nie było możliwe.
z uwagi na poufny charakter i brak dostępu do wielu z nich, a także całkowity brak środków finansowych. W tej
sytuacji oparliśmy się na opiniach członków Zespołu – uznanych praktyków i specjalistów reprezentujących
poszczególne zagadnienia. Innym przyjętym założeniem była syntetyczna forma opracowania - koncentracja
do 10 stron maszynopisu (ostatecznie powstało ich 12). Szereg sformułowań zawartych w „Raporcie” jest
efektem pewnego kompromisu, co do niektórych zdania są nadal podzielone. Mimo niedostatków, liczymy iż
„Raport” odegra pozytywną rolę w środowisku spawalników.
Moim miłym obowiązkiem jest podziękowanie wszystkim uczestnikom Zespołu (wymienionym dalej.
w zespole autorskim), a zwłaszcza grupie redagującej. W jej skład wchodzili Koledzy: Stanisław Piwowar,
Tomasz Chmielewski, Jan Grzebalski, Robert Niwiński, Marek Węglowski, Marek Żubrowski oraz niżej podpisany. Chciałbym także szczególnie podziękować za obszerne opracowania z Instytutu Spawalnictwa, Stoczni
Szczecińskiej Nowa i firmy Multimet z Wrocławia,. Uwagi do roboczej wersji „Raportu” nadesłali także: Instytut Spawalnictwa, Politechnika Częstochowska, Politechnika Wrocławska oraz firma Euromat.
Dzięki uprzejmości Redakcji PS chcielibyśmy przedstawić i poddać Państwa osądowi tekst opracowania, zapraszając jednocześnie do merytorycznej, krytycznej i zarazem konstruktywnej nad nim dyskusji,
której wynikiem powinna być ostateczna redakcja „Raportu”.
Jacek Senkara
Przewodniczący Zespołu
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Wstęp
Idea opracowania raportu została wprowadzona do
planu działalności Sekcji Spawalniczej SIMP na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 4 kwietnia
2006 roku. Zarząd Sekcji powołał następnie zespół do
spraw raportu, który rozpoczął działalność w czerwcu
2007 roku.
Środowiskowa samoocena ma już wśród spawalników pewną tradycję. W roku 1975, w warunkach gospodarki sterowanej centralnie, powstał pierwszy raport, przygotowany przez 44 osobowy zespół działaczy
Sekcji Spawalniczej SIMP, którego końcowa redakcja
była wynikiem ożywionej dyskusji wśród szerokich
kręgów polskich spawalników. Raport ten przekazano ówczesnemu Ministrowi Przemysłu Maszynowego,.
a jego efektem był projekt ustawy Prezydium Rządu,
zatytułowany „Program i kierunki rozwoju spawalnictwa
do roku 1990”. Z kolei w roku 1999, po transformacji
ustrojowej i w pierwszych latach całkowicie odmiennych warunków gospodarczych, powstało opracowanie w postaci projektu zamawianego Komitetu Badań
Naukowych, zrealizowane w Instytucie Spawalnictwa.
Nie zostało ono niestety opublikowane i nie jest znane
całemu środowisku.
Uzasadnieniem celowości niniejszego raportu była
próba oceny stanu spawalnictwa w stosunkowo ustabilizowanej sytuacji gospodarki wolnorynkowej, po prawie dwóch dekadach jej istnienia. Zespół go przygotowujący nie dysponował żadnymi funduszami, a dostęp
do danych liczbowych był utrudniony, często wręcz
niemożliwy. Opracowanie powstało głównie w oparciu
o wiedzę i doświadczenie zespołu specjalistów reprezentujących terenowe oddziały Sekcji, przemysł oraz
inne uznane instytucje zajmujące się spawalnictwem.
Raport, skierowany do szerokiego kręgu polskich spawalników, może nam uświadomić obiektywny stan naszego spawalnictwa oraz czy i w jakiej mierze możemy wpływać na jego rozwój, a ponadto potrzeby nauki.
i techniki w zakresie spawalnictwa.
Raport ma być dokumentem świadczącym o pozycji spawalnictwa i trosce polskich spawalników o jego
przyszłość na początku XXI wieku.

1. Rynek urządzeń
i materiałów dodatkowych
Rynek urządzeń i materiałów spawalniczych jest
swoistym zwierciadłem polskiego przemysłu, jego stan
oraz prognozy rozwoju są ściśle zależne od ogólnej koniunktury. W ostatnich latach zaobserwowano tendencję wzrostową w całym przemyśle. Spowodowało to
poprawę kondycji finansowej firm, które podupadły po
transformacji systemowej. Odnotować również należy
powstanie dużej liczby nowych podmiotów gospodarczych działających w branży spawalniczej, realizujących zamówienia krajowe i zagraniczne. Nie pozostaje
to bez wpływu na wartość rynku spawalniczego, która
systematycznie rośnie. Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano ankietę, skierowaną do największych uczestników rynku spawalniczego w Polsce.
Według uzyskanych informacji wartość rynku urządzeń
i materiałów dodatkowych szacowana jest aktualnie na
0,7÷1 mld złotych. Przedstawione w dalszej części prognozy i tendencje rozwoju oparte są w głównej mierze

o informacje przekazane przez firmę, która kontroluje
około 30% polskiego rynku urządzeń i materiałów dodatkowych w Polsce oraz posiada przedstawicielstwa
we wszystkich regionach kraju. Według ogólnego szacunku liczba sprzedawanych rocznie urządzeń spawalniczych w Polsce podwoiła się na przestrzeni ostatnich
ośmiu lat. Udział procentowy w rynku urządzeń do
spawania metodami GMA, MMA, SAW nie zmienił się
znacząco. Natomiast udział urządzeń do spawania metodą TIG systematycznie rośnie. W stosunku do roku
1999 wzrósł on o około 8% kosztem urządzeń GMA,
które mimo to w ujęciu ilościowym stanowią nadal
największą grupę sprzedawanych urządzeń. Wzrost
popularności metody TIG można tłumaczyć kilkoma
czynnikami. Wzrósł udział w przemyśle konstrukcji i detali, wykonywanych ze stali stopowych i stopów metali
nieżelaznych. Z drugiej strony znaczącemu obniżeniu
uległy ceny urządzeń do spawania TIG, bazujących na
zasilaczach inwertorowych. Metoda TIG coraz częściej
znajduje zastosowanie nawet w małych zakładach rzemieślniczych i w pracach amatorskich.
Ogólnie rzecz biorąc, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat odnotowano około trzykrotny w ujęciu masowym,
roczny wzrost sprzedaży materiałów dodatkowych.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania w przemyśle na
spoiwa do metod GMA, relatywnie wzrósł rynek gazów
osłonowych, w którym to zarysował się wyraźny wzrost
zastosowania mieszanek gazowych kosztem dwutlenku węgla.
Na polu materiałów dodatkowych zaobserwowano
wyraźny wzrost sprzedaży spoiw do spawania metodami GMA. W roku 1999 stanowiły on około 55% wszystkich sprzedanych spoiw, osiągając w roku 2007 poziom
około 80%. Zaliczane do tej grupy druty rdzeniowe.
w roku 1999 stanowiły około 2% rynku, by w roku 2007
osiągnąć poziom 14%. W tym samym czasie udział
masowy elektrod otulonych w rynku zmalał z około
40% do około 7%.
Konkurencja po stronie sprzedaży wpływa korzystnie na rozwój rynku spawalniczego. Pozytywną
rolę odgrywają sklepy firmowe oraz wyspecjalizowani
przedstawiciele handlowi.

2. Technologie spawalnicze
Zapotrzebowanie na materiały i urządzenia spawalnicze w Polsce jest wskaźnikiem udziału poszczególnych metod i technologii spawania w przemyśle
krajowym i procesach wytwórczych. Technologie
spawalnicze z uwagi na swoją uniwersalność i rosnący wciąż zakres stosowania, spotykane są prawie
we wszystkich dziedzinach przemysłu. Począwszy od
obiektów wielkogabarytowych, aż do mikroelektroniki.
W szerokiej gamie realizowanych projektów jest szereg różnorodnych konstrukcji, które bazują na różnych
technikach spajania oraz na metodach pokrewnych.
Stosowanie najnowszych technik i technologii spajania
w praktyce, wymaga od inżynierów spawalników posiadania i ciągłego uzupełniania szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy. Technologie spajania oraz urządzenia
spawalnicze podlegają ciągłemu rozwojowi i udoskonaleniom, opracowywane są nowe wysokowydajne oraz
ekonomiczniejsze metody. W miarę zwiększających
się wymagań i stosowania nowych materiałów, niektóre tradycyjne techniki spawania tracą swoją pozycję na
korzyść innych metod. Jako przykład może posłużyć
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niegdyś powszechnie stosowana metoda spawania
łukowego elektrodą otuloną, która obecnie stosowana
jest coraz rzadziej, przeważnie już tylko przy pracach
montażowych i w terenie. W dużej części jej miejsce
zajęły metody spawania w osłonach gazowych. Kolejnym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest proces
lutospawania łukowego lub laserowego, który z powodzeniem wdrożono w przemyśle samochodowym,
częściowo wypierając spawanie łukowe i zgrzewanie
oporowe w produkcji nadwozi samochodowych. Pojawiły się również hybrydowe metody spawania, gdzie
np. spawanie GMA wspomagane jest wiązką lasera,.
a zgrzewanie oporowe – klejeniem.
W ostatnich latach obserwowana jest w przemyśle
krajowym wyraźna tendencja wzrostu automatyzacji.
i robotyzacji procesów spawalniczych. Zespół czynników ją stymulujących, takich jak: jakość, wydajność,
bezpieczeństwo i możliwość pracy ciągłej, powiększył
się o deficyt kadry spawalniczej i wysoki koszt pracy.
Podaż i konkurencja na rynku maszyn manipulacyjnych i urządzeń do montażu zmechanizowanego oraz
do wstępnego przygotowania elementów składowych
konstrukcji spawanych spowodowały obniżenie cen.
i tym samym wzrost dostępności wspomnianych urządzeń. Szeroko rozumiane spawalnictwo jest dziedziną
techniki, w której najczęściej znajdują zastosowanie
zrobotyzowane systemy manipulacyjne. Co drugi robot instalowany w przemyśle angażowany jest do prac.
o charakterze spawalniczym.
Nieodzowne w produkcji konstrukcji spawanych metody cięcia materiałów wyjściowych i ukosowania brzegów, takie jak cięcie gazowe i plazmowe zostały rozszerzone o cięcie laserowe i cięcie strumieniem wody.
Zaobserwowano również dynamiczny rozwój metod
zgrzewania, przejawiający się opracowywaniem nowych metod i modyfikowaniem tradycyjnych. Znaczący
postęp odnotowano w kwestii kontroli i sterowania procesów zgrzewania.
W zakresie modyfikacji powierzchni, polski przemysł coraz częściej sięga po zaawansowane technologicznie procesy natrysku termicznego, takie jak
natryskiwanie plazmowe, natryskiwanie płomieniowe
naddźwiękowe i detonacyjne. Procesy modyfikacji i regeneracji kosztownych części maszyn znajdują coraz
szersze zastosowanie.
Niektóre technologie spawalnicze z powodzeniem wykorzystywane są również w nowoczesnej
elektronice, do łączenia różnoimiennych materiałów
wchodzących w skład podzespołów elektronicznych.
Do takich technologii zaliczamy m.in. lutowanie oraz
ultratermokompresję do spajania wyprowadzeń elektrycznych typu flip-chip, połączeń drutowych elektrycznych pomiędzy kontaktami na strukturze krzemowej i podłożem.
Wdrażane technologie spawalnicze są systematycznie unowocześniane i dostosowywane do potrzeb
rynku, wielkości produkcji i wymagań konstrukcyjnych.
Wprowadzane normy PN-EN oraz PN-EN-ISO,
często mechanicznie tłumaczone, są pełne błędów.
Sytuacja ta wymaga pilnego uporządkowania poprzez
dokonanie niezbędnych korekt w zapisach norm i wytycznych przez samych spawalników. Odnosi się wrażenie, że wprowadzenie norm PN-EN obniża niekiedy
poziom obwarowań spawalniczych, gdyż normy wycofywane stały często na wyższym poziomie.
W procesach spawalniczych występuje wysokie ryzyko zawodowe, towarzyszące pracownikom wykonu-
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jącym prace spawalnicze. Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej, wprowadzającym obowiązek
oceny ryzyka oraz stosowania w jej wyniku odpowiednich środków profilaktycznych jest dyrektywa Rady.
z dnia 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, uchwalona na podstawie art. 118 A
Traktatu Rzymskiego. Wymagania dyrektywy znajdują
swoje odbicie w uregulowaniach państw Unii. Zostały
one również wdrożone do prawa polskiego. Znowelizowany Kodeks Pracy w art. 226 nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o ryzyku
związanym z wykonywaną pracą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844)
pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować
ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko. W związku z tym konieczna jest
ocena zagrożeń na stanowiskach pracy oraz analiza
oceny ryzyka zawodowego na wielu szczeblach, w tym
kadry zarządzającej począwszy, po projektantów, konstruktorów, technologów, wykonawców i kontrolę jakości. Konieczne jest zapewnienie pracownikowi specjalistycznych środków ochrony osobistej. Należy również
dążyć do obniżania ryzyka zawodowego poprzez mechanizację oraz robotyzację prac spawalniczych i montażowych. Wynikiem takich działań jest przekwalifikowanie stanowiska spawacza na operatora.
Wprowadzono nowoczesne środki ochrony spawaczy. Wyeliminowano piece karbidowe, karbid, wprowadzono unowocześnienia w ochronie oczu i dróg oddechowych (tarcze ciekłokrystaliczne, nawiewy, odciągi).
Pracę ułatwiają również zasilacze o małej masie i wymiarach.

3. Konstrukcje spawane
Trudno jest wyobrazić sobie, w dzisiejszych czasach, konstrukcje bez udziału spawania. Technologie
spawalnicze są podstawowymi w wytwarzaniu budowlanych konstrukcji stalowych i innych, a więc udział.
i waga spawalnictwa w tej branży są bardzo duże. Potencjał konstrukcyjny polskiej myśli technicznej jest wysoki, jednakże, nakłady na inwestycje w Polsce, są zbyt
niskie aby ta dziedzina mogła się dynamicznie rozwijać
i zajmować miejsce w światowej czołówce jak za czasów prof. Stefana Bryły. Znane są przykłady zaangażowania polskich konstruktorów w konstrukcje światowe.
Wiele polskich firm realizuje efektowne i skomplikowane konstrukcje spawane w Polsce i poza jej granicami.
Dobrym przykładem na to są wykonywane z powodzeniem w Polsce wysokościowce, a w przemyśle stoczniowym chemikaliowce ze stali dwufazowych. Coraz
częściej znajdują zastosowanie nowoczesne materiały
konstrukcyjne, a na etapie projektowania wykorzystywane są komputerowe systemy modelowania.
Niepokojąca jest obserwowana od kilkunastu lat
niespójność przepisów w dziedzinie nadzoru spawalniczego, szczególnie w budownictwie, instalacjach przemysłowych czy energetyce. Upadek doświadczonych
biur projektowych, uznaniowość norm technicznych,
wycofanie z Prawa Budowlanego specjalności spawalnictwo, likwidacja nadzoru spawalnika oraz walka konkurencyjna o czas realizacji inwestycji, doprowadziły

do żywiołowego rozluźnienia rygorów w procesie tworzenia konstrukcji spawanych, poczynając od stadium
projektowania, poprzez wykonawstwo i kontrolę, aż
do ostatecznej oceny jakości konstrukcji i jej odbioru.
Spawanie jako proces specjalny, wymaga nadzoru pełnionego przez osoby, których specjalistyczna wiedza
została potwierdzona w wyniku kształcenia i doświadczenia, czyli przez spawalników. Tymczasem, wbrew
wprowadzonym w Polsce normom europejskim PNEN, ale zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”, prawo
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w tym także do podejmowania decyzji
dotyczących technologii i jakości spawania oraz brania
odpowiedzialności za te decyzje, mają wyłącznie inżynierowie po studiach budowlanych, nie dających pełnej
wiedzy spawalniczej.
Kilkuletnie występowanie środowiska spawalników
do Ministerstwa Budownictwa/Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w celu uporządkowania sprawy kwalifikacji i kompetencji osób sprawujących nadzór spawalniczy, nie znajdują u adresatów
zrozumienia i w konsekwencji woli poprawy. Powaga
narastającego problemu zmusza spawalników do dalszego poszukiwania sposobów uświadamiania decydentom, szczególnie branży budowlanej, konieczności
nadania właściwej rangi nadzorowi spawalniczemu,
którego brak, a niewłaściwe pełnienie prowadzi do katastrof, strat materialnych, zagrożenia życia.
Krajowe organizacje spawalników: Polska Izba Spawalnicza, Sekcja Spawalnicza SIMP, Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Instytut Spawalnictwa, wielokrotnie
zgłaszały gotowość współpracy z decyzyjnymi organami państwowymi w celu właściwego wykorzystania potencjału specjalistów spawalników w codziennej praktyce, zgodnie z normami i wzorem państw UE.

4. Nauka
W obszarze działań naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych zaangażowanych jest w kraju kilkanaście instytucji. Wiodącą jednostką branżową
jest Instytut Spawalnictwa, a na potencjał badawczy
składają się także zakłady i katedry spawalnictwa w
politechnikach i zakłady w uczelniach prowadzące
działalność badawczą w tym zakresie jako dodatkowy
nurt głównej specjalności, najczęściej inżynierii materiałowej (AGH, PL, PŚw, WAT). Oprócz tego szeroko
pojętym spawalnictwem zajmują się, w różnych aspektach, Centrum Techniki Okrętowej, Instytut Mechaniki
Precyzyjnej, Instytut Odlewnictwa, PIAP, Instytut TeleRadiotechniczny i in.
Formalnie w prace badawcze w zakresie spawalnictwa zaangażowanych jest w sumie w kraju ok. 400
osób, jednak ilość aktywnych badaczy (publikacje, referaty konferencyjne) stanowi 30÷40% tej liczby. Kadra
naukowa jest dobrze wykształcona, kilkanaście osób
ma tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a kilka rozpraw habilitacyjnych jest już
na ukończeniu. Liczba habilitacji i obronionych doktoratów z zakresu spawalnictwa ma w ostatnich latach
wyraźną tendencję wzrostową, co stanowi niewątpliwie
dobry prognostyk na przyszłość. Sytuację kadrową
można więc ocenić jako dobrą. Należy jednak podkreślić, iż udział naukowców-spawalników w naukowych
gremiach decyzyjnych i opiniotwórczych (zespoły i komisje MNiSW, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego,

komitety i komisje PAN) jest niewielki i nieadekwatny
do znaczenia tej dyscypliny dla gospodarki kraju oraz
aspiracji środowiska.
Dostęp do literatury naukowej i technicznej jest dobry, na co składają się współczesne możliwości wymiany informacji (Internet, kontakty z innymi ośrodkami,
materiały firmowe, łatwość wyjazdów na konferencje
zagraniczne) oraz krajowa aktywność publikacyjna..
W Polsce wydawane są 3 czasopisma naukowo-techniczne z dziedziny spawalnictwa: miesięcznik „Przegląd
Spawalnictwa” (Agenda Wydawnicza SIMP) z tradycjami od roku 1928, dwumiesięcznik „Biuletyn Instytutu
Spawalnictwa” (wyd. IS, od roku 1957) oraz kwartalnik
„Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce” (Wyd. Lektorium, od roku 2003). Co roku odbywają się 3-4 spawalnicze konferencje naukowo-techniczne organizowane
przez różne ośrodki, z udziałem przedstawicieli ośrodków badawczych i przemysłu, pokłosiem których są
materiały konferencyjne. Innym forum wymiany informacji są targi spawalnicze (2–3 rocznie) oraz sympozja i seminaria firmowe. W latach 2002–2006, na polskim rynku wydawniczym ukazało się około 90 tytułów.
o tematyce spawalniczej. Do największych wydawców
należą WNT Warszawa (poradniki inżynierskie, książki dla personelu inżynierskiego, monografie): Wydawnictwo KaBe z Krosna (podręczniki zawodowe), „Biuro
Gamma” Warszawa (badania nieniszczące), a ostatnio Verlag Dashofer (poradnik „Technika spawalnicza
w praktyce”). Podręczniki akademickie i skrypty wydają oficyny wydawnicze wyższych uczelni. Działalność
wydawniczą prowadzi Instytut Spawalnictwa (skrypty,
materiały szkoleniowe i seminaryjne, wytyczne).
Bolączką jest natomiast generalnie ubogie wyposażenie aparaturowe ośrodków naukowych zajmujących
się spawalnictwem (w porównaniu do wyposażenia
analogicznych jednostek w krajach rozwiniętych), przy
czym zauważalna jest wyraźna polaryzacja, np. bardzo
dobre wyposażenie w skali kraju ma Instytut Spawalnictwa, a ostatnio znacznie wzbogaciły się laboratoria PŚl (Laboratorium Laserowe) i PSz (Laboratorium
Badań Struktury i Właściwości Materiałów). Należy
także odnotować inną, charakterystyczną tendencję:
zadowalające wyposażenie jednostek badawczych.
w nowoczesne źródła spawalnicze takich firm jak: Esab,
Fronius, Lincoln czy Kemppi, które są łatwo dostępne
i stosunkowo tanie, przy braku wyspecjalizowanych
urządzeń technologicznych i aparatury badawczej,.
w tym także indywidualnie zaprojektowanej i jednostkowo wykonanej. Tego faktu nie może przysłonić łatwy
dostęp naukowców-spawalników, na zasadach kooperacji, do dobrej klasy aparatury badawczej z obszaru
strukturalnej analizy instrumentalnej (np. mikroskopy
elektronowe), której stosunkowo dużo pojawiło się.
w kraju w katedrach i zakładach inżynierii materiałowej.
Nakłady na prace naukowe i rozwojowe w obszarze
spawalnictwa należy ocenić jako niskie. Dominują niewielkie projekty badawcze. Znikoma ilość środków pochodzi z funduszy europejskich. Przykładowo, w roku
2001 na jednego badacza w kraju przypadała dziesięciokrotnie mniejsza kwota na prace B + R w dziedzinie spawalnictwa niż w Portugalii i ponad trzydziestokrotnie mniejsza niż w Niemczech (nie uwzględniono
finansowania przez przemysł, które w Polsce nie jest
znaczące). Słaba efektywność polskiego spawalnictwa.
w konkursach na projekty badawcze jest także wynikiem rozproszenia i braku koordynacji poszczególnych
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ośrodków, a z drugiej – niskimi wymaganiami własnymi, przykładowo mamy znikomą ilość dobrych, cytowanych publikacji na forum międzynarodowym. Analiza artykułów i referatów konferencyjnych pokazuje,
iż dominują prace „niszowe” lub odtwórcze w stosunku do istniejących już gdzie indziej opracowań. Brak
jest oryginalnych osiągnięć na poziomie europejskim
i światowym. Odnotowuje się niewielką ilość zgłoszeń
patentowych.
Niezbędna jest koordynacja działań i większa aktywność w uzyskiwaniu środków finansowych. Istnieje
potrzeba tworzenia silnych zespołów z kilku ośrodków, a także podejmowania prac interdyscyplinarnych,.
w których spawalnictwo byłoby jedną z technik w ramach dużych projektów badawczych i rozwojowych.
Niezadowalająca jest, ogólnie rzecz biorąc, współpraca przemysłu z krajowymi ośrodkami badawczymi. Wydaje się, iż wina leży po obu stronach i jest to
efekt różnych uwarunkowań. Duże przedsiębiorstwa,
znajdujące się z reguły w obcych rękach, korzystają
niemal wyłącznie z opracowań własnego zaplecza
badawczego za granicą. Z drugiej strony ośrodki krajowe dysponujące nieporównywalnie skromniejszym
potencjałem i możliwościami finansowymi nie są.
w stanie – wyjąwszy obszary niszowe – skutecznie
konkurować. Wydaje się, iż szansą na przełamanie
tego swoistego pata jest wspomniana wcześniej koncentracja środków oraz większe ukierunkowanie na
współpracę z rodzimymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Obserwuje się
w ostatnich latach wyraźne ożywienie w tym zakresie.
Może to być dobrym prognostykiem dla przełamania
bariery szerszej współpracy nauka polska – przemysł,
dla obustronnych korzyści. Podkreślić także należy, iż.
w przemyśle pracuje dobrze wykształcona w krajowych
uczelniach kadra inżynierska.

5. System kształcenia kadr
Obecny system kształcenia kadr spawalniczych
w Polsce jest integralną częścią zharmonizowanego
międzynarodowego/europejskiego systemu szkoleń.
i certyfikacji. Zgodnie z tym systemem w każdym kraju
może być tylko jedna instytucja uprawniona do kwalifikowania personelu spawalniczego i działania w imieniu
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa/Europejskiej Federacji Spawalniczej, posiadająca status Autoryzowanej Organizacji Krajowej (Authorised National
Body – ANB). ANB ma prawo do zatwierdzania ośrodków szkoleniowych ATB (Authorised Training Body)
do prowadzenia szkolenia personelu spawalniczego..
W Polsce status ANB ma Instytut Spawalnictwa,.
a status ATB do prowadzenia kursów uzyskali: Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego w IS, Zakład
Spawalnictwa PSz, Zakład Spawalnictwa PWr, Katedra
Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa
PG, Placówka Kształcenia Zawodowego w Olsztynie.
Uzyskać można dyplomy: Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE), Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWIP), Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika
(IWT), Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza
Spawalnika (EWS), Międzynarodowego Instruktora
Spawalniczego (IWP), Międzynarodowego Spawacza
(IW). Kursy prowadzone według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej
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Federacji Spawalniczej kończą się zaświadczeniem
wydanym przez ośrodek szkoleniowy ATB, a po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną w ANB,
„niebieskim” dyplomem europejskim i/lub „czerwononiebieskim” dyplomem międzynarodowym. Spawacze
dodatkowo otrzymują książkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Spawacza wg normy PN-EN 287-1
oraz serii norm PN-EN ISO 9606.
Należy podkreślić, że obecny system szkolenia
spawaczy w kraju (z uwagi na okres przejściowy od
dotychczasowego systemu do międzynarodowego)
nie jest dostosowany do wymagań egzaminacyjnych
norm serii EN 287 i EN ISO 9606 i odbiega od systemu szkolenia spawaczy w Unii Europejskiej i świecie.
Powoduje to zróżnicowanie programów szkolenia i egzaminowania spawaczy. Istnieje zatem konieczność
sukcesywnego dostosowania tego systemu do zasad
międzynarodowych. Na skutek upadku szkolnictwa zawodowego i technicznego średniego, spawacz wchodzący w zawód nie ma podstawowej wiedzy i umiejętności z dziedzin pokrewnych jak: ślusarstwo, montaż,
metalurgia i metaloznawstwo, elektrotechnika, rysunek
techniczny itp. Poszerza się również luka w liczbie i jakości kadry nauczycielskiej szkolącej spawaczy oraz
instruktorskiej. Tworzone ad hoc jednorazowe ośrodki
szkolenia nie są w stanie zapewnić właściwego poziomu. Brak jest też dostosowanej do zróżnicowanego poziomu kandydatów literatury z zakresu spawalnictwa.
Problem powierzchownej i wyrywkowej nauki spawaczy wobec coraz bardziej dolegliwego ich braku będzie
się systematycznie pogłębiał, niezbędne jest przeprowadzenie działań intensyfikujących naukę zawodu.
Do roku 2005 ponad 95 tys. osób posiadało dyplomy europejskie w krajach zrzeszonych w EWF. Niemcy wydały ponad 70% dyplomów europejskich dla
personelu spawalniczego. Wśród pozostałych krajów
Polska wykształciła najwięcej inżynierów spawalników, natomiast Wielka Brytania najwięcej inspektorów
spawalniczych. Ilość europejskich kadr spawalniczych.
w Polsce do roku 2005 była na podobnym poziomie,
jak we Francji i o 75% większa niż w Hiszpanii, a ponad
5 razy większa niż w Portugalii. Obecnie w Polsce jest
już ponad 2200 osób z dyplomami międzynarodowymi
i/lub europejskimi. Dyplomy międzynarodowe ma ponad 900 osób. Natomiast obecnie w kraju występuje
deficyt spawaczy z uwagi na liczne wyjazdy do pracy
za granicę.
Należy podkreślić, że wdrożony w Polsce Międzynarodowy/Europejski system kształcenia kadr spawalniczych stworzył warunki do wdrażania systemów
jakości w dziedzinie spawalnictwa. W przypadku zakładów stosujących technologie spawania (traktowane
przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
jako proces specjalny), system zarządzania jakością,
oprócz wymagań normy PN-EN ISO 9001: 2001, powinien spełniać wymagania normy specjalistycznej ISO
3834 (dawniej EN 729) pt. „Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie – spawanie metali”, odnoszącej
się tylko do branży spawalniczej. Warunkiem wdrożenia systemu jakości według ISO 3834 jest posiadanie
personelu spawalniczego o udokumentowanych europejskich kompetencjach określonych normą PN EN
ISO 14731 pt. „Nadzór spawalniczy – zadania i odpowiedzialność”.
Jednakże z pola widzenia nie może zniknąć niejasny status osób posiadających dyplom ukończenia
krajowych studiów wyższych o specjalności „Spawalni-

ctwo”, których liczba w przemyśle jest znacznie większa niż osób posiadających dyplomy IWE czy EWE.
Sprawa jest istotna, ponieważ inwestorzy czy pracodawcy, znajdując w dokumentacji technicznej inwestycji, obiektu czy wyrobu, wymóg zatrudnienia inżyniera spawalnika „europejskiego” nie chcą na równi
traktować obu dyplomów. Natomiast ustalając warunki
uzyskania dyplomu międzynarodowego/europejskiego
inżyniera, zarówno Europejska Federacja Spawalnicza
jak i Europejski Komitet Spawalniczy zdawały sobie
sprawę z konieczności akceptowania dotychczasowych dyplomów inżynierów spawalników. Określając.
w EN 719 wiedzę techniczną wymaganą dla uprawnionego personelu nadzoru spawalniczego umieszczono
załącznik z tekstem; „Personel nadzoru spawalniczego
spełniający wymagania zawarte w tych dokumentach
lub mający uznane krajowe kwalifikacje krajowe, może
być uznawany jako spełniający wymagania punktów
5.2,2; 5,2.3; 5,2.4” (tj. punktów określających wymaganą wiedzę techniczną europejskiego inżyniera, technologa, specjalisty spawalniczego). Stwierdzenie powyższe, wyraźnie uznające dotychczasowe dyplomy,.
z niejasnych powodów jest przemilczane, ze szkodą
dla polskich spawalników.

6. Ramy organizacyjne
w spawalnictwie
Spawalnicy polscy uchodzą w oczach Zarządu
Głównego SIMP i innych specjalistów zrzeszonych.
w SIMP-ie za najlepiej działająca sekcję. Podstawą tej
oceny są m.in. organizowane konferencje, seminaria,
zebrania odczytowe, wycieczki techniczne, w których
bierze udział wielu członków i sympatyków SIMP-u.
i NOT-u. Poza tym regularnie odbywają się zebrania
organizacyjne i okazjonalne. Wyrazem oceny działalności Sekcji był „Dyplom Najwyższego Uznania” dla
Przewodniczącego Sekcji, przyznany w 2007 roku
przez Zarząd Główny. Wyróżniono tylko jedną sekcję
spośród 26 zrzeszonych w SIMP. Aktywna działalność
zarządów Sekcji zasługuje na uznanie i jest elementem spajającym środowisko spawalników.
Warta zauważenia jest również wspólna inicjatywa
Sekcji Spawalniczej SIMP oraz Polskiej Izby Spawalniczej, polegająca wzorem innych branż, na powołaniu Rejestru Polskich Inżynierów Spawalników. Celem
rejestru jest podniesienie rangi zawodu, umacnianie
zawodowej tożsamości i promowanie interesów inżynierów spawalników.
Nie odczuwa się roli Sekcji w tworzeniu niezbędnych uregulowań dotyczących spawalnictwa w skali
kraju. O braku obowiązujących regulacji dotyczących
np. roli spawalnika w budownictwie, czy uprawnień in-

żyniera-spawalnika pisano już powyżej. Uregulowanie
tych spraw – wnioskowanych przez spawalników – zależy jednak w największym stopniu od instytucji centralnych, w których reprezentacja naszego środowiska
jest słaba. Oddziaływanie na kształtowanie regulacji
prawnych dotyczących spawalnictwa w zakresie nauki,
techniki i gospodarki wymaga spójności środowiska.
Pod tym względem pozostaje jednak wiele do życzenia. Od wielu lat prowadzone są rozmowy pomiędzy
Sekcją Spawalnicza SIMP, a Polskim Towarzystwem
Spawalniczym w sprawie zjednoczenia, niestety bez
rezultatu. Jesteśmy przekonani, że z punktu widzenia
skuteczności działania powinniśmy mieć w kraju jedno
silne stowarzyszenie spawalników, skupiające zdecydowaną większość inżynierów i techników zawodowo
zajmujących się spawalnictwem. Wśród 37 organizacji członkowskich zrzeszonych w Międzynarodowym.
Instytucie Spawalnictwa obok Bułgarii i Rumuni jesteśmy jedynym krajem, który posiada dwie organizacje
spawalnicze.
W kwestii samorządu gospodarczego sytuacja wygląda znacznie lepiej. Od 2002 roku działa Polska Izba
Spawalnicza gromadzącą około 100 zakładów i firm
stosujących techniki spawalnicze lub w inny sposób
związanych z branżą spawalniczą. Dopiero te dwie
organizacje stowarzyszające spawalników i zrzeszające podmioty gospodarcze, mogą stać się silnym.
i uznanym partnerem dla władz zarządzających krajową gospodarką. Pozostaje pytanie: jak to zrobić.
w naszych warunkach? Wydaje się, że niezbędne staje się obustronne zrezygnowanie z dotychczasowych
partykularnych ambicji i zdroworozsądkowe podejście
do wspólnoty interesów. Proces ten mógłby zwieńczyć.
z powodzeniem Kongres Zjednoczeniowy Spawalnictwa na rzecz jego dobra i znaczenia w Polsce.

Podsumowanie
Niniejszy raport jest adresowany do polskich spawalników. Jego celem jest uświadomienie nam jaki jest
stan naszego spawalnictwa, jak widzimy naszą rolę.
w zaspokajaniu jego potrzeb i czy możemy skutecznie
wpływać na jego dalszy rozwój.
Chcemy zwrócić uwagę środowiska na obiektywne
warunki, a także problemy i możliwości nauki, techniki i gospodarki w zakresie spawalnictwa. W naszym
wspólnym interesie jest uporządkowanie wymienionych
w raporcie problemów i zaangażowanie w ten proces
całego środowiska oraz instytucji centralnych. Sekcja
Spawalnicza deklaruje pełną gotowość współpracy.
w tym zakresie.
Raport ma być dokumentem świadczącym o pozycji
spawalnictwa i troski polskich spawalników o jego przyszłość na początku XXI wieku.
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Uwagi Instytutu Spawalnictwa
Przewodniczący Zespołu
Prof. dr hab inż. Jacek Senkara

Szanowny Panie Profesorze,
Nawiązując do naszych rozmów przesyłam uwagi do raportu o stanie spawalnictwa, opracowanego pod Pana kierownictwem.
Ze wstępu Raportu o atrakcyjnie brzmiącym tytule: „Stan
i perspektywy rozwoju spawalnictwa w Polsce” wynika, że
„Raport” powinien nam (spawalnikom) uświadomić obiektywny stan naszego spawalnictwa oraz czy i w jakiej mierze
możemy wpływać na jego rozwój. Ponadto powinien przedstawić potrzeby nauki i techniki w zakresie spawalnictwa.
Obraz spawalnictwa przedstawiony w Raporcie jest niestety pesymistyczny, mówiąc inaczej sugeruje, że „szklanka
jest do połowy pusta” i niewiele się robi, aby ją napełnić.
Czy tak jest naprawdę?
1. Z raportu wynika, że co prawda „odnotować należy
powstanie dużej liczby nowych podmiotów gospodarczych
działających w branży spawalniczej realizujących zamówienia krajowe i zagraniczne” (str. 1) i „obserwuje się wyraźną
tendencję wzrostu automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych” (str. 3), ale „nakłady na inwestycje w Polsce są
zbyt niskie, by ta dziedzina mogła się dynamicznie rozwijać
i zajmować miejsce w światowej czołówce, jak za czasów
prof. Bryły” (str. 5).
Tymczasem fakty są takie, że tak wysokich nakładów na
inwestycje w Polsce (w tym również w spawalnictwie), nie
było w powojennej historii naszego kraju, a Polska obecnie
jest czwartym, co do wielkości producentem konstrukcji stalowych w Europie. W dodatku od 2003 roku ceny uzyskiwane za konstrukcje eksportowane zrównały się z cenami konstrukcji importowanych. W latach 90. różnice cen wynosiły
nawet do 40%. W tym sukcesie swój udział ma m.in. spawalnictwo.
Fakty są również takie, że tak wysokiej pozycji spawalnictwa w strukturach europejskich, a również w kraju trudno
doszukać się w przeszłości. Jesteśmy członkiem, nie tylko
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, ale również
Europejskiej Federacji Spawalniczej. Roczna składka, jaką
płaci Instytut z własnych środków (składka nie jest refundowana) do Europejskiej Federacji Spawalniczej i do Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa wynosi łącznie 11 427
euro plus około 2000 euro w zależności od wydanych certyfikatów. Ale to dzięki współpracy z tymi dwoma organizacjami
zlikwidowane zostały prawne i formalne bariery handlowe
pomiędzy Polską a krajami UE, związane ze spawalnictwem.
Mamy międzynarodowy system kształcenia kadr spawalniczych (wdrożony przy bardzo dużym wysiłku Instytutu Spawalnictwa). W dziedzinie spawalnictwa wdrażamy normy
europejskie i systemy jakości, takie same jak w krajach Unii.
Nasi specjaliści, dzięki międzynarodowym dyplomom, uznawani są na całym świecie.
Nie potwierdziły się również obawy związane z prywatyzacją zakładów produkujących urządzenia i materiały
spawalnicze. Zachodni inwestorzy (ESAB, LINCOLN i inni)
rozwijają produkcję w Polsce. To głównie dzięki tym firmom
eksport urządzeń spawalniczych w ostatnich 5 latach wzrósł
3-krotnie i zmieniły się diametralnie relacje pomiędzy wartością importu i eksportu. W 1998 roku wartość importu urządzeń spawalniczych była niemal 14-krotnie większa od eks-
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portu. W 2006 roku wartość importu jest wyższa od eksportu
jedynie 2-krotnie.
2. W raporcie czytamy: Bolączką jest natomiast generalnie ubogie wyposażenie aparaturowe ośrodków naukowych
zajmujących się spawalnictwem (w porównaniu do wyposażenia analogicznych jednostek w krajach rozwiniętych),
przy czym zauważalna jest wyraźna polaryzacja, np. bardzo
dobre wyposażenie w skali kraju ma Instytut Spawalnictwa,
a ostatnio znacznie wzbogaciły się laboratoria PŚl (Laboratorium Laserowe) i PSz (Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów).
Uważam, że dużym sukcesem jest postęp, jaki dokonał
się w ostatnich latach w zakresie unowocześnienia urządzeń
i aparatury badawczej, przynajmniej w kilku laboratoriach
spawalniczych. Trzeba zauważyć, że z możliwości badawczych zakupionego sprzętu (w ramach współpracy) mogą
również korzystać naukowcy z innych jednostek, co nie jest
bez znaczenia dla spawalnictwa jako całości. Prawdopodobnie jeszcze długo, w wielu dziedzinach będziemy „doganiać”
kraje rozwinięte. Jednak podkreślałbym obecnie nie bolączkę w postaci ubogiego wyposażenia, ale szansę, jaką nam
stworzono w postaci możliwości uzyskiwania funduszy na nowoczesną aparaturę w ramach różnego rodzaju programów
krajowych i europejskich. I w ramach raportu zachęcałbym
wszystkie jednostki naukowe zajmujące się spawalnictwem
do intensywniejszego starania się o tego typu fundusze.
3. W raporcie stwierdza się: Znikoma ilość środków pochodzi z funduszy europejskich.
Jedynie w Instytucie Spawalnictwa prowadzonych było
lub jest nadal 16 projektów europejskich i uważam, że jest to
dużym osiągnięciem. Niestety brak jest danych o podobnych
projektach prowadzonych przez uczelnie i pozostałe ośrodki zajmujące się spawalnictwem. Jeśli ta ilość jest podobna
to myślę, że jak na początek współpracy w ramach UE nie
mamy się czego wstydzić. Bardzo duże wysiłki Instytutu idą
w tym kierunku, aby zakres współpracy naukowej w ramach
projektów rozszerzać. Prowadzone już obecnie projekty oraz
uzyskiwane wyniki potwierdzają możliwość sukcesywnego
rozszerzania takiej współpracy.
4. W raporcie stwierdza się: Nakłady na prace naukowe
i rozwojowe w obszarze spawalnictwa należy ocenić jako niskie.
Zgadza się. Nie odbiegają one jednak od średniej krajowej w innych dziedzinach nauki w Polsce. Mamy sytuację
taką jaką mamy. Funduszy na naukę trzeba w coraz szerszym zakresie szukać poprzez programy krajowe i europejskie oraz w przemyśle, a do tego potrzebne są konkretne propozycje, inicjatywy i pomysły. Instytut mając świadomość, że
ani propozycje, ani pomysły i inicjatywy, a za nimi fundusze
nie pojawią się same lub nie przyjdą z zewnątrz robi wszystko, aby je olbrzymim wysiłkiem wypracowywać. Nawiązywanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi (krajowymi.
i zagranicznymi) i przemysłem, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń, w które zostały już wyposażone laboratoria spawalnicze, może być szansą na rozszerzanie tej
współpracy oraz źródłem nowych pomysłów i propozycji.
5. W raporcie stwierdza się: Wprowadzane normy PN-EN
oraz ISO, często mechanicznie tłumaczone są pełne błędów.
Sytuacja ta wymaga pilnego uporządkowania przez samych
spawalników. Odnosi się wrażenie, że wprowadzenie norm

PN-EN obniża niekiedy poziom obwarowań spawalniczych,
gdyż normy wycofywane stały często na wyższym poziomie.
Obecna procedura związana z tłumaczeniem norm jest.
następująca:
Światowe i europejskie normy z zakresu spawalnictwa
wprowadzane są na rynek krajowy zawsze po wcześniejszym
opracowaniu ich lub zaopiniowaniu w środowisku spawalniczym. W pracach tych biorą udział specjaliści z Instytutu Spawalnictwa, z uczelni oraz przedstawiciele przemysłu i UDT.
Projekt normy europejskiej trafia do Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego – Działu Współpracy Międzynarodowej.
w Warszawie i dalej kierowany jest do odpowiedniego Komitetu Technicznego. W przypadku spawalnictwa do Instytutu Spawalnictwa, bowiem u nas mieszczą się wszystkie
trzy Komitety ds. spawalnictwa. Sekretarz danego Komitetu
rozsyła projekt do członków i po wyznaczonym terminie (ok.
2 miesiące) odsyła z uwagami zgłoszonymi piśmiennie w języku angielskim na specjalnych formularzach. Jest to polski
wkład opiniotwórczy w procesie powstawania norm europejskich i międzynarodowych. W celu rzetelnego przetłumaczenia normy powoływany jest zespół specjalistów z Instytutu.
i spoza Instytutu do opracowania projektu normy europejskiej. Zespół składa się z: tłumacza, weryfikatora i osób do
opracowania wersji ostatecznej. Po przygotowaniu projektu
jest on przesłany do członków Komitetu Technicznego, potem na spotkaniu Komitetu jest on omawiany i uchwalany do
dalszej ankietyzacji. Końcowym etapem jest przesłanie projektu przetłumaczonej normy do PKN do Warszawy, gdzie
przed drukiem norma przechodzi przez:
1. WKN Wydział Kontroli Normalizacyjnej (sprawdzanie
edytorskie).
2. WKM Wydział Kontroli Merytorycznej (sprawdzenie.
tłumaczenia).
Komitety Techniczne nie są wydawcą norm i nie mają
wpływu na ostateczną formę i język norm.
6. W raporcie stwierdza się: Na skutek upadku szkolnictwa zawodowego i technicznego średniego, spawacz wchodzący w zawód nie ma podstawowej wiedzy i umiejętności
z dziedzin pokrewnych... Problem wyrywkowej i powierzchownej wiedzy spawaczy będzie się pogłębiał....
Informacja ze strony internetowej: ,Według ustawy.
z 2001 roku 3-letnie licea profilowane zajmują się kształceniem ogólnozawodowym. Powołanie tego typu szkół wynikało z konieczności wyjścia naprzeciw takim współczesnym
wyzwaniom rynku pracy jak wielokrotna zmiana kwalifikacji
zawodowych w czasie całej kariery zawodowej poszczególnych osób. Dlatego też licea profilowane zostały zaprojektowane jako szkoły umożliwiające uczniom zdobycie wiedzy.
i umiejętności ogólnozawodowych, które staną się podstawą
kształtowania przyszłych kwalifikacji zawodowych na różnego typu kursach i formach kształcenia ustawicznego. Treści
nauczania przeznaczone dla poszczególnych profili mają budowę blokowo-modułową. Taką koncepcję kształcenia przyjęto w Unii dla spawaczy, ale również i dla inżynierów (gdzie
ogólną wiedzę zdobywa się na uczelni, a szczegółową w systemie kształcenia modułowego poza uczelnią).
O tym, że wiedza naszych spawaczy jest na wysokim
poziomie świadczy popyt na ich pracę za granicą, a życie
potwierdza, że spawacze wyjeżdżają i wracają.
Aby zadbać o jeszcze wyższy poziom szkolenia spawaczy wprowadzany jest obecnie modułowy system ich kształcenia. Funkcjonuje również system atestacji ośrodków szkolenia spawaczy.
7. W raporcie stwierdza się: Jednakże z pola widzenia
nie może zniknąć niejasny status osób posiadających dyplom ukończenia krajowych studiów wyższych o specjalności
„Spawalnictwo”.

Status osób posiadających dyplom ukończenia krajowych studiów wyższych o specjalizacji spawalnictwo jest
jak najbardziej jasny. Podobnie, jak w wycofanej już normie.
PN-EN 719 tak również i w normie PN-EN 14731 „Nadzorowanie spawania. Zadania i Odpowiedzialność” umieszczono
załącznik A z tekstem ...,,personel nadzorujący spawanie,
spełniający wymagania tego dokumentu lub mający akceptowalne kwalifikacje krajowe, może być uznawany za spełniający odpowiednie wymagania 6.2”. Znaczy to, że personel
ten może być uznawany, ale nie musi. Zależy to wyłącznie od
kontrahenta. Właśnie dlatego, aby nie było niejasności oraz
formalnych i nieformalnych barier w kontaktach międzynarodowych wprowadzono międzynarodowy system kształcenia
i międzynarodowe dyplomy. Absolwenci studiów o specjalizacji spawalnictwo w okresie przejściowym mieli możliwość
zdobycia dyplomu europejskiego na skróconych 55 godzinnych kursach. Obecni absolwenci mają również możliwość
uzyskania dyplomu międzynarodowego uczestnicząc jedynie w trzecim module kursu międzynarodowego.
8. W raporcie stwierdza się: Kilkuletnie występowanie
środowiska spawalników do Ministerstwa Budownictwa/
Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
w celu uporządkowania sprawy kwalifikacji i kompetencji
osób sprawujących nadzór spawalniczy, nie znajdują u adresatów zrozumienia i w konsekwencji woli poprawy.
Niestety, ani samodzielne działania Instytutu, mające na
celu spowodowanie, aby na etapie wydawania pozwoleń na
budowę istniał obowiązek udowodnienia, że będzie zapewniony nadzór nad pracami budowlanymi, ani wspólne działania z organizacjami spawalników nie przynoszą rezultatów
w tej dziedzinie. W tej sytuacji postępem jest wprowadzenie
do normy PN-B-06200 załącznika D (normatywnego) dot.
Wymagań w zakresie kwalifikacji wykonawców z powołaniem się na normy PN-EN 729-4 oraz PN-EN- 719. Obecnie
ważne jest, aby przynajmniej wymagania dot. spawalnictwa
zawarte w tej normie były przestrzegane.
9. W raporcie stwierdza się: Należy jednak podkreślić, iż
udział naukowców – spawalników w naukowych gremiach
decyzyjnych i opiniotwórczych (zespoły i komisje MNiSW,
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, komitety i komisje
PAN) jest niewielki i nieadekwatny do znaczenia tej dyscypliny dla gospodarki kraju oraz aspiracji środowiska.
Również uważam, że udział naukowców – spawalników
w naukowych gremiach decyzyjnych i opiniotwórczych powinien być większy. Po prostu aktywność profesorów spawalników jest w tym zakresie zbyt mała.
Jednak mało, albo wcale nie podkreśla się, że obecnie
prof. W. Włosiński jest przewodniczącym Wydziału IV „Nauki
Techniczne” PAN. Jest również członkiem Komitetu Budowy
Maszyn PAN i członkiem Sekcji Podstaw Technologii KBM
PAN. Ja z kolei jestem członkiem Komitetu Budowy Maszyn
PAN i przewodniczącym Sekcji Podstaw Technologii KBM
PAN. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że rozumiem
tęsknotę za spawalnictwem z czasów prof. Bryły, za starymi normami, ale świat idzie do przodu, a my jesteśmy jego
członkami również w znaczeniu formalnym. Z tytułu członkowstwa w Unii zgodziliśmy się na przestrzeganie pewnych
zasad. Według mnie dużo więcej jest z tego tytułu korzyści
niż problemów. Uważam, że rzeczywistość w dziedzinie spawalnictwa można określić, nawiązując do początku moich
uwag, jako „szklankę, która do połowy jest pełna”, a Instytut,
środowiska naukowe na wielu uczelniach, jak również organizacje społeczne robią dużo, aby brakującą połowę skutecznie i systematycznie uzupełniać!
Dyrektor Instytutu:
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
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Prace habilitacyjne

2 czerwca 2008 roku, na posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. inż. Mirosława Łomozika, pracownika naukowego Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach.
Rozprawę habilitacyjną autorstwa dr. inż. Mirosława Łomozika pt. „Morfologia i własności plastyczne obszarów strefy wpływu ciepła w stalowych złączach spawanych w aspekcie użycia ściegów odpuszczających” do druku recenzował prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Do oceny całokształtu dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego powołana
została Komisja Rady Wydziału w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak. Członkowie: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kędzierski, prof. dr hab. inż. Zbigniew
Malinowski.
Recenzentami merytorycznymi pracy oraz całokształtu dorobku naukowo-badawczego byli (w kolejności alfabetycznej nazwisk): prof. dr hab. inż. Jan Kusiński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Andrzej Lis z Politechniki Częstochowskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz z Akademii Morskiej w Szczecinie,
prof. dr hab. inż. Jacek Senkara z Politechniki Warszawskiej.

Komisja Rady Wydziału po zapoznaniu się z recenzjami.
w związku z pozytywną oceną dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej przez wszystkich Recenzentów, wnioskowała do Rady Wydziały Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w AGH o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia
dr inż. Mirosława Łomozika do kolokwium habilitacyjnego.
Rada Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po zapoznaniu się
z recenzjami, stwierdziła, że wszystkie recenzje są pozytywne i jednogłośnie podjęła uchwałę o dopuszczeniu dr. inż..
Mirosława Łomozika do kolokwium habilitacyjnego.
Praca habilitacyjna dr. inż. M. Łomozika w syntetyczny
sposób ujmuje zagadnienia dotyczące morfologii i własności plastycznych strefy wpływu ciepła w stalowych złączach
spawanych w warunkach zastosowania ściegów odpuszczających.
W części teoretycznej przeprowadzono analizę literatury
dotyczącej problematyki pracy. Przedstawiono wpływ spawalniczych cykli cieplnych na zmiany strukturalne w obszarze strefy wpływu ciepła (SWC = HAZ) stali niestopowych.
i niskostopowych. Scharakteryzowano poszczególne obszary strukturalne w SWC złącza spawanego takie jak: obszary
gruboziarniste CGHAZ, ICCGHAZ, SRCGHAZ oraz obszar
drobnoziarnisty FGHAZ. Ponadto przedstawiono charakterystykę procesu spawania z użyciem tzw. ściegów odpuszczających (z ang. temper bead welding). W sytuacji, kiedy
ze względów technicznych przeprowadzenie po spawaniu
konwencjonalnej obróbki cieplnej złącza jest ograniczone
lub niemożliwe (np. podczas spawania remontowego), skutecznym sposobem zapewniającym odpowiednio wysokie
własności plastyczne obszaru SWC jest zastosowanie podczas spawania ściegów odpuszczających. Metoda ściegów
odpuszczających polega na takim sposobie i takiej kolejności
wykonywania poszczególnych ściegów spoiny, aby w wyniku
regulowanego cyklu cieplnego spawania spowodować odpuszczenie struktur hartowania w obszarach SWC poprzednio wykonanych ściegów zarówno w spoinie jak i w spawanej
stali. Następnie wyjaśniono istotę ściegów odpuszczających
oraz opisano różne odmiany technik spawania z użyciem
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ściegów odpuszczających. Na końcu części teoretycznej
przedstawiono własności plastyczne stali z symulowanymi
obszarami strefy wpływu ciepła.
Na wstępie części dotyczącej badań własnych określono
cel i zakres badań oraz sformułowano tezę pracy. W części
badawczej można wyróżnić trzy główne kierunki badań własnych. Są to:
– pomiary cykli cieplnych spawania,
– modelowanie pól temperatury w obszarach SWC stali
przy pomocy programu ANSYS,
– badanie zmian własności SWC stali pod wpływem wielokrotnych cykli cieplnych w oparciu o technikę symulacji.
W ramach badania cykli cieplnych przeprowadzono pomiary cykli podczas napawania stali metodą TIG w wariantach bez i z podgrzewaniem wstępnym dla trzech różnych
ilości wprowadzonego ciepła Q. Wyniki pomiarów zestawiono w formie tablic zawierających, między innymi rzeczywiste
parametry napawania, wartości temperatur maksymalnych
cykli cieplnych i czasów stygnięcia itp. Sporządzono różnego rodzaju wykresy. Są to między innymi wykresy umożliwiające określenie wartości temperatury maksymalnej cyklu
cieplnego Tmaks. w obszarach SWC poszczególnych ściegów
oraz warstw napoin przy danej ilości wprowadzonego ciepła Q oraz wykresy służące do wyznaczania czasu stygnięcia przy założeniu, że znana jest temperatura maksymalna
cyklu cieplnego w danym punkcie napoiny lub SWC w stali
pod napoiną przy określonej ilości wprowadzonego ciepła Q
podczas napawania metodą TIG bez lub z podgrzewaniem
wstępnym.
W części pracy dotyczącej modelowania numerycznego
przy użyciu programu ANSYS przedstawiono:
– modelowanie pól temperatury w SWC w warunkach napawania bez podgrzewania wstępnego i porównano uzyskane wyniki do danych eksperymentalnych;
– opracowanie koncepcji modelu geometrycznego i wygenerowanie siatki obliczeniowej do modelowania procesu
spawania;
– modelowanie pól temperatury w obszarze SWC w czasie
spawania bez i z podgrzewaniem wstępnym;

– modelowanie numeryczne wielokrotnych cykli cieplnych

przy spawaniu wielowarstwowym uwzględniające warunki spawania remontowego.
Modelowanie wielokrotnych cykli cieplnych przy spawaniu wielowarstwowym przeprowadzono dla dwóch grup stali
– stal niestopowa i stal stopowa typu P91. Badania prowadzono na modelu z trzema i sześcioma warstwami w spoinie, co było podyktowane względami praktycznymi, które
znajdują odzwierciedlenie zarówno w praktyce spawalniczej
jak i w przepisach dotyczących zasad wykonywania napraw
połączeń spawanych przy zastosowaniu techniki ściegów
odpuszczających. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w postaci różnego rodzaju wykresów prezentujących
między innymi przebiegi cykli cieplnych oraz wartości czasów
stygnięcia w zakresie temperatur 800 do 500oC (czas t 8/5)
w wybranych punktach obszaru SWC. W wyniku modelowania numerycznego uzyskano porównywalne (zbliżone) wartości parametrów cykli cieplnych (wartości temperatur maksymalnych cykli i czasów stygnięcia) w stosunku do danych
eksperymentalnych. Fakt ten pozwala sądzić, że w oparciu
o wyniki modelowania numerycznego można przewidywać
rozwój i przebieg zjawisk cieplnych zachodzących w rzeczywistym złączu spawanym. Ponadto analiza numeryczna daje
podstawy do stwierdzenia, że istnieje teoretyczna możliwość
poprawy własności plastycznych gruboziarnistych obszarów
SWC stali po wykonaniu 3–4 warstw spoiny.
W ramach badania zmian własności SWC stali pod wpływem wielokrotnych cykli cieplnych w oparciu o technikę symulacji przeprowadzono:
– symulowanie wielokrotnych cykli cieplnych spawania
odwzorowujących różne obszary strukturalne w SWC.
(CGHAZ, FGHAZ, ICCGHAZ, SRCGHAZ, temper bead);
– badania pracy łamania symulowanych obszarów SWC;
– pomiary twardości symulowanych obszarów SWC;
– badania metalograficzne mikroskopowe symulowanych
obszarów SWC.

Badania symulacyjne przeprowadzono na dwóch gatunkach stali: 18G2A reprezentującej grupę stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości i X10CrMoVNb
9.10 (P91) reprezentującej grupę stali stopowych do pracy.
w podwyższonej temperaturze. Wyniki badań symulacyjnych
zestawiono w tablicach, w których zamieszczono wartości
parametrów symulacji (temperatura maksymalna cykli Tmaks..
i czas stygnięcia t 8/5), wartości pracy łamania, twardości
oraz w formie odpowiednich wykresów. Wyniki badań metalograficznych uzyskanych przy zastosowaniu mikroskopii
świetlnej udokumentowano zdjęciami mikrostruktur wykonanymi przy powiększeniach 500 i 1000 razy. Ponadto dla
stali P91 przeprowadzono badania morfologii martenzytu za
pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM).
Celem tych badań było wyjaśnienie wpływu zmian strukturalnych martenzytu na własności plastyczne, a zwłaszcza na
pracę łamania i twardość gruboziarnistych obszarów SWC
stali. W wyniku tych badań stwierdzono przede wszystkim,
że czynnikiem ograniczającym wzrost pracy łamania gruboziarnistych obszarów SWC w stali typu P91 wraz z wydłużaniem się czasu stygnięcia jest martenzyt wtórny, tworzący się.
w rezultacie powtórnego nagrzewania przy nakładaniu się
kolejnych cykli cieplnych spawania.
Po zapoznaniu się z prezentacją habilitanta odnośnie tez,
zakresu, przebiegu i wyników badań zawartych w pracy oraz
po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego pt. „Technika cyfrowa i wspomaganie komputerowe w badaniach metalograficznych – przykłady z doświadczeń Instytutu Spawalnictwa.
w Gliwicach” Rada Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
w tajnym głosowaniu nadała dr. inż. Mirosławowi Łomozikowi
stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauki
Techniczne, w dyscyplinie naukowej – Inżynieria Materiałowa, w specjalności – Inżynieria Spajania.
Opracował:
prof. dr hab. inż. Edmund Tasak

XIV Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
Międzyzdroje 27–29 maja 2008
Tradycyjnie w końcu maja Zachodniopomorska Sekcja
Spawalnicza SIMP zorganizowała konferencję pod hasłem
„Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”. Uczestnicy, w liczbie ok. 130 osób zostali rozmieszczeni.
w dobrym hotelu „Rybak”, w którym znalazło się miejsce zarówno na obrady plenarne, stanowiska firm prezentujących
materiały spawalnicze, technologie i metody kontroli złączy
jak i na pokazy nowoczesnych metod spawania.
Program konferencji był napięty, obejmując siedem sesji
referatowych zawierających 3÷4 referaty, po których odbywała się dyskusja.
Przewodniczącymi kolejnych sesji byli:
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak (PG),
prof. dr hab. inż. Bernard Wichtowski, (PS),
mgr inż. Jacek Saperski (Genfer Lloyd),
prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk (PŚl),
dr inż. Ryszard Pakos (PRS),
dr inż. Jacek Górka (PŚl),
dr inż. Kwiryn Wojsyk (PCz).
Dyskusję plenarną, podsumowanie obrad i zamknięcie
Konferencji prowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk.
Należy podkreślić, że mimo wspaniałej pogody, uczestnicy nie tylko pilnie śledzili obrady, lecz również aktywnie

uczestniczyli w dyskusjach, a polemiki nie były zdawkowe.
Wnikliwe pytania i obszerne odpowiedzi często wymuszały konieczność dyscyplinowania prelegentów i oponentów
przez prowadzących poszczególne sesje.
Program konferencji został tak ułożony przez głównego
organizatora – kol. Marka Saperskiego, by podczas każdej
sesji prelegentami byli zarówno reprezentanci ośrodków naukowych jak i przemysłu lub firm produkujących urządzenia.
i materiały spawalnicze.
Jak w podsumowaniu podkreślił prof. dr hab. inż. Andrzej
Gruszczyk, konferencja była ciekawa, jej poziom dobry, a tematyka dostatecznie urozmaicona. Zaletą była szeroka prezentacja nowoczesnych metod spajania i najnowszych urządzeń. Niewątpliwym uchybieniem organizacyjnym był jednak
niedostateczny, jak na tę wielkość i rangę konferencji poziom
opracowania i wydania materiałów konferencyjnych, w których
jakość odwzorowania niektórych rysunków nie pozwala dostrzec istotnych dla zrozumienia treści referatów szczegółów.
W ostatnim dniu konferencji część uczestników zwiedziła
Stocznię Remontową w Świnoujściu.
Sekretarz Sekcji:
dr inż. Kwiryn Wojsyk
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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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Prąd spawania:
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