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Komfort

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100
to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające
niespotykany dotąd komfort użytkowania.

i niezawodna ochrona

3M™ Speedglas™ 9100 posiada nowy, opatentowany system
nagłowia, który idealnie dostosowuje się do kształtu głowy,
jednocześnie ograniczając ucisk na najbardziej wrażliwe
i czułe miejsca.
Zwiększone o 30% pole widzenia automatycznego ﬁltra
spawalniczego Speedglas 9100XX w porównaniu do modelu
Speedglas 9002X oraz jego unikalne funkcje, zapewniają
doskonałą ochronę i wygodę podczas spawania.
Speedglas™ 9100 to nowa jakość spawania.



Przyłbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100XX zdobyła podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2008
Złoty Medal – najbardziej prestiżową nagrodę
przyznawaną podczas imprez
targowych w Polsce.

3M Poland Sp. z o.o., Dział Bezpieczeństwa Pracy, al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn, Tel.: 22 739 60 00, www.3m.pl
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REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE – EDYCJA IV
Inżynieria Spawalnictwa – IWE
Zakład Spawalnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
(do 31.12.2008 r. Politechniki Szczecińskiej)
oraz Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ATB

OGŁASZA NABÓR NA CZWARTĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„Inżynieria spawalnictwa wg programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa – IWE”.
Planowany termin rozpoczęcia studiów IV edycji – 1 października 2009 r.
Studia trwają dwa semestry: semestr 1. – od 1 października 2009 do 20 lutego 2010 r.,
				
semestr 2. – od 21 lutego 2010 do 19 czerwca 2010 r.
Kwalifikacje do odpowiedniej ścieżki kształcenia odbywają się wg następujących zasad:
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 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 2009 r.
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 IWE znaleźć można na poniższej stronie internetowej:
www.ewe.ps.pl
Wszelkie pytania i korespondencję prosimy kierować do sekretariatu studiów:
Zbigniew Szefner, Zakład Spawalnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, al. Piastów 19, 70-310 SZCZECIN
tel.: 0-91 449 42 41, faks: 0-91 449 43 56, e-mail: Zbigniew.Szefner@ps.pl
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Wywiady

Niepodważalna Wyrocznia Spawalnicza
Redaktor Naczelny rozmawia
z mgr. inż. Michałem Wińczą

Jerzy Nowacki: W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz Twojego osiemdziesięciolecia. Jesteś redaktorem
działu Technologie w Przeglądzie Spawalnictwa, a numer
2/2009 nt. spawania stopów aluminium jest przygotowany całkowicie przez Ciebie. Jesteś wreszcie znany wśród
spawalników, jak mało kto. W numerze 10/2008 pisaliśmy
o Tobie, ale powiedz coś więcej. Zacznij od swoich pierwszych kroków w spawalnictwie.
Michał Wińcza: Moje pierwsze kroki w spawalnictwie nie
były imponujące i tak mówiąc prawdę, nie bardzo jest czym się
chwalić. W 1951 r. wprowadzono na uczelniach technicznych
podział na tzw. „wąskie specjalności” – decyzję w miarę roz-

sądną i słuszną. Dynamiczny rozwój techniki w okresie wojny
i w czasach powojennych tak rozbudował wiedzę techniczną,
że nie sposób było ją opanować wg kryteriów stosowanych
w okresie międzywojennym. Z istniejących na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej do 1951 r. trzech szerokich specjalności: ogólnokonstrukcyjnej, technologicznej
i samochodowej powstało jedenaście o zawężonym zakresie
programowym – w tym technologia i urządzenia spawalnicze.
Zapisało się na nią pięciu śmiałków, gdyż jak się okazało, ich
życie w początkowym okresie nie należało do najlżejszych.
W tym okresie spawalnictwo dla wielu kojarzyło się nie z nauką, lecz z robotnikiem w wysmolonym kombinezonie, okularami na nosie i palnikiem w garści. W związku z tego typu
pojmowaniem spawalnictwa zarówno sama specjalność, jak
i delikwenci, którzy wyrazili chęć jej zgłębiania, były przedmiotem niewybrednych i „czerstwych” żartów i dowcipów, które
głosili słuchacze innych specjalności, traktując spawalnictwo
jako rzemiosło i to dość pośledniego gatunku. Rzeczywiście
osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa – jako nauki – nie były
w tym okresie imponujące.
Okres II wojny światowej wymusił na przemyśle szerokie
stosowanie procesów spawalniczych, jednak – w znakomitej większości przypadków – przy niedostatecznym naukowym i technicznym przygotowaniu do tych prac. Brak było
naukowych podstaw praktycznie we wszystkich dziedzinach,
zarówno od strony materiałowej, jak i sprzętowej. W okresie
powojennym ujawniły się wszystkie mankamenty wynikające
z niedoskonałości i braków w wiedzy spawalniczej z okresu
1939–1945 r. Typowym tego przykładem mogą być pęknięcia
występujące w spawanych kadłubach statków typu LIBERTY,
budowanych masowo w USA w czasie wojny, dla uzupełniania
strat zadawanych przez U-Booty. Przy olbrzymich stratach w
tonażu w wyniku działania niemieckich okrętów podwodnych,
mało kto zwracał uwagę na takie „drobiazgi” jak pęknięcia
kadłuba. Dopiero po zakończeniu działań wojennych problem
ten stał się przedmiotem zainteresowania badaczy. Okazało
się wtedy, że zarówno zastosowany w produkcji materiał podstawowy, jak i materiały dodatkowe nie spełniały nawet najbardziej podstawowych wymagań w tej dziedzinie. Na przykład do
budowy kadłubów stosowano często blachy uzyskiwane ze złomowanych statków nitowanych, po odcięciu pasów z otworami
po nitach, lub wręcz po zaspawaniu tych otworów.
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Dodatkowym czynnikiem powodującym awarie i pęknięcia
była niska jakość prac spawalniczych, gdyż niedobory kadrowe w przemyśle (skuszeni wysokimi zarobkami) uzupełniali
przysłowiowi kelnerzy i fryzjerzy. W okresie studiów pierwszego stopnia wyposażenie katedry „Spawalnictwa i wykonywania ustrojów stalowych” w tzw. pomoce naukowe stanowiły:
przenośna wytwornica acetylenowa, kilka zdezelowanych poniemieckich spawarek oraz tablica i kreda.
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia dostałem
w 1953 r. nakaz pracy do Stoczni Gdańskiej (wtedy jeszcze
bez imienia). Były to czasy dziwne i ciekawe, o ile nie chce
się powiedzieć trudne. Nie do rzadkości należały odprawy
z pistoletem na biurku prowadzącego naloty „krwawego Julka”
(wicepremier J. Tokarski), kończące się częstokroć natychmiastowym zwolnieniem lub wysiedleniem z Wybrzeża, czy wizyty
„smutnych panów” z ROP (Referat Ochrony Przemysłu – przemysłowe UB). Jakakolwiek awaria (lub podejrzenie o takową)
traktowana była jako sabotaż ze wszystkimi wynikającymi
z tego konsekwencjami. Pomimo czujności ROP awarie jednak występowały. Przykładowo na jednym ze statków nastąpiło pęknięcie pokładu na całej długości (ok. 80 m), które z dużym wysiłkiem udało się wyeliminować. Do wprowadzanego w
tym okresie spawania zmechanizowanego (głównie automatycznego) stosowane były metody, o których nie wspomina się
nawet w podręcznikach (metoda ELIN, FUSARC, spawanie
w osłonie pary wodnej itp). Okres pracy w Stoczni Gdańskiej
miał również i jaśniejsze strony. Współpraca i koleżeństwo z
wieloma wspaniałymi ludźmi, że wymienię tylko niektórych:
Antoni Bohdanowicz (mój pierwszy szef), przyjaciel Karola
Wojtyły z jednej ławki, późniejsi profesorowie uczelni technicznych Mieczysław Myśliwiec, Roman Kensik, Stanisław Butnicki i legenda spawalnictwa okrętowego Ryszard Wachowski
(przyuczony do zawodu, bo kończył specjalność konstrukcyjną). Kontakty z wymienionymi (i innymi) nie ograniczały się
tylko do spraw zawodowych, lecz również do częstych i owocnych narad OLW i Z-u (Organizacja Lubiących Wypić i Zakąsić). I takie były początki mojej działalności jako spawalnika.
J.N.: Co dalej, wybór był chyba dobry i istotnie zadecydował o Twojej drodze zawodowej, jaka ona była?
M.W.: W moim odczuciu wybór był bardzo dobry, chociaż
decyzja była spontaniczna i ryzykowna. Przez 11 lat byłem
Głównym Spawalnikiem, przez 3 lata kierownikiem Wydziału
Montażu Kadłubów Stoczni Północnej w Gdańsku, a przez
kilkanaście lat kierownikiem Zespołu Projektowego w Biurze
Projektowo-Technologicznym Morskich Stoczni Remontowych PROREM w Gdańsku. Okres pracy w PROREM-ie był
przedzielony trzyletnią pracą na Kubie w charakterze doradcy w Ministerstwie Przemysłu Rybnego. Ostatnie lata przed
osiągnięciem wieku emerytalnego, to funkcja dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego DORA (przemysł
okrętowy i budownictwo – głównie przemysłowe). Obecnie
jestem specjalistą w firmie Rywal.
J.N.: Współczesny inżynier spawalnik musi się stale
uczyć, a jak to jest z wyroczniami, szczególnie niepodważalnymi, czy wiedza jest u nich wrodzona?
M.W.: Nie ma wiedzy wrodzonej. Postęp techniczny we
wszystkich dziedzinach wiedzy jest tak ogromny, że bez stałej
aktualizacji wiadomości następuje regres, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Niestety obserwuje się dużą
niechęć do aktualizacji wiedzy. Często w dużych zakładach prowadzących prace spawalnicze, zatrudnieni tam specjaliści nie
znają podstawowych zasad i technologii spawalniczych. Niedoceniane są (głównie przez Kierownictwa Zakładów) udzia-
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ły specjalistów spawalników w różnego rodzaju szkoleniach
i konferencjach, na których oprócz uzyskanej wiedzy zdobywa
się równie cenne kontakty i wymienia doświadczenia.
J.N.: Miałeś wiele osiągnięć zawodowych i nie tylko,
pochwal się nimi.
M.W.: Było ich rzeczywiście sporo. Największym moim
osiągnięciem było chyba wprowadzenie w Stoczni Północnej
– w szerokim zakresie – spawania stopów aluminium. Zaowocowało to budową serii ścigaczy dla Marynarki Wojennej.
Piszę o tym w numerze „Przeglądu”. Było to też podstawą do
mojego projektu dyplomowego (magisterskiego) i współautorstwa dwóch książek: „Stopy aluminium w budownictwie okrętowym”, „Konstrukcje okrętowe ze stopów aluminium”, skryptu „Spawalnictwo dla konstruktorów” i kilkunastu artykułów
i referatów. Do ciekawszych osiągnięć zaliczyć też można:
- kierowanie budową kilkudziesięciu kadłubów okrętowych,
- opracowanie technologii naprawy śrub okrętowych z nowych stopów NOWOSTON, SUPERSTON, CUNIAL,
- opracowanie technologii i organizacja produkcji budowy
doku 55.000 ton dla Szwecji,
- opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji naprawy
odlewów ze stopów Al, w tym tłoków silnikowych o dużej
średnicy,
- opracowanie technologii spawania stali pancernej (AK16)
o wysokich parametrach wytrzymałościowych,
- autorstwo ok. 70 artykułów i referatów.
J.N.: Czy możesz udzielić rad młodym spawalnikom
– co robić, żeby być dobrym?
M.W.: Radę można zamknąć w jednym zdaniu. Stale aktualizować swoją wiedzę i utrzymywać kontakty z ośrodkami
naukowo-technicznymi, nie zaniedbując kontaktów z kolegami po fachu.
J.N.: Oczywiście nie zapominając o lekturze literatury
fachowej. A Twoje życie intelektualne i zainteresowania
niespawalnicze?
M.W.: Jest tego dość sporo. Na pierwszym planie jest
muzyka poważna, głównie osiemnasto- i dziewiętnastowieczna oraz operowa. Lektura – z tym jest coraz trudniej, wybranie wartościowych książek z „potopu” chałtury
jest często wysiłkiem ponad siły. Dlatego coraz częściej
sięgam po literaturę faktu, głównie historyczną. Niestety niektóre z moich zainteresowań muszę ograniczać, np.
turystykę wysokogórską i żeglarstwo, ale nie rezygnuję
z tego całkowicie. No i biesiady w gronie przyjaciół.
J.N.: W tym miejscu wypada Ci powiedzieć coś dobrego o Przeglądzie Spawalnictwa.
M.W.: Nie chciałbym być posądzony o lizusostwo i autoreklamę (jako redaktor działowy PRZEGLĄDU), ale jest to
naprawdę bardzo fajne pismo.
J.N.: Dziękuję za rozmowę, licząc na dalszą współpracę z naszym czasopismem i życzę Ci stu lat w zdrowiu
i dotychczasowej pogodzie ducha.
M.W.: Tak mało?
Rozmawiał: Jerzy Nowacki
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Wymiarowanie konstrukcji spawanych
wykonanych z umocnionych zgniotowo
stopów aluminium
Dimensioning of welded structures
made of strain-hardened aluminium alloys
Streszczenie

Abstract

Stan normalizacji obliczeń spawanych konstrukcji
aluminiowych nie jest w Polsce zadowalający. W artykule przedstawiono zasadnicze zmiany, jakie wystąpiły we
współczesnych metodach obliczeń konstrukcji budowlanych, wykonanych z umocnionych zgniotowo stopów aluminium. Przytoczono procedury obliczeniowe wg Eurocode 9, które uwzględniają postęp, jaki się dokonał w zakresie oceny bezpieczeństwa konstrukcji aluminiowych.
Jakościowe zmiany w analizie nośności są szczególnie
widoczne dla spawanych konstrukcji aluminiowych, w których ujawnia się destrukcyjny dla właściwości mechanicznych efekt penetracji termicznej w strefach wpływu ciepła.
Są to zjawiska specyficzne dla większości stopów aluminium, nieznane dla spawanych konstrukcji stalowych.

The progress in standardisation of aluminium welded
structure calculations leaves much to be desired. The article presents fundamental evolution of advanced methods
of calculation of the building structures made of strain-hardened aluminium alloys. It contains calculation procedures
consistent with Eurocode 9, which account for the actual
development of aluminium structural safety. Qualitative
advancement in the analysis of load-bearing capacity is
explicitly visible in the area of welded aluminium structures that display the thermal penetration effect in the zones
exposed to heat; this phenomenon has a destructive impact on mechanical properties of the structure. The said
effects are typical of the majority of aluminium alloys and
do not happen in the case of welded steel structures.

Wstęp
Proces dostosowywania się krajowego hutnictwa metali
lekkich do wymagań europejskich jest praktycznie zakończony. Komisja Problemowa PKN nr 225 zaakceptowała
w całości hutnicze normy europejskie, które przetłumaczono
na język polski i nadano im status norm krajowych. Przemiany w hutnictwie metali nieżelaznych prowadzą do zmian
w asortymencie stopów aluminium przeznaczonych dla potrzeb całego przemysłu, w tym na konstrukcje budowlane.
Są to stopy na ogół w Polsce dotychczas szerzej nie stosowane, znane jednak od lat w budownictwie europejskim.
W szczególności na uwagę zasługują stopy Al zalecane
w eurokodzie EC 1999-1-1:2007 [1]. Są to stopy przeznaczone na blachy i taśmy: z grupy 3xxx – 3004, 3005 i 3103;
z grupy 5xxx – 5005/5005A, 5049, 5052, 5454, 5754, 5083;
z grupy 6xxx – 6061 i 6082; z grupy 7xxx – 7020 oraz z grupy 8xxx – 8011A. Analogicznie na pręty, rury i kształtowniki
są zalecane stopy: 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6106,
6082 i 7020.
Proces redagowania eurokodów budowlanych EN
1990÷EN 1999, opracowanych dla potrzeb projektowania
Prof. PK dr hab. inż. Marian Gwóźdź – Politechnika Krakowska.

konstrukcji, został w krajach Unii Europejskiej praktycznie
zakończony. W 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła
między innymi normy EN 1999 - Design of aluminium structures, zredagowane w następujących pięciu częściach: EN
1999-1-1: General structural rules [1], EN 1999-1-2: Structural fire design [2], EN 1999-1-3: Structures susceptible to
fatigue [3], EN 1999-1-4: Cold-formed structural sheeting [4]
i EN 1999-1-5: Shell structures [5]. Wymienione normy już
obecnie mają status norm polskich, a wg deklaracji przedstawicieli Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 128, będą
przetłumaczone na język polski do 2010 r. Przedstawiony
stan normalizacji jest istotny ze względu na postęp, jaki
się dokonał w metodach obliczeń konstrukcji budowlanych.
Sformalizowane w eurokodach procedury obliczeniowe
uwzględniają jakościowe zmiany w metodach projektowania
tych konstrukcji. Klasyczny model ustroju idealnego, z materiału liniowo sprężystego i bez imperfekcji, został zastąpiony
modelem ustroju sprężysto-plastycznego z imperfekcjami
geometrycznymi lokalnymi i globalnymi. Jakościowe zmiany
w analizie nośności są szczególnie widoczne dla spawanych
konstrukcji aluminiowych, w których ujawnia się destrukcyjny
dla właściwości mechanicznych efekt penetracji termicznej
w strefach wpływu ciepła [6]. Są to zjawiska specyficzne dla
większości stopów aluminium, nieznane dla spawanych konstrukcji stalowych. Destrukcji termicznej nie podlegają stopy
aluminium w stanie wyżarzonym O, surowym F oraz wyżarzonym i lekko umocnionym H111.
Przegląd spawalnictwa 2/2009



Zmiany właściwości
mechanicznych stopów
w strefach wpływu ciepła

Tablica I. Właściwości mechaniczne stopów aluminium – taśmy i blachy
Table I. Mechanical properties of aluminium alloys: strips
and sheets		
Symbol
chemiczny

fu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AlM1Mg1

H14

≤ 6

180

0,42

220

0,70

1

H16

≤4

200

0,38

240

0,65

1

H14

≤6

150

0,37

170

0,68

1

H16

≤4

175

0,32

195

0,59

1

H14

≤ 25

120

0,37

140

0,64

2



Przegląd spawalnictwa 2/2009

AlMn1
AlMg1

3005
3103

AlMg2,5
AlMg4,5Mn0,7

AlMg3

AlMg3Mn

5049

AlSi1MgMn

5083

5754

5454

AlMg2
Mn0,8
AlFeSi

Rys. 1. Zasięg stref wpływu ciepła przy spawaniu; * – dla wymiaru
mniejszego niż 3bSWC należy przyjąć pełny zasięg SWC w tej części
blachy (Uwaga: indeks HAZ=SWC)
Fig. 1. Penetration of heat exposure zones during the process of welding; (*) in the case of sizes less than 3bSWC full penetration of SWC
should be assumed in this part of the metal sheet

8011A

7020

6082

6061

Przy ocenie nośności przekrojów aluminiowych lokalnie
osłabionych destrukcją termiczną możliwe są dwa podejścia – albo redukuje się wytrzymałość doraźną A(fuPu,SWC)
i umowną granicę plastyczności A(foPo, SWC), pozostawiając
nominalne wymiary przekroju, lub alternatywnie redukuje się
charakterystyki geometryczne, pozostawiając niezmienioną
granicę wytrzymałości rozdzielczej fu(APu, SWC) i umowną
granicę plastyczności fo(APo, SWC).
Wartości współczynników Pu, SWC i Po, SWC w różnych stanach przerobienia stopu wg EN 1999-1-1 zestawiono w kolumnach 6 i 8 w tabl. I. Z danych przytoczonych w tabl. I
wynika, że dla blach ze stopów aluminium w stanach: surowym F, wyżarzonym O i wyżarzonym - lekko umocnionym H111 nie dochodzi do redukcji wytrzymałości stopu,
ponieważ współczynniki wpływu ciepła przyjmują wartość
Pu, SWC = Po, SWC = 1.
Wartości współczynników Pi, SWC (i = o lub i = u) dla
prętów, kształtowników i rur są zestawione w normie EN
1999-1-1, a ich wartości liczbowe (dla takich samych stopów
aluminium jak dla blach) nieznacznie się różnią od wartości

5052

(1)

AlMg1
SiCu

Pu, SWC = fu, SWC /fu ≤ 1

Pu,

SWC

Min. A50, %

Numer stopu

Po, SWC

3004

fo

AlMn1
Mg0,5

Grubość
t, mm

AlZn4,5
MgCu

Po, SWC = fo, SWC /fo ≤ 1,

Wytrzymałość stopu, MPa
Stan
stopu

5005

Podstawowym wyrobem hutniczym stosowanym na konstrukcje aluminiowe są blachy, z których kształtuje się zarówno blachownice układów prętowych (słupy i rygle ram),
jak i ustroje powierzchniowe (zbiorniki, zasobniki, silosy i in.).
Właściwości mechaniczne stopów aluminiowych, stosowanych na taśmy i blachy wg EN 1999-1-1, zestawiono w tabl. I.
Powszechnym sposobem łączenia blach aluminiowych we
współczesnych konstrukcjach budowlanych jest spawanie. Jest to istotne, ponieważ spawanie wiąże się z pełną
penetracją termiczną w trakcie procesu, co w konsekwencji na ogół powoduje zmiany właściwości mechanicznych
w strefach wpływu ciepła (SWC), (ang. heat-affected zones
– HAZ). Ilościowo efekt SWC można ująć, definiując współczynnik redukcyjny Po, SWC dla umownej granicy plastyczności fo oraz analogiczny współczynnik Pu, SWC dla wytrzymałości na rozciąganie fu :

H24

≤ 12,5

110

0,40

140

0,64

4

0/H111

≤ 50

35

1,00

100

1,00

15

H12

≤ 12,5

95

0,46

125

0,80

2

H22/H32

≤ 12,5

80

0,55

125

0,80

4

H14

≤ 12,5

120

0,37

145

0,69

2

H24/H34

≤ 12,5

110

0,40

145

0,69

3

0/H111

≤ 100

80

1,00

190

1,00

6

H14

≤ 25

190

0,53

240

0,79

3

H24/H34

≤ 25

160

0,63

240

0,79

6

H12

≤ 40

160

0,50

210

0,81

4

H22/H32

≤ 40

130

0,62

210

0,81

5
3

H14

≤ 25

180

0,44

230

0,74

H24/H34

≤ 25

150

0,53

230

0,74

4

0/H111

≤ 80

85

1,00

215

1,00

12

H14

≤ 25

220

0,48

270

0,80

2

H24/H34

≤ 25

200

0,53

270

0,80

4

0/H111

≤ 100

80

1,00

190

1,00

12

H14

≤ 25

190

0,53

240

0,79

3

H24/H34

≤ 25

160

0,63

240

0,79

6

0/H111

≤ 50

125

1,00

275

1,00

11

H12

≤ 40

250

0,62

305

0,90

3

H14

≤ 25

280

0,55

340

0,81

2

H22/H32

≤ 40

215

0,72

305

0,90

5

H24/H34

≤ 25

250

0,62

340

0,81

4

T4/T451

≤12,5

110

0,86

205

0,73

12

T6/T651

≤ 80

240

0,48

290

0,60

6

T4/T451

≤12,5

110

0,91

205

0,78

12

T61/
T6151

≤ 12,5

205

0,61

280

0,66

10

T6151

12,5÷80

200

0,63

275

0,67

12

T6/T651

≤6

260

0,48

310

0,60

6

T6/T651

6÷12,5

255

0,49

300

0,62

9

T651

12,5÷100

240

0,52

295

0,63

7

T6

≤ 12,5

280

0,73

350

0,80

7

T651

≤ 40

280

0,73

350

0,80

9

H14

≤ 12,5

110

0,34

125

0,68

2

H24

≤ 12,5

100

0,37

125

0,68

3

H16

≤4

130

0,28

145

0,59

1

H26

≤4

120

0,31

145

0,59

2

zestawionych w tabl. I. Czynnikiem wpływającym na wartość
współczynnika wpływu ciepła Pi, SWC, obok stanu przerobienia stopu, jest technika spawania: MIG – spawanie elektrodą
topliwą lub TIG – spawanie elektrodą nietopliwą. Wartości
współczynników SWC wg kolumny 6 i 8 obowiązują przy
spawaniu MIG dla wszystkich stopów do grubości blach
t ≤ 15 mm, a przy spawaniu TIG dla stopów grupy 3xxx, 5xxx
i 8011A do grubości blach t ≤ 6 mm. Dla stopów grupy 6xxx
i 7xxx o grubości t ≤ 6 mm, przy spawaniu TIG, wartości
współczynników SWC należy zmniejszyć o 20 %. Dla blach
o większej grubości wartości współczynnika SWC należy
zredukować, stosując mnożnik 0,8 do stopów grupy 6xxx
i 7xxx oraz mnożnik 0,9 do stopów grupy 3xxx, 5xxx i
8011A.
Od źródła ciepła strefa jego wpływu rozchodzi się w materiale promieniście, co dla różnych przypadków połączeń
elementów spawanych pokazano na rys. 1. Zasięg każdej
z N stref wpływu ciepła bSWC wynosi 20÷40 mm i zależy od
grubości elementów t, techniki spawania MIG lub TIG oraz
temperatury ogrzania elementów grubych (t > 12 mm przy
spawaniu wielościegowym). W szczególności przy spawaniu
techniką MIG, zasięg strefy wpływu ciepła (SWC) od ułożenia pojedynczego ściegu spoiny wynosi:

0 < t ≤ 6 mm → bSWC = 20 mm,
6 < t ≤ 12 mm → bSWC = 30 mm,
12 < t ≤ 25 mm → bSWC = 35 mm,
t > 25 mm → bSWC = 40 mm.

Charakterystyki
geometryczne przekrojów aluminiowych

Analogicznie, przy spawaniu techniką TIG, zasięg strefy
wpływu ciepła wynosi:
0 < t ≤ 6 mm → bSWC = 30 mm.
Przy spawaniu wielościegowym materiał rodzimy jest
ogrzany ułożonym pojedynczym ściegiem do temperatury
60oC < T1 < 120oC, a strefa wpływu ciepła rozszerza się do
wielkości α2bSWC. Poszerzoną strefę wpływu ciepła SWC można oszacować, stosując następujące wartości mnożnika α2:
- dla stopów serii 6xxx i 5xxx
		

α2 = 1 + (T1 – 60)/120 ≤ 1,50,

(2)

- dla stopu serii 7xxx
		

α2 = 1 + 1,5(T1 – 60)/120 ≤ 1,75.

Rys. 2. Przekrój obliczeniowy blachownicy spawanej klasy 4
Fig. 2. Calculated cross-section of Class 4 welded plate girder

(3)

Oszacowanie bezpieczne zasięgu strefy wpływu ciepła
przy spawaniu otrzymuje się ze wzorów (2) i (3) dla temperatury podgrzania elementu T1 = 120oC.

Wymiarowanie
przekrojów spawanych
Wymiarowanie spawanych przekrojów aluminiowych
obejmuje sprawdzenie warunków nośności przekrojów na
granicy plastyczności umownej fo oraz sprawdzenie warunków wytrzymałości złącza spawanego na granicy wytrzymałości doraźnej fu – spoiny i jej strefy przejściowej, w której
jest aktywny proces SWC.

Na rysunku 2 pokazano przykładowy przekrój obliczeniowy blachownicy w strefie złącza spawanego ściskanego
pasa ze środnikiem. Jest to najbardziej skomplikowany obliczeniowo przekrój klasy 4 – podatny na utratę stateczności
miejscowej, której miarą jest współczynnik Pc ≤ 1. Współczynnik ten redukuje grubości nominalne tPc ścianek ściskanych na długości bc. Redukcja grubości tPc z uwagi na
niestateczność ścianki nie sumuje się z redukcją grubości
ze względu na destrukcję termiczną umownej granicy plastyczności tPo, SWC. Sprawdzając warunki nośności przekroju blachownicy klasy 4 na granicy plastyczności umownej,
należy uwzględnić charakterystyki geometryczne przekroju
obliczone dla zredukowanej grubości ścianek tred = min (tPc,
tPo, SWC) (rys. 2).
Dla blachownic klasy 1, 2 i 3 należy uwzględnić charakterystyki geometryczne obliczone dla grubości tred = tPo, SWC,
zredukowanej tylko ze względu na efekt SWC, ponieważ dla
tych klas przekroju wartość współczynnika Pc = 1.
Sprawdzając warunki wytrzymałości złącza spawanego,
na granicy wytrzymałości fu, należy uwzględnić dla dowolnej
klasy przekroju charakterystyki geometryczne przekroju obliczone dla grubości tred = tPu, SWC, zredukowanej tylko z uwagi
na efekt SWC.

Warunki nośności przekrojów
Poniżej zestawiono warunki nośności przekrojów aluminiowych w stanach prostych i złożonych. Warunek nośności
przekroju zginanego momentem obliczeniowym M Ed ma postać:
		
		

M
M Rd

Ed
–

≤ 1,0

(4)

We wzorze (4) nośność M Rd określa się jako mniejszą
z dwóch wartości granicznych:
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M Rd = min (MuRd, McRd), MuRd = Wnet fu /γM2, McRd = αWel fo /γM1

(5)

gdzie: Wnet – oznacza wskaźnik zginania sprężystego netto
z uwzględnieniem wszelkich osłabień przekroju, np. otworów na śruby, stref wpływu ciepła SWC (redukcja grubości
Pu, SWC t na długości bSWC), Wel – wskaźnik zginania sprężystego przekroju brutto, α – współczynnik nośności przekroju
przy zginaniu, który w zależności od klasy przybiera następujące wartości:

(6)

- dla przekrojów klasy 4 α = Wef, SWC/Wel.
Wel, SWC – oznacza wskaźnik zginania sprężystego z uwzględnieniem w strefach SWC redukcji grubości Po, SWC t na długości bSWC, Weff, SWC – efektywny wskaźnik zginania sprężystego z uwzględnieniem redukcji grubości (rys. 2).
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa (współczynniki materiałowe), zgodnie z zaleceniami EN-1999-1-1, przyjmują wartości: γM1 = 1,1 oraz γM2 = 1,25.
Warunek nośności przekroju ścinanego obliczeniową
siłą poprzeczną VEd ma postać:
			
			

VEd
VRd ≤ 1,0 		

–

fo,V = fo[1 – (2VEd/VRd – 1)2] → McRd =
= αWel fo [1 – (2VEd/VRd – 1)2] /γM1		

- dla przekrojów klasy 1 i 2 α = αpl = Wpl,SWC/Wel,
- dla przekrojów klasy 3 α = α3,w = Wel, SWC/Wel,

otworów na śruby i stref wpływu ciepła SWC (redukcja grubości Pu, SWC t na długości bSWC), Aef – efektywne pole przekroju, z uwzględnieniem redukcji grubości ścianek t = min
(Po,SWC t, Pc bc ). Warunek nośności w przypadku interakcji
sił przekrojowych: moment zginający M Ed – siła poprzeczna
VEd sprawdza się wzorem (4), uwzględniając zredukowaną
granicę plastyczności umownej:

(7)

(12)

Warunek nośności w przypadku współdziałania siły podłużnej N Ed i dwukierunkowego zginania My,Ed – Mz,Ed dla
przekrojów bisymetrycznych ma postać:

( ) ( )( )

		N
Ed

–

ωoNRd

αz2 αy 2
+

MEd

–

ωoMy,Rd

α2z

+

MEd

α2y

–

ωoMz,Rd

≤ 1,0

(13)

gdzie: ωo – mnożnik modyfikujący formułę (13), który dla
przekroju przez materiał rodzimy, dla nośności na granicy
plastyczności umownej przyjmuje wartość ωo = 1, a dla granicy wytrzymałości na rozciąganie ωo = Pu,SWC fuγM1 /fo/γM2.
Wykładniki potęgowe można przyjąć o wartości αz = αy =
= 1,00 lub alternatywnie jak we wzorach (5) z ograniczeniami:
1 ≤ αy2 αz2 ≤ 2;1 ≤ αz2 ≤1,56;1 ≤ αy2 ≤1,56.

gdzie: granica nośności ścinanych przekrojów wynosi:
		

VRd = 0,6Pv Av fo/γM1

(8)

We wzorze (8) Pv ≤ 1,0 oznacza współczynnik stateczności miejscowej
przy ścinaniu, który dla ścianek o smukłości
–
hw/tw < 39 √250/fo przyjmuje wartość Pv = 1. Dla smukłości
większych, odpowiednią procedurę obliczeniową podaje norma EN-1999-1-1. Pole przekroju czynne przy ścinaniu Av oblicza się dla przekroju netto, z odliczeniem otworów na śruby
(dtw) i osłabień w strefach wpływu ciepła (1 – Po,SWC)bSWC tw.
Warunek nośności przekroju rozciąganego lub ściskanego obliczeniową siłą NEd ma postać:
			
			

N
N Rd ≤ 1,0

Ed
–

W połączeniach spawanych stosuje się stopiwo ze stopów serii 4xxx i 5xxx, a efektem zastygnięcia stopiwa są
spoiny o wytrzymałości charakterystycznej fw zestawionej w
tablicy II.

Warunki wytrzymałości spoin czołowych
Naprężenia normalne σ┴Ed, rozciągające lub ściskające
spoinę czołową o wymiarach bt (b – długość obliczeniowa,
t – grubość obliczeniowa), sprawdza się wzorem:

(9)

Granice nośności rozciąganego przekroju N Rd = Nt,Rd
określa się jako mniejszą z dwóch wartości:
Nt,Rd = min (No,Rd, Nu,Rd), NoRd = Ag fo/γM1, Nu,Rd = 0,9 Anet fu/γM2

Warunki wytrzymałości
połączeń spawanych

(10)

σ┴Ed ≤ fw/γMw

Naprężenia styczne τEd, ścinające spoinę czołową o wymiarach bt (b – długość obliczeniowa, t – grubość obliczeniowa) sprawdza się wzorem:
		

Granice nośności ściskanego przekroju N Rd = Nc,Rd określa się jako mniejszą z dwóch wartości:
Nc,Rd = min (Nc,Rd, Nu,Rd), NcRd = A ef fo /γM1, Nu,Rd = A net fu /γM2

(11)

gdzie: Ag – pole przekroju zredukowane osłabieniami SWC
(redukcja grubości Po,SWC t na długości bSWC), Anet – pole przekroju netto z uwzględnieniem wszelkich osłabień przekrojów,
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(14)

τEd ≤ 0,6fw/γMw

(15)

W złożonym przypadku współdziałania naprężeń normalnych σ┴Ed i stycznych τEd warunek wytrzymałości spoiny
opisuje wzór:
		

–

√σ2┴Ed+ 3τ2Ed ≤ fw/γMw		

(16)

We wzorach (14÷16) współczynnik bezpieczeństwa dla
spoin ma wartość γMw = 1,25.

Tablica II. Wytrzymałości charakterystyczne spoin fw
Table II. F W Welds: Values of Specific Resistance
Wytrzymałość
fw
MPa

Stopiwo
– stop nr

Materiał rodzimy – stop nr
3103

5052

5083

5454

6060

6005A

6061

5356

-

170

240

220

4043A

95

-

-

-

6082

7020

160

180

150

160

190

210

260

170

190

210

1. Dla materiału rodzimego ze stopu 5754 i 5049 wartości fw jak dla stopu 5454.
2. Dla materiału rodzimego ze stopu 6063, 3005 i 5005 wartości fw jak dla stopu 6060.
3. Dla materiału rodzimego ze stopu 6106 wartości fw jak dla stopu 6005A.
4. Dla materiału rodzimego ze stopu 3004 wartości fw jak dla stopu 6082.
5. Dla stopiwa ze stopu 5056A, 5556A i 5183 wartości f w jak dla stopiwa 5356.
6. Dla stopiwa ze stopu 4047A i 3103 wartości fw jak dla stopiwa 4043A.

Warunki wytrzymałości
spoin pachwinowych

Dla spoin pachwinowych wydłużonych, o długości
Lw ≥ 100a dopuszcza się obliczeniową długość efektywną
opisaną wzorem:

W przypadku ogólnym warunek wytężenia spoiny pachwinowej o długości całkowitej Lw i grubości obliczeniowej
a opisany jest wzorem:
		

–
–

√σ2┴Ed+ 3(τ2┴Ed + τ2IIEd) ≤ fw/γMw

(17)

Oznaczono: σ┴Ed – naprężenie normalne do przekroju obliczeniowego spoiny pachwinowej, τ┴Ed – naprężenie
styczne, prostopadłe do osi spoiny, por. rysunek 3a oraz
τIIEd – naprężenie styczne, równoległe do osi spoin.
a)

Lw,ef = (1,2 – 0,2 Lw /100a) Lw 		

Warunki wytrzymałości materiału
w strefie przejściowej spoiny
W przypadku ogólnym warunek wytężenia materiału, zagrożonego pęknięciami w strefie przejściowej spoiny czołowej lub pachwinowej, opisany jest następującym wzorem:
–
–

b)

(20)

√σ2SWC Ed+ 3τ2SWC Ed ≤ fu, SWC /γMw

(21)

We wzorze (21) oznaczono: σSWC, Ed – obliczeniowe naprężenie normalne w strefie SWC, prostopadłe do osi spoiny, τSWC, Ed – obliczeniowe naprężenie styczne w strefie SWC,
równoległe do osi spoiny. Przekroje możliwych pęknięć stopu pokazano na rys. 4.

Rys. 3. Złącze z podwójną spoiną pachwinową, obciążone: a – prostopadle do osi spoiny, b – równolegle do osi spoiny
Fig. 3. Loaded joint with double fillet weld: a – load perpendicular to
the weld axis, b – load vertical to the weld axis

Nośność spoin pachwinowych w złączu pokazanym na
rys. 3a jest zadowalająca, gdy grubość a każdej z nich spełnia warunek:
		

a ≥ 0,7 σEdt / fw/γMw 		

(18)

gdzie: σEdt = F Ed/tb – naprężenie normalne w elemencie poziomym o grubości t, b – długość krawędzi obciążonej.
Nośność spoin pachwinowych w złączu pokazanym na
rys. 3b jest zadowalająca, gdy grubość a każdej z nich spełnia warunek:
a ≥ 0,85 τEdt / fw/γMw 			

(19)

gdzie τEd = F Ed/th – naprężenie ścinające przekrój o wymiarach th.

Rys. 4. Przekroje możliwych pęknięć materiału T = SWC lub F = SWC
Fig. 4. Cross-sections of potential material cracks T = SWC or F = SWC
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Abstract

Połączenia aluminium są powszechnie stosowane
przy wykonywaniu lutowanych konstrukcji w klimatyzacji, lotnictwie, elektrotechnice, radiotechnice, energetyce
i wielu innych gałęziach przemysłu. Jednak lutowanie
aluminium oraz jego stopów wiąże się ze znacznymi trudnościami, które wynikają z ich własności fizykochemicznych – w szczególności w przypadku wysokostopowych
stopów aluminium jest to dobór lutu o odpowiednio niskiej
temperaturze topnienia oraz wybór odpowiedniego źródła ciepła zapewniającego poprawne przeprowadzenie
procesu lutowania. Dodatkową trudność sprawia bardzo
duże powinowactwo aluminium do tlenu, a powstający tlenek Al2O3 występuje na powierzchni w postaci szczelnej
i trudno topliwej warstwy. Przedstawiono trudności występujące podczas łączenia aluminium i jego stopów oraz
podstawowe metody lutowania aluminium.

Aluminium joints are widely applied in welded structures of the systems used in air conditioning, aeronautics,
electrical engineering, radio engineering, and many other
areas of industry. In spite of unquestionable qualities, aluminium and aluminium alloy soldering brings about considerable setbacks, especially in the case of highly alloyed
aluminium compounds. The problems result from physical
and chemical properties of such materials. For instance,
highly alloyed aluminium alloys require specific solders of
sufficiently low melting point as well as special sources of
heat in order to ensure a regular soldering process. An additional problem results from a considerable aluminium-tooxygen chemical affinity that produces the resultant Al2O3
layer on the surface as an integral and hardly fusible coat.
The article presents the problems related to aluminium
and aluminium alloy joining as well as basic methods of
aluminium soldering.

Wstęp
Wszechstronny rozwój spawalniczych technik łączenia w
przemyśle światowym dotyczy również lutowania. Lutowanie, które na równi ze zgrzewaniem ogniskowym było znane
od czasów prehistorycznych, straciło znaczenie w okresie
rozwoju nowoczesnych metod spawania i zgrzewania. Obecnie jednak, wraz z udoskonaleniem samych metod lutowania i rozwojem prac naukowych w tej dziedzinie, jest znowu
w pełnym rozwoju zarówno w postaci lutowania ręcznego, jak
i w masowej zautomatyzowanej produkcji [1]. Następuje tutaj
stały postęp w zakresie technologii, urządzeń i lutowniczych
materiałów dodatkowych. Lutowanie umożliwia bowiem
rozwiązywanie najbardziej złożonych problemów materiałowo-konstrukcyjnych z zakresu spajania w nowoczesnych
gałęziach przemysłu. Można za pomocą tej metody łączyć
zróżnicowane pod względem kształtu, wymiarów i właściwości części maszyn i urządzeń, wykonane z nowoczesnych
inżynierskich materiałów konstrukcyjnych, a więc z metali
i ich stopów, materiałów ceramicznych i szkła, a także z kompozytów na osnowie: metalowej, ceramicznej i węglowej itp.
Postęp techniczny wymusza tu stosowanie ciągle nowych,
specjalnych materiałów o określonych własnościach fizyczDr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr.,
dr inż. Artur Lange, dr inż. Wiesław Derlukiewicz, mgr inż.
Sylwia Mosińska – Politechnika Wrocławska.
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nych i mechanicznych, których termiczne spajanie należy do
podstawowych, nierozłącznych metod łączenia. Najbardziej
istotnymi własnościami fizycznymi materiałów z punktu widzenia ich termicznego spajania są [2]:
– własności fizykochemiczne powierzchni,
– temperatura topnienia,
– rodzaj i szybkość powstawania tlenków,
– cieplna rozszerzalność liniowa,
– przewodność cieplna.

Rys. 1. Podstawowe czynniki technologiczne i konstrukcyjne wpływające na powstawanie połączenia lutowanego [2]
Fig. 1. Basic technical and design parameters of welded joint production process [2]

Zjawiska fizykochemiczne, takie jak: dyfuzja, rozpływność, zwilżalność, kapilarność, które zachodzą na granicy
materiał lutowany–lut, mają największe znaczenie [2÷4].
Do racjonalnego kształtowania połączeń spajanych
przy zastosowaniu lutowania niezbędne jest uwzględnienie
podstawowych czynników technologiczno-konstrukcyjnych,
takich jak: przygotowanie powierzchni, metoda lutowania
(parametry lutowania), konstrukcja połączenia (szczelina lutownicza) oraz postać i własności materiałów lutowniczych,
a więc lutów i topników (rys. 1).
Do łączenia aluminium i jego stopów stosowane są różne rodzaje połączeń metalicznych i kształtowych, które mają
pewne specyficzne wady i zalety. Jako metody kształtowe
są stosowane nitowanie i zawijanie, a jako połączenia metaliczne oprócz klejenia także różne metody spawalnicze:
lutowanie twarde i miękkie (rzadko), spawanie i zgrzewanie.
Z powodu swojej doskonałej przewodności cieplnej i dobrej
przewodności elektrycznej w połączeniu z dobrymi własnościami mechanicznymi i chemicznymi przy jednoczesnym
małym ciężarze właściwym, aluminium zastępuje często
rzadko stosowaną i drogą miedź. Szczególnie w budowie
wymienników ciepła materiały aluminiowe mają coraz większe znaczenie. Zwiększające się wymagania, jeżeli chodzi
np. o wyższe ciśnienia robocze, wymagają zastosowania
coraz to wyżej stopowych materiałów, które mają znacznie
wyższą wytrzymałość niż czyste aluminium.
Wzrost zastosowania aluminium i jego stopów w przemyśle wymaga też rozwoju coraz bardziej dostępnych technologii ich wzajemnego łączenia. Do niedawna lutowanie twarde
aluminium i jego stopów stosowane było tylko wtedy, kiedy ze
względu na cechy konstrukcyjne łączonych części nie można
było wykonać połączenia spawanego. Wynikało to z trudnej
lutowalności tych materiałów, a także ograniczeń materiałowo-technologicznych uniemożliwiających uzyskanie połączeń
lutowanych o wymaganej wytrzymałości i odporności na korozję [5, 6]. Jednak w ostatnich latach w krajach uprzemysłowionych są prowadzone badania nad rozwojem technologii i materiałów dodatkowych do lutowania aluminium. W wielu bowiem
gałęziach gospodarki i przemysłu lutowanie jest niezastąpioną
i optymalną w aspekcie technicznym i ekonomicznym metodą
łączenia konstrukcji aluminiowych. Dotyczy to niektórych instalacji chemicznych i elektrycznych, podzespołów urządzeń elektronicznych, specjalistycznych radiatorów i wymienników ciepła, (rys. 2), elementów aparatury próżniowej itp. Są to przeważnie konstrukcje złożone z cienkich elementów lub elementów
o silnie zróżnicowanych wymiarach i kształtach. Często geometrycznie skomplikowane elementy są wykonywane metodą
lutowania, ponieważ gwarantują połączenia czołowe z dobrą
przewodnością cieplną.

Rys. 2. Przykłady aluminiowych elementów samochodowego układu
klimatyzacyjnego lutowanych metodą nagrzewania płomieniowego
Fig. 2. Examples of aluminium components of air conditioning car
systems: the components are soldered by means of flame heating

Spośród trudności, jakie występują przy spajaniu aluminium i jego stopów, największe znaczenie mają własności
fizykochemiczne, takie jak [7, 8]:
– stosunkowo niska temperatura topnienia (6580C),
– bardzo niskie własności wytrzymałościowe, zwłaszcza
w temperaturach powyżej 500 0C,
– wysoka przewodność (237 W/(m.K)) i rozszerzalność
cieplna (0,0026 1/K) oraz znaczny skurcz objętościowy
(7%),
– duże powinowactwo chemiczne do tlenu przy zetknięciu
z powietrzem,
– pokrywanie trudno topliwą (2040 0C), trwałą chemicznie
(1116,3 kJ/mol O2) i szczelną powłoką Al2O3,
– potencjał elektrochemiczny (–1,66 V) odbiegający
znacznie od potencjałów metali stanowiących podstawowe składniki lutów, co jest często przyczyną niskiej
odporności na korozję połączeń lutowanych.
Lutowanie twarde aluminium i stopów wykonywane
jest w zasadzie z wykorzystaniem lutów na osnowie stopu cynk–aluminium i aluminium–krzem. W tej metodzie łączenia znacznym problemem jest usunięcie z powierzchni
tlenków przez odpowiedni topnik. Usunięcie korozyjnych
resztek topnika po procesie lutowania jest bardzo trudne
i kosztowne, przy geometrycznie skomplikowanych elementach często wręcz niemożliwe, stąd w licznych pracach badawczych zajmowano się badaniem procesu lutowania bez
topnika lub z zastosowaniem topnika, którego pozostałości nie muszą być usuwane po procesie lutowania [9, 10].
Komercyjne luty o zbliżonym do eutektycznego składzie
stopu aluminium–krzem mają zawartość pomiędzy 8 a 14%
wag. krzemu i temperaturę lutowania min. 5850C. Takimi
lutami można lutować bezproblemowo czyste aluminium i
niskostopowe stopy aluminium. Połączenia wykazują dobre
własności mechaniczne i chemiczne. Jednak lutowanie stopów na osnowie aluminium lutami Al–Si jest niekorzystne,
gdyż różnica między temperaturą lutowania a solidusem
materiału rodzimego jest bardzo mała, a dla materiałów wysokostopowych na osnowie aluminium leży często powyżej
temperatury solidusu materiału rodzimego. Aby materiały
te połączyć metodą lutowania, muszą zostać opracowane
luty niskotopliwe, których temperatura lutowania będzie poniżej 5750C [11, 12].
Nie mniej ważnym problemem towarzyszącym procesowi lutowania jest zjawisko głębokiej penetracji zastosowanych lutów w głąb aluminium.

Lutowanie twarde
Aluminium oraz niskostopowe stopy aluminium są lutowane zwykle lutami typu Al–Si. Najczęściej jest stosowany
lut eutektyczny AlSi12 (AlSi12 to lut znany pod oznaczeniami: Al104, B-Al88Si-575/585 wg PN-EN 10-44:2002).
Jego temperatura topnienia, wynosząca 5770C, jest jednak
zbyt wysoka dla materiałów wysokostopowych na osnowie aluminium, gdyż ich temperatura topnienia leży często poniżej 600 0C, co powoduje nierzadko nadtopienie
łączonego metalu lub też może doprowadzić do dużego
rozrostu ziarn, powodując znaczne pogorszenie własności wytrzymałościowych [13]. Najczęściej oprócz czystego
aluminium lutami twardymi łączy się niektóre jego stopy
z magnezem (maks. 2,5÷3% wag. Mg) lub manganem (1,2%
wag. Mn). Nie nadają się natomiast do lutowania twardego
obrabialne plastyczne stopy typu: Al-Cu, Al-Cu-Mg (durale)
oraz Al-Zn-Mg-Zn, a także odlewnicze stopy krzemowe (siluminy). Jako spoiwo do lutowania twardego aluminium i jego

Przegląd spawalnictwa 2/2009

11

stopów stosuje się stopy: Al–Si, Al–Cu–Si, Al–Cu–Si–Zn, a
także niekiedy Al–Zn, Al–Cu–Si–Cd–Sn, Al–Cu–Si–Mn–Zn,
Al–Si–Ge. Dość korzystne wyniki uzyskano również dla lutów typu Ag–Al (50÷70% Ag, reszta Al) o temperaturze likwidusu 566÷600 0C [5, 12].

Lutowanie płomieniowe
Lutowanie płomieniowe ręczne palnikami gazowymi, ze
względu na niskie koszty stanowisk i oprzyrządowania, znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. W przypadku seryjnej produkcji stosowane są zmechanizowane stanowiska
do nagrzewania płomieniowego, np. karuzelowe lub stoły
przesuwne. Z uwagi na konieczność redukcji trwałej warstwy
Al2O3 z powierzchni lutowanych elementów aluminiowych
do niedawna stosowano wysokoaktywne chemicznie topniki lutownicze, które zawierały zwykle chlorki i fluorki metali
alkalicznych i jako wybitnie korozjotwórcze wymagały bezwzględnie usunięcia ze złączy lutowanych [5, 7, 8]. Obecnie
najczęściej stosuje się dostępny w handlu niekorozyjny topnik, stanowiący mieszaninę proszkową zawierającą KAlF4
i K 2AlF6 . H2O w stosunku molowym ok. 13:1 o ziarnistości
1 μm, znany pod nazwą handlową NOCOLOK [10, 14, 15].
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Najczęściej do nagrzewania elementów podczas płomieniowego lutowania twardego aluminium stosuje się mieszaninę gazów propan-butan + tlen, rzadziej gaz ziemny +
tlen (rys. 2÷6). Bardzo istotną rolę w uzyskaniu dobrego jakościowo złącza pełni postać lutu. Dotychczas luty z grupy
Zn-Al lub Al-Si wykonywano w postaci litych drutów. Obecnie dostępne są one w postaci drutów rdzeniowych oraz drutów proszkowych, wyciskanych z mieszaniny proszku lutu
i topnika NOCOLOK. Ze względu na temperaturę lutowania bardzo zbliżoną do temperatury topnienia Al i jego stopów, zaleca się w lutowaniu ręcznym stosowanie kształtek,
a rolę lutowania ogranicza się tylko do nagrzania złącza do
wymaganej temperatury. Pojedyncze kształtki (pierścionki)
z lutów rdzeniowych dają po stopieniu zbyt mało stopiwa,
więc często trzeba stosować dwa pierścionki, aby zapewnić
wymaganą ilość lutu. Natomiast trudno jest wykonać pierścienie z drutów proszkowych ze względu na ich kruchość.
Nową postać lutu w postaci litej taśmy o wymiarach
2,7x1,3 mm ze zintegrowanym (wprasowanym) topnikiem,
z której łatwo wykonuje się kształtki pierścieniowe, proponuje firma [17] (rys. 7). Zaletą pierścieni wykonanych z taśmy
w stosunku do drutów rdzeniowych lub też proszkowych jest
większa powierzchnia kształtki, która przylega do złącza, niż
w przypadku pierścieni z drutu. Sprzyja to szybszemu nagrzewaniu kształtki i lepszemu wypełnieniu lutem szczeliny złącza.

Rys. 3. Przykład aluminiowego wymiennika ciepła i jego połączenia z
rurą miedzianą, lutowanego lutem AlSi12 (lutowanie płomieniowe) [16]
Fig. 3. Example of aluminium heat exchanger connected with copper pipe by means of a union piece: the joint has been soldered by
means of AlSi12 (flame soldering) [16]

Rys. 5. Przykłady aluminiowego elementu samochodowego układu
klimatyzacyjnego (lutowanie płomieniowe, palnik propan-butan-tlen,
topnik NOCOLOK, lut AlSi12 w postaci pierścionków)
Fig. 5. Examples of aluminium components of air conditioning car
systems (flame soldering by means of propane-butane-oxygen
blowpipe; fusing agent: NOCOLOK; solder: AlSi12 in ring form)

Rys. 4. Przykład aluminiowego rozdzielacza wymiennika ciepła
z połączeniami [16]
Fig. 4. Example of aluminium heat exchanger distributor and its
piping system [16]

Rys. 6. Makrostruktura złącza lutowanego akcesoriów z ramą rowerową (lutowanie płomieniowe)
Fig. 6. Macroscopic structure of soldered joints between the accessories and the bicycle frame (flame soldering)
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Rys. 7. Przykłady zastosowania nowej postaci lutu ZnAl22 do lutowania złączy aluminiowych (kształtka jasna – wprasowany topnik) [17]
Fig. 7. Examples of application of the new form of ZnAl22 solder in
aluminium joint soldering (yellow profile: pressed-in fusing agent) [17]

Rys. 8. Chłodnica samochodowa wykonana z aluminium, lutowana
w piecu przelotowym w atmosferze azotu
Fig. 8. Car air cooler made of aluminium and soldered in continuous
furnace in nitrogen atmosphere

Lutowanie indukcyjne

tycznie osiągalnych w piecach do lutowania rozrzedzeniach
powietrza (1,33.10 -7 Pa) nie zachodzi w temperaturze lutowania dysocjacja termiczna trwałego tlenku Al2O3. W celu
zapewnienia odpowiedniego ciśnienia cząstkowego tlenu
w atmosferze procesu i zainicjowania dysocjacji termicznej
tlenku glinu w temperaturze 600 0C, wymagana jest bowiem
próżnia wyższa niż 1,33.10 -23 Pa. W praktyce redukcja tlenku
Al2O3 na łączonych powierzchniach aluminium w procesach
lutowania próżniowego odbywa się za pomocą par magnezu
(atmosfera getterowa), wprowadzonego do komory próżniowej, np. produkowane spoiwo Al-Si-Mg [12]. Magnez, który
charakteryzuje się niższą temperaturą wrzenia i wyższym powinowactwem do tlenu niż aluminium, odparowując z lutu w
próżni, redukuje skutecznie tlenek Al2O3. Do podstawowych
zalet lutowania aluminium w próżni należy całkowita eliminacja korozyjnych resztek topnika po lutowaniu oraz dobra
jakość i odporność korozyjna połączeń. Jednak zbyt niska
różnica temperatur topnienia między aluminium i spoiwem narzuca konieczność regulacji temperatury lutowanego elementu w piecu z dokładnością do +
– 50C, co wymaga stosowania
specjalnych pieców próżniowych. Istotną wadą tej metody są
wysokie koszty związane z zakupem odpowiednich urządzeń
oraz opracowaniem technologii, jak również ograniczenia
związane z wielkością komory pieca próżniowego, co powoduje, że lutowanie próżniowe znalazło zastosowanie głównie
w produkcji seryjnej drobnych i małych elementów.
W produkcji masowej, m.in. chłodnic samochodowych
(rys. 8), stosuje się lutowanie piecowe w piecach przelotowych w atmosferze azotu, przy czym jako lutu używa
się stopu AlSi12 platerowanego na łączone powierzchnie
blach aluminiowych, które natryskuje się zawiesiną topnika
NOCOLOK.
W ostatnich latach do łączenia elementów aluminiowych,
w szczególności do łączenia wielopunktowego (elementy wymienników ciepła, radiatory, kondensatory klimatyzacyjne itp.)
opracowano lutowanie piecowe w atmosferze azotu z zastosowaniem kompozycji proszkowej topnik + Si (rys. 9), którego
celem było wyeliminowanie powszechnie dotąd stosowanego
kosztownego platerowania blach lutem [10, 11, 14]. Lutowanie
wykonuje się w temperaturze ok. 600 0C w atmosferze azotu
i niekorodującego topnika, który usuwa warstewki tlenkowe
ze stykających się powierzchni aluminiowych. W tej temperaturze spoiwo topi się i wpływa w szczelinę złącza, tworząc
w ten sposób metalurgiczne połączenie po ochłodzeniu powierzchni stykowych. W zaproponowanej technice lutowania
przynajmniej jedna z powierzchni aluminiowych pokryta jest
cienką warstwą mieszanki proszkowej zawierającej Si i topnik, zwykle NOCOLOK, zdolny do rozpuszczania powierzchniowych warstewek tlenkowych, co ilustruje rys. 9a.
Stosunek wagowy proszku krzemu do topnika proszkowego zwykle wynosi od 1:1 do 1:3, zależnie od zastosowania.

Sam proces przygotowania złączy do lutowania indukcyjnego jest podobny do lutowania płomieniowego (oczyszczenie i odtłuszczenie elementów, pokrycie odpowiednim topnikiem oraz umieszczenie lutu między częściami łączonymi).
Najlepszym topnikiem do lutowania aluminium i jego stopów
jest NOCOLOC, gdyż jest topnikiem niekorozyjnym i łatwo
usuwalnym po skończonym procesie. Aluminium i jego stopy
można lutować indukcyjnie, stosując lut siluminowy Al–Si.
Lutowanie indukcyjne można stosować do przedmiotów
o różnorodnym kształcie, natomiast używane luty mogą mieć
postać folii, pierścieni z drutu lub taśmy, proszku lub pasty.
Czas lutowania indukcyjnego jest bardzo krótki i wynosi od
kilku do kilkudziesięciu sekund, czas ten zależy od składu
chemicznego lutu i jego temperatury topnienia. Zbyt szybki
wzrost temperatury, czyli krótki czas nagrzewania jest w tym
procesie szczególnie niepożądany, gdyż prowadzi do nierównomiernego nagrzewania. Dlatego przy lutowaniu przedmiotów o dużych wymiarach lub skomplikowanym kształcie
oraz przedmiotów znacznie różniących się wymiarami należy stosować szczególnie małe szybkości nagrzewania,
a nawet nagrzewanie przerywane, gdyż tylko w ten sposób
można zapewnić dostateczną równomierność rozkładu temperatury i uniknąć przegrzania, a nawet nadtopienia ostrych
i wystających krawędzi.
Lutowanie indukcyjne rurek aluminiowych stosuje się
m.in. do łączenia podzespołów elementów lodówek, gdzie
płomieniowe lutowanie gazowe spowodowałoby uszkodzenie
sąsiadujących części wykonanych z tworzyw sztucznych.

Lutowanie piecowe
Z metod lutowania piecowego należy wymienić lutowanie
próżniowe bez zastosowania topników oraz lutowanie piecowe w atmosferze ochronnej azotu. Pierwsza z wymienionych
metod, lutowanie próżniowe, polega na reakcji utleniania lub
dysocjacji tlenków [5, 7, 18]. O kierunku przebiegu tej reakcji utleniania metali w danej temperaturze decyduje wartość
stałej równowagi Kp = p 02, czyli ciśnienie cząstkowe tlenu.
Obniżając zatem ciśnienie cząstkowe tlenu w atmosferze
próżniowej poniżej pewnego granicznego ciśnienia dysocjacji dla określonej temperatury, można redukować tlenki
danego metalu. Im większe jest zatem powinowactwo do
tlenu, tym niższe być powinno ciśnienie cząstkowe tlenu w
atmosferze, niezbędne do zainicjowania dysocjacji tlenków
danego metalu.
W procesie lutowania próżniowego aluminium próżnia
pełni bardziej rolę ochronną, gdyż przy największych prak-
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elementów pełni także rolę osłony przed utleniającym działaniem atmosfery. Lutowanie w kąpielach solnych przeprowadza
się w piecach tyglowych, podobnych do stosowanych w obróbce cieplnej. Lut może być naniesiony na przykład metodą
platerowania. Lutowanie kąpielowe jest jedną z najbardziej
wydajnych metod lutowania, a przede wszystkim znajduje zastosowanie przy lutowaniu skomplikowanych elementów.

Podsumowanie

Rys. 9. Kolejne etapy lutowania aluminium kompozycją proszkową
topnik + Si: a – nałożenie kompozycji proszkowej Si/topnik na powierzchnię aluminium; b – topienie się topnika w temp. 5620C i rozpuszczanie powierzchniowych warstewek tlenkowych; c – w temp.
5620C < T < 5770C, dyfuzja w stanie stałym krzemu do aluminium;
d – w temp. T > 5770C, gwałtowne rozpuszczanie się krzemu z lokalnym wytworzeniem skupisk ciekłego spoiwa o składzie zbliżonym do
eutektycznego, a następnie łączenie ze sobą skupisk ciekłego metalu; e – zakończenie procesu tworzenia się spoiwa i jego krzepnięcie
Fig. 9. Individual stages of aluminium soldering by means of powdered composition of fusing agent with Si: a – Si-fusing agent powder
is spread on the aluminium surface; b – fusing agent melts at 5620C;
dissolution of oxide thin layers on the surface; c – at the temperature
of 5620C < T < 5770C, solid silicon penetrates into aluminium by way
of diffusion; d – at the temperature of T > 5770C, silicon rapidly dissolves along with local production of liquid filler clusters whose composition is similar to that of eutectic alloys; soon after, liquid metal
clusters join together; e – end of filler production and solidification

Lutowanie przeprowadza się poprzez nagrzanie złącza w atmosferze azotu o ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego
i wytrzymanie w temperaturze ok. 600 0C przez 1 minutę. Podczas nagrzewania topnik topi się w temp. 5620C i rozpuszcza
warstewki tlenkowe na powierzchni aluminium, co ilustruje rysunek 9b. Umożliwia to cząsteczkom krzemu wejście w ścisły
kontakt z metalem rodzimym i dyfuzję (rys. 9d,e).
Gdy temperatura przekroczy temperaturę przemiany eutektycznej, tj. 5750C, krzem gwałtownie dyfunduje do aluminium, tworząc in-situ warstwę ciekłego stopu Al–Si o składzie eutektycznym (rys. 9d).

Lutowanie kąpielowe
W procesie lutowania kąpielowego źródłem ciepła jest kąpiel solna (stopione sole lub topniki lutownicze), w której zanurza się łączone elementy (rys. 10). Kąpiel oprócz nagrzewania

Rys. 10. Aluminiowe elementy chłodnicze lutowane metodą kąpielową [11]
Fig. 10. Cooling system aluminium components joined by means of
dip soldering [11]
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Do lutowania twardego aluminium i jego stopów stosuje
się głównie:
– stopy eutektyczne z układu Al-Si jako luty,
– nagrzewanie płomieniowe lub indukcyjne z użyciem
niekorozyjnego topnika NOCOLOK,
– w produkcji seryjnej lutowanie piecowe w atmosferze
azotu lub kąpielowe z zastosowaniem platerowania
łączonych elementów lutem.
Nowe rozwiązania przy lutowaniu aluminium i jego stopów to:
– nowe luty o obniżonych temperaturach topnienia,
– lutowanie reakcyjne kompozycją proszkową topnik
+ Si,
– zastosowanie zróżnicowanych postaci lutu.
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Michał Wińcza

Polskie kutry torpedowe
z kadłubami ze stopów aluminium
(czyli droga przez mękę realizatora)
Polish motor torpedo boats with aluminium
alloy hulls  (or the martydrom of designers)
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono problemy, jakie wystąpiły
podczas budowy kutrów torpedowych z kadłubami ze stopów aluminium (AlMg5) w Stoczni Północnej w Gdańsku.
Omówione zostały założenia projektowe, realizacja budowy kadłuba i problemy pojawiające się w trakcie eksploatacji jednostki.

The article presents the problems met at construction
of motor torpedo boats with aluminium alloy (AlMg5) hulls
at Stocznia Północna, Gdańsk. It describes design figures,
hull-building process, and problems met at the operations
and maintenance of the vessels.

Wstęp
Pierwsze prace studyjne rozpoczynające projektowanie
kutrów torpedowych rozpoczęły się w 1957 r., a w listopadzie
1958 r. CBKO Nr 21) przedstawiło cztery warianty konstrukcji
kutra torpedowego z kadłubem ze stopów aluminium.
W latach 1945-1958 Polska Marynarka Wojenna była
„kopciuszkiem”, jeśli chodzi o wyposażenie lekkich sił uderzeniowych w kutry torpedowe. Górowały nad naszą Marynarką
wszystkie państwa rejonu Morza Bałtyckiego (poza Finlandią2)), takie jak Dania (16 nowoczesnych jednostek), Szwecja
(17 jednostek w pierwszej linii plus 25 w rezerwie) czy NRD
– 79 jednostek. W tym okresie Polska Marynarka Wojenna
miała na wyposażeniu 13 jednostek produkcji ZSRR (projektu 183), przy czym były to okręty „drugiej świeżości”. Ambitne
plany wyposażenia naszej floty w nowoczesne, szybkie jednostki uderzeniowe miały zniwelować dysproporcje między
Polską a pozostałymi państwami akwenu Morza Bałtyckiego.
Zimna analiza ilościowych i jakościowych założeń taktyczno-produkcyjnych wprowadziła znaczące korekty do pierwotnych planów. Z początkowej – planowanej w 1957 r. liczby
69 jednostek, w wyniku zmian kolejno ustalono w 1959 r. – 20
jednostek, a w końcowym efekcie jednostkę doświadczalną
i osiem okrętów bojowych.

Prace studyjno-projektowe
Według wstępnych założeń taktyczno-technicznych przewidziana do produkcji jednostka powinna spełniać następujące warunki:
– wyporność ok. 60 t,

–
–

prędkość maks. 55 węzłów (przeszło 100 km/h),
zdolność wykonywania zadań bojowych (dzielność) przy
stanie morza 7÷8 stopni i sile wiatru do 12 stopni Beauforta,
– niezatapialność jednoprzedziałowa,
– zasięg w zależności od prędkości: 300÷400 Mm przy
prędkości ekonomicznej i ok. 100 Mm przy prędkości bojowej,
– uzbrojenie – 2 torpedy w wyrzutniach i podwójnie sprzężona armata kal. 25 mm.
Wymagania te nie były niemożliwe do spełnienia, wymagały jednak uruchomienia prac badawczych i produkcyjnych
o bardzo specyficznym charakterze, nie zawsze do końca
opanowanych nawet w państwach o znacznie wyższym potencjale przemysłowym niż Polska.
W większości przypadków problemy te dotyczyły konstrukcji napędów, elektroniki oraz uzbrojenia i w niniejszym
opracowaniu omawiane będą marginalnie.
W celu zilustrowania tych problemów wystarczy podać,
że przewidywana moc napędów dla kutra torpedowego
o długości ok. 25 m i wyporności maksymalnej ok. 95 t miała
wynosić 12 000 KM (8820 kW) – 4 szybkoobrotowe silniki
wysokoprężne o mocy 882 kW (1200 KM) i turbina gazowa
o mocy 5300 kW (7200 KM) – taką moc instaluje się na
statkach o długości ok. 120 m i nośności 8870 t z najwyższą
klasą lodową (pływanie przy pokrywie lodowej o grubości
do 1 m).
Nie do wyjątków należały przypadki, w których „specjaliści do spraw wojenno-morskich”, po uzyskaniu informacji,
że „angloamerykańscy imperialiści” produkują jednostki
wojenne o wyśrubowanych parametrach techniczno-taktycznych, żądali okrętów o dwukrotnie wyższej prędkości,
CBKO Nr 2 – Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych Nr 2 – wyodrębniona jednostka przeznaczona do projektowania jednostek specjalnych.
2)
Traktat Pokojowy zabraniał Finlandii utrzymywania lekkich sił uderzeniowych, w tym kutrów torpedowych.
1)

Mgr inż. Michał Wińcza – Główny Spawalnik Stoczni Północnej w latach 1956–1970.
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z dwukrotnie większym wyposażeniem bojowym, przy utrzymaniu wyporności i wymiarów gabarytowych, nie licząc się
z realiami technicznymi i zdrowym rozsądkiem.
Odrębnym zagadnieniem, będącym przedmiotem studiów i analiz, była konstrukcja kadłuba i dobór materiałów,
z których miał być on wykonany. Przy wstępnym założeniu, że
najbardziej racjonalnym materiałem na kadłub są stopy aluminium, rozpatrywane były również inne warianty, takie jak:
– wiązania i usztywnienia ze stopów aluminium, poszycie
z drewna i warstwa zewnętrzna z laminatów,
– wiązania i usztywnienia stalowe, poszycie z drewna i laminatów,
– kadłub całkowicie stalowy.
Przeważyła koncepcja kadłuba ze stopów aluminium, pomimo że zarówno konstruktorzy, jak i wykonawcy mieli pełną
świadomość trudności, jakie mogą wyniknąć ze stosowania
tego tworzywa.
Jednym z głównych problemów, które trzeba było rozwiązać, były obliczenia wytrzymałości kadłuba. Przewidziany
do zastosowania stop AlMg5 umocniony przez zgniot traci
w wyniku spawania – w strefie wpływu ciepła – swoje pierwotne parametry wytrzymałościowe i osiąga wartości (Rm
i Re) materiału w stanie miękkim, tj. o ok. 20÷30% niższe.
W konstrukcji kadłuba średni odstęp międzywręgowy wynosił ok. 620 mm, a odległość między wzdłużnikami nie przekraczała 300 mm. Stwarzało to sytuacje, w których poszycie
kadłuba składało się z „wysepek” materiału o podwyższonej
wytrzymałości, otoczonych poprzecznymi i wzdłużnymi pasami o obniżonej wytrzymałości. Metodyka obliczeń konstrukcji

o zmiennej wytrzymałości dla tego typu rozwiązań nie była
jeszcze w sposób jednoznaczny rozpracowana i dlatego podstawowy problem wynikał z braku świadomości, które z wartości przyjąć do obliczeń i czy istnieją korelacje między tymi
wartościami. Innym problemem, który nie był chyba do końca
rozwiązany, były przeciążenia dynamiczne o wartościach dochodzących w warunkach ekstremalnych do 9g i ich wpływ
na prace projektowe i późniejszą eksploatację okrętu.

Konstrukcja kadłuba
Kuter torpedowy (jednostka projektu 663D – doświadczalny) był jednostką jednokadłubową z kadłubem typu ślizgowego z napędem czterośrubowym. Rozwiązanie konstrukcji tego typu wynikało z zakładanych prędkości, przy ekstremalnym stanie morza 7÷8 stopni (teoretycznie do 10) i sile
wiatru do 12 stopni w skali Beauforta. Parametry te w trakcie
projektowania i eksploatacji były kilkakrotnie korygowane
z tendencją zniżkową. Kadłub budowany był systemem sekcyjnym jako konstrukcja prawie całkowicie spawana – wyjątek
stanowiły nitowane ułożyskowania wałów i sterów wychodzące z kadłuba i wsporniki wałów śrubowych (rys. 1). Do wykonania konstrukcji podstawowej kadłuba zastosowano blachy
ze stopu AlMg5 umocnionego przez zgniot. Poszycie denne
i stępka płaska miały grubość 6 mm, a burty – 5 mm.
Usztywnienia wzdłużne wykonywane były z płaskowników wycinanych z blachy w stanie utwardzonym i wyginane

Rys. 1. Kuter projektu 663D ORP Błyskawiczny (rysował – Tomasz Grotnik)
Fig. 1. 663D Design Torpedo Boat ORP Błyskawiczny (drawing – Tomasz Grotnik)
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na kątowniki nierównoramienne. Zastosowanie kątowników
giętych z blach umocnionych przez zgniot wynikało z faktu,
że wszystkie kształtowniki wytłaczane jako półfabrykaty miały wytrzymałość materiału w stanie miękkim, co mogło wpływać na całkowitą wytrzymałość kadłuba. Grodzie wykonane
były z blach o grubości 3÷6 mm w zależności od ich położenia wewnątrz kadłuba. Kadłub był podzielony grodziami na 7
przedziałów wodoszczelnych, z gwarancją niezatapialności
jednoprzedziałowej (rys. 2, 3).
Warunek ten budził wiele kontrowersji i zastrzeżeń ze
strony armatora, który domagał się dwuprzedziałowej niezatapialności, tzn. utrzymania okrętu na wodzie przy całkowitym
zalaniu dwóch przedziałów. W tym przypadku konstruktorzy z
CBKO Nr 2 okazali wyjątkową nieustępliwość, gdyż wymagania ekspertów z Marynarki Wojennej i ze „Wschodu” opierały
się często na „pobożnych” życzeniach, a nie na realiach technicznych. Nadbudówka wykonana z blach ze stopu AlMg4 o
grubości 3 mm rozciągała się między wręgami 8÷26, licząc od
rufy. Całkowita liczba wręgów 35 (rys. 3).

Rys. 2. Wnętrza rufowej części kadłuba kutra doświadczalnego w
trakcie budowy. Widoczny układ wiązań ramowych
Fig. 2. View of interiors of experimental boat hull stern part for the
period of building works. Exposed floor plate configuration

Budowa kadłuba
Zlecenie na budowę doświadczalnego kutra torpedowego (proj. 663D) i 8 kutrów bojowych (proj. 664) ulokowane zostało w Stoczni Północnej w Gdańsku. W rywalizacji
o uzyskanie kontraktu „startowała” Stocznia Wisła z Gdańska,
która w tym okresie prowadziła przygotowania do produkcji
wodolotu ZRYW z kadłubem ze stopów aluminium. Wybór
wykonawcy nie miał w tym przypadku większego znaczenia,
gdyż oba zakłady tak naprawdę nie były przygotowane do
prowadzenia tak odpowiedzialnych prac i nie miały niezbędnego doświadczenia. Korzyści z uzyskania kontraktu były
nad wyraz atrakcyjne, gdyż przy rozliczaniu jednostki prototypowej nie obowiązywała cena kontraktowa, tylko kalkulacja
wynikowa z ustaloną marżą, tak że stocznia nie ponosiła ryzyka finansowego.
Stocznia Północna swoje doświadczenia dopiero zdobywała przy produkcji nadbudówek ze stopów aluminium przeznaczonych na okręty desantowe dla armatora radzieckiego.
Doczołowe spoiny zewnętrzne (od strony wody) wykonywane były metodą TIG3), spoiny pachwinowe wewnątrz nadbudówki metodą MIG. O ile wykonawstwo spoin doczołowych
przebiegało w miarę poprawnie, to jakość spoin pachwinowych była problemem nie do pokonania. W pierwszej z serii nadbudówek występowały pęknięcia zwłoczne (głównie
w kraterach), przy czym ich liczba oscylowała w granicach
kilkuset. Sytuacja została z grubsza opanowana przez nawiercanie i wycinanie kraterów, odpowiednie przeszkolenie
spawaczy i dużą tolerancję przedstawiciela armatora4), który ze zrozumieniem podchodził do stoczniowych trudności.
Doświadczenia uzyskane przy produkcji nadbudówek zostały
z powodzeniem wykorzystane przy budowie kadłuba kutra.
Do prowadzenia prac kadłubowych wydzielony został
na terenie stoczni pilnie strzeżony budynek, niedostępny
dla osób postronnych. Zatrudniony tam personel, oprócz
normalnych przepustek, musiał okazać przepustki specjalne i znaczek identyfikacyjny. Pracownicy „przyodziani” byli
w jaskrawo żółte kombinezony, przez co narażeni byli na
różne niewybredne dowcipy. Produkcję rozpoczynano do
dekonserwacji blach. Blachy o wymiarach 8000x1500 mm
Według panujących w tym okresie przekonań mikroporowatość
spoin wykonywanych metodą MIG może być przyczyną powstania
korozji.
4)
Kapitan pierwszej rangi (komandor) G. Wasilew, przesympatyczny
Gruzin.

Rys. 3. Kuter doświadczalny w trakcie budowy. Widoczny przedział
przyszłej siłowni. Na pierwszym planie fundament jednego z silników, dalej fundament turbiny. Uwagę zwracają solidne wzmocnienia
burt i dna
Fig. 3. Experimental boat for the period of building works. Exposed
room of the future power plant. Foreground: bed of one of engines.
Background: bed of propulsion turbine. Pay attention to massive
doubling of sides and bottom

3)

Rys. 4. Widok dzioba kadłuba kutra projektu 663D
Fig. 4. 663D Design Torpedo Boat. View of hull bow
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Rys. 5. Transport kadłuba kutra w Stoczni Północnej do basenu przd wodowaniem
Fig. 5. Stocznia Północna. Transport of boat hull to the model tank prior to launching

(produkcji NRF) dostarczane były do stoczni pokryte
specjalnym obojętnym smarem i przełożone papierem
parafinowym. Smar zmywano z zastosowaniem rozpuszczalników różnych typów, dostępnych aktualnie na rynku.
Należy zaznaczyć, że na jeden kadłub przerabiano ok.
45 t blachy i kształtowników, co świadczy o skali przedsięwzięcia (rys. 5, 6).
Blacha była obrabiana (krawędzie) za pomocą zmechanizowanych narzędzi do obrabiania drewna, a kształtowana na
specjalnie do tego celu wykonanej w stoczni prasie hydraulicznej. Sekcje płaskie były spawane na zaprojektowanym
i wykonanym w Stoczni stanowisku z dociskami hydraulicznymi. Maksymalna siła docisku wynosiła 5 t/mb. Jak podano uprzednio, wszystkie styki wykonywane były metodą TIG
i podlegały 100% kontroli radiologicznej. Kontrola radiologiczna była prowadzona bardziej dla uspokojenia przedstawicieli armatora i własnego sumienia, gdyż podstawową
wadą występującą w spoinach były tlenki, o grubościach niemożliwych do wykrycia na zdjęciach rentgenowskich. Niewykryte wady były przyczyną występowania pęknięć w czasie
eksploatacji okrętu. Urządzenia do spawania były kupowane przy zachowaniu najwyższej oszczędności, bez podstawowego niezbędnego do spawania wyposażenia (dewizy).
Brak było np. urządzeń do eliminacji składowej stałej prądu,
a mogące je zastąpić akumulatory też były niedostępne na
rynku. Dysze do palników wykonywane były początkowo
z rurek ze szkła kwarcowego, a następnie metodą chałupniczą w narzędziowni.
Do celów produkcyjnych został w stoczni opracowany
i wykonany palnik plazmowy. Nie był to nawet na owe czasy szczyt techniki, ale całkiem poprawnie spełniał swoje
zadania. Palnik miał wymiary kilogramowej puszki konserw
i był zasilany z czterech połączonych spawarek wirujących
(1100 A każda). Odrębnym problemem, bardzo trudnym do
wyeliminowania, były deformacje poszycia kadłuba, których
wartości znacznie przekraczały dopuszczalne. Dla jednostek pływających z dużymi prędkościami, nierówności występujące na powierzchniach stykających się z wodą, w sposób zasadniczy wpływają na obniżenie parametrów eksploatacyjnych. W tym przypadku niemożliwe było przeniesienie
metod prostowania stosowanych w Stoczni na konstrukcjach
stalowych (grzanie palnikami) ze względu na specyficzne
własności stopów aluminium (duża przewodność i szybkość
rozprzestrzeniania się ciepła). Dopiero wprowadzenie palnika gazowego z blokadą wodną i zastosowanie nagrzewania
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łukiem elektrycznym (bez roztapiania powierzchni) pozwoliło
na opanowanie sytuacji, wprowadzało jednak do konstrukcji
dodatkowe strefy o obniżonej wytrzymałości.

Próby i eksploatacja
23 lutego 1965 r. jednostka została przesunięta na nabrzeże i dźwigiem pływającym zwodowana. Ze względu na
ścisłą tajemnicę kadłub był przykryty „całunem” brezentowym. Podniesienie bandery (uroczyste) na doświadczalnym
kutrze torpedowym ORP BŁYSKAWICZNY miało miejsce 6
listopada 1965 r. W grudniu tego roku przystąpiono do prób,
które miały wykazać zalety i wady jednostki, a wnioski miały
stanowić podstawę do uruchomienia produkcji seryjnej.
W trakcie prób stwierdzono następujące wady i niedociągnięcia projektowo-wykonawcze:
–

bardzo wysoki poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach okrętu (115÷131 dB), znacznie przekraczający
wartości dopuszczalne,

–

bardzo wysoki poziom przeciążeń, znacznie przekraczający projektowe wartości dopuszczalne 9g (na przyrządach ze skalą maksymalną 10 wskaźnik wyszedł znacznie poza skalę), co było powodem deformacji dziobowej
części kadłuba,

–

silne drgania i wibrację kadłuba powodujące liczne pęknięcia i konieczność częstej kontroli kadłuba oraz negatywnie wpływające na samopoczucie załogi,

–

brak możliwości wysprzęglenia śrub napędzanych turbiną
gazową, co miało wpływ na spadek prędkości marszowej przy pracy silników wysokoprężnych,

–

brak synchronizacji mocy 2 silników pracujących na jedną
przekładnię,

–

konieczność ograniczenia pływania przy stanie morza powyżej 5 stopni, ze względu na występowanie pęknięć.
Wady te i mankamenty były w równej mierze spowodowane błędami projektowymi, jak i jakością prac stoczniowych,
zwłaszcza spawalniczych.

Rys. 6. Moment wodowania kutra projektu 663D
Fig. 6. 663D Design Torpedo Boat launching

Podsumowanie
Pomimo przytoczonych mankamentów i wad jednostka doświadczalna osiągnęła podstawowe parametry eksploatacyjne i bojowe: prędkość, dzielność morską
i możliwości ataku torpedowego, co stanowiło podstawę
do opracowania dokumentacji seryjnej, w której miały
być wyeliminowane wykryte niedociągnięcia. Niestety
w trakcie budowy jednostek seryjnych zmieniła się koncepcja zastosowania lekkich sił uderzeniowych floty. Rozwój
broni rakietowej, skuteczniejsze jej działanie oraz prze-

widywane mniejsze straty (przy ataku torpedowym straty
szacowano na 50%) spowodowały spadek zainteresowania kutrami torpedowymi. Produkcja w Polsce kutrów torpedowych rozminęła się w czasie ze światową tendencją
do rozwiązywania konfliktów na morzu. Spowodowało to
– przy jednocześnie występujących problemach w okrętach seryjnych – stosunkowo krótki okres ich eksploatacji
trwający od 10 do 14 lat. Ostatnie cztery okręty wycofano
z linii w 1986 r.
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Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP,
Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP,
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
oraz
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
Politechniki Wrocławskiej

zapraszają do udziału w:

II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO
pod hasłem:

„Metalizacja w przemyśle – dziś i jutro”
w Szklarskiej Porębie k. Wrocławia, w dniach 21-23 września 2009 r.
w Hotelu SUDETY przy ul. Krasickiego 10

● sesje referatowe

●

wystawy techniczne

●

imprezy towarzyszące

Komitet organizacyjny

Komitet naukowy

• dr inż. Hubert Drzeniek – przewodniczący
tel. 0-71 348 45 36
e-mail: biuro@euromat.pl

• prof. dr inż. Witold Milewski – przewodniczący
tel. 0-22 663 43 34
e-mail: korozja@imp.edu.pl

• mgr Katarzyna Gemsa – sekretarz
tel. 0-71 344 81 26
e-mail: zodok@not.wroc.pl

• mgr inż. Anna Olbrycht – sekretarz
tel. 0-22 663 43 34
e-mail: korozja@imp.edu.pl

Ważniejsze daty:
• zgłoszenie uczestnictwa do 31.08.2009,
• zgłoszenie referatów z krótkim streszczeniem (0,5 strony) do 28.02.2009,
• przesłanie gotowego tekstu referatu do 31.05.2009,
• zamieszczenie reklamy w Przeglądzie Spawalnictwa do 31.07.2009,
• zgłoszenie wystąpienia promocyjnego do 31.07.2009.
Referaty będą opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa, prosimy o przesłanie tytułu i krótkiego streszczenia
referatu w formie elektronicznej, e-mail: korozja@imp.edu.pl lub pocztą na adres: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul.
Duchnicka 3, 01-796 Warszawa (Anna Olbrycht).
Szczegółowe dane dotyczące Konferencji zostaną podane w Komunikacie nr 1.
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Inwertorowe źródła prądu firmy
Lorch do spawania aluminium
Do niedawna aluminium uważano za metal sprawiający największe trudności praktyczne
w trakcie spawania. Nieznajomość technologii, zły dobór materiałów, niska jakość używanych gazów, brak doświadczonych spawaczy, a nade wszystko nieodpowiednie urządzenia powodowały
wiele problemów i niską jakość wykonywanych spoin. Na szczęście sytuacja ta ulega od kilku lat
systematycznej poprawie. Wzrasta wiedza i świadomość użytkowników, poprawia się dostępność
materiałów i posiadany park maszynowy. Firma Lorch GmbH jest największym niemieckim producentem urządzeń spawalniczych. W swojej ofercie posiada zarówno zarówno urządzenia o budowie tradycyjnej, jak i zaawansowane technicznie inwertory. Poniżej omówione będą te z urządzeń,
które znajdują szerokie zastosowanie przy spawaniu aluminium.

Nowe półautomaty spawalnicze
serii Saprom SpeedPulse
W zasadzie o profesjonalnym spawaniu metodą MIG aluminium możemy mówić tylko w przypadku spawania prądem
pulsującym.
W półautomatach Saprom dodatkowo zastosowano funkcję TwinPulse®, która pozwala uzyskać lico spoiny zbliżone
do spawania prądem TIG AC.

Do urządzeń Saprom dostępnych od stycznia 2009 r. dodano funkcję SpeedPulse, która ma zastosowanie tylko przy
wysokowydajnym spawaniu stali węglowych lub nierdzewnych. Jednak użycie w tych spawarkach nowego układu monitorującego parametry spawania na pewno wpłynie na jeszcze lepsze wyniki osiągane dla aluminium.

Przemysłowe urządzenia
do metody TIG serii V AC/DC
TwinPulse® kontroluje w sposób ciągły fazy topienia
i chłodzenia materiału. Zmianie wartości prądu pulsującegotowarzyszy zmianaprętkości podawania drut.
Jest to możliwe dzięki temu, że urządzenia Saprom są
sterowane w pełni cyfrowo. Wysoka częstotliwość zastosowanego inwertora (80 kHz) powoduje, że urządzenie reaguje
błyskawicznie na wszelkie zmiany warunków w trakcie spawania i elastycznie dostosowuje łuk spawalniczy.
Do spawania aluminium dostępne są następujące programy spawalnicze:
• AlMg4,5Mn
• AlMg5
• AlSi3
• Al99,5
Łuk zwarciowy, Puls i TwinPulse®.
Są to programy „fabryczne”, znajdujące się w każdym
urządzeniu. Producent oferuje możliwość napisania programów specjalnych w przypadku, gdyby w kombinacji: rodzaj
aluminium/średnica drutu/gaz nie dało się skutecznie spawać
z wykorzystaniem programów wywołanych z pamięci urządzenia. Jednak programy standardowe są na tyle uniwersalne, że w ciągu 4 lat nikt nie zgłosił takiej potrzeby.
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Firma Lorch słusznie chwali się największym typoszeregiem przemysłowych urządzeń do spawania metodą TIG:
• V 24 (240 A/60%), wersje DC lub AC/DC, z chłodzeniem
wodnym lub bez, obudowa mobil lub kompakt
• V 27 (270 A/60%), wersje DC lub AC/DC, z chłodzeniem
wodnym lub bez, obudowa kompakt
• V 30 (300 A/60%), wersje DC lub AC/DC, z chłodzeniem
wodnym lub bez, obudowa mobil lub kompakt
• V 40 (400 A/60%), wersje DC lub AC/DC, z chłodzeniem
wodnym lub bez, obudowa kompakt
• V 50 (500 A/60%), wersje DC lub AC/DC, z chłodzeniem
wodnym lub bez, obudowa kompakt
Wybierając dowolne urządzenie V AC/DC, spawacz na
pewno doceni łatwość zajarzenia łuku dzięki temu, że zajarzenie odbywa się prądem stałym (+). Jeśli spawamy prądem przemiennym o kształcie sinusoidalnym, przekonamy
się, że urządzenia V są bardzo ciche w porównaniu z innymi
spawarkami AC/DC.
Do rozpoczęcia spawania wystarczą tylko 3 kroki: nastawienie średnicy elektrody, wartości prądu w amperach
i rodzaju prądu AC lub DC. Ponieważ urządzenie spawa tak
naprawdę wg wywołanego z pamięci programu, wszystkie
funkcje dodatkowe na krzywej prądowej dostosowują się do
wybranego prądu spawania.

A jeśli nie potrzeba 300 amperów?
Odpowiedzią jest urządzenie T 220 AC/DC lub jego
uproszczone, ekonomiczne wersje HT 220 AC/DC i HT 180
AC/DC. Te nowoczesne inwertory weszły do oferty firmy
Lorch w roku 2007. Są to urządzenia zasilane prądem jednofazowym 230 V przy zabezpieczeniu 16 A. Mimo to uzyskujemy nominalne prądy spawania TIG w wysokim cyklu pracy:
T 220 – 220 A/40%, HT 220 – 220 A/35%, mierzone przy
założonym filtrze przeciwpyłowym! Do spawania aluminium
oferują praktycznie ten sam wybór funkcji co zaawansowane
urządzenia V. Balans prądu przemiennego regulowany jest
w zakresie 10÷90% (+), częstotliwość prądu AC w zakresie
30÷200 Hz. w urządzeniu T 220 AC/DC można wykorzystać
funkcję MACS (modulacja prądu przemiennego), polegającą
na nakładaniu na siebie impulsów prądu zmiennego i prądu
stałego.

Rys. 1. Podawania drutu w uchwycie TIG
α – kąt między uchytem spawalniczym a zamocowanym systemem
podawania drutu dodatkowego bezprądowego =900
β – pochylenie uchwytu spawalniczego względem materiału
spawalniczego = ok. 150
c – odległość między elektrodą wolfronową a drutem = Średnica
elektrody

Rys. 2. Wykres prądu spawania i prędkości podawania drutu

Dzięki sterowaniu cyfrowemu możliwa jest synchronizacja pulsu prądu TIG (krzywa niebieska na rysunku 2) a impulsowym podawaniem drutu (krzywa czerwona i dwie różne
prędkości podawania v1 i v2).
Ważne przy spawaniu TIG z użyciem podajnika zimnego
drutu są także następujące funkcje:
• Korekta luzu drutu (czas, prędkość i opóźnienie)
• Czas wypełnienia krateru
• Czas i prędkość wycofania drutu

Podajnik zimnego drutu TIG
do spawania aluminium
Podajnik FEED1 może współpracować z każdym źródłem prądu serii V lub T. Drut aluminiowy odwijany z typowej
szpuli koszykowej jest podawany specjalnymi prowadnicami
pod elektrodę wolframową uchwytu TIG. Zaletą tego rozwiązania jest znaczne zwiększenie wydajności w porównaniu ze
spawaniem metodą TIG z materiałem dodatkowym w postaci
pręta. Przyjmuje się że dla dłuższych spoin prędkość spawania, wzrasta maksymalnie do 50% .

Podsumowanie
Aluminium skutecznie zdobywa sobie coraz większy
udział w rynku spawalniczym. Użytkownicy omawianych
w artykule urządzeń firmy Lorch z powodzeniem mogą podejmować się najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych prac przy spawaniu aluminium i jego stopów.
Oprac. Dyrektor Produktu
mgr inż. Wojciech Wierzba
- RYWAL RHC
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Plan wydawniczy miesięcznika
Przegląd Spawalnictwa 2009

ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE

Tematyka numeru

Nr

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.

1

Ogólny

2

Spawanie aluminium

3

Ogólny

4

Badania w praktyce

5

50 lat Centralnej komisji Spawalniczej  przy Zg ZZDZ

6

Urządzenia spawalnicze

7

Jakość w praktyce spawalniczej

8

XIII Spotkanie Spawalników Wybrzeża

9

II Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego

10

51 Krajowa Konferencja Spawalnicza

11

Osprzęt spawalniczy

12

Spawanie spieków metali

Prezentowany plan wydawniczy jest propozycją dla autorów i współpracjuących z czasopismem firm. Realizacja planu jest uzależniona od tematyki wpływających artykułów.

Przegląd Spawalnictwa
(Welding Review) 2009
Editorial calendar
Przykład: Cięcie, spawanie i napawanie czerpaków koparki
Zrobotyzowane stanowisko do cięcia tlenowego, spawania
technologią MIG/MAG TANDEM oraz napawania czerpaków
koparki. Do precyzyjnego i automatycznego pomiaru geometrii
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Poprawa stabilności łuku podczas spawania
aluminium dzięki zastosowaniu obojętnego
gazu osłonowego z domieszką tlenu
Improved arc stability in aluminium welding
by oxygen doping of inert welding gas
Streszczenie

Abstract

W ostatnich latach obserwowano na świecie stały
wzrost zużycia aluminium. Na pewno jego najważniejszym
powodem jest zapotrzebowanie na lekkie, paliwooszczędne konstrukcje w różnych obszarach transportu. Z tego
względu przemysł produkcyjny coraz bardziej koncentruje
się na skutecznym i rentownym wytwarzaniu produktów
użytkowych lub części z aluminium. Niestety utrudniają to
pewne cechy aluminium jako materiału, również dlatego,
że wyraźnie odbiegają one od cech stali, których dotyczy większość zdobytego doświadczenia produkcyjnego,
a także fakt, że w celu uzyskania optymalnej, lekkiej konstrukcji często konieczne jest łączenie różnych stopów
i półproduktów (części wyciskanych, kutych, walcowanych
lub odlewanych), co skutkuje szeroką gamą różnych możliwych warunków powierzchniowych i materiałowych.
Najważniejszym procesem łączenia aluminium jest
spawanie łukowe w osłonie gazów. Jednak wspomniane
zróżnicowanie materiałów w połączeniu z wymaganiami
produkcji masowej daje stosunkowo wąski zakres parametrów technologicznych udanego spawania. To z kolei powoduje znaczne obniżenie rentowności, np. ze względu na
mniejszą prędkość spawania, przestoje linii produkcyjnej,
złomowanie lub naprawy po spawaniu.
Aby wyjaśnić, jak można zwalczać wady spawania
wynikające z charakterystyki aluminium za pomocą gazu
osłonowego, w artykule analizowano cechy różnych gazów
osłonowych, słupa łuku elektrycznego, powierzchni aluminium (warstwy tlenku) oraz zjawisk powierzchniowych.
Wyjaśniono również, jak domieszka czynnego O2 do obojętnego gazu osłonowego wpływa na rozszerzenie zakresu
parametrów technologicznych spawania, a tym samym jak
zmodyfikowany wybór gazu osłonowego zwiększa rentowność procesu spawania.

Over the last years, the worldwide aluminium consumption was constantly on the rise. Certainly the most
important driving force in this development is the need for
lightweight and fuel efficient design in all fields of transportation. Consequently, the importance of successful
and profitable processing of aluminium into serviceable
products or components comes more and more into the
focus of the manufacturing industry. Unfortunately this necessity is complicated by some of the aluminium material
properties, also because they differ significantly from steel
properties where in most cases manufacturing experience
was gained, and by the fact that for optimum lightweight
design often a material mix of different alloys and semifinished products (extrusion, forged, rolled or cast parts)
is necessary, creating a vast variety of different possible
surface and material conditions.
In terms of joining processes for aluminium, gas shielded arc welding is outstanding. But the above mentioned
material diversity in combination with mass production
requirements will result in a comparably small operating
envelope for successful welding. This will result in a significant reduction of profitability by e.g. reduced welding
speed, excessive downtime of the production line, scraping or reworking after welding.
To explain how counteracting the aluminium related
welding defects by means of the welding gas is possible,
this paper will take a close look at the properties of the
different welding gases, the column of the electric arc, the
aluminium surface (oxide film) and surface transactions.
Also it will explain how a dose of active O2 in an inert welding gas will contribute to an enlargement of the welding
operating envelope, and by such, how an adapted choice
of welding gas will increase the profitability of the welding
process.

Wstęp
Spawanie aluminium metodą GMA (łukowe w osłonie gazowej) jest zadaniem szczególnie trudnym, bo poza ogólnie
niekorzystnymi cechami spawalniczymi aluminium, takimi
Christoph Matz i Dr Gerald Wilhelm – The Linde Group,
Linde Gas Division/Dział Rozwoju Osłonowych Gazów Spawalniczych.

jak rozpuszczalność wodoru lub wysoka przewodność i rozszerzalność cieplna, mogą występować również inne ograniczenia, m.in. łączenie różnych stopów, różne półprodukty
lub różne grubości ścianek, które jeszcze bardziej komplikują
proces spawania, a tym samym zawężają zakres parametrów technologicznych spawania. Natomiast prowadzenie
procesu w wąskim zakresie parametrów oznacza, że nawet niewielkie odchylenia ok. dziesiętnych części milimetra
w np. przygotowaniu lub ustawieniu części zakłócają proces,
prowadząc do przestojów, niskiej jakości, konieczności naPrzegląd spawalnictwa 2/2009
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prawy lub nawet złomowania. Poza tym, szczególnie w przypadku nowoczesnej, zautomatyzowanej produkcji masowej,
bezawaryjność procesu stanowi być może najważniejszy wymóg, bo tylko wysoka wydajność przy dobrej jakości i niskim
odsetku napraw uzasadnia konieczne poważne inwestycje w
maszyny i urządzenia.
Z tego względu, aby móc skutecznie konkurować z innymi technologiami połączeń, branża spawalnicza musi znaleźć sposoby ustabilizowania procesów spawania metodą
GMA, co oznacza rozszerzenie zakresu parametrów technologicznych spawania i tym samym zapewnienie bezawaryjnego, powtarzalnego, wysokowydajnego procesu. Wymaga
to oczywiście pomocy ze strony producentów gazów osłonowych, ponieważ jeżeli ktoś sądzi, że oni tylko „dostarczają
materiału eksploatacyjnego koniecznego do spawania metodą GMA”, to pomija ogromny wpływ gazu osłonowego na
proces spawania oraz duże możliwości poprawy, jakie daje
jego wykorzystanie jako narzędzia optymalizacji spawania.

Znaczenie plazmy
Z badań w dziedzinie plazmy niskotemperaturowej wiemy,
że gaz osłonowy ma duży wpływ na słup łuku elektrycznego, a im niższy poziom energii łuku, tym wyraźniejszy wpływ
gazu osłonowego, co pokazano na rysunku 1 przedstawiającym łuk pulsujący [1].
W tym konkretnym przypadku intensywność promieniowania Cu i Ar pokazuje, że plazma argonowa jest obecna
Intensywność promieniowania linii widmowej Cu 793,312 nm i linii
widmowej Ar 801,479 nm w różnych momentach impulsu elektrycznego

Intens. prom. Cu 793
Intens. prom. Ar 801
Natężenie

Rys. 1. Zmiany plazmy łuku w czasie impulsu elektrycznego przy
lutowaniu twardym metodą MIGp ze spoiwem CuAl w atmosferze
czystego argonu
Fig. 1. Mutation of the arc plasma during a current pulse in MIGp
brazing with CuAl filler under pure argon

Rys. 2. Zmiany plazmy łuku z upływem czasu w trakcie impulsu prądowego przy spawaniu aluminium metodą MIGp w atmosferze gazu
VARIGON® He30S. Zdjęcia o krótkim czasie naświetlania wykonane
z użyciem selektywnych filtrów widmowych. W rzędzie górnym widać
widmo Ar I, w dolnym widmo Al I
Fig. 2. Mutation of the arc plasma over time during a current pulse in
MIGp welding of aluminium under a VARIGON® He30S welding gas.
High speed photographs taken with spectral selective filters. Visible in
the upper row is the Ar I spectrum, in the lower row the Al I spectrum
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od momentu wywołania impulsu prądu, natomiast plazma
Cu zaczyna dominować dopiero pod koniec impulsu, kiedy
plazma argonowa spada do mniej niż połowy początkowej intensywności. To samo można zauważyć przy spawaniu aluminium, przedstawionym na rysunku 2, zawierającym serię
obrazów w wybranym odcinku widma pokazujących zmianę
intensywności widm Ar I i Al I z upływem czasu w procesie
spawania impulsowego metodą MIG. Ponieważ zero wypada w momencie wywołania impulsu, staje się oczywiste, że w
czasie występowania prądu podstawowego plazma gazowa
zdecydowanie przeważa nad plazmą par metalu, a plazma
par metalu zaczyna przeważać dopiero po upływie pewnego
opóźnienia, podczas występowania dużego prądu impulsu.
Z powyższych informacji i ilustracji można wyciągnąć następujące wnioski:
– przy impulsowym spawaniu aluminium metodą MIG plazma gazowa przeważa przez ponad połowę czasu cyklu,
– plazma par metalu przeważa w czasie stabilniejszej fazy
wysokiego prądu impulsu,
– plazma par metalu ulega jonizacji z opóźnieniem,
– plazma gazowa przeważa w czasie ważniejszej fazy niskiego prądu podstawowego,
– plazma gazowa ulega szybkiej jonizacji,
– plazma gazowa jest szczególnie ważna przy niskich poziomach energii oraz dla ponownego zapłonu łuku w procesach z krótkim łukiem lub spawania prądem zmiennym
(AC) po zmianie biegunowości.
Mając na uwadze te ustalenia oraz uwzględniając fakt, że
MIGp jest najpowszechniejszym procesem w spawaniu aluminium, a obecnie wprowadza się na rynek nowe, energooszczędne procesy z krótkim łukiem, można wyciągnąć wniosek, że istnieje zdecydowane uzasadnienie dla poszukiwania
sposobów udoskonalenia procesu spawania z użyciem gazu
osłonowego.

Rola plamki katodowej
łuku w spawaniu aluminium
Unikatowe w spawaniu aluminium jest jednoczesne występowanie dobrze przewodzącego prąd elektryczny metalicznego aluminium i izolującej warstwy Al2O3 na jego powierzchni. W badaniach przedstawiono wiele nowych ustaleń
na temat procesów takich jak inicjowanie podstawy katodowej
łuku, emisja i erozja warstw tlenków oraz rozmiar i cykl występowania plamek katodowych łuku oraz fakt, że w procesach
tych poważną rolę odgrywa Al2O3 [2, 3]. Autor [2] twierdzi, że
typowe warstwy Al2O3 o grubości do 10 nm nie pozwalają na
żadną emisję, dopóki nie pojawi się średnie pole elektryczne
wynoszące ok. 109 V/m, które nigdy nie występuje przy spawaniu. Przy obecności działającej jako izolator warstwy Al2O3
na powierzchni aluminium i traktowaniu spawanej części jako
katody, elektrony potrzebne do utrzymania przepływu prądu
muszą zostać pobrane z jeziorka spawalniczego i dobrze
przewodzącego obszaru o rozpylonej warstwie tlenkowej.
Ponieważ aluminium to „materiał zimnej katody”, oznacza to,
że elektrony muszą być uzyskane w drodze emisji polowej.
W pracy [4] wyjaśniono szczegółowo różne możliwe
mechanizmy emisji (emisja polowa, emisja termojonowa
oraz emisja termopolowa jako ich kombinacja) i wskazano,
że ilość elektronów wytwarzana przez emisję polową jest
o wiele za mała, aby utrzymać wyładowanie łukowe. Wniosek z tego, że dotrzymane muszą być efekty cieplne wytwarzania nośnika ładunku, a konieczny poziom emisji elektronów zapewnić może tylko emisja termopolowa przy o wiele
większej gęstości prądu.

Autor kolejnej pracy [5] zwraca uwagę, że przy emisji polowej (normalnym wyładowaniu jarzeniowym) zwiększenie prądu spowoduje rozszerzenie źródła elektronów na całą katodę,
a od tego momentu ewentualne zwiększenie prądu będzie
możliwe tylko przy zwiększeniu gęstości prądu i większym
wytwarzaniu elektronów. Ustalił on również, że zwiększenie
prądu spowoduje przejście z normalnego wyładowania jarzeniowego z katody do anormalnego wyładowania jarzeniowego, dlatego cała powierzchnia katody nie tylko będzie stale,
spokojnie jarzyła, ale czynna część podstawy katodowej silnie
się również skurczy do kilku malutkich, jasnych punktów poruszających się po powierzchni – plamek katodowych. Po tej
zmianie nastąpi również emisja termojonowa wywołana przez
silne nagrzewanie się powierzchni katody lub zwiększające
się pole elektryczne na tej powierzchni. Takie równoczesne
wystąpienie emisji termojonowej i polowej, czyli emisja termopolowa, skutkuje szybkim wzrostem produkcji emitowanych
elektronów wraz ze zwiększaniem się gęstości prądu. Sytuacja dotycząca wyładowań zupełnie się zmienia, bo w emisji
termopolowej obydwa efekty nie tylko się sumują, ale występuje też nieliniowy wzrost o współczynniku przekraczającym
500. Na podstawie wymiarów kraterów stanowiących ślady
erozji wywołanej przez plamki łukowe na katodzie, autor [5]
oszacowuje gęstość zarówno prądu, jak i mocy. Ponieważ typowa średnica takich kraterów wynosi 10 µm, autor wnioskuje,
że uśrednione, typowe gęstości prądu na powierzchni plamki
katodowej związanej z łukiem wynoszą 1011 A/m², a gęstości
mocy ponad 1012 W/m².
W publikacji [6] autorzy podkreślają korelację między
zwiększaniem się grubości warstwy tlenków i wzrostem gęstości prądu, kiedy łuk spawalniczy nie może już przebić grubych warstw tlenków ani przez bombardowanie jonami dodatnimi, ani przez dielektryczny rozkład tlenku. Zatem jeżeli
tlenku nie da się przebić, następuje ograniczenie powierzchni, w którą uderza łuk, co prowadzi do wzrostu gęstości energii przy danej mocy łuku. W pracy opisano pozytywny wpływ
dielektrycznego rozkładu powierzchniowych tlenków na ilość
emitowanych elektronów, jednak efekt ten zanika w momencie oczyszczenia powierzchni z tlenków [6].

Czynne dodatki
do gazu osłonowego
Jak można udoskonalić spawanie aluminium metodami
TIG i MIG przez modyfikację gazu osłonowego, jeżeli przez
udoskonalenie rozumie się ustabilizowanie tych procesów
i rozszerzenie zakresu parametrów technologicznych, dzięki
czemu procesy te będą mniej wrażliwe na zmiany na linii produkcyjnej? Pamiętając o przedstawionych wynikach badań
i o tym, że proces można ustabilizować, zwiększając gęstość
prądu lub produkcję emitowanych elektronów, można wykorzystać warstwę Al2O3 jako narzędzie do zmniejszenia wielkości plamek katodowych w celu podniesienia gęstości prądu
i uzyskania stałego emitera elektronów dzięki dielektrycznemu rozkładowi tlenku. Aby to osiągnąć, należy zapewnić stałe tworzenie się Al2O3, przez dodawanie do gazu osłonowego
domieszki składników czynnych, przy czym domieszkowanie
oznacza dodawanie ich w zakresie części na milion (ppm).
Ilość domieszkowanego składnika wyznaczają dwa wymogi graniczne. Musi ona być wystarczająca, aby na gorącej
powierzchni aluminium w osłonie gazowej stale tworzyła się
cienka, czysta warstwa Al2O3 i na tyle mała, aby spełnić oczywisty, najważniejszy wymóg – nie wpływać negatywnie na
parametry materiału. Jednak spełnione muszą być również
inne wymagania, takie jak to, że produkt musi być łatwy w po-

próbki frezowane, bez Al2O3
próbki oczyszczone, z Al2O3
na powierzchni
na powierzchni
Rys. 3. Próby zmechanizowanego spawania metodą TIG-AC frezowanych lub oczyszczonych próbek aluminium, ilustrujące stabilizujący wpływ Al2O3 i VARIGON® S
Fig. 3. Mechanised TIG-AC dummy run on milled or cleaned aluminium
samples, showing the stabilising effects of Al2O3 and VARIGON® S

Rys. 4. Spoina wykonana zmechanizowaną metodą impulsową MIG
na świeżo frezowanym aluminium (EN AW-6082 (Al Si1MgMn)). Po
lewej gazem osłonowym jest argon, po prawej VARIGON® S. Spoina po prawej ma znacznie mniejszy obszar napylony, równiejszy
brzeg spoiny i drobniejszą łuskę
Fig. 4. Mechanised MIGp bead on plate run on ultimately prior milled
aluminium (EN AW-6082 (Al Si1MgMn)). Left, welding gas argon, right,
welding gas VARIGON® S. The right weld bead shows a significantly
smaller sputtered area, a more even weld toe and a finer ripple

Rys. 5. Układ do podawania VARIGON® S
Fig. 5. Supply solution for VARIGON® S

Rys. 6. Spoina pachwinowa wykonana zmechanizowaną metodą
impulsową MIG na arkuszach o różnych grubościach (3 i 8 mm),
vW = 75 cm/min
Fig. 6. Mechanised MIGp fillet weld on sheets of different thickness
(3 and 8 mm), vW = 75 cm/min

dawaniu i nie może zagrażać pracownikowi. Z tych powodów
postanowiono jako czynny składnik zastosować tlen. Wynikiem tych prac nad udoskonaleniem spawania aluminium
metodą GMA jest VARIGON® S, gaz osłonowy domieszkowany 300 ppm O2.
Przegląd spawalnictwa 2/2009

27

VARIGON® S można podawać przez mieszanie dwóch
standardowych produktów przy użyciu zwykłego dwuskładnikowego mieszalnika gazów przedstawionego na rysunku 5.
Oczywiście korzyści wynikające z domieszkowania tlenem można uzyskać również przy zastosowaniu mieszanek
argonu i helu. Gazy osłonowe z serii VARIGON® HeS optymalizują procesy spawania przez zapewnienie wyższej produktywności, lepszego wypełniania szczelin, większej głębokości wtopienia lub uniknięcia (zmniejszenia) wstępnego podgrzewania, przy jednoczesnej poprawie wyglądu spoiny (rys.
6). Dwucyfrowa liczba po literach „He” określa udział helu
w mieszance. Układ do podawania jest podobny jak na rysunku 5, ale potrzebny jest mieszalnik trójskładnikowy.

Spawanie
ze zmniejszonym zużyciem energii
Jak wspomniano już wcześniej, wpływ gazu osłonowego
staje się tym większy, im większe jest obniżenie poziomu
energii i im surowsze wymagania dotyczące zapłonu łuku.

Aspekty te nabierają szczególnego znaczenia w związku z
niedawnym wprowadzeniem na rynek nowoczesnych procesów spawania ze zmniejszonym zużyciem energii, takich
jak CMT (Cold Metal Transfer), spawanie zimnym łukiem
(Cold Arc) lub STT (Surface Tension Transfer), czy technologii MIG-AC.
Na rysunku 7 pokazano, że pomiędzy konwencjonalnymi procesami spawania a procesami o regulowanym elektronicznie krótkim łuku występuje ogromna różnica mocy.
W związku z tym, aby uzyskać optymalne spoiny, bardzo
ważna jest nie tylko łatwa jonizacja w celu ponownego zapłonu łuku i utrzymanie plazmy przy niskich parametrach,
ale również optymalna przemiana tej niewielkiej ilości energii
pozostałej w łuku w celu najlepszego możliwego wypełnienia
szczeliny, zwilżania, płynności lub wtopienia w materiał.
Oczywiście wymagania podobne jak dla procesu z krótkim łukiem dotyczą również spawania metodą MIG-AC, w którym ważny jest najlepszy możliwy ponowny zapłon łuku przy
niskim prądzie podstawowym po zmianie polaryzacji oraz optymalne przekształcenie zmniejszonej energii tego procesu.
Na rysunku 8 przedstawiono poprawę w MIG-AC wynikającą
z zastosowania gazu osłonowego VARIGON® He30S.

Konwencjonalny krótki łuk

Elektronicznie regulowany
krótki łuk

Moc elektryczna podczas
ponownego zapłonu

Rys. 7. Graficzne przedstawienie różnicy w mocy elektrycznej
w momencie zapłonu łuku pomiędzy procesem konwencjonalnym
i z elektroniczne regulowanym łukiem
Fig. 7. Illustration of the difference in electrical power at the moment
of arc ignition between the conventional and the electronically regulated short arc process

Podsumowanie
Przy spawaniu aluminium metodami GMA korzystne
jest celowe domieszkowanie obojętnych gazów osłonowych niewielkimi ilościami czynnych składników. Prowadzi ono do poprawy wyglądu zewnętrznego spoin oraz optymalizacji procesu spawania przez rozszerzenie zakresu
jego parametrów technologicznych, co sprawia że proces
jest stabilniejszy, elastyczniejszy i bardziej powtarzalny.
Ma to krytyczne znaczenie szczególnie w obszarach wymagających dużych inwestycji, zwłaszcza w zautomatyzowanej produkcji masowej, w której najważniejszym wymogiem jest bezawaryjność procesu. Aby indywidualnie zoptymalizować gaz osłonowy do danego zastosowania przy
wykorzystaniu gazu VARIGON® S lub VARIGON® HeS,
trzeba oczywiście najpierw zainwestować nieco więcej
w zaplanowanie tej operacji technologicznej i w gaz osłonowy. Jednak w ostatecznym rozrachunku takie korzyści
jak wyższa wydajność, lepsza jakość, mniej napraw, krótsze przestoje i skrócony czas obróbki pomocniczej, wynikające ze zmodyfikowanego wyboru gazu osłonowego,
również przy zastosowaniu mieszanek argonu i helu, na
pewno się opłacą.
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Rys. 8. Złącze zakładkowe wykonane metodą MIG-AC na blasze o
grubości 1,0 mm ze szczeliną 1,0 mm przy prędkości vW = 1,0 m/min.
Gaz osłonowy VARIGON® He30S, metal rodzimy EN AW-5754
(Al Mg3), spoiwo S Al 5183 (AlMg4,5Mn), Ø = 1,2 mm
Fig. 8. MIG-AC overlap joint on t = 1.0 mm sheet with 1.0 mm gap at
vW = 1.0 m/min. Welding gas VARIGON® He30S, parent metal EN
AW-5754 (AlMg3), filler S Al 5183 (AlMg4,5Mn), Ø = 1.2 mm

Literatura
[1] Metzke E., Schöpp H.: Diagnostics of the column of a MIG
welding arc, presentation at DVS arc colloquium (Diagnostyka słupa łuku spawalniczego w metodzie MIG, prezentacja na
sympozjum DVS dot. łuku), Düsseldorf, 26.11.2003.
[2] Guile A.E., Hitchcock A.H.: Appl. Phys. (Fizyka stosowana),
Tom 8, 1975.
[3] Rageh M.S.I., Morgan D.V., Guile A.E.: Appl. Phys., Tom 10,
1977.
[4] Schellhase M.: Der Schweisslichtbogen – ein technologisches
Werkzeug, DVS Verlag, ISBN: 978-3-87155-100-0.
[5] Hantzsche E.: IEEE Transactions on Plasma Science (Materiały IEEE nt. badań o plazmie), Tom 31, Nr 5, październik
2003.
[6] Yarmuch M.A.R., Patchett B.M.: Welding Journal (Czasopismo spawalnicze), Tom 86, lipiec 2007.

Al Obeidi A. Hadi

Spawane konstrukcje okrętowe
ze stopów aluminium
Aluminium alloy welded ship structures
Streszczenie

Abstract

Po drugiej wojnie światowej stopy aluminium wprowadzono na skalę masową do konstrukcji okrętowych.
W artykule omówiono przyczyny i celowość stosowania
tego stopu w konstrukcjach jednostek pływających oraz
technologię wykonywania wielkogabarytowych struktur
okrętowych.

It was after the World War II when aluminium found its
way to the shipbuilding industry on a large scale. The article shows the reason and purpose of application of such
alloys in seagoing vessel structures as well as the technology of manufacturing large size ship components.

Wstęp
Stosowanie stopów aluminium w konstrukcjach okrętowych ma stosunkowo krótką historię. Większość konstrukcji
okrętowych w latach trzydziestych ubiegłego wieku wykonywana była ze stopu AlCu (duraluminium) o niskiej odporności na korozję w wodzie i atmosferze morskiej. Powodowało to szybkie zużycie korozyjne i konieczność wycofywania
konstrukcji z eksploatacji. Dopiero opracowanie stopów Al
o dużej odporności korozyjnej i wydajnych metod spawania pozwoliło na szerokie wprowadzenie stopów aluminium
(zwłaszcza AlMg) do konstrukcji okrętowych.

–
–
–

i zwiększenie odporności na porastanie, co daje znaczne
oszczędności w pokryciach antykorozyjnych i zmniejsza
liczbę dokowań statku,
zmniejszenie pola magnetycznego, co ma szczególne
znaczenie dla niektórych okrętów, np. trałowców,
zmniejszenie możliwości powstawania pożarów na zbiornikowcach (stopy aluminium to materiał nieiskrzący się),
możliwość instalowania urządzeń elektroniczno-nawigacyjnych wysoko nad pokładem – dotyczy to głównie jednostek specjalnych i pozwala na utrzymanie stateczności
jednostki wskutek obniżenia środka ciężkości.

Celowość stosowania
stopów aluminium
Dzięki zastosowaniu stopów aluminium zamiast stali do
budowy całych kadłubów lub poszczególnych konstrukcji kadłubowych uzyskuje się znaczące efekty techniczno-eksploatacyjne:
– zwiększenie nośności statku,
– zwiększenie stateczności przy zachowaniu niezmienionej
szerokości statku,
– utrzymanie stateczności obliczeniowej przy jednoczesnym
zmniejszeniu szerokości kadłuba,
– zmniejszenie wymiarów i masy kadłuba przy zachowaniu
nośności obliczeniowej,
– zmniejszenie mocy maszyny lub zwiększenie prędkości
statku przy niezmienionej mocy maszyn,
– zwiększenie wysokości kadłuba – przy utrzymaniu wyporności obliczeniowej (bez utraty stateczności), dzięki czemu zwiększa się ładowność statku,
– zwiększenie odporności na korozję w wodzie morskiej
Mgr inż. Al Obeidi A. Hadi – Główny Spawalnik w firmie
Aluship Technology Sp. z o.o.

Rys. 1. Przekrój palnika z blokadą wodną: α – kąt wypływu wody
z dyszy
Fig. 1. Cross-section of blowpipe with water control system: α – angle of water discharge from the nozzle

Stopy aluminium, jako materiał konstrukcyjny o dobrych
własnościach wytrzymałościowych i plastycznych oraz dużej
udarności w niskich temperaturach, nadają się do budowy
urządzeń do skraplania gazów, zbiorników okrętowych dla
statków przybrzeżnych i pełnomorskich, a także przewożących gazy ciekłe.
Wadami stosowania stopów aluminium w budownictwie
okrętowym są:
– wysoka cena stopów aluminium, od 6 do 8 razy większa
niż dla stali,
– trzykrotnie mniejsza wartość modułu sprężystości,
– niska temperatura topliwości,
– duże deformacje spawalnicze.
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Celowość stosowania stopów aluminium w konstrukcjach
okrętowych można uzasadniać na wiele sposobów. Podstawowym kryterium nie są w tym przypadku względy ekonomiczne, gdyż koszt wykonania konstrukcji aluminiowej – w
porównaniu z innymi tworzywami – jest wysoki. Decydującym
czynnikiem są tu efekty techniczno-eksploatacyjne, z których
wynikają również – w dłuższym okresie – określone zyski.
Zmniejszenie masy kadłuba zwiększa możliwości załadowcze statku, co w sposób prosty przekłada się na wyższe zyski z przewozów. Wysoka cena stopów aluminium jest częściowo niwelowana znacznym obniżeniem masy konstrukcji
(w stosunku do stalowej o ok. 50%). Dla jednostek rekreacyjno-sportowych zmniejszenie masy kadłuba i wyposażenia ma
niebagatelny wpływ na własności techniczno-eksploatacyjne.
Możliwe jest zwiększenie szybkości jednostki przy niezmienionej mocy silników, utrzymanie szybkości projektowej przy
mniejszej mocy maszyn (mniejsze zużycie paliwa), wyższa
odporność na korozję i porastanie (mniejsza liczba dokowań
i konserwacji). Dobrym przykładem obrazującym korzyści ze
stosowania stopów aluminium w budowie jachtów regatowych są konstrukcje jednostek startujących w okołoziemskich
regatach w 1973 r. Kecz PEN DUICK VI o długości 22,25 m
i kecz BURTON CUTTER o długości 24,4 m, z kadłubami
ze stopów aluminium, były najszybszymi jednostkami na
poszczególnych etapach. Dwukrotna awaria masztu na PEN
DUICK VI i uszkodzenie kadłuba BURTON CUTTER uniemożliwiły im ukończenie regat. W regatach Newport–Bermudy (w 1966 r.) startowało 19 jachtów z kadłubami ze stopów
aluminium – pierwsze dwa miejsca zajęły jachty aluminiowe.
Rys. 2. Kadłub jachtu motorowego ze stopu Al
Fig. 2. Motor yacht hull made of Al alloy

Rys. 3. Konstrukcja nadbudówki
Fig. 3. Superstructure design
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Procesy produkcyjne
przy budowie konstrukcji
okrętowych ze stopów aluminium
Jedną z przodujących firm produkujących jednostki i konstrukcje okrętowe w Polsce jest ALUSHIP TECHNOLOGY Sp.
z o.o. w Gdańsku. Firma zlokalizowana jest na terenie Stoczni
Gdańskiej w jednej z hal Wydziału Kadłubowego (powierzchnia produkcyjna ok. 10 000 m²). Produkowane są tutaj jednostki pływające różnych typów, zarówno turystyczno-sportowe, jak i użytkowe oraz elementy kadłubów (nadbudówki)
i wyposażenia dla czołowych stoczni europejskich.
Przygotowanie do spawania składa się z następujących
operacji technologicznych:
– rozpakowanie i ewentualna dekonserwacja blach i profili;
– obróbka krawędzi przy użyciu zmechanizowanych narzędzi do obróbki drewna – wymagane są specjalne – przystosowane do obróbki aluminium kształty ostrzy;
– przygotowanie krawędzi do spawania:
a) usuwanie tlenków ze spawanych krawędzi za pomocą szczotek wirujących z drutami ze stali nierdzewnej
(średnica drutu 0,15÷0,20 mm), szczotki są okresowo
czyszczone przez przemywanie acetonem,
b) przemywanie krawędzi przeznaczonych do spawania
przy użyciu acetonu;
c) suszenie styku przed spawaniem.
Spawanie wykonywane jest głównie metodą MIG z zastosowaniem mieszanki argonowo-helowej (po 50%). Ten
typ mieszanki powoduje wzrost efektywności czyszczenia
katodowego, szczególnie przy spawaniu elementów o większej grubości, bez konieczności podgrzewania. Metodę TIG
stosuje się sporadycznie, głównie do elementów o mniejszej
grubości. Spawanie długich prostych spoin (do 12,5 m) odbywa się na specjalnym stanowisku, z dociskami o sile nacisku
ok. 10 t/mb (rys. 4, 5, 6).

Rys. 4. Stanowisko do spawania długich styków
Fig. 4. Long contact welding station

Rys. 6. Stanowisko z dociskami do spawania
Fig. 6. Station equipped with welding tip pressure

Rys. 5. Stanowisko do spawania długich styków
Fig. 5. Long contact welding station

Rys. 7. Sekcja płaska spawana na stanowisku do zmechanizowanego spawania
Fig. 7. Flat section for the period of treatment on automated welding
station

Dla obu metod spawania firma ma akceptacje następujących towarzystw klasyfikacyjnych: American Burcan of Shipping (ABS), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer L’loyd
(GL), L’loyd Register of Shipping (LRS), Registro Italiano Navale (RINA) oraz system zapewnienia jakości wg ISO 9001,
zatwierdzony przez LRS i GL.
Możliwości przerobowe szacuje się na 200 t/mies. Do
podstawowej produkcji należy zaliczyć serię megajachtów
o długości do 65 m i masie do 150 t, nadbudówki do jachtów
żaglowych i motorowych, katamarany oraz elementy kadłuba
dla jednostek różnych typów.
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Nowości Techniczne
Nowe urządzenie spawalnicze mig/mag fitweld™ 300 przejmuje
spawanie punktowe metodą mma w stoczniach
i ciężkim przemyśle maszynowym
Firma Kemppi Oy, międzynarodowy producent urządzeń
spawalniczych, prezentuje kompaktowe urządzenie MIG/MIG
model FitWeld™ 300 , które wyznacza nową jakość sczepiania i oferuje oszczędność energii nawet do 57% w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami MMA. Model FitWeld™ jest
kompaktowym, lekkim, łatwym w obsłudze i wytrzymałym 3fazowym urządzeniem zasilanym napięciem 400 V 50/60 Hz.
FitWeldTM zapewnia nawet dwukrotnie szybsze spawanie niż
urządzenia MMA, dzięki czemu idealnie nadaje się do prac w
stoczniach i ciężkim przemyśle maszynowym.
Natężenie prądu w cyklu pracy 20% wynosi 300 A, natomiast napięcie biegu jałowego 43 V. Urządzenie umożliwia
pracę drutami pełnymi i rdzeniowymi ze stali miękkiej oraz drutami ze stali nierdzewnej i aluminium o średnicy 0,8÷1,2 mm.
Urządzenie jest wyposażone między innymi w funkcję
QuickArc™, która zapewnia sprawne zajarzenie łuku z minimum odprysków i szybką stabilizacją. Najnowszy mechanizm
podający GT WireDrive™ błyskawicznie reaguje na sygnały
z uchwytu spawalniczego i gwarantuje sprawne podawanie
drutu przy wielokrotnym zajarzaniu. Czujnik przepływu gazu
GasGuard™ automatycznie blokuje spawanie przy niedostatecznym ciśnieniu lub braku gazu osłonowego, a zainstalowana w urządzeniach Kemppi a unikalna opcja Brights™
ułatwia bezpieczną wymianę szpuli drutu i korygowanie parametrów dzięki oświetleniu wnętrza obudowy.
Do szybszego, łatwiejszego i bezpieczniejszego spawania przyczyniają się również inne zalety urządzenia, w tym
panel sterowania z prostym zadawaniem napięcia i prędkości podawania drutu, możliwość pracy w trybie 2-taktowym
lub 4-taktowym, wytrzymałe rączki transportowe, całkowicie
zamknięta komora szpuli drutu, możliwość korygowania wypływu gazu osłonowego oraz łatwa zmiana biegunowości
spawania stosownie do potrzeb.
Spawanie sczepne w przemyśle maszynowym przez długi czas było wykonywane metodą MMA, która w porównaniu
ze spawaniem MIG/MAG wiąże się z wysokimi kosztami ze
względu na wolniejsze tempo pracy. Nowoczesne urządzenia MIG/MAG często charakteryzują się znacznie niższym
poborem mocy niż tradycyjne spawarki MMA, a spawanie
metodą MIG/MAG jest szybsze i bardziej estetyczne.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa, również elektrody do
spawania MMA stanowią większe zagrożenie dla użytkownika, kiedy znajdują się w uchwycie. Urządzenie ma wymiary
457 x 226 x 339 mm i waży 14,5 kg.
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Sekcja Spawalnicza SIMP
Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
Urząd Dozoru Technicznego
Polska Izba Spawalnicza
zapraszają na:

51. Naukowo-Techniczną Konferencję Spawalniczą
nt. „POSTĘP W SPAWALNICTWIE – bezpieczeństwo techniczne,
materiały, urządzenia, technologie”
Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 października 2009 r. w Warszawie

Informacje na temat Konferencji można uzyskać u sekretarza Komitetu Organizacyjnego dr. inż. Tomasza Chmielewskiego:
Instytut Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, tel./fax 0-22 849 96 21
e-mail: tchmiele@wip.pw.edu.pl
adres internetowy: http://www.wip.pw.edu.pl/zis

Polskie towarzystwo spawalnicze – oddział w opolu
oraz polskie towarzystwo spawalnicze – oddział śląski
organizują w dniach 14 – 19 września 2009 r.
wyjazd na targi spawalnicze w essen (niemcy) połączony z wycieczką techniczną do firmy
cloos

Odpłatność uczestnika wyjazdu wynosi 1350 złotych i obejmuje:
•
Przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, wideo) na trasie Opole – Essen – Haiger – Opole.
•
Pełne wyżywienie, noclegi w hotelu (pokoje 2-osobowe, łazienka, WC, TV, telefon).
•
Ubezpieczenie zagraniczne WARTA TRAVEL.
Prosimy o jak najszybsze wstępne powiadomienie o chęci wyjazdu (do dnia 15 lutego 2009 r.), a następnie o potwierdzenie rezerwacji udziału w wyjeździe oraz o podanie niezbędnych danych personalnych (nr dokumentu tożsamości
– paszport / dowód osobisty; data urodzenia; adres zamieszkania) – do dnia 30 czerwca 2009 r.
W przypadku większej liczby chętnych o rezerwacji miejsca decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wydajemy imienne zaświadczenia o uczestnictwie w organizowanym wyjeździe.
Zapewniamy bezpłatny parking strzeżony dla prywatnych pojazdów uczestników.
Więcej informacji można uzyskać u organizatorów:
Bienias Zygmunt, tel. +48 77 401 92 36, e-mail: zygmunt.bienias@esab.pl (do 20 stycznia 2009 r.)
Derwich Tomasz, tel. +48 77 401 92 55, e-mail: tomasz.derwich@esab.pl
Parylak Jarosław, tel. +48 32 774 62 51, e-mail: parylak@bohleruddeholm.pl
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W dniach 22 – 25 czerwca 2009 roku Instytut Inżynierii Materiałowej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego organizuje
IV Krajową Konferencję
NOWE MATERIAŁY – NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM
w Międzyzdrojach i na promie relacji Świnoujście–Kopenhaga–Świnoujście.
Tematyka konferencji
– struktura i właściwości tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów,
– kształtowanie struktury i właściwości materiałów w wyniku procesów technologicznych: obróbki cieplnej, obróbki plastycznej,
odlewania i spajania,
– badanie właściwości, kontrola i eksploatacja części maszyn i urządzeń.
Cel konferencji
– prezentacja postępu w badaniach nowych materiałów i technologii materiałowych,
– analiza możliwości zastosowań nowych materiałów i technologii w przemyśle okrętowym i maszynowym,
– wymiana poglądów nt. kierunków dalszych badań w tym obszarze.
Organizator
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
Współorganizatorzy
KOMITET NAUKI O MATERIAŁACH PAN, POLSKIE TOWARZYSTWO MATERIAŁOZNAWCZE
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ
Komitet Organizacyjny
Bogdan Piekarski
Przewodniczący; e-mail: bogdan.piekarski@ps.pl, tel.: 091 449 42 63
Jolanta Baranowska v-ce Przewodniczący; jolanta.baranowska@ps.pl, tel.: 091 449 46 98
Renata Chylińska
Sekretarz; sekretariat_NMNT@ps.pl, tel.: 091 449 42 59
Członkowie: Małgorzata Garbiak, Agnieszka Kochmańska, Jarosław Bielawski, Sebastian Fryska.
Komitet Naukowy Konferencji
Mieczysław Wysiecki
– Honorowy Przewodniczący
Jerzy Nowacki
– Przewodniczący
Bogdan Piekarski 		
– v-ce Przewodniczący
Członkowie: Wiktor Babul, Henryk Bala, Andrzej Barbacki, Leopold Berkowski, Romuald Będziński, Stanisław Bielecki, Zdzisław
Bogdanowicz, Zbigniew Bojar, Tadeusz Burakowski, Jan Chłopek, Marek Danielewski, Jan R. Dąbrowski, Leszek A. Dobrzański,
Henryk Dyja, Adam Gierek, Monika Gierzyńska-Dolna, Zbigniew Gawroński, Józef Głuszek, Edward Guzik, Zdzisław Haś, Adam
Hernas, Marek Hetmańczyk, Jan Kazior, Zbigniew Kędzierski, Jan Kusiński, Piotr Kula, Tadeusz Kulik, Krzysztof Kurzydłowski, Piotr
Liberski, Andrzej K. Lis, Jerzy Lis, Adolf Maciejny, Bogusław Major, Adam Mazurkiewicz, Stanisław Mitura, Jarosław Mizera, Andrzej
Michalski, Jerzy Michalski, Jan Marciniak, Aleksander Nakonieczny, Grzegorz Niewielski, Jan W. Pilarczyk, Wojciech, Przetakiewicz,
Karol Przybyłowicz, Ferdynand Romankiewicz, Zbigniew Rosłaniec, Dominik Sankowski, Jan Sieniawski, Józef Śleziona, Aleksandra
Sokołowska, Lucjan Śwadzba, Mikołaj Szafran, Jolanta Szczecińska, Jerzy Szawłowski, Marian Szczerek, Jan Tacikowski, Edmund
Tasak, Bogdan Wendler, Andrzej Weroński, Tadeusz Wierzchoń, Wojciech Szkliniarz, Andrzej Zieliński, Paweł Zięba, Zbigniew
Żurek
Ważne terminy
28.02.2009
przysłanie zgłoszenia wraz z tytułem
i streszczeniem referatu
16.03.2009
akceptacja zgłoszeń
24.04.2009
termin wniesienia opłaty konferencyjnej
30.05.2009
ostateczny termin nadsyłania referatów
25.05.2009
program Konferencji
22-25.06.2009 Konferencja NM-NT2009

Opłata konferencyjna
2000 PLN
do 24.04.2009 r.
1500 PLN
osoba towarzysząca
2400 PLN
po 24.04.2009 r.
250 PLN
dopłata do pokoju i kabiny jednoosobowej
(ilość miejsc ograniczona)
Opłata obejmuje: koszt materiałów konferencyjnych, zakwaterowania, wyżywienie oraz imprez towarzyszących

Opłatę należy przesłać na konto:
Bank Zachodni WBK SA III/O Szczecin
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
z dopiskiem: „NM-NT2009” oraz imię i nazwisko
Adres do korespondencji
Komitet Organizacyjny Konferencji NM-NT2009
„NOWE MATERIAŁY – NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM i MASZYNOWYM”
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Instytut Inżynierii Materiałowej, 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19
e-mail: sekretariat_NMNT@ps.pl
Miejsce konferencji
Informacja o miejscu i programie konferencji zostanie przesłana wraz z akceptacją zgłoszeń do 16.03.2009 roku.
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W dniu 21 stycznia 2009 roku zmarł nasz Kolega dr inż. Edward Dobaj.
Dr inż. Edward Dobaj był m.in.: redaktorem naczelnym czasopisma Spajanie
Tworzyw Konstrukcyjnych, zastępcą dyrektora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
prezesem Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, współpracownikiem miesięcznika naukowo-technicznego Przegląd Spawalnictwa, autorem książek.
Odejście dr. inż. Edwarda Dobaja jest wielką stratą
dla środowiska spawalników polskich.
Cześć Jego Pamięci.
Redaktor Naczelny
Jerzy Nowacki
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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. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajduje się na stronie www.pspaw.ps.pl

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 polecenia przelewu dostępnych
w urzędach pocztowych, bankach, lub na stronie internetowej
www.pspaw.ps.pl. Wpłaty należy przesłać 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
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

MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP. Z O.O.

Proponujemy:
l

materiały do napraw i regeneracji
l

l

kompletny sprzęt spawalniczy

trudnościeralne płyty CDP i rury CastoTube
l

l

usługi spawalnicze

maszyny do cięcia metalu oraz sprzęt gazowy firmy MESSER

MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP. Z O.O.
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
castolin@castolin.pl
tel. (+48) 32 230 67 36
www.castolin.pl
fax (+48) 32 230 67 39
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Pakiet promocyjny

Minarc 220

MINARC 220
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Minarc 220 to

Pakiet promocyjny zawiera

t
t
t
t
t

- źródło prądu Minarc 220
- przyłbicę spawalniczą BETA 90A
- zdalne sterowanie R10 5m

więcej mocy z kilograma masy,
łuk o doskonałej charakterystyce,
spawanie wszystkimi gatunkami elektrod,
wysoka jakość i łatwa obsługa,
łatwe zajarzenie łuku dzięki nowej funkcji TouchArc

Moc spawania w terenie, warsztacie
i w pracach konserwacyjnych
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Zestawy promocyjne MINARC 220 są dostępne do końca marca 2009 r.
Informacje o cenie pakietu promocyjnego uzyskacie Państwo u Dealerów Kemppi.

www.kemppi.com

