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Ponad 1000 międzynarodowych wystawców prezentuje swoje innowacje ze wszystkich dziedzin
techniki łączenia. Poznaj na żywo światowe nowości współczesnych technologii łączenia oraz cięcia
i nakładania powłok w branżach: budowy aparatury i zbiorników, budowy mostów, przemysłu
motoryzacyjnego, przemysłu lotniczego i kosmicznego, technologii „offshore”, budowy rurociągów,
budowy pojazdów szynowych, przemysłu stoczniowego.
Twoja branża spoTyka się w roku 2009 w essen. bądź Tam!
Przegląd spawalnictwa 3/2009
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Nowości Techniczne

Rozwiązanie do symulacji odkształceń
powstających podczas spawania elementów składowych
PARYŻ – 14 stycznia 2009 roku – ESI Group.
(ESINFR0004110310), pionier oraz czołowy światowy dostawca rozwiązań z zakresu cyfrowego opracowywania prototypów i procesów produkcyjnych, informuje o wprowadzeniu
na rynek innowacyjnego oprogramowania o nazwie WELD
PLANNER, umożliwiającego ocenę i kontrolę odkształceń
powstających podczas operacji spawania elementów już
na etapie projektowania
oraz wstępnego planowania produkcji. WELD
PLANNER opracowany
przez ESI Group pozwala znacząco skrócić
czas produkcji i w związku z tym w odczuwalny
sposób ograniczyć jej
koszty.
Nowe rozwiązanie
jakim jest WELD PLANNER to bardzo duże
osiągnięcie w zakresie
upraszczania symulacji.
Osobom, które wcale nie
znają lub słabo opanowały symulację z zastosowaniem metody elementów skończonych,
aplikacja umożliwia dostęp do symulacji odkształceń powstałych w wyniku spawania. Odpowiednie szkolenie pozwala w ciągu jednego dnia
opanować umiejętność posługiwania się tym narzędziem.
WELD PLANNER jest zracjonalizowanym rozwiązaniem,
które obejmuje szybką symulację połączeń spawanych lub
ich automatyczne wyszukiwanie, określanie odpowiedniej
kolejności spawania konstrukcji w postaci instrukcji dla robotów, standardowe warunki montażu przemysłowego oraz
rozmaite możliwości wizualizacji odkształcenia stanowiącego przedmiot obliczeń.
WELD PLANNER przeznaczony jest do projektowania
wyrobów oraz planowania produkcji. Umożliwia kontrolowanie odkształcenia poprzez opracowanie złożonych operacji
spawania w czasie krótszym niż 1 dzień i w konsekwencji
pozwala znacząco zaoszczędzić na badaniach doświadczalnych oraz kosztach usuwania odkształceń – oświadczył Harald Porzner, Szef działu rozwiązań dla spawalnictwa w ESI
Group. Jak dodał: WELD PLANNER jest dobrze zintegrowany
z kompleksowym rozwiązaniem symulacyjnym dla spawalnictwa stworzonym przez ESI Group. Umożliwia projektowanie
procesu produkcji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
przedsiębiorstw przemysłowych, począwszy od określenia
wyjściowej wykonalności elementow aż po szczegółowe
opracowanie procesów spawania, a także ocenę jakości spoin. Ta rewolucyjna aplikacja jest efektem wieloletniej współpracy z firmą INPRO GmbH oraz takimi wiodącymi partnerami przemysłowymi jak Volkswagen AG, DAIMLER AG i Thys-
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senKrupp Technologies AG. WELD PLANNER odpowiada
oczekiwaniom rynku pod względem szybkości symulacji.
i dostępności bazy danych, bowiem te dwa kryteria mają
podstawowe znaczenie dla odpowiedniej symulacji, szczególnie we wstępnej fazie projektowania.
WELD PLANNER jest szybkim i łatwym w obsłudze narzędziem prognostycznym, które w przyszłości zostanie włączone do projektowania
wyrobów VW w zakładzie w Braunschweig.
WELD PLANNER może
potencjalnie umożliwić
zaoszczędzenie jednego lub dwóch cykli doświadczalnych, a więc
od 10 000 do 20 000
euro dla każdej części
– poinformowal HansWerner Scholz z działu
rozwoju Volkswagena w
Braunschweig.
Oprogramowanie
WELD PLANNER jest
już dostępne na rynku.
Istnieje też możliwość
zgłoszenia się na jednodniowy staż szkoleniowo-certyfikacyjny w
dziedzinie przeprowadzania symulacji odkształceń powstających w wyniku spawania. Po odbyciu szkolenia uzyskuje się
miesięczną testową licencję na oprogramowanie, które można wykorzystywać do produkcji już od pierwszego dnia.

Kilka słów na temat ESI Group
Będąca wydawcą pakietów oprogramowania do badań
wirtualnych ESI Group jest pionierem oraz głównym światowym podmiotem branży cyfrowej symulacji prototypów.
i przemysłowych procesów produkcyjnych, z uwzględnieniem fizyki materiałowej. ESI Group opracowała spójny
zestaw specjalistycznych aplikacji, pozwalających w realistyczny sposób symulować zachowanie wyrobów podczas
prób, opracowywać procesy produkcyjne w synergii z zadaną wydajnością, a także oceniać wpływ środowiska na
wykorzystanie tych produktów. Oferta ta stanowi unikalne,
otwarte i pozwalające na pracę grupową rozwiązanie oparte na symulacji, umożliwiające stałe oraz współdzielone
ulepszanie wirtualnego prototypu, prowadząc do stopniowej
eliminacji fizycznego wykonywania prototypów na etapie
projektowania produktu. ESI Group zatrudnia ponad 700
wysoko wykwalifikowanych specjalistów w ramach światowej sieci przedstawicielstw, obejmującej ponad 30 krajów.
Firma jest notowana na Nowej Giełdzie Euronext w Paryżu
(Eurolist C).

Leszek A. Dobrzański
Ewa Jonda
Andrzej Klimpel
Aleksander Lisiecki

Wpływ laserowego przetapiania
i stopowania na strukturę i własności
warstw wierzchnich stali X40CrMoV5-1
The influence of the remelting and alloying
on the structure and properties of the
X40CrMov5-1 steel surface layer
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków technologicznych i parametrów przetapiania laserowego lub stopowania laserowego węglikami NbC.
i TiC na strukturę i własności warstwy wierzchniej stali
stopowej narzędziowej do pracy na gorąco X40CrMoV5-1..
Próby przetapiania i stopowania laserowego wykonano
za pomocą lasera diodowego dużej mocy (HPDL). Badania wykazują, że w zależności od rodzaju zastosowanych
proszków węglików oraz mocy lasera (HPDL) możliwe jest
kształtowanie struktury i własności warstwy wierzchniej
badanej stali. Przetapianie laserowe warstwy wierzchniej
badanej stali w atmosferze argonu bez wprowadzania dodatków stopujących do ciekłego jeziorka metalu w całym
zakresie zastosowanej mocy lasera prowadzi do utworzenia drobnoziarnistej struktury dendrytycznej, o kierunku
krystalizacji zgodnym z kierunkiem odprowadzenia ciepła
ze strefy oddziaływania wiązki lasera. W wyniku przetapiania laserowego lub stopowania laserowego następuje zmiana własności warstwy wierzchniej badanej stali,.
w porównaniu do analogicznych własności stali uzyskanych w wyniku konwencjonalnej obróbki cieplnej, która
zależy od mocy lasera użytej do przetapiania lub stopowania laserowego. Wzrostowi twardości warstwy wierzchniej uzyskanej w wyniku przetapiania lub stopowania węglikami TiC lub NbC przy użyciu lasera HPDL towarzyszy
wzrost własności trybologicznych w porównaniu do stali
poddanej konwencjonalnej obróbce cieplnej.

In this paper the results of remelting and alloying laser
parameters on the structure and properties of the surface
layer of the X40CrMoV5-1 hot work tool steels, using the
high power diode laser (HPDL) are presented. Investigation indicate the influence of the alloying carbides on the
structure and properties of the surface layer of investigated
steel depending on the kind of alloying carbides and power implemented laser (HPDL). Laser alloying of surface
layer of investigated steel without introducing alloying additions into liquid molten metal pool, in the whole range of
used laser power, causes size reduction of dendritic microstructure with the direction of crystallization consistent
with the direction of heat carrying away from the zone of
impact of laser beam. Remelting of the steel without introducing into liquid molten pool the alloying additions in the
form of carbide powders, causes slight increase of properties of surface layer of investigated steel in comparison
to its analogical properties obtained through conventional heat treatment, depending on the laser beam power
implemented for remelting. The increase of hardness of
surface layer obtained throughout remelting and alloying
with carbides by high power diode laser is accompanied
by increase of tribological properties, when comparing to
the steel processed with conventional heat treatment.

Wstęp
W wyniku szybkiego rozwoju techniki nastąpił wzrost
wymagań, jakie stawiane są materiałom inżynierskim w
zakresie własności mechanicznych, oddziaływania korozyjno-erozyjnego, czy też odporności na wysoką temperaturę. Trwałość eksploatacyjna zależy od stanu powierzchni,
Dr h.c. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr inż.
Ewa Janda, prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż.
Aleksander Lisiecki – Politechnika Śląska.

struktury warstwy wierzchniej współpracujących ze sobą
elementów we wszelkiego rodzaju maszynach, jak również
elementów pozostających w kontakcie ze środowiskiem
zewnętrznym. Także ze względów ekonomicznych istotne jest stosowanie warstw wierzchnich, które zapewniają
wymagane własności użytkowe produktu przy równoczesnym użyciu możliwie tanich materiałów przeznaczonych na
rdzeń elementu, od którego z reguły nie są wymagane tak
wysokie własności użytkowe. Własności te zależą nie tylko od możliwości przenoszenia obciążeń mechanicznych
przez cały czynny przekrój elementu z zastosowanego materiału, lecz bardzo często także lub głównie od struktury.
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i własności warstw wierzchnich. Opracowywanie nowych
materiałów lub wykorzystanie technik inżynierii powierzchni pozwala spełnić te warunki przez kształtowanie mikrostruktury, składu fazowego i chemicznego, stanu naprężeń
własnych w warstwach wierzchnich obrabianych materiałów,.
a więc kształtowanie ich własności użytkowych. Z ekonomicznego punktu widzenia istotną zaletą tego typu technik
jest to, iż stwarzają one także szerokie możliwości wytwarzania produktów o żądanych własnościach na bazie istniejących już materiałów, przystosowując je do wymagań.
i warunków eksploatacyjnych.
Obecnie obserwuje się tendencję do zastępowania tradycyjnych materiałów tańszymi, lecz o specjalnych własnościach warstwy wierzchniej, co stwarza duże możliwości rozwoju nowoczesnych metod przetwórstwa materiałów. Technologie laserowej obróbki powierzchniowej zapewniają najbardziej efektywny dalszy rozwój w wielu gałęziach przemysłu, co spowodowane jest szerokim zakresem oddziaływania
promieniowania laserowego na obrabiany materiał [1÷9].
Zastosowanie obróbki laserowej do kształtowania własności warstw wierzchnich wynika w głównej mierze z własności promieniowania laserowego oraz jego oddziaływania
na obrabiany materiał: nagrzewania, nadtapiania, odparowywania, a w związku z tym możliwości wprowadzania różnych
pierwiastków stopowych. Techniki laserowe dają możliwość
wykonania wielu dokładnych operacji technologicznych na
różnych materiałach, od trudno obrabialnych mechanicznie
poprzez miękkie, na kruchych skończywszy, z wydajnością.
i dokładnością niejednokrotnie przewyższającą znacznie
metody stosowane dotychczas.
Dotychczasowe badania skutków oddziaływania promieniowania laserowego na stale wykazały, że w ich warstwach wierzchnich następują zmiany struktury i składu
chemicznego odmienne od tych, zachodzących podczas
konwencjonalnej obróbki cieplnej, dzięki temu przedmioty
obrobione tą metodą mogą uzyskać większą trwałość, odporność na korozję, ścieranie i zmęczenie cieplne. Laserowe wzbogacanie warstw wierzchnich w dodatki stopowe,
czyli stopowanie laserowe (LSA – Laser Surface Alloying),
ma na celu zmianę własności materiałów w wąskiej strefie
przypowierzchniowej między innymi w wyniku wtapiania
pierwiastków pochodzących z odpowiednio przygotowanej
i naniesionej powłoki. Istotą tego procesu jest przetopienie
naniesionej warstwy materiału stopującego oraz podłoża
poprzez gwałtowne nagrzanie niewielkiej objętości materiału, intensywne wymieszanie, a następnie krzepnięcie przy
bardzo szybkim chłodzeniu. Powstaje wówczas drobnokrystaliczna struktura oraz występuje znaczne przesycenie
roztworów stałych, jak również powstają fazy metastabilne.
Możliwość precyzyjnej regulacji parametrów procesu, takich
jak: prędkość skanowania powierzchni przez wiązkę laserową oraz jej moc, rodzaj i grubość materiału stopującego,

rodzaj osłony gazowej itp., pozwala na wykonanie warstwy
wierzchniej stopowanej o przewidywanych własnościach.
w zależności od warunków eksploatacji [10÷12]. Stopowanie
warstwy wierzchniej w wybrane dodatki stopowe jest jedną
z odmian kształtowania powierzchni materiału przez przetapianie warstwy wierzchniej i pozwala na modyfikację zarówno dużych powierzchni, jak i małych, ściśle określonych
obszarów. W procesie stopowania laserowego jednym ze
sposobów wprowadzenia dodatku stopującego w warstwę
wierzchnią materiału jest jego przetopienie z hydrodynamicznym wymieszaniem przed zakrzepnięciem. Pozwala to
uzyskać warstwy wierzchnie o grubości w zakresie od ok.
0,1 mm do nawet kilku mm oraz zapewnia doskonałe połączenie materiału stopującego z materiałem podłoża. Otrzymany stop nie ma takiej samej struktury, składu chemicznego, własności fizycznych i przede wszystkim chemicznych
jak produkty wyjściowe [13÷21].

Przebieg badań
Do badań użyto próbek ze stali narzędziowej stopowej
X40CrMoV5-1 do pracy na gorąco o składzie chemicznym podanym w tablicy I, zgodnym z normą [22]. Próbki
do badań o wymiarach 65 x 25 x 6 mm wykonano metodą obróbki skrawaniem, a następnie poddano standardowej obróbce cieplnej (dobranej wg kart materiałowych),
polegającej na hartowaniu i dwukrotnym odpuszczaniu. Na
odtłuszczone powierzchnie próbek nałożono proszkowe
powłoki w postaci pasty zawierającej węglik niobu (NbC).
i węglik tytanu (TiC) związane lepiszczem nieorganicznym
w postaci krzemowego szkła. Wybrane własności proszków
przedstawiono w tablicy II.
Do przetapiania laserowego i stopowania laserowego
stali X40CrMoV5-1 proszkami węglików użyto lasera diodowego dużej mocy (HPDL) ROFIN SINAR DL 020. Jako
kryterium jakości warstw wierzchnich przyjęto zapewnienie
najwyższej twardości oraz odporności na zużycie ścierne,
jednocześnie przy minimalnej chropowatości oraz grubości warstwy wierzchniej wynoszącej ok. 0,5 mm. Procesy
przetapiania lub stopowania wykonano przy stałej prędkości.
i kształcie ogniska, zmieniając moc wiązki laserowej w zakresie 1,2÷2,3 kW.
Obserwację struktur badanej stali na mikroskopie świetlnym Leica MEF4A wykonano w polu jasnym, ciemnym.
i spolaryzowanym przy powiększeniach 25÷1000 razy oraz w
mikroskopie elektronowym skaningowym DSM-940 firmy Opton przy napięciu przyspieszającym 20 kV, z wykorzystaniem
detektora elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych.
Zdjęcia struktur wykonano z wykorzystaniem komputerowego
systemu analizy obrazu Leica–Qwin oraz zmierzono: głębo-

Tablica I. Skład chemiczny badanej stali narzędziowej stopowej X40CrMoV5-1 przeznaczonej do pracy na gorąco
Table I. Chemical composition of test alloy tool steel X40CrMoV5-1 designed for hot work environment
Gatunek stali
X40CrMoV5-1

Stężenie masowe pierwiastków, %
C

Mn

Si

P

S

Cr

W

Mo

V

0,41

0,44

1,09

0,015

0,010

5,40

0,01

1,41

0,95

Tablica II. Wybrane własności proszków
Table II. Selected properties of powders
Rodzaj powłoki



Twardość HV, GPa

Temperatura topnienia, °C

NbC

1800

3480÷3610

7,6

TiC

3200

3065÷3180

4,94
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Gęstość, g/cm3

kość strefy przetopienia (SP) i strefy wpływu ciepła (SWC),.
a także szerokość lica ściegu. Bezpośrednie badania
struktury w polu jasnym i w polu ciemnym oraz badania
dyfrakcyjne umożliwiające analizę fazową wybranego mikroobszaru wykonano w transmisyjnym mikroskopie elektronowym JEM 3010UHR firmy JEOL, przy napięciu przyśpieszającym 300 kV.
Na oczyszczonych mechanicznie powierzchniach czołowych próbek zmierzono twardość przy użyciu twardościomierza firmy Zwick ZHR 4150TK z zamontowanym elektronicznym czujnikiem umożliwiającym bezpośredni odczyt
twardości. Badania wykonano dla wszystkich laserowo przetopionych lub stopowanych próbek, a także dla próbki wykonanej z badanej stali poddanej konwencjonalnej obróbce
cieplnej. Chropowatość zmierzono za pomocą profilometru
stykowego Surtronic 3+ firmy Taylor–Hobson.

oraz mocy lasera. Stwierdzono, że warunki stopowania,.
a w szczególności moc wiązki lasera HPDL oraz rodzaj materiału stopującego mają istotny wpływ na kształt lica ściegu.
W przypadku stali stopowanej proszkami węglików
stwierdzono zmiany topografii, wzrost nierówności oraz
chropowatości powierzchni, co związane jest z fluktuacją
materiału stopującego wywołaną zmianami napięcia powierzchniowego przetapianego materiału oraz warunków
cieplnych wynikających ze zwiększonej absorpcji promieniowania laserowego na powierzchni węglików wprowadzanych
do jeziorka ciekłego metalu.
Ponadto w każdej przetopionej lub stopowanej warstwie wierzchniej badanej stali powstaje strefa przetopiona
(SP), strefa wpływu ciepła (SWC), a także granice przejść
pomiędzy strefą przetopioną a strefą wpływu ciepła, oraz
między strefą wpływu ciepła a materiałem rodzimym (rys.
3÷4). Grubość poszczególnych stref powstałych w warstwie

Na podstawie obserwacji w mikroskopie świetlnym
stwierdzono charakterystyczny rodzaj topografii oraz kształt
lica ściegu warstwy wierzchniej powstały w wyniku przetapiania lub stopowania warstwy wierzchniej stali do pracy na
gorąco X40CrMoV5-1 laserem diodowym dużej mocy HPDL,.
w zakresie mocy 1,2÷2,3 kW. Na rysunkach 1÷2 pokazano
widok lica po przetopieniu i stopowaniu warstwy wierzchniej w zależności od rodzaju użytego proszku węglików

Grubość, mm

Wyniki badań

Rys. 3. Wpływ mocy lasera na grubość strefy przetopionej SP oraz
strefy wpływu ciepła SWC stali X40CrMoV5-1 po przetapianiu laserowym w zakresie mocy lasera 1,2÷2,3 kW
Fig. 3. Impact of laser power on the melt zone (SP) and heat penetration zone (SWC) thickness, for X40CrMoV5-1 steel, after melting by
means of laser with power adjustment from 1.2 to 2.3 kW

Grubość, mm

Rys. 1. Widok lica warstwy wierzchniej po przetapianiu, moc lasera
1,2÷2,3 kW
Fig. 1. View of top layer face after re-melting; laser power:.
1.2 ÷ 2.3 kW

Rys. 2. Widok lica warstwy wierzchniej po stopowaniu węglikiem niobu, moc lasera 1,2÷2,3 kW
Fig. 2. View of top layer face after the process of fusion with niobium
carbide; laser power: 1.2 ÷ 2.3 kW

Rys. 4. Wpływ mocy lasera na grubość strefy przetopionej SP oraz
strefy wpływu ciepła SWC stali X40CrMoV5-1 po stopowaniu TiC, laserem w zakresie mocy 1,2÷2,3 kW
Fig. 4. Impact of laser power on the melt zone (SP) and heat penetration zone (SWC) thickness, for X40CrMoV5-1 steel after TiC fusing by
means of laser with power adjustment from 1.2 to 2.3 kW
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Rys. 5. Granica strefy warstwy wierzchniej stali po przetopieniu, moc
lasera 1,6 kW
Fig. 5. Boundary of steel top layer zone after melting; laser power:.
1.2 ÷ 2.3 kW

Rys. 6. Krawędź przetopienia warstwy wierzchniej stali po stopowaniu
węglikiem niobu, moc lasera 2,3 kW
Fig. 6. Steel top layer melting border after the process of fusion with
niobium carbide; laser power: 2.3 kW

wierzchniej w wyniku przetapiania lub stopowania zależy.
w głównej mierze od mocy wiązki lasera oraz rodzaju proszku stopującego, a następujący dla każdego z zastosowanych proszków węglików wzrost grubości strefy przetopionej
i strefy wpływu ciepła jest wprost proporcjonalny do zastosowanej mocy lasera.

Na postawie obserwacji w mikroskopie świetlnym stwierdzono, że strefa przetopiona stali poddanej przetapianiu, jak
i stopowaniu laserowemu ma strukturę dendrytyczną (rys.
5÷6). Pomiędzy strefą przetopioną a strefą wpływu ciepła
występuje granica, którą jest pasmo złożone z drobnych
ziarn dendrytów, utworzonych na samym początku krystalizacji, zaraz po ustaniu oddziaływania wiązki lasera na stal
X40CrMoV5-1, oraz linia wtopienia składająca się z nadtopionych ziarn strefy wpływu ciepła. Niewielkie rozmiary ziarn
mogą być związane z zapoczątkowaniem procesu krzepnięcia na nierozpuszczonych węglikach. Kierunek wzrostu
kryształów odpowiada kierunkowi największego gradientu
temperatury związanego z odprowadzaniem ciepła przez
całą masę próbki przejmującej ciepło pochodzące z procesu przetapiania. Struktura stali zarówno po przetopieniu, jak.
i po stopowaniu charakteryzuje się występowaniem obszarów o bardzo zróżnicowanej morfologii, która związana jest
z krzepnięciem materiału.
Badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
cienkich folii ze stali X40CrMoV5-1 wykazują, że strukturę
tej stali w stanie zahartowanym i dwukrotnie odpuszczonym
stanowi martenzyt odpuszczony z dyspersyjnymi wydzieleniami węglika typu M7C3 (rys. 7). Na podstawie badań cienkich folii wykonanych z warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco stopowanej węglikiem niobu oraz
tytanu stwierdzono występowanie na granicach ziarn odpowiednich węglików zastosowanych do stopowania, np. typu
NbC (rys. 8).
Stwierdzono, że chropowatość powierzchni wzrasta
wraz ze zwiększaniem mocy wiązki lasera, zarówno przy
zastosowaniu proszków węglików do stopowania, jak i przy
samym przetopieniu powierzchni. Na rysunku 9 przedsta-

a)

b)

c)

d)

--Rys. 7. Struktura cienkiej folii ze stali X40CrMoV5-1 obrobionej cieplnie; a – obraz w polu jasnym, b – obraz w polu ciemnym z refleksów [112] Feα
i [0101] M7C3, c – dyfraktogram z obszaru jak na rysunku a, d – rozwiązanie dyfraktogramu z rysunku c
--Fig. 7. Structure of thin film made of X40CrMoV5-1 steel with thermal treatment: a – image in light field; b – reflection image in dark field [112], Feα
and [ 0101] M7C3; c – diffraction pattern from the area as on Fig. a; d – solution of diffraction pattern from Fig. c.
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a

b

c

Chropwatość Ra, µm

Rys. 8. Struktura cienkiej folii ze stali X40CrMoV5-1 po stopowaniu węglikiem niobu, moc wiązki lasera 1,2 kW; a – obraz w polu jasnym, b – dyfraktogram z obszaru jak na rysunku a, c – rozwiązanie dyfraktogramu z rysunku b
Fig. 8. Structure of thin film made of X40CrMoV5-1 steel with thermal treatment after the process of fusion with niobium carbide, laser beam power:
1.2 kW: a – image in light field; b – diffraction pattern from the area as on Fig. a; c – solution of diffraction pattern from Fig. b

Rys. 9. Wpływ mocy lasera HPDL na wartość parametru chropowatości warstwy wierzchniej stali X40CrMoV5-1 przetapianej lub stopowanej laserowo
Fig. 9. Impact of HPDL laser power on the value of top layer roughness
parameter for X40CrMoV5-1 steel, either melted or laser-fused

Tablica III. Zmiana średniej twardości warstwy wierzchniej.
(w HRC) stali X40CrMoV5-1 po przetapianiu laserem i stopowaniu laserem proszkami węglików o mocy 1,2÷2,3 kW
Table III. Change in average hardness of top layer, in HRC,
for X40CrMoV5-1 steel after laser melting and laser fusion with
powdered carbides, laser power: 1.2 ÷ 2.3 kW
Moc lasera

1,2 kW

1,6 kW

2 kW

2,3 kW

Stal przetopiona laserowo
Wartość średnia

54,5

56

56,8

57,7

Błąd standardowy

0,15

0,33

0,15

0,15

Odchylenie
standardowe

0,5

1,03

0,48

0,48

Stal stopowana NbC
Wartość średnia

55,1

55,5

56

59,3

Błąd standardowy

0,22

0,35

0,36

0,32

0,7

1,11

1,14

0,98

Odchylenie
standardowe

Stal stopowana TiC
Wartość średnia

55,3

56,4

57,5

62,1

Błąd standardowy

0,18

0,22

0,24

0,15

Odchylenie
standardowe

0,57

0,7

0,77

0,5

wiono wpływ mocy lasera na wartość parametru chropowatości warstwy wierzchniej stali przetapianej lub stopowanej
laserowo. Na podstawie wyników pomiarów twardości stali
narzędziowej stopowej do pracy na gorąco X40CrMoV5-1 po
standardowej obróbce cieplnej oraz przetapianej lub stopowanej proszkami węglików NbC oraz TiC stwierdzono, że w
większości przypadków laserowa obróbka powoduje wzrost
twardości badanej stali. Twardość stali X40CrMoV5-1 po
standardowej obróbce cieplnej wynosi 53,9 HRC, co pozwala
stwierdzić, że proces laserowego przetapiania lub stopowania proszkami węglików NbC i TiC wpływa na podwyższenie
średniej twardości warstwy wierzchniej. Twardość warstwy
wierzchniej stopowanej proszkami węglików wzrasta wraz
ze wzrostem mocy lasera użytej do stopowania. W tablicy III
przedstawiono szczegółowe wyniki pomiaru twardości warstwy wierzchniej badanej stali.

Wnioski
Wykonane badania wykazały, że przetapianie lub
stopowanie za pomocą wiązki lasera diodowego (HPDL)
warstw wierzchnich stali X40CrMoV5-1 może być efektywną, wysoko wydajną metodą kształtowania własności warstw wierzchnich, pozwalającą na dodatkowe
zwiększenie własności eksploatacyjnych w porównaniu
z konwencjonalną obróbką cieplną. Przetopienie cienkiej
warstwy wierzchniej i jej szybka krystalizacja pozwalają
uzyskać strukturę jednorodną chemicznie, drobnokrystaliczną, o określonej teksturze i charakteryzującą się dużą
twardością. W zależności od rodzaju zastosowanych dodatków stopujących w postaci proszków węglików TiC lub
NbC, jak również od zastosowanej mocy lasera HPDL,
występuje kilka mechanizmów strukturalnych umocnienia
warstwy wierzchniej badanej stali narzędziowej stopowej
X40CrMoV5-1 do pracy na gorąco. Przetapianie laserowe warstwy wierzchniej badanej stali, w całym zakresie
zastosowanej mocy lasera, powoduje utworzenie drobnej
struktury dendrytycznej, o kierunku krystalizacji zgodnym
z kierunkiem odprowadzenia ciepła ze strefy oddziaływania wiązki lasera. Natomiast w wyniku stopowania
laserowego proszkami węglików niobu lub tytanu następuje utworzenie drobnej struktury dendrytycznej, a także
utwardzanie dyspersyjne przez wtopione, lecz częściowo
rozpuszczone węgliki oraz umocnienie przez wzbogacanie warstwy wierzchniej w dodatki stopowe pochodzące.
z rozpuszczających się węglików.
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Zaplątani w miłość
i cierpienie
w codzienność
nie czujemy
jak ucieka nam czas
dopiero gdy siedzimy
zmęczeni
na ostatnim
kamieniu naszej drogi



Dobra ta wiara
w której prawda jest
dobrem powszechnym
i nawet ból jest dobry.

słyszymy jego szept
człowieku
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to by nic nie zmieniło.
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Pisanie wspomnień o Przyjacielu, który odszedł, jest
zadaniem trudnym, gdyż słowami nie zawsze można oddać
wielkość bólu i straty, jaka nas dotknęła.
Dlatego nie chcę i nie będę wypowiadał się w imieniu
społeczności spawalniczej, chcę tylko powiedzieć, jaką dla
mnie stratą było odejście Edwarda z naszego grona.
Przyjaźń moja z Edwardem rozwinęła się tak naprawdę
w okresie, w którym byliśmy prezesami – wydawać się mogło – dwóch zantagonizowanych organizacji spawalniczych –
Polskiego Towarzystwa Spawalniczego i Sekcji Spawalniczej
SIMP. Wtedy to, nie patrząc na protesty różnych dziwnie pojmujących działalność organizacyjną „pseudodziałaczy”, dr E.
Dobaj wystąpił z jedynym możliwym do realizacji wnioskiem
o ścisłą współpracę naszych organizacji, co zostało zaakceptowane przez odpowiednie gremia. Spotkania nasze nie były
zbyt częste, można powiedzieć okazjonalne, ale każde było
dla mnie świętem i teraz bardzo będzie ich brakować.
Odszedł od nas, mając pełną świadomość skutków swojej choroby, do końca zachowując pogodę ducha, energię i
życzliwość dla ludzi.
Żegnaj Przyjacielu.
			

Michał Wińcza

Jerzy Haduch

Jednowarstwowe napawanie brązu
metodą TIG
Single-ply filling bronze with the TIG method
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono technologię napawania
oraz ocenę własności cienkich jednowarstwowych powłok
z brązu CuSn6 nanoszonych na stalową powierzchnię
wałka metodą TIG. Podano zalecane parametry technologiczne napawania w celu uniknięcia niezgodności spawalniczych. Napawane warstwy z brązu CuSn6 poddano
ocenie twardości i wielkości zużycia w warunkach tarcia.

Technology TIG pad welding and property assessment on-pass surfacing with bronze CuSn6 were presented in the article. Recommended technological parameters of filling in order to avoid welding imperfection were
given. Filled layers of CuSn6 bronze were subjected to the
assessment hardnesses and sizes of using the friction up
in conditions.

Wstęp
Stosowane w maszynach wały przekazujące ruch obrotowy wymagają łożyskowania. Jednym ze sposobów łożyskowania jest współpraca stalowego czopa wału obrotowego.
z warstwą ślizgową, którą stanowi brązowa tuleja łożyskowa.
Ten typ łożyskowania jest często stosowany w maszynach,
np. w przekładniach lub silnikach spalinowych jako standardowe rozwiązanie węzła łożyskowego [1, 7]. Również
elementy współpracujące w ruchu posuwisto-zwrotnym,
jak suwaki poruszające się po prowadnicach, wymagają
zastosowania brązowych powierzchni ślizgowych. Dobrym
sposobem nakładania brązu na powierzchnie ślizgowe jest
napawanie [1÷3, 7]. Zastosowanie technologii napawania
umożliwia w przypadku powierzchni obrotowych ułożenie
brązu na czopie wałka. Czop wałka współpracuje w stalowym otworze; takie, niestandardowe rozwiązanie węzła
łożyskowego pozwala na wydłużenie pracy w porównaniu.
z tradycyjnym skojarzeniem elementów [4].

drutu w obszar topienia przedstawiono na rysunku 2. Jednowarstwowe napoiny wykonywano, topiąc podawany drut
brązowy gatunku CuSn6 o średnicy 1,2 mm na obracający
się stalowy wałek z materiału S235. Uchwyt z jarzonym.
w argonie metodą TIG łukiem przemieszczano w trakcie napawania wzdłuż osi próbki.

Rys. 1. Stanowisko do regeneracji z zamocowanym wałkiem do.
napawania
Fig. 1. Stand for the repair with the fastened roller for padding

Przebieg badań i analiza
wyników pomiarów
Celem badań jest określenie przydatności warstw na
bieżnie ślizgowe łożysk jednowarstwowych napawanych
brązem CuSn6. Napawanie przeprowadzono na stanowisku
do regeneracji przedstawionym na rysunku 1. Próbkę walcową o długości 180 mm i średnicy 33,8 mm zamocowano
w uchwycie i podparto kłem. Łuk, jarzony metodą TIG, zasilano ze spawalniczego źródła prądu Montig 201, a materiał
dodatkowy wprowadzano w obszar łuku przy zastosowaniu
własnej konstrukcji podajnika drutu. Sposób wprowadzania
Dr inż. Jerzy Haduch – Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie.

Rys. 2. Drut brązowy wprowadzany w strefę topienia łuku TIG.
z widoczną na końcu kroplą przechodzącą do jeziorka
Fig. 2. Brown wire led into the fusion zone the TIG arc at the end with
drop pass into the agitated molten pool

Przegląd spawalnictwa 3/2009



Napawanie warstwy brązu na walcowej próbce wykonywano po linii śrubowej, a technologiczne parametry tego
procesu dobierano w celu uzyskania równomiernych warstw.
Wybrane podczas badań parametry technologiczne zastosowane do napawania zestawiono w tablicy I. Przykład wyglądu próbek napawanych przedstawiono na rysunku 3.
Tablica I. Parametry technologiczne napawania powłok jednowarstwowych z brązu CuSn6 na wałki stalowe metodą
TIG
Table I. Technological parameters of padding single-pass
surfacing the CuSn6 bronze to steel rollers with the TIG
method
Prędkość
podawania
drutu

Prędkość
poosiowego przemieszczania łuku

Prędkość
obwodowa
próbki

Próbka

Prąd
łuku

Natężenie przepływu
argonu

nr

A

dcm3/.
min

m/min

mm/min

mm/s

10

100

20

1,45

10

3,8

20

90

20

2,24

11

4,7

60

110

17

1,45

11

4,7

71

110

17

2,24

11

4,7

80

80

17

1,45

10

3,8

.

Rys. 3. Próbki nr 10 i 20 po napawaniu
Fig. 3. Appearance of no.10 samples and 20 after padding

Rys. 4. Pomiar wysokości napawania
Fig. 4. Measurements of padding
the height
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Tablica II. Maksymalna wysokość i szerokość oraz grubość
użytkowa warstw z brązu CuSn6 napawanego metodą TIG
na wałki stalowe
Table II. The maximum height and the breadth and the functional thickness of layers of TIG of CuSn6 bronze padding
with the method on steel roller
Próbka

Maksymalna
wysokość
ściegu

Maksymalna
szerokość
ściegu

Maksymalna
grubość użytkowa warstwy

nr

mm

mm

mm

10

2,36

9,0

1,77

20

2,00

8,7

1,28

60

1,55

7,5

1,34

71

1,54

8,9

1,25

80

1,90

9,1

1,65

Napawane warstwy poddano pomiarom, określając wysokość i szerokość uzyskanych ściegów. Zmierzono także
maksymalną grubość użytkową, tj. grubość warstwy uzyskiwaną po zabieleniu obróbką wiórową całej powierzchni
zewnętrznej przygotowanej do badań próbki.
Pomiary wysokości i grubości wykonano za pomocą
wysokościomierza na próbkach umieszczanych w kłach
(rys. 4). Szerokość ściegu zmierzono suwmiarką, a wyniki
z pomiarów maksymalnych wysokości i szerokości ściegów
oraz grubości użytkowej napawanych warstw zestawiono.
w tablicy II.
Analizując wyniki przedstawionych w tablicach I i II pomiarów geometrii warstw próbek nr 10 i 80, wykonanych
przy takiej samej prędkości napawania, można stwierdzić,
że istotna zmiana prądu jarzenia łuku ze 100 do 80 amperów wpływa na zmianę maksymalnej szerokości ściegu w
stopniu niewielkim, natomiast na wysokość ściegu w znaczący sposób. Dla prądu 80 A szerokość ściegu wzrasta o
0,1 mm, osiągając wartość 9,1 mm, a maksymalna grubość
użytkowa warstwy maleje o 0,12 mm, uzyskując wymiar 1,65
mm. Przy tym niższym prądzie zmniejszenie maksymalnej
wysokości ściegu jest duże i wynosi ok. 0,46 mm. Z porównania wyników pomiarów geometrii napawania próbek nr 60
i 71 wynika, że przy takim samym prądzie jarzenia łuku wynoszącym 110 A, wzrost prędkości podawania drutu brązowego z wartości 1,45 m/min do 2,24 m/min powoduje wzrost
maksymalnej szerokości ściegu z 7,5 do 8,9 mm. Ta zmiana prędkości podawania drutu w obszar topienia powoduje
także znaczną zmianę grubości użytkowej. Maksymalna
grubość warstwy użytkowej przy prędkości podawania drutu 1,45 m/min wynosi 1,34 mm. Natomiast wzrost prędkości
drutu do 2,24 m/min powoduje zmniejszenie maksymalnej
grubości warstwy użytkowej do 1,25 mm. W przypadku próbek nr 20 i 71 wykonanych przy takiej samej prędkości podawania drutu brązowego w obszar topienia wynoszącej 2,24
m/min, wzrost prądu łuku z 90 do 110 A powoduje znaczne
zmniejszenie maksymalnej wysokości ściegu z 2,00 mm do
1,54 mm. Natomiast szerokość ściegu wzrasta odpowiednio
od 8,7 do 8,9 mm przy zachowaniu prawie stałej użytkowej
grubości warstw od ok. 1,25 do 1,28 mm. Maksymalne użytkowe grubości warstw ślizgowych uzyskane podczas badań
zestawiono w formie graficznej na rysunku 5.

Po pomiarach geometrii napawanych warstw wałki podzielono na próbki do pomiaru twardości oraz odporności
na ścieranie. Przebieg podziału wałka na próbki do dalszych
badań przedstawiono na rysunku 6. Walcowe powierzchnie
próbki wykonano z końcowej części napawanego wałka.
Przyjęto że temperatura tej części napawanego wałka była
już ustabilizowana.
W przypadku próbki nr 60 w trakcie obróbki skrawaniem na powierzchni obrabianej ujawniono występowanie
niezgodności spawalniczych w postaci drobnych pęcherzy
pokazanych na rysunku 7.

Pomiaru głębokości wtopienia warstw dokonano przy
zastosowaniu mikroskopu warsztatowego. W trakcie badań
oceniano również twardość napawanych warstw. Twardość
mierzono w pięciu punktach na obwodzie próbki w dwóch
prostopadłych kierunkach. Wyniki pomiarów głębokości wtopienia i twardości zestawiono w tablicy III, a ich formę graficzną przedstawiono na rysunkach 8 i 9.
Tablica III. Wyniki pomiarów twardości oraz głębokości wtopienia napawanych warstw
Table III. Results of layers from measurements of the hardness and penetration the depth layers
Próbka

Twardość

Głębokość wtopienia

nr

HB 2,5/306

mm

10

66

0,09

20

74

0,11

60

126

0,52

71

68

0,08

80

75

0,07

Rys. 5. Grubości użytkowe warstw napawanych brązem
Fig. 5. Functional thicknesses of overlay with bronze

Rys. 6. Wygląd wałka w trakcie podziału na próbki do badań za pomocą obróbki skrawaniem
Fig. 6. Appearance of the roller in the route of the division into samples to examination

nr próbki
Rys. 8. Głębokość wtopienia napawanego brązu
Fig. 8. Depth of penetration the padding bronze

nr próbki
Rys. 7. Porowata powierzchnia próbki nr 60 po obróbce skrawaniem
Fig. 7. Porous surface of the sample no. 60 after the machining

Rys. 9. Twardość napawanych warstw
Fig. 9. Hardness of the padding layers
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Analizując wyniki pomiarów stwierdzono, że największą
twardość uzyskała próbka nr 60, którą napawano przy małej prędkości podawania drutu elektrodowego wynoszącej
1,45 m/min i topionego ciepłem uzyskanym przy wysokim
prądzie łuku 110 A. W tym przypadku wystąpiła również największa głębokość wtopienia. Pozwala to na postawienie
hipotezy, że przyczyną porowatości może być przegrzanie
jeziorka spawalniczego. Duża część mocy łuku intensywnie nagrzewa podłoże, a także roztopiony brąz, powodując
głębokie wtopienie. Przegrzanie ciekłego metalu prowadzi
do parowania składników. Wydzielające się pary metalu.
w czasie krzepnięcia powodują powstanie porowatości. Ciekły przegrzany brąz, krzepnąc, staje się porowaty. Wysoka
twardość napoin wykonanych przy tych parametrach może
być wynikiem utwardzenia brązu nadtopionym materiałem
rodzimym. Potwierdzeniem są wyniki napawania uzyskane
dla próbki nr 71, na której, przy takim samym prądzie łuku
wynoszącym 110 A, lecz większej prędkości podawania drutu brązowego, uzyskano warstwę użytkową o twardości 68
HB 2,5/306 oraz głębokość wtopienia 0,08 mm. Twardość
pozostałych warstw wynosi od 66 do 75 HB 2,5/306 przy
głębokości wtopienia w przedziale 0,07÷0,11 mm.
W celu określenia ścieralności napawanych warstw.
z brązu przeprowadzono badania na testerze T-05 [5]. Testy
wykonano w skojarzeniu: rolka z napoiną z brązu i hartowany klocek stalowy ze stali 45. Miejsce styku smarowano
olejem. Podczas badań elementy pary trącej rolka–klocek
obciążono, dociskając przeciwpróbkę, czyli klocek stalowy, z siłą 50 kg do napawanego brązem pierścienia. Próbki
pierścieniowe do badań o średnicy zewnętrznej 35 mm, wymaganej przez tester, przygotowano obróbką skrawaniem.
i szlifowaniem.
Przykład wyglądu próbek przedstawiono na rysunku 10.
Uzyskane w wyniku tej obróbki grubości bieżni z brązu, po
której ślizga się klocek stalowy przeciwpróbki, zestawiono
w tablicy IV. Badania prowadzono w pięciu seriach pomiarowych przy prędkości obrotowej 1006 obr/min dla każdej próbki, mierząc temperaturę w złączu, siłę tarcia oraz
wielkość zużycia. Widok próbki podczas badań na testerze
przedstawiono na rysunku 11.
W trakcie badań pomiaru temperatury dokonywano na
przeciwpróbce. Po okresie wstępnego docierania w pierwszej
serii badań, temperatura stabilizowała się. Wyniki pomiaru
zużycia szacowano testem Studenta przy prawdopodobieństwie prawdziwej wartości na poziomie p = 0,95 [6]. Rezultaty
pomiarów z tej serii badań zestawiono w tablicy IV.
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Analizując wyniki pomiarów trzeba pamiętać, że badania
siły tarcia prowadzono na warstwie ślizgowej brązu o grubości ok. 0,77 mm dla próbek: nr 10 wykonanej przy prądzie
topiącym drut brązowy 100 A oraz próbek 60 i 71 przy prądzie topiącym drut brązowy 110 A. Siła tarcia pod koniec serii
badań dla tych próbek wynosiła 2,5÷3,5 N przy temperaturze
końcowej przeciwpróbki ok. 314÷317 K. Wielkość zużycia dla
poszczególnych próbek przedstawiono na rysunku 12.
Tablica IV. Wyniki badań próbek poddanych badaniom tribologicznym
Table IV. Research findings of samples had tested tribological
Próbka

Rys. 10. Wygląd próbek pierścieniowych nr 60 i nr 80 do badań tribologicznych
Fig. 10. Appearance of ring-shaped samples no. 60 and no. 80 for
examinations tribological

Rys. 11. Próbka wirująca w trakcie badań na zużycie; 1 – próbka z
napawaną brązową bieżnią, 2 – stalowa przeciwpróbka, 3 – sonda
pomiaru temperatury, 4 – jarzmo układu pomiaru siły
Fig. 11. Sample whirling in the process of examinations for the wear
and tea; 1 – sample with padding with the brown running track,.
2 – steel the anti test bar, 3 – probe of the measurement of the temperature, 4 – yoke of the arrangement of the measurement of force

Grubość
warstwy
ślizgowej
brązu na
próbce

Temperatura
próbki
pod
koniec
testu

Średnia
siła tarcia pod
koniec
testu

Wartość
sumaryczna
zużycia

Błąd
oszacowania
sumarycznego
zużycia

nr

mm

K

N

mm

mm

10

0,77

317

2,5

0,011

±0,0016

20

0,68

373

7,5

0,011

±0,0010

60

0,78

317

2,5

0,022

±0,0014

71

0,78

314

3,0

0,010

±0,0011

80

0,65

313

3,5

0,012

±0,0017

nr próbki
Rys. 12. Sumaryczne zużycie bieżni badanych próbek
Fig. 12. Summary using up the running track of examined samples

Zużycie sumaryczne wynikłe z pięciu serii pomiarowych
dla próbek nr 10 i 71 było prawie jednakowe i wynosiło ok.
0,011 mm. W przypadku cieńszej bieżni ślizgowej o grubości
0,65÷0,68 mm, reprezentowanej w badaniach przez próbki
nr 20 i 80, siła tarcia była odpowiednio prawie 2 razy większa
i wynosiła 7,5 i 3,5 N. Również temperatura w pierwszym
przypadku była wysoka i osiągnęła 373 K, podczas gdy w

badaniach dla pozostałych próbek wynosiła ok. 313÷317 K.
Zmierzone zużycie próbki nr 60, w której stwierdzono pory,
wykazuje wprawdzie niską temperaturę końcową 317 K oraz
niską średnią siłę tarcia wynoszącą 2,5 N, jednak zużycie
sumaryczne próbki jest prawie dwa razy większe niż pozostałych badanych próbek pierścieniowych napawanych brązem i wynosi 0,022 mm ± 0,0017.

Wnioski
1. Przeprowadzone pomiary wykazały, że napawanie
brązu CuSn6 metodą TIG pozwala uzyskiwać jednowarstwowe warstwy ślizgowe nadające się do praktycznego
zastosowania.
2. Proces napawania należy prowadzić przy następujących parametrach technologicznych: niski prąd jarzenia
łuku z przedziału 80÷100 A, prędkość podawania materiału dodatkowego z zakresu 1,45÷2,24 m/min oraz prędkość
napawania ok. 3,8÷4,7 mm/s.
3. Twardość warstw napawanych w tych warunkach
wynosi 66÷74 HB 2,5/306, a zużycie wskutek tarcia jest
niewielkie.
4. Stosowanie prądu 110 A do topienia drutu brązowego podawanego z prędkością 1,45 m/min powoduje powstawanie porowatości napawanej warstwy.

5. Możliwe jest napawanie brązu na powierzchnie
ślizgowe przy jarzeniu łuku prądem 110 A i prędkości napawania 4,7 mm/s, jednak drut brązowy należy podawać.
z wyższą prędkością wynoszącą ok. 2,24 m/min.
6. Badania tribologiczne napawanych warstw z brązu
CuSn6 wykazały, że zużycie warstw napawanych brązem,
topionych prądem 110 A przy małej prędkości 1,45 m/min
podawania drutu elektrodowego, jest dwa razy większe
niż w pozostałych przypadkach.
7. Warstwy brązu o grubości ok. 0,78 mm napawane na
podłoże stalowe pozwalają uzyskać niskie wartości siły tarcia oraz niską temperaturę pracy złącza.
8. Stosowanie cieńszych warstw napawanego brązu, np. 0,68 mm, powoduje znaczny wzrost temperatury
współpracujących trących elementów oraz prawie dwukrotny wzrost siły tarcia.
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Krzysztof Szymlek

Spawanie laserowe blach
z tytanu technicznego
Laser beam welding of sheets
of commercial pure titanium
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych, prób rozciągania i pomiarów twardości złączy
spawanych z tytanu technicznego Grade 2. Złącza zostały
wykonane za pomocą spawania laserowego CO2.

In this paper results of metallographic tests, tensile
tests and hardness tests of welded joints of commercial
pure titanium Grade 2 are presented. CO2 laser beam
welding was used to make welded joints.

Wstęp
Tytan i jego stopy charakteryzują się wysoką wytrzymałością przy stosunkowo niskim ciężarze właściwym oraz wysoką odpornością na korozję w powietrzu, w wodzie morskiej
i wielu innych środowiskach korozyjnych [1, 2]. Ze względu
na własności tytan stosowany jest w przemyśle chemicznym,
lotniczym, energetyce jądrowej i w przemyśle obronnym..
W krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Japonia, tytan jest
wykorzystywany również do wytwarzania ram rowerów, kajaków, a nawet przedmiotów codziennego użytku, np. kubków [3÷5].
Z zastosowaniem tytanu na różne konstrukcje wiąże się
opanowanie technologii spawania. Jedną z metod spawania
tytanu jest spawanie TIG, jednak ze względu na zbyt małą
wydajność tej metody poszukuje się innych, bardziej wydajnych metod, jak np. spawanie laserowe. W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych, prób rozciągania
i pomiarów twardości złączy spawanych wykonanych za pomocą spawania laserowego CO2.

Metodyka badań
Do badań zastosowano blachę o grubości 2 mm z tytanu
technicznego Grade 2. Skład chemiczny blachy przedstawiono w tablicy I. Analizę kontrolną składu chemicznego przeprowadzono w Politechnice Rzeszowskiej na spektrometrze iskrowym firmy ARL 3460. Własności mechaniczne badanej blachy przedstawiono w tablicy II. Próby statycznego rozciągania
przeprowadzono na maszynach wytrzymałościowych EU-40.
i MTS 810.12. Do badań zastosowano próbki płaskie wykonane zgodnie z normą PN-EN 10002-1:2004.
Próby łączenia tytanu za pomocą spawania laserowego CO2 przeprowadzono w Politechnice Warszawskiej..

Dr inż. Krzysztof Szymlek – Centrum Techniki Okrętowej S.A.
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Tablica I. Skład chemiczny tytanu technicznego Grade 2
Table I. Chemical composition of commercial Grade 2 technical titanium
Tytan Grade 2

Skład chemiczny, % masy
C

Fe

N

H2

O2

Ti

Norma
ASTM-B-265

max
0,080

max
0,30

max
0,030

max
0,015

max
0,250

99,34

Atest
171207R

0,010

0,090

0,010

0,012

0,140

99,75

Analiza kontrolna

0,026

0,094

-

-

-

99,85

Tablica II. Własności mechaniczne tytanu technicznego.
Grade 2
Table II. Mechanical properties of commercial Grade 2 technical titanium.
Rp0,2
MPa

Rm
MPa

A50
%

Z
%

Norma
ASTM-B-265

min
275

min
345

20

-

Atest
171207R

437

530

26

-

Badania własne *

453

530

23

45

Tytan Grade 2

* wartości średnie z 3 pomiarów

W celu określenia optymalnych parametrów spawania wykonano siedem złączy o wymiarach 2x50x100 mm. Następnie przy
zastosowaniu wybranych parametrów spawania wykonano
sześć złączy o wymiarach 2x100x100 mm. Poprawność złączy
spawanych sprawdzono za pomocą badań metalograficznych,
prób rozciągania oraz pomiarów twardości.

Wyniki
Wstępne złącza spawane laserowo wykonano przy
zastosowaniu parametrów spawania przedstawionych w
tablicy III.
Tablica III. Parametry spawania laserowego CO2 złączy.
o wymiarach 2x50x100 mm
Table III. Parameters of CO2 laser welding of 2 x 50 x 100
mm sized joints
Oznaczenie
próbki

grań – 0,89 mm) i strefę wpływu ciepła, których łączna szerokość wynosi ok. 3,2 mm (rys. 1).
Badania metalograficzne mikroskopowe złączy spawanych laserowo wykazały, że można wyróżnić trzy strefy, które
różnią się mikrostrukturą (rys. 1):
– spoinę – składającą się głównie z fazy α’ (rys. 2÷4),
– strefę wpływu ciepła – składającą się z gruboziarnistych
płytek fazy α i igieł fazy α’ (rys. 1),
– materiał rodzimy – drobnoziarnista struktura składająca
się z fazy α (rys. 4).

Parametry spawania
moc wiązki,
kW

prędkość
spawania, m/min

ciśnienie
argonu, MPa

1

2,00

3,5

0,1

2

2,00

2,5

0,05

3

2,00

3,0

0,1

4

2,00

2,5

0,1

5

2,00

3,0

0,05

6

1,75

2,5

0,05

7

2,00

4,0

1

Badania metalograficzne próbnych złączy spawanych
wykazały występowanie podtopień lica i grani, a także pęcherzy. Pomimo występujących wad spawalniczych 5 spośród.
7 złączy spawanych zakwalifikowano do najwyższego poziomu jakości (B) zgodnie z normą PN-EN ISO 139191:2002. Najmniejsze nasilenie wad obserwowano w złączu.
nr 2 o parametrach spawania: moc wiązki P = 2,0 kW, prędkość spawania vs = 2,5 m/min, ciśnienie argonu na wyjściu
z butli 0,05 MPa. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych
parametrów wykonano 6 złączy spawanych o wymiarach.
2 x100 x100 mm. Otrzymane złącza poddano badaniom wizualnym, badaniom metalograficznym, próbom rozciągania
oraz zmierzono rozkład twardości. Badania wizualne wykazały, że lico i grań wszystkich złączy miały kolor fioletowy,
co świadczy o utlenieniu powierzchni. Wszystkie złącza
miały podtopienia i wycieki z grani (rys. 1). W celu zbadania mikrostruktury poszczególnych stref złącza spawanego
przeprowadzono badania metalograficzne zgodnie z normą.
PN-EN 1321:2000. Do trawienia próbek zastosowano odczynnik Krolla o następującym składzie chemicznym: 2 HF,
4 HNO3 i 100 H2O. Z badań makroskopowych wynika, że złącza spawane mają bardzo wąską spoinę (lico – 1,56 mm,

Rys. 1. Złącze spawane
Fig. 1. Welded joint

Rys. 2. Spoina
Fig. 2. Weld metal

1

2

3

Rys. 3. Złącze spawane: 1 – spoina, 2 – SWC, 3 – materiał rodzimy
Fig. 3. Welded joint: 1 – weld metal; 2 – HAZ; 3 – parent metal

Rys. 4. Materiał rodzimy
Fig. 4. Parent material
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Tablica IV. Twardość złącza spawanego laserowo z tytanu technicznego Grade 2
Table V. Hardness distribution of laser-welded joint made of Grade 2 pure titanium
Miejsce
pomiaru
Twardość
HV5

Materiał rodzimy
155

161

SWC

Spoina

SWC

168

251

172

161

Tablica V. Wyniki próby statycznego rozciągania złączy
spawanych
Table IV. Results of tensile testes of welded joints
Oznaczenie
próbki

Wytrzymałość na
rozciąganie Rm, MPa

Miejsce
pęknięcia

1

531

materiał rodzimy

2

524

materiał rodzimy

3

527

materiał rodzimy

Materiał rodzimy
162

161

158

nia złączy spawanych laserowo wykazały, że pękały one.
w materiale rodzimym, co świadczy o poprawności ich wykonania pod względem własności wytrzymałościowych.
Po pomiarach twardości złączy spawanych laserowo stwierdzono, że największą twardość ma spoina (251
HV5). Niższą twardością charakteryzuje się SWC (wartość
średnia 170 HV5). Materiał rodzimy ma twardość ok. 160
HV10 (tabl. IV). Wyższa twardość SWC od materiału rodzimego spowodowana jest występowaniem w SWC niewielkiej ilości struktury iglastej (fazy α’). Bardzo duży wzrost
twardości spoiny w porównaniu z materiałem rodzimym
związany jest z występowaniem w spoinie głównie struktury iglastej (fazy α’).

Wnioski

Rys. 5. Miejsce zerwania próbki spawanej laserowo
Fig. 5. Point of fracture of laser welded specimen

Pomiary twardości złączy spawanych wykonano zgodnie
z normą PN-EN 1043-1:2000. Materiał rodzimy charakteryzuje się średnią twardością 160 HV5. Strefa wpływu ciepła
miała średnią twardość 170 HV5, natomiast spoina 251 HV5.
Szczegółowy rozkład twardości Vickersa złącza spawanego
laserowo przedstawiono w tablicy IV.
Próbę statycznego rozciągania złączy spawanych przeprowadzono na trzech próbkach płaskich zgodnie z normą
PN-EN 895:1997 i PN-EN 10002-1:2004. Badania wykonano na maszynie wytrzymałościowej EU 40. Wyniki próby
statycznego rozciągania przedstawiono w tablicy V.
Wszystkie próbki miały pęknięcia w materiale rodzimym,
co świadczy o poprawności wykonanego złącza spawanego.
Przykładową próbkę po próbie rozciągania przedstawiono na
rysunku 5.

Podsumowanie
Badania wizualne złączy spawanych laserowo wykazały, że przy zastosowaniu optymalnych parametrów
spawania (moc wiązki P = 2,0 kW, prędkość spawania.
vs= 2,5 m/min) mają one podtopienia i wyciek grani, jednak po przeprowadzeniu badań mikroskopowych złącza
zakwalifikowano je do najwyższego poziomu jakości (B)
zgodnie z normą PN-EN ISO 13919-1:2002.
Na podstawie badań mikroskopowych stwierdzono,
że złącza spawane laserowo charakteryzują się bardzo
wąską spoiną i strefą wpływu ciepła, których łączna szerokość wynosi ok. 3,2 mm. Próby statycznego rozciąga-
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1. Optymalne parametry spawania laserowego CO2
blach, o grubości 2 mm, z tytanu technicznego Grade 2
to: moc wiązki P = 2,0 kW i prędkość spawania vs = 2,5
m/min.
2. Wzrost twardości poszczególnych stref wpływu
ciepła związany jest ze wzrostem ilości struktury iglastej.
(fazy α’).
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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
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tel. (+48) 32 230 67 36
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fax (+48) 32 230 67 39
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Monotematyczny wielojęzyczny
słownik spawalniczy
Anna Glabińska - język francuski
Anna Rogowska - język angielski i japoński
Marta Skarpetowska - język niemiecki
Barbara Hajost-Żak - język hiszpański

polski

niemiecki

francuski

hiszpański

japoński

brak przetopu

lack of fusion,
penetration
[����
lak ���
of ��������
fjużyn,
penetrejszyn]

der Bindefehler
[�����������
bindefeler�]

manque (f) de
fusion
[����
mąk ���������
dy fuzją�]

falta de
penetración
[falta de
penetración]

融合不良
[jugo furjo]
dosł. niedobre
przetopienie

ciekły żużel

liquid slag
[likłid slag]
dosł. ciekły żużel
molten slag
[molten slag]
dosł. roztopiony żużel

die flüßige
Schlacke
[flysige szlake�]

laitier (m) liquide
[�����
etje ������
likid�]

escoria líquida
[eskoria likida]

溶融スラグ
[joju sragu�]

gardziel rowka

root of weld
[rut of łeld]

die Wurzelöffnung
[wurcelyfnung]

racine (f) de la
soudure
[rasin dy la sudur]
dosł. korzeń spoiny
fond du chanfrein
[fą du sząfrę]
dosł. dno rowka

raíz de la
soldadura
[rais de la
soldadura]
dosł. korzeń spoiny

溶接のルート
[josetsu no ruto]

głębokość
wtopienia

depth of fusion,
penetration
[dept of fjużyn,
penetrejszyn]

die Einbrandtiefe
[ajnbrandtife]

profondeur (f) de
la pénétration
[profąder dy la
penetrasją]

profundidad de
fusión
[profundidad de la
fuision]

溶込みの深さ
[tokekomi no
fukasa]

granica jeziorka
spawalniczego

edge of puddle,
pool
[edż of padl, pul]

der
Schmelzbadrand
[szmelcbadrand]

limite (f) du bain
de fusion
[limit dy bę dy fuzją]
bord (m) du bain
de fusion

límite del baño de
fusión
[limite del banio de
fusion]

溶融池の先端
[joju ći no sentan]

jeziorko
spawalnicze

welding puddle
[łelding padl]
dosł. kałuża
spawalnicza
weld pool
[łeld pul] dosł.
basen, sadzawka
spawalnicza
bevel angle
[bewel engl]

das Schmelz���
bad
[szmelcbad]

bain (m) de fusion
[bę dy fuzją]
dosł. wanna

溶融池
[joju ći]

der Flankenwinkel

angle (m) du
chanfrein
[ągl du sząfrę]

baño de la fusión
[el banio de la fusion]
dosł. łazienka
spawalnicza
charco de soldadura
[el ciarko de
soldadura] dosł.
kałuża spawalnicza
ángulo de
preparación
[el angulo de
preparasion] dosł.
kąt przygotowania

krater

crater
[krejta]

der Krater

cratère (m)
[krater]

cráter
[el krater]

クレータ
[kreta]

krawędź rowka

edge of groove
[edż of gruw]

die Fugenkante

bord (m) du
chanfrein
[bor du sząfrę]

borde de la ranura
[el borde de la
ranura]

開先の先端
[kajsaki no sentan]

lico

face of weld
[fejs of łeld]
dosł. twarz spoiny

die Nahtoberfl����
äche
[natoberflesie]

endroit (m) de la
soudure
[ądrła dy la sudur]
dosł. wierzch spoiny

cara de la
soldadura
[kara]
dosł. twarz

溶接表面
[josetsu hjomen]
dosł. powierzchnia
spawania

łuska

weld ripple
[łeld ripl]

die Schuppe lub
Schweissraupe
[szupe]

vague (f) de
solidification
[wag dy solidifikasją]
dosł. fala
krzepnięcia

onda de
solidificación
[onda de
solidifikasión] dosł.
fala krzepnięcia

波目
[nami me]
dosł. oczka jak fale

kąt ukosowania
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1. Elementy rowka i spoiny
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ベベル角度
[beberu kakudo]

oczko�

keyhole
[kihołl] dosł.
dziurka od klucza

das Schmelzbad
[szmelcbad]

oeil (m)
(ej)
dosł. oko

ojo de cerradura
[el oho]
dosł. oko

キーホール
[ki horu]

odstęp rowka
(szczelina)

root opening
[rut ołpening]
dosł. otwarcie
rowka

der Schweißspalt
[szwajsszpalt],
der Stegabstand (tj.
zgodne z DIN)
[sztegabsztand]

écartement (m)
des bords
[ekartymą de bor]
d������������
osł. odstęp �������
między
krawędziami

separación en la
raíz
[seperasion de la
rais]

ルート間隔
(隙間)
[ruto kankaku]
[sukima]

podtopienie grani

undercut,
shrinkage groove
[anderkat,
szrinkadż gruw]
dosł. skurcz

die Wurzelkerbe
[wurcelkerbe]

caniveau (m)
intérieur caniveau
à la racine
[kaniwo ęterjer]
dosł. rowek
wewnętrzny, przy
korzeniu

contracción de la
ranura
[kontraksion de la
ranura]
dosł. skurcz

収縮開先
[śu śuku kajsaki]
dosł. skurcz rowka

podtopienie lica

undercut
[anderkat]
dosł. podcięcie

die Einbrandkerbe
[ajnbrandkerbe]

caniveau (m)
extérieur
[kaniwo eksterjer]
dosł. rowek
zewnętrzny

mordedura
[mordedura]
dosł. ugryzienie

アンダカット
[andakatto]

przestawienie
krawędzi

misalignment
[mysalejnment]

der Kantenversatz
[kantenferzac]

désalignement (f)
des bords
[dezalińmą de bor]

desalineamiento
[deslineamiento]

くい違い,
段違い
[kui ćigai, dan ćigai]
dosł. pomyłka w
jedzeniu, pomylenie
stopnia

spoina

weld
[łeld]

die Schweißnaht
[szwajsnat]

soudure (f)
[sudur]

soldadura
[soldadura]

溶接部
[josetsubu]

ścianka rowka

groove face
[gruw fejs]
dosł. twarz rowka

die Fugenwand

paroi (m) du
chanfrein
[parła du sząfrę]

cara de la ranura
[kara de la ranura]
dosl. twarz rowka

開先の表面,開先面
[kajsaki no hjomen,
kajsakimen] dosł.
powierzchnia rowka

ści���������
eg prosty

stringer bead
[stringer bid]
dosł. ścieg jak
sznurek
weave bead
[łiw bid]
dosł. ścieg tkany,
splatany

die Strichraupe
[sztriśraupe]

cordon (m) simple
[kordą sępl]

cordón recto
[el kordon rekto]

die Pendelraupe

cordon (m) balayé
[kordą baleje]
dosł. ścieg
‘zamiatany’

warstwa
przetopowa
(przetop)

root penetration,
root fusion
[rut penetrejszyn,
rut fjużyn]

die Wurzellage
[wurcellage]

couche� (f) de
pénétration
[kusz dy penetrasją]

wypełnienie

filling
[filing]

die Füllage
(pot. Füllung)
Wg DIN Mittellagen
die Schweißnaht
(szwajsnat)

couche� (f) de
remplissage
[kusz dy rąplisaż]

cordón con
oscilación
[el kordon kon
osilasion] dosl.
scieg z oscylacja
dosł. tkany ścieg�
������
penetración en
la raíz, fusión en
la raíz
[penetración en la
rais, fusion en la rais]
dosł. penetracja
relleno
[el rejeno]
dosł. nadzienie

直線ビード
[ćiokusen bido]
dosł. ście��
g
prostoliniowy
ウィービング
ビード
[łibingu bido]

wysokość nadlewu

height of
reinforcement
[hajt of
reinforsment]
dosł. wysokość
wzmocnienia

die
Nahtüberhöhung
[natyberhyung]

épaisseur� (f) du
bourrelet
[epeser du burle]
hauteur (f) de la
surépaisseur
[oter de la
surepeser]

altura de
sobreespesor
(altura de
sobreespesor)
dosł. wysokość
nadgrubości
(la. altura del borde)

余盛
[jomori]
dosł. za dużo
nałożone

wysokość progu

root face
[rut fejs]
dosł. twarz rowka

die Steghöhe
[szteghye]

hauteur (f) du talon
[oter du talą]
dosł. wysokość
obcasa

altura del talón
[altura del talon]
dosł. wysokość
obcasa

ルート面
[ruto men]
dosł. twarz rowka

ścieg zakosowy

底部溶け込み
[tejbu tokekomi]
dosł. wtopienie w
spodniej części

溶加材
[jokadzai]

Opracowano pod redakcją Ryszarda Jastrzębskiego z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie.
Rozpoczynamy próbę druku monotematycznego wielojęzycznego słownika spawalniczego. W kolejnych wydaniach znajdą się tłumaczenia wybranych terminów z róznych obszarów inżynierii spawania, umieszczone w części polskiej słownika w
kolejności alfabetycznej. Jako pierwszy temat proponujemy „Elementy rowka i spoiny”.
Wierzymy, że słownik będzie przydatny dla osób uczestniczących w wymianie i współpracy międzynarodowej, a możliwe
niedoskonałości jego pierwszego wydania, redagowanego przez paru szalonych zapaleńców, spotkają się ze zrozumieniem.
Zapraszamy do współpracy w redakcji dalszych rozdziałów.
Jerzy Nowacki, Redaktor Naczelny
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Nowy Dyrektor Biura Rozwoju
Urzędu Dozoru Technicznego

ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa zapewnia:

• Niezależność i stwarza

	nowe możliwości produkcyjne.
• Całkowicie spójny system wszystkich
elementów stanowiska, pochodzących
	od jednego producenta i profesjonalny
serwis.
• Pełny komfort pracy, jakość, wydajność,
	niezawodność.

Przykład: 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
detalu oraz płynnej adaptacji trajektorii pracy robota zastosowano laserową kamerę 3D. Robot wyposażony jest również.
w sensor łukowy i dotykowy.
11- osiowy zrobotyzowany system spawalniczy składa się
z robota 6- osiowego zamontowanego na 3- osiowej jezdni.
o przejeździe poziomym do 8 m, z przesuwem pionowym.
robota 2 m i przesuwem poprzecznym 2 m. Robot współpracuje z pozycjonerem 2-osiowym o nośności 7,5 tony i specjalnym
przyrządem do cięcia tlenowego. Stanowisko ma miejscową
wentylację i filtrację dymów spawalniczych.

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl
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Od lutego 2009 r. dyrektorem Biura Rozwoju UDT
został Pan Andrzej Rafał Wojciechowski. Jest ekonomistą,
ukończył SGH, oraz prawo
europejskie na UMK, uczestnik programu Management
na Harvard BSP. zarządzał
sprzedażą i marketingiem w
jednostce certyfikującej UDTCERT (2002 r). Współautor
sukcesu, w obszarze prawnym i handlowym, wejścia
na rynek największej obecnie
w krajach CEE jednostki notyfikowanej. W latach 1998
-2002 pracował na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach sektora IT i office automation. Wykładowca
na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim (2003 r). Członek grupy
roboczej „Communication” w ramach organizacji CEOC Int. z siedzibą w Brukseli. Włada trzema językami: angielskim, rosyjskim i niemieckim. Wolny czas spędza z żoną i dwoma synami oddając się
turystyce rowerowej szlakami Kampinoskiego Parku Narodowego.

Wizja Biura Rozwoju wg. A.R. Wojciechowskiego:
1. Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest wspieranie państwa,
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w szeroko rozumianych działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych i ochronie środowiska.
2. Wizja Biura Rozwoju - Po Pierwsze Jakość.
− Biuro Rozwoju UDT ma być synonimem jakości, innowacyjności i profesjonalizmu.
− Usługi projektowane przez nas będą na najwyższym światowym poziomie.
− Elastyczność i szybka reakcja na zmieniające się potrzeby klienta.
− Otwarcie na współpracę z otoczeniem zewnętrznym przy
projektowaniu i świadczeniu usług (nauka, biznes, stowarzyszenia branżowe).
− Stałe doskonalenie procedur w celu upraszczania procesów, eliminacji zbędnych działań, skrócenia terminów.
i obniżenia kosztów.
− Stworzenie i utrzymanie „klimatu dla innowacyjności” w UDT.
3. Wartości Biura Rozwoju
− Uczciwość. Uczciwość to dla mnie przestrzeganie najwyższych norm moralnych i etycznych.
− Zaangażowanie, energia i współpraca są motorem naszych
działań,
− Otwartość i różnorodność: branie pod uwagę pomysłów, opinii i poglądów wszystkich pracowników UDT
− Wzajemny szacunek: to respektowanie godności i praw
przysługujących każdej osobie we wszystkich relacjach międzyludzkich.
4. Zadania Biura Rozwoju
− Opracowywanie i koordynacja wdrożenia strategii rozwoju
UDT w zakresie działalności ustawowej i rynkowej UDT.
− Zarządzanie projektami prorozwojowymi, w tym, w zakresie
rozwoju i wdrażania nowych usług rynkowych oraz technik
badawczych.
− Popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą
urządzeń technicznych.
− Współudział w opracowywaniu lub opracowywanie projektów warunków technicznych oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.

Jerzy Nowacki
Piotr Zając

Właściwości mechaniczne złączy
spawanych stali dupleks
w konstrukcjach wielkogabarytowych
Mechanical properties of duplex steel
welded joints in large-size constructions
Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono próby spawania płyt ze stali dupleks
UNS S31803 o grubościach: 9,5; 14,5 i 18,5 mm drutem
proszkowym. Określono wpływ spawania ze zwiększonym odstępem progowym na właściwości mechaniczne złączy w porównaniu z właściwościami uzyskanymi.
w wyniku spawania z odstępem progowym 6 mm oraz
wymaganiami przepisów DNV. Wykazano, że możliwe
jest rozszerzenie tolerancji odstępu progowego i spawanie szerokoszczelinowe stali dupleks, czyli wykonywanie
połączeń spawanych jednostronnie w pozycji pionowej.
z dołu do góry (PF) bez konieczności stosowania procesu
napawania krawędzi, w przypadku rowka spawalniczego.
z odstępem progowym w zakresie od 6 do 10 mm, z punktu widzenia spełnienia przez złącza spawane wymagań
dotyczących właściwości mechanicznych.

9.5, 14.5 and 18.5 mm thick panels made of UNS
S31803 duplex steel were tested for welding with the use
of powder wire. The target task consisted in determination
of impact of the welding process at increased threshold
distance on mechanical properties or joints compared with
the properties achieved through welding at 6 mm threshold distance and in compliance with the provisions set
out in the DNV regulations. The results demonstrated that
the threshold distance tolerance could be extended; furthermore, they proved that that wide-clearance welding,
that is production of welded joints through double cordon
welding with single operator in vertical position (PF), was
possible without the need of applying border building up
in the case of duplex steel provided that the weld groove
geometry had its threshold distance within 6 through 10
mm, from the point of view of compliance of welded joints
with the requirements concerning mechanical properties.

Wstęp
Złącza spawane ze stali nierdzewnej dupleks, w przypadku konstrukcji wielkogabarytowych (o długości złączy powyżej 5 m), przeznaczonych do transportu płynnych produktów
chemicznych, muszą odznaczać się bardzo wysoką jakością,
a więc spełniać co najmniej wymagania poziomu jakości B wg
PN-EN ISO 5817. Powierzchnia spoin powinna być przy tym
gładka, aby przeciwdziałać osadzaniu się resztek ładunku.
Prawidłowa struktura spoiny złącza ze stali dupleks odznacza się kontrolowaną zawartością ferrytu i nie może zawierać
faz szkodliwych, takich jak np. węgliki (Cr23C6) czy fazy sigma
(FeCr). Ze względu na dwufazową strukturę, wysokie kryteria jakościowe i złożony charakter przemian strukturalnych, w
wyniku oddziaływania złożonego cyklu cieplnego, spawanie
stali dupleks stosowanych w konstrukcjach wielkogabarytowych powiodło się tylko w przypadku nielicznych zakładów
produkcyjnych na świecie.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, dr inż. Piotr Zając − Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie.

Stan zagadnienia
Czynniki decydujące o właściwościach strukturalno-eksploatacyjnych doczołowego złącza spawanego, powstałego
z połączenia materiałów jednoimiennych stali dupleks przy
zastosowaniu drutu rdzeniowego, można usystematyzować
w następujące zbiory parametrów:
− metalurgiczne stali konstrukcyjnych dupleks,
− metalurgiczne taśm stalowych tworzących szkielet drutu
rdzeniowego,
− charakteryzujące składniki topnika rdzenia drutów rdzeniowych (proszkowych),
− charakteryzujące geometrię rowka spawalniczego,
− charakteryzujące proces spawania łukowego drutem
proszkowym w osłonie gazu aktywnego.
Z wymienionych zbiorów parametrów najmniej rozpoznany jest zbiór charakteryzujący geometrię złącza. Istotny wydaje się wpływ poszczególnych parametrów rowka spawalniczego na właściwości złączy spawanych. Na
podstawie analizy literaturowej można stwierdzić, że spośród parametrów charakteryzujących geometrię złącza,.
a wpływających na właściwości złączy spawanych, istotne
znaczenie może mieć odstęp progowy. Producenci mate-
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riałów dodatkowych do spawania stali dupleks zalecają w
swoich publikacjach optymalne przedziały wartości poszczególnych parametrów geometrii rowka. Generalnie są
one ustalone na podstawie ograniczonych prób spawania.
i zwykle nie ujmują specyfiki konstrukcji o dużych gabarytach. W warunkach rzeczywistych wykonanie konstrukcji
wielkogabarytowej, spawanej ze stali dupleks, może wiązać się (przy wielu innych parametrach) z dużą zmiennością przygotowania krawędzi do spawania, stwarzając
przy tym problemy produkcyjne. Mogą występować wtedy
odcinki złączy o parametrach przekraczających zalecane.
w literaturze wartości. W takich przypadkach zwykle przed
wykonaniem połączenia odtwarza się geometrię rowka
przez napawanie jednej lub obu krawędzi. Ze względów
wykonawczych, biorąc pod uwagę aspekty technologiczno-ekonomiczne oraz kryteria jakościowe, proces naprawczy
złączy powinien być istotnie ograniczony lub całkowicie wyeliminowany. Sprostanie tym warunkom powinno odbywać
się dwuetapowo.
Etap pierwszy to dążenie do wykonania konstrukcji charakteryzującej się zachowaniem założonych tolerancji, realizując w ten sposób ideę „bezzapasowej budowy konstrukcji”,
czyli bez stosowania i usuwania naddatków montażowych na
etapie scalania konstrukcji na montażu.
Drugim etapem, który może być prowadzony równolegle, jest rozszerzenie zakresu tolerancji odstępu progowego,.
w taki sposób, aby z jednej strony spełnić wymagania odpowiednich norm i przepisów, a z drugiej uwzględnić możliwości technologiczne danego zakładu produkcyjnego.
W literaturze w sposób niewystarczający opisano proces
spawania drutem proszkowym w osłonie gazu ochronnego
(metodą FCAW) złączy spawanych z odstępem progowym
większym od zalecanego. Zwiększenie odstępu progowego
wiąże się wprost ze wzrostem ilości wprowadzonego ciepła
Q przy wykonywaniu warstwy przetopowej. W przypadku
warstw wypełniających i warstwy licowej, w zależności od pozycji spawania, Q może ulec zwiększeniu lub dokonany zostanie podział poszczególnych warstw na pojedyncze ściegi o mniejszej jednostkowej ilości wprowadzonego ciepła..
W obu przypadkach wpłynie to na zwiększenie sumarycznego cyklu cieplnego spawania. W warunkach spawania wielościegowego stali dupleks, przy złożonym cyklu cieplnym, poszczególne strefy złącza spawanego podlegają nie do końca
zbadanym przemianom struktury, które w decydujący sposób mogą wpływać na właściwości mechaniczne połączenia..
W artykule przedstawiono analizę wpływu odstępu progowego, o wartościach większych od zalecanych w literaturze, na właściwości mechaniczne złączy spawanych.
Na przełomie ostatnich lat w światowym przemyśle budowy konstrukcji wielkogabarytowych przeznaczonych do transportu i magazynowania produktów chemicznych widoczna jest
tendencja wzrostowa stosowania stali nierdzewnych dupleks.
Dwufazowa struktura ferrytyczno-austenityczna tych stali zapewnia lepsze właściwości eksploatacyjne w stosunku do tradycyjnie stosowanych stali nierdzewnych o jednofazowej strukturze austenitycznej. Stale dupleks odznaczają się wyższymi
właściwościami mechanicznymi przy zwiększonej odporności
korozyjnej. Aby uzyskać te właściwości, mikrostruktura musi
odznaczać się właściwym stosunkiem ferrytu do austenitu.
Opracowane kryteria jakości połączeń spawanych dotyczą makro- i mikrostruktury, składu fazowego, właściwości mechanicznych i odporności korozyjnej. Charakter cyklu cieplnego (przede wszystkim ilość wprowadzonego ciepła) w czasie procesu
spawania ma decydujący wpływ na spełnienie tych kryteriów.
Na różnych etapach budowy (począwszy od prefabrykacji,.
a skończywszy na montażu) występuje konieczność wykonywania połączeń spawanych w pozycjach przymusowych. Pozycje
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Rys. 1. Schemat spawania jednostronnego na podkładkach ceramicznych; PC − podkładka ceramiczna, 1 − warstwa przetopowa,.
2÷n − warstwy wypełniające i warstwa licowa
Fig. 1. Scheme of one-side welding on ceramic backings; PC − ceramic backing, 1 − root run, 2÷n − filling layers and face of weld

te z reguły wymuszają stosowanie maksymalnej ilości ciepła Q,
oczywiście w zakresie dopuszczalnym przez technologię. Duże
ilości wprowadzonego ciepła wynikają przede wszystkim z ograniczonej możliwości zwiększania prędkości liniowej spawania.
w tych pozycjach. Publikacje dotyczące spawania stali dupleks
wskazują, że zakres zalecanej ilości wprowadzonego ciepła
powinien wynosić od 0,5 do 2,0 (2,5) kJ/mm. Brak jest natomiast jednoznacznego poglądu na temat możliwości zwiększenia tego zakresu. Takie rozszerzenie wymagane jest głównie
ze względów wykonawczych.
Przy budowie konstrukcji wielkogabarytowych występują
złącza, które ze względów montażowych spawane są w pozycji pionowej z dołu do góry (PF). W takich przypadkach zwykle
stosuje się spawanie zmechanizowane przy użyciu automatów spawalniczych, drutami rdzeniowymi w atmosferze aktywnego gazu osłonowego. Automat porusza się po szynie
prowadzącej, która za pomocą magnesów neodymowych mocowana jest do blachy dupleks.
Przy spawaniu tego rodzaju połączeń wykorzystuje się
spawanie jednostronne na podkładkach ceramicznych. Grań
warstwy przetopowej formowana jest wtedy za pomocą płaskiej podkładki ceramicznej, którą umieszcza się od strony
usztywnień (rys. 1). Po wykonaniu spoiny podkładka jest
usuwana. Otrzymana grań spoiny nie wymaga wykonywania
dodatkowych operacji pomocniczych, np. żłobienia i podpawania czy szlifowania.
Krawędzie blach ukosuje się na 1/2V, co daje w efekcie
rowek spawalniczy o geometrii V-symetryczny. Spawanie
jednostronne z przygotowaniem rowka spawalniczego na V
zwykle stosowane jest dla grubości blach w zakresie od 8 do
18 mm. Zastosowanie innego typu ukosowania, np. na X ze
spawaniem obustronnym, nie może być zrealizowane, gdyż
zwykle nie ma możliwości zamocowania automatu z drugiej
strony spawania z uwagi na jednostronny system usztywnień.
Spawanie jednostronne blach o grubości do 20 mm konstrukcji wielkogabarytowych ma przewagę nad spawaniem dwustronnym ze względu na:
− możliwość automatyzacji wykonania wszystkich warstw
spoiny,
− korzystny kształt otrzymywanej warstwy przetopowej, za-

Rys. 2. Schemat spawania jednostronnego z naprawą krawędzi blachy przed spawaniem za pomocą napawania; a − odstęp progowy,.
α − kąt rowka, PC − podkładka ceramiczna, 1÷n − napoiny, A − obszar napawany po wykonanym szlifowaniu, 1 − warstwa przetopowa,
2÷n − warstwy wypełniające i warstwy licowa
Fig. 2. Scheme of one-side welding with edge repairing before
welding with the aid of building up; a − root gap, α − groove angle,.
PC − ceramic backing, 1÷n − padding welds, A − building’s up area
after grinding, 1 − root run, 2÷n − filling layers and face of weld

Rys. 3. Makrostruktura złącza spawanego z widoczną naprawą
krawędzi poprzez napawanie; 1 − warstwa napawana, 2 − warstwa
przetopowa, 3 − warstwy wypełniające i warstwa licowa
Fig. 3. Macrostructure of welded joint with visible edge repairing
with the aid of building up; 1 − padding welds, 2 − root run, 3 − filling layers and face of weld

bezpieczający przed powstawaniem pęknięć krystalizacyjnych („na gorąco”),
− zmniejszenie pracochłonności wykonania połączenia,
− zmniejszenie pracochłonności obróbki krawędzi,
− polepszenie ergonomii pracy spawacza-operatora.
Wadą jest możliwość powstawania odkształceń kątowych
złącza. Problem ten może być rozwiązany przez zastosowanie odpowiedniej technologii spawania, polegającej głównie
na właściwej kolejności spawania i specjalnym usztywnieniu
złącza. Jedną z kluczowych kwestii w czasie spawania takiego połączenia jest zachowanie właściwej geometrii rowka
spawalniczego podczas prowadzonego procesu. Podstawowym parametrem charakteryzującym geometrię rowka spawalniczego, wpływającym na ilość wprowadzonego ciepła.
i w konsekwencji na właściwości złączy, jest odstęp progowy. W przypadku połączeń spawanych jednostronnie w konstrukcjach wielkogabarytowych przyjmuje się zwykle wiel-

kość odstępu progowego w zakresie od 4 do 6 mm. Podane
wartości graniczne wynikają bezpośrednio z doświadczenia.
w wykonywaniu podobnych złączy. Stanowią one kompromis pomiędzy uzyskaniem prawidłowych właściwości wytrzymałościowo-mikrostrukturalnych a opłacalnością ekonomiczną prowadzonego procesu spawania. W przypadku
zmniejszenia odstępu progowego poniżej 4 mm dla spawania jednostronnego na podkładkach ceramicznych pojawiają się trudności z wykonaniem warstwy przetopowej. Grań
tej warstwy nie spełnia wymagań poziomu jakości B (wg
PN-EN ISO 5817) w zakresie geometrii nadlewu i występujących niezgodności powierzchniowych. Utrudnione jest
wykonanie warstwy w pozycji spawania pionowej (PF), ze
względu na kumulację ciepła na małym obszarze. Może powodować to powstawanie lokalnych niezgodności w postaci
wycieków czy przyklejeń wywołanych dużą liczbą łączeń
(miejsc zakończenia i rozpoczęcia spawania, tzw. „start-.
-stopów”) poszczególnych odcinków warstwy przetopowej.
Występuje wtedy tendencja do zwiększonej wadliwości spoin. Powoduje to konieczność zwiększenia zakresu napraw.
W konsekwencji może spowodować zmniejszenie zaufania
klienta w aspekcie jakości wykonywania połączeń spawanych. Może to także przyczynić się do zwiększenia całkowitego kosztu wykonania konstrukcji przez wzrost zakresu
kontroli (zarówno międzyoperacyjnej, jak i ostatecznej).
Dąży się do tego, żeby minimalna wartość odstępu progowego przed i w czasie spawania nie była mniejsza niż 4 mm.
Wartość maksymalna odstępu progowego (6 mm) wynika
głównie z doświadczeń producentów materiałów spawalniczych w zakresie uzyskiwania parametrów wytrzymałościowo-mikrostrukturalnych złącza spawanego. Ze względu na
ubogą dostępną literaturę na temat spawania wielkogabarytowych konstrukcji, gdzie głównym problemem jest zachowanie właściwych tolerancji wykonawczych, w przypadku
przekroczenia wartości maksymalnej odstępu progowego
(wynoszącej 6 mm) zaleca się naprawę rowka spawalniczego przed spawaniem. Naprawa ta może odbywać się dwoma sposobami. Pierwszy sposób to wymiana i wstawienie
nowego fragmentu blachy. Jednak w tym przypadku mamy
do czynienia z dodatkową spoiną łączącą „nowy” fragment
ze „starym”. Ten sposób jest stosowany tylko w ostateczności. Drugim sposobem jest odbudowa krawędzi blachy
przez jej napawanie (rys. 2, 3).
Proces przygotowania rowka spawalniczego z wykorzystaniem napawania krawędzi blach jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Obejmuje on nie tylko odbudowę
krawędzi, ale także jej właściwe przygotowanie do spawania.
Ze względu na konieczność „poruszania się” w obszarze minimalnych parametrów, napawanie charakteryzuje się niezwykle wysoką wadliwością. Bardzo często występują wady
w postaci przyklejeń oraz wtrąceń niemetalicznych. Wykonanie prawidłowej napoiny krawędzi blachy wymaga bardzo dużych umiejętności. Jest to proces długotrwały i ekstremalnie
pracochłonny.
Zakres tolerancji wymiarowej odstępu progowego, wynikający z zaleceń literatury, o wielkości 2 mm, dający wymiar szczeliny w granicach od 4 do 6 mm, jest zbyt mały w
przypadku spawania złączy o całkowitej długości powyżej
5 m. Przy wykonywaniu konstrukcji o dużych gabarytach
(długości złączy > 5 m) utrzymanie tak wąskiej tolerancji
podstawowego parametru rowka spawalniczego jest praktycznie niemożliwe i w wielu przypadkach wymiary te są
przekraczane. Wynika to najczęściej z tolerancji przyjętych
dla poszczególnych operacji, gdyż np. tolerancja trasowania linii mieści się w przedziale ±1 mm, a tolerancja cięcia
plazmowego wynosi ±2 mm. Błędy pomiarowe mieszczą
się w tolerancji ±1 mm. W pewnych przypadkach następuje
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sumowanie wartości tolerancji dla poszczególnych operacji i przekroczenie otrzymanego wymiaru odstępu progowego. Najczęściej dochodzi do rozszerzenia tolerancji na
plus, tzn. wymiary odstępu progowego są większe niż 6 mm.
(w granicach 6÷10 mm). Świadomie wprowadza się w ten
sposób proces napawania do procesu podstawowego wykonania połączenia. W procedurach przyjętych jako zalecane
w przypadku szczelin o wymiarze ponad 6 mm stosuje się
napawanie krawędzi przed spawaniem. Proces napawania,
jak wspomniano wcześniej, jest procesem szczególnym,
bardzo trudnym do wykonania i pracochłonnym. Rozszerzenie tolerancji odstępu progowego i spawanie szerokoszczelinowe stali dupleks, czyli wykonywanie połączeń spawanych jednostronnie w pozycji pionowej z dołu do góry (PF)
bez konieczności stosowania procesu napawania krawędzi,
w przypadku rowka spawalniczego z odstępem progowym
w zakresie od 6 do 10 mm jest w wielu przypadkach celem
nadrzędnym, powodującym obniżenie kosztów wytworzenia
konstrukcji spawanej. Zakres odstępu progowego (6÷10
mm), przyjęty do prób spawania i prowadzonych badań,
ustalono na podstawie:
− analizy parametrów technologiczno-ekonomicznych geometrii rowka spawalniczego,
− analizy zdolności utrzymywania założonych tolerancji
geometrii w czasie montażu konstrukcji wielkogabarytowych na przestrzeniach otwartych przy uwzględnieniu
niekorzystnego wpływu warunków otoczenia (np. rozszerzalności cieplnej na skutek różnicy temperatur, nierównomiernego nagrzewania konstrukcji promieniami słonecznymi itp.).

Rys. 4. Stanowisko do zmechanizowanego spawania doczołowych
złączy testowych: a − automat spawalniczy z zamontowaną płytą
testową, b − źródło prądu, butla gazowa z podgrzewaczem, reduktorem i przewodami zasilającymi, c − urządzenie komputerowej rejestracji parametrów spawania
Fig. 4. View of stand for mechanized butt welding of tested joints:.
a − automatic welding machine with installed tested joint, b − welding
rectifier, gas bottle with preheater, gas regulator and electric wirings,
c − welding parameters registration equipment

Złącza spawane wykonano przy użyciu automatu spawalniczego Bugo-matic, stosując (rys. 4):
− drut proszkowy gatunku Cromacore DW329AP (z proszkiem
rutylowym) o średnicy 1,2 mm produkcji firmy Elga (tabl. I),
− gaz osłonowy w postaci 100% CO2,
− stal dupleks gatunku UNS S31803 o grubościach: 9,5;
14,5 i 18,5 mm produkcji firmy INDUSTEEL Groupe Arcelor (tabl. II),
− ukosowanie V, spawanie jednostronne z geometrią złączy przedstawioną na rysunku 5,
− płaskie podkładki ceramiczne produkcji firmy IMO Gliwice dwóch typów: PS-11/1,9 oraz PS-14.

g

Spawanie złączy

Rys. 5. Geometria złączy spawanych; a − odstęp progowy (6; 8 i 10
mm), g − grubość blach (9,5; 14,5 i 18,5 mm)
Fig. 5. Welded joints geometry; a − root gap (6; 8 i 10 mm), g − plate
thickness (9,5; 14,5 i 18,5 mm)

Tablica I. Skład chemiczny drutu rdzeniowego CROMACORE DW329 AP produkcji firmy Elga [% wag.]
Table I. Chemical analysis of flux cored wire CROMACORE DW329 AP produced by Elga [% by weight]
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

N

Cu

V

Nb

0,02

0,8

1,3

0,025

0,007

22,9

9,2

3,0

0,10

0,02

0,1

0,08

PREN 1)

Tablica II. Skład chemiczny stali gatunku UNS S31803 [% wag.]
Table II. Chemical analysis of plate grade UNS S31803 [% by weight]

1)
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Grubość
mm

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

N

9,5

0,018

0,41

1,61

0,029

0,0002

22,41

5,36

2,82

0,17

34,4

14,5

0,021

0,39

1,64

0,027

0,0003

22,62

5,36

2,81

0,18

34,7

18,5

0,016

0,41

1,64

0,026

0,0002

22,59

5,37

2,84

0,18

34,8

PREN − Pitting resistant equivalent no. 0
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Rys. 6. Sposób zabezpieczenia złączy spawanych przed poprzecznym odkształceniem kątowym
Fig. 6. View of welded joints protection before transverse angular
distortion

Doświadczalnie dobrano sposób usztywnienia złączy
spawanych, zabezpieczający przed nadmiernym poprzecznym odkształceniem kątowym – stosowano jednoczęściowe
płytki dobiegowe i dzielone płytki wybiegowe (rys. 6) oraz
pięć klamer montażowych mocowanych od strony podkładki
ceramicznej. Na rysunku 7 przedstawiono rozkład warstw
w poszczególnych złączach. Na rysunku 8 pokazano rozmieszczenie próbek do badań właściwości mechanicznych,
a w tablicy III przedstawiono rodzaje próbek użytych w poszczególnych badaniach. Na rysunkach 9 i 10 przedstawiono
schematy rozmieszczenia odcisków w próbach twardości
HV10 i HV0,025. Wynikiem testów spawania było wytworzenie dziewięciu złączy spawanych (tabl. IV).

Rys. 9. Rozmieszczenie odcisków w próbie twardości HV10
Fig. 9. Lay-out of indentations in hardness test HV10

Rys. 7. Rozkład warstw dla poszczególnych złączy spawanych: a −
grubość blach 9,5 mm, odstęp progowy 6 i 8 mm; b − grubość 9,5 mm,
odstęp progowy 10 mm; c − grubość 14,5 mm, odstęp progowy 6; 8.
i 10 mm oraz dla grubości 18,5 mm przy odstępie progowym 6 i 8
mm; d − grubość 18,5 mm, odstęp progowy 10 mm
Fig. 7. Layers arrangement for particular welded joints: a − plate thickness 9.5 mm, root gap 6 and 8 mm; b − thickness 9.5 mm, root gap 10
mm; c − thickness 14.5 mm, root gap 6; 8; 10 mm, and for plate thickness
18.5 mm for root gap 6 i 8 mm; d − thickness 18,5 mm, root gap 10 mm

Rys. 10. Rozmieszczenie odcisków w próbie twardości HV0,025
Fig. 10. Lay-out of indentations in hardness test HV0,025

Rys. 8. Rozmieszczenie próbek do badań niszczących; 1, 2, 3 – próbki płaskie, usytuowane prostopadle do osi spoiny, pobrane z początku,
środka i końca spoiny, do badań Rm, Ru i Z; 4, 7 – próbki okrągłe, usytuowane prostopadle do osi spoiny, do badań Re0,2, Rm, At; 5, 8 – próbki
okrągłe, usytuowane w osi spoiny, do badań Re0,2, Rm, At; 6 – próbka okrągła, usytuowana równolegle do spoiny, w odległości ~100 mm od jej
osi, do badań Re0,2, Rm, At; 9 – próbki do badań udarności z karbem naciętym w osi spoiny (3 szt.); 10 – próbki do badań udarności z karbem
naciętym w linii wtopienia spoiny w materiał podstawowy (3 szt.)
Fig. 8. Specimens arrangement for destructive testing; 1, 2, 3 – flat specimens, located perpendicular to weld axis, cut from the beginning,
middle and the end of weld; 4, 7 – round specimens, located perpendicular to weld axis; 5, 8 – round specimens, located in the weld axis;.
6 – round specimens, located parallel to the weld, within the distance of 100 mm from the weld axis, 9 – specimens for measure impact
strength, notch in the weld axis (3 pcs); 10 – specimens for measure impact strength, notch in the fusion line (3 pcs)
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Tablica III. Rodzaje próbek użytych w badaniach właściwości mechanicznych

Table III. Types of samples used in mechanical properties research
Podstawowe wymiary próbek

Kryterium, warunki realizacji

Próbki płaskie

− Rm > 620 MPa
− temperatura badania +22 0C

Próbki okrągłe usytuowane w osi spoiny

− Re > 450 MPa
− Rm > 620 MPa
− At > 20 %
− E > 180 GPa
− temperatura badania +20 0C

Próbki okrągłe usytuowane prostopadle do osi spoiny

Próbki do badań udarności
Złącza o grubości 9,5 mm

Złącza o grubościach: 14,5 i 18,5 mm

− Pł  −20 > 27 J
− KV −20 > 34 J/cm2
− temperatura badania −20 0C

Tablica IV. Charakterystyka wytworzonych złączy spawanych
Table IV. Welded joints characteristics
Nr
złącza

Qmin2)

Qmax2)

−2)
Q

kJ/mm

kJ/mm

kJ/mm

2

2,12

2,27

2,20

8

2

2,52

2,61

2,56

10

3

1,63

2,46

2,12

6

4

1,94

2,74

2,20

8

4

2,03

3,36

2,44

14,5

10

4

2,06

3,81

2,85

18,5

6

4

1,69

3,37

2,66

18,5

8

4

2,30

3,59

3,11

18,5

10

5

2,53

3,76

3,23

Grubość blach� 1)
mm

Odstęp progowy
mm

Liczba warstw

1

9,5

6

2

9,5

3

9,5

4

14,5

5

14,5

6
7
8
9

rzeczywista grubość blach
−
Qmin, Qmax, Q – minimalna, maksymalna, średnia ilość wprowadzonego ciepła, obliczona zgodnie z PN-EN 1011-1 wg wzoru:.
Q = k. (J.U/V).10-3  [kJ/mm], gdzie: k − współczynnik sprawności cieplnej, I − natężenie prądu [A], U − napięcie łuku [V], V − prędkość spawania [mm/s]
1)
2)
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Ru, MPa

Rm, MPa

W złączach spawanych z blach o najmniejszej z analizowanych grubości (9,5 mm) stwierdzono wzrost średnich
wartości wytrzymałości na rozciąganie Rm oraz naprężeń
rozrywających Ru wraz ze zwiększaniem odstępu progowego
i wiążącym się z tym wzrostem ilości wprowadzonego ciepła
Q – rys. 11. W złączu spawanym z odstępem maksymalnym
(10 mm), charakteryzującym się najmniejszym rozstępem.
i odchyleniem standardowym otrzymanych wyników, widać
korzystny wpływ wprowadzenia dodatkowej warstwy wypełniającej (wynikającej ze względów technologicznych wykonania połączenia) na uzyskane wartości Rm. W przypadku
jednej próbki pobranej ze złącza spawanego z odstępem.
8 mm pęknięcie nastąpiło w spoinie. Próbka ta charakteryzuje się także najmniejszym przewężeniem Z. Zjawisko
zwiększania się wartości Rm i Ru wraz ze wzrostem odstępu
progowego od wartości minimalnej (6 mm) do maksymalnej.
(10 mm) obserwuje się także w złączach spawanych z blach.
o grubościach 14,5 mm i 18,5 mm. Wielkość tego wzrostu
−
uzależniona jest od średniej ilości wprowadzonego ciepła (Q)..
Wyraźnie jest to widoczne dla blach o grubości 18,5 mm
−
spawanych z odstępami: 6 mm (Q
= 2,66 kJ/mm) i 8 mm.
−
(Q = 3,11 kJ/mm). Natomiast dla szczeliny 10 mm, wskutek
wprowadzenia dodatkowego ściegu w warstwie licowej, po-

Rys. 11. Średnia wytrzymałość na rozciąganie (Rm) i średnie naprężenia rozrywające (Ru) próbek płaskich; 1, 2, 3 – próbki wycięte ze
złączy o grubości 9,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm; 4, 5, 6 – próbki wycięte ze złączy o grubości
14,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10
mm; 7, 8, 9 – próbki wycięte ze złączy o grubości 18,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm
Fig. 11. Average tensile strength (Rm), average true tensile stress
(Ru) of flat specimens; 1, 2, 3 – samples cut from joints of thickness
9,5 mm welded with the root gap: 6, 8 and 10 mm; 4, 5, 6 – samples
cut from joints of thickness 14,5 mm welded with the root gap: 6, 8
and 10 mm; 7, 8, 9 – samples cut from joints of thickness 18,5 mm
welded with the root gap: 6, 8 and 10 mm

−

mimo nieco wyższej ilości wprowadzonego ciepła (Q = 3,22
kJ/mm) obserwuje się spadek Rm i Ru. Przeważnie badanych
próbek Z zmniejsza się nieznacznie przy wzroście szczeliny
między łączonymi elementami i to niezależnie od grubości
łączonych elementów.

Wytrzymałość na rozciąganie
próbek okrągłych
Przygotowując do badania wytrzymałości na rozciąganie próbki okrągłe pobrane prostopadle do spoiny,
obejmujące zarówno spoinę, strefę wpływu ciepła, jak.
i materiał podstawowy, stwierdzono brak fizycznej granicy
plastyczności. Analiza wyników badań wykazała niewielki
wzrost umownej granicy plastyczności (Re0,2) dla próbek pobranych z początku złącza, przy zwiększaniu odstępu progowego do wartości maksymalnej. Ekstremum w tym przypadku występuje w złączu spawanym ze szczeliną 10 mm
(rys. 12). Obszar środkowy złączy charakteryzuje się występowaniem minimum wartości Re0,2 dla próbki spawanej z odstępem średnim (8 mm) oraz odznacza się bardzo zbliżonymi
wartościami umownej granicy plastyczności złączy spawanych ze szczeliną minimalną (6 mm) i maksymalną (10 mm)..
W czasie badań najmniejszą uzyskaną wartością Re0,2 było
~510 MPa, podczas gdy wymagania (przepisy DNV) mówią
o minimalnej wartości 450 MPa. Złącza, niezależnie od wielkości szczeliny między łączonymi krawędziami, charakteryzują się zbliżonymi przebiegami naprężeń aż do Rm (rys. 12).
Stwierdzono też wpływ obszaru badanego na wydłużenie
całkowite (At). Początek złącza charakteryzuje się występowaniem ekstremum dla złączy spawanych z odstępem maksymalnym. W środku złącza wartość At max stwierdzono dla
szczeliny 8 mm. W obu obszarach zwiększenie odstępu progowego nie powoduje zmniejszenia At w porównaniu z wartoś-

Naprężenie, MPa

Wytrzymałość na rozciąganie
próbek płaskich

Rys. 12. Wykres rozciągania próbek okrągłych wyciętych prostopadle do osi spoiny, w odległości ~75 mm od miejsca rozpoczęcia
spawania
Fig. 12. Stress-strain curve in tension of round samples situated
perpendicular to weld axis, within the distance of ~75 mm from the
beginning of the weld
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Naprężenie, MPa

pła prowadzi do zwiększenia średniej zawartości austenitu
w złączu spawanym. To z kolei przyczynia się do niewielkiego zmniejszenia średniej umownej granicy plastyczności
i wytrzymałości na rozciąganie, przy jednoczesnym wzroście
średniej wartości wydłużenia całkowitego oraz modułu sprężystości podłużnej.

Udarność

28
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KV –20 oś spoiny

ciami uzyskanymi przy odstępie minimalnym. Powiększenie
odstępu progowego wpływa na wzrost wytrzymałości na rozciąganie (Rm) niezależnie od obszaru, z którego pobrane zostały próbki do badań. Maksymalnymi wartościami Rm odznacza się złącze spawane z odstępem progowym największym.
(10 mm). Najwyższą wartość modułu sprężystości podłużnej (E), dla próbek pobranych w pobliżu miejsca rozpoczęcia spawania, uzyskano dla złącza spawanego z odstępem
progowym 10 mm, a dla próbek wyciętych ze środka złącza.
z odstępem progowym 6 mm. Emin w każdym z analizowanych obszarów występuje dla złączy spawanych ze szczeliną
wynoszącą 8 mm.
Na podstawie analizy wyników badań mechanicznych
próbek okrągłych wyciętych z osi spoiny i z materiału podstawowego równolegle do spoiny w odległości 100 mm od
jej osi, Re0,2 min stwierdzono w próbkach pobranych ze złącza
spawanego z odstępem średnim (8 mm).
Złącze spawane z odstępem maksymalnym (10 mm) charakteryzuje się wyższymi wartościami Re0,2, natomiast ekstremum występuje dla złącza spawanego z odstępem minimalnym (6 mm), zarówno dla próbek wyciętych ze środka, jak.
i początku złącza (rys. 13). Wartościami At max charakteryzują
się próbki pobrane z materiału podstawowego. W przypadku
pomiarów próbek pobranych (wyciętych) w osi wzdłużnej spoiny największą pojedynczą wartość At uzyskano dla złącza
spawanego z odstępem progowym 10 mm. Najmniejszym
rozrzutem wyników badań odznacza się złącze spawane ze
szczeliną 8 mm. Wartości Rm max występują dla złącza spawanego ze szczeliną 6 mm. Powiększenie odstępu progowego
wywołuje niewielkie zmniejszenie Rm, lecz w każdym z analizowanych obszarów wartości te są wyższe niż obserwowane w materiale podstawowym (rys. 13). Ekstremum wartości
modułu sprężystości E, niezależnie od obszaru badanego
(początek czy koniec spoiny), występuje w złączu spawanym
z odstępem progowym 10 mm. W przypadku takiej samej
liczby ściegów w złączu spawanym przyrost odstępu progowego wywołujący wzrost średniej ilości wprowadzonego cie-

KV –20 linia wtopienia

Rys. 13. Wykres rozciągania próbek okrągłych wyciętych w osi spoiny w odległości ~125 mm od miejsca rozpoczęcia spawania oraz w
materiale podstawowym
Fig.13. Stress-strain curve in tension of round samples situated in
the weld axis within the distance of ~125 mm from the begging of the
weld and in the base material

Próbki wycięto ze złączy spawanych od strony krawędzi
spoiny w odległości ~2 mm od powierzchni blach. Na podstawie wyników badań udarności (w temperaturze -20oC) próbek
pobranych w osi spoiny oraz linii wtopienia złączy spawanych
z blach o grubości 9,5 mm stwierdzono przyrost średniej wartości udarności (KV –20) w miarę zwiększania odstępu progowego (rys. 14). Maksimum KV –20śr występuje przy odstępie
progowym 8 mm. Złącze to odznacza się też najmniejszym
rozstępem i odchyleniem standardowym. W przypadku złączy
spawanych z blach o grubości 14,5 mm obserwuje się wyraźny wzrost KV –20śr. Ekstremum wartości występuje w złączach
spawanych ze szczeliną maksymalną (10 mm), zarówno.
w próbkach z karbem usytuowanym w osi, jak i linii wtopienia.

Rys. 14. Średnia udarność próbek wyciętych ze złączy spawanych;
1, 2, 3 – próbki wycięte ze złączy o grubości 9,5 mm spawanych.
z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm; 4, 5, 6 – próbki
wycięte ze złączy o grubości 14,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm; 7, 8, 9 – próbki wycięte ze złączy.
o grubości 18,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm
Fig. 14. Average impact strength of samples cut from welded joints;
1, 2, 3 – samples cut from joints of thickness 9,5 mm welded with
the root gap: 6, 8 and 10 mm; 4, 5, 6 – samples cut from joints of
thickness 14,5 mm welded with the root gap: 6, 8 and 10 mm; 7, 8,
9 – samples cut from joints of thickness 18,5 mm welded with the root
gap: 6, 8 and 10 mm

Złącza spawane z blach o grubości największej (18,5 mm)
charakteryzują się niewielkim wzrostem KV –20 po zwiększeniu odstępu progowego do 8 mm. Dla złączy spawanych ze
szczeliną równą 10 mm obserwuje się spadek KV –20 poniżej
wartości uzyskanych dla złączy spawanych z odstępem progowym 6 mm (rys. 14). Natomiast w linii wtopienia ekstremum
wartości KV –20śr występuje w złączu spawanym ze szczeliną
10 mm. Stwierdzono, że zwiększenie liczby ściegów złącza
(zwiększenie liczby cykli cieplnych) powoduje spadek udarności w osi spoiny (np. przy grubości blach 9,5 mm dla odstępu
progowego 10 mm). Zaobserwowane rozrzuty wyników badań
w linii wtopienia mogą wynikać z kształtu linii wtopienia spoiny
i położenia karbu, który teoretycznie powinien obejmować w
równych częściach spoinę i strefę wpływu ciepła.
Przeprowadzono analizę faktograficzną przełomów próbek udarnościowych (charakteryzujących się najmniejszymi
wartościami pracy łamania) z obszaru osi spoiny i linii wtopienia złączy o grubościach blach: 9,5; 14,5 i 18,5 mm spawanych z odstępami progowymi: 6, 8 i 10 mm. Stwierdzono trans-.
krystaliczne przełomy próbek o charakterze plastycznym, ze
złomami włóknistymi, z widocznymi wtrąceniami żużlowymi
pochodzącymi z procesu spawania (rys. 15). Złącza spawane z maksymalnym odstępem progowym odznaczają się najmniejszymi wtrąceniami niemetalicznymi. Wszystkie analizowane przełomy próbek z badań udarności charakteryzują się
budową plastrową. Złomy mają charakter ciągliwy w wyniku

Rys. 15. Przełomy próbek po badaniach udarności (złącza spawane
o grubości materiału podstawowego 14,5 mm): a – złącze spawane.
z odstępem progowym 6 mm, karb nacięty w osi spoiny, b – złącze
spawane z odstępem progowym 10 mm, karb nacięty w osi spoiny,.
c – złącze spawane z odstępem progowym 6 mm, karb nacięty w linii
wtopienia, d – złącze spawane z odstępem progowym 10 mm – karb
nacięty w linii wtopienia. SEM powiększenie 1000x
Fig. 15. Samples fractures after impact strength researches (base
material thickness: 14,5 mm): a – welded joint with the root gap of.
6 mm, notch in the weld axis, b – welded joint with the root gap of
10 mm, notch in the weld axis, c – welded joint with the root gap of.
6 mm, notch in the fusion line, d – welded joint with the root gap of.
10 mm, notch in the fusion line; magnification 1000x

odkształcenia plastycznego. Na dnach wgłębień widoczne
są mikropory. Obserwuje się przypadkowość rozkładu wtrąceń oraz nierównomierny obraz wgłębień. Na wszystkich
badanych przełomach widać zniszczone krystality wtrąceń
żużlowych na dnie większych wgłębiń. Nie zaobserwowano
rozrostu ziaren w próbkach spawanych ze zwiększonym odstępem progowym.

Twardość HV10 złączy
Dla grubości blach 9,5 mm od strony krawędzi spoiny.
w warstwie przetopowej, dla takiej samej liczby ściegów.
(w przypadku odstępów 6 i 8 mm) wraz ze wzrostem Q obserwuje się spadek twardości (rys. 16). Spowodowane jest
to oddziaływaniem cieplnym kolejnej układanej warstwy, czyli
w tych wypadkach warstwy licowej. Lico przy odstępie 8 mm
charakteryzuje się większą ilością wprowadzonego ciepła.
(Q = 2,61 kJ/mm) w stosunku do odstępu 6 mm (Q = 2,27
kJ/mm). Porównując otrzymane wartości twardości (HV10) w
krawędzi spoiny dla odstępów 6 i 10 mm, pomimo wyższej ilości wprowadzonego ciepła spawania dla odstępu 10 mm obserwuje się wzrost wartości, szczególnie widoczny w obszarze warstwy przetopowej. Wynika to z tego, że przy odstępie
10 mm, ze względów technologicznych wykonano dodatkowy
ścieg wypełniający, stosując Q na poziomie 1,63 kJ/mm.
Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że
wzrost ilości „wsadu” cieplnego kolejnej układanej warstwy
powoduje obniżenie twardości warstwy poprzedniej, czyli w tym przypadku warstwy przetopowej. Analizując wyniki
pomiarów HV10 od strony lica spoiny odstępów progowych.
6 i 8 mm stwierdzić można, że wzrost Q powoduje wzrost
twardości. Zjawisko to można także zaobserwować w strefie
wpływu ciepła przy odstępie 10 mm. Natomiast w przypadku
linii wtopienia i lica spoiny o odstępie 10 mm, ze względu
na dodatkowy ścieg wypełniający, warstwa licowa została
wykonana przy większym natężeniu prądu i wyższej prędkości spawania, ale przy nieco niższej ilości wprowadzonego
ciepła. Stwierdzone wyższe wartości szczególnie w obszarze
lica, w porównaniu z odstępem 8 mm, wynikają bezpośrednio
z innych warunków chłodzenia (większej szybkości chłodzenia). W przypadku pomiarów twardości w złączach spawanych z blach o grubości 14,5 mm od strony krawędzi spoiny w obszarze linii wtopienia i spoiny obserwuje się spadek
twardości ze wzrostem energii liniowej. Od strony lica spoiny
dla tej grubości blach zwiększenie ilości wprowadzonego ciepła wywołuje wzrost twardości, podobnie jak przy grubości
9,5 mm. Zauważyć można jednak, że dla odstępów progowych 8 i 10 mm, spawanych przy ekstremalnie wysokim Q
(> 3,3 kJ/mm) i przy dużej różnicy między poszczególnymi
wartościami ilości wprowadzonego ciepła, różnice między
średnimi twardościami w strefie wpływu ciepła i spoinie są
niewielkie. Zjawisko zmniejszania się twardości wszystkich
obszarów warstwy przetopowej, pomimo stosowania większej ilości wprowadzonego ciepła, widać wyraźnie w przypadku pomiarów w złączach spawanych z blach o grubości 18,5
mm. Tak jak przy omawianych powyżej grubościach, stopień
tego zmniejszenia zależy od ilości wprowadzonego ciepła
przy spawaniu pierwszej warstwy wypełniającej. Pomiary od
strony lica spoiny dla tej grubości blach przy odstępach 6 i 8
mm charakteryzują się niewielkim wzrostem twardości wraz
ze zwiększeniem ilości wprowadzonego ciepła. Zaobserwowane nieco niższe wartości twardości w złączu spawanym.
z odstępem 10 mm w porównaniu z odstępem 8 mm pomimo zastosowania większego Q mogą wynikać z podziału
warstwy licowej na dwa ściegi. Drugi ścieg warstwy licowej
powoduje ponowne oddziaływanie cyklu cieplnego (działa
wyżarzająco) na część pierwszego ściegu lica.
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HV10 od strony lica spoiny
HV10 od strony krawędzi spoiny
HV10 od strony krawędzi spoiny

HV10 od strony lica spoiny

Rys. 16. Twardość (HV10) złączy spawanych; 1, 2, 3 – próbki wycięte ze złączy o grubości 9,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm; 4, 5 ,6 – próbki wycięte ze złączy o grubości 14,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm;
7, 8 ,9 – próbki wycięte ze złączy o grubości 18,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm
Fig. 16. Vickers hardness (HV10) of welded joints; 1, 2, 3 – samples cut from joints of thickness 9,5 mm welded with the root gap: 6, 8 and
10 mm; 4, 5 ,6 – samples cut from joints of thickness 14,5 mm welded with the root gap: 6, 8 and 10 mm; 7, 8 ,9 – samples cut from joints of
thickness 18,5 mm welded with the root gap: 6, 8 and 10 mm

Rys. 17. Twardość (HV0,025) złączy spawanych; 1, 2, 3 – próbki wycięte ze złączy o grubości 9,5 mm spawanych z odstępem progowym,
odpowiednio: 6, 8 i 10 mm; 4, 5, 6 – próbki wycięte ze złączy o grubości 14,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10
mm; 7, 8, 9 – próbki wycięte ze złączy o grubości 18,5 mm spawanych z odstępem progowym, odpowiednio: 6, 8 i 10 mm
Fig. 17. Vickers hardness (HV0,025) of welded joints; SP – weld, SWC – heat affected zone; 1, 2, 3 – samples cut from joints of thickness 9,5
mm welded with the root gap: 6, 8 and 10 mm; 4, 5, 6 – samples cut from joints of thickness 14,5 mm welded with the root gap: 6, 8 and 10
mm; 7, 8, 9 – samples cut from joints of thickness 18,5 mm welded with the root gap: 6, 8 and 10 mm
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Twardość HV0,025 złączy
W wyniku badań twardości HV0,025 złączy spawanych.
o grubości 9,5 mm, wartość HV0,025min stwierdza się dla ziaren
austenitu i ferrytu, od strony lica, w złączu spawanym ze średnim odstępem progowym. Natomiast HV0,025max uzyskano dla
złącza spawanego z maksymalną szczeliną. Analiza rozkładów twardości HV0,025 w linii pomiarowej od strony krawędzi
spoiny wskazuje, że największymi wartościami charakteryzuje
się złącze spawane z odstępem 6 mm. Wszystkie analizowane złącza odznaczają się większymi wartościami twardości
HV0,025 dla ziaren austenitu (rys. 17). Najbardziej korzystny

rozkład wartości HV0,025, od strony krawędzi, stwierdza się
dla ziaren ferrytu złącza spawanego ze szczeliną maksymalną. Analizowana średnia grubość blach (14,5 mm) odznacza
się innym rozkładem twardości. Najmniejsze wartości HV0,025
ziaren austenitu i ferrytu, od strony lica spoiny, występują w
złączu spawanym z minimalną szczeliną. Natomiast od strony
krawędzi spoiny najmniejsze wartości HV0,025 ziaren austenitu i ferrytu obserwuje się dla złączy spawanych ze szczeliną.
6 i 10 mm (rys. 17). Złącze z blach o grubości maksymalnej
(18,5 mm), spawane z odstępem progowym 10 mm, charakteryzuje się najmniejszymi wartościami HV0,025, zarówno w
przypadku pomiarów w ziarnach austenitu, jak i ferrytu, w liniach pomiarowych i od strony lica, i od krawędzi spoiny.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań określono
wpływ spawania jednostronnego na podkładkach ceramicznych ze zwiększonym odstępem progowym na właściwości mechaniczne złączy ze stali UNS S31803 w porównaniu z właściwościami uzyskanymi w wyniku spawania.
z odstępem progowym 6 mm oraz wymaganiami przepisów DNV.
− Zwiększenie odstępu progowego do wartości maksymalnej 10 mm wpływa pozytywnie, powodując niewielki
wzrost Rm, w zakresie wszystkich testowanych grubości,.
w stosunku do odstępu minimalnego.
− Złącza, niezależnie od zastosowanej szczeliny
między łączonymi krawędziami, charakteryzują się wysoką umowną granicą plastyczności przy stosunkowo
dużym wydłużeniu. Wytrzymałość na rozciąganie próbek
okrągłych pobranych z osi spoiny w każdym z analizowanych przypadków przekraczały wartości uzyskane z próbek wyciętych z materiału podstawowego, co świadczy.
o braku zarówno ujemnego oddziaływania dużej ilości
wprowadzonego ciepła, jak i wpływu zwiększonego odstępu progowego. Podobnie jest w przypadku umownej granicy plastyczności próbek pobranych z osi spoiny.
i prostopadle do niej. Wartości Re0,2 z tych obszarów, we
wszystkich analizowanych złączach, są wyższe niż te, które uzyskano dla próbek pobranych z materiału rodzimego.
Moduł Younga (E) dla próbek pobranych poprzecznie do
osi spoiny charakteryzował się wyższymi wartościami niż
dla próbek pobranych z osi spoiny. Dla próbek pobranych
z osi spoiny złączy spawanych z odstępem progowym 6.
i 10 mm wartości E są większe niż dla próbek pobranych.
z materiału rodzimego. Wszystkie badane próbki spełniły, ze
sporym zapasem, wymagania określone przepisami DNV,
niezależnie od odstępu progowego rowka spawalniczego.
− Grubość blach wywiera wpływ na udarność złączy.
Dla złączy spawanych z blach o grubości 9,5 mm optymalne jest spawanie z odstępem progowym równym 8 mm.
Najbardziej jednoznaczne wydają się wyniki otrzymane dla

blach o grubości 14,5 mm. Widać tutaj wyraźną tendencję
wzrostową wyników pracy łamania i udarności przy zwiększaniu odstępu progowego. W przypadku tej grubości
blach najkorzystniejsze jest wykonywanie połączeń spawanych przy maksymalnym (10 mm) odstępie progowym.
Analizując wyniki pomiarów pracy łamania i udarności
próbek pobranych z blach o grubości 18,5 mm, obserwuje się dwie tendencje. Dla próbek z karbem naciętym
w osi spoiny występuje tendencja malejąca ze wzrostem
odstępu progowego do wartości maksymalnej (10 mm).
W przypadku próbek pobieranych z linii wtopienia zauważalna jest tendencja odwrotna, czyli wzrastająca. Wszystkie próbki ze sporym zapasem przekroczyły wymagane
kryterium (najmniejsza uzyskana wartość była o ponad
50% większa od wymaganego minimum). Obserwuje się
znaczne zwiększenie wartości pracy łamania i udarności
próbek pobranych w linii wtopienia.
− Zauważalny jest silny wpływ grubości blachy i odstępu progowego na twardość HV10 złączy, szczególnie w
obszarze lica i krawędzi. W obszarze lica spoiny występuje
wzrost twardości wraz ze wzrostem odstępu progowego.
W obszarze krawędzi spoiny zauważalna jest niewielka
tendencja spadkowa twardości wraz ze wzrostem odstępu
progowego.
− Widoczny jest wpływ grubości blachy i odstępu progowego na twardość HV0,025 ziaren austenitu i ferrytu.
Najniższymi wartościami twardości charakteryzują się złącza spawane ze szczelinami największymi.
Wykazano, że możliwe jest rozszerzenie tolerancji
odstępu progowego i spawanie szerokoszczelinowe stali
dupleks, czyli wykonywanie połączeń spawanych jednostronnie w pozycji pionowej z dołu do góry (PF) bez konieczności stosowania procesu napawania krawędzi, w
przypadku rowka spawalniczego z odstępem progowym
w zakresie od 6 do 10 mm, z punktu widzenia spełnienia
przez złącza spawane wymagań dotyczących właściwości
mechanicznych.
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Beata Rams

Zastosowanie klejenia
w połączeniach zgrzewanych metodą FSW
Application adhesive-bonding in FSW joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań jakości złączy
klejowo-zgrzewanych wykonanych w różnych warunkach
zgrzewania FSW z użyciem typowych klejów konstrukcyjnych. Zgrzewając metodą FSW na zakładkę przy dużych
prędkościach procesu, stwierdzono obecność wzdłużnych
otworów liniowych, które powodują zmniejszenie wytrzymałości oraz szczelności złącza. Zastosowanie połączeń
klejowo-zgrzewanych zapewniło uzyskanie wymaganej
wytrzymałości i szczelności złączy, w których klej był materiałem uszczelniającym, natomiast wytrzymałość złączy
uzyskano przede wszystkim za pomocą zgrzewania metodą FSW. Badania szczelności wykazały, że takie złącza
(nawet z użyciem kleju tylko na brzegach zakładki) są całkowicie szczelne.

The results of quality investigations of adhesiveFSW joints, made with different conditions of FSW, using.
typical constructional glues have been presented. In FSW
process on the lap sheets with high velocities process.
it was found that longitudinal linear holes cause the reduction of strength and leak tightness of joint. The application of adhesive-FSW joints ensures required strength
and tightness of joints in which the glue was the sealing
material, but the strength of the joints was obtained mainly.
by using FSW method. Investigations of leak tightness revealed that such joints (even with application of the glue.
on a lap edge) are completely tight.

Wstęp
Technologie klejenia można stosować samodzielnie lub łączyć z innymi metodami spajania, np.: nitowaniem, skręcaniem
czy zgrzewaniem, wykorzystując zalety obu metod. Stosując
połączenie hybrydowe, nie tylko zwiększa się wytrzymałość
uzyskanego złącza, ale także zapewnia szczelność połączenia
oraz tłumienie drgań i hałasu. Kleje chronią przed wnikaniem
wilgoci w głąb złącza, a także są odporne na działanie większości czynników chemicznych, co zabezpiecza złącze przed
korozją. Masy klejowe mogą wypełniać odstępy nawet do 5 mm,
spełniając przy tym funkcję uszczelniacza.
Jedną z metod hybrydowych, powszechnie stosowaną.
w różnych gałęziach przemysłu, jest metoda zgrzewania rezystancyjnego punktowego połączona z klejeniem. Metoda ta
używana jest np. w przemyśle samochodowym. Połączenie
obu metod pozwala na poprawienie właściwości wykonanych
elementów m.in. przez zwiększenie sztywności oraz odporności zmęczeniowej konstrukcji, a także zdolności do absorpcji energii przy uderzeniu [1].
Przy zastosowaniu techniki klejenia ze zgrzewaniem
metodą FSW (Friction Stirn Welding – zgrzewanie prętem
mieszającym) stwierdza się także wyraźny wpływ zalet połączenia obu metod. W artykule przedstawiono badania,.
w których łączy się technikę klejenia ze zgrzewaniem metodą
FSW, kleje użyte w tych badaniach nie tylko nie zakłóciły procesu zgrzewania FSW, ale także spowodowały podniesienie
wytrzymałości złącza oraz zapewniły jego szczelność.

niach określono jakość złączy klejowo-zgrzewanych (wytrzymałość, szczelność), w których materiałem uszczelniającym
był klej, natomiast wytrzymałość złączy uzyskano przede
wszystkim za pomocą zgrzewania metodą FSW. Proces
zgrzewania złączy prowadzono przy parametrach zapewniających wysoką wydajność procesu łączenia.
Użycie odpowiedniego kleju i sposobu klejenia umożliwiło wypełnienie szczelin i utwardzenie kleju w wymuszonych
przez zgrzewanie FSW warunkach. Przedstawiono wybrane
wyniki badań jakości złączy klejowo-zgrzewanych w różnych
warunkach zgrzewania FSW z użyciem typowych klejów konstrukcyjnych.
Badania przyprowadzono na płytach ze stopów aluminium EN AW 5251 oraz EN AW 2024, o grubości 4 mm..
Z płyt aluminiowych wycięto próbki o wymiarach: 120 x 500 mm,
które były zgrzewane na pojedynczą zakładkę. Płyty przed
klejeniem były schropowacone papierem ściernym, a następnie odtłuszczane za pomocą alkoholu izopropylowego.
Próbki zgrzewano na nieutwardzonym kleju, kilka minut po
jego nałożeniu na powierzchnie zakładek. Klej był nakładany

Cel i zakres badań
Celem pracy było wykorzystanie techniki klejenia w konstrukcjach zgrzewanych na zakładkę metodą FSW. W badaMgr inż. Beata Rams – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

Rys. 1. Schemat nakładania kleju na zakładkę płyt
Fig. 1. Pictorial diagram of application of the glue on the lap sheets
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za pomocą pistoletu i równomiernie rozprowadzony na całej
zakładce lub jej części. Przedstawiono sposoby nakładania
kleju na zakładkę podczas wykonywania złączy klejowozgrzewanych. Na rysunkach 1a i 2a przedstawiono sposób
nakładania kleju na całą powierzchnię zakładki, natomiast
rysunki 1b i 2b przedstawiają sposób nakładania kleju na
część powierzchni zakładki. Środkowy obszar zakładki pozostawiony bez kleju jest obszarem penetrowania narzędzia
mieszającego podczas procesu zgrzewania.
b

a

Rys. 2. Przykłady nakładania kleju na płyty użyte do badań:.
a – nakładanie kleju na całą powierzchnię zakładki, b – nakładanie
kleju na część zakładki
Fig. 2. Examples of glue application on tested sheets: a – application
of the glue on the whole surface of the lap, b – application of the glue
on a lap part

Kleje użyte do badań
Do wykonania złączy klejowo-zgrzewanych użyto dwóch
rodzajów klejów utwardzających się w temperaturze otoczenia. Jedną grupę klejów stanowiły kleje na bazie polimeru
MS-Terostat 9220, który charakteryzuje się wysoką lepkością, możliwością wypełniania szczelin, ma dobre właściwości uszczelniające oraz dużą odporność na substancje
chemiczne. Natomiast drugą grupę klejów stanowiły kleje
epoksydowe, dwuskładnikowe: Hysol 3423 i Hysol 3479.
(z napełniaczem aluminiowym), które dobrze wypełniają
szczeliny, mają wysoką odporność na czynniki chemiczne,
nadają się do klejenia chropowatych lub słabo przylegających
powierzchni metali.

Stanowisko do zgrzewania
Zgrzewanie metodą FSW wykonano na zgrzewarce
tarciowej zbudowanej w Instytucie Spawalnictwa na bazie
konwencjonalnej frezarki pionowej, przystosowanej do tej
metody. Widok głowicy z trzpieniem wirującym oraz stół z
zamocowanymi elementami przedstawiono na rysunku 3..
Stanowisko wyposażono także w konieczne oprzyrządowanie: uchwyty sztywnego mocowania płyt, układ chłodzenia

Rys. 3. Stanowisko do .
zgrzewania metodą FSW
Fig. 3. Operating station
for FSW process

34

narzędzia oraz dodatkowo oprzyrządowanie do pomiaru sił
[2]. Zgrzewano na stanowisku wyposażonym w zaciski uniwersalne oraz dodatkowe płyty i opory mocujące, dostosowane do wymiarów płyt i wielkości zakładki. Schemat procesu zgrzewania FSW płyt na pojedynczą zakładkę z użyciem
kleju przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 4. Schemat ruchu narzędzia podczas zgrzewania płyt.
na zakładkę metodą FSW
Fig. 4. Pictorial diagram of tool movement during lap welding.
with FSW process

Do prób zgrzewania użyto narzędzia konwencjonalnego.
z wałeczkowym trzpieniem, a także narzędzia stożkowego
oraz stożkowego typu Triflut. Wymiary narzędzi oraz parametry zgrzewania podano w dalszej części artykułu. Oznaczenia
występujące na wykresach: K – narzędzie konwencjonalne,
TS – narzędzie stożkowe typu Triflut.

Przygotowanie próbek
Płyty łączone techniką hybrydową (klejenie ze zgrzewaniem) pocięto na próbki o szerokości 25 mm, których schemat przedstawiono na rysunku 5.
W wyniku statycznej próby ścinania złączy określono siłę
niszczącą złącze. Statyczną próbę ścinania połączeń przeprowadzono na maszynie INSTRON 4210 z prędkością posuwu belki poprzecznej równą 10 mm/min.
Wykonano także badania szczelności złączy zgrzewanych i klejowo-zgrzewanych. Do tego celu została wykorzystana metoda penetracyjna, polegającą na dokładnym
oczyszczeniu połączenia, a następnie pokryciu go penetrantem barwnym. Z drugiej strony złącza nałożono wywoływacz.
Czas wnikania penetrantu wynosił 30÷60 min.

Rys. 5. Próbki przygotowane do badań na ścinanie
Fig. 5. Samples for shear tests

Wyniki badań
Statyczna próba ścinania złączy
klejowo-zgrzewanych wykonanych
na płytach ze stopu EN AW 5251
Przy zgrzewaniu metodą FSW narzędziem o odpowiednich wymiarach średnicy wieńca opory i średnicy
trzpienia oraz przy odpowiednio dobranych parametrach
procesu otrzymuje się wysoką i powtarzalną jakość złączy. Jeśli jednak prowadzi się proces zgrzewania w warunkach „wymuszonych”, np. narzędziem o zbyt małej
średnicy wieńca opory w stosunku do średnicy trzpienia
lub przy zbyt dużej prędkości zgrzewania, jakość zgrzein
ulega znacznemu pogorszeniu. W zgrzeinach wykonanych.
w tych warunkach stwierdzono obecność wzdłużnych otworów liniowych, które powodowały zmniejszenie siły niszczącej
oraz nieszczelność złącza. Narzędzia o wymiarach „wymuszonych”, które używane są np. ze względu na małą moc zgrzewarki lub utrudniony dostęp od strony lica, generują mniejszą
ilość ciepła, a więc nadają się do procesów hybrydowych (klejenia ze zgrzewaniem). W takich przypadkach można zastosować klejenie w celu uszczelnienia złącza zgrzewanego.
W celu sprawdzenia wpływu sposobu nakładania kleju na
obciążalnośc złącza wykonano badania, w których klej nałożono na całą zakładkę lub tylko na jej brzegi. Wyniki pomiarów zamieszczono w tablicy.
Siła ścinająca dla połączeń klejowo-zgrzewanych przy
użyciu kleju na bazie polimeru MS jest większa niż dla połączeń z użyciem klejów epoksydowych. W przypadku
tego kleju występuje wytapianie się go w miejscu przejścia
trzpienia, natomiast nie wytapia się on na brzegach zakładki.
Dla klejów epoksydowych z napełniaczem aluminiowym,.
Tablica. Siła ścinająca złącza klejowo-zgrzewane przy różnych
sposobach nakładania kleju przed procesem zgrzewania
Table. Shearing force of adhesive-FSW joints at different
method of glue application prior to welding process
Sposób nakładania kleju

Rodzaj kleju

Rys. 6. Zależność siły ścinającej złącza klejowo-zgrzewane od
rodzaju użytego narzędzia zgrzewającego oraz zastosowanego
kleju. Parametry zgrzewania: Vn = 710 obr/min, Vz = 900 mm/min,.
lc = 12 mm
Fig. 6. Shearing force the adhesive-FSW joints depending on different kinds of the glue and tools used to welding process. Welding
parameters: Vn = 710 rpm/min, Vz = 900 mm/min, lc = 12 mm

gdy na cała powierzchnię zakładki nałożono klej, siła ścinająca złącza była niższa, niż w przypadku nałożenia kleju tylko na brzegach zakładki. Ciepło generowane podczas
zgrzewania niszczyło klej, zwłaszcza w środkowej części
– bezpośrednio narażonej na działanie trzpienia. Natomiast
nie było żadnych przeszkód podczas procesu zgrzewania
FSW płyt z klejem nałożonym tylko na brzegach zakładki,
gdyż trzpień penetrował materiał w jej środkowej części –.
w obszarze bez kleju.
Obciążalność złączy klejowo-zgrzewanych zależy od rodzaju użytego kleju oraz typu narzędzia użytego do zgrzewania. Na rysunku 6 pokazano porównanie sił ścinających
złącze klejowo-zgrzewane w zależności od użytego kleju
(epoksydowego lub polimeru MS). Do zgrzewania użyto
dwóch typów narzędzi: konwencjonalnego o krótkim trzpieniu h = 4,5 mm i stożkowego o długim trzpieniu h = 6,5 mm.
Proces prowadzono przy wysokiej prędkości zgrzewania.

Pt [daN]

Narzędzie: stożkowe d = 8/6 mm, h = 6,5 mm, D = 18 mm
Parametry zgrzewania: Vn = 710 obr/min, Vz = 900 mm/min
Cała powierzchnia zakładki
l = 34 mm

Hysol 3479

405

Brzegi zakładki
l = 34 mm, lc = 12 mm

Hysol 3479

460

Cała powierzchnia zakładki
l = 34 mm

Terostat 9220

780

Brzegi zakładki
l = 34 mm, lc = 12 mm

Terostat 9220

612

Klej: epoksydowy z napełniaczem Al, l = 34 mm, lc = 12 mm

Klej: epoksydowy z napełniaczem Al, l = 34 mm

Narzędzie: konwencjonalne d = 8 mm, h = 6 mm, D = 26 mm
Parametry zgrzewania: Vn = 710 obr/min, Vz = 900 mm/min
Cała powierzchnia zakładki
l = 43 mm

Hysol 3423

852

Brzegi zakładki
l = 43 mm, lc = 2 mm

Hysol 3423

675

Narzędzie: konwencjonalne d = 6 mm, h = 5,5 mm, D = 24 mm
Parametry zgrzewania: Vn = 710 obr/min, Vz = 450 mm/min
Cała powierzchnia zakładki
l = 34 mm

Terostat 9220

1047

Brzegi zakładki
l = 34 mm, lc =12 mm

Terostat 9220

1062

gdzie: l - długość zakładki [mm], lc -długość warsty czystej - bez kleju [ mm]

Klej: polimer MS, l = 34 mm, lc = 12 mm

Klej: polimer MS, l = 34 mm
Rys. 7. Złącza klejowo-zgrzewane wykonane narzędziem stożkowym: d = 8/6 mm (h = 6,5 mm), D = 18 mm, przy parametrach zgrzewania: Vn = 710 obr/min, Vz = 900 mm/min
Fig. 7. Adhesive-FSW joints made with conical tool: d = 8/6 mm.
(h = 6,5 mm), D = 18 mm, with welding parameters Vn = 710 rpm/min,
Vz = 900 mm/min
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a) klej: epoksydowy z napełnia- b) klej: epoksydowy z napełniaczem Al, cała powierzchnia kle- czem Al, l = 34 mm, powierzchnia
jona l = 34 mm
boczna poklejona lc = 12 mm

c) klej: polimer MS, cała powierzchnia klejona l = 34 mm

d) klej: polimer MS, l = 34 mm,.
powierzchnia boczna poklejona.
lc = 12 mm

e) zgrzewanie FSW (bez kleju)
Rys. 8. Przekroje złączy zgrzewanych i klejowo-zgrzewanych.
wykonanych narzędziem stożkowym: d = 8/6 mm (h = 6,5 mm),.
D = 18 mm, przy parametrach zgrzewania: Vn = 710 obr/min,.
Vz = 900 mm/min z użyciem różnych klejów
Fig. 8. Cross-sections of the FSW adhesive-FSW joints made with
conical tool: d = 8/6 mm (h = 6,5 mm), D = 18 mm, with welding parameters: Vn = 710 rpm/min, Vz = 900 mm/min

Vz = 900 mm/min i prędkości obrotowej Vn = 710 obr/min.
Użycie narzędzia stożkowego z długim trzpieniem d = 8/6
mm (h = 6,5 mm), D = 18 mm przy dużej prędkości zgrzewania Vz = 900 mm/min, powoduje pojawienie się otworu.
w zgrzeinie. Czas na „wciśnięcie” uplastycznionego materiału w miejsce działania trzpienia, ze względu na dużą
prędkość procesu jest za krótki, a dodatkowo zbyt małe wymiary wieńca powodują niewystarczający docisk na materiał
zgrzewany. Wada ta występuje i w złączach klejowo-zgrzewanych, i złączach zgrzewanych. Na rysunku 7 pokazano
wybrane złącza klejowo-zgrzewane wykonane narzędziem
stożkowym: d = 8/6 mm (h = 6,5 mm), D = 18 mm, przy parametrach Vn = 710 obr/min, Vz = 900 mm/min, a na rysunku.
8a–d przedstawiono wybrane przekroje poprzeczne tych złączy. Rysunek 8e przedstawia przekrój złącza zgrzewanego
metodą FSW tym samym narzędziem i przy tych samych parametrach procesu.
Badania wykazały, że duży wpływ na jakość złącza zgrzewanego przy użyciu narzędzia stożkowego mają również wymiary i kąt nachylenia stożka. Na rysunku 9 pokazano wyniki
statycznej próby ścinania złączy zgrzewanych w zależności
od wymiarów zastosowanego narzędzia.

Statyczna próba ścinania
złączy klejowo-zgrzewanych wykonanych
na płytach ze stopu EN AW 2024
Zgrzewanie wysokowytrzymałych stopów aluminium (EN
AW 2024) przeprowadzono przy małych prędkościach zgrzewania (Vz = 280 lub 355 mm/min) ze względu na dużą twardość zgrzewanego materiału. Przy zastosowaniu kleju epoksydowego (Hysol 3423) przed zgrzewaniem, zarówno przy
pokryciu całej zakładki klejem, jak i tylko bocznych jej części,
uzyskano siły niszczące złącza hybrydowe na jednakowym
poziomie, niezależnie od użytego narzędzia oraz zastosowanych parametrów zgrzewania. Wyniki pomiarów pokazano
na rysunku 10.
Zastosowanie kleju Terostat 9220 przed procesem zgrzewania i prowadzenie zgrzewania z narzędziem stożkowym
typu Triflut powoduje znaczny wzrost siły niszczącej złącza.
Większe obciążenie spowodowane jest dobrym wymieszaniem materiału w jądrze zgrzeiny, co widoczne jest na przekrojach złączy (rys. 11).
Porównanie sił niszczących złącza klejowo-zgrzewane, dla kleju Hysol 3423 i Terostat 9220, przy parametrach
zgrzewania: Vn = 560 obr/min, Vz = 355 mm/min i zastosowaniu narzędzi: konwencjonalnego oraz stożkowego typu.
Triflut, przedstawiono na rysunku 12.

Rys. 10. Siły ścinania złączy hybrydowych w zależności od parametrów zgrzewania oraz typu narzędzia używanego przy zgrzewaniu
Fig. 10. Shering forces of hybrid joints depending on welding parameters and type of the tool used for welding process

Narzędzie konwencjonalne: d = 8 mm, h = 6 mm, D = 26 mm

stożkowe typu Triflut: d = 10/7 mm, h = 6 mm, D = 26 mm

Rys. 9. Siła ścinająca złącza zgrzewane w zależności od rodzaju
narzędzi
Fig. 9. Shering of FSW joints on depending kinds of tools
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Rys. 11. Przekroje poprzeczne próbek klejowo-zgrzewanych, gdzie
cała powierzchnia zakładki została pokryta klejem Terostat 9220
Fig. 11. Cross-sections of the adhesive-FSW samples, whole surface.
of the lap covered with Terostat 9220 glue

Na rysunku 13 przedstawiono porównanie sił niszczących
złącza zgrzewane metodą FSW ze złączami klejowo-zgrzewanymi.

W zależności od typu narzędzia użytego do zgrzewania
zmienia się wielkość siły niszczącej złącza klejowo-zgrzewane w porównaniu ze złączami zgrzewanym. Przy użyciu
narzędzia konwencjonalnego siła niszcząca złącza klejowozgrzewanego zmniejsza się w porównaniu ze złączem zgrzewanym, natomiast przy użyciu narzędzia stożkowego typu
Triflut siła niszcząca wzrasta prawie dwukrotnie przy zastosowaniu kleju. Wyniki pomiarów pokazano na rysunku14.

Próby szczelności

Rys. 12. Siła ścinająca złącza klejowo-zgrzewane w zależności
od typu narzędzia używanego przy zgrzewaniu, przy parametrach
zgrzewania: Vn = 560 obr/min, Vz = 355 mm/min
Fig. 12. Shearing force of the adhesive-FSW joints depending on type.
of the tool used for welding process, with welding parameters:.
Vn = 560 rpm/min, Vz = 355 mm/min

Próby szczelności wykonano za pomocą badań pene-.
tracyjnych na złączach zgrzewanych metodą FSW i złączach klejowo-zgrzewanych. Zgrzewanie prowadzono narzędziem stożkowym o wymiarach: d = 8/6 mm, h = 6,5 mm,.
D = 18 mm oraz narzędziem stożkowym o krótszym trzpieniu.
(h = 5,5 mm), przy parametrach procesu: Vn = 710 obr/min,.
Vz = 900 mm/min. W złączach zgrzewanych przy tak wysokiej
wydajności procesu wymienionymi narzędziami powstawał
wzdłużny otwór w zgrzeinie. Podczas badań tylko złączy
zgrzewanych stwierdzono nieszczelność w kilku miejscach.
Natomiast badania złączy klejowo-zgrzewanych, w których
dla procesie zgrzewania zastosowano klej epoksydowy lub
klej na bazie polimeru MS, wykazały szczelność złącza.
Przykładowe zdjęcie z badania szczelności złącza zgrzewanego (bez użycia kleju), w którym stwierdzono nieszczelność połączenia, pokazano na rysunku 15. Czas wnikania
penetrantu wynosił 30 min.

Rys 15. Badanie szczelności złącza zgrzewanego
Fig. 15. The liquid-penetrant inspection of FSW joint

Rys. 13. Siły ścinające złącza zgrzewane metodą FSW i złącza klejowo-zgrzewane w zależności od różnych typów narzędzi.
i parametrów zgrzewania
Fig. 13. Shearing forces of FSW joints and adhesive-FSW joints depending on different kinds of tools and welding parameters

Rys. 14. Siły ścinające złącza zgrzewane metodą FSW i złącza klejowo-zgrzewane przy parametrach zgrzewania: Vn = 560 obr/min, Vz =
355 mm/min, z użyciem narzędzia konwencjonalnego i stożkowego
typu Triflut
Fig. 14. Shearing forces of the FSW joints and adhesive-FSW joints with parameters used for welding process: Vn = 560 rpm,.
Vz = 355 mm/min, by using conventional and conical Triflute tool

Podsumowanie
Zgrzewanie doczołowe FSW jest już dość dobrze znane,
natomiast zgrzewanie FSW na zakładkę jest procesem sprawiającym wiele trudności. Brakuje informacji dotyczących parametrów zgrzewania oraz doboru narzędzia, jego kształtu i
wymiarów.
Wykonując złącze zakładkowe, zgrzewane metodą FSW
przy dużej wydajności procesu, nie można jednoznacznie
stwierdzić, na podstawie badań wizualnych, czy dane złącze
jest wykonane poprawnie – bez wad w postaci mniejszych
lub większych liniowych nieciągłości (otworów) w zgrzeinie.
Złącza z takimi wadami, poza zmniejszoną wytrzymałością,
cechują się ograniczoną szczelnością. W celu zapewnienia
wymaganej wytrzymałości i szczelności złącza można zastosować łączenie klejowo-zgrzewane. Próby szczelności wykazały, że takie złącza (nawet z użyciem kleju tylko na brzegach
zakładki) są całkowicie szczelne.
Celem badań było wykonanie złączy klejowo-zgrzewanych, w których odpowiednią wytrzymałość złącza zapewniło zgrzewanie, natomiast klejenie miało na celu zapewnienie
szczelności złącza. Zgrzewanie przy tego typu połączeniach
może odbywać się tylko na kleju nieutwardzonym. Bardzo
ważny natomiast jest sposób mocowania płyt, tak aby w czasie umieszczania na zgrzewarce płyt z naniesionym klejem
(gdzie klej jest nieutwardzony) nie nastąpiło przesunięcie ich
względem siebie, co może spowodować zmianę długości
zakładki.
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Na jakość złączy duży wpływ ma grubość łączonych
płyt aluminiowych. Płyty o grubości 4 mm są sztywne i jakiekolwiek ich odkształcenie nie może być skorygowane
przez dociśnięcie łączonych elementów przez oprzyrządowanie zgrzewarki. W procesie klejenia jest to bardzo
istotne, gdyż właściwe dociśnięcie płyt powoduje poprawne rozprowadzenie kleju oraz usunięcie jego nadmiaru..
Także w procesie zgrzewania za mały docisk w warunkach
generowanego ciepła, pochodzącego z tarcia narzędzia w
czasie zgrzewania, może spowodować odkształcenie blach,
zwłaszcza na ich brzegach oraz pogorszenie jakości zgrzeiny. Z badanych klejów, używanych do połączeń klejowo-.
-zgrzewanych, jedynie klej na bazie polimeru MS, zwany także masą klejąco-uszczelniającą, nie ulegał zniszczeniu pod
wpływem ciepła generowanego przez narzędzie i zapewniał

Wnioski
–
–

–

Na podstawie badań można stwierdzić, że:
Przy wykonywaniu złączy klejowo-zgrzewanych,
zgrzewanie powinno odbywać się na „mokrym” – nieutwardzonym kleju.
Wartość siły ścinającej złącza klejowo-zgrzewane
zależy od rodzaju użytego kleju, a także od rodzaju.
i wymiarów narzędzia stosowanego do zgrzewania.
i parametrów zgrzewania.
Przy zgrzewaniu FSW z klejem istotne jest zapewnienie odpowiedniego docisku elementów klejonych.
w czasie zgrzewania.

uzyskanie złącza o dobrej jakości. Natomiast kleje epoksydowe, pod wpływem ciepła wydzielającego się podczas tarcia
narzędzia ulegały zniszczeniu. Klej epoksydowy z napełniaczem aluminiowym (Hysol 3479), który może pracować do
temperatury 190°C, podczas zgrzewania ulegał spalaniu, a
złącza wykonane z użyciem tego kleju uległy zniszczeniu
przy małej sile ścinającej.
Przeprowadzona statyczna próba ścinania złączy, w których klej nałożony był tylko na brzegach zakładki, wykazała
wysokie wartości sił ścinających. Ten sposób nanoszenia kleju
(tylko na brzegach zakładki) jest niekorzystny ze względu na
brak ciągłości warstwy klejowej; zwykle powoduje, obniżenie
wytrzymałości. Stosując go w połączeniach klejowo-zgrzewanych, uzyskano jednak większe siły ścinające połączenia oraz
mniejsze zużycie kleju.

–

–
–

Wartość siły ścinającej złącza klejowo-zgrzewanego
nie zależy od sposobu nakładania kleju. Jest podobna
dla próbek, w których zakładki zostały pokryte w całości klejem, jak i dla próbek, w których pokryto klejem
tylko ich brzegi.
Największą siłę ścinającą złącze klejowo-zgrzewane
uzyskano przy użyciu kleju na bazie polimeru MS-Terostat 9220 i narzędzia z trzpieniem stożkowym Triflut.
Zastosowanie kleju w złączach klejowo-zgrzewanych
zapewniło szczelność połączenia.
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Nowości Techniczne

Dynamic Hotwire Proccss

TIP TIG UDOSKONALONE SPAWANIE TIG
Opis Technologii TIP TIG
Na posuw drutu z podajnika nakłada się szybki liniowy ruch oscylacyjny z dodatkowego mechanizmu podajnika. Nakładanie się
obydwu ruchów liniowych dostarcza energię kinetyczną do jeziorka
ciekłego metalu. Te dynamiczne efekty powodują wytworzenie bardzo stabilnego i sterowalnego procesu spawania. Szybkość posuwu
drutu oraz ruch oscylacyjny są nastawne i mogą być niezależnie
sterowane poprzez mikroprocesor. Można wykorzystać 20 programów do zapamiętywania parametrów. TIP TIG Stabilny i Sterowalny
Proces przy wykorzystaniu standardowych 15kg szpuli.
Procesy: TIG (GTAW)AC/DC, TIG (GTAW)DC+, PLASMA, LASER
TIP TIG Korzyści z Zastosowania:
•
•
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Spawanie TIP TIG jest szybsze od MIG z Pulsem ale zapewnia
wszystkie zalety spawania TIG
Świetne wyniki metalurgiczne i mechaniczne dla wszystkich
materiałów
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•
•
•

Mała ilość wprowadzonego ciepła = małe odkształcenia spawalnicze = mało popraw = oszczędność kosztów
Spawanie TIP TIG może być łatwo zautomatyzowane =
zwiększona wydajność poprzez wytworzenie wysokiej jakości
produktów wyjściowych
Ponad 900 TIP TIG urządzeń jest stosowanych w produkcji w
firmach europejskich, oszczędzają koszty i poprawiają jakość
każdego dnia.

Bezpieczeństwo Operatora
•
•
•

Poważnie obniża hałas w porównaniu z MIG Puls
Brak odprysków, jednocześnie nie wymagane szlifowanie
Minimalna ilość dymów i ograniczone zanieczyszczenie powietrza i środowiska.

„TiP TiG gwarantuje perfekcję i najwyższą ekonomikę spawania TIG”
mgr inż. EWE Marek Łukiewicz

Doktor inżynier Edward Dobaj (1932 – 2009)
21 stycznia 2009 roku odszedł od nas na zawsze, w wieku 76
lat, dr inż. Edward Dobaj, długoletni i zasłużony pracownik Instytutu
Spawalnictwa.
Doktor Dobaj urodził się 29 sierpnia 1932 r. w Woli Chroberskiej, w powiecie Pińczów, w województwie kieleckim. W pobliskim
Chrobrzu, w 1947 r. ukończył szkołę podstawową. Potem uczył się
w Dzierżoniowie: w trzyletnim Państwowym Gimnazjum Radiotechnicznym (ukończył je w 1950 r.) i następnie w dwuletnim Liceum
Radiotechnicznym, gdzie w 1952 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.
i dyplom technika radiotechnika. Trudna sytuacja domowa zmusiła
Go do podjęcia pracy zawodowej od razu po maturze. Rozpoczął
ją w Zespole Radiostacji w Katowicach i równolegle, w wymiarze ½
etatu w Zarządzie Energetycznym Okręgu Południowego. Pracując,.
w 1954 r. podjął studia w Studium Wieczorowym Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, gdzie uzyskał w 1958 r. dyplom inżyniera elektroenergetyka.
Mając 25 lat, solidną wiedzę i spore doświadczenie zawodowe,
ale przede wszystkim dużo optymizmu oraz wielką chęć i energię
działania, w dniu 14 marca 1957 roku podjął decyzję o przejściu do
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, któremu pozostawał wierny
przez 46 lat, aż do 2003 r.
W Instytucie Spawalnictwa zdobywał kolejne szlify pracownika naukowego i badawczego: w latach 1957–1958 był technikiem,
1958–1964 – inżynierem, 1964–1965 – starszym asystentem, 1965–
1990 – adiunktem i wreszcie od 1990 roku – docentem kontraktowym. Równolegle wspinał się po szczeblach kariery organizacyjnej:
w latach 1959–1967 pełnił funkcję kierownika Pracowni, 1967–1986
– kierownika Zakładu Elektrotechniki Spawalniczej, w latach 1987–.
1990 był zastępcą Dyrektora ds. Automatyzacji, a w okresie 1990–
2000 zastępcą Dyrektora. Z dniem 31 grudnia 2000 r. przeszedł na
emeryturę, ale nie rozstał się z Instytutem. Pracował jeszcze na ½
etatu, w charakterze pełnomocnika dyrektora ds. ogólnotechnicznych. Z Instytutem pożegnał się ostatecznie 5 września 2003 roku.
Pracując w Instytucie Spawalnictwa, w latach 1958–1961 studiował na wieczorowym kursie magisterskim na Politechnice Śląskiej.
w Gliwicach, uzyskując dyplom magistra inżyniera elektroenergetyka. W latach 1977–1983 wykonywał pod opieką Profesora Zygmunta
Kuczewskiego pracę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej i obronił ją, uzyskując stopień naukowy doktora nauk
technicznych.
Lata pracy w Instytucie to uparty, ale systematyczny i wszechstronny rozwój Doktora Dobaja. Ten rozwój w trudnych warunkach
ówczesnych lat może być dobrym przykładem dla młodszego pokolenia, które w obecnych łatwiejszych warunkach nie zawsze zdobywa się na wysiłek mozolnego pokonywania kolejnych szczebli kariery naukowej, nie mówiąc już o karierze organizacyjnej. W Instytucie
Spawalnictwa Doktor Dobaj zajmował się elektrotechniką spawalniczą oraz automatyzacją prac spawalniczych, organizując od podstaw i rozwijając działalność naukowo-badawczą i wdrożeniową w tej
dziedzinie. Dzięki temu powstał jedyny w kraju silny ośrodek zdolny
do opracowywania i wdrażania najbardziej nowoczesnych, zautomatyzowanych i zelektryzowanych urządzeń spawalniczych. Nastąpił
duży postęp w dziedzinie nowoczesnych układów sterowania zgrzewarek, powstały: nowe źródła zasilania łuku elektrycznego, cała rodzina maszyn do cięcia termicznego, początkowo sterowanych fotoelektrycznie, a potem komputerowo, wiele urządzeń sterowniczych
do urządzeń spawalniczych. Zostało uruchomione laboratorium atestacji urządzeń produkowanych przez przemysł. Warto o tym pamiętać, bo w minionych latach, mimo trudnych warunków politycznych.
i gospodarczych, było wielu ludzi prawdziwie zaangażowanych w
bardzo potrzebnej i pożytecznej pracy. Warto o tym przypominać, bo
coraz młodszym pracownikom Instytutu Spawalnictwa coraz trudniej
jest rozumieć lata minione, zwłaszcza w konfrontacji z latami obecnymi, kiedy to w warunkach wolnego rynku i obecności doskonale
prosperujących, dużych zakładów przemysłowych produkujących
urządzenia i sprzęt spawalniczy we współpracy z największymi,
światowymi firmami spawalniczymi, działalność prowadzona i nadzorowana przez Doktora Dobaja w Instytucie Spawalnictwa zosta-

ła w znacznym stopniu zaniechana. Wypełniając swoje obowiązki.
w Instytucie Spawalnictwa, Doktor Dobaj kierował tematami związanymi z elektrycznymi urządzeniami spawalniczymi i elektrotermicznymi w Centrum Koordynacyjnym Spawalnictwa dawnych krajów
RWPG i w Grupie Roboczej Interelektro.
Nie ograniczał się do pracy w samym Instytucie, współpracował.
też z Wyższą Szkołą Inżynierską w Opolu, gdzie w latach 1977–1981
prowadził wykłady i seminaria dyplomowe oraz opiekował się dyplomantami i ich pracami.
Zajmował się również działalnością pisarską. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w czasopismach spawalniczych, opracował i wygłosił kilkanaście referatów na konferencjach w kraju i za granicą,
napisał książkę „Maszyny i urządzenia spawalnicze” wydaną przez
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w Warszawie, a następnie dwukrotnie wznawianą.
Od 15 lipca 1996 r., aż do końca 2008 roku, pełnił społeczną
funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Spawalniczego. W ostatnich latach zajmował się redagowaniem kwartalnika „Spajanie.
w praktyce”, był redaktorem naczelnym i niezmordowanym propagatorem tego czasopisma.
Jego osiągnięcia były wielokrotnie nagradzane ważnymi nagrodami, medalami i krzyżami zasługi. Otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużonego dla województwa katowickiego, medale XXX-lecia.
i XL-lecia PRL oraz nagrody resortowe.
W Instytucie zawsze ceniliśmy Jego zdecydowany charakter,
przebojowość i umiejętność załatwiania prawie wszystkich, nawet
najbardziej trudnych spraw. To Jego inicjatywą i zasługą było wmurowanie tablicy pamiątkowej i nadanie Sali Konferencyjnej Instytutu
Spawalnictwa w 1999 r., w 90. rocznicę urodzin, imienia Profesora
Józefa Pilarczyka, wieloletniego Dyrektora i wielkiego kreatora Instytutu. Jego zasługą było doprowadzenie w 2004 roku, po wielu latach
ciężkich „bojów”, do uznania w Polsce zawodu „inżynier spawalnik”.
i wpisania go do wykazu zawodów stanowiącego załącznik do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu
jej stosowania.
Doktor Dobaj na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako solidny i lubiany człowiek, dobry organizator, posiadający obszerną wiedzę fachowiec oraz ceniony praktyk.
Pogrzeb Doktora Dobaja odbył się w dniu 24 stycznia 2009 roku
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kozielskiej w Gliwicach. Żegnała Go najbliższa rodzina, krewni, znajomi oraz duże grono dawnych,
emerytowanych oraz obecnych pracowników Instytutu Spawalnictwa.
Prof. Jan Pilarczyk
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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:

40

Przegląd spawalnictwa 3/2009

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
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KEMPPI PRO EVOLUTION TO:
Jedno urządzenie do wielu zadań
t Duży wybór paneli sterowania
t MIG/MAG, MIG Puls, TIG i MMA

Rozległe pole zastosowań

t Czytelne i proste w użyciu panele sterowania
t Szeroki wachlarz programów synergicznych

Zwiększona wydajność i jakość

t Łatwe spawanie i możliwość
przechowywania parametrów
t Monitorowanie parametrów za pomocą
Kemppi Pro Weld Data

Inteligentny sprzęt dla profesjonalistów
Pakiety promocyjne Kemppi Pro Evolution są dostępne do końca
grudnia 2009. Informacje o cenie pakietu uzyskacie Państwo
u Dealerów Kemppi.
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