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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!
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Wydarzenia

„Dolnośląski Mistrz Techniki” 2007
za rozwiązanie w dziedzinie spawalnictwa
W dniu 19 maja 2009 roku w Domu Technika NOT we
Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs
na tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki za prace wdrożone
w 2007 roku. Ideą organizowanego konkursu jest wyróżnianie autorów wybitnych prac naukowo-technicznych, inspirowanie twórczych postaw oraz podkreślenie rangi postępu
naukowo-technicznego dla całej gospodarki.

Przewodniczący Kapituły Konkursów i Nagród prof. dr inż. K. Banyś
wręcza Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki na ręce dr hab. inż..
Z. Mirskiego, prof. nadzw. PWr

Nagrodzony zespół Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji PWr oraz firmy Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o., od lewej:.
dr hab. inż. Z. Mirski, prof. nadzw. PWr, dr hab. inż. K. Granat,.
prof. nadzw. PWr, dr inż., T. Piwowarczyk, mgr inż. J. Piszkiewicz,
mgr inż. J. Krajzel, technik J. Batura
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W tym roku Kapituła Konkursów i Nagród WRFSNT
NOT miała wyjątkowo trudne zadanie, gdyż jak podkreślił
jej przewodniczący prof. dr inż. Kazimierz Banyś, poziom
zgłoszonych w tej edycji prac był najwyższy spośród wszystkich opracowań zrealizowanych w ostatnich latach. Z tego
też względu członkowie kapituły postanowili przyznać aż 4
tytuły Mistrza Techniki, 2 tytuły Wicemistrza Techniki oraz
Wyróżnienie. Dwa tytuły Mistrza Techniki oraz wyróżnienie
przypadły w udziale zespołom reprezentowanym przez Politechnikę Wrocławską.
Tytuł Dolnośląskiego Mistrza Techniki otrzymały zespoły Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki
Wrocławskiej oraz firmy Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o.
w Katowicach za opracowanie pt. „Nowatorska technologia
lutowania twardego narzędzi zbrojonych węglikami spiekanymi do rozdrabniaczy leśnych i łupiarek produkowanych przez
Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o.”. Skład zespołu ITMiA
PWr był następujący:
– dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr,
– dr hab. inż. Kazimierz Granat, prof. nadzw. PWr,
– dr inż. Tomasz Piwowarczyk.
Firmę Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o. w Katowicach
w konkursie reprezentował zespół w skłądzie:
– mgr inż. Zdzisław Dorochowicz,
– mgr inż. Jerzy Piszkiewicz,
– mgr inż. Jan Krajzel,
– technik Ryszard Dziewior,
– technik Jacek Batura,
– technik Jerzy Mielczarski,
– walcownik Henryk Musioł.
Opracowana technologia została już opisana na łamach
grudniowego wydania Przeglądu Spawalnictwa nr 12/2008,
kiedy to zespół otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie wrocławskim „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.
Zaszczyt, jaki spotkał nagrodzony zespół, nie uszedł
uwadze lokalnych mediów – prasy i telewizji. W dzienniku
Polska The Times – Gazeta Wrocławska w numerze z dnia
23-24 maja 2009 napisano między innymi:
„Nagrodzone prace spełniają niezbędne kryterium innowacyjności i nowoczesności. Najważniejsze jednak, że nie
pozostają one jedynie w sferze projektów, ale znalazły konkretne zastosowanie, funkcjonują w przemyśle i gospodarce.
Najlepszym przykładem jest chociażby nagrodzona tytułem
Dolnośląski Mistrz Techniki nowatorska technologia lutowania twardego narzędzi zbrojonych węglikami spiekanymi..
Za skomplikowaną nazwą kryje się rozwiązanie, które w
produkcji narzędzi dla przemysłu leśnego i kamieniarskiego
okazało się przełomowe, ponieważ istotnie zwiększyło ich
żywotność. Również do zużytych narzędzi opracowano technologię regeneracji, dzięki czemu aż do 60% zredukowano
koszty wytwarzania w porównaniu z wytworzeniem nowych
Opracował: dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

Krzysztof Baran
Bożena Doniec

Nie tylko produkt. Usługi dodatkowe
w przemyśle wytwórczym na przykładzie
firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Not only products, but also additional services
An example from Manufacturing Branch:
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Streszczenie

Abstract

Mając na uwadze dynamikę zmian rynkowych, stały
postęp technologiczny oraz nowe regulacje prawne dotyczące jakości i bezpieczeństwa, Linde Gaz oferuje swoim
klientom szeroką gamę usług dodatkowych, stanowiących
istotne uzupełnienie naszej oferty produktowej i technologicznej. Oferowane przez nas usługi umożliwiają optymalizację procesów produkcyjnych i zakupowych, podniesienie bezpieczeństwa działalności operacyjnej oraz
poprawę rentowności.

Attentive to the dynamics of market evolution, unrelenting progress in technology, and new regulations concerning quality and safety Linde Gaz provides its Customers
with a wide range of additional services that effectively
enhance product and technology portfolio. Such services
allow optimising production and purchasing processes parallel to high safety of business operations and increased
profitability.

Wstęp

Jakość i bezpieczeństwo

Dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii i innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze stawiają współcześnie przed firmami produkcyjno-usługowymi wyzwania
zdecydowanie większe niż tylko dostawy najwyższej jakości
produktów. Aktywność rynkowa konkurencji oraz rosnące
oczekiwania klientów aktywizują firmy do ciągłego rozszerzania oferty. Chcąc dziś odnosić sukcesy i utrzymywać dobre
relacje ze swoimi klientami, musimy pamiętać o oferowaniu
rozwiązań technologicznych pozwalających optymalnie wykorzystać produkty, poprawić efektywność procesów, w których te produkty są wykorzystywane oraz zapewnić wysoki
poziom bezpieczeństwa eksploatacji. Niezależnie od charakteru prowadzonej działalności, firma oferująca wysoki standard usług dodatkowych cieszy się na rynku dobrą reputacją
i może liczyć na lojalność klientów.
Linde Gaz, jako lider w branży gazów przemysłowych,
oferuje swoim klientom szeroką paletę usług, stanowiących
istotne uzupełnienie naszej oferty produktowej. Usługi te
umożliwiają optymalizację procesów produkcyjnych i zakupowych, podniesienie bezpieczeństwa działalności operacyjnej
oraz poprawę rentowności. Portfel usług został dopasowany do indywidualnych potrzeb klientów i podzielony na dwa
główne obszary:
– jakość i bezpieczeństwo,
– doradztwo technologiczne.

Bezpieczeństwo, jakość i troska o środowisko naturalne
mają dla nas znaczenie priorytetowe. Dostarczamy naszym
klientom bezpieczne, przyjazne dla środowiska produkty,.
a także dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie bezpiecznego stosowania gazów technicznych i związanych z nimi urządzeń. Rozwój technologiczny spowodował,
że w przemyśle stosowane są zarówno gazy jednorodne, jak
i wieloskładnikowe mieszaniny tych gazów. Bezpieczne ich
stosowanie wymaga dogłębnego poznania własności fizykochemicznych gazów i zaleceń dotyczących ich użytkowania.

Mgr inż. Krzysztof Baran, mgr Bożena Doniec – Linde
Gaz Polska Sp. z o.o.
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Dlatego też w naszej ofercie znajdują się szkolenia.
z zakresu bezpiecznego posługiwania się gazami sprężonymi
oraz gazami dostarczanymi w stanie ciekłym. Zajęcia organizowane są bezpośrednio w zakładzie klienta, co umożliwia
przeszkolenie pracowników każdego szczebla i dostosowanie programu do potrzeb konkretnej grupy zawodowej. Program szkolenia obejmuje wykład poświęcony własnościom
gazów stosowanych w przemyśle oraz ćwiczenia praktyczne
ilustrujące takie zagadnienia, jak:
– różnice w gęstości różnych gazów w stosunku do powietrza,
– mieszaniny wybuchowe gazów palnych,
– zagrożenia pożarowe wynikające ze zwiększonego stężenia tlenu i wiele innych.
Szkolenia takie stanowią uzupełnienie obowiązkowych
szkoleń bhp prowadzonych w każdym przedsiębiorstwie.
Dobrze funkcjonujący wewnątrzzakładowy system przesyłu gazów technicznych od źródła, jakim może być bateria
wiązek z gazami sprężonymi lub zbiornik z gazem skroplonym, do stanowisk pracy, to obszar łączący zagadnienia.
z zakresu bezpieczeństwa i ekonomii produkcji. Szczelność
wszystkich połączeń rurociągu i sprawna armatura gwarantują, że pracownicy nie są narażeni na zagrożenia wynikające.
z niekontrolowanego wycieku gazu z rurociągu, a praca przebiega bez zakłóceń i bez niepotrzebnych strat medium, jakim jest gaz. Obowiązek zapewnienia utrzymania systemów
przesyłowych na właściwym poziomie technicznym spoczywa na służbach remontowych przedsiębiorstwa, tzw. służbach utrzymania ruchu. Chcąc wspomóc klientów w trosce
o należyty stan instalacji przesyłowych gazów technicznych,
opracowaliśmy wspólnie z naszym Działem Serwisu usługę,
polegającą na okresowym serwisowaniu instalacji gazowych
klientów. W ramach tej usługi oferujemy przeglądy armatury i rurociągów zasilających stanowiska robocze w gazy
techniczne. Zakres i częstotliwość przeglądów planowane
są wspólnie z klientem, dzięki czemu ściśle odpowiadają
priorytetom klienta w tym zakresie. Oferowana przez Linde
usługa obejmuje zarówno nieskomplikowane instalacje z pojedynczym reduktorem ciśnienia, jak i rozbudowane instalacje mające wiele urządzeń sterujących i punktów poboru. W
ramach usługi zapewniamy również wykonanie niezbędnych
prac konserwacyjnych i napraw. Korzyści, jakie ma klient ze
współpracy z firmą Linde w tym zakresie, to:
– zminimalizowanie ryzyka awarii instalacji oraz związanych z tym przestojów i strat produkcyjnych,
– zwiększenie efektywności przez wyeliminowanie nieszczelności i niekontrolowanych wycieków gazu,
– poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji.
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Ostatnio podjęliśmy również działania służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa obrotu naszymi opakowaniami, a konkretnie butlami gazowymi. Na rynku polskim jest.
w obiegu ponad 400 tys. butli będących własnością firmy.
Linde. Nadzór nad tak dużą ilością butli jest dość skomplikowany. Napełnione gazem butle są rozwożone w różne
miejsca Polski do partnerów handlowych firmy, a stamtąd
trafiają do klienta docelowego. Samo logo firmy i numer
identyfikacyjny umieszczane na butlach to za mało, aby
móc powiedzieć, gdzie dokładnie się one znajdują. Dlatego
też w 2008 roku w Linde Gaz Polska został wprowadzony
system indywidualnego oznaczania butli kodem kreskowym, który umożliwia szybki dostęp do danych butli i ich
pełną identyfikację. Oprócz ustalenia, do kogo butla trafiła,
system umożliwia również weryfikację roku produkcji butli
i ważności jej legalizacji, a także podaje informację, czym
była napełniania, tzn. jaki gaz był w niej dotychczas przechowywany, co na pewno podniesie jakość produktu i bezpieczeństwo opakowań.

Doradztwo technologiczne
Grupa Linde jako dostawca kompleksowych rozwiązań
wykorzystujących gazy techniczne dysponuje zespołem inżynierów-technologów, posiadających wysokie kompetencje
i wiedzę z zakresu wykorzystania gazów w technologiach
stosowanych m.in. w spawalnictwie, przemyśle spożywczym,
metalurgii, elektronice, przetwórstwie tworzyw sztucznych,
przemyśle papierniczym, przemyśle szklarskim, chemii czy
też ochronie środowiska.
Nasza kadra inżynierów-technologów jest przygotowana
do tego, aby świadczyć najwyższej jakości usługi doradcze
w zakresie oferowanych technologii gazowych, wskazując
możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych i podniesienia jakości produktów naszych klientów.
Usługą z tego obszaru, którą z powodzeniem oferujemy
na rynku od ponad 10 lat, jest szkolenie z zakresu prostowania płomieniowego konstrukcji spawanych. Wszyscy,
mający do czynienia z konstrukcjami spawanymi, dobrze
się orientują, że nawet mając dobrze opracowaną procedurę spawania trudno jest uzyskać konstrukcję spawaną
wolną od deformacji. Problemy zaczynają się wtedy, gdy
deformacje te przekraczają ustalone dla danego typu konstrukcji dopuszczalne normy, a osoby odpowiedzialne za
proces produkcyjny nie wiedzą, jak można je skorygować.
Oferowane przez nas szkolenie jest właśnie receptą na tego

typu problemy. Przekazujemy uczestnikom wiedzę i umiejętności, pozwalające na prostowanie odkształconych konstrukcji spawanych przy użyciu palników gazowych. Jest to
oferta interesująca nie tylko dla firm dopiero wchodzących
na rynek konstrukcji spawanych, których załoga siłą rzeczy ma mniejsze doświadczenie praktyczne, ale również
dla firm posiadających wieloletnie doświadczenie i chcących podnieść jakość produktu końcowego wytwarzanego
w firmie. Od kiedy Polska stała się w pełni uczestnikiem.
globalnego rynku i miejscem intensywnego napływu inwestycji.
i zamówień zagranicznych, również w spawalnictwie zachodzą dynamiczne zmiany. Przetwarzamy więcej niż do tej
pory szlachetnych materiałów, takich jak stale nierdzewne.
i aluminium, co powoduje, że nasze firmy muszą szybko
zdobywać wiedzę, jak łączyć tego typu materiały. Spawacze są intensywnie szkoleni, ale ukończenie kursu spawania nie jest równoznaczne ze zdobyciem wszystkich umie-

jętności koniecznych do wdrożenia się do tego typu pracy. Dysponując doświadczonymi instruktorami, oferujemy
szkolenia, pozwalające opanować nową metodę spawania
MIG/MAG lub TIG, czy też technikę spawania nowego materiału. Doskonalenie umiejętności spawaczy polega na
wspólnej pracy spawaczy klienta i naszych instruktorów
bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym, co pozwala na
wyeliminowanie błędów spawania i podniesienie umiejętności pracownika.
Mamy świadomość złożoności procesów spawalniczych
i różnorodności problemów, jakie mogą się pojawić w procesach produkcyjnych, stąd w naszej ofercie znajduje się również szeroko pojęte doradztwo technologiczne w obszarze
spawalnictwa. Nasz zespół inżynierów-technologów wspierany zapleczem z centrali Linde, może sprawdzić i zoptymalizować zużycie gazu w procesach technologicznych, a także
pomóc w rozwiązaniu innych zagadnień technologicznych.

Podsumowanie
Usługi dodatkowe świadczone klientom są bardzo ważnym elementem polityki Linde. Staramy się być zaufanym
partnerem w realizacji nawet najtrudniejszych przedsięwzięć gospodarczych. Dzięki wdrażaniu strategii rozwojowych opartych na zaawansowanych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach podnosimy konkurencyjność
naszych klientów. Pozwalamy działać skuteczniej i wydajniej. Oferowany przez nas pakiet usług obejmuje poprawę

jakości, zwiększenie bezpieczeństwa oraz szeroko pojęte
doradztwo technologiczne. Usługi świadczone są przez rodzimą kadrę, ale też są wspomagane doświadczeniem i zapleczem technicznym Centrali Linde. Nasza oferta jest interesująca dla szerokiego spektrum klientów. Każdy sukces
naszego klienta cieszy nas i motywuje do dalszej pracy. Nie
powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i wciąż pracujemy
nad rozszerzeniem palety oferowanych przez nas usług.
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Budowa rurociągów przesyłowych oraz
możliwości zastosowania nowych kryteriów
oceny jakości spoin obwodowych
Construction of oil and gas pipelines and new
possibilities for girth welds quality assessment

Streszczenie

Abstract

W artykule opisano nowe możliwości związane z
systemami oceny poziomów jakości spoin obwodowych
rurociągów. Światowe trendy budowy rurociągów przesyłowych ropy i gazu coraz częściej pokazują przykłady
praktycznego wykorzystania określania dopuszczalnych
niezgodności spawalniczych w oparciu o podstawy mechaniki pękania i próby CTOD. Takie podejście pozwala
precyzyjnie określić zachowanie rurociągu w założonych
warunkach eksploatacji. Największą z zalet tego rozwiązania jest uwzględnienie wpływu jakości materiału podstawowego rury i materiałów dodatkowych na akceptowalny
wymiar NS.

The paper presents new possibilities related to quality
assessment of girth welds quality. Global trends in oil and
gas pipelines construction point at growing application of
methods where fracture mechanics and CTOD tests are
used for critical defect size determination. Such approach
precisely determines pipeline exploitation at given conditions. The most important benefit of that is the dependence of critical defect size on the quality of pipe material
and welding consumable mechanical properties.

Wstęp
Stosowanie niestandardowych kryteriów oceny jakości
(ang. ECA – Engineering Critical Assesment), czyli metod
badań alternatywnych, ale nie obowiązkowych oceny jakości spoin obwodowych rurociągów, staje się współcześnie
coraz bardziej popularnym środkiem pozwalającym obniżyć
koszty budowy rurociągów. Bardziej wymagające i niestandardowe badania pozwalają między innymi na zmniejszenie ilości prac naprawczych. Nowe metody oceny spoin są
oparte na podstawach mechaniki pękania i stanowią coraz
bardziej atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych kryteriów
akceptacji poziomów jakości spoin. Jednocześnie wymagają
jednak stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod
badań połączeń spawanych rurociągów, stosowania materiałów podstawowych o większej wytrzymałości i udarności,.
a także dokładniejszego badania spoin. W artykule omówiono stosowane obecznie alternatywne kryteria oceny jakości
spoin obwodowych rurociągów przedstawione w Załączniku
A do normy API 1104 wydanej w 2007 roku (wydanie dwudzieste z załącznikiem).

Mgr inż. Kenneth Y. Lee, M.S., – Lincoln Electric Company, Cleveland, USA, dr inż. Krzysztof Sadurski – Lincoln
Electric Bester S.A., Bielawa.
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Normy dotyczące jakości spoin obwodowych rurociągów
(np. API 1104) oparte były dotychczas na porównaniu badanego złącza ze spoiną odniesienia, którą doświadczony spawacz mógł wykonać elektrodą celulozową. Metoda ta była
najczęściej stosowaną metodą przy budowie rurociągów (rys.
1). Dlatego też stosowane obecnie kryteria oceny jakości połączeń spawanych rurociągów przesyłowych zostały opracowane dla potrzeb zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania
takich spoin. Ponadto, ustalając je, opierano się wyłącznie
na wynikach analiz i pomiarów uzyskiwanych na podstawie
nieniszczących badań rentgenowskich. Poziom odniesienia
dla jakości spoiny stanowi więc spoina wykonana elektrodą
celulozową, a wielkości niezgodności ustala się tak, aby spoiny wykonane taką elektrodą, zawierające defekty o wielkości
mniejszej od krytycznych, mogły zapewnić bezpieczeństwo
eksploatacji rurociągu. Kryteria takie, opracowane do badania rurociągów, są oparte na współczynnikach empirycznych.
Pomimo dowiedzionego bezpieczeństwa ich stosowania, nie
określają one jednak ilościowo stopnia, w jakim dana niezgodność może wpłynąć na uszkodzenie spoiny podczas
pracy rurociągu. Dlatego też nie dostarczają informacji dotyczących bezpiecznej eksploatacji połączeń (nawet tych.
z niezgodnościami pokazanymi na podstawie badań rtg).
Podejście takie nie uwzględnia ponadto wytrzymałości stopiwa oraz gatunku materiału podstawowego, traktując w tej
sam sposób na przykład stale L360N i L450MB (zakładając
taką średnicę i grubość ścianki rury, akceptowalne wymiary
niezgodności pozostają takie same). Podobny sposób trakto-

wania niezgodności przedstawionych na wynikach badań rtg,
bez uwzględnienia ich pełnego wymiaru rzeczywistego oraz
właściwości mechanicznych materiału podstawowego, może
czasem prowadzić do zbędnych napraw. Z punktu widzenia
mechaniki pękania niektóre z takich defektów w pewnych
warunkach eksploatacji mogą po prostu być uważane za
niepowodujące zagrożenia podczas eksploatacji. Niezgodność dyskwalifikująca jakość złącza w przypadku stali L360N
może jeszcze zapewnić bezpieczną pracę analogicznego
połączenia spawanego rur wykonanych ze stali L450MB (ze
względu na większą zdolność do zahamowania propagacji
pęknięcia). Zbędna naprawa takiej spoiny poprzez przegrzanie już raz wytworzonej strefy wpływu ciepła może ponadto
doprowadzić do powstania m.in. niekorzystnego rozkładu naprężeń i zwiększenia kosztów budowy rurociągu.
Niestandardowe metody oceny spoin oparte na zasadach mechaniki pękania pozwalają na wprowadzenie alternatywnych miar pozwalających uwzględnić wpływ jakości
wykonania złącza na eksploatację rurociągu. Umożliwia to
dokonanie oceny wpływu połączeń spawanych na założony
czas pracy w określonych warunkach lub ich dopasowanie
do planowanych obciążeń (ang. FFS – fitness for service).
Metodami stosowanymi powszechnie w północnoamerykańskim przemyśle rurociągowym są głównie metody opisane.
w normie API 1104, Załącznik A, oraz CSA Z662, Załącznik
K. Analiza spoin na zasadach mechaniki pękania jest również możliwa na podstawie normy BS 7910.
Niniejszy artykuł jest oparty na wydanej w 2007 roku,
najnowszej wersji normy API 1104, Załącznik A, wydanie
dwudzieste. Ten sposób oceny obwodowych połączeń spawanych rurociągów został użyty podczas budowy rurociągów
przesyłowych w skali krajowej w USA ze względu na:
– pełniejsze zrozumienie zasad działania i zastosowania
mechaniki pękania wraz z weryfikacją poprawności stosowania takich kryteriów na podstawie prób technicznych;
– postęp w dziedzinie zautomatyzowanej defektoskopii ultradźwiękowej (ang. AUT – Automatized Ultrasonic Testing), pozwalającej na bardziej precyzyjne określanie wymiarów niezgodności w spoinach;
– stosowanie stopiwa o wytrzymałości większej niż rzeczywista wytrzymałość materiału podstawowego;
– upowszechnienie i zaakceptowanie w przemyśle spawania zmechanizowanego na szeroką skalę;
– stosowanie materiałów podstawowych (stali rurowych).
o lepszej jakości i wyższej wytrzymałości;
– możliwość wytworzenia w spoinach obwodowych korzystnego rozkładu naprężeń oraz zatwierdzenie takiego
systemu ocen przez jednostki nadzoru.

API 1104, Załącznik A
Normę API 1104 rozszerzono o Załącznik A, opisujący
alternatywne kryteria akceptacji niezgodności, dołączając go
do wydania 16 z 1983 roku. Ich opracowanie było po części
spowodowane budową niezwykle kosztownego ropociągu
TransAlaska. Załącznik A obejmuje zasady oceny technicznej
określania dopuszczalnych wymiarów niedoskonałości występujących w spoinach po spawaniu. Są one oparte na podstawach mechaniki pękania oraz na kryteriach przydatności
eksploatacyjnej spoin. Za dopuszczalny wymiar niezgodności w tym przypadku uznaje się taki, który zapewni bezpieczne funkcjonowanie rurociągu i brak propagacji potencjalnego
pęknięcia (przy założonym materiale podstawowym i obciążeniach rurociągu w warunkach pracy). Bardzo często pozwala
to wykonawcy na zaakceptowanie niezgodności bez koniecz-

ności naprawy, pomimo tego że jej wymiar może przekroczyć
dotychczas dopuszczalne kryteria. Wielkość takich defektów,.
i tak pozostaje w bezpiecznym zakresie a ich wymiar nie będzie się powiększać podczas pracy.
Załącznik A pozwala ponadto określić warunki akceptacji
defektów o rozmiarze większym od krytycznego. Wymaga to
jednak dodatkowych badań, precyzyjnej analizy naprężeń,
ponadnormatywnych uwarunkowań dotyczących kontroli jakości oraz bardziej rygorystycznego traktowania procedur
spawalniczych. Taka sytuacja może zdarzyć się tylko wtedy,
gdy warunki pracy rurociągu są z góry określone i sprawdzone. W celu zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami,
autorzy zalecają lekturę samego dokumentu. Poniżej wymieniono niektóre spośród ograniczeń stosowania praktyk zaleczanych przez normę API 1104, Załącznik A:
– oceniane w ten sposób są tylko spoiny obwodowe pomiędzy rurami o jednakowej znamionowej grubości ścian,
przy przeprowadzeniu kompletnych badań nieniszczących;
– maksymalne osiowe naprężenia konstrukcyjne nie przekraczają określonej minimalnej granicy plastyczności;
– maksymalne odkształcenia osiowe nie przekraczają
0,5%;
– zasady te nie mogą być stosowane w stacjach pomp lub
sprężarek, w osprzęcie i zaworach głównej linii, nie dotyczą także spoin naprawczych;
– spoina musi mieć wytrzymałość większą niż realna (nie
normatywna) wytrzymałość materiału podstawowego.

Metody oceny
Dodatek do dwudziestego wydania normy API 1104,
Załącznik A, dopuszcza stosowanie jednej z trzech metod
oceny:
– metoda 1 jest oparta na uproszczonej analizie graficznej wykonywanej dla dwóch poziomów udarności (próba
CTOD 0,004 cala i 0,010 cala);
– metoda 2 pozwala na bardziej szczegółową ocenę z wykorzystaniem analizy krzywej próby łamania (FAD – Failure Analysis Diagram) i uwzględnieniem rzeczywistego
poziomu udarności;
– metoda 3 dopuszcza zastosowanie zatwierdzonych procedur oceny przydatności eksploatacyjnej, jeśli dopuszczalne obciążenie zmęczeniowe przekracza wymagania
określoneprzez metody 1 i 2.

Wytrzymałość spoin
Norma API 1104, Załącznik A, wymaga, aby wytrzymałość spoiny obwodowej nie była niższa od wytrzymałości materiału podstawowego rury.
Taka sytuacja występująca w warunkach praktycznych
może prowadzić do nadmiernych lokalnych odkształceń spoiny, powodując propagację pęknięcia zainicjowanego defektem. Dlatego też Załącznik A wymaga wykonania próby rozciągania w kierunku poprzecznym do spoiny; zerwanie próbki
powinno znajdować się poza obszarem spoiny.
Kilku cennych wniosków może dostarczyć porównanie
wymagań dotyczących wytrzymałości spoiny rury API 5L
X70 określonych na podstawie klasycznych kryteriów oraz
na podstawie Załącznika A.
Na podstawie klasycznych kryteriów akceptacji jakości
spoina obwodowa rury X70 musi spełniać minimalne normaPrzegląd spawalnictwa 6/2009



Rys. 1. Spawanie rurociągu za pomocą elektrod celulozowych
Fig. 1. Welding of a pipeline with use of cellulose electrodes

Rys. 2. Wytrawiona próbka po badaniu CTOD
Fig. 2. Etched sample after CTOD investigation

tywne wymagania dotyczące wytrzymałości rury gatunku X70.
Zgodnie z Załącznikiem A, wytrzymałość spoiny musi być równa lub większa od rzeczywistej wytrzymałości rury, która może
znacznie przekraczać wymagania minimalne ogólnie przyjmowane dla X70. Dlatego też konieczne jest zastosowanie materiału dodatkowego o większej wytrzymałości. W celu spełnienia tych wymagań spoina obwodowa rury X70 może wymagać
uzyskania wytrzymałości na poziomie X80 lub X90.

bości spoiny. Może być wykonana niemalże z całej grubości
ścianki (rys. 2), podczas gdy próbka Charpy’ego ma wymiar.
10 mm lub mniejszy. Aby przewidzieć zachowanie pęknięcia w dokładniejszy sposób, podczas próby CTOD zamiast
karbu trójkątnego badane jest faktyczne zainicjowane pęknięcie. Aby określić ciągliwość materiału, na długości całego
obwodu rury próbki pobierane są ze spoin i stref wpływu ciepła znajdujących się w górnej, bocznej i dolnej części rury.
Następnie akceptowalne wymiary niezgodności wyliczane są
na podstawie krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny.
i maksymalnego osiowego naprężenia konstrukcyjnego,
średnicy rury, grubości ścianki i błędu pomiarowego.

Próba udarności CTOD
Korzyści wynikające ze stosowania ponadnormatywnych
badań w celu oceny poziomów jakości spoin są tym większe, im większa jest udarność spoiny i strefy wpływu ciepła.
Zamiast badania odporności na kruche pękanie za pomocą
popularnej i niedrogiej próby udarnościowej Charpy’ego,
Załącznik A zaleca stosowanie dokładniejszej metody analizy materiału i rozprzestrzeniania się pęknięcia – metody
CTOD. Próbka CTOD umożliwia zbadanie niemal całej gru-

Rys. 3. Kontrola montażowej spoiny obwodowej rurociągu metodą
zautomatyzowanej defektoskopii ultradźwiękowej (AUT)
Fig. 3. Inspection of a field all-around weld of a pipeline using the
Automated Ultrasonic Test (AUT) method
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Materiały dodatkowe do spawania
i materiał podstawowy rur
Ponieważ spoiny mające spełnić określone kryteria muszą charakteryzować się większą wytrzymałością i udarnością niż spoiny wykonywane tradycyjnymi elektrodami celulo-

Rys. 4. Zapis wyjściowy skanu AUT
Fig. 4. Output record of the AUT scan

zowymi, producenci materiałów spawalniczych opracowują
spoiwa mające spełnić te wymagania w większym stopniu.
Przykładem mogą być materiały do spawania MMA (111),
MAG (135), SAW (121), FCAW (136) oraz FCAW (114).
z serii Pipeliner®.
Ich stopiwo charakteryzuje się większą wytrzymałością.
i udarnością określaną wg testów CTOD uzyskanych na spoinach wykonanych na rurach. Produkowane są w warunkach
ścisłej kontroli i badań poszczególnych partii produkcyjnych,
co umożliwia spełnienie pełnych wymagań stawianych przez
przemysł rurociągowy. Stosowanie coraz nowszych i lepszych
gatunków stali rurowych jest z kolei konieczne w celu uzyskania odpowiedniej udarności w strefie wpływu ciepła oraz
zmniejszenia grubości scianki i masy rurociągu. Na lepsze
właściwości stali rurowych wpłynęły liczne, niedawno wprowadzone udoskonalenia, takie jak stosowanie stali całkowicie
uspokojonej i normalizowanej, stali z mikrododatkami Nb oraz
V lub Ti, czy tez stali po kontrolowanej obróbce termomechanicznej.

Spawanie zmechanizowane
Spawanie zmechanizowane z wielu względów idealnie
spełnia warunki narzucane spoinom przez ponadnormatywne wymagania jakościowe. Stosowanie takich kryteriów
jest podobne jak w przypadku spawania zmechanizowane-

go (obwodowego) części liniowych rurociągów. Stosowanie
procesów MAG (135) oraz szczególnie FCAW (136) pozwala na wydajniejsze i lepsze jakościowo wykonywanie spoin
o większej wytrzymałości i udarności. Ponadto, metody te
mogą zapewnić zmniejszenie energii liniowej, co bardzo często przyczynia się do zwiększenia udarności w strefie wpływu ciepła, a także zapewnia pełną kontrolę nad procedurami
wykonywania spoin.

Kontrola spoin metodą AUT
Tradycyjne i szeroko stosowane kryteria akceptacji jakości połączeń dotyczą przede wszystkim długości niedoskonałości lub stopnia zaciemnienia. Nowe systemy oceny
wymagają oceny zarówno długości, jak i „grubości” defektu.
Może to stanowić wyzwanie dla konwencjonalnych badań radiograficznych, które umozliwiają precyzyjne określenie jedynie długości, pomijając ich inne wymiary.
Metody AUT stosowane są obecnie do kontroli montażowych spoin obwodowych rurociągów i niosą ze sobą takie
korzyści, jak: duża szybkość, brak promieniowania oraz możliwość dokładnego określenia długości i wysokości defektu
(rys. 3 i 4). Na możliwości zastosowania AUT w tej dziedzinie
oraz dokładnej oceny położenia i określania rozmiarów niedoskonałości spoin wpłynęły liczne, niedawno wprowadzone
udoskonalenia, takie jak metoda TOFD.

Podsumowanie

Literatura

Nowoczesne systemy oceny jakości spoin oparte na
zasadach mechaniki pękania są bezpieczną alternatywną
metodą określania kryteriów akceptacji niezgodności spoin odcinków liniowych rurociągów. Ich stosowanie umożliwia realną ocenę zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji
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[1] Norma API 1104, Spawanie rurociągów i obiektów towarzyszących, wyd. XX, errata/dodatek, lipiec 2007. Amerykański
Instytut Naftowy (American Petroleum Institute), Washington, DC.
[2] BS 7910: 2005, Przewodnik po metodach oceny akceptowalności defektów struktur metalicznych, 2005. British
Standards Institution.
[3] CSA Z662-07, Systemy rurociągowe naftowe i gazowe,
2007. Canadian Standards Associations.

Autorzy
Kenneth Y. Lee – technik spawania rurociągów z ponadpiętnastoletnim doświadczeniem nabytym w firmie
Lincoln Electric Company, z siedzibą w Cleveland, Ohio. Posiada licencjat Johns Hopkins University w dziedzinie
mechaniki inżynieryjnej, stopień magistra Ohio State University w dziedzinie inżynierii spawania, jest także certyfikowanym inżynierem spawalnictwa American Welding Society. Członek Komitetu API ds. Praktyk Spawania
Montażowego Rurociągów Naftowych i Gazowych, Komitetu AWS ds. Kwalifikacji Prac Spawalniczych, Komitetu
AWS ds. zalecanych praktyk oraz NACE. Kontakt: ken_lee@lincolnelectric.com.
Krzysztof Sadurski – manager; Centrum Technologicznego Spawalnictwa, Lincoln Electric Bester S.A., Bielawa, Polska; z ponad 10-letnim doświadczeniem nabytym w firmie Lincoln Electric Bester oraz na Politechnice
Częstochowskiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Materiałowej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Kontakt: KSadurski@lincolnelectric.eu.

Przegląd spawalnictwa 6/2009



Jan Stabryła

Degradacja stali austenitycznej
wywołana synergicznym działaniem
wodoru i korozji naprężeniowej
Degradation of austenitic stainless steel
caused by synergic action of hydrogen
and stress corrosion
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono pękanie dennicy dolnej pionowego zbiornika dwupłaszczowego wykonanego ze stali
austenitycznej i eksploatowanego w zakładach przetwórstwa spożywczego. Analizowano zjawisko korozji.
w stalach austenitycznych. Uszkodzoną dennicę poddano
badaniom penetracyjnym, makroskopowym i mikroskopowym. Stwierdzono występowanie korozji naprężeniowej
na wyobleniu ścianki dennicy w pobliżu spoin wsporników
dystansowych płaszcza zewnętrznego. Wnioskowano, że
przyczyną uszkodzeń dennicy była korozja naprężeniowa
wspomagana działaniem wodoru.

In paper a case of container down bottom cracking
is presented. Bishell vertical container made of stainless
steel was used in food-processing factory. The analysis
of corrosion phenomena in austenitic stainless steels was
made. The failured botton was subject to red dye penetrant test and macro and microscopic examinations. It was
stated that stress corrosion cracking location was at the
spinning zone of the bottom in the place directly near to
the welds of jacket distance holders. Analysis of results
indicates that the reason of bottom failure was hydrogen
enhanced stress corrosion.

Wstęp
W przemyśle spożywczym stosowanych jest wiele urządzeń i instalacji do produkcji żywności. W przetwarzanych
produktach żywnościowych występuje duża różnorodność
związków organicznych. Sprawia to, że materiały używane
do budowy tych obiektów narażone są na bardzo zróżnicowane oddziaływania fizykochemiczne. Najczęściej bardzo złożone procesy przetwarzania żywności wymagają stosowania materiałów nie tylko odpornych chemicznie, ale również
o wysokiej odporności na podwyższone ciśnienie, obciążenia dynamiczne, erozję, jak też wysokie i niskie temperatury..
W warunkach pracy urządzeń przemysłu spożywczego,
zużycie następuje przeważnie w wyniku procesów tarcia.
i korozji. Wśród materiałów konstrukcyjnych powszechnie
stosowanych przez wytwórców urządzeń dla przemysłu
spożywczego można wyróżnić: stal i odlewnicze stopy żelaza, stopy metali nieżelaznych, tworzywa sztuczne i ceramikę. Do najbardziej rozpowszechnionych, a jednocześnie
najtrwalszych tworzyw konstrukcyjnych należy stal stopowa.
Popularną stalą używaną na całym świecie do wytwarzania
zbiorników, armatury, rur i elementów roboczych są stale
nierdzewne lub kwasoodporne [1, 3, 8]. Korozja w agresywnym środowisku chemiczno-biologicznym występuje

Dr inż. Jan Stabryła – Uniwersytet Warmińsko-.
-Mazurski w Olsztynie.

10

Przegląd spawalnictwa 6/2009

w postaci: plamistej, wżerowej, punktowej, naprężeniowej,
selektywnej oraz śródkrystalicznej i transkrystalicznej [1, 9,
12]. Stale nierdzewne mają średnie i wysokie zawartości
składników stopowych. Najszersze zastosowanie znalazły stale chromowe i chromowo-niklowe. Ostatnio, w celu
podwyższenia odporności na korozję w środowisku kwasów organicznych i kwasu siarkowego, stosuje się dodatek
molibdenu i miedzi. Stale chromowe o zawartości 13% Cr
oraz 0,1÷0,2% C używane są do budowy obiektów pracujących w warunkach styku z mediami o niewielkim stopniu
agresywności. Odporność korozyjna stali zmniejsza się
ze stężeniem węgla. Ferrytyczna struktura stali chromowych zmienia się po dodaniu 8÷12% Ni w niemagnetyczną strukturę austenityczną o podwyższonej plastyczności
i udarności. Do produkcji części i urządzeń dla przemysłu
mięsnego, mleczarskiego i spirytusowego stosuje się m.in.
stal 1H18N9T (1.44541) i H14G14N. Elementy wyposażenia browarów wykonywane są ze stali 0H18N9 (1.4301),
1H18N9T (1.44541), 0H17N5G9B ( 0,8% niobu). Z kolei
gatunki 0H21N6M2T i H17N13M2T (1.4571) doskonale
sprawdzają się w środowiskach kwasu octowego, mlekowego, cytrynowego i mrówkowego. Na narzędzia tnące stosowane są stale 3H13 (1.4021) i 4H13 (1.4034).
Urządzenia dla przemysłu spożywczego bardzo często
wykonywane są z blach i rur za pomocą spawania. Przyczyną awarii systemów produkcyjnych wykonanych ze stali
austenitycznych kwasoodpornych jest najczęściej rozszczelnienie złączy spawanych lub zniszczenie korozyjne łączonych materiałów [3, 5]. Przy spawaniu wężownicy grzewczej.

o cienkich ściankach do grubościennego płaszcza wewnętrznego występują często przyklejenia, które podczas eksploatacji są źródłem przecieków medium grzejącego lub chłodzącego. Inne źródła awarii to korozja zarówno samych zbiorników, jak i rurociągów. Przyczyną korozji mogą być zarówno

Rys. 1. Przełom wywołany działaniem wodoru. Widoczne „rybie
oczy” na przełomie [11]
Fig. 1. Hydrogen enhanced fracture. „Fish eyes” on the surface could
be seen [11]

Rys. 2. Rozgałęzione pęknięcie wodorowe w pręcie ze stali austenitycznej [11]
Fig. 2. Branch off hydrogen crackings in a bar of austenitic stainless
steel [11]

Rys. 3. Uszkodzenie powierzchni pod działaniem wodoru, otwarty
pęcherz [11]
Fig. 3. Failure of surface caused by hydrogen action, opened.
bubble [11]

błędy wykonawcze złączy [3], jak i niedostosowanie gatunku
stali do środowiska pracy lub środka myjącego i sterylizującego. Korozja złączy spawanych może być wywołana przez
różne czynniki. Procesy elektrochemicznego roztwarzania
materiałów są stymulowane różnicami składu chemicznego, naprężeniami spawalniczymi, środowiskiem pracy itp..
W procesie metalurgicznym, jak również podczas spawania,
do metalu przedostaje się pewna ilość wodoru [10]. Rozpuszczalność wodoru w metalach rośnie wraz ze wzrostem temperatury, co ma miejsce zarówno podczas odkształceń plastycznych, jak i w procesach spawalniczych. Według wielu autorów,
wodór ma szczególnie niekorzystny, a nawet katastrofalny
wpływ na właściwości wielu metali [4, 7, 10]. W literaturze [2]
udowodniono, że austenit, będący strukturą stali kwasoodpornych stosowanych w urządzeniach dla przemysłu spożywczego, ma znacznie wyższą rozpuszczalność niż ferryt. Podczas
przemiany austenitu zawartego w stopiwie nadmiar wodoru
dyfunduje w kierunku austenitu zawartego w strefie wpływu
ciepła. Zakumulowany tam wodór sprzyja powstawaniu pęknięć na zimno ze względu na tworzący się stan naprężeń rozciągających. Naprężenia rozciągające zwiększają odległości
międzyatomowe żelaza i ułatwiają wnikanie wodoru, który ma
najmniejszy promień atomowy wśród wszystkich pierwiastków. Stwierdzono, że wodór atomowy, który zostaje zaabsorbowany na powierzchni, dyfunduje do wszelkich dyslokacji
sieci, pustek i nieciągłości. Może on tam rekombinować, tworząc cząstki. Duża koncentracja wodoru wywiera ciśnienie na
strukturę, powodując mikropęknięcia widoczne na przełomie
w postaci błyszczących „płatków śnieżnych” lub „rybich oczu”
(rys. 1).
Drugim niebezpiecznym czynnikiem powodującym degradację stali nierdzewnych jest korozja naprężeniowa.
i międzykrystaliczna. Korozja równomierna, mimo że bardziej
widoczna, nie jest groźna, gdyż postępuje wolno, a niekiedy
ulega samozahamowaniu na skutek wytworzenia szczelnej
powłoki ochronnej (pasywacji). Korozja naprężeniowa i międzykrystaliczna bez większych oznak powierzchniowych atakuje cały przekrój materiału i powoduje jego destrukcję pod
wpływem naprężeń. Stal austenityczna chromowo-niklowa,
poddawana procesom obróbki plastycznej i spawaniu, ulega
zmianom strukturalnym wpływającym na jej odporność korozyjną i stan naprężeń, co podkreślono w pracy [9]. Zawartość chromu powyżej 10,5% czyni stal odporną na korozję.
Proces spawania na skutek podwyższania temperatury do
zakresu 500÷850oC powoduje powstawanie wysokochromowych wydzieleń, które wiążąc chrom, obniżają lokalnie jego
zawartość poniżej wymienionej wartości progowej. Zubożone w chrom granice ziaren stają się nieodporne na korozję – zwłaszcza międzykrystaliczną. Dodatek do 1% tytanu.
i do 3% molibdenu zapobiega wydzielaniu się węglików na
granicach ziaren oraz zwiększa skłonność stali do pasywacji,
a tym samym możliwość ich pracy w środowisku kwasów:
siarkowego, fosforowego, octowego, szczawiowego, mrówkowego, chlorku amonowego i wapna chlorowanego [1].
Współdziałanie „uczulonej” na korozję struktury z naprężeniami rozciągającymi, w obecności czynnika zawierającego
wodór, powoduje powstawanie charakterystycznych rozgałęzionych pęknięć. Przykład takiego pęknięcia pokazano na
rys.2. Wodór wewnątrz stali, a zwłaszcza w warstwie podpowierzchniowej, może łączyć się z węglem i tworzyć metan.
Duża jego koncentracja powoduje mikroeksplozje widoczne
na powierzchni stali w postaci ”kurzych łap” powstających
na granicach ziaren lub otwartych pęcherzy będących śladami po wyłupanych ziarnach (rys. 3). Koncentracja wodoru
w SWC materiału spawanego z naprężeniami, w obecności
elektrolitu może wzrosnąć wg [11] do 0,3÷3 ppm, co uznano
za wartość krytyczną [10].
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Wyniki badań
Przedmiotem badań była stożkowa dennica dolna pionowego zbiornika ciśnieniowego o objętości V =12 m3 i
średnicy D = 2700 mm, wykonana z blachy g = 8 mm przez
zwinięcie w stożek i obrotowe wyoblenie obrzeża na zimno.
Dennica wykonana została ze stali austenitycznej gatunku
1.4301. Zbiornik do przetwarzania produktów mlecznych

Rys. 4. Dennica po odcięciu od zbiornika
Fig. 4. View of bottom after cutting off from container

ma konstrukcję dwupłaszczową. Wewnętrzny płaszcz roboczy pracował w nadciśnieniu 1÷3,5 bara i temperaturze
sterylizacji 140oC. Do ścianek płaszcza wewnętrznego była
przyspawana wężownica grzewcza o ciśnieniu wody 3 bary.
Pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym a płaszczem zewnętrznym nałożona była izolacja termiczna z wełny mineralnej.
Odstęp pomiędzy płaszczami utrzymywały wsporniki przyspawane do płaszcza wewnętrznego. Po 4-letniej eksploatacji na wewnętrznej stronie dennicy dolnej w pobliżu wy-

Rys. 7. Pozostałości dwóch odcinków złącza po usuniętym wsporniku dystansowym. Widoczne pęknięcie zmieniające kierunek
Fig. 7. Residue of two sections of welded joint after removing jacket
distance holder. Change direction crack could be seen

Rys. 8. Pozostałość spoiny ciągłej usuniętego wspornika dystansowego. Widoczne pęknięcia
Fig. 8. Remaining of continuous weld after removing jacket distance
holder. Visible cracking

Rys. 5. Fragment dennicy z widoczną spoiną „nogi” i spoiną usuniętego wspornika dystansowego
Fig. 5. Fragment of bottom with visible container foot weld and weld
of removed jacket distance holder

Rys. 9. Odcinek dennicy nr 1 – strona zewnętrzna. Widoczna siatka
głębokich pęknięć i pojedyncze płytkie nieciągłości
Fig. 9. Piece of bottom no. 1 – outside view. A net of deep cracking
and single shallow discontinuities

Rys. 6. Fragment dennicy w pobliżu spoiny obwodowej. Widoczne
pionowe pęknięcie ścianki
Fig. 6. Fragment of bottom near to the circumferential weld. Vertical
cracking of bottom wall
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Rys. 10. Odcinek dennicy nr 1 – strona wewnętrzna. Widoczna siatka
głębokich pęknięć i nieciągłości pojedyncze o mniejszej głębokości
Fig. 10. Piece of bottom no. 1 – inside view. A net of deep cracking
and single shallow discontinuities

oblenia stwierdzono nieciągłości powodujące nieszczelność
zbiornika. Naprawa polegała na wycięciu fragmentu ścianki
do głębokości ok. 2 mm, napawaniu i wyszlifowaniu napoiny.
Po kilku miesiącach w tym samym miejscu i w innych miejscach pęknięcia ujawniły się ponownie. Uszkodzona dennica została odcięta i zastąpiona nową. Uszkodzoną dennicę
poddano badaniom (rys. 4).
Na rysunku 5 przedstawiono fragment dennicy z widocznym miejscem po odcięciu spoiny wspornika dystansowego.
Na powierzchniach bocznych dennicy stwierdzono zacieki
świadczące o nieszczelności wężownicy i wyciekach wody,
która zbierała się w dolnej części przestrzeni pomiędzy dennicą a płaszczem zewnętrznym. Wilgoć w przestrzeni pomiędzy płaszczami gromadziła się i utrzymywała w wełnie mineralnej. Przy nadciśnieniu wewnątrz zbiornika, do przestrzeni
izolacyjnej przez pęknięcia mogły również przenikać środki
myjące i dezynfekujące, tworząc agresywne środowisko
korozyjne. Podczas badań wizualnych na powierzchni zewnętrznej stwierdzono występowanie pęknięć zlokalizowanych wokół spoiny obwodowej i wsporników (rys. 6÷8).
Do dalszych badań z dennicy wycięto dwa odcinki.
o wymiarach 250 x 250 mm. Jeden z nich pobrano z miejsca
poddanego napawaniu, a drugi z miejsca stwierdzonych nieciągłości powierzchniowych. Pobrane wycinki poddano badaniom penetracyjnym wg PN-EN 571-1. Stosowano zestaw penetrantów barwnych II-C-d o klasie czułości 2. Badania ujawniły występowanie siatki pęknięć na powierzchni zewnętrznej
oraz krótkie nieciągłości liniowe i nieciągłości nieliniowe na
powierzchni wewnętrznej wycinka 1 (rys. 9, 10). Penetrant
barwny był naprowadzany tylko na stronie zewnętrznej, a wywoływacz obustronnie. Przejście penetranta na drugą stronę
ścianki świadczy o wykryciu istniejących pęknięć przelotowych. Z kolei na wycinku 2 pęknięcia wykryto jedynie na powierzchni zewnętrznej (rys. 11). Z obydwu fragmentów pobrano próbki paskowe do badań makro- i mikroskopowych.
Na przekrojach próbek wykonano zgłady metalograficzne, które poddano trawieniu celem ujawnienia budowy
strukturalnej. Badania makroskopowe przekroju prowadzono
przy użyciu mikroskopu stereoskopowego MBS-9, stosując
powiększenie 8÷12X. Na rysunkach 12 i 14 przedstawiono
przekrój makroskopowy przez ściankę próbki pobranej z
miejsca naprawy – odcinka 1, a na rys. 13 – odcinka 2.
Próbki do badań mikroskopowych poddano trawieniu i
obserwacji na mikroskopie OLYMPUS. Stwierdzono, że w
jednorodnej strukturze austenitycznej noszącej ślady odkształceń plastycznych występują liczne nieciągłości rozgałęzione o charakterze korozji naprężeniowej transkrystalicznej.
Obok dużych pęknięć o znacznym rozwarciu występuje wiele
drobnych wąskoszczelinowych nieciągłości przebiegajacych
zarówno po granicach ziaren, jak i przez ziarna. Przykład mikrostruktury przedstawiono na rysunkach 14÷16.

Rys. 11. Odcinek dennicy nr 2 – strona zewnętrzna. Widoczne nieciągłości liniowe o zróżnicowanej głębokości
Fig. 11. Piece of bottom no 2 – outside view. Shallow and deep line
discontinuities

Rys. 12. Odcinek 1. Przekrój złącza naprawczego, pow. 6x. Widoczna u dołu napoina naprawcza. Pęknięcia przechodzące od zewnątrz
ścianki w stronę materiału i przez część napoiny
Fig. 12. Piece 1. Section of surfaced bottom wall. Mag. 6x. Crackings
going from outside to inside through the bottom wall and partially
through the padding weld

Rys. 13. Odcinek 2. Przekrój ścianki dennicy, pow. 2,5x. Widoczne
pęknięcia rozgałęzione
Fig. 13. Piece 2. Section of bottom wall. Mag. 2,5x. Branched cracking

Rys. 14. Odcinek 1. Przekrój ścianki dennicy, pow. 6x. Widoczne
pocienienie ścianki podczas szlifowania po napawaniu, liczne pęknięcia i nieciągłości
Fig. 14. Piece 1. Section of bottom wall. Mag. 6x. Thinning of the
wall caused by grinding after surfacing, numerous cracking and discontinuities

Rys. 15. Mikrostruktura materiału dennicy. Wycinek nr 1..
Pow. 100x. Trawiono odczynnikiem Adlera. Widoczne duża nieciągłość oraz wąskoszczelinowa korozja naprężeniowa i wodorowa
Fig. 15. Microstructure of bottom section. Piece no 1. Mag. 100x.
Adler etched. Big discontinuity and narrow gap stress corrosion

Przegląd spawalnictwa 6/2009

13

Rys. 16. Mikrostruktura materiału dennicy. Wycinek nr 2. Pow. 100x.
Trawiono odczynnikiem Adlera. Widoczne korozja trans- i międzykrystaliczna
Fig. 16. Microstructure of bottom section. Piece no 2. Mag. 100x.
Adler etched. Trans and intercrystalline cracking

Podsumowanie
Awarii uległa tylko dennica dolna, a nieciągłości powstały
wyłącznie w strefie odkształcenia plastycznego wywołanego zgniotem podczas wyoblania górnej części. Analizując
zjawisko uszkodzenia dennicy dolnej zbiornika ze stali austenitycznej, należy rozważyć szereg czynników wpływających na przyspieszoną degradację materiału. Do czynników
tych można zaliczyć: podwyższoną temperaturę, agresywne
środowisko wodoronośne, naprężenia wywołane obróbką
plastyczną i procesami spawalniczymi oraz naprężenia wywołane cyklicznymi zmianami ciśnienia i temperatury. Z analizy danych literaturowych wynika, że takie czynniki mogą
wywołać zarówno korozję miejscową, co jest widoczne na
powierzchni dennic w okolicy złączy spawanych wsporników
dystansowych, jak również rozwijającą się od powierzchni
korozję o typowym obrazie korozji naprężeniowej. Korozyjne pęknięcia stwierdzono przede wszystkim przy spoinach
wsporników, ale głównie przy tych, które miały kontakt z wilgotnym środowiskiem agresywnym.
Złącza spawane wsporników wykonane były w miejscu
o dużym stopniu odkształcenia dennicy. Spowodowało to
znaczny stopień koncentracji naprężeń. Ślady na zewnętrznej ściance dennicy świadczą o tym, że spoiny wsporników
dystansowych były wykonane niestarannie, często na niepełnej długości. Wygląd pozostałości złączy nasuwa przypuszczenie, że spawanie było przeprowadzone bez osłony
argonu lub przy jej zaburzeniu. W złączach tych pozostały
szczeliny, w których zalegał elektrolit (przeciekający czynnik
z wężownicy), oraz rozwinęła się korozja wżerowa i naprężeniowa prowadząca do powstania dużych pęknięć. Przykład
takiego procesu widoczny jest na rysunku 7. Powstanie wąskoszczelinowych nieciągłości w naprężonym materiale przy
podwyższonej temperaturze zainicjowało prawdopodobnie
procesy elektrochemiczne opisane w pracy [11] jako wydzielanie i dysocjacja wodoru na wodór atomowy.
Wodór atomowy, zgodnie z [4], ma tendencję do dyfuzji w
obszary o zwiększonych wartościach naprężeń rozciągających.
Pomiędzy atomami wodoru i żelaza następuje zmniejszenie
spójności sieci i zarodkowanie pęknięcia. Przy oddziaływaniu zewnętrznych obciążeń mechanicznych, wartość naprężeń na czole mikropęknięcia przekracza poziom krytyczny.
i następuje propagacja pęknięcia.
Tym samym wodór wspomaga proces korozji naprężeniowej w sposób synergiczny. Oznacza to, że efekt wspólnego działania dwóch czynników jest silniejszy niż suma
ich pojedynczych oddziaływań. Takim synergicznym działaniem polegającym na współdziałaniu korozji wodorowej
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i naprężeniowej można tłumaczyć znaczną degradację
struktury w stosunkowo krótkim czasie. Jest to widoczne
zarówno na powierzchni badanych wycinków, jak i na przekroju ścianek. Naprawa pierwotnych pęknięć przez częściowe usunięcie metodą szlifowania i następnie napawanie
była wykonana nieprawidłowo i przyczyniła się do dalszej
intensyfikacji procesu degradacji materiału. Jak wynika.
z kształtu pęknięć powierzchniowych zlokalizowanych metodą penetracyjną, nieciągłości mogły ulec rozwojowi na skutek
skurczu napoiny, który powiększył istniejące nieciągłości wywołane korozją naprężeniową i wodorową. W wyniku dalszego rozwoju procesu degradacji, po krótkim czasie pęknięcia
te uległy powiększeniu, tworząc siatkę widoczną na rysunku
9. Na podstawie badań makrostruktury (rys.12) stwierdzono,
że pęknięcia nieusunięte w całości ze ścianki podczas naprawy, ponownie rozwinęły się w kierunku napoiny. Część.
z nich jak również sąsiednie do napoiny nieciągłości korozyjne uległy powiększeniu i w ściance dennicy wystąpiły
przecieki. Należy przypuszczać, że zarówno przecieki pierwotne, jak i powstałe po naprawie zasiliły środowisko korozyjne czynnikami wodoronośnymi powodując lawinowe
narastanie korozji naprężeniowej wspomaganej korozją wodorową. Wniosek ten sformułowano na podstawie danych
literaturowych, technologii wytwarzania, środowiska pracy i
symptomów uszkodzenia potwierdzonych badaniami metalograficznymi. Wymiana uszkodzonej dennicy może nie przynieść spodziewanych efektów bez usunięcia przyczyny, jaką
była obecność czynnika grzewczego w przestrzeni między
płaszczami zbiornika. Dalsze badania będą prowadzone w
kierunku potwierdzenia podwyższonej koncentracji wodoru
w uszkodzonym materiale metodą ekstrakcji.
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Abstract

Celem artykułu jest omówienie procesu kwalifikowania
technologii wytwarzania panelowych wymienników ciepła
z wykorzystaniem spawania laserowego. Przedstawione
zostały wymagania niezbędne do uzyskania uznania oraz
wyniki badań procesu formowania paneli zgodnie z przepisami dozoru technicznego.

The goal of present work was to show the process of
qualification of technology production of panel heat exchangers consisting of laser beam welding technology
and technology of inflation. The basic requirements essential to obtain approval and results of inflation process
testing according to the Office of Technical Inspection regulations.

Wstęp
Wiązka laserowa jest bardzo uniwersalnym źródłem
energii, co decyduje o jej wykorzystaniu w wielu procesach
technologicznych, takich jak cięcie, drążenie, spawanie,
spiekanie czy obróbka cieplna. Podczas spawania laserowego wykorzystuje się dwie podstawowe techniki:
– spawanie przewodnościowe (LASER CONDUCTION
WELDING),
– spawanie głębokie lub inaczej kapilarne (KEYHOLE
WELDING).
Spawanie przewodnościowe stosowane jest przy łączeniu elementów stalowych o grubości poniżej 1 mm. Ciepło
dostarczane na powierzchnię metalu przez wiązkę laserową
o gęstości mocy ok. 104÷105 W/cm2 przenika w głąb materiału
zgodnie z prawem przewodnictwa cieplnego, powodując jego
przetopienie bez odparowania.
Spawanie kapilarne wymaga użycia wiązki laserowej.
o gęstości mocy powyżej 106 W/cm2. Tak silne skupienie
światła powoduje topienie i parowanie metalu, które prowadzi do utworzenia wąskiego, głębokiego jeziorka z kapilarą
– kanałem gazodynamicznym w środku. Wypełniony parami
metalu i plazmy kanał na całej głębokości pochłania energię
fotonów, powodując przetapianie metalu na głębokość kapilary. Konwekcyjne przekazywanie ciepła odbywa się promieniście od kapilary do materiału spawanego.
Mimo upływu ponad 50 lat od wynalezienia lasera jego
wykorzystanie w procesach spawalniczych jest wciąż niedostateczne. Wysoki koszt inwestycyjny sprawia, że wykorzystanie lasera staje się opłacalne w zastosowaniu do dużych
serii. Wykonywanie typowych spoin czołowych techniką laserową wymaga precyzyjnego dopasowania elementów do
spawania (odstęp między brzegami nie powinien przekraczać
0,2 mm) i idealnie precyzyjnego prowadzenia wiązki o średnicy np. 0,3 mm wzdłuż linii styku. Minimalne przesunięcie
Dr inż. Krzysztof Dutka – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie.

współosiowości linii styku spawanych elementów i osi wiązki, spowodowane chociażby naprężeniami, odkształceniem
spawalniczym czy niewystarczająco pewnym zamocowaniem elementów do spawania, powoduje powstanie przyklejeń brzegowych i braków przetopu.
W podstawowej odmianie procesu spawania laserowego spoiny wykonywane przy użyciu wiązki promieniowania
laserów CO2 lub Nd-YAG są zazwyczaj układane w jednym
przejściu (spawanie kapilarne), z pełnym przetopem. Proces spawania laserowego przebiega bez materiału dodatkowego – spoina powstaje ze stopienia brzegów spawanych
elementów. Do korzyści, jakie przynosi spawanie laserowe,
zaliczyć należy: możliwość automatyzacji, wysoką prędkość
spawania, wysoką wydajność, podwyższoną niezawodność,
niskie odkształcenie gotowych elementów oraz brak potrzeby ukosowania i stosowania materiału dodatkowego do spawania. Wykorzystując aktualne techniki laserowe spawania,
można uzyskać w zależności od mocy lasera i prędkości
spawania pełny przetop spoin w jednym przejściu o grubości.
do 25 mm.
Lasery CO2 mają wiązkę o długości fali 10,6 μm, dobrej
jakości, wydajności i dużej mocy wyjściowej odpowiedniej do
cięcia arkuszy metalu z dużą prędkością. Lasery Nd-YAG
mają zwykle wiązkę o niższej mocy doprowadzaną do miejsca spawania światłowodem. Ze względu na stosowany najczęściej impulsowy tryb pracy mogą być wykorzystywane do
precyzyjnej obróbki zarówno grubych, jak i cienkich materiałów. Dzięki małej długości promieniowania (1,06 μm) światło
lasera Nd-YAG jest lepiej absorbowane przez obrabiany metal niż promieniowanie lasera CO2, stąd zalecane jest ono do
obróbki materiałów o dużej refleksyjności [4, 5].
Od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku [3] stosuje się
w przemyśle samochodowym spawanie blach karoseryjnych
tzw. tailored blanks – spawanie z blach o zróżnicowanej
grubości i/lub zróżnicowanych właściwościach segmentów
przeznaczonych do tłoczenia. Ograniczenia co do precyzji
dopasowania brzegów lub konieczność śledzenia położenia
brzegów podczas spawania są znacznie łagodniejsze pod-
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Rys. 1. Przykłady różnej geometrii rdzenia dla stalowych paneli.
„sandwicz” [9]
Fig. 1. Examples of different core geometries for steel sandwich.
structures [9]

Rys. 2. Typy paneli: a – roztłoczony dwustronnie, b – roztłoczony
jednostronnie [6]
Fig. 2. Types of panels: a – single-embossed pillow plate, b – double-embossed pillow plate [6]

czas laserowego spajania elementów w wyniku przetopienia
nałożonych na siebie blach (złącza nakładkowe). Ostatnie
lata przyniosły wdrożenie spawania laserowego w przemyśle
okrętowym do wytwarzania prefabrykatów (paneli) wykorzystywanych w budowie okrętów [2]. Przykłady konstrukcji paneli spawanych laserowo przedstawiono na rysunku 1.

Technologia wytwarzania
płaszczy „pillow” metodą
spawania laserowego
Spawanie laserowe stosowane jest również w produkcji
różnego rodzaju wymienników ciepła [1, 6]. W praktyce produkcyjnej wytwarza się dwa typy płaszczy chłodząco-grzewczych:
– z blach o jednakowej grubości,
– z blach o różnej grubości.
W pierwszym przypadku podczas roztłaczania zespawanych arkuszy uzyskuje się panel symetryczny, przypominający pikowaną poduszkę, przeznaczony do produkcji
zanurzeniowych wymienników komorowych (rys. 2a). Blachy
różnej grubości stosowane są w wymiennikach, w których
powierzchnia wewnętrzna musi być płaska oraz nie może
mieć uszkodzeń wywołanych procesem spawania, jak np.
odkształcenia czy przebarwienia. W procesie roztłaczania
odkształca się tylko cieńsza blacha (rys. 2b). Takie warunki pozwala ją spełnić zachowanie stosunku grubości płaszcza grzewczego do grubości blachy roboczej zbiornika wynoszące 1:3. Zasadą jest wykonanie złączy nakładkowych.
w wyniku przetopienia blachy cieńszej, a głębokość penetracji wiązki nie może spowodować przetopienia blachy roboczej na wylot.
W dalszej kolejności następuje zwijanie płaszcza i spawanie brzegów blach w cargi. Łączenie carg między sobą
oraz z dennicami realizowane jest w sposób konwencjonalny
metodą TIG. Poszczególne sekcje płaszcza grzewczego powstają przez roztłoczenie przestrzeni między blachami, najczęściej przy użyciu wody lub sprężonego gazu, np. azotu..
W tym celu w cieńszym arkuszu wycina się otwór, wywija krawędź i przyspawuje króciec, którym doprowadza się ciśnienie
roztłaczające o wartości z przedziału 20÷100 bar [6]. Spawane laserowo niskopojemnościowe panele charakteryzują się
wysoką skutecznością działania ze względu na występujący
w szczelinach turbulentny przepływ medium, który stwarza
doskonałe warunki do wymiany ciepła już przy małych objętościach i niskich prędkościach przepływu.
Łączenie blach panelu następuje za pomocą spoin kołowych, np. o średnicy 12 mm, które można rozmieszczać
według różnych wzorów na powierzchni arkusza. Łatwość
spawania i precyzja rozłożenia wzorów wynika z wykonywania przetopień w pozycji podolnej na stole CNC. Każdy wzór
rozłożenia kołowych spoin łączących arkusze musi mieć określone ciśnienie niszczące pniszcz, które zależy od grubości łączonych płyt, rodzaju materiału, średnicy przetopień kołowych
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Rys. 3. Wzory rozmieszczenia przetopień na płaszczu grzewczym [6]
Fig. 3. Welding patterns on pillow plate [6]

i odległości między przetopieniami. Wzrost odległości między
spoinami kołowym powoduje, że połączenie jest słabsze, natomiast zwiększenie średnicy kołowych przetopień łączących
blachy podwyższa opór na działanie ciśnienia. Właściwy dobór
grubości płyt, rozmieszczenia przetopień i wartości ciśnienia
roztłaczającego pozwala optymalizować wysokość prześwitu
i opory przepływu. Holenderska firma Omega Laser Products
B.V. [6] w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych przyjmuje
następujące zależności do obliczania wartości ciśnienia niszczącego dla kołowych spoin rozłożonych na powierzchni blachy, odpowiednio dla wariantu a lub b (rys. 3):
pniszcz =     π d t k δ (wariant a)
  x y
		
pniszcz =  2 π dxt yk δ (wariant b)
		    
–

–

gdzie: d – średnica punktu kołowego w mm, np. 12 mm, t – grubość
płyty górnej (najcieńszej), k – wartość stała = 6,5 (dla laserów stosowanych w Omega Laser Products B.V.), δ – granica plastyczności.
w temperaturze otoczenia w MPa, x, y – odległości między punktami
w kierunku X i Y w mm.

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji płaszcze
projektowane są tak, aby przenosić ciśnienia niszczące przynajmniej pięciokrotnie przekraczające ciśnienie robocze medium chłodzącego/grzewczego.
Stosowana maksymalna grubość blachy płaszcza grzewczego zwykle nie przekracza 2 mm, a płaszcza roboczego
zbiornika 8 mm. Grubość płaszcza grzewczego dobiera się
w zależności od ciśnienia i rodzaju medium grzewczego.
Dla wody o niskim ciśnieniu stosuje się blachę o grubości od.
0,8 mm, dla ogrzewania olejowego min. 1,25 mm, a dla parowego min. 1,5 mm.
Olsztyn i jego okolice znane są w kraju i świecie jako region produkujący urządzenia procesowe dla browarnictwa.
i przetwórstwa rolno-spożywczego ze stali kwasoodpornych.
Zbiorniki procesowe bardzo często wyposażone są w płaszcze chłodząco-grzewcze. Do dziś żaden z zakładów naszego
regionu nie wdrożył jednak spawania laserowego jako alternatywy dla pracochłonnej i kosztownej technologii ręcznej
produkcji płaszczy metodą wykonywania przetłoczeń, wiercenia otworów i łączenia płaszcza grzewczego spoinami otworowymi z płaszczem zbiornika procesowego. Wykorzystanie
technologii laserowej do wytwarzania płaszczy grzewczych
wydaje się w tej sytuacji jak najbardziej uzasadnione.

Przedmiot i zakres badań

Kontrola i badania złączy próbnych

Wdrażanie technologii produkcji spawanych laserowo
panelowych płaszczy grzewczych wymaga równoczesnego
kwalifikowania zarówno technologii spawania, jak i technologii obróbki plastycznej – roztłaczania płaszczy grzewczych.
Kwalifikowanie technologii spawania wiązką promieniowania laserowego objęte jest normą PN-EN ISO 15614-11 [7],.
a wymagania co do uznawania technologii obróbki plastycznej zawarte są w WUDT-UC/WO-W [10]. Wytwórca opracowuje Wstępną instrukcję technologiczną spawania (pWPS)
dla spawania laserowego wg wymagań normy PN-EN ISO
15609 – 4 [11]. Podstawą opracowania jest doświadczenie,
zakupiona licencja, szkolenie, literatura techniczna i prowadzone badania. Dla nowo uruchamianej technologii wskazane
jest przeprowadzenie procedury kwalifikowania na podstawie
badania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-11. Norma ta określa kształt i wymiary złączy próbnych przeznaczonych do badań, a także zakres kontroli i badań oraz zakres
kwalifikowania. Poza stosowanymi podczas uznawania za
zgodne z normą np. technologiami spawania łukowego złączami próbnymi (ze wzdłużną spoiną czołową, z obwodową
spoiną czołową w rurze, czy złączami kątowymi ze spoiną
czołową lub pachwinową), norma ta przewiduje wykonywanie innych specyficznych dla techniki spawania laserowego
złączy, np. spoiny osiowej rury z rurą lub rury z blachą (rys.
4), czy też złącza próbnego dla spoiny zakładkowej (rys. 5).
Złącza próbne, wykonane wg wstępnej instrukcji technologicznej spawania, powinny maksymalnie odwzorowywać
rzeczywisty element spawany i geometrię złącza. Do spawania paneli najodpowiedniejsze będzie złącze zakładkowe.

Poziom akceptacji badań nieniszczących dla laserowo
spawanych stali określa norma PN-EN ISO 13919-1 [8]. Zakres kontroli i badań spoin zależy nie tylko od rodzaju złącza, lecz również od poziomu akceptacji. Dla poziomu B jest
on nieznacznie szerszy niż dla klasycznych złączy spawanych łukowo. W przypadku złącza zakładkowego prowadzi
się badania wizualne i metalograficzne (dla klasy B makro-.
i mikroskopowe, a dla klasy C i D tylko makroskopowe)..
W zależności od specyfiki wyrobu badania te mogą zostać rozszerzone o badania twardości, próbę szczelności czy też próbę odrywania spoiny punktowej. Wyniki badań laboratoryjnych
złącza próbnego wraz z danymi pWPS zestawia się w protokole kwalifikowania technologii – WPQR. Pozytywne wyniki
badań są podstawą uznania spełnienia wymagań i wytwórca
może posługiwać się kwalifikowaną technologią spawania.
Przykładowe elementy próbne na uznanie technologii
roztłaczania przedstawiono na rysunku 6. Panele zostały pospawane wg identycznej technologii, lecz zostały też roztłoczone ciśnieniowo w celu uzyskania różnego prześwitu (panel 1 ciśnieniem 70 bar, panel 2 ciśnieniem 50 bar).
Panele próbne o wymiarach 250x350 mm powstały.
w wyniku spawania przy używa się lasera CO2 pracy ciągłej
o mocy 2,5 kW dwóch płyt ze stali 1.4301 – płyty płaszcza.
o grubości 1 mm i płyty roboczej o grubości 3 mm. Połączenie
wykonano za pomocą spoin kołowych o średnicy zewnętrznej 12 mm i rozstawie 60 x 70 mm (wariant b, rys. 3) oraz
spoiny zamykające wokół płyty (rys. 7). Płytę nr 1 roztłaczano
swobodnie, natomiast płytę nr 2 po utwierdzeniu.
Technologia spawania paneli musi być zgodna z opracowanym pWPS-em i uwzględniać:
- parametry pracy lasera (moc, ogniskową, średnicę i położenie plamki laserowej, prędkość spawania, rodzaj i wydatek gazu osłonowego),
- przygotowanie do spawania (sposób oczyszczenia i odtłuszczenia płyt, rozmieszczenie spoin sczepnych, mocowanie i docisk płyt),
- kolejność nanoszenia i sposób położenia spoin kołowych
i spoin zamykających w pobliżu brzegów płyty,
- sposób dospawania króćca przyłączeniowego.
Technologia roztłaczania w formie instrukcji powinna zawierać zależności pomiędzy wielkością szczeliny (prześwitem) a ciśnieniem roztłaczania. Zależności te dla zastosowanego rozwiązania są podane w tablicy I.

Rys. 4. Złącze próbne spoiny osiowej rury z rurą lub rury z blachą;
1 – przygotowanie brzegów do spawania i zestawienie elementów
zgodnie z pWPS; a – minimalny wymiar blachy lub średnica elementu; D – wymiar zewnętrzny rury; a ≥ 2D + 6x t, wartość minimalna.
a = D + 150 mm; t – grubość blachy
Fig. 4. Test piece for joint of axial weld pipe to pipe or pipe to plate;
1 – joint preparation and fit-up as detailed in the pWPS; a – minimum
dimension of plate or pipe diameter, D – outside pipe diameter; a ≥ 2
D + 6x t, minimum value of a = D + 150mm, t material thickness

Rys. 5. Złącze próbne dla spoiny zakładkowej; 1 – przygotowanie
brzegów do spawania i zestawienie elementów zgodnie z pWPS;.
a ≥ 4x (t1 + t2 ), wartość minimalna 100 mm; b ≥ 300 mm; t1 i t2 – grubość blachy. Złącze może się składać z trzech lub większej liczby
blach ułożonych jedna na drugiej
Fig. 5. Test piece for overlap joint; 1 – joint preparation and fit-up
as detailed in the pWPS; a ≥ 4x (t1 + t2 ) minimal value 100 mm;.
b ≥ 300 mm; t1 and t2 – thickness of plates. Joint may consist of three
or more plates put one on another

Rys. 6. Dwa panele próbne pospawane laserowo i roztłoczone ciśnieniowo w procedurze uznawania technologii wytwarzania płaszczy
grzewczych typu pillow
Fig. 6. Two laser beam welded and inflated test panels for qualification procedure of pillow plate panels production technology
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Tablica I. Zależność prześwitu od ciśnienia formującego
Table I. Dependence between pillow clearence and inflating
preasure
Ciśnienie
bar

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Prześwit
mm

0,25

1,23

2,18

2,94

3,86

4,91

5,83

6,94

8,21

Rys. 7. Widok spoin kołowych oraz spoin zamykających na panelu
Fig. 7. A view of spot welds
and seaming welds

Rys. 9. Przekrój paneli oraz sposoby pomiarów zastosowanych.
w badaniach. Górny panel formowany swobodnie, dolny panel formowany po utwierdzeniu, L0 – długość początkowa, L1 – długość
końcowa, H – prześwit, t – grubość blachy płaszcza
Fig. 9. Cross-section of panels and a way of measurement used in
testing. Upper panel inflated without restrain, lower panel inflated after restrain, L0 – beginning length, L1 – terminal length, H – space,.
t – thicness of jacket

Uzyskano wartości prześwitu (średnia z 3 pomiarów) dla
panelu nr 1 – H = 5,80 mm, a dla panelu nr 2 – H = 3,65 mm,
które mieszczą się w tolerancji przewidzianej w instrukcji formowania ciśnieniowego.

90
60
30

Sprawdzenie wydłużenia
Dla panelu nr 1:
Lo = 56,9 mm L1 = 59,1 mm

W = 3,86%

Dla panelu nr 2:
Lo = 56,6 mm L1 = 57,5 mm

W = 1,59%

Rys. 8. Schemat przebiegu procesu roztłaczania ciśnieniowego
Fig. 8. Schema of inflating process
Instrukcja formowania panelu powinna podawać rodzaj
medium roztłaczającego, przebieg formowania (prędkość
narastania ciśnienia, czas wytrzymania, prędkość obniżania
ciśnienia oraz czas relaksacji) dla poszczególnych etapów
roztłaczania. Zwykle proces dzieli się na kilka etapów pośrednich, tak aby w rezultacie roztłaczania uzyskać szczelinę o założonym prześwicie i nie doprowadzić do deformacji
płyty wewnętrznej (rys. 8). Wskazane jest zachowanie stałej prędkości narastania i spadku ciśnienia – zwykle 5 do 15
bar/min oraz czasu wytrzymania przy stałym ciśnieniu, np.
5 min w każdym etapie. Należy również uwzględnić sposób
mocowania roztłaczanego panelu, gdyż roztłaczanie panelu
nieutwierdzonego (swobodnego) powoduje jego deformacjię
(rys. 9).
Z uwagi na różną plastyczność roztłaczanego materiału
(podatność do roztłaczania), która zależy od składu chemicznego, obróbki cieplnej czy obróbki plastycznej, istotne jest
uzyskanie założonego prześwitu, który należy kontrolować po
każdym etapie roztłaczania i w przypadku stwierdzenia odchylenia od zależności wzorcowej trzeba dokonać korekty ciśnienia końcowego. Należy zakładać rozrzut końcowego wymiaru
prześwitu w granicach 80÷110% wartości nominalnej.
Zgodnie z zaleceniami WUDT-UC-WO-W/05 przyjęto następujący zakres badań:
- badania wizualne,
- sprawdzenie prześwitu,
- sprawdzenie wydłużenia,
- sprawdzenie pocienienia,
- badania makroskopowe.
Złącza nie powinny wykazywać: pęknięć i innych nieciągłości, rys, łusek, zawalcowań i miejsc o charakterze ścianki
płaskiej.
Sprawdzenie prześwitu
Założone dla poszczególnych paneli wartości nominalne
prześwitu są następujące: dla panelu nr 1 – Hnom= 5,83 mm,
dla panelu nr 2 – Hnom= 3,86 mm. Kryterium prawidłowości
wykonania formowania jest prześwit w zakresie 80÷110 %
Hnom (wartości nominalnej).
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Za kryterium akceptacji dla stali 1.4301 przyjęto wartość
Wmax = 20%. Panele spełniają kryterium wydłużenia.
Sprawdzenie pocienienia
Dla panelu nr 1 – tnom = 1,0 mm
Dla panelu nr 2 – tnom = 1,0 mm

tmin = 0,95 mm
tmin = 0,98 mm

Maksymalne pocienienie ścianki płaszcza wynosi 5%
przy ciśnieniu tłoczenia 70 bar i 2% przy ciśnieniu 50 bar.
Badania makroskopowe
Badanie przeprowadzono wg PN-EN 1321 na zgładach
poprzecznych trawionych odczynnikiem Adlera. Budowę makroskopową panelu nr 1 przedstawiono na rysunku 10.
a)

↑

↑

c)

b)

321

23

Rys. 10. Przekrój makrozłącza kołowego panelu nr 1 – potrójna spoina laserowa. Spawanie spiralne z nakładaniem ściegów; a – pow.
8x, b – pow. 24x – naderwanie ściegu nr 3, c – pow. 28x – pęcherze
w ściegach nr 2 i 3
Fig. 10. Macrosection of pillow panel (no 1) spot weld. Triple laser
beam weld – spiral weld with overlapping, a – mag. 8x, b – mag 24x
– small flaw in the bead no 3, c – mag. 28x – pores in bead 2 and 3
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Oznaczanie ilości wodoru
dyfundującego metodą rtęciową
Determination of diffusiale
hydrogen amount using mercury method
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę procedury oznaczania ilości wodoru dyfundującego
metodą rtęciową na tle innych metod badawczych i aktualnego stanu wiedzy dotyczącego rozpatrywanego zagadnienia. Omówiono klasyfikację wodoru występującego.
w złączu spawanym oraz metody oznaczania ilości wodoru dyfundującego w stopiwie, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na metodę rtęciową jako podstawową. Zestawiono
zależności analityczne umożliwiające przeliczanie wskazań innych metod na wyniki uzyskiwane metodą rtęciową. Scharakteryzowano stanowiska badawcze do metody rtęciowej, a także postępowanie podczas pobierania
próbek do badań, wykonywania napoin próbnych, realizacji eksperymentów, analizy wyników oraz sporządzania raportu z badań. Podkreślono celowość korzystania.
z wykalibrowanych metod alternatywnych.

In the article it was presented detailed characteristics
of a procedure of quantitative determination of diffusible hydrogen using the mercury method in comparison with other
research methods and current know-how concerning the
question considered. Classification of hydrogen appearing
in a joint welded as well as methods of quantitative determination of diffusible hydrogen in deposited metal with
particular attention paid to the mercury method as the basic method were discussed. Analytical dependences making it possible conversion of indications of other methods
to results obtained with the mercury method were listed.
Test station for the mercury method as well as a procedure of drawing of test pieces, forming of experimental stand
welds, carrying out experiments, result analysis and drawing up test reports were described. The use of calibrated
alternative methods was emphasized.

Wstęp
Obecność wodoru w złączu spawanym może być przyczyną powstania niezgodności spawalniczych, które często
decydują o niedopuszczeniu złącza do eksploatacji. Wodór
pełni znaczącą rolę w mechanizmach formowania się pęknięć zimnych pęcherzy gazowych oraz powstawania kruchości stali [1÷5]. Z tego powodu zagadnienia związane.
z pomiarami ilości wodoru w złączach są przedmiotem zainteresowania od wielu lat [6, 7].
Część wodoru potencjalnego, która została wprowadzona do złącza spawanego można podzielić na [3, 4, 8]:
– wodór dyfundujący, rozpuszczony w stali w stanie atomowym lub jonowym i wydzielający się z niej w temperaturze
otoczenia lub nieznacznie wyższej,
– wodór trwały (pozostający), który nie wydziela się z metalu w temperaturze otoczenia lub nieznacznie wyższej,
– wodór całkowity, czyli wodór składający się z wodoru dyfundującego i trwałego.
Opracowano wiele metod pozwalających oszacować zawartość wodoru w złączu spawanym. Metody te można podzielić na trzy główne grupy [9÷11]:
1) metody określania potencjalnej zawartości wodoru:
– całkowitego spalania otuliny elektrody,
– wilgotności gazów ochronnych,
Dr inż. Dariusz Fydrych, dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska.
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–

potencjału wodorowego materiałów dodatkowych do spawania,
– zawartości wodoru w atmosferze łuku ustalonej za pomocą chromatografii gazowej;
2) metody określania zawartości wodoru dyfundującego:
– pod normalnym ciśnieniem:
– glicerynowa,
– wodna,
– parafinowa,
– alkoholowa,
– w oleju silikonowym;
– pod zmniejszonym ciśnieniem:
– rtęciowa,
– próżniowa bez rtęci;
3) metody określania zawartości wodoru całkowitego:
– całkowitego spalania,
– ekstrakcji próżniowej w temperaturze 600÷650ºC,
– gazu nośnego.
Metody z grupy 2 i 3 są wykorzystywane do określania
początkowej zawartości wodoru w napoinie na zewnętrznej powierzchni badanej próbki [9]. Podejmuje się również
próby określania ilości wodoru dyfundującego za pomocą modeli matematycznych i technik komputerowych
[12,13].
Jak wynika z przeglądu literatury, najczęściej stosowane
są metody: rtęciowa i glicerynowa. Metody z grupy 2 obarczone są pewnym błędem, ponieważ wodór rozpuszcza się
w cieczach roboczych. W związku z tym wyniki badań tymi
metodami są mało wiarygodne przy niskim poziomie zawartości wodoru dyfundującego [5÷7]. Jak wykazuje praktyka,

metoda rtęciowa w porównaniu z glicerynową charakteryzuje się następującymi zaletami [1, 5, 7, 9, 14]:
– większą dokładnością i precyzją pomiaru,
– lepszą powtarzalnością międzylaboratoryjną.
Podczas porównywania wyników otrzymanych w różnych
laboratoriach różnicy mniejszej niż 2 ml/100 g stopiwa nie powinno traktować się jako znaczącej [7]. W przypadku metody
rtęciowej możliwe jest uzyskanie powtarzalności międzylaboratoryjnej na tym poziomie, stąd jest ona zalecana do badania zawartości wodoru dyfundującego [1, 7].
Natomiast do wad metody należy zaliczyć [1, 5, 7, 9, 14]:
– toksyczność rtęci,
– długi czas przeprowadzania próby w temperaturze pokojowej (14 dni),
– utrudnione umieszczanie próbki w naczyniu laboratoryjnym.
Materiały dodatkowe do spawania klasyfikuje się m.in.
na podstawie ilości wodoru dyfundującego w stopiwie z nich
uzyskanym [5, 7]. Zgodnie z wytycznymi MIS przyjmuje się
system liniowy wartości granicznych, natomiast w USA wobec stwierdzonej nieliniowości relacji między ilością wodoru
a skłonnością do tworzenia pęknięć zimnych przyjęto system
logarytmiczny [7]. W tablicy I zestawiono kryteria obydwu klasyfikacji.

Tablica I. Klasyfikacja spoiw wg kryterium ilości generowanego wodoru dyfundującego [5, 7]
Table I. Classification of welds according to the criterion of
consumables amaunt of diffusible hydrogen indepositet metal [5, 7]
Zawartość wodoru
dyfundującego
w stopiwie

następujących metodach spawania: elektrodą otuloną (111),
łukiem krytym pod topnikiem (121) oraz w osłonach gazów
ochronnych (131, 135, 136, 137 i 141). Poza podawaniem
sposobu przygotowania próbek i realizacji analiz literatura
przewiduje również przeprowadzenie kalibracji stanowisk badawczych wraz ze sprawdzeniem liniowości i powtarzalności
wskazań przyrządów oraz ich dokładności, a także wykonanie ślepej próby [1, 7, 9, 22].
Pomimo tego, że metoda rtęciowa została poddana krytyce, głównie ze względu na toksyczne własności rtęci, norma
zaleca przyjęcie jej jako metody odniesienia, względem której
powinno dokonywać się kalibracji innych metod. Po kalibracji
można realizować badania dogodną metodą alternatywną [1].
W literaturze zamieszczono zależności umożliwiające przeliczanie wskazań najczęściej stosowanych metod na wartości
uzyskiwane metodą rtęciową (tabl. II). Spośród metod badania zawartości wodoru w złączu spawanym wskazania najbardziej zbliżone do metody rtęciowej otrzymuje się metodą
ekstrakcji wysokotemperaturowej [22].
Tablica II. Zależności między wskazaniami metod oznaczania ilości wodoru dyfundującego w stopiwie
Table II. Dependences between indications of methods of quantitative determination of diffusible hydrogen in deposited metal
Zależność

Źródło

HDglic = 0,64×HDrt − 0,93

[7]

HDglic = 0,67×HDrt − 0,8

[7]

HDglic = 0,79×HDrt − 1,73

[7]

HDglic = 0,71×HDrt

[7]

Wartość graniczna
wg MIS
ml/100 g stopiwa

Wartość graniczna
wg AWS
ml/100 g stopiwa

Niska

5

4

HDglic = 0,658×HDrt

[23]

Średnia

10

8

15

16

HDrt = 1,2×HDchr.gaz.− 0,27

[5]

Wysoka

HDekstr. = 0,9405×HDrt − 0,3662

[24]

Zawartość wodoru dyfundującego w złączu określa się.
w celu klasyfikacji materiałów dodatkowych do spawania,
ustalenia źródeł wodoru, określenia stopnia skłonności do
tworzenia pęknięć zimnych [1, 2, 4]. Wyniki takich badań
mogą stanowić również dane wejściowe do obliczania temperatury podgrzewania wstępnego oraz obróbki cieplnej po
spawaniu [1, 3, 15, 16]. Biorąc pod uwagę rolę wodoru dyfundującego w procesie formowania się pęknięć zimnych, praktycznie wszystkie badania skłonności do pękania realizuje
się przy równoczesnym kontrolowaniu zawartości wodoru
dyfundującego w stopiwie [2, 3, 17÷21].
W przypadku gdy celem badań jest klasyfikacja spoiw,
powinny one być poddane identycznym procedurom badawczym, np. stałym warunkom suszenia i wykonywania napoin
próbnych z takimi samymi wartościami parametrów spawania. Natomiast w sytuacji, gdy badania mają służyć określeniu wpływu warunków przechowywania spoiw oraz warunków
spawania na nawodorowanie stopiwa, można zmieniać te
warunki w dowolny sposób, jednak należy je wyszczególnić
przy podawaniu wyników [1].

Zastosowanie metody rtęciowej
Opisywana metoda badawcza bazuje na zasadzie gromadzenia wodoru ponad rtęcią [1, 5, 9]. Może być stosowana
do klasyfikacji materiałów dodatkowych oraz innych badań w

HDglic – wskazania metody glicerynowej
HDrt – wskazania metody rtęciowej
HDchr.gaz.– wskazania metody chromatografii gazowej
HDekstr. – wskazania metody ekstrakcji wysokotemperaturowej

Należy jednak podkreślić, że ze względu na liczność
czynników wpływających na dokładność wskazań każde
laboratorium powinno mieć indywidualne zależności dla
metod alternatywnych [14, 25]. W laboratorium Katedry
Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej określanie ilości wodoru dyfundującego
przeprowadza się metodami rtęciową i glicerynową. Badania pozwoliły na wyznaczenie zależności między wskazaniami uzyskanymi tymi metodami [25]:
HDrt = 1,123 × HDglic + 3,934
oraz
HDglic = 0,7893 × HDrt – 2,13
Porównanie zależności metod alternatywnych opracowanych przez różnych autorów przedstawiono na rysunku 1.
Z porównania wynika, że przebieg zależności wyznaczony
w Katedrze TMMiS PG jest zgodny z równaniami znanymi.
z literatury, jednak zakres jej zastosowania jest znacznie
szerszy [25].
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Rys. 3. Stanowisko do oznaczania
ilości wodoru metodą rtęciową
Fig. 3. Stand for determination of
hydrogen qamunt using the mercury method
Rys. 1. Porównanie wskazań metody rtęciowej i glicerynowej dla wyników badań własnych i zależności literaturowych [25]
Fig. 1. Comparison of indications of the mercury and glycerine methods
for the results of our own tests and bibliography dependences [25]

Zalecenia normy [1] odnoszą się do określania zawartości wodoru dyfundującego w złączach ze stali ferrytycznej,
jednak przedstawiona w niej procedura była z powodzeniem
stosowana również do badania elektrod otulonych ze stali
stopowej martenzytycznej i supermartenzytycznej [24, 26].

Aparatura badawcza
Podstawowym elementem stanowiska do oznaczania
ilości wodoru dyfundującego jest rurka Y ukształtowana tak,
aby umożliwiała wprowadzenie do jej wnętrza próbki o znormalizowanych wymiarach i umiejscowienie jej u nasady kapilary pomiarowej (rys. 2) [1, 5, 9]. Norma [1] dopuszcza zastosowanie rurki pomiarowej o innym kształcie, pod warunkiem
że zostanie zachowana zasada pomiaru zbierania wodoru
ponad rtęcią. Rurka Y powinna być zamocowana na stabilnej podstawie w sposób umożliwiający jej sprawny montaż.

i demontaż. Stanowisko należy umieścić w pomieszczeniu o powierzchni zapewniającej swobodne poruszanie się
podczas realizacji eksperymentu, wyposażonym w sprawną
wentylację. W przypadku kilku stanowisk znajdujących się
w jednym pomieszczeniu każde powinno mieć swój numer.
Uzupełnieniem stanowiska jest pompa próżniowa służąca
do wytwarzania próżni w rurce Y. Widok stanowiska badawczego do oznaczania ilości wodoru dyfundującego metodą
rtęciową przedstawiono na rysunku 3.
Objętość rtęci niezbędnej do wypełnienia biurety o wymiarach przedstawionych na rysunku 2 wynosi ok. 110 ml. Rtęć
przeznaczona do celów badawczych powinna być wolna od
zanieczyszczeń. Rtęć należy wlać do szerokiego ramienia
biurety gazowej, następnie po zamocowaniu kurka dwudrożnego należy wytworzyć próżnię. Powietrze powinno być usunięte przez położenie rurki na płaskiej powierzchni, aby uzyskać próżnię w górnej części rurki kapilarnej. Przyrząd należy
powoli podnosić do pozycji pionowej i wpuszczać powietrze
do szerokiego ramienia przez obrócenie kurka odcinającego.
Jeśli powietrze nadal występuje, proces jego usunięcia powinien być powtarzany aż do skutku. Następnie próżniowy kurek odcinający powinien być usunięty z szerokiego ramienia
biurety gazowej [1].

←
←
←

śruba dociskowa

płyta miedziana

a) dwudrożny szklany próżniowy
kurek odcinający

b) widok zgiętego ramienia

rowek miedzianą
z folią

Rys. 4. Przyrząd do wykonywania próbek z energią liniową do 2 kJ/cm
Fig. 4. Welding fixture for weld deposits made with heat input up to
2 kJ/mm

←
←
←

śruba dociskowa

płyta miedziana

c) widok ogólny rurki Y
Rys. 2. Przyrząd do zbierania wodoru dyfundującego – rurka Y;.
1 – króciec 29/32, 2 – stożek 29/32, 3 – ramię zgięte pod kątem 45º,
4 – uszczelka (płaska od wewnątrz), 5 – kapilara pomiarowa [1]
Fig. 2. Diffusible hydrogen collecting apparatus – Y tube. 1 – 29/32
socket, 2 – 29/32 cone, 3 – arm bend up 45°, 4 – seal (flat inside), 5
– precision tube [1]
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rowek z wkładką
miedzianą

←

kanał chłodzenia
wodnego

Rys. 5. Przyrząd do wykonywania próbek z energią liniową od 2 do
3 kJ/cm
Fig. 5. Welding fixture for weld deposits made with heat input greater
than 2 kJ/mm up to 3 kJ/mm

Niezależnie od przyjętej metody wykonywania napoiny
próbnej zestaw próbek powinien być zamocowany w przyrządzie z zastosowaniem wyżarzonej wkładki (folii) miedzianej.
Dopuszcza się użycie dwóch typów przyrządów do spawania.
Pierwszy (rys. 4) przeznaczony jest do wykonywania napoin
próbnych z energią liniową do 2 kJ/mm, natomiast drugi (rys.
5), który jest chłodzony bieżącą wodą, pozwala na napawanie z energią liniową od 2 do 3 kJ/mm. Ich zadaniem jest
utrzymanie próbki w stałym położeniu oraz odbieranie ciepła
pochodzącego ze spawania. Temperatura przyrządu przed
rozpoczęciem spawania nie powinna być wyższa o więcej niż
25°C od temperatury otoczenia.

Procedura oznaczania
wodoru dyfundującego
W ogólnym przypadku procedura określenia zawartości
wodoru dyfundującego w stopiwie przebiega następująco.
[1, 9, 22, 27]:
– wykonanie napoiny na płytce próbnej,
– natychmiastowe oziębienie próbki w celu zatrzymania dyfuzji wodoru,
– ewentualne przechowywanie próbki z napoiną w warunkach zapewniających zahamowanie dyfuzji wodoru (np.
w suchym lodzie),
– umieszczenie próbki w wyskalowanym naczyniu umożliwiającym gromadzenie wodoru,
– obliczenie ilości wodoru dyfundującego na podstawie wyników.

Przygotowanie zestawów próbek
Zestaw próbek do ekstrakcji wodoru metodą rtęciową
składa się z trzech elementów: właściwej próbki oraz płytki dobiegowej i wybiegowej [1]. Wymiary próbek podano na
rysunku 6. Tolerancja wymiarów elementu środkowego wynosi ±0,25 mm. W razie konieczności wykonania próbki z napoiną o dużej szerokości, element środkowy należy obrócić.
o 90° wokół osi pionowej. Długości elementów dobiegowych
i wybiegowych mogą różnić się od podanych na rysunku 6.
w zależności od zastosowanej metody napawania, natomiast
ich szerokość należy dobrać odpowiednio do orientacji części
środkowej zestawu. W przypadku konieczności wykonywania

badań na próbkach o wymiarach innych niż zalecane przez
normę należy uwzględnić to, że zmiany wymiarów próbki są
ograniczone wielkością przyrządu pomiarowego (rurki Y).
i mogą wpływać na wyniki pomiarów [28].
Zestawy próbek do badań należy wykonać z uspokojonej stali węglowej o zawartości węgla nie większej niż.
0,18% i zawartości siarki nie większej niż 0,02%. Wszystkie
powierzchnie należy obrobić pod kątem prostym, aby zapewnić podczas spawania właściwe przyleganie elementów
próbek .– wzajemne oraz z przyrządem. Należy przygotować
trzy lub więcej zestawów próbek do badań i ponumerować je
na stronie przeciwległej do tej, która będzie napawana. Po
odtłuszczeniu środkowej próbki w każdym zestawie określa
się jej masę (m1) z dokładnością do 0,01 g. Środkowa próbka
powinna zostać odgazowana w próżni w temperaturze 650°C
przez 1 h. Dopuszcza się również odgazowanie stali przeznaczonej do wytworzenia próbek, a także odgazowanie gotowych próbek w powietrzu pod warunkiem usunięcia tlenków
z ich powierzchni. W przypadkach spornych wymagane jest
również odgazowanie płytek dobiegowych i wybiegowych [1].
Zestaw próbek przygotowanych do napawania zpokazanon
na rysunku 7.

Spawanie i przechowywanie próbek
Spawanie i przechowywanie próbek powinno być zrealizowane w następujący sposób: spawanie należy rozpocząć
na elemencie dobiegowym w punkcie dostatecznie oddalonym od elementu środkowego w celu uzyskania stabilnego łuku i właściwego kształtu napoiny przed osiągnięciem
środkowej próbki. Natężenie prądu napawania dla celów
klasyfikacji spoiwa powinno być o 15 A mniejsze od wartości
maksymalnej lub stanowić 90% maksymalnej wartości ustalonej przez producenta materiałów dodatkowych do spawania. Prędkość napawania należy regulować tak, aby uzyskać.
ok. 4 g napoiny na środkowej próbce do badań. Należy wykonać trzy lub więcej napoin na różnych zestawach próbek
do badań. Nie dopuszcza się zajarzenia łuku elektrodą przed
badaniem, ponieważ ma to wpływ na wyniki badań [29]. Długość napoiny dobiegowej nie powinna przekraczać 25 mm.
Należy zanotować czas wykonania napoiny. Tylny koniec
krateru powinien się znajdować na elemencie wybiegowym,
nie dalej niż 25 mm od środkowego elementu próbnego [1].
Widok środkowego elementu próbki z napoiną próbną pokazano na rysunku 8.
a)

Rys. 6. Wymiary zestawu próbek do oznaczania wodoru metodą rtęciową [1]
Fig. 6. Dimensions of a samples set for determination of hydrogen
using the mercury method [1]

Rys. 7. Zestaw próbek do oznaczania ilości wodoru dyfundującego
Fig. 7. Picture of a samples set for determination of diffusible hydrogen amount

b)

Rys. 8. Środkowy element próbki: a. – widok z góry, b. – przekrój
poprzeczny
Fig. 8. Picture of the sample central element: a – top view, b – transverse section
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Spawanie należy zakończyć, gdy tylny brzeg krateru
będzie się znajdował ok. 25 mm od elementu środkowego.
Niezwłocznie po wygaszeniu łuku trzeba zwolnić zacisk,
wyjąć zestaw próbek do badań i ochłodzić je możliwie jak
najszybciej do temperatury poniżej temperatury pokojowej.
w wodzie z lodem, a następnie przenieść do niskotemperaturowej kąpieli nasyconej zestalonym dwutlenkiem węgla
lub do ciekłego azotu. Po ochłodzeniu należy zbadać spód
środkowej próbki w celu oceny równomierności i zakresu rozłożenia barw nalotowych. Należy usunąć żużel, odłamać elementy dobiegowe i wybiegowe, a próbkę środkową włożyć
z powrotem do zimnej kąpieli. Dla celów klasyfikacji spoiw,
podczas napawania zestawu próbek do badań bezwzględna
wilgotność otoczenia powinna wynosić co najmniej 3 g pary
wodnej na 1000 g suchego powietrza.

Wydzielanie wodoru
dyfundującego z próbki
Po wykonaniu napoiny próbnej próbkę należy umieścić.
w biurecie z rtęcią. Czas między zakończeniem spawania
albo odmrożeniem próbki a rozpoczęciem badań nie powinien przekraczać 2 min. Z badań wynika, że opóźnienie rozpoczęcia ekstrakcji wodoru do 15 min powoduje statystycznie istotny spadek wskazań [29]. Czas wydzielania wodoru
dyfundującego w temperaturze otoczenia zazwyczaj wynosi
14 dni [1], przy czym badanie można zakończyć, gdy nie następuje przyrost długości słupa gazu w kapilarze pomiarowej.
W celu skrócenia czasu trwania eksperymentu do 72 h rurkę
Y z próbką należy utrzymywać w temperaturze 45ºC.

Obliczanie ilości wodoru dyfundującego
i przedstawienie wyników badań
Po upływie wyznaczonego czasu należy zmierzyć i zanotować długość słupka wodoru gazowego i różnicę poziomów rtęci w ramionach rurki Y oraz temperaturę otoczenia
i ciśnienie atmosferyczne, a następnie określić masę próbki
z napoiną (m2). Objętość zebranego wodoru, skorygowana
do standardowej temperatury i ciśnienia, określona jest przez
następujące równanie [1]:
		
		

       273 (p - H) (πr 2 • C)
V =–
760 (273 + T) •100

(1)

gdzie: V – objętość zebranego wodoru w warunkach normalnych
[ml], p – ciśnienie atmosferyczne [mm Hg], H – różnica poziomów
rtęci w ramionach rurki Y [mm], C – długość słupka gazu ponad rtęcią
[mm], r – promień wewnętrzny rurki kapilarnej [mm], T – temperatura
otoczenia podczas pomiaru wodoru [°C].

Objętość wodoru dyfundującego w stopiwie w warunkach
normalnych na 100 g metalu oblicza się ze wzoru [1]:

H =V•
		 D

100          
[ml / 100g Fe]
(m2 – m1)

–

one być mierzone na końcach próbki za pomocą powiększonego rysunku na kalce lub fotografii albo mikroskopu.
z analizą obrazu, a wyniki należy uśrednić. Wodór dyfundujący w stopionym metalu spoiny jest obliczany według
zależności [1]:
Fst    
HF = HD • 0,9 • –
[ppm]
		          F
mp

(3)

gdzie: HF – ilość wodoru w stopionym metalu [ml/100 g Fe], HD – ilość
wodoru w stopiwie [ml/100 g Fe], Fst – pole przekroju stopiwa [mm2],
Fmp – pole przekroju metalu stopionego [mm2].

Wartość współczynnika występującego w powyższej zależności wynika z przeliczania jednostek: w przypadku wodoru
1 ppm = 0,9 ml/100 g Fe.
Do zarejestrowania szczegółowych informacji o materiale dodatkowym, parametrach spawania i warunkach
realizacji badań stosuje się formularze raportu z badań.
Można wyszczególnić przynajmniej trzy modyfikacje raportu z badań uwzględniające specyfikę poszczególnych
metod spawania (spawania elektrodą otuloną, spawania
łukiem krytym pod topnikiem oraz spawania w osłonach
gazów ochronnych). W raporcie należy podawać: nazwę
laboratorium badawczego, datę, nazwisko prowadzącego
badania, oznaczenie i charakterystykę (wymiary, warunki
suszenia) gatunków materiałów dodatkowych do spawania
odpowiednich dla danej metody spawania, biegunowość.
i parametry spawania, warunki panujące na stanowisku spawania podczas wykonywania próbek (wilgotność względną
i temperaturę powietrza), liczbę próbek, temperaturę i czas
przeprowadzania ekstrakcji wodoru, masy próbek przed.
i po wykonaniu napoin próbnych, odległość krateru od
próbki oraz wyniki wyrażone w ml/100 g natopionego metalu lub ppm w stopionym metalu. Z literatury [5, 21] wynika, że bardziej właściwe dla mechanizmu formowania
się pęknięć zimnych jest oznaczanie zawartości wodoru.
w odniesieniu do masy przetopionego metalu. Zasadę wyrażania zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie i w metalu
przetopionym pokazano na rysunku 9. Stosowanie tej drugiej
miary wymaga wyznaczenia masy napoiny, co wprawdzie
jest możliwe dzięki zastosowaniu badań metalograficznych,
jednak kłopotliwe w praktyce.
Z powodów praktycznych zaleca się dodatkowo sporządzenie arkusza danych służących bezpośrednio do obliczenia ilości wodoru dyfundującego, zawierającego: datę,
czas i temperaturę ekstrakcji wodoru, ciśnienie i temperaturę otoczenia podczas odczytu wyników, promień kapilary
pomiarowej, numer próbki, masę próbki przed napawaniem,
masę próbki po napawaniu, masę natopionego metalu (stopiwa), średnią powierzchnię natopionego metalu, średnią powierzchnię stopionego metalu, długość słupa gazu (wodoru)
w kapilarze oraz różnicę poziomów rtęci w rurce Y. Uzyskane
wyniki dla każdej partii trzech albo więcej prób należy uśrednić i podać z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego.

(2)

gdzie: V – objętość wodoru [ml], m1 – masa próbki przed napawaniem [g], m2 – masa próbki po napawaniu [g].

Jeśli wymagana jest zawartość wodoru przeliczona na
stężenie w stopionym metalu, konieczny jest pomiar powierzchni przekroju metalu stopionego i stopiwa. Powinny
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Rys. 9. Masa stopiwa md i masa metalu spoiny mf jako odniesienie
dla miar ilości wodoru dyfundującego w złączu
Fig. 9. Mass of deposited metal – md and mass of weld metal – mf as
a reference for measures of diffusible hydrogen content in the joint

Podsumowanie
Ze względu na istotną rolę, jaką pełni wodór dyfundujący w procesie formowania pęknięć zimnych i innych
niezgodności spawalniczych, badania nad opracowaniem.
i rozwojem metod ilościowego oznaczania jego zawartości w złączach spawanych prowadzone są na całym
świecie [5, 7, 9, 14, 22, 24]. Opracowano kilka metod
oznaczania zawartości wodoru oraz ich modyfikacji.
[1, 5÷7, 22]. Należą do nich m.in. metody: rtęciowa, glicerynowa, chromatografii gazowej, ekstrakcji wysokotemperaturowej. Najczęściej stosowane są metody: rtęciowa
i glicerynowa, przy czym jedynie ta pierwsza jest zalecana przez normę [1].

W odniesieniu do grupy metod wykorzystujących ciecze, w których wodór ulega rozpuszczaniu i jednocześnie
w przypadku oczekiwanej wysokiej zawartości wodoru
dyfundującego w stopiwie (powyżej 10 ml/100 g metalu)
właściwe wydaje się skorzystanie z zapisu normy pozwalającego na stosowanie alternatywnej metody badawczej
pod warunkiem wyznaczenia relacji między wskazaniami
obu metod. Jednak w przypadku oznaczania zawartości
wodoru poniżej 5 ml/100 g metalu należy posługiwać się
metodą rtęciową.
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Znaczenie wolnego wylotu elektrody
przy spawaniu drutami proszkowymi
Significance of the electrode stick-out
when welding with flux-cored wires
Streszczenie

Abstract

Wolny wylot elektrody to parametr, który umożliwia
zmianę energii spawania bez zmiany ilości dostarczonego
stopiwa do jeziorka spawalniczego. Jest on szczególnie
istotny podczas spawania drutami proszkowymi (FCAW).
Wiedza o jego wpływie na parametry spawania i kształtowanie geometrii spoin jest bardzo przydatna podczas
wykonywana spoin pachwinowych o niewielkich grubościach. Rozumienie mechanizmu wpływu wolnego wylotu
elektrody na geometrię spoin pozwala uniknąć wielu kłopotów towarzyszących spawaniu.

Electrode stick-out is a parameter which makes it possible to change welding energy without changing of quantity of deposited metal delivered to a welding puddle. It is
particularly important when welding with flux-cored wires
(FCAW). Knowledge on its impact on welding parameters
and forming of weld geometry is very useful when making
fillet welds of small thicknesses. Understanding of mechanism of electrode stick-out impact on weld geometry helps
to avoid many troubles connected with welding.

Wstęp
W metodzie spawania MAG zwiększenie wartości prądu spawania nierozerwalnie związane jest z koniecznością
zwiększenia ilości dostarczanego stopiwa. Wynika to z faktu, że zwiększanie prądu spawania realizuje się za pomocą
zwiększania prędkości podawania drutu elektrodowego. Częstą wadą tej metody spawania są przyklejenia, będące konsekwencją zbyt małej wartości prądu spawania [1÷3]. Kłopoty
z dobrym wtopieniem obserwuje się podczas wykonywania
spoin o niewielkich przekrojach, szczególnie niewielkich spoin pachwinowych. Wynikają one z tego, że wykonanie spoiny.
o niewielkim przekroju (spoin pachwinowych o grubościach
2÷3 mm) wymaga zastosowania stosunkowo niewielkich prędkości podawania drutu. Mała prędkość podawania drutu (mały
prąd spawania) oznacza małą energię liniową spawania. Małe
energie spawania to kłopot z uzyskaniem dobrego wtopienia
i duże szybkości stygnięcia spoin utrudniające właściwe ich
kształtowanie. Problem staje się szczególnie ważny podczas
spawania złączy kątowych ze spoinami pachwinowymi, przy
których odprowadzanie ciepła jest najbardziej intensywne.

Energia liniowa spawania ql jest funkcją mocy łuku.
(Us • Is) i szybkości spawania zgodnie z zależnością:

26

masa spoiny = masa drutu • uzysk		

(1)

(2)

Po podstawieniu odpowiednich wyrażeń i prostych przekształceniach otrzymuje się równanie:
π • del2
• (v • t) • γ • R
Fsp • (vsp • t) • γfe = –
el
el
g
4
		        

Obliczenia
ŋ •  Us • Is
		
ql =  –
V
 		             sp			

Można ją zwiększyć – zwiększając moc łuku lub zmniejszając prędkość spawania. Zwiększenie mocy łuku, realizowane przez zwiększenie napięcia spawania, jest bardzo
ograniczone z uwagi na potencjalną możliwość spowodowania podtopień.
Zwiększenie mocy łuku wskutek wzrostu prądu spawania wymaga zwiększenia prędkości podawania drutu elektrodowego. To oznacza wzrost ilości stopiwa dostarczanego do spoiny, a zatem wzrost przekroju spoiny. Warto przy
tym pamiętać, że zwiększenie grubości spoiny pachwinowej.
z 2,5 mm do 3 mm oznacza ponad 40% wzrost zużycia drutu
elektrodowego, a zatem znaczny wzrost kosztów spawania.
Uzyskanie większej energii liniowej spawania wskutek
zmniejszenia prędkości spawania (vsp) w oczywisty sposób
zwiększy przekrój spoiny (Fsp). Spoina powstaje z drutu elektrodowego. Zatem masa spoiny jest równa masie drutu pomniejszonej o współczynnik uzysku:

(3)

z którego można obliczyć przekrój spoiny (Fsp)
Fsp =

Rg • π• del2 • vel • γel
			
4 • vsp • γfe

–

(4)

gdzie: ŋ – współczynnik sprawności cieplnej, Us – napięcie spawania (V), Is – natężenie prądu spawania (A), vsp – szybkość spawania
(cm/min).

gdzie: vel – prędkość podawania drutu elektrodowego, t – czas spawania, γfe – gęstość stopiwa, γel – średnia gęstość drutu proszkowego, del – średnica drutu elektrodowego, vsp – prędkość spawania.

Dr inż. Tadeusz Piątkowski, dr inż. Andrzej
Marmołowski – Politechnika Gdańska.

Z zależności (4) wynika, że zarówno zwiększanie prędkości podawania drutu (vel), jak i zmniejszanie prędkości spawania (vsp) zwiększają przekrój spoiny (Fsp). Powstaje pyta-
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nie, jak zwiększyć energię liniową spawania, nie zwiększając
jednocześnie wielkości przekroju spoiny?
Jedną z możliwości jest zmiana długości wolnego wylotu elektrody. Wolny wylot elektrody przy spawaniu drutami proszkowymi wynosi najczęściej 15÷30 mm. Zmieniając
długość wolnego wylotu elektrody można zmienić prąd spawania bez konieczności zwiększenia prędkości podawania
drutu elektrodowego. Wynika to z prostych praw fizyki. Opór
elektryczny (rezystancja) odcinka drutu (R), tworzącego
wolny wylot elektrody, zależy od jego długości Lw przekroju
poprzecznego oraz od oporności właściwej (rezystywności),
zgodnie z zależnością:
    Lw
	          R = Rw • –
(5)
del2
		           π• –
4 			
Oporność właściwa (rezystywność) Rw zależy od rodzaju materiału i jego temperatury, według zależności:

Jak widać na rysunku 1, spadek napięcia na wolnym
wylocie elektrody w istotny sposób zależy od jego długości,.
a także temperatury. Obserwacja końcówki proszkowego
drutu elektrodowego po zakończeniu jarzenia łuku wskazuje
na znaczne jej nagrzewanie podczas spawania, tym większe,
im dłuższy jest wolny wylot elektrody (rys. 2). Oznacza to także znaczny wzrost spadku napięcia na odcinku wolnego wylotu elektrody, obliczonego wg zależności (8).
Analogicznie, korzystając z prawa Ohma, można stworzyć zależność pozwalającą obliczyć wartość prądu spawania, uwzględniającą długość i temperaturę wolnego wylotu
elektrody:
Us
–
		
Is =     
			
Rł + R
Lw
		       

(9)

gdzie: Us – napięcie spawania, Rł – rezystancja łuku, RLw – rezystancja wolnego wylotu elektrody.

Us
Is (dT, Lw) =
   Lw
		
Rł + Ro • (1 + a • dT) • –
del2
				        π• –
4
–

		

Rw (dT) = Ro (1 + a dT)		
•

•

(6)

gdzie: a – współczynnik zmian oporności w zależności od temperatury (dla stali niskowęglowej), Ro – oporność właściwa materiału elektrody w warunkach normalnych (dla stali niskowęglowej Ro = 0,125
Ω•mm2/m), del – średnica drutu elektrodowego [mm].

(10)

Po przekształceniach zależność oporu (rezystancji) wolnego wylotu elektrody od jego temperatury dT i długości Lw  
przyjmuje postać:
   Lw
 	
Rw (dT, Lw) = Ro • (1 + a • dT) • –
del2
				        π •   –
4

(7)

Wykorzystując prawo Ohma, spadek napięcia na wolnym
wylocie elektrody można obliczyć ze wzoru:
   Lw
 	
∆U (dT, Lw) = Is • Ro • (1 + a • dT) • –
del2
				         π •  –
4

(8)

Rys. 3. Zależność prądu spawania od długości wolnego wylotu elektrody i jego temperatury
Fig. 3. Dependence of welding current on a length of the electrode
stick-out and its temperature

Przykładowo dla wolnego wylotu elektrody Lw = 30 mm
i jego temperatury dT = 500oC prąd spawania, obliczony wg
wzoru (10), wyniesie:
Is (500oC, 30 mm) = 240 A
a dla Lw = 10 mm i temperatury dT = 200oC prąd spawania
wyniesie odpowiednio:
Is (2000C, 10 mm) = 265 A

Rys. 1. Spadek napięcia na odcinku wolnego wylotu elektrody.
w zależności od jego długości i temperatury
Fig. 1. Voltage drop on a section of the electrode stick-out versus its
length and temperature
Rys. 2. Skutki zmian temperaturowych końcówki drutu elektrodowego
podczas spawania przy różnych długościach wolnego wylotu elektrody.
(a – 30 mm, b – 20 mm, c – 10 mm)
Fig. 2. Effects of temperature changes of a welding electrode terminal
during welding at different lengths of
the electrode stick-out (a – 30 mm,.
b – 20 mm, c – 10 mm)

Jak wynika z rysunku 3, przez zmianę długości wolnego wylotu elektrody można zmienić wartość prądu spawania.
w zakresie kilkudziesięciu amperów – bez zmiany prędkości
podawania drutu elektrodowego. Zwiększenie prądu spawania, bez zwiększania szybkości podawania drutu, oznacza możliwość uzyskania większej energii spawania, a więc.
i większego wtopienia bez zwiększania przekroju spoiny. Alternatywne rozwiązanie – zwiększenie prądu przez zwiększenie prędkości podawania drutu, zwiększy wprawdzie głębokość wtopienia, ale równocześnie zwiększy przekrój spoiny.
Obliczenie parametrów spawania drutem proszkowym,
zapewniających uzyskanie spoiny pachwinowej o określonej
grubości (2,5 mm), należy zacząć od określenia geometrii
złącza kątowego, z uwzględnieniem rzeczywistej geometrii
przygotowania blach (rys. 4).
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Po przekształceniach wzoru (3) można obliczyć prędkość,.
z jaką należy spawać, aby uzyskać określony przekrój spoiny
(Fsp):
R • π• del2 • vel • γel
vsp = g
			
(13)
4 • Fsp • γfe
		
Przykładowo stosując drut elektrodowy AWS A5.20/
ASME SFA.20 -E71T-1C (średnica del = 1,2 mm, gęstość
średnia drutu 6,23 g/cm3), podawany podczas spawania.
z prędkością vel = 9 m/min, (co przy długości wolnego wylotu elektrody Lw = 12 mm, z zastosowaniem osłony z CO2
odpowiada prądowi spawania Is = 225 A), należy spawać.
z prędkością vsp = 66,5 cm/min.
Jak widać z rysunku 5, zaproponowane parametry spawania zapewniły dobre wtopienie w obie krawędzie blach
spawanych, a także nie spowodowały nadmiernego wzrostu
twardości zarówno w spoinie, jak i w SWC (rys. 6) [4].
–

Rys. 4. Sposób przygotowania brzegów blach do wykonania spoiny pachwinowej o grubości obliczeniowej asp = 2,5 mm, gr = 8 mm,.
gr2 = 6 mm, a = 1,2 mm, b = 1,2 mm, r = 6 mm
Fig. 4. Method of sheet edge preparation to making of the fillet weld
of the calculated throat of asp = 2.5 mm, gr = 8 mm, gr2 = 6 mm,.
a = 1.2 mm, b = 1.2 mm, r = 6 mm

Stopiwo pochodzące z drutu elektrodowego wypełnia
nie tylko pole trójkąta prostokątnego, równoramiennego, ale
także pole nadlewu spoiny i przestrzeń pomiędzy blachami..
Z zależności geometrycznych wynika, że łączny przekrój
spoiny, jaki powstanie ze stopionego drutu, wyniesie:
4 • asp • hn
Fsc = asp2 + a • b + Fz + –
(11)
 			            3
Pole przekroju Fz (rys. 4) obliczyć można z zależności:
 	
		Fz =

gr
–
2

∫

gr
– -b
2   

(r-

–

√ r -x ) dx		
2

2

(12)

gdzie r – promień krzywizny dolnej krawędzi blachy pionowej.

Dla założonych wymiarów geometrii przygotowania
blach, przekrój Fz wynosi 1,289 mm2, a przekrój całkowity
spoiny (uzyskany ze stopionego drutu): FSC = 10,313 mm2..

Rys. 6. Rozkład twardości w spoinie pachwinowej, MS (odciski.
7-11), SWC i MR (1-3 i 13-15). Linie 1 i 3 umieszczono w pobliżu lica
spoiny, linie 2 i 4 w pobliżu grani [5, 6]
Fig. 6. Hardness penetration pattern in a fillet weld, MS (impressions
7-11) , SWC and MR (1-3 i 13-15). Lines 1 and 3 are placed nearby
the face of weld, lines 2 and 4 nearby the root of weld [5, 6]

Podsumowanie
Wolny wylot elektrody, zwłaszcza przy spawaniu
drutami proszkowymi złączy kątowych ze spoinami pachwinowymi, jest istotnym parametrem spawania. Jego
kontrolowanie jest szczególnie istotne podczas wykonywania spoin pachwinowych o niewielkich grubościach
i warstw przetopowych w złączach doczołowych. Niedocenianie roli tego parametru spawania prowadzi do
wzrostu kosztów spawania lub powstawania wad w postaci przyklejeń.
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Rys. 5. Makrostruktura złącza kątowego ze spoiną pachwinową.
o grubości a = 2,5 mm, wykonanego drutem proszkowym E71T-1C
na stanowisku zrobotyzowanym. Parametry spawania: del = 1,2 mm,
vel = 9 m/min, (Is = 225 A, Lw = 12 mm), Us = 28 V, vs = 66,5 cm/min,
gaz ochronny CO2
Fig. 5. Microstructure of an angle joint with the fillet weld of the thickness a = 2.5 mm, formed with the flux-cored wire of the E71T1C type on a robotized station. Welding parameters: del = 1.2 mm,.
vel = 9 m/min, (Is = 225 A, Lw = 12 mm), Us = 28 V, vs = 66.5 cm/min,
shielding gas: CO2
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Człowiek najlepszą inwestycją
- szkolenia spawalnicze
Trudna sytuacja na rynku pracy zmusza pracodawców do
szukania nowych rozwiązań, a pracownicy zaś chcący utrzymać swoją pozycję w miejscu pracy – stoją przed decyzją
podjęcia działań zmierzających do sprostania rosnącym wymaganiom. W jednym i drugim przypadku pomocne stają się
szkolenia podnoszące kwalifikacje zatrudnionych osób.
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości od kilkudziesięciu lat aktywnie działa w sferze edukacji.
i oświaty zawodowej. W swoich strukturach posiada wyodrębnioną placówkę – Centrum Kształcenia Zawodowego,.

Oferta szkoleń i egzaminów spawalniczych
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość
godzin

Szkolenie: Spawanie gazowe 311
1.

- blach

127

- rur

107

Szkolenie: Spawanie elektrodą otuloną 111
2.

Spoiny pachwinowe blach i rur

163

Spoiny czołowe blach

112

Spoiny czołowe rur

99

Szkolenie: Spawanie stali niestopowych elektrodą
topliwą w osłonie gazów aktywnych metodą MAG/
MIG
3.

Spoiny pachwinowe blach i rur

145

Spoiny czołowe blach

112

Spoiny czołowe rur

99

Szkolenie: Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie
gazów obojętnych metodą TIG
4.

Spoiny pachwinowe blach i rur

111

Spoiny czołowe blach

102

Spoiny czołowe rur

111

5.

Weryfikacje spawalnicze – egzamin z przygotowaniem

6.

Przedłużenie uprawnień (egzamin)

8

która od 16 lat kształci kadry dla potrzeb gospodarki. Centrum
jest uznaną w regionie placówką kształcenia ustawicznego.
Jako pierwszy ośrodek szkoleniowy na Warmii i Mazurach,
posiadający certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg
PN-EN ISO 9001:2001 oraz Akredytację Kuratora Oświaty,
organizował szkolenia w różnych zawodach. Posiada własne
warsztaty bezprodukcyjne (pracownie: spawalniczą, obróbki
metalu, obróbki drewna, dekarską) w których nowy zawód
zdobyło ponad 10 000 osób. W samym spawalnictwie od
1993 roku do chwili obecnej uprawnienia spawalnicze uzyskało ponad 2000 osób.

Naszą specjalnością jest kształcenie kadr dla potrzeb
branży metalowej. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne – certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach warsztaty spawalnicze (atest Instytutu Spawalnictwa),
wysoko wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną (licencja Instytutu Spawalnictwa, Europejski Inżynier Spawalnictwa,
instruktorzy stale podnoszący swoje kwalifikacje), programy
szkolenia dostosowane do wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystko to świadczy o naszym profesjonalizmie w obszarze kształcenia spawaczy.
O wysokiej jakości naszych usług świadczą również referencje pracodawców, którzy chętnie zatrudniają absolwentów naszych kursów spawalniczych, a także opinie samych
absolwentów wyrażane w ankietach ewaluacyjnych. Ich pozytywne opinie są siłą pobudzającą do ciągłego rozwoju naszej placówki.
W naszej pracowni spawalniczej posiadamy 15 samodzielnych stanowisk do nauki zawodu spawacza w różnych
specjalnościach (TIG 141, MAG 135, GAS 311, elektroda
otulona 111). Oferujemy również weryfikacje spawalnicze
(egzamin z przygotowaniem) oraz egzaminy przedłużające
uprawnienia. Nadawane przez nas uprawnienia są honorowane za granicami naszego kraju, a wydawane Świadectwa
Egzaminu Spawacza dodatkowo zawierają informacje w języku angielskim lub niemieckim według Europejskiej Normy.
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Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1945 roku nadaje uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie w zawodach rzemieślniczych, honorowanych na całym
świecie. Obecnie nadajemy tytuły kwalifikacyjne uczniom
młodocianym i osobom pełnoletnim w 33 zawodach. Prowadzimy nadzór nad praktyczną nauką zawodu.
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie w swojej ofercie posiada również szkolenia
przygotowujące do zawodów:
• Ślusarz
• Tokarz
•	Frezer
• Stolarz
• Cieśla
• Dekarz
• Kucharz
•	Fryzjer
Organizujemy kursy:
• pedagogiczne
• BHP
• dokształcające
• przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na
tytuł czeladnika, mistrza
• dla członków komisji egzaminacyjnych
• doskonalące, adresowane do rzemieślników celem
podniesienia wiedzy teoretycznej i praktycznej
w zawodzie
• inne, według potrzeb

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Podczas swojej działalności realizowaliśmy i realizujemy projekty szkoleniowe spawalnicze współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (w latach 2006 – 2008 projekt „Spawacz Europejski z podstawami ślusarstwa”, 58 osób uzyskało uprawnienia spawalnicze). Obecnie realizujemy projekt „Uprawnienia TIG i MAG – Twoją szansą na lepszą przyszłość”,
który daje szansę na uzyskanie uprawnień spawalniczych
100 bezrobotnym młodym osobom oraz projekt „Mechatronik
– zawód stworzony przez nowoczesne technologie” dla 60
pracowników branży motoryzacyjnej. Korzystając z funduszy
unijnych zrealizowaliśmy również szkolenia w branży gastronomicznej, stolarskiej oraz promujące przedsiębiorczość.

Certyfikaty:
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przez szereg lat działalności otrzymała wiele wyróżnień.
i podziękowań oraz zdobyła następujące atesty i certyfikaty
jakości:
• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg.
PN-EN ISO 9001:2001 na usługi egzaminacyjne,
szkoleniowe i informacyjne
• Akredytacja Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty na prowadzenie kursów
• Wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
• Certyfikat Krajowego Systemu Usług dla małych.
i średnich przedsiębiorstw
• Licencja oraz Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Opracował: Mieczysław Królicki – Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego W-M Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Kontakt:

Projekt „Uprawnienia TIG i MAG
– Twoją szansą na lepszą przyszłość”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Warmińsko-Mazurska
Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
ul. Prosta 38
10-029 Olsztyn
tel: 0-89 527 61 88
fax: 0-89 527 50 45
e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl

Robotyzacja procesu spawania
elementów wielkogabarytowych
Oprogramowanie „Thick Plate Welding” wspomagane jest nowymi funkcjami oraz zastosowaniem nowych.
sensorów łuku i dotyku.

Sensor dotyku

Wstęp
Spawanie elementów wielkogabarytowych składających się z blach o dużych grubościach sprawia bardzo dużo
problemów, szczególnie w przypadku próby zrobotyzowania.
procesu. Głównymi trudnościami są:
• konieczność wprowadzenia wielu punktów uczenia,
• brak powtarzalności spawanych części,
• bardzo duża liczba spoin,
• występowanie spoin wielościegowych i wielowarstwowych,
• wiele połączeń ukosowanych blach.
Firma PANASONIC Solutions Europe, stosując standardowy sterownik G2, opracowała i wdrożyła rewolucyjne oprogramowanie „Thick Plate Welding” do spawania elementów
wielkogabarytowych. Założeniem firmy było stworzenie oprogramowania przyjaznego dla użytkownika.

Przykłady elementów

W odróżnieniu od starszej generacji nowy sensor charakteryzuje się wprowadzeniem biblioteki ruchów pozwalających
na wykrywanie położenia elementu. Po zlokalizowaniu elementu punkty wykrywające jego położenie są automatycznie
zapisywane w programie, co znacznie ułatwia programowanie i jednocześnie skraca czas pracy.
Sensor dotyku umożliwia również wykrywanie ukosowania. Pozwala to na dokładne zlokalizowanie złącza i określenie wielkości rowka spawalniczego. Pomiar odbywa się
poprzez dotknięcie drutem charakterystycznych punktów
tego elementu. Aby pomiar był jak najbardziej dokładny, drut
podczas pomiaru blokowany jest za pomocą siłownika pneu-

Sposób wykrywania położenia elementu i ukosowania
Ty, T, Tp,– kierunki wykrywania elementu względem narzędzia
X, Y, Z – kierunki wykrywania elementu względem układu kartezjańskiego

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o. o.
miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
tel./fax (48-61) 862 81 61
kom. 0-602 118 401
www.techspaw.com
60-161 Poznań, ul. Babimojska 11
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matycznego w specjalnie skonstruowanym uchwycie spawalniczym PANASONIC. Dodatkowo zainstalowano siłowniki.
w podajniku drutu, które dociskają rolki, tak aby drut się nie
przemieszczał.

Sensor łuku
W czasie ruchu oscylacyjnego jest na bieżąco dokonywany pomiar wartości natężenia prądu zgodnie z przedstawionym schematem, tak aby palnik utrzymywany był w rowku
spawalniczym.

W przypadku zmiany szerokości rowka spawalniczego
system rozpoznaje, o jaką wartość zmieniła się ta szerokość
i dopasowuje amplitudę drgań ruchu oscylacyjnego do spawanego złącza.

Zasada działania sensora łuku

Funkcje oprogramowania
„Thick Plate Welding”
Jedną z bardzo istotnych funkcji tego oprogramowania
jest możliwość wykonywania spoin wielowarstwowych bez
programowania wszystkich ściegów z osobna. Wystarczy zaprogramować pierwszą warstwę, a kolejne definiujemy przez
wprowadzenie wartości oznaczających przesunięcie oraz
zmianę kąta palnika, tak aby wszystkie kolejne warstwy spawane były w dogodnych pozycjach.

Wykrywanie zmiany szerokości rowka spawalniczego

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o. o.
miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
tel./fax (48-61) 862 81 61
kom. 0-602 118 401
www.techspaw.com
60-161 Poznań, ul. Babimojska 11
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Przykład realizacji
Jednym z licznych przykładów systemu zrobotyzowanego do spawania grubościennych elementów wielkogabarytowych z wykorzystaniem urządzeń firmy PANASONIC jest
system do spawania elementów maszyn budowlanych. Prezentowany system wyposażony został w robot spawalniczy
typu TA-1800G2 ze źródłem prądu 500AF2 firmy PANASONIC. Robot został podwieszony na 3-osiowym portalu umożliwiającym poruszanie ramieniem robota w osiach X, Y, Z.
Dodatkowo system wyposażony został w pozycjoner przechylno-obrotowy o udźwigu 5 ton, umożliwiający pozycjonowanie elementu w dwóch osiach. Wszystkie osie zewnętrzne
zarówno portalu, jak i pozycjonera napędzane są silnikami
firmy PANASONIC, co oznacza, że sterowane są z panelu
sterowniczego robota.
Spawany element mocowany jest w hydraulicznym przyrządzie spawalniczym i ze względu na dużą masę i gabaryty
dodatkowo zabezpieczany łańcuchami.
System wyposażony został w oprogramowanie „Thick
Plate Welding” oraz sensory dotyku i łuku umożliwiające wykrycie położenia rowka spawalniczego i wykonanie połączenia bardzo dobrej jakości.

Spawany elementu

Ogólny widok stanowiska spawalniczego

Oprzyrządowanie spawalnicze z elementem do spawania

Podsumowanie
–

–

Dzięki oprogramowaniu „Thick Plate Welding” możliwe
jest wykonywanie skomplikowanych połączeń grubych
blach na stanowisku zrobotyzowanym bez konieczności wprowadzania bardzo wielu punktów uczenia.
Łatwość obsługi sprawia, iż programowanie zajmuje
dużo mniej czasu.

–
–

Udoskonalone sensory łuku i dotyku umożliwiają skuteczne lokalizowanie złącza spawanego w przypadku
braku powtarzalności w przygotowaniu detalu.
Spoiny wielowarstwowe, sprawiające do tej pory wiele
problemów, przy programowaniu mogą być określane
w dużo krótszym czasie.

Opracowanie:
eng. Keisuke (Kevin) Ishihara – PANASONIC
inż. Mirosław Nowak (IWE) – TECHNIKA SPAWALNICZA
mgr inż. Daniel Wiśniewski (IWE) – TECHNIKA SPAWALNICZA

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o. o.
miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
tel./fax (48-61) 862 81 61
kom. 0-602 118 401
www.techspaw.com
Poznań 60-161, ul. Babimojska 11
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DALEX – nowatorskie metody łączenia metali
Firma DALEX GmbH & Co. KG zaprojektowała i wyprodukowała specjalistyczne urządzenie „Folien – Rollahnt
– Schweissen”. Jest to portalowa maszyna przeznaczona do
liniowego zgrzewania arkuszy blach przy użyciu materiału
dodatkowego w postaci taśmy metalicznej.
Specjaliści z Wissen stworzyli technologię polegającą na
łączeniu ze sobą standardowych arkuszy blach stalowych.
Pozwala to na wyeliminowanie z okołoprodukcyjnych procesów logistycznych problemów związanych z transportem
i magazynowaniem kosztownych blach wielkoformatowych.
„Folien – Rollahnt – Schweissen” jest zgrzewarką portalową,
której zasięg roboczy wynosi 6000 mm. Całkowita długość
maszyny to 8000 mm. Dzięki zastosowaniu dwóch potężnych transformatorów o mocy 240 kVA każdy, umożliwia łączenie blach stalowych o grubości do 5 mm. Dostarczana
pomiędzy krążkowe elektrody i zgrzewany materiał z dwóch
podajników taśma metaliczna o szerokości 4 mm i grubości.
0,2÷0,4 mm zapewnia uzyskanie gładkiej powierzchni.
Stół wyposażony jest w płytę magnetyczną umożliwiającą
łatwe i pewne mocowanie łączonych elementów. Sterowanie
procesem przez sterownik numeryczny CNC pozwala uzyskiwać wysoką jakość i powtarzalność produkcji. Wszystko to
uzyskuje się przy szybkości zgrzewania dochodzącej nawet
do 2 m/min. Powrót suportu do bazy następuje z prędkością
25 m/min, co jest kolejnym istotnym elementem skracającym
całkowity czas produkcji.
Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych źródeł,
precyzyjnemu układowi sterowania, a przede wszystkim dodawanej w procesie zgrzewania folii uzyskujemy połączenie
charakteryzujące się niezwykle wysoką dokładnością, spełniające wszystkie oczekiwania stawiane tego typu złączom.
Aplikacja ta jest tylko jednym z przykładów możliwości
inżynierów firmy Dalex. Dzięki swojej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w budowie zaawansowanych systemów
produkcyjnych są oni w stanie sprostać oczekiwaniom nawet
najbardziej wymagających klientów.
W Polsce wyłącznym przedstawicielem producenta.
DALEX jest firma FIGEL Sp. z o.o., która na naszym rynku
związana jest z procesami zgrzewania od wielu już lat. Celem
nawiązania wzajemnej współpracy jest stworzenie możliwości skutecznego dotarcia do przedsiębiorstw, które na terenie
naszego kraju stosują lub chciałyby zastosować technologię
zgrzewania w swoich procesach produkcyjnych.

FIGEL Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23
tel. +48 58 34 00 678, fax +48 58 34 94 635
zgrzewanie@figel.pl www.figel.pl
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Nowoczesne urządzenie CNC
do automatycznego spawania usztywnień
Na stole wystarczy umieścić arkusz blachy oraz wypełnić
zasobnik usztywnieniami. Kolejne elementy procesu technologicznego wykonywane są automatycznie wg programu.
Maszyna wypozycjonuje arkusz, rozłoży usztywnienia, a następnie wykona spoiny.
Podstawowe zalety:
1. Jakość – dzięki zastosowaniu specjalnej technologii docisku nie występują odkształcenia
2. Wydajność – automatycznie odbywa się rozkładanie
usztywnień oraz spawanie – 4 palniki pracują jednocześnie
Podstawowe dane techniczne:
1. Prędkość spawania 4 x 1 m/min
2. Spoiny ciągłe lub przerywane
3. Dokładność spawania profilu +/- 0,5 mm

FIGEL Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23
tel. +48 58 34 00 678, fax +48 58 34 94 635
mechanizacja@figel.pl www.figel.pl
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Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2000

Podajnik drutu figel p500 uniwersalny
Zalety
•
•
•
•
•
•
•

uniwersalny – do większości źródeł transformatorowych
łatwy w obsłudze
odporny na uderzenia dzięki umieszczeniu elementów regulacyjnych wewnątrz obudowy
niezawodny i wytrzymały
wyróżnia się prostą, nowoczesną konstrukcją, zapewniającą dobrą mobilność – zestaw jezdny w opcji
poprzez zminimalizowanie gabarytów i masy umożliwia
spawanie w trudno dostępnych miejscach
znajduje zastosowanie w dużych zakładach przemysłowych oraz warsztatach naprawczych

Przeznaczenie

Uniwersalny podajnik drutu FIGEL P500 przeznaczony jest
do współpracy ze wszystkimi źródłami transformatorowymi
dowolnego producenta załączanymi przez stycznik. Zasilanie podajnika w szerokim zakresie napięcia 24÷56 V AC,.
cztero- lub siedmiowejściowe gniazdo przewodu sterującego, 3 lub 4 żyły w przewodzie sterującym powodują, że
bez problemów można go zastosować do współpracy z większością spotykanych na rynku źródeł. Podajnik przystosowany jest do spawania wszystkimi rodzajami drutu o średnicy
0,8÷1,6 mm.

Wyposażenie
•
•

•

Pokrętło regulacji prędkości podawania drutu
Optyczny wskaźnik sygnalizujący aktualny stan pracy
urządzenia:
– włączenie urządzenia
– przeciążenie silnika podajnika
Panel funkcji testowych i użytkowych, w którym znajdują się:
– przełącznik rodzaju pracy 2T/4T
– przełącznik prędkości dojazdowej (50%, 75%, 100%)
– pokrętło regulacji czasu wolnego wylotu elektrody
(upalania drutu elektrodowego)
– przycisk testu gazu
– przycisk testu silnika

Zalecane akcesoria:
Uchwyt spawalniczy 360 A
Reduktor butlowy uniwersalny Ar/CO2
Podgrzewacz gazu
Zestaw jezdny podajnika

Dane techniczne:		
Napięcie zasilania 			
Maksymalny prąd spawania (P 60%)
Regulacja prędkości dojazdowej
Wolny wylot elektrody		
Prędkość podawania drutu		
Średnica drutu elektrodowego		
Wypływ gazu przed spawaniem
Wypływ gazu po spawaniu		
Stopień ochrony obudowy		
Dopuszczalny zakres temp. pracy
Dopuszczalna wilgotność
względna przy 20 °C 		
Wymiary (szer. x wys. x dł.)		
Masa				

Przegląd spawalnictwa 6/2009

90%
175 x 380 x 650 mm
12 kg

Rodzaje podajników uniwersalnych:
INDEKS
FIGEL P500 Podajnik drutu uniwersalny
SZR 4styk, zawór CO2 24 V		FPU0-000400240
FIGEL P500 Podajnik drutu uniwersalny
SZR 4styk, zawór CO2 42 V		FPU0-000400420
FIGEL P500 Podajnik drutu uniwersalny
SZR 7styk, zawór CO2 24 V		FPU0-000700240
FIGEL P500 Podajnik drutu uniwersalny
SZR 7styk, zawór CO2 42 V		FPU0-000700420

FIGEL Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23
tel. +48 58 34 00 678, fax +48 58 34 94 635
figel@figel.pl www.figel.pl
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podajnik p500 uniwersalny
24÷56 V AC
500 A
50%, 75%, 100%
0÷0,6 s
1,4÷25 m/min
0,8÷1,6 mm
0,1 s
0,35 s
IP 23
-10 °C do +40 °C

www.thomas-welding.com
ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa zapewnia:

• Niezależność i stwarza

Urządzenia do zgrzewania
łukowego i kondensatorowego
Jako wyłączny dystrybutor na Polskę firmy Thomas.
Welding Systems, światowego lidera w dziedzinie.
łączenia elementów zgrzewalnych, oferujemy:
• zgrzewarki
(do zgrzewania kondensatorowego i łukowego)
• osprzęt do zgrzewarek
• elementy do zgrzewania.
(kołki, tulejki, nakrętki, śruby, szpilki, etc.)

nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich

•

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

Charakterystyka zgrzewarek:
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
www.cloos.pl

•
•
•
•
•
•

zakres pracy od M3 do M30
kontrola wszystkich funkcji poprzez diody LED.
na panelu frontowym oraz elektroniczny wyświetlacz
(wybrane modele)
krótko ładujący cykl zwiększający produktywność
duża wydajność
dostosowane do intensywnej pracy
poręczne, lekkie urządzenia (ważą o połowę mniej
od tradycyjnych zgrzewarek)
Oferujemy najlżejsze pistolety
do zgrzewania w przemyśle

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

SEEN Distribution Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
tel.: +48 22 625 12 25
fax: +48 22 625 12 09
e-mail: fasteners@seen.com.pl
www.seen.com.pl
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Komfort

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

i niezawodna ochrona

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

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

3M Poland Sp. z o.o., Dział Bezpieczeństwa Pracy, al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn, Tel.: 22 739 60 00, www.3m.pl/bhp

38

Przegląd spawalnictwa 6/2009

Oferowane zestawy
Zestaw Nr 1
Kod
50 18 05
52 60 00
52 80 05
16 80 15

Produkt
Przyłbica Speedglas 9100V 5/8/3-13 SW
Zewnętrzna szybka ochronna
Wewnętrzna szybka ochronna
Opaska przeciwpotna

Ilość
Cena regularna
1 szt.
1420,00
1 opak. (10 szt.)
81,00
1 opak. (5 szt.)
40,50
1 opak. (3 szt.)
45,00
Suma
1586,50

Cena Promocyjna

Zestaw Nr 2
Kod
50 18 15
52 60 00
52 80 15
16 80 15

Produkt
Przyłbica Speedglas 9100X 5/8/3-13 SW
Zewnętrzna szybka ochronna
Wewnętrzna szybka ochronna
Opaska przeciwpotna

Ilość
Cena regularna
1 szt.
1620,00
1 opak. (10 szt.)
81,00
1 opak. (5 szt.)
48,50
1 opak. (3 szt.)
45,00
Suma
1794,50

Cena Promocyjna

Zestaw Nr 3
Kod
50 18 25
52 60 00
52 80 25
16 80 15

Produkt
Przyłbica Speedglas 9100XX 5/8/3-13 SW
Zewnętrzna szybka ochronna
Wewnętrzna szybka ochronna
Opaska przeciwpotna

Ilość
Cena regularna
1 szt.
1820,00
1 opak. (10 szt.)
81,00
1 opak. (5 szt.)
56,50
1 opak. (3 szt.)
45,00
Suma
2002,50

Cena Promocyjna

50 18 05
Przyłbica Speedglas
9100V 5/8/3-13 SW

52 60 00
Zewnętrzna
szybka ochronna

52 80 05
Wewnętrzna
szybka ochronna

Każdy z zestawów dostępny jest pod nowym numerem magazynowym i kodem produktu
Nr magazynowy
Kod
Opis produktu
52000176934
50 90 05
Speedglas 9100V 5/8/3-13 – Zestaw promocyjny
52000176942
50 90 06
Speedglas 9100X 5/8/3-13 – Zestaw promocyjny
52000176959
50 90 07
Speedglas 9100XX 5/8/3-13 – Zestaw promocyjny

1420

1620

1820

16 80 15
Opaska
przeciwpotna

Cena detaliczna
1420
1620
1820

Oferta obowiązuje od dnia 11 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
Promocja dostępna u dystrybutorów ﬁrmy 3M Działu Bezpieczeństwa Pracy
3M Poland Sp. z o.o., Dział Bezpieczeństwa Pracy, al. Katowicka 117, Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn, Tel.: 22 739 60 00, www.3m.pl/bhp
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Nowoczesne systemy filtrowentylacji spawalniczej
Poprawa warunków pracy na stanowiskach spawalniczych staje się ważnym problemem w świetle nowych uregulowań prawnych oraz coraz większych trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Nowi pracownicy
wymagają kilku lat pracy, aby zdobyć doświadczenie i umiejętności decydujące o ich pełnej przydatności dla firmy.
Coraz więcej przedsiębiorców w celu poprawienia warunków pracy decyduje się na wyposażenie hal spawalniczych
w nowoczesne systemy wentylacji i filtracji dymów spawalniczych.
Analizując problem dymów spawalniczych na stanowisku
pracy, należy zawsze dokładnie zapoznać się ze specyfiką
pracy spawaczy w danym zakładzie i zaproponować optymalne rozwiązanie.
Najskuteczniejszym sposobem eliminacji dymów spawalniczych ze stanowiska pracy jest wyciąganie ich bezpośrednio z miejsca ich powstawania. Można to robić za pomocą
ramion odciągowych, ssaw wysokiego podciśnienia zintegrowanych z uchwytem spawalniczym, lub specjalnych stołów,
w których ruszcie i tylnej ścianie znajduje się odciąg. Stosując takie rozwiązania, zapobiegamy rozprzestrzenianiu się
dymów poza stanowisko spawalnicze, chroniąc spawacza.
i innych pracowników przed wdychaniem szkodliwych dymów
spawalniczych.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których odciąganie dymów bezpośrednio z miejsca ich powstawania jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. Taką sytuację mamy np. przy spawaniu zrobotyzowanym. Na stanowisku, gdzie pracuje robot,
odciąganie dymów spawalniczych możliwe jest najczęściej
dzięki zastosowaniu okapów. Dymy unoszą się i są wciągane
do instalacji wentylacyjnej przez okap zawieszony nad miejscem pracy robota. W celu poprawienia skuteczności okapu
można go wyposażyć w lamele ograniczające rozchodzenie
się dymów. Takie rozwiązanie jest akceptowane, ponieważ
operator robota stoi poza strefą unoszenia się dymów i nie
jest narażony na ich wdychanie.
Często zdarza się, że spawane elementy poddane wcześniej obróbce cięcia lub gięcia są zaolejone. Powstające wówczas dymy i pyły spawalnicze wraz z tłustymi oparami oleju
przyklejają się do wewnętrznych powierzchni kanałów wentylacyjnych, stwarzając ryzyko pożaru. Nowoczesne okapy
spawalnicze produkowane przez firmę Euromate umożliwiają
otwarcie ich od góry bez konieczności demontażu i wyczyszczenie z zalegających tam osadów.
Inną sytuacją, w której miejscowe odciąganie dymów
może być utrudnione, jest spawanie dużych konstrukcji przestrzennych. Ich gabaryty powodują, że zasięg ramienia jest
niewystarczający, a podciśnieniowy odciąg w uchwycie niewygodny ze względu na dużą masę i rozmiar. Wtedy racjonalne staje się zastosowanie wentylacji ogólnej w połączeniu
z indywidualną ochroną spawacza w postaci przyłbicy z nawiewem czystego powietrza.
W spawalniach bez odciągów miejscowych dymy i pyły
spawalnicze unoszą się pod wpływem ciepła generowanego podczas spawania, i w miarę unoszenia wyrównują swoją
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temperaturę z otoczeniem na hali, tworząc chmurę dymu nad
miejscem spawania. Po pewnym czasie chmura zagęszcza
się, a część pyłu po schłodzeniu zaczyna opadać i zwiększa
stężenie zanieczyszczeń w strefie pracy. Podczas dłuższej
przerwy, np. w godzinach nocnych, cały pył opada, zanieczyszczając halę i elementy spawane oraz wnika do wnętrza
urządzeń spawalniczych.
Specjalnie opracowane przez firmę Euromate ogólne systemy filtrowentylacji spawalniczej (Push-Pull i Diluter) eliminują z hali dymy spawalnicze, zanim one opadną. Systemy
te nie dopuszczają do kumulowania się dymu nad miejscem
spawania, dzięki temu pozwalają na stałą kontrolę stężenia
dymów na hali. Dym spawalniczy unosi się z miejsca spawania
i po osiągnięciu pewnej wysokości jest zasysany do instalacji filtrowentylacyjnej. Zanieczyszczenia pozostają na filtrach,.
a powietrze wdmuchiwane jest ponownie na halę spawalniczą, dzięki czemu dodatkowo nie traci się ciepła.
Filtrowentylacja spawalnicza oszczędza ciepło i jest
prostsza i tańsza w eksploatacji niż nieprzystosowane do dymów spawalniczych systemy wentylacji ogólnej, często wyposażone w wymienniki ciepła. Dodatkowo oferowane przez
firmę Rywal-RHC systemy filtrowentylacji takie jak Push-Pull
lub Diluter wspomagają działanie wentylacji ogólnej oraz systemu grzewczego poprzez wymuszenie ruchu powietrza i
wyrównanie temperatury na hali.
Podsumowując, oferowane przez nas systemy filtrowentylacyjne możemy dopasować do każdej sytuacji, a nowoczesne systemy Push-Pull czy Diluter pomogą rozwiązać
problem dymów spawalniczych przy spawaniu konstrukcji
wielkogabarytowych.
Opracował: mgr Tomasz Stapf
RYWAL-RHC
www.rywal.eu

Nowości wydawnicze

Stal dupleks i jej spawalność

Jerzy Nowacki
WNT Warszawa 2009
W książce przedstawiono genezę i rozwój stali odpornych
na korozję. Opisano metody wytwarzania, mikrostrukturę,
właściwości i zastosowania oraz metalurgiczne podstawy
spawalności stali austenityczno – ferrytycznej. Analizowano
również metalurgiczne podstawy spawalności stali austenityczno – ferrytycznej, przykłady praktycznych aspektów spawania oraz badania złączy spawanych stali dupleks związane
z doświadczeniami autora. Prezentowane w książce przykłady wdrożonych w przemyśle okrętowym konstrukcji spawanej stali austenityczno - ferrytycznej charakteryzują złożoność
problematyki jej zastosowań. Przedstawiono wiele oryginalnych mikrostruktur złączy spawanych stali dupleks stanowiących wprowadzenie do analizy ich właściwości. Książka ma
charakter monografii i powstała na podstawie wykładów autora z materiałoznawstwa, technologii spawania, metalurgii
i metaloznawstwa spawalniczego oraz realizowanych przez

niego prac badawczych i rozwojowych w przemyśle. Oprócz
swojego monograficznego i informacyjnego charakteru, pełni
funkcję podręcznika dla specjalistów z zakresu inżynierii materiałowej i studentów kierunków o profilu mechanicznym lub
materiałowym.
W książce przedstawione są najważniejsze zagadnienia
związane ze stalą dupleks :
• geneza i rozwój oraz aspekty spawalności stali odpornych
na korozję
• wytwarzanie stali ferrytyczno-austenitycznej
• analiza formowania struktury dupleks
• mikrostruktura, właściwości i zastosowania stali ferrytyczno-austenitycznej
• spawalność metalurgiczna i przemiany strefy wpływu ciepła w czasie spawania stali ferrytyczno- austenitycznej
• technologia spawania stali ferrytyczno-austenitycznej (
spawanie konwencjonalne i półautomatyczne, zmechanizowane i zautomatyzowane )
• technologiczno-materiałowe względy automatycznego
spawania orbitalnego stali dupleks
• wybrane zagadnienia organizacji spawania stali dupleks
na przykładzie konstrukcji okrętowych
• napawanie stalą ferrytyczno-austenityczną
• właściwości złączy stali ferrytyczno-austenitycznej
• praktyczne problemy spawania stali ferrytyczno-austenitycznej
• przykłady wdrożeń w przemyśle
Książka skierowana do inżynierów zainteresowanych
technologiami spawania oraz nowoczesnymi materiałami i
technologiami materiałowymi, a także specjalistom z zakresu
inżynierii materiałowej . Przydatna okaże się również dla studentów kierunków o profilu mechanicznym i materiałowym.
Książka jest dostępna w księgarni internetowej www.wnt.pl
oraz księgarniach technicznych.
Irena Wiśniewska

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
oraz Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
zapraszają do udziału w:

II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO
pod hasłem

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

● sesje referatowe 		

●

wystawy techniczne

●

imprezy towarzyszące

Ważniejsze daty:
• zgłoszenie uczestnictwa do 31.08.2009,
• zgłoszenie referatów z krótkim streszczeniem (0,5 strony) do 28.02.2009,
• przesłanie gotowego tekstu referatu do 31.05.2009,
• zamieszczenie reklamy w Przeglądzie Spawalnictwa do 31.07.2009,
• zgłoszenie wystąpienia promocyjnego do 31.07.2009.
Referaty będą opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa, prosimy o przesłanie tytułu i krótkiego streszczenia referatu.
w formie elektronicznej, e-mail: korozja@imp.edu.pl lub pocztą na adres: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa (Anna Olbrycht).
Szczegółowe dane dotyczące Konferencji zostaną podane w Komunikacie nr 1.
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Wydarzenia
Konferencja promująca projekt z zakresu spawalnictwa

27 maja bieżącego roku w Łódzkim Inkubatorze Technologicznym ARTERION odbyła się konferencja inaugurująca
projekt szkoleniowy z zakresu spawalnictwa pt. „KWALIFIKACJE NA NOWO – PROFESJONALNIE I ZAWODOWO”.
Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską.
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem
projektu jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach w województwie łódzkim,
poprzez nabycie przez nich uprawnień spawalniczych.
Spotkanie otworzył organizator konferencji – Centrum
Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego. Na początku przedstawiono szczegółowe informacje na temat realizowanych
szkoleń i poinformowano o kryteriach wyboru beneficjentów,
którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych kursów. Okazuje
się, że w szkoleniach uczestniczyć mogą pracownicy, którzy
zostaną na nie oddelegowani przez swoich pracodawców.
W sumie do końca maja 2010 r. przeszkolonych zostanie aż
180 osób. Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z kilku
typów kursów spawania elektrodami otulonymi. Po szkoleniu
z zakresu spawania spoinami pachwinowymi uprawnienia do
pracy w zawodzie spawacza zdobędzie 120 osób. Pozostałe
60 osób będzie miało możliwość podwyższenia już posiadanych kwalifikacji i odbędzie kursy spawania z wykorzystaniem spoin czołowych. Więcej informacji o projekcie oraz do-

kumenty aplikacyjne znaleźć można na stronie internetowej
www.zawodowo.org.pl.
Druga część konferencji miała nieco inny charakter. Możliwość wystąpienia mieli kolejno Panowie: Andrzej Skorupa kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Łodzi, Witold
Postrach z firmy 3M oraz Daniel Spryszyński z przedsiębiorstwa Rywal-RHC. Pierwszy z prelegentów Andrzej Skorupa
wygłosił referat pt. „Zasady szkolenia, egzaminowania, uzyskiwania uprawnień spawalniczych w oparciu o wytyczne oraz
normy PN i EN”. Normy, o których mowa weszły do praktyki
spawalniczej 1 stycznia 2000 r. ujednolicając zasady egzaminowania spawaczy. Tematem drugiego wystąpienia były „Automatyczne przyłbice spawalnicze IV generacji”. Witold Postrach
zaprezentował najnowocześniejsze przyłbice, które dzięki zastosowaniu różnych stopni zaciemnienia i poziomów czułości
dają spawaczom jeszcze większy komfort pracy. Na zakończenie Daniel Spryszyński szczegółowo zaprezentował dostępny
w ofercie sprzęt spawalniczy i środki ochrony pracy. Na konferencję przybyli przedstawiciele łódzkich mikroprzedsiębiorstw i
małych firm, osoby bezpośrednio zainteresowane szkoleniami
oraz media. Spotkanie umożliwiło wymianę opinii oraz nawiązanie ciekawych kontaktów. Jak się później okazało, niektórzy
z uczestników konferencji znają się i współpracują już od lat.
M.D.

CENTRUM ROZWOJU
SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO
BIURO PROJEKTU W ŁODZI
ul. Wólczańska 53, 90-608 Łódź, tel./fax: 0-42 632 22 35
www.zawodowo.org.pl e-mail: lodz@crse.org.pl
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Krzysztof Perflikowski
Michał Wińcza

Prace wykończeniowe po spawaniu
konstrukcji ze stali wysokostopowych
odpornych na korozję
Finishing works after welding
of structures made of rust-resisting
high-alloy steels
Streszczenie

Abstract

W artykule omawiono problemy występujące przy obróbce spoin w konstrukcjach wykonanych ze stali wysokostopowych w celu przywrócenia warstwy pasywnej zniszczonej w wyniku oddziaływania temperatury.
Szczególną uwagę zwrócono na postępowanie z agresywnymi czynnikami trawiącymi w czasie i po zakończeniu operacji pasywacyjnych (neutralizacja i utylizacja odpadów).

In this article problems are discussed which occur at
working of welds formed of high-alloy steels to restore
the passive layer damaged as a result of temperature impact.
Particular attention was paid to procedures concerning
aggressive etching agents during and after completion of
a passivation processes (waste neutralization and utilization).

Wstęp
Stale odporne na korozję stosowane są w technice ze
względu na ich wysokie własności wytrzymałościowo-plastyczne (również w temperaturach ujemnych), własności
antykorozyjne i atrakcyjny, dekoracyjny wygląd. Odporność
tych stali na korozję jest tak duża, że w większości przypadków nie jest wymagane stosowanie malarskich powłok
ochronnych, a wygląd powierzchni wykonanych konstrukcji
– po odpowiedniej ich obróbce – jest dodatkowym walorem
uzasadniającym celowość ich stosowania.
Stale odporne na korozję powinny zawierać minimum
11% chromu, który jest podstawowym składnikiem zapewniającym tę odporność. Stale, w których jako składnik stopowy dominuje chrom, stosowane są głównie w energetyce
ze względu na ich żaroodporność. Jako stale odporne na
korozję najczęściej stosowane są stale zawierające 16÷22%
Cr i 8÷12% Ni, które mają strukturę czysto austenityczną lub
zawierającą minimalne ilości ferrytu.
Odporność na korozję tych stali zależna jest głównie od
zdolności tworzenia się na ich powierzchni cienkiej, przezroczystej, bardzo trwałej warstwy tlenku bogatego w chrom.
Jeżeli warstwa ta ulegnie uszkodzeniu w czasie obróbki skrawaniem, szybko zostaje odtworzona w wyniku reakcji.
z tlenem i odporność korozyjna zostaje utrzymana.
Mgr inż. Krzysztof Perflikowski – Doradca ds.
transportu materiałów niebezpiecznych, mgr inż. Michał
Wińcza – Rywal - RHC Sp. z o.o.

Warstwa tlenków może być również uszkodzona w wyniku reakcji chemicznych lub występujących na jej powierzchni
zanieczyszczeń. Główną jednak przyczyną uszkodzeń warstwy tlenków jest działanie wysokiej temperatury w czasie
obróbki plastycznej i prac spawalniczych. Warstwa tlenków
o kolorze niebieskim, powstała w wyniku działania wysokiej
temperatury, nie zapewnia stali odporności korozyjnej.
Stosowana przy spawaniu stali odpornych na korozję
energia liniowa (ilość ciepła dostarczana w rejonie spawania)
jest stosunkowo niewielka, a stosowane techniki łączenia zapewniają osłonę płynnego metalu w jeziorku spawalniczym,
niemniej jednak w zakresie temperatur 500÷800°C (w strefie
wpływu ciepła) występuje utrata odporności na korozję.
Podczas nagrzewania stali w strefie wpływu ciepła (SWC)
tworzą się na granicach ziarn węgliki zawierające nawet do
80% Cr. Węgliki te obniżają lokalnie zawartość chromu, w
wyniku czego zmniejsza się w tych rejonach zdolność do
tworzenia się antykorozyjnej warstwy tlenków chromu, co
może doprowadzić do występowania korozji (zwłaszcza międzykrystalicznej) w przypadku, gdy konstrukcja będzie się
znajdować w środowisku agresywnym.
Nowoczesne technologie metalurgiczne pozwalają na
uzyskiwanie stali o bardzo niskiej zawartości węgla, co ogranicza możliwość tworzenia się węglików, jednakże węgiel
występuje w stalach stopowych jako czynnik wpływający na
własności wytrzymałościowe i nie może być ograniczany poniżej określonego minimum, bez szkody dla własności materiału.
Cząsteczki ze stali węglowych, wciśnięte w pasywną powierzchnię ze stali odpornych na korozję, mogą być również
ogniskiem zagrożeń korozyjnych. Opiłki stali węglowych,
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okruchy szczęk urządzeń mocujących i narzędzi skrawających itp. zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni
stali odpornych na korozję, w środowisku wodnym lub agresywnym korodują, powodując uszkodzenie warstwy ochronnej. W celu usunięcia szkodliwych skutków oddziaływania
tlenków wysokotemperaturowych i zanieczyszczeń z powierzchni wyrobu oraz odtworzenia warstwy pasywnej stosuje się mechaniczną lub chemiczną obróbkę powierzchni,
w wyniku której powstają na jej powłoki tlenkowe stanowiące
barierę antykorozyjną.
Stosowane w metalurgii środki mające na celu zmniejszenie ryzyka tworzenia się węglików chromu (stabilizacja
tytanem lub niobem) oraz nowoczesne techniki spawania
ograniczające energię liniową są ogólnie znane i nie wymagają szerszego omówienia. W artykule omówiono zagadnienia związane z niezbędnymi działaniami, celem których
jest przygotowanie konstrukcji spawanej ze stali nierdzewnej do bezpiecznej, bezkorozyjnej eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy i ochrony
środowiska.

Operacje związane
z odtwarzaniem warstwy pasywnej
Jak podano we wstępie, stale nierdzewne mają zdolność
odtwarzania warstwy pasywnej w atmosferze i natlenionych
roztworach wodnych. Niestety wady, zanieczyszczenia.
i uszkodzenia występujące na powierzchni elementów, powstałe w wyniku ich przetwarzania, mogą zakłócić lub wręcz
uniemożliwić odtwarzanie warstwy pasywnej. Oznacza to, że
po procesach przetwarzania stali nierdzewnych w gotową
konstrukcję wymagane są, a często wręcz konieczne dodatkowe operacje mające na celu przywrócenie akceptowalnej
jakości warstwy pasywnej. Jakość i zakres prac związanych
z odtwarzaniem warstwy pasywnej zależy od przeznaczenia
wykonywanej konstrukcji. W wyniku spawania poza wytworzeniem się cienkiej warstwy węglików chromu o niskiej odporności korozyjnej występuje cały szereg wad powierzchniowych mających negatywny wpływ na odporność korozyjną
konstrukcji. Są to wady i żużle spawalnicze, zanieczyszczenia materiałami organicznymi i stalą rdzewiejącą (niestopową), odpryski i uszkodzenia mechaniczne oraz chropowatość
powierzchni.

Odtłuszczanie
Odtłuszczanie powinno być stosowane jako obróbka
wstępna przed przystąpieniem do kolejnych operacji oraz
jako zabieg międzyoperacyjny w przypadku, gdy zachodzi
obawa, że elementy mogły ulec ponownemu zanieczyszczeniu środkami organicznymi. Do odtłuszczania należy
stosować bezchlorowe rozpuszczalniki organiczne. Jakość
wykonanego odtłuszczenia sprawdza się za pomocą próby
wodnej, polegającej na nanoszeniu kropli wody na oczyszczoną powierzchnię i obserwowaniu, w jaki sposób rozpływa
się ona na podłożu.

Mechaniczna obróbka powierzchni
Czyszczenie mechaniczne elementów, na których występują węgliki o wysokiej zawartości chromu – obniżające
odporność korozyjną stali – wykonuje się ogólnie znanymi
i stosowanymi metodami obróbki ściernej. Ma ono na celu,
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oprócz usunięcia warstwy węglików chromu i związanych.
z tym przebarwień powierzchni, usunięcie wad powierzchniowych i spawalniczych, które przy sprzyjających warunkach
spowodować mogą uszkodzenia korozyjne. Metalicznie czysta powierzchnia stali nierdzewnych ma zdolność odtwarzania warstwy pasywnej niemal natychmiast po zetknięciu się
z tlenem.
Jako metody czyszczenia mechanicznego powierzchni
stosowane są najczęściej: szlifowanie, polerowanie, piaskowanie i śrutowanie oraz szczotkowanie. Podstawową zasadą
przy stosowaniu tych metod obróbki jest uzyskanie gładkiej
powierzchni, bez rys i zanieczyszczeń ścierniwem. Do szczotkowania należy stosować narzędzia z drutami ze stali nierdzewnej. Szczotkowanie nie gwarantuje jednak całkowitego
usunięcia warstwy tlenków i wysokochromowych węglików
z podłoża. Obróbka strumieniowo-ścierna, przy której jako
ścierniwo stosuje się krzemionkę, kulki ze stali nierdzewnej
lub szkła sodowego, czy rozdrobnione łupiny orzechów, jest
w większości przypadków operacją wstępną przed obróbką
za pomocą materiałów trawiących. Bardzo skuteczna metoda strumieniowego czyszczenia mechanicznego, polegająca
na wykorzystaniu cząsteczek suchego lodu (CO2), które rozprężając się powodują tzw. „szok termiczny” na powierzchni
czyszczonego materiału, stosowana jest sporadycznie ze
względu na stosunkowo wysokie koszty.
W celu osiągnięcia najlepszych wyników powinno się
stosować łączone metody obróbki powierzchni, tzn. obróbkę
mechaniczną (usuwanie wad spawalniczych i powierzchniowych oraz zanieczyszczeń) i chemiczną obróbkę wykończeniową, która oprócz końcowego czyszczenia powierzchni
usuwa mikrouszkodzenia powstałe po obróbce ściernej.
z ewentualną pasywacją powierzchni.

Chemiczna obróbka powierzchni
Usuwanie warstwy tlenków wysokotemperaturowych
i węglików chromu – w celu uzyskania warstwy pasywnej
– jest oparte na ogólnie znanych zasadach obróbki ściernej
i nie wymaga szerszego omówienia. Obróbka chemiczna
połączeń spawanych ze stali nierdzewnej jest mniej znana,.
a operacje towarzyszące, związane bezpośrednio z pasywacją złączy, traktowane są bardzo ogólnikowo. Dotyczy to
szczególnie szeroko pojętej gospodarki chemikaliami – przed,
w czasie i po operacjach pasywacji, a także związane z tym
zagrożenia i sposoby zapobiegania im. W większości publikacji podane są bardzo ogólne stwierdzenia: „postępować
wg lokalnych przepisów”.
Metodami chemicznymi można usuwać wysokotemperaturowe tlenki i zanieczyszczenia stalami niestopowymi (węglowymi), bez wpływu tych operacji na jakość powierzchni
(przy odpowiednio dobranej technologii). Obróbka chemiczna
oparta jest na kontrolowanej korozji, która selektywnie usuwa obszary mniej odporne na korozję, między innymi strefy.
o zmniejszonej zawartości chromu.
Obróbkę powierzchni ze stali nierdzewnych metodami
chemicznymi przeprowadza się przez: trawienie, trawienie
elektrolityczne oraz pasywację.

Trawienie
Trawienie jest jedną z najczęściej stosowanych metod
chemicznego usuwania tlenków wysokotemperaturowych.
i innych zanieczyszczeń (w tym stalą niestopową). Do trawienia stosuje się głównie roztwór wodny kwasów: azotowego (HNO3 8÷20%) i fluorowodowego (HF 0,5÷5,0%) (rys. 1)..

Rys. 1. Środki do trawienia stali nierdzewnych
Fig. 1. Means for Stainless Steel Etching

Nie należy stosować związków zawierających chlorki, np.
kwasu solnego (HCL), gdyż mogą spowodować one korozję
wżerową. W czasie trawienia następuje chemiczne rozpuszczanie tlenków i tworzenie się soli metali ciężkich (żelaza.
i chromu) o działaniu toksycznym. W wyniku reakcji chemicznych wydziela się wodór, który powoduje złuszczanie się.
i odpryskiwanie tlenków wysokotemperaturowych. Tlenki.
w wyniku reakcji wiążą znaczne ilości kwasów zawartych.
w czynniku trawiącym, zmniejszając jego skuteczność i obniżając stężenie do 2÷7%.
Trawienie może być wykonane: zanurzeniowo (w kąpieli
trawiącej) (rys. 2) za pomocą past trawiących (rys. 3) i przez
natrysk.
Przy trawieniu kąpielowym w celu utrzymania wymaganego stężenia należy czynnik trawiący uzupełnić świeżym
kwasem. Narastająca w czasie operacji trawienia ilość soli
metali może zakłócać proces trawienia. Podgrzanie kąpieli
trawiącej częściowo aktywizuje proces. Średni czas trawienia wynosi ok. 5 min, temperatura nie powinna przekraczać
50°C – wyższa temperatura może spowodować przetrawienie materiału. Po przekroczeniu zawartości wolnego żelaza
(metalu) w roztworze powyżej 40÷50 g/l należy kąpiel trawiącą wymienić. Metody postępowania ze zużytym czynnikiem
trawiącym podane będą w dalszej części artykułu.
Wskazane jest okresowe badanie składu chemicznego
kąpieli w laboratorium, gdyż brak kontroli składu chemicznego kąpieli będzie wpływać na czas trwania procesu trawienia.
Czas trawienia zależy również od składu chemicznego stali
oraz temperatury. Temperatura kąpieli może przyspieszyć
proces trawienia (wyższa temperatura) lub go wydłużyć (niska temperatura). Szczegółowe informacje dotyczące temperatury i czasu dla różnych rodzaju stali, zależnie od właściwego środka, powinny być określone i przekazane przez
producenta.
Przy trawieniu zanurzeniowym (kąpielowym) występują
dodatkowo straty czynnika trawiącego, w wyniku konieczności dokładnego przemywania wytrawionych elementów bezpośrednio po ich wyjęciu z kąpieli.
Trawienie zanurzeniowe ograniczone jest głównie wymiarami obrabianych elementów i może być stosowane do obróbki jednocześnie wielu elementów, co podnosi wydajność
prowadzonego procesu. Do trawienia kąpielowego stosowane są wanny wykonane z materiałów odpornych na działanie
czynników chemicznych. W jednej z nich prowadzona byłaby podstawowa operacja trawienia, w drugiej – operacje wykańczające (usuwanie pozostałości czynnika trawiącego).

Mozna też przygotować miejsce, które będzie umożliwiało
zebranie popłuczyn, np. wybetonowaną nawierzchnię z kratką ściekową z odprowadzeniem do pojemnika na popłuczyny.
W przypadku elementów wielkogabarytowych, niemieszczących się w wannach, lub (przy ich braku) gdy nie występuje
konieczność trawienia całej konstrukcji i wystarczy trawienie
miejscowe, stosowana jest obróbka chemiczna przez nanoszenie czynnika trawiącego w postaci pasty (pędzlem) lub
żelu (natryskiem). Do tego celu w większości przypadków
stosowane są preparaty produkowane przez wyspecjalizowane firmy, do których dołączone są szczegółowe instrukcje
ich stosowania.
Jako podstawową zasadę należy przyjąć w tym przypadku konieczność nanoszenia pasty lub żelu na chłodne powierzchnie i niewystawiania tych powierzchni na działanie
ciepła, gdyż może to spowodować stwardnienie lub zestalenie się czynnika trawiącego i utrudnia późniejsze usunięcie
go po zakończeniu obróbki chemicznej. W każdym przypadku
wymagane jest dokładne przemycie obrabianych powierzchni silnym strumieniem wody.
W wytrawianiu stali szlachetnych rośnie znaczenie wytrawiania i polerowania elektrolitycznego. Zachodzące w elektrolicie procesy galwaniczne pomiędzy żelazem (lub stopem
żelaza) i warstwą zgorzeliny można znacznie przyspieszyć.
W trawieniu anodowym poprawia się rozpuszczanie metalu
podstawowego, natomiast w katodowym występuje wzmocnione rozładowanie jonów wodorowych, które w wyniku towarzyszących mu reakcji umożliwia lepsze usunięcie odpornej
na kwas zgorzeliny. W wytrawianiu elektrolitycznym można
pracować z częstą zmianą biegunów; mamy wtedy na przemian wytrawianie anodowe i katodowe. Wytrawianie elektrolityczne trwa zawsze krócej niż wytrawianie chemiczne i nie
zależy od stężenia kwasu.
Wytrawianie elektrolityczne w kąpieli obojętnej ma tę zaletę, że elektrolit praktycznie nie zawiera rozpuszczonych
soli żelaza, ponieważ powstający na katodzie wodorotlenek
metalu alkalicznego powoduje wytrącanie tworzących się na
anodzie soli żelaza. Ponieważ podczas przemiany tworzy się
ponownie elektrolit, to pomijając straty spowodowane wynoszeniem kąpieli, roztwór trawienny nie zużywa się. Roztwór
trawienny można bardzo łatwo regenerować w procesie sedymentacji lub filtracji. W tym przypadku nie powstają kąpiele
zużyte, a popłuczyny zawierają tylko niewielkie ilości zanieczyszczeń. Wadą tej metody są stosunkowo wysokie koszty.

Rys. 2. Trawienie elementów ze stali nierdzewnej metodą zanurzeniową
Fig. 2. Stainless Steel Element Deep Macroetching
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własności preparatu: chemiczne, fizyczne, toksykologiczne, stabilność i reaktywność,
postępowanie z odpadami,
uregulowania prawne.

Operacje po procesach
trawienia i pasywacji

Rys. 3. Trawienie za pomocą past trawiących
Fig. 3. Etching by means of Etching Pastes

Pasywacja
W odróżnieniu od trawienia, przy pasywacji nie jest usuwana górna warstwa metalu. Pasywacja polega na sztucznym wytworzeniu na powierzchni metalu warstwy tlenków
bogatych w chrom, podobnie jak w warunkach naturalnych
w środowisku zawierającym dostateczną ilość tlenu. Jeżeli
w wyniku operacji technologicznych zostanie usunięta lub
uszkodzona warstwa tlenków chromu, a dostęp tlenu do odsłoniętej powierzchni jest utrudniony, należy bezwzględnie
przeprowadzić pasywację w celu uniknięcia możliwości powstania ognisk korozji.
Do pasywacji stosuje się zwykle kwas azotowy, lub niekiedy słabiej utleniający kwas cytrynowy. Warunkiem do
osiągnięcia właściwych wyników pasywacji jest czysta, wolna
od zanieczyszczeń organicznych, smarów, farby, odcisków
palców itp. powierzchnia. Do pasywacji stosuje się kwas azotowy o stężeniu 20÷40% i temperaturze 50÷60°C w zależności od gatunku stali.
Po pasywacji wymagane jest natychmiastowe, dokładne spłukanie obrabianych elementów wodą z ewentualną
neutralizacją pozostałych czynników trawiących. Jednym.
z podstawowych warunków prawidłowo przeprowadzonej
pasywacji jest niedopuszczenie do wysuszenia powierzchni
między poszczególnymi operacjami (trawienie, pasywacja,
spłukiwanie).
W przypadku obróbki chemicznej elementów konstrukcji ze stali stopowych po spawaniu stosowane są preparaty, które jednocześnie usuwają tlenki wysokotemperaturowe.
i odtwarzają warstwę pasywną w jednej operacji technologicznej. Ważnym elementem związanym z zakupami czynników chemicznych do obróbki powierzchniowej metali jest
zapoznanie się z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego załączonej do produktu
przez sprzedawcę. Właściwie przygotowana (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia dotyczącego REACH) powinna
zawierać następujące dane:
– rodzaj preparatu, jego wytwórcę i dystrybutora,
– rodzaj i charakter zagrożeń, które mogą wystąpić przy ich
stosowaniu,
– skład chemiczny preparatu,
– zalecenia dotyczące pierwszej pomocy, postępowanie.
w przypadku pożaru lub niezamierzonego uwolnienia do
środowiska, a także numery telefonów alarmowych,
– zalecenia dotyczące użytkowania, magazynowania.
i transportu,
– środki ochrony indywidualnej,
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Po zakończeniu operacji związanych z oczyszczeniem,
trawieniem i pasywacją pozostają znaczne ilości odpadów
czynników chemicznych o różnym stężeniu substancji toksycznych. Są to pozostałości po środkach do odtłuszczania
powierzchni, zużyte czynniki trawiące i pasywujące oraz
zakwaszone wody po płukaniu wytrawionych elementów.
Wszystkie te czynniki wymagają neutralizacji przed odprowadzeniem ich do kanalizacji komunalnej, stanowią bowiem
zagrożenie dla gospodarki wodno-ściekowej.
Odprowadzenie nieoczyszczonych i niezneutralizowanych chemikalii do komunalnej sieci kanalizacyjnej może
spowodować:
– korozję i uszkodzenia materiałów o niskiej odporności na
działanie kwasów, w tym gorszych gatunków betonu,
– tworzenie się gazów i osadów w sieci kanalizacyjnej.
w wyniku wymieszania się chemikaliów ze ściekami bytowymi,
– zakłócenia lub nawet całkowite zahamowanie procesów
biologicznych w oczyszczalniach ścieków,
– niemożność wykorzystania osadów z oczyszczalni w rolnictwie, ze względu na ich skażenie,
– negatywne oddziaływanie na życie biologiczne w rzekach
w przypadku odprowadzania do nich ścieków zanieczyszczonych chemikaliami.
Ścieki po czyszczeniu i odtłuszczaniu elementów ze stali
zawierają pewne ilości oleju. Może też w nich występować
zawiesina z rozdrobnionego ścierniwa i usuwanych tlenków
po uprzedniej obróbce ścierno-strumieniowej. Neutralizację ścieków tego typu należy uzgodnć z lokalną Inspekcją
Ochrony Środowiska, przy uwzględnieniu zasad i technologii
uzdatniania ścieków w oczyszczalni.
Zużyte kwaśne kąpiele trawiące neutralizuje się za pomocą specjalnych preparatów lub materiałów o charakterze
zasadowym (np. wodorotlenku wapnia). W wyniku reakcji następuje neutralizacja kwasów trawiących i wytrącanie.
z płynów trawiących wodorotlenków i soli metali ciężkich (żelaza, chromu i nikklu), które osadzają się na dnie zbiornika.
Ciecz nadosadowa – po sprawdzeniu poziomu ph, który powinien być w granicach 6,5÷9 – może być odprowadzona do
komunalnej sieci kanalizacyjnej. Problem w tym przypadku
stanowią osady składające się z wodorotlenków i soli metali ciężkich, chemicznie nieobojętnych, o dużym stopniu
nawodnienia. Jeżeli zjawisko to ma charakter masowy (np..

Rys. 4. Powierzchnia stali nierdzewnej przed i po trawieniu
Fig. 4.

Niestety szczegółowa analiza problemu wykazuje, że
operacje związane z neutralizacją czynników chemicznych
są w większości przypadków pomijane i operacje po trawieniu i pasywacji sprowadzają się do spłukania czynników
chemicznych wodą i odprowadzenia ścieków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. Nie bierze się w tym przypadku pod
uwagę faktu, że odprowadzone ścieki po ich przejściu przez
oczyszczalnię zawierają szkodliwe zanieczyszczenia, które
mogą poprzez sieć wodociągową trafić do naszych mieszkań
i organizmów.

Podsumowanie
Rys. 5. Trawienie stali nierdzewnej przez natrysk
Fig. 5. Stainless Steel Etching by means of Spraying.

w przemyśle hutniczym), osady mogą podlegać recyklingowi. Przy małej ilości osadów celowe jest ich przekazanie
do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich przeróbką.
Podobnie należy postępować ze ściekami popłuczynowymi,.
w których zarówno stężenie kwasów, jak i ilość osadów jest
odpowiednio mniejsza. Niemniej jednak bez neutralizacji
ścieków i oddzielenia osadów (nawet przy minimalnej ich ilości) niedopuszczalne jest odprowadzanie ich do komunalnej
sieci kanalizacyjnej.
Odrębnym problemem jest właściwa gospodarka opakowaniami, w których są przechowywane i transportowane
chemiczne środki trawiące. W większości opakowania wykonywane są z kwasoodpornych tworzyw sztucznych jako naczynia do wielokrotnego użytku lub opakowania jednorazowe
przeznaczone do recyklingu za pośrednictwem sprzedawcy.
W każdym przypadku opakowania, po ich opróżnieniu, powinny być dokładnie wypłukane z zastosowaniem środka
neutralizującego i po uzyskaniu właściwego poziomu pH popłuczyny mogą być odprowadzone do sieci kanalizacyjnej.
Wtedy nie występują osady ze związków metali ciężkich.
Opakowania należy oczyścić również w przypadku przewidywanego dłuższego ich przechowywania.
Przy produkcji jednostkowej wielkogabarytowych konstrukcji ze stali wysokostopowych zasady i technologia chemicznego czyszczenia, trawienia i pasywacji są podobne jak
przy elementach małogabarytowych, odmienne całkowicie
są natomiast problemy organizacyjne.
Głównym i podstawowym problemem jest takie zorganizowanie stanowisk do obróbki chemicznej, aby nie dopuścić
do przedostania się agresywnych chemicznie czynników do
otaczającego środowiska (komunalna sieć kanalizacyjna,
gleba, atmosfera itp.).
Obrabiane elementy powinny być ułożone na kwasoodpornej warstwie izolacyjnej (np. grubej folii z tworzywa
sztucznego), tak uformowanej, aby nie wystąpiła możliwość
wycieku poza jej obręb. W tym przypadku najczęściej przeprowadza się obróbkę chemiczną specjalnymi preparatami
trawiąco-pasywującymi lokalnie w miejscach występowania
tlenków wysokotemperaturowych. Obróbkę wykonuje przez
nanoszenie preparatu pędzlem (pasta trawiąco-pasywująca)
lub za pomocą natrysku (żel). Po określonym przez wytwórcę
preparatu czasie przeprowadzana jest (nie zawsze) neutralizacja zastosowanych czynników chemicznych i usunięcie
produktów reakcji przez zmywanie. Zużyte produkty reakcji
powinny być zebrane z miejsca ich stosowania i odprowadzone do kwasoodpornych naczyń w celu usunięcia osadów
ze związków metali ciężkich. Opisane zasady dokładnej utylizacji i neutralizacji ścieków poprodukcyjnych są obecnie
jednym z głównych problemów ze względu na konieczność
ochrony środowiska.

Odprowadzanie niezneutralizowanych ścieków (zneutralizowanych ścieków o nieodpowiednich pH) do kanalizacji – grozi wysokimi karami. Przekazywanie ścieków,
pozostałości po środkach niebezpiecznych, w tym opakowań, wymaga stosowania ustawowego druku Karty przekazania odpadów, prowadzenia określonej w przepisach
ewidencji oraz okresowego raportowania (przygotowania
sprawozdań) do Urzędu Marszałkowskiego. Korzystanie .
z usług firm (utylizujących, transportowych), które nie posiadają odpowiednich pozwoleń – grozi wysokimi karami.
W przypadku wytwarzania odpadów przekraczających określone w obowiązujących przepisach ilości, jak
również w przypadku gromadzenia i transportowania
środków niebezpiecznych – podmiot gospodarczy zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych (wniosek o wydanie pozwolenia składa się .
w miejscowym Wydziale Ochrony Środowiska). Transport
niektórych ilości preparatów niebezpiecznych (w zależności od stopnia zagrożenia) może powodować konieczność
spełnienia wymagań określonych w przepisach ADR.
Wskazane jest prowadzenie zapisów z czynności
dotyczących zastosowania preparatów niebezpiecznych
oraz ich neutralizacji i odprowadzenia do kanalizacji.
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń,
prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone
na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na
mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu od 1 do
4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy: górny, dolny,
lewy i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys.
1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm. Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych
plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach *.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki
– układ SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie
(do 1/3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane
cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. Artykuły prosimy nadsyłać na CD  lub e-mailem wraz
z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane
teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w Przeglądzie Spawalnictwa – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą
reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia
reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne;
informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych. Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów
techniczno-informacyjnych. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajduje się na stronie www.pspaw.ps.pl

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na okres
pół roku lub roku. W  celu zamówienia czasopisma należy wysłać
do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach polecenia przelewu dostępnych
w urzędach pocztowych, bankach, lub na stronie internetowej
www.pspaw.ps.pl. Wpłaty należy przesłać na konto:
Redakcja Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax 0-12 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel. 0-41 368 36 20, fax 0-41 345 15 71
RUCH – Infolinia : 0-804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo
Przegląd Spawalnictwa
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96 zł
rocznie		                                          192 zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja Przegląd Spawalnictwa
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl
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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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