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Aleksander Dąbrowski

Zrobotyzowane stanowiska
spawalnicze – aspekty praktyczne
Robotised welding stations
– practical aspects
Streszczenie

Abstract

Artykuł poświęcony jest aspektom praktycznym stosowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych.
Zawiera informację o rozwiązaniach w komunikacji pomiedzy kontrolerem a spawarką. Przedstawia ewolucję
jednostek mechanicznych robota z punktu widzenia rozwoju kinematyki i możliwości spawalniczych z nią związanych. Systematyzuje wiedzę ogólną z zakresu spawalnictwa w ujęciu aplikacji robotowych. Daje obraz obecnych trendów mających wpływ na dalszy rozwój robtów.
przemysłowych dedykowanych do spawania.

The article is devoted to practical aspects of use of
robotised welding stations. It includes information of solutions in communication between controller and welding
machine. It presents evolution of robot’s mechanical units
from the kinematics development point of view and welding capacities connected with it. It systematizes general
knowledge from the range of welding technology in aspects of applications of robots. It gives an image of present
tendencies having influence on further development of industrial robots intended for welding.

Od autora: mgr inż. Aleksander Dąbrowski – Wychowanek Prof. Jerzego Nowackiego, Wydział Mechaniczny, Politechnika Szczecińska
Doktorant pod opieką Prof. Mariusza Olszewskiego, Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Mechatroniki , Politechnika Warszawska.

Wstęp
Pomimo światowego kryzysu polskie firmy nadal żywo
interesują się robotyzacją procesów spawania. Zainteresowanie nie ogranicza się wyłącznie do zaspokojenia ciekawości nowinkami, ale często kończy się inwestycjami na poziomie nawet kilku milionów złotych. Dlaczego nie skorzystać.
z tych możliwości, skoro blisko połowę tej kwoty można odzyskać ze środków unijnych. Przy dofinansowaniu ważny
jest dokument potwierdzający innowacyjność przedmiotu
takiej inwestycji. Jak zapewniają nas dostawcy stanowisk
zrobotyzowanych ich produkty naszpikowane są taką innowacyjnością, że starczyłoby na kilka doktoratów. W zależności od umiejętności handlowych firm integratorskich najczęściej słyszymy, że „…ten robot potrafi wszystko, do tego
robi trzy razy szybciej, nie marudzi w poniedziałek, i w ogóle
to jest fantastyczny”. Trudno nie ulec, zwłaszcza że sympatyczny handlowiec obiecuje nam wszystko, co chcemy.
usłyszeć. No więc kupujemy…
Stanowisko przyjechało miesiąc później, bo coś tam.
Miało spawać, ale ze względu na trudny dostęp do złączy,
40% spoin nie da się zrobić, chyba że przeprojektuje się
przyrządy i dołoży dodatkowe pozycjonery. Powoli dociera
do naszej świadomości, że zamiast robota spawalniczego
mamy Terminatora, który za wszelką cenę stara się „zrobić
nam pod górę”. Sympatyczny handlowiec uparcie nas przekonuje, że „…robot swoim zasięgiem obejmuje nawet więcej
niż trzeba… itd.” W końcu dochodzimy do wniosku, że gdybyśmy wcześniej wiedzieli to co wiemy teraz, z pewnością
inaczej podeszlibyśmy do tego projektu.
W artykule tym będę chciał przedstawić najnowsze trendy obowiązujące dla robotów spawalniczych różnych produ-

centów, bez powoływania się na konkretne marki. Postaram
się dostarczyć logicznych argumentów obalających mity.
o wszechstronnej uniwersalności czy braku ograniczeń
sta-nowisk zrobotyzowanych. Będę chciał podzielić się kilkulet-nim doświadczeniem przy wdrażaniu aplikacji zrobotyzowanych jako spawalnik. Przedstawię zrozumiałą nomenklaturę z zakresu automatyki i mechatroniki, nie będzie informacji o skomplikowanych protokołach komunikacyjnych..
Postaram się udzielić odpowiedzi na część pytań, które ułatwią podjęcie decyzji o konfiguracji stanowiska.

Koncepcja budowy stanowiska
do spawania zrobotyzowanego
Czym powinno się cechować zrobotyzowane stanowisko
spawalnicze i co powinno zawierać? Oczywiście robota…
Robot jest ważny, ale na początek zastanówmy się, co chcemy zrobotyzować i dlaczego. Robotyzację wprowadzamy,
ponieważ: chcemy zwiększyć wydajność, poprawić jakość,
uzyskać powtarzalność, zredukować zużycie materiałów
dodatkowych i często uniezależnić się od czynnika ludzkiego (spawacza). Zrobotyzowane stanowisko do spawania
to kombinacja: mechanicznego ramienia o wielu stopniach
swobody, kontrolera robota, jak również spawarki, podajnika
drutu, palnika oraz wielu innych komponentów. Robot spawalniczy to tak naprawdę bardzo dobry spawacz, więc samo
ramię robota będzie bezużyteczne bez właściwego sterowania, oprogramowania i połączenia ze spawarką. Jednym
z błędnych przeświadczeń jest stwierdzenie, że robot jest
ważniejszy od spawarki. Oba urządzenia stanowią zespół.
i jedno nie może odstawać od drugiego. Jeśli rozważamy zroPrzegląd spawalnictwa 7-8/2009



Rys. 1. Nawet nieskomplikowane detale wymagają, aby ramię robota wykonało wielokrotne przeorientowanie narzędzia
Fig. 1. Even in case of simple details a robot’s arm has to reorient a
tool many times

Rys. 2. Dla złącza teowego wystarczy jedno przeorientowanie narzędzia. Jednak o łącznym czasie cyklu decydują czasy ruchu roboczego oraz sumaryczne czasy dojścia i powrotu do pozycji HOME
Fig. 2. In case of a tee joint it is enough to reorient a tool only once.
However, times of working motion as well as total times of reaching
and return to the HOME position decide on the total cycle time

botyzowane stanowisko spawalnicze, to ograniczeniem dla
wydajności procesu będzie przede wszystkim spawarka.
Roboty mogą osiągać prędkość w ruchu liniowym nawet
do 12 m/s. Do spawania MIG MAG najczęściej wystarczy
1,5 m/min. Ile spawarka by nie „oddała”, to robot i tak oferuje dużo więcej niż proces technologiczny i fizyka spawania
potrafi wykorzystać.
Czy to oznacza, że robot może być „niemrawy”? Ależ
skąd! Im szybszy robot, tym lepiej. Dlaczego? W zależności od spawanego detalu robot co najmniej kilka razy będzie
potrzebował przeorientować narzędzie (rys. 1). Im szybciej
to zrobi, tym lepiej. Robot z położenia początkowego (startowego) musi ustawić palnik odpowiednio do detalu. Jeśli
na przykład spawamy złącze teowe z dwiema spoinami pachwinowymi, to na pewno palnik trzeba będzie przeorientować przynajmniej raz. Po wykonaniu spoiny z jednej strony
palnik musi powrócić i wykonać obrót (rys. 2). Im szybciej,
tym mniejsze będą odkształcenia i krótszy czas cyklu – to
oczywiste. A zatem najlepsza kombinacja to szybki robot i
wysokowydajna spawarka.

Wszystko w jednym
Czy rozwiązanie, w którym ramię robota, jego kontroler i
spawarka pochodzą od jednego producenta, jest rozwiązaniem najlepszym?
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To bardzo dobre rozwiązanie, chociaż… Weźmy dla przykładu markę Rolls Royce. Każde dziecko wie, że to nietuzinkowe auto. Dla wielu to synonim jakości, szyku i elegancji.
Jednak Rolls Royce to przede wszystkim uznany dostawca silników lotniczych instalowanych w samolotach cywilnych i wojskowych. Pod względem inżynieryjnym to pierwsza liga. Ale ile lata samolotów tej marki i dlaczego Rolls.
Royce nie produkuje robotów czy spawarek?
W typowym samochodzie najczęściej znajdziemy silnik
z takim samym logiem co na masce, jednak całe mnóstwo
komponentów od oświetlenia przez układ wtryskowy, systemy bezpieczeństwa pochodzić będą od różnych wyspecjalizowanych producentów. Ci producenci to dostawcy komponentów specjalistycznych, przeznaczonych do określonego
zastosowania. Jeśli to przełożymy na nasze zagadnienie,
to będziemy mogli powiedzieć, że spawarki dedykowane
do aplikacji zrobotyzowanych śmiało mogą konkurować,
a nawet mogą być lepsze niż rozwiązania kompaktowe.
typu robot i spawarka od jednej matki.
Nikomu nie ujmując, nie zawsze sprawność fizyczna
idzie w parze z możliwościami intelektualnymi. Często, gdy
kładzie się nacisk na rozwój jednego, to w konsekwencji
cierpi drugie. Oczywiście znajdą się wyjątki, tylko czy nam
też się trafi taki wyjątkowy robot. Małysz nie skakał o tyczce,
a Kozakiewicz na nartach. Choć obaj sportowcy byli mistrzami, mieli jednak nieco odmienne specjalizacje.
Nie byłbym obiektywny, gdybym nie wspomniał o istotnym fakcie poprawiającym notowania rozwiązań kompaktowych. Mianowicie kontroler robota zintegrowany ze spawarką, pochodzące od jednego producenta, są od razu gotowe
do użycia. W rozwiązaniu alternatywnym mamy ekstra robota, super spawarkę, i na razie jest tylko dobrze. Nasz zestaw
wymaga komunikacji. Ooo, żaden problem, proszę Pana…
O tu, na palniku, jest taki guziczek i my go zastąpimy przekaźnikiem w szafie robota… Akurat…
Wiadomo, że wyrafinowane spawarki to nie tylko regulacja napięcia i prędkości podawania drutu, a do sterowania
nie wystarczy jedynie spust na rękojeści uchwytu. Obecnie
multiprocesowe spawarki oprócz podstawowych nastaw cechują się:
– synergicznymi programami spawania, podzielonymi wg.
określonych grup materiałowych i zróżnicowanymi.
wg średnic drutu,
– programami do spawania z pulsem lub podwójnym pulsem,
– możliwościami odrębnych nastaw dla rozpoczęcia i zakoń-czenia procesu spawania,
– możliwością regulacji elastyczności łuku,
– możliwością zmiany parametrów w locie (bez wygaszania łuku),
– monitoringiem i archiwizacją parametrów spawania,
– autodiagnostyką oraz wieloma innymi funkcjami.
O nastawach decyduje użytkownik, ale w procesie powinien je kontrolować robot. Jednym przekaźnikiem niestety nie
można tego zrealizować. Kontroler robota ze zintegrowaną
spawarką powinien umożliwiać dostęp do wszystkich funkcji
oferowanych przez źródło. Trzeba sobie zadać pytanie, jakie
możliwości przewidział producent robotów dla swoich spawarek? Jeśli zagwarantujemy prawidłową komunikację robota
i spawarki dla rozwiązania mieszanego (różni producenci)
okazać się może, że taka kombinacja jest optymalna.

Nieco więcej o komunikacji
Doświadczony spawacz o wysokiej kulturze technicznej jest nieocenionym pracownikiem dla produkcji. W trak-

Rys. 3. Dla zdeformowanych lub odkształconych pod wpływem
ciepła detali przy prostoliniowej trajektorii narzędzia, napięcie łuku
będzie zmieniało swoją wartość. Dotyczy to procesu TIG i źródeł.
o charakterystyce stałoprądowej
Fig. 3. In case of details being deformed or misshaped under the
influence of heat, at the straight trajectory of a tool the arc voltage
will change its value. It concerns the TIG process and sources of
constant-current characteristics

Rys. 4. Ten sam detal spawany w układzie z automatyczną regulacją
wysokości. Kontroler robota na podstawie wartości napięcia spawania w czasie rzeczywistym koryguje zadaną trajektorię ruchu
Fig. 4. The same detail welded in the system with the automatic
height control unit. On the basis of welding voltage value, the robot’s
controller corrects a set trajectory of movement in real time

Rys. 5. Dla procesów MIG/MAG realizowanych na spawarkach.
o charakterystyce stałonapięciowej automatyczna regulacja wysokości oparta jest na pomiarze wartości prądu spawania
Fig. 5. In case of the MIG/MAG processes carried out on welding machines of constant-voltage characteristics, automatic height con¬trol
is based on measurement of the welding current value

Rys. 6. Zmiana prędkości podawania drutu przy stałej prędkości
spawania powoduje zmianę objętości spoiny
Fig. 6. Change of the filler wire feed speed at the constant welding
speed causes change of the weld’s volume

cie procesu potrafi odpowiednio reagować na dynamicznie
zmieniające się warunki spawania. Korzysta z wielu zmysłów, aby ocenić jego przebieg. Przy określonych nastawach
prądowonapięciowych, proces kontrolowany jest głównie na
podstawie obserwacji zachowania jeziorka spawalniczego.
i dźwięku palącego się łuku. Robot spawalniczy jest głuchy
i ślepy. Na ogół zmysły te zastąpione są przez interpretację parametrów napięcia i natężenia spawania. Aby zatem
robot spawalniczy właściwie spełniał swe zadanie, zastępując spawacza i jego zmysły, komunikacja pomiędzy spawarką i robotem nie może ograniczać się do kontroli typu
„włącz/wyłącz”. Nawet jeśli spawarka dostarcza nieprzerwanie informacje o napięciu i natężeniu prądu spawania
do kontrolera robota, to informacje te są bezużyteczne bez
właściwego sposobu ich oceny. Połączone siły producenta spawarki oraz producenta robota pozwalają stworzyć
oprogramowanie determinujące zachowanie robota na.
podstawie interpretacji warunków spawania.
Weźmy przykład kontroli długości łuku. Odległość palnika od elementu spawanego powinna być ograniczona w ściśle określonym zakresie. W zależności od procesu długość
łuku to na ogół:
– kilka mm dla metody TIG (3–9 mm),
– kilkanaście mm dla łuku zwarciowego i mieszanego w
metodzie MIG/MAG,
– 20 do 30 mm dla łuku natryskowego (MIG / MAG)
W metodzie TIG mamy źródło o charakterystyce stałoprądowej. Oznacza to, że dla określonej nastawy prądu wartość napięcia spawania może się zmieniać, a jej wartość jest
proporcjonalna do długości łuku. Innymi słowy, odległość
palnika decyduje o napięciu łuku. Krótki łuk oznacza małe
napięcie, długi łuk – wyższe napięcie (7–15 V). Takie cechy
procesu TIG stwarzają idealne warunki do automatycznej
kontroli i korekty położenia palnika. Robot na podstawie informacji o napięciu tworzy rzeczywisty ruch narzędzia, korygując zadeklarowaną trajektorię (rys. 4).
Funkcja ta jest spawalniczą opcją oprogramowania robota. Nie jest to opcja spawarki, jednak dla prawidłowego
działania źródło prądu musi precyzyjnie dostarczać do kontrolera robota informacje o napięciu spawania.
Podobnie jest w przypadku metod MIG/MAG. Dla tych
metod źródło powinno mieć charakterystykę stałonapięciową. Czyli dla ustawionego napięcia spawania i prędkości
podawania drutu, wartość prądu jest wielkością wynikową.
Wartość tego prądu zależy od długości łuku. Odsuwając palnik, wydłużamy łuk i wskutek tego maleje prąd spawania.
Elementy spawane w trakcie procesu nieustannie poddawane są oddziaływaniu ciepła powodującego ich odkształcanie
i w konsekwencji zmiany pierwotnej geometrii. Automatyczna korekta długości łuku pozwala utrzymać stałą odległość
palnika od elementu spawanego niezależnie od jego zmieniającego się kształtu (rys. 5). Stabilizuje się również energia liniowa, co pozytywnie wpływa na bilans ciepła.
Niektórzy producenci wprowadzili na rynek spawarki MIG/
MAG o zmodyfikowanej charakterystyce. Źródła o charakterystyce stałonapięciowej zawierają dodatkowo układ kontrolujący prąd spawania. W źródłach tych nastawiamy napięcie i wymuszamy prąd spawania. Uzyskanie stałej wartości
prądu odbywa się przez zmianę prędkości podawania drutu.
Zmiana prędkości powoduje wydłużenie bądź skrócenie łuku
i dążenie do ustabilizowania prądu przy zadanym napięciu.
To dobre rozwiązanie które może sprawdzić się przy spawaniu ręcznym. Podczas spawania z wykorzystaniem robota
prędkość przesuwu oraz dystans palnika do detalu powinny być stałe. Pozwala to na stabilny przebieg procesu. W
układzie rzeczywistym, kiedy robot porusza się założonym
ruchem prostoliniowym ze stałą prędkością, dystans palnika
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zmienia się w zależności od odkształceń spawanego detalu. Opisane źródło reaguje natychmiast zmieniając prędkość
podawania drutu w celu skrócenia bądź wydłużenia łuku.
Rodzi to jednak negatywne konsekwencje. Przy stałej prędkości przesuwu palnika i zmiennej prędkości podawania drutu objętość spoin zmienia się (rys. 6). W skrajnym przypadku
możemy nie uzyskiwać nominalnej wielkości spoin.
Opisane rozwiązanie stabilizuje łuk, jednak powoduje
zmiany objętości spoiny (przy stałej prędkości przesuwu).
Stabilizacja łuku przez kontrolę prędkości podawania drutu
jest innowacją, która w układzie z kinematyką ruchu robota
wprowadza dodatkowe ograniczenia i jest niekorzystna. To
trochę tak jak samochodzik w wesołym miasteczku z dwoma niezależnymi układami kierowniczymi. Obu kierującym
wydaje się, że kontrolują jazdę, tymczasem autko i tak jedzie
gdzie wypadnie. Po robocie spodziewać się raczej będziemy
czegoś przewidywalnego i bardziej pod kontrolą.

Cechy budowy ramienia robota
Od robota spawalniczego oczekujemy dużych prędkości z
jakimi będziemy mogli operować narzędziem oraz maksymalnego zasięgu roboczego. Pamiętać należy, że zwiększenie
zasięgu powoduje wzrost masy robota, co z kolei negatywnie
wpływa na jego przyspieszenia i uzyskiwane prędkości maksymalne. Cierpi na tym również sztywność jednostki mechanicznej robota. Na ogół robot spawalniczy o zasięgu 1,5–2 m
powinien zapewniać satysfakcjonujące nas prędkości. Dobierając ramię powinniśmy kierować się głównie jego przeznaczeniem do danej aplikacji i unikać przewymiarowania. Zasięg
powinien gwarantować dostęp do wszystkich stref spawania, a
masa ramienia powinna być jak najmniejsza. Kiść robota spawalniczego powinna umożliwić obciążenie jej masą odpowiadającą wadze palnika i złącza antykolizyjnego. Na ogół masa
ta nie przekracza 6 kg. Optymalne rozwiązanie to kompromis
łączący wyżej wymienione cechy. Oczywiście można spotkać
aplikacje, gdzie stosowane są roboty o większym zasięgu i
udźwigu. Dla konstrukcji o większych gabarytach stosuje się
rozwiązania, gdzie robot współpracuje z manipulatorem bądź
przemieszcza się na szynie wzdłuż detalu. Alternatywnym
rozwiązaniem może być stanowisko z kilkoma robotami pokrywającymi swym zasięgiem cały wymagany obszar spawania.
Dodatkowa korzyść tego rozwiązania polega na tym, że każdy dodatkowy robot spawalniczy powoduje zwielokrotnienie
wydajności spawania. Tymczasem układ dodatkowej szyny
i pozycjonera zwiększają zakres roboczy, ale nie podnoszą
wydajności spawania. Reasumując, podstawowe kryteria w
doborze ramienia robota powinny być determinowane przede
wszystkim przez aplikacje w której będzie on zastosowany.
Z punktu widzenia kinematyki do spawania wymagane są
roboty 6-osiowe. Taki układ pozwala na manipulację pal-nikiem we wszystkich stopniach swobody. Oznacza to, że określony punktów w przestrzeni w układzie kartezjańskim X,Y,Z
może być osiągnięty z dowolnego kierunku. Innymi słowy,
oprócz możliwości poruszania się w kierunkach X,Y,Z mamy
również możliwość obrotu wokół tych osi. Taka budowa sześcioosiowego robota przemysłowego do spawania nie zmieniała się od kilkudziesięciu lat. Uzbrojenie ramienia robota w
palnik do spawania wprowadza jednak pewne ograniczenie
ruchowe. Dotychczasowe konstrukcje wymuszały prowadzenie kabli równolegle do sztywnych elementów ramienia.
Podczas ruchów roboczych kable musiały owijać się wokół
ramienia i w konsekwencji ograniczały jego swobodę. Poprawę kinematyki w układzie robot – palnik uzyskano dopiero
wówczas, gdy wprowadzono przelotową kiść. Pozwala ona
na poprowadzenie palnika i przewodów centralnie przez jej
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środek. Przelotowa kiść robota zapewnia większą swobodę
w operowaniu i umożliwia pracę w strefach o skrajnie małym
dostępie. A zatem dobierając ramię robota spawalniczego,
powinniśmy poszukać tego typu rozwiązań, zwłaszcza jeśli
chcemy spawać detale o złożonych kształtach.

Programowanie off line
Wielu producentów robotów oferuje oprogramowanie off
line. Stanowi ono formę wirtualnego robota z „pełną funkcjonalnością”. Według zapewnień dostawców można niby wczytać rysunek CAD, a komputer sam wygeneruje trajektorię.
i prawdziwy robot będzie mógł od razu spawać. Powodzenia.
Żaden z szanujących się programistów robotów w aplikacjach spawania nie pozwoliłby sobie na takie skróty. Prawdopodobieństwo kolizji jest niestety bardzo duże. Pamiętajmy,
że w spawaniu nie ma bezpośredniego kontaktu palnika ze
spawanym detalem. W przypadku obróbki skrawaniem jest
odwrotnie, trzeba narzędziem wejść w obrabiany detal, aby
nadać mu oczekiwaną formę. Przy spawaniu palnik może się
znaleźć w odległości kilku mm od detalu, ale unikamy bezpośredniego kontaktu. Kto zapewni nas, że wszystkie detale po
cięciu termicznym będą miały idealną geometrię, tak jak w
środowisku CAD. W aplikacjach spawania zrobotyzowanego,
oprogramowanie off-line służy do weryfikacji i wizualizacji
możliwości naszego przyszłego stanowiska, nim przystąpimy do jego budowy czy przezbrojenia. Kolizje w środowisku
wirtualnym są mniej kosztowne. Przeniesienie programów ze
środowiska wirtualnego na rzeczywiste obiekty jest możliwe,
jednak wymaga skrupulatnej weryfikacji krok po kroku. Okazuje się, że programowanie w czasie rzeczywistym robotów
spawalniczych trwa krócej niż import ze środowiska off-line.

Podsumowanie
Robotyzacja procesu spawania ma zapewnić powtarzalność, wzrost wydajności, zwiększyć jakość oraz
zredukować zużycie materiałów dodatkowych. Przeznaczeniem tego stanowiska jest spawanie i to ten proces
jest głównym ograniczeniem. W celu sprostania oczekiwaniom musimy zastosować najbardziej wydajne źródło
prądu. O jego wydajności świadczy nie tyle maksymalny
prąd spawania, co możliwości komunikacji z kontrolerem
robota. Spawarka przeznaczoną do współpracy z robotem powinna mieć całe sterowanie i komunikację zaimplementowane do kontrolera. W takim układzie interfejs
spawalniczy robota pozwoli na maksymalne wykorzystanie możliwości nastaw spawarki. Wspólne sterowanie
robotem i spawarką zapewnia integralność systemu, lepsze zarządzanie i monitoring procesu. Pełna komunikacja umożliwia korektę i dopasowanie trajektorii ruchu do
rzeczywistych warunków spawania. Dostęp do całego
obszaru spawania można uzyskać, stosując zewnętrzne
osie robota w postaci przesuwnej podstawy robota czy
wieloosiowych pozycjonerów. Ze względu na wydajność
spawania korzystniejszym rozwiązaniem może okazać
się dodatkowy robot. Zrobotyzowane stanowiska do spawania, to stanowiska przeznaczone do ściśle określonych
zastosowań. Należy unikać konfiguracji „uniwersalnej” .
o pozornie szerokim spektrum zastosowania. Optymalna
konfiguracja zapewni maksimum możliwości i będzie decydować o elastyczności. Środowisko wirtualne robota to
element wspomagania procesu projektowania. Na razie
jednak dobór technologii spawania wymaga prób i weryfikacji, dotyczy to także robotów spawalniczych.

Adam Jastrzębski
Edmund Tasak

Wpływ pulsacji łuku MIG na strukturę
spoin stopów aluminium
Inflence of pulsation of the MIG arc
on the structure of aluminium alloys welds

Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono kierunki rozwoju urządzeń
spawalniczych w Japonii. Przedstawiono wyniki badań
wpływu spawania metodą MIG z pojedynczą i podwójną pulsacją łuku na makrostrukturę spoin aluminiowych.
Ustalono, że spawanie z podwójnym pulsem ze względu
na niższą energię liniową (tzw. zimne jeziorko) daje najbardziej rozdrobnioną strukturę krystaliczną. Spawanie.
z pojedynczym pulsem powoduje powstanie struktury
krystalicznej rozdrobnioną tylko w samym nadlewie, natomiast spawanie bez pulsacji łuku wytwarza w spoinie
bardzo niekorzystne kryształy słupkowe, które zwiększają skłonność do pęknięć na gorąco.

In the article trends of development of welding equipment in Japan were discussed. Results of examinations
of influence of welding using MIG method with both single
and double arc pulsation on a macrostructure of aluminium welds are presented. It was stated that, because of
lower line energy (so called cold weld pool), welding with
double pulse has the most disintegrated crystalline structure. Welding with a single pulse results in crystalline structure in a weld reinforcement only, while welding without
arc pulsation causes formation of very adverse columnar
crystals, which increase susceptibility to hot cracking.

Wstęp
Rozwój elektroniki, technologii, fizyki łuku i informatyki spawalniczej (mechatroniki) spowodował, że spawalnicze źródła zasilania, a także ich wyposażenie znacznie się
zmieniły. Różne sposoby kontroli parametrów wyjściowych
spawarek i metody kontroli procesów spawalniczych spowodowały, że techniki, które tradycyjnie byłyby niemożliwe do
zastosowania, mogły być stosunkowo łatwo realizowane.
Istotnie rozwinięto kontrolę temperatury jeziorka spawalniczego, a tym samym kontrolę struktury metalurgicznej i parametrów wytrzymałościowych materiałów drobnoziarnistych,
stali stopowych i aluminium.
Nowoczesne urządzenia spawalnicze znacznie różnią się
od urządzeń starego typu, ponieważ wykorzystują inwertorowe źródła zasilania z wewnętrzną zmianą częstotliwości,

Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak – AGH Kraków, Adam
Jastrzębski – student Inżynierii Spajania V roku AGH i II roku
budownictwa Politechniki Krakowskiej.

dające możliwość uzyskania odpowiedniej charakterystyki
statycznej U(I) i dynamicznej na wyjściu U(I,t). Zastosowane
mikrokomputerowe systemy sterowania parametrami prądu
pulsacyjnego i kontroli tych parametrów na wyjściu umożliwiły precyzyjne sterowanie zjawiskami zachodzącymi podczas
spawania w łuku elektrycznym. Rozwój tego typu urządzeń,
w których elektronika steruje sygnałem prądowym uzyskiwanym na wyjściu, kontroluje go, a także zmienia w zależności
od czynników zakłócających, spowodował, że urządzenia te
za pomocą odpowiedniego programu mogą realizować pro-

Rys. 1. Schemat spawarki inwertorowej
Fig. 1. Diagram of an inverted welding machine
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Rodzaje pulsacji łuku

cesy niemożliwe do zrealizowania przy zastosowaniu urządzeń tradycyjnych.
Zastosowanie odpowiedniego programu pulsacji łuku
umożliwia spawanie:
– przetopu zimnym jeziorkiem, „STT” i „FastRoot”,
– impulsowe zwarciowe aluminium ze stalą,
– stali nierdzewnych z pojedynczym pulsem,
– aluminium z podwójnym pulsem,
– kilkoma łukami w jednym dużym i zimnym jeziorku spawalniczym.
Pozostaje jeszcze omówić budowę regulatorów prądu.
i napięcia proporcjonalno-całkująco-różniczkujących działających na jeden ze sposobów:
– kształtowanie przebiegu prądu w czasie stosowane jest.
w urządzeniach do spawania łukiem zwarciowym wykorzystywanych do wykonywania przetopów,
– kształtowanie przebiegu napięcia w czasie stosowane
jest w urządzeniach z natryskowym forsowaniem łuku powodującym zawężenie łuku, wzrost ciśnienia i wtopienia
w wyniku obniżenia temperatury łuku chłodzonego strumieniem przemieszczających się małych kropel [2].
Zastępuje to sztywną i opadającą charakterystykę statyczną tradycyjnych urządzeń w warunkach dynamicznych.
W dalszej części artykułu zostaną omówiono różne rodzaje pulsacji łuku. Podczas spawania MIG/MAG bardzo
często pulsację łuku stosuje się w celu zmniejszenia ilości
odprysków, nie jest to jednak jedyny efekt, który pulsacja łuku
powoduje.

Metody pulsacji łuku możemy podzielić na puls: pojedynczy tzw. Standard puls, podwójny tzw. Super puls, hybrydowy. Wszystkie rodzaje i odmiany pulsacji łuku pokazano.
w tablicy I.
Pojedynczy puls polega na pulsacji prądu od prądu bazy
Ib do prądu impulsu Ip. Puls ten może odbywać się jako puls
DC i AC. Pojedynczy puls prądu DC to puls, którego wahania odbywają się w zakresie prądu stałego. Puls ten pozwala kontrolować przenoszenie kropel ciekłego metalu w łuku
spawalniczym, czego efektem jest przenoszenie jednej kropli
w czasie jednego impulsu, a tym samym ograniczenie odprysków spawalniczych. Natomiast puls AC jest bardzo zbliżony
kształtem do DC, z tą zasadniczą różnicą, że prąd bazy na
wykresie znajduje się po przeciwnej stronie osi 0, a więc pulsacja odbywa się w zakresach prądu przemiennego. Taka
pulsacja pozwala kontrolować przenoszenie kropel i ilość
wprowadzonego ciepła, co powoduje, że możemy przenosić
jedną kroplę w czasie jednego impulsu, ograniczyć wtopienie
i zwiększyć wydajność topienia drutu.
Prąd AC prostokątny niesymetryczny dzięki regulacji balansu (udziału czasu jarzenia się łuku DC+ do czasu jarzenia się łuku DC-) i offsetu (udziału napięcia dodatniego do
napięcia ujemnego) pozwala na płynną regulację szybkości
stapiania elektrody (zabieranie ciepła topienia), głębokości
wtopienia (obniżanie temperatury jeziorka ciepłem topienia),
szerokości ściegu i grzania jeziorka.

Tablica I. Rodzaje pulsacji łuku [1]
Table I. Types of arc pulsation [1]
Pozwala kontrolować
Rodzaj
pulsu

Standardowy
puls
(pojedynczy
puls)

Super
puls z
niską
częstotliwością
pulsu
(podwójny
puls)

Charakterystyka prądowa

D
C

                  

ciekłe
jeziorko

wprowadzane
ciepło

Spowodowany efekt

- w czasie jednego pulsu przenoszona.
jedna kropla
- ograniczenie odprysków .
spawalniczych

A
C

- w czasie jednego pulsu przenoszona.
jedna kropla
- płytsze wtopienie
- wysoka prędkość topienia drutu

D
C

- sterowanie topieniem jeziorka za.
pomocą charakterystyki prądowej
- przeciwdziałanie wadom spoiny .
przez pulsację topionego jeziorka

A
C

- sterowanie topieniem jeziorka za.
pomocą charakterystyki prądowej
- zapobieganie przepaleniom podczas.
spawania cienkiej blachy
- kontrola wprowadzonego ciepła
- kontrola trwania DC/AC
- kontrola topionego jeziorka .
i wprowadzonego ciepła
- kontrola szerokości topienia

AC/DC
hybrydowy
puls

            – główny cel kontroli,



przenoszenie
kropel

– uboczny cel kontroli
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Stosowanie tradycyjnych źródeł ciepła dających stałą
szybkość topienia materiału dodatkowego wymusiło teoretyczne rozpracowanie techniki spawania i uczenie spawaczy
wpływania na procesy cieplne przez zmianę położenia łuku
w stosunku do jeziorka. Spawacz prowadząc łuk na początku
jeziorka zwiększał wtopienie, odbierał ciepło topienia i obniżał temperaturę jeziorka, a prowadząc uchwyt wolniej w końcowej części jeziorka zmniejszał wtopienie i zgodnie z zasadami termodynamiki podwyższał temperaturę jeziorka [4].
Te mało znane metody nie mogły pokonać wiary spawalników we wpływanie na strukturę poprzez energię liniową.
Zagraniczni konstruktorzy podchwycili tę myśl i nowej generacji urządzenia STT do wykonywania przetopu poprzez
zmianę własności łuku w wyniku parowania wykrywają położenie łuku w stosunku do jeziorka. Gdy spawacz prowadzi łuk.
w początkowej części jeziorka, komputer spawarki zmniejsza
moc topienia przez zmniejszenie częstotliwości impulsów,.
a gdy spawacz prowadzi łuk w końcowej części jeziorka, automatyka zwiększa moc topienia i obniża temperaturę jeziorka
przez wzrost częstotliwości impulsów prądu zwarciowego.
Powstanie tych urządzeń usuwa w cień stosowane.
w przeszłości modele punktowego i liniowego źródła ciepła
w obliczaniu procesów cieplno-mechanicznych spawania.
i zamianie dotychczas stosowanej w WPS energii liniowej na
energię potrzebną do wykonania 1 kg spoiny.
Podwójny puls łączy w sobie dwa pulsy, o dużej częstotliwości i o niskiej częstotliwości, który moduluje ten pierwszy.
Oba pulsy w wyniku pulsacji jeziorka i mocy łuku powodują
ograniczenie pęknięć, zabezpieczenie przed porowatością.
i zatrzymanie topienia. Pulsacja tego typu może być stosowana do sterowania DC i AC, a obie te pulsacje zarówno dla
prądu DC, jak i AC dzięki kontroli przenoszenia kropel do
ciekłego jeziorka, a w przypadku AC także ilości wprowadzonego ciepła, pozwalają na sterowanie jeziorkiem przez topienie podłoża, przeciwdziałanie wadom spoiny, zapobieganie
przegrzaniu i przepaleniu materiału.
Puls hybrydowy jest to metoda alternatywnej wymiany.
w określonym czasie pomiędzy pulsacją prądu AC i DC. Wymiana ta pozwala na sterowanie kształtem zgodnie z czasem
trwania AC do DC. Puls hybrydowy umożliwia kontrolę jeziorka przez odbieranie ciepła topienia podłoża i ilości wprowadzonego ciepła oraz kontrolę szerokości topienia.

jeziorka nie przerywają krystalizacji i nie powodują jej zatrzymywania.
W celu uzyskania krystalizacji o charakterze przerywanym, co znacznie rozdrabnia strukturę, musimy wprowadzić
podwójny puls, który polega na modulacji impulsu wysokiej
częstotliwości impulsem małej częstotliwości (ta operacja znana jest z techniki radiowej). Podczas spawania z podwójnym
pulsem występuje nagrzewanie i chłodzenie ciekłego jeziorka
(rys. 3). W wyniku zwiększania i zmniejszania ilości doprowadzonego ciepła proces krystalizacji staje się przerywany,.
a wizualnym efektem jest pojawienie się regularnej łuski.
Na rysunku 4 porównano wygląd spoiny aluminiowej.
z pojedynczym i podwójnym pulsem.

Rys. 2. Schemat przebiegu prądu podczas spawania z pojedynczym pulsem [3]
Fig. 2. Current waveform during welding with a single pulse [3]

Charakterystyka pojedynczej
i podwójnej pulsacji prądu
W czasie spawania aluminium największą trudnością jest
topienie podłoża, które wymaga podgrzania blach o bardzo
dużej przewodności cieplnej. Parametry spawania impulsowego ustawia się tak, aby w trakcie trwania prądu bazy blacha była nagrzewana, a podczas prądu impulsu była topiona.
Ta zmiana wartości prądu wytwarza pole magnetyczne, które
urywa kroplę i stabilizuje jej przechodzenie w łuku elektrycznym do jeziorka (rys. 2).
Kropla stopionego metalu jest „zimna” w stosunku do temperatury metalu w jeziorku spawalniczym i w kontakcie z nim
może spowodować rozprysk metalu. Urywanie mniejszych
kropel zwiększa stosunek powierzchni grzania do masy kropli, co powoduje, że w trakcie przechodzenia kropli w łuku
elektrycznym małe krople wpadając do ciekłego jeziorka nie
powodują rozprysków. Aby to uzyskać, zwiększa się częstotliwość pulsacji, co powoduje zwiększenie częstotliwości urywania mniejszych kropel.
Spawanie pojedynczym pulsem powoduje, że proces krystalizacji jest prawie ciągły, gdyż małe krople wpadające do

Rys. 3. Schemat przebiegu prądu podczas spawania z podwójnym
pulsem [3]
Fig. 3. Current waveform during welding with a double pulse [3]
a)

b)

Rys. 4. Spoina wykonana: a – pojedyńczym pulsem b – podwójnym
pulsem
Fig. 4. Weld carried out: a – with a single pulse b – with a double
pulse
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Następnym problemem podczas spawania aluminium
metodą MIG jest przegrzanie materiału związane z wysoką
temperaturą jeziorka spawalniczego. Przez wprowadzenie
podwójnego pulsu można efektywnie obniżyć temperaturę
jeziorka, ograniczyć rozrost ziaren i zmniejszyć wymieszanie
materiału w jeziorku.

Urządzenia zastosowane do badań
Spawalne stopy aluminium charakteryzują się skłonnością do pękania na gorąco. Znaczący wpływ na pękanie ma
charakter krystalizacji podczas krzepnięcia spoiny. Z metalurgii spawania wiadomo, że rozdrobnienie struktury powstałej podczas krzepnięcia istotnie wpływa na zwiększenie odporności na pękanie gorące. Celem pracy było sprawdzenie
możliwości zewnętrznego oddziaływania na proces krzepnięcia i strukturę spoiny przez pulsację łuku.
Obecnie nowoczesne urządzenia do spawania metodą
MIG mają inwertorowe układy zasilania. Są to urządzenia,
które przekształcają prąd o częstotliwości 50 Hz na częstotliwość od 20 do 100 kHz. Regulacja prądu spawania odbywa
się przez zmianę częstotliwości. Przy niższych częstotliwościach prąd jest mniejszy. Wzrost częstotliwości powoduje
wzrost wartości prądu spawania. Spawanie może odbywać
się z podwójną lub pojedynczą pulsacją łuku.
Próbki do badań wykonano w Morskiej Stoczni Remontowej Świnoujście za pomocą urządzenia firmy ESAB Synermig 402 i Fronius.
Zalety inwertorowego układu zasilania MIG z podwójnym
pulsem są następujące:
– bardzo dokładna regulacja prądu spawania, nawet przy
dużych natężeniach prądu spawania,
– dużo lżejsze i mniejsze od tradycyjnych źródła zasilania
tej samej mocy,
– możliwość regulacji parametrów statycznych U (I) i dynamicznych U (I, t),
– możliwość regulacji przechodzenia metalu w łuku, temperatury łuku, kąta rozwarcia łuku i kontrola głębokości
wtopienia,
– większa sprawność tych urządzeń pozwalająca uzyskiwać takie same efekty przy nastawach parametrów.
o 30% mniejszych w stosunku do tradycyjnych.

Wykonanie połączeń spawanych
Połączenia spawane wykonane zostały wg opracowanych instrukcji spawania (WPS).
Na blasze aluminiowej o wymiarach 300 x 150 mm i grubości 12 mm zostały wykonane 4 napoiny w odpowiedniej
odległości, tak aby strefy wpływu ciepła nie nakładały się
na siebie. Dwie napoiny były wykonane tradycyjną metodą
MIG, jedna z pojedynczym pulsem i jedna z podwójnym pulsem. Ponieważ spawanie aluminium wymaga podgrzania do
temperatury 20÷50oC i technika spawania jest silnie uzależniona od temperatury podgrzania, to zimną próbkę spawano najpierw metodą z podwójnym pulsem, a następnie już
podgrzaną próbkę spawano pojedynczym pulsem, na końcu dobrze nagrzaną próbkę spawano bez pulsu. Spawanie.
w odwrotnej kolejności powodowało powstawanie przyklejeń. Wygląd pospawanej płyty pokazano na rysunku 5. Parametry wykonywania napoin oraz energię liniową spawania.
podano w tablicy II.
Z napawanej płyty wycięto próbki poprzeczne do badań
makroskopowych. Wygląd makrostruktury napoin pokazano
na rysunkach 6÷8.

10

Przegląd spawalnictwa 7-8/2009

Rys. 5. Płyta próbna z wykonanymi napoinami
Fig. 5. Test plate with padding welds carried out

Rys. 6. Makrostruktura napoiny aluminiowej wykonanej bez pulsacji
Fig. 6. Macrostructure of aluminium pudding weld carried out without
arc pulsation

Napoina wykonana bez pulsacji łuku wykazuje wyraźną
strukturę dendrytyczną (rys. 6), natomiast napoiny wykonane z pulsem pojedynczym (rys. 7) i podwójnym (rys. 8) mają
wyraźnie drobniejszą makrostrukturę oraz nie wykazują
struktury kolumnowej. Widoczne są ponadto linie przystankowe występujące w procesie krzepnięcia (rys. 7). Napoiny
wykonane z pulsacją łuku mają wyraźnie wyższy nadlew, co
świadczy o intensywniejszym topieniu drutu w porównaniu.
z topieniem materiału blachy.
Tablica II. Parametry napawania
Table II. Parameters of surfacing
Ścieg

Natężenie
prądu, A

Napięcie, V

Energia
liniowa,
J/mm

1.

160

23,3

500

bez pulsu
+ zakosy

2.

162

23,2

580

bez pulsu
+ zakosy

3.

107

22

516

puls pojedynczy
+ zakosy

4.

96

21,8

482

puls podwójny
+ zakosy

Rys. 7. Makrostruktura napoiny
aluminiowej wykonanej z pojedynczym pulsem łuku. Rozdrobniona struktura w nadlewie
Fig. 7. Macrostructure of aluminium pudding weld carried out
with a single arc pulse. Disintegrated structure in the reinforcement

Uwagi

Rys. 8. Makrostruktura napoiny
aluminiowej wykonanej z podwójną pulsacją łuku. Rozdrobniona strefa wtopienia i nadlew
Fig. 8. Macrostructure of aluminium pudding weld carried out
with a double arc pulse. Disintegrated fused zone and reinforcement

Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, że możliwe jest
rozdrobnienie struktury spoiny wskutek oddziaływania
na sposób topienia i przenoszenia metalu w łuku. Zastosowanie pojedynczego i podwójnego pulsu podczas.

spawania nowoczesnymi urządzeniami spawalniczymi
pozwala zmienić charakter krzepnięcia, obniżyć energię
liniową spawania, a przez to zwiększyć odporność na pęknięcia gorące.
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Mario de Dompablo

Nowe rozwiązania w technologii
spawania coldArc i forceArc
New solutions in welding
technology coldArc and forceArc
Streszczenie

Abstract

Łączenie nowoczesnych superlekkich materiałów
wymaga technologii, jakiej nie mogą zapewnić tradycyjne metody spawania w osłonie gazowej. Niezbędne
jest rozwinięcie wariantów metod spawania łukowego, które doprowadzałyby do materiału bardzo mało
ciepła, ale które wciąż gwarantowałyby, że połączenia będą wytrzymałe. ColdArc jest odmianą metody
MIG/MAG spełniającą te wymagania. W metodzie tej
wszystkie regulacji procesu są przeprowadzane bezpośrednio w źródle zasilania, bez mechanicznej ingerencji.
w podawanie drutu. Dzięki temu jest możliwe stosowanie
standardowych uchwytów, a metodę tę można również
stosować z powodzeniem przy spawaniu ręcznym.

Connecting of modern extra-lightweight materials.
needs using of technology, which cannot be provided by
the traditional methods of gas shielding welding. It is necessary to develop variants of the arc welding method,
which would deliver to the material a very small amount
of heat, but which would still ensure that joints would be
tough. ColdArc is a modification of the MIG/MAG method,
which meets those requirements. In that method all interventions in the process are made directly in the source.
of power supply, without mechanical intervention in solder wire feeding. Due to that it is possible to use standard
holders and that method may be also successfully used at
manual welding.

Wstęp
Poza hasłami „wyżej, dalej, szybciej”, które przez wiele lat
wyznaczały wyzwania dla współczesnego świata technologii,
od niedawna występuje także żądanie „łatwiej”. Koncentruje
się ono głównie na budowie pojazdów, uzyskaniu oszczędności paliwa w trakcie przyspieszania, jazdy i hamowania poprzez obniżenie masy, co zwiększa oszczędność zasobów,
wpływa na obniżkę kosztów, a także poprawę ochrony środowiska. Powstają coraz lżejsze modele pojazdów. Jest to
możliwe dzięki zastosowaniu cieńszych blach z superwytrzymałych stali oraz lżejszych materiałów, takich jak aluminium
i magnez. Jednakże, takie projekty wymagają technologii
spawania, których zwykły sprzęt spawalniczy nie jest w stanie zapewnić. Należało rozwinąć nowe metody, dzięki którym
do złącza podczas spawania jest wprowadzana bardzo mała
ilość ciepła. ColdArc to właśnie taka metoda.

jest stosunkowo krótki, kropla wchodzi szybko w kontakt.
z jeziorkiem spawalniczym i łuk gaśnie. Pod wpływem działania napięcia powierzchniowego jeziorka kropla odrywa się od
końca elektrody (w ostatniej fazie procesu odłączania, kiedy
połączenie metaliczne między elektrodą i jeziorkiem jest już
ograniczone, wtedy efekt zaciskania łuku również wspomaga
ten proces poprzez siłę Lorentza, podobnie jak efekt nagrzewania Joule’a, powodowany przez coraz większą gęstość
prądu), a gdy zostanie zerwany płynny mostek pomiędzy.
elektrodą a spawanym elementem, łuk zapala się ponownie.
Na rysunku 1 pokazano, co się dzieje z parametrami elektrycznymi. Na początku zwarcia występuje zmniejszenie napięcia, ponieważ opór elektryczny płynnego mostka jest teraz
niższy od poprzedniego poziomu oporu łuku. Jednocześnie
natężenie zaczyna wzrastać, aż do osiągnięcia wartości
natężenia zwarcia. Gdy tylko nastąpi zerwanie połączenia
1

2

3

Krótki łuk: konwencjonalna
metoda spawania
Krótkiego łuku używa się w spawaniu MIG/MAG w zakresie małych mocy, tzn. przy bardzo niskim natężeniu i napięciu. W procesie tym sposób przenoszenia materiału to
cykliczne fazy zapalania łuku i zwarcia, jak jest to pokazane
na rysunku 1. Po upływie określonego czasu po zajarzeniu
łuku, na końcu elektrody tworzy się kropla, a ponieważ łuk
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Rys. 1. Kolejne fazy spawania: 1 – tworzenie łuku, 2 – zwarcie,.
3 – koniec zwarcia i nowa faza zajarzenia
Fig. 1. Successive phases of welding: 1 – arc formation, 2 – shortcircuit, 3 – end of short-circuit and a new phase of ignition

metalicznego między elektrodą a spawanym przedmiotem,
napięcie szybko rośnie, bo jego wzrost jest potrzebny do
zajarzenia łuku. Jednakże, spadek napięcia od tego punktu
jest bardzo wolny z powodu indukcyjności występujących w
obwodzie natężenia spawania, a zatem proces ponownego
zajarzenia ma miejsce przy stosunkowo wysokiej wyjściowej
mocy elektrycznej. W tym procesie możliwe jest, że część
płynnego mostka wyparuje wybuchowo, jeśli się tego nie
powstrzyma odpowiednio gwałtowną uderzeniową zmianą
w obwodzie natężenia. Skutkiem jest albo powstanie dużej
ilości rozprysków, albo bardzo niska dynamika procesu, aż
do niestabilności. Jest to szczególnie szkodliwe w przypadku
prac spawalniczych, które wymagają, by dostarczone ciepło
było niewielkie, to znaczy przy spawaniu bardzo cienkich źle
przygotowanych blach, bo metal spoiny odrywa się w miejscu ponownego zajarzenia łuku, dziurawiąc blachę. Przy
spawaniu blach pokrywanych powierzchniowo, na przykład
ocynkowanych, też istnieje ryzyko, że powłoka wyparuje
i zostanie utracona ciągłość zarówno w strefie złącza, jak.
i grani. W przypadku stali superwytrzymałych może spaść
ich wytrzymałość (objawiająca się spadkiem twardości), jeśli
dostarczy się za dużo ciepła. Dlatego, choć zwykły krótki łuk
jest doskonałym narzędziem do spawania cienkich blach, nie
nadaje się do materiałów bardzo wrażliwych na ciepło.

Poprawa procesu spawania krótkim łukiem
Podejmowano wiele prób poprawy działania krótkiego
łuku, zwłaszcza w momencie ponownego zajarzenia po zwarciu, podobnie jak prób zastosowania krótkiego łuku, który dostarczałby mniej ciepła. Już w latach osiemdziesiątych starano się zredukować natężenie bezpośrednio przed zerwaniem
połączenia metalicznego zwarcia, aby później dostarczyć impuls o wysokim napięciu w celu ułatwienia procesu ponownego zajarzenia. W ten sposób udało się uzyskać ograniczenie
tworzenia się rozprysków, ale redukcja dostarczanego ciepła
była minimalna [1].
Następnym etapem był zmodyfikowany krótki łuk ChopArc, który, jako bezpieczny proces MAG, był dużym postępem, zwłaszcza dla blach o bardzo małych grubościach:
0,8÷0,2 mm [2, 3]. Ponadto wynaleziono system samoregulacji dla optymalizacji jakości procesu w czasie rzeczywistym
[4]. W późniejszych rozwiązaniach pracowano z pulsacyjnym podawaniem drutu, w którym czas trwania zwarcia jest
zmniejszony dzięki cofnięciu drutu w czasie zwarcia, by łatwiej zerwało się jego połączenie metaliczne. Uzyskuje się
proces spawania o małej mocy z mniejszym tworzeniem się
rozprysków [5]. Ponieważ potrzebne jest urządzenie odciągające i uchwyt push-pull z dwoma wysokodynamicznymi silnikami do podawania drutu, ten proces bardziej nadaje się do
spawania automatycznego i jest stosowany wyłącznie przy
wykorzystaniu robotów spawalniczych.

Rys. 2. Przenoszenie materiału, natężenie i napięcie w procesie.
coldArc
Fig. 2. Material transfer, current strength and voltage in the coldArc
process

zewnętrzna moc w czasie procesu ponownego zajarzenia
jest krytyczna podczas spawania cienkiej blachy, dokonuje
się aktywnej ingerencji w kształt przebiegu wprowadzanej
mocy dla całości procesu, tj. fazy łuku i fazy zwarcia, a w
szczególności podczas ponownego zajarzenia łuku, gdy
kształt napięcia nie różni się od normalnego procesu z krótkim łukiem (rys. 2).
Moc zewnętrzna służy jako wskaźnik przy kontrolowaniu
natężenia. Jednak, aby osiągnąć sukces, należy dokonywać
ciągłego pomiaru napięcia i odpowiednio reagować na wszelkie zmiany (natychmiastowa i wysoce dynamiczna regulacja
wartości). Można użyć procesora sygnałów cyfrowych (DSP),
żeby określić moc łuku bezpośrednio przed ponownym zajarzeniem w okresie mniejszym niż 1 ms w celu uzyskania
bardzo łagodnego ponownego zajarzenia (rys. 2).
Jednak, aby bezpośrednio na końcówce elektrody mogła
powstać wystarczająca ilość stopionego materiału, wzrasta
wymagana energia. Dlatego natychmiast po ponownym zajarzeniu łuku wzrasta na krótki i określony czas natężenie, aż
do osiągnięcia impulsu topienia (melt pulse). Wyłącznie wtedy natężenie spada do poziomu podstawowego, niezwykle
niskiego, by zminimalizować dodatkowe topienie, i tak zaczyna się następny cykl. Po każdym zwarciu ten impuls topienia
generuje na elektrodzie stożek topienia o stałej wielkości, co
daje łagodny i jednorodny proces. Jest to jedyny sposób, w
jaki można pracować z wyjątkowo niskimi natężeniami w fazach pomiędzy zwarciami, bez znacznego stopienia drutu lub
bez zgaśnięcia łuku.
Na rysunku 3 pokazano sekwencję obrazów z filmu nakręconego z wielką szybkością, przedstawiającego przenoszenie materiału i łagodne zapalanie się łuku.

ColdArc – dla lepszego złącza
wymagającego niewielkiej ilości ciepła
Badania dotyczące opracowania procesu o niskiej energii bez mechanicznej ingerencji w proces podawania drutu
doprowadziły do wariantu, w którym wszelkie niezbędne
ingerencje są przeprowadzane jedynie w źródle zasilania,
bez potrzeby używania urządzeń push-pull. Ten wariant
metody MIG/MAG zwany coldArc jest także procesem z
krótkim łukiem, a nazywa się tak ze względu na cykliczne
zmiany pomiędzy fazami łuku i zwarcia. Ponieważ jednak

Rys. 3. Sekwencja przenoszenia materiału w procesie coldArc z filmu nakręconego z wielką szybkością (8 tys. B/s)
Fig. 3. Sequence of material transfer in the coldArc process from a
film shot with a high speed (8 thousand B/s)
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Możliwości procesu coldArc
Na rysunku 4 przedstawiano przebieg mocy wyjściowej
łuku w czasie jego ponownego zajarzenia. Przewaga procesu
coldArc nad zwykłym krótkim łukiem w chwili ponownego zajarzenia i natychmiast po nim jest bardzo wyraźna. Moc wyjściowa w momencie ponownego zajarzenia łuku jest znacznie
niższa, nie tylko jako wartość absolutna. Po zajarzeniu łuku
zmniejsza się w sposób wyjątkowo dynamiczny i kontrolowany, aby później, gdy łuk jest już ustabilizowany, zwiększyć się
w sposób pulsacyjny aż do określonej mocy niezbędnej o stopienia drutu na końcu elektrody.
Tego typu proces ma wiele zastosowań, w szczególności w produkcji samochodów, gdzie już nie wystarcza zwykły
krótki łuk. Ponadto, jeszcze niewiele lat temu uważano, że proces MIG/MAG powinien być stosowany do stali o grubości blachy powyżej 0,7 mm i do aluminium o grubości powyżej 3 mm
[6]. Obecnie jednak blachy używane przy produkcji pojazdów
są coraz cieńsze. Istnieją już panele o grubości zaledwie 0,3
mm, a prowadzone są próby z materiałami hybrydowymi o
grubości 0,2 mm. Problemy z uzyskaniem jednolitego złącza
są jeszcze większe, jeśli należy zachować duże odstępy. I to
jest typowe zastosowanie dla procesu coldArc.
Od dłuższego czasu do blach metalizowanych stosowano
inne techniki spawalnicze; konkretnie, do lutospawania (brazing) używano spoiwa na bazie miedzi. Pomaga to utrzymać
warstwę cynku, ale powstają problemy, gdy odstęp jest duży..
W procesie coldArc natomiast stopiwo będzie mogło połączyć nawet całkiem spore odstępy.
Na rysunku 5 pokazano ocynkowane blachy o grubości
0,8 mm i odstępie aż 4 mm, połączone ręcznie metodą lutospawania w pozycji pionowej z góry na dół z użyciem drutu
CuSi3 o grubości 1,0 mm, przy umiarkowanym natężeniu 50
A i napięciu 13,5 V w procesie coldArc.
Druty na bazie miedzi mają temperaturę topnienia ok..
1000oC. W porównaniu podobnym typem spawania MAG,
doprowadzenie ciepła do warstw powierzchniowych jest
znacznie zredukowane. Warstwy te będą jeszcze bardziej
chronione, jeśli wykona się lutospawanie MIG ze spoiwem
na bazie cynku w zakresie temperatury topnienia zaledwie
ok. 450oC. Jednak użycie tych drutów jest możliwe jedynie wtedy, kiedy natężenie zwarcia jest ściśle ograniczone,.
a ogólne doprowadzenie ciepła też jest znacznie zredukowane. Temperatura parowania stopów cynk/aluminium używanych przy łukowym lutospawaniu wynosi nieco poniżej
900oC, tzn. poniżej temperatury topnienia stopów miedzi.
Gdyby znacznie nie zredukowano natężenia w momencie
ponownego zajarzenia, połączenie metaliczne zwarcia natychmiast wyparowałoby wybuchowo.
Dzięki procesowi coldArc, spawanie MIG brazing drutem
na bazie cynku jest możliwe po raz pierwszy bez żadnych
ograniczeń. Na rysunku 6 pokazano spoinę od strony lica i od
strony przetopu w połączeniu zakładkowym blach galwanizowanych o grubości 0,75 mm, połączonych z użyciem wspomnianego drutu o niskiej temperaturze topienia. Warstwa
cynku pozostaje zupełnie nienaruszona, zarówno w pobliżu
złącza, jak i przy grani (w szczelinie między blachami). W
procesie lutospawania zostałaby ona całkowicie upłynniona,
ale by nie wyparowała. W produkcji pojazdów coraz częściej
używa się mieszanych połączeń stali z aluminium. Bezpośrednie spawanie tych metali z przetopieniem nie jest możliwe, bo tworzą się niezwykle kruche fazy międzymetaliczne
Al/Fe.
Jeśli użyje się cynku jako spoiwa, będzie można utworzyć połączenie obu materiałów, w którym aluminium zostanie częściowo roztopione, a stal, by uniknąć kruchości
topionego materiału, będzie mogła być jedynie zwilżona.
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Oznacza to utworzenie złącza spawanego z przetopieniem po jednej stronie i lutowanego wykonanego spoiwem
po drugiej stronie. Na rysunku 7 pokazano ogólny obraz
i widok szczegółowy tego typu złącza uzyskanego przez
lutospawanie w procesie coldArc z użyciem drutu na bazie
cynku, a także jego zastosowanie w produkcji karoserii samochodu. Wartości wytrzymałości mechanicznej uzyskane
przy użyciu drutu cynkowego w złączu pachwinowym na
złączu zakładkowym mieszczą się w granicach wytrzymałości obrabianych stopów aluminiowych i złączy wykonanych metodą lutospawania MIG z użyciem drutu na bazie
miedzi. W przypadku złączy doczołowych wartości wytrzymałości są nieco niższe.
Stwierdzono, że nie jest konieczne użycie uchwytów
typu push-pull, zwykłe palniki MIG/MAG mogą być z powodzeniem zastosowane do spawania coldArc i brazing coldArc. Na rysunkach 8÷13 pokazano inne typowe zastosowania spawania coldArc i lutospawania coldArc brazing.

Rys. 4. Zminimalizowana moc wyjściowa w procesie coldArc.
w chwili ponownego zajarzenia
Fig. 4. Minimized output power in the coldArc process at the time of
repeated ignition

Rys. 5. Blachy ocynkowane
Fig. 5. Zinc coated sheet

Rys. 6. Blachy stalowe galwanizowane elektrolitycznie, złącze pachwinowe na złączu zakładkowym wykonane metodą lutospawania
z użyciem drutu cynkowego w procesie coldArc
Fig. 6. Electro-galvanized steel sheets, fillet joint on an overlap joint
carried out by bronze welding with use of a zinc solder wire in the
coldArc process

Rys. 12. Blacha AlMg3, złącze pachwinowe na złączu zakładkowym,
drut AlSi5 1,0 mm, coldArc 1,2 m/min, U = 13 V, I = 55 A
Fig. 12. AlMg3 sheet, fillet joint on an overlap joint, AlSi5 solder wire
of a diameter of 1.0 mm, coldArc 1.2 m/min, U = 13 V, I = 55 A

Rys. 7. Połączenia mieszane aluminium/stal z użyciem drutu na
bazie cynku. Zdjęcie górne: widok ogólny. Na dole po lewej: obraz
szczegółowy, po prawej – drzwi samochodu
Fig. 7. Mixed joint aluminium/steel with use of a zinc solder wire.
Upper picture: general view. At the bottom left side: detailed image.
At the bottom right side: car door

Rys. 8. Blachy stalowe 0,7 mm galwanizowane na gorąco, złącze
pachwinowe na złączu zakładkowym, drut cynkowy 1,0 mm, coldArc
brazing 0,35 m/min, U = 13,5 V, I = 40 A
Fig. 8. Steel sheets 0.7 mm hot galvanized, filled joint on an overlap joint, zinc solder wire 1.0 mm, coldArc brazing 0.35 m/min,.
U = 13.5 V, I = 40 A

Rys. 9. Złącze mieszane aluminium – stal 0,7 mm galwanizowana
na gorąco i AlMg 1,0 mm, złącze pachwinowe na złączu zakładkowym, drut cynkowy 1,0 mm, coldArc brazing 0,35 m/min, U = 13,5 V,.
I = 40 A
Fig. 9. Mixed joint aluminium – steel 0.7 mm hot galvanized and
AlMg 1.0 mm, fillet joint on an overlap joint, zinc solder wire 1.0 mm,.
coldArc brazing 0.35 m/min, U = 13.5 V, I = 40 A

Rys. 13. Blacha CrNi 0,5 mm, złącze pachwinowe na złączu zakładkowym, drut 0,8 mm, spawanie coldArc 2,0 m/min., U=16,5 V, I = 90 A
Fig. 13. Sheet CrNi 0.5 mm, a fillet joint on an overlap joint, filler wire 0.8 mm, welding with the coldArc method 2.0 m/min.,.
U = 16.5 V, I = 90 A

ForceArc –
do spawania metodą MIG/MAG
W spawaniu MIG/MAG użycie łuku z natryskowym przenoszeniem materiału jest bardzo częste i polega na spawaniu łukowym w osłonie gazowej w wyższym zakresie mocy,.
z użyciem gazów szlachetnych lub mieszanki gazowej z
dużą zawartością argonu. Aż do końca lat 80. ub. w. norma.
DIN 1910-4 dawała następującą definicję łuku z przenoszeniem natryskowym: „Materiał jest przenoszony w postaci
maleńkich kropelek i nie powoduje zwarć.” Jednakże, uzyskiwany w ten sposób łuk był bardzo długi, czyli potrzebne
było duże napięcie łuku (rys. 14). W praktyce było to mało
użyteczne w niektórych pracach ze względu na łatwość, z
jaką łuk zmieniał kierunek na skutek „podmuchu magnetycznego” i ze względu na niebezpieczeństwo powstania podtopień i porów.
Ponadto, w trakcie topienia następowała duża utrata pierwiastków stopowych. Hans-Urlich Pomaska [8], jeden z pionierów technologii spawania w osłonie gazowej, już wcześniej
rzucił hasło o „krótkim i skoncentrowanym łuku natryskowym”.
Taki łuk działał przy nieco niższym napięciu, co oznaczało,
że nie był całkowicie bezzwarciowy. Jednak wielkość i czas
zwarć były tak niskie, że choć możliwe było wykrycie pewnych
pików napięcia, wzrosty natężenia były bardzo niewielkie..
W procesie nie notowano powstawania rozprysków, lecz co
najwyżej lekki spray. W trakcie spawania słychać było trzaski
zamiast silnego hałasu. Na rysunku 15 przedstawiono prze-

Rys. 10. Złącze mieszane AlMA 1,0 mm i stal 0,7 mm galwanizowana na gorąco, złącze pachwinowe na złączu zakładkowym, drut
AlSi5 1,0 mm, coldArc brazing 1,1 m/min, U = 14,5 V, I = 60 A
Fig. 10. Mixed joint AlMA 1.0 mm and steel 0.7 mm hot galvanized,
fillet joint on an overlap joint, AlSi5 solder wire 1.0 mm, coldArc brazing 1.1 m/min, U = 14.5 V, I = 60 A

Rys. 14. Standardowy
łuk natryskowy w mieszance Ar/O2
Fig. 14. Standard spray
arc in Ar/O2 mixture

Rys. 11. Blacha stalowa 1,0 mm, złącze doczołowe z odstępem.
1 mm, drut G4Si1 1,0 mm, spawanie coldArc 2,0 m/min, U = 19 V,
I = 136 A
Fig. 11. Steel sheet 1.0 mm, butt joint with a gap of 1 mm, G4Si1
solder wire 1.0 mm, welding coldArc 2.0 m/min, U = 19 V, I = 136 A

Rys. 15. Natężenie.
i napięcie w krótkim łuku
natryskowym
Fig. 15. Current strength
and voltage in a short
spray arc
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biegi natężenia i napięcia, charakterystyczne dla tego procesu. Ten typ łuku zyskał szybkie uznanie w praktyce i skutkiem
tego zmianie uległa definicja łuku natryskowego we wspomnianej powyżej normie: „Materiał jest przenoszony w postaci.
maleńkich kropelek i praktycznie nie powoduje zwarć.”
Z przyczyn technicznych dodatkowe skrócenie łuku, tj.
obniżenie jego napięcia, byłoby w wielu przypadkach pożądane, ale okazało się niemożliwe, bo powodowało dłuższe zwarcia i więcej rozprysków. Jedynie dzięki technologii
inwertorowej i nowoczesnemu sterowaniu cyfrowemu udało
się uzyskać ingerencję w proces z dużą szybkością kontroli,
z bardzo krótkim łukiem i dłuższymi okresami zwarcia. Natężenie szybko spada w czasie ponownego zajarzenia, aż do
osiągnięcia napięcia znamionowego zaprogramowanego dla
łuku. W ten sposób znacznie skraca się przedział mocy fazy
zwarcia, a tworzenie rozprysków osiąga możliwe minimum.
Ten nowy typ łuku, nazwany forceArc, jest wynikiem głębokich prac badawczych i rozwojowych.

ForceArc: łuk „wymuszony”
Długość krótkiego łuku zmniejsza się jeszcze bardziej
wskutek ciągłego obniżania napięcia łuku w porównaniu z
krótkim łukiem natryskowym.
Jak pokazano na rysunku 16, będącym klatką z filmu nakręconego bardzo szybką kamerą, łuk powoduje powstanie
stopionego jeziorka stworzonego przez ciśnienie plazmy. To
z kolei powoduje przenoszenie kropli wielkości od średniej do
małej, z szybkim powtarzaniem ich potoków.
Przy przenoszeniu kropel tego typu przypadkowy chwilowy kontakt pomiędzy kroplami jest nieunikniony, podobnie
jak krótki kontakt całego „łańcucha kropli” z jeziorkiem spawalniczym. Wywołuje to stan zwarcia i bez kontrolowanej
ingerencji w momencie ponownego zajarzenia spowodowałoby zwiększenie rozprysków. W celu lepszego wyjaśnienia
zachowania natężenia i napięcia w czasie dłuższego trwania
zwarcia, posłużono się cyklem zwarcia w spawaniu krótkim

łukiem [9], jako że jest on typowy dla tego procesu. Gdy kropla wchodzi w kontakt z topionym materiałem, początkowo
napięcie spada (rys. 17), ponieważ opór materiału jest niższy
od poprzedniego oporu w łuku. Dopiero potem prąd zacznie
wzrastać, aż do wartości prądu zwarcia. Przy łuku natryskowym „wymuszonym” unika się szkodliwego wzrostu mocy
(natężenie x napięcie x czas), który spowodowałby nadmierne powstawanie rozprysków.
W typowym spawarkach nie jest możliwe zmniejszenie
natężenia w niezbędnym krótkim czasie, ponieważ indukcyjność tych urządzeń nie pozwala na szybką kontrolę natężenia ze względu na masę transformatora i cewkę. Inaczej
jest ze spawarkami falownikowymi, ponieważ w nich można
elektronicznie regulować indukcyjność i w przypadku zwarcia spawarka może być całkowicie zamknięta, co oznacza,
że aktywna pozostaje jedynie indukcyjność powodowana
przez kable spawalnicze. Dlatego całkowicie i szybko można ustabilizować wzrost i spadek natężenia w fazie zwarcia.
i ponownego zajarzenia łuku. Poziom rozprysków jest bardzo
niski. Przerwanie napięcia i jego wzrost służą jako dane studyjne dla potrzeb sterowania. Wymagany jest jednak ciągły
pomiar napięcia i reakcja na wszystkie jego zmiany (regulacja
wartości natychmiastowa i wysoce dynamiczna). Na rysunku
18 pokazano w jaki sposób forceArc, nawet przy negatywnym
wpływie zwarcia na przenoszenie materiału, może osiągnąć
przebiegi natężenia i napięcia bez rozprysków. Szybka regulacja procesu czyni również możliwym spawanie z większym
wolnym wylotem elektrody (drutem dalej wysuniętym z końcówki prądowej), co daje dostęp do złączy przedtem niedostępnych, zawsze z właściwą osłoną gazową.
MIG forceArc

Normalny łuk

12,5 m/min

Szybkość podawania drutu

320 A

Natężenie spawania

285 A

29,8 V

Napięcie spawania

31,5 V

Gaz ochronny w obu przypadkach: mieszanka gazów (argon.
i 10% CO2)

Rys. 18. Profile natężenia i napięcia przy
łuku forceArc
Fig. 18. Profiles of
current strength and
voltage at an arc of
the forceArc type

Rys. 16. Klatka z filmu nakręconego szybką kamerą
Fig. 16. Frame of a film shot
by a high-speed camera

a)

Rys. 17. Poszczególne fazy krótkiego łuku: a – zwarcie, b i c – przenoszenie materiału, d – ponowne zajarzenie
Fig. 17. Particular phases of a short arc: a – short-circuit, b and c
– material transfer, d – repeated ignition
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12,5 m/min

b)

Rys. 19. Porównanie przekrojów poprzecznych: spawanie w pozycji
nabocznej, z użyciem: a – łuku wymuszonego, b – zwykłego krótkiego łuku natryskowego
Fig. 19. Comparison of transverse sections: welding in a side position, with use of: a – forced arc, b – short spray arc

Właściwości krótkiego łuku natryskowego
Nowy typ łuku forceArc jest używany do prac trudniejszych, przedtem wykorzystywany metodą łuku natryskowego lub długiego. Ma liczne zalety w porównaniu ze zwykłym
łukiem natryskowym: dobre wtopienie dzięki wysokiemu ciśnieniu plazmy łukowej; łatwiejsze operowanie uchwytem przy
spawaniu ręcznym, z łukiem kierunkowo stabilnym; brak podtopień, bo jest to łuk bardzo krótki; wyższa wydajność osiąganą dzięki większej szybkości spawania; redukcją wprowadzanego ciepła, co daje lepszą jakość ściegu z mniejszym
odkształceniem.
Poprawa charakterystyk wtopienia jest szczególnie istotna dla formowania grani, zwłaszcza w połączeniach wąskich
i położonych blisko siebie. Na rysunku 19 pokazano porównanie zgładów makroskopowych spoin pachwinowych wykonanych łukiem wymuszonym (a) i normalnym krótkim łukiem
natryskowym (b) w pozycji PB (nabocznej); widać tam wspomniane zalety wynikające z charakterystyki wtopienia. Przetop jest węższy w procesie forceArc w strefie grani i o wiele
głębszy niż przy zwykłym łuku natryskowym.
Nowy typ łuku wymaga także nowszego sprzętu spawalniczego. Natychmiastowa kontrola wartości jest możliwa jedynie przy źródłach zasilania typu Inverter (falownik) i cyfrowym układzie pomiaru, zapisu i przetwarzania.

Zastosowanie
Nowy łuk jest przydatny do wszystkich zastosowań,.
a zwłaszcza do stali niestopowych, nisko- i wysokostopowych, a także do aluminium i jego stopów o grubości ścianek
ok. 5 mm i większej. Najczęściej stosowana średnice drutu
to: 1,0 i 1,2 mm dla stali oraz stali chromowej i niklowej; 1,2
i 1,6 mm dla aluminium. Największą skuteczność zauważa
się przy spawaniu prądem ponad 270 amperów. Ze względu
na metal rodzimy, używane gazy ochronne to gaz szlachetny lub mieszanka gazów z wysoką zawartością argonu.
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Z hiszpańskiego tłumaczył Bogdan Janusz

Wszystko, co o spawalnictwie warto wiedzieć
– czyli SilesiaWELDING 2009
20 października 2009 roku, w sosnowieckim Expo Silesia przy
ul. Braci Mieroszewskich 124, rozpoczną się trzydniowe Targi Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Spawalniczych SilesiaWELDING.
Patronować im będzie Polska Izba Konstrukcji Stalowych.
Targi te będą świetną okazją do promocji zarówno krajowych, jak.
i zagranicznych przedsiębiorstw z branży spawalniczej. Trzydniowe spotkania w hali wystawienniczej dadzą wystawcom możliwość
przedstawienia swoich osiągnięć, co z pewnością zaowocuje również wymianą doświadczeń i umów biznesowych.
Podczas targów spawalniczych zaprezentowane zostaną
m.in. urządzenia i osprzęt do spawania i napawania oraz zgrzewania i lutowania, urządzenia do cięcia laserowego, maszyny do
cięcia plazmowego i gazowego, roboty spawalnicze, urządzenia
do natryskiwania, a także programy komputerowe wspomagające prace spawalnicze. Swoją ofertę zaprezentują również firmy
zajmujące się szkoleniem oraz certyfikacją spawaczy i personelu
nadzoru spawalniczego. W branży tej cały czas rośnie zainteresowanie najnowszymi technikami spawalniczymi. Wynika to z tego,
że przedsiębiorcy poszukują rozwiązań przynoszących nie tylko
duże oszczędności, ale również dających możliwość konkurowania na rynku nie tylko polskim, ale i europejskim.
Jednocześnie z targami SilesiaWELDING odbędą się: Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT
oraz Międzynarodowe Targi Metali i Stali STEELMET.

W Expo Silesia do dyspozycji wystawców jest m.in. 13 tys.
metrów kwadratowych powierzchni targowej w nowoczesnym klimatyzowanym pawilonie, wyposażonym we wszystkie potrzebne
media i ponad 20 tys. metrów kwadratowych zewnętrznego terenu
wystawienniczego.
Kontakt:
Dyrektor Projektu – Wioletta Błońska-Dudek
tel. (0-32) 788 75 06, fax (0-32) 788 75 03, kom. 510 031 732
e-mail: wioletta.blonska@exposilesia.pl
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Wpływ sterowania charakterystyką
prądu na kształt spoiny i właciwości
mechaniczne stopiwa
Influence of steering of charakteristic
of current on weld shape and mechanical
properties of weld metal
Streszczenie

Abstract

Technologia umożliwiająca sterowanie kształtem
przebiegu prądu zastosowana do spawania pod topnikiem
daje spawalnikowi możliwość kontroli ilości ciepła potrzebnego do stopienia materiału dodatkowego oraz energii liniowej. Następuje to poprzez zmianę czasu trwania.
i wartości średnich części dodatniej i ujemnej przebiegu
prądu przemiennego. Kontrolowane parametry przebiegu,
umożliwiają prowadzenie stabilnego procesu spawania i
uzyskiwanie dużej szybkości stapiania drutu. Pozwala to
na zwiększenie wydajności i zmniejszenie ilości niezgodności podczas spawania pod topnikiem z użyciem łuku
pojedynczego, łuków w układzie TwinArc oraz podczas
pracy systemów wykorzystujących więcej niż dwa łuki.
Tradycyjne pojmowanie i kalkulacja energii liniowej nie
koreluje w pełni z wynikami własności mechanicznych
uzyskanych dla takich przypadków kontroli procesu spawania. Badania stopiwa pokazują różnice w udarności w
zależności od sposobu regulacji przebiegu prądu.

A Welding Engineer can optimize the percentage of
energy that melts the filler metal with respect to the overall energy or heat input by modifying the positive and negative components of submerged arc welding. Changes
in frequency, offset and balance of the wave form allow
high deposition processes to operate in a stable manner.
This allows increased deposition rates and lower defect
rates when using single arc, multi-arc or twin arc welding.
When using these new waveforms, care must be taken
to properly judge how adjustments will affect mechanical
properties. The traditional heat input equation (I x V x 60)
/(travel speed) does not properly correlate to mechanical
property results in these cases.
Studies on B3 grade also reveal variation of impact
toughness properties depending on the welding mode.

Wstęp
Spawanie łukowe pod topnikiem jest jedną z najbardziej
uniwersalnych metod spawania. Można w niej wykorzystać
polaryzację dodatnią prądu stałego (DC+), polaryzację ujemną prądu stałego (DC-) lub prąd przemienny (AC). Spawanie
łukowe pod topnikiem jest ciągle jedyną metodą, która umożliwia stosowanie więcej niż dwóch łuków w tym samym jeziorku. Zmiana rodzaju prądu i parametrów spawania wpływa nie
tylko na ilość stopionego metalu, ale również na profil spoiny
(np. najwyższy uzysk i najmniejsze wtopienie uzyskuje się przy
spawaniu z użyciem prądu DC-). W przypadku innych metod
spawania łukowego parametrami wpływającymi na spoinę.
i energię liniową są natężenie i napięcie prądu oraz prędkość spawania. Nowa technologia inwertorowa zastosowana.
w źródle zasilania Power Wave AC/DC 1000TM do spawania
pod topnikiem umożliwia regulację przebiegu prądu zmiennego, Wave Form Control (sterowanie kształtem przebiegu),
ponieważ oferuje nowe parametry regulacji, które pozwalają
regulować wydajność i kształt spoiny z lub bez zachowania
takiej samej energii liniowej jak w klasycznym jej ujęciu.
Loïc Verwaerde – Lincoln Electric Company na Europę,
Rajeev Katiyar – Lincoln Electric Company, USA.
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W pierwszej części artykułu przedstawiono sposób regulacji przebiegu prądu zmiennego oraz jego wpływ na wydajność
i kształt spoiny. W drugiej części analizie poddano związek pomiędzy parametrami a własnościami mechanicznymi stopiwa.
Próby przeprowadzono na kombinacji topnika Lincolnflux 888.
z drutem LNS151 (AWS A.5.17-97/A5.23-97: F8P6-EB3-B3)
.

Kontrola przebiegu prądu
zastosowana w źródle PW AC/DC 1000TM
Porównanie standardowego przebiegu
prądu zmiennego i zaawansowanego
przebiegu prądu w źródle PW AC/DC 1000TM

Tradycyjne źródło prądu zmiennego wytwarza prąd spawania, którego przebieg ma następujące własności:
– sinusoidalny kształt,
– częstotliwość równą częstotliwości sieciowej, np. 50 Hz
lub 60 Hz,
– wartości szczytowe części dodatniej i ujemnej przebiegu
są takie same i związane z ustawionym natężeniem prądu spawania,
– czas trwania części dodatniej i ujemnej przebiegu jest taki
sam.

Technologia inwertorowa połączona z technologią kontroli przebiegu prądu pozwala uzyskać przebieg prądu.
zmiennego, który:
– ma prostokątny kształt i szybko przechodzi przez linię
neutralną „0”,
– umożliwia regulację częstotliwości co jeden herc, w zakresie 10÷100 Hz,
– może mieć różny czas trwania części dodatniej i ujemnej
przebiegu, regulowany w pewnym zakresie (balans),
– może mieć różne wartości średnie prądu dodatniego.
i ujemnego.

Analiza skutków
wprowadzenia nowych parametrów spawania
Prostokątny przebieg prądu zmiennego
Dzięki prostokątnemu przebiegowi czas przejścia między
częścią dodatnią i ujemną jest krótszy w niż czas przejścia
dla przebiegu sinusoidalnego, co poprawia znacznie stabilność łuku.
Częstotliwość
Częstotliwość jest liczbą cykli przebiegu w danym czasie.
Jest wyrażona w hercach (Hz) i oznacza liczbę całkowitych
cykli przypadających na jedną sekundę (rys. 1).
Zaobserwowano, że regulacja częstotliwości może poprawić stabilność łuku, a także wpływa nieznacznie na wydajność stapiania przy tym samym natężeniu prądu.
Wpływ częstotliwości na stabilność łuku
Wyższa częstotliwość prądu powoduje większą sztywność łuku, który jest mniej podatny na ugięcie. Regulacja
częstotliwości może być stosowana do zwiększenia stabilności spawania podczas spawania w układach wielołukowych,
zwłaszcza tam, gdzie drut elektrodowy podłączony jest do
polaryzacji ujemnej prądu stałego DC-.
Wpływ częstotliwości na wydajność stapiania
Wraz ze wzrostem częstotliwości przebieg prądu częściej
przecina oś neutralną „0”, co oznacza, że liczba takich przejść

rośnie wraz z częstotliwością. Dlatego też duże zmiany częstotliwości wpływają na ilość otrzymanego stopiwa przy takim
samym natężeniu prądu. Zwiększenie częstotliwości powoduje nieznaczne zmniejszenie wydajności procesu spawania
pod topnikiem (rys. 2).
Wpływ regulacji balansu
Balans jest formą regulacji opartej na kontroli czasu.
Parametr ten pozwala kontrolować czas, w którym do drutu
elektrodowego podłączane są prądy DC+ lub DC- przy zachowaniu takiej samej długości trwania całego cyklu. Regulacja balansu pozwala zmienić przebieg prądu, co pokazano
na rysunkach 3 i 4.
Przy nastawach większych wartości balansu (czas trwania części dodatniej przebiegu jest większy niż ujemnej) charakterystyka łuku będzie zbliżona do uzyskiwanej przy użyciu
DC +. Oznacza to, że dla danego natężenia prądu wtopienie
będzie większe niż przy zastosowaniu prądu przemiennego,
gdzie czasy trwania części dodatniej i ujemnej są takie same
50/50%, lecz mniejsze niż przy polaryzacji dodatniej prądu
stałego. Ponadto uzysk będzie większy niż przy polaryzacji
dodatniej prądu stałego, lecz mniejszy niż dla symetrycznego
przebiegu prądu przemiennego.
Zastosowanie mniejszych wartości balansu (czas trwania
części dodatniej przebiegu jest mniejszy niż części ujemnej)
spowoduje wytworzenie charakterystyki procesu spawania
zbliżonej do uzyskiwanej przy użyciu prądu DC-. Oznacza to
mniejsze wtopienie spoiny, lecz zapewnia osiągnięcie większej wydajności stapiania.
Na rysunku 5 pokazano wpływ balansu na uzysk. Dzięki
regulacji balansu można uzyskać nowe krzywe uzysku stopiwa w funkcji natężenia prądu. Ułatwia to przede wszystkim kontrolę wydajności procesów spawania pod topnikiem.
Parametr ten może być regulowany w sposób płynny nawet.
Szare pole to fragment części dodatniej dołączonej do części ujemnej

V

Zbalansowany przebieg prostokątny
Niezbalansowany przebieg prostokątny

1 cykl
V

1 cykl,
1/60 s

Ujemny niezbalansowany przebieg prostokątny

Rys. 1. Częstotliwość
Fig. 1. Frequency

Współczynnik stapiania (kg/h)

Wpływ częstotliwości na współczynnik stapiania

Rys. 3. Niezrównoważony przebieg prostokątny, balans ujemny
(dla częstotliwości 60 Hz)
Fig. 3. Unbalanced rectangular wave form, negative balance (for frequency of 60 Hz)

Szare pole to fragment części ujemnej dołączonej do części dodatniej
Zbalansowany przebieg prostokątny
Niezbalansowany przebieg prostokątny

V

Częstotliwość

Rys. 2. Wpływ częstotliwości na współczynnik stapiania. Wyniki uzyskane przy użyciu drutu o średnicy 4 mm, oraz parametrach 600 A,
32 V i 25 mm ESO
Fig. 2. Influence of frequency on the fusion factor. The results obtained when using a solder wire of diameter of 4 mm, 600 A, 32 V i
25 mm ESO

V

1 cykl,
1/60 s

Dodatni niezbalansowany przebieg prostokątny

Rys. 4. Niezrównoważony przebieg prostokątny, balans dodatni
Fig. 4. Unbalanced rectangular wave form, positive balance
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Źródło zasilania Power Wave AC/DC 1000TM
Współczynnik natapiania (prędkość podawania drutu do A)
Elektroda o średnicy 3/32” Wolny wylot elektrody 1”
Równania

podłączoną do DC- powoduje powstawanie mniejszych stref
wpływu ciepła niż w przypadku użycia DC+. Wynika to głównie z tego, iż dla danej wartości natężenia prądu spawania
wydajność stapiania jest dla DC- wyższa. Wykorzystując te
informacje, w analogiczny sposób wytłumaczyć można wpływ
balansu na rozmiar strefy wpływu ciepła.
Rola balansu przy stałonapięciowej regulacji łuku (tryb CV)
Użycie stałonapięciowej regulacji oznacza, że prędkość
podawania drutu nie ulega zmianie. Regulacja długości łuku
następuje wskutek zmiany natężenia prądu (rys. 7).
Oznacza to, że wydajność stapiania drutu elektrodowego będzie stała niezależnie od zastosowanego balansu. W
tym przypadku obowiązywać będą następujące zależności:
natężenie prądu, energia liniowa oraz wtopienie zależą od
balansu, natomiast wydajność stapiania nie zależy od balansu. Małe wartości balansu przy stałonapięciowej kontroli łuku
powodują zmniejszenie energii liniowej, stref wpływu ciepła
oraz odkształceń bez zmiany wydajności stapiania.
Stałe napięcie

Natężenie [A]

Rys. 7. Regulacja natężenia przy
stałym napięciu łuku
Fig. 7. Adjustment of current
strength at constant voltage

Rys. 5. Wpływ balansu na wydajność stapiania drutu elektrodowego
(prędkość podawania drutu)
Fig. 5. Influence of balance on melting efficiency of welding electrode
(feeding speed of welding electrode)

w czasie spawania i nie wpływa na wartość energii liniowej
traktowanej w sposób klasyczny. Ponadto, w zależności od
trybu pracy źródła do spawania pod topnikiem (kontrola stałoprądowa CC lub stałonapięciowa CV), istnieje możliwość wykorzystania dwóch różnych efektów oddziaływania balansu.
Regulacja balansu przy stałoprądowym trybie pracy źródła
Stałoprądowy tryb pracy źródła (stałoprądowa regulacja
łuku) oznacza, że źródło utrzymuje cały czas stałe natężenie
prądu, a podajnik drutu nieustannie reguluje prędkość podawania drutu w celu utrzymania stałego napięcia (rys. 6).
Przy takim trybie pracy energia liniowa jest utrzymywana
na stałym poziomie niezależnie od balansu. Balans wpływa
więc na wtopienie i stapianie drutu elektrodowego przy stałej
energii liniowej. W tym przypadku obowiązują następujące
zależności: natężenie prądu nie zależy od balansu, wydajność stapiania oraz wtopienia zależą od balansu.
Regulacja balansu wpływa również na wielkość strefy
wpływu ciepła. Ogólnie spawanie pod topnikiem z elektrodą

Regulacja wartości średnich części dodatniej
i ujemnej przebiegu prostokątnego prądu – offset
Offset reguluje wartości średnie części ujemnej i dodatniej przebiegu przez przesunięcie w stosunku do osi „0”
(rys. 8). Zwiększenie offsetu powoduje wzrost średniej wartości natężenia prądu części dodatniej i jej zmniejszenie dla
części ujemnej. Zmniejszenie offsetu powoduje zaś zwiększenie wartości średniej natężenia prądu w części ujemnej.
i jej zmniejszenie w części dodatniej przebiegu.
Podobnie jak w przypadku balansu, przesunięcie przebiegu prądu (offset) wpływa na wtopienie i wydajność stapiania
przy użyciu stałoprądowego trybu pracy źródła – zwiększenie
offsetu zwiększa wtopienie i zmniejsza wydajność stapiania.
Ponadto wpływa na wtopienie i energię liniową przy użyciu
stałonapięciowego trybu regulacji łuku – zwiększenie offsetu
powoduje wzrost wtopienia i energii liniowej.
przebieg prostokątny - normalna krzywa

Suma

Stałe natężenie

Rys. 6. Regulacja prędkości podawania drutu przy stałoprądowej regulacji łuku
Fig. 6. Adjustment of feeding
speed of welding electrode at
DC arc adjustment
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amperów

przebieg prostokątny - offset ujemny
50% dodatnie
50% ujemne

1 cykl, 1/60s
przebieg prostokątny - offset natężenia

Rys. 8. Offset ujemny w AC/DC1000TM
Fig. 8. Negative offset in AC/DC1000TM

Własności mechaniczne stopiwa i spoiny zależą między innymi od ilości wprowadzonego ciepła. Duża ilość ciepła powoduje m.in. powstawanie struktur gruboziarnistych.
w metalu spoiny i w strefie wpływu ciepła. Dlatego własności
mechaniczne (najczęściej wytrzymałość i udarność) często
pogarszają się, jeżeli proces spawania prowadzony jest przy
dużych wartościach energii liniowej.
Zmniejszenie prędkości spawania lub zwiększenie natężenia prądu powoduje wzrost wartości energii liniowej..
W obu przypadkach ilość stopiwa na jednostkę długości
spoiny wzrasta. Wydajność stapiania pozostanie jednak
bez zmian tylko podczas stosowania regulacji prędkości
spawania, natomiast wzrost natężenia prądu powoduje już
jej zwiększenie. Przy określonej wartości energii liniowej
większość ciepła zużywana jest m.in. do: stapiania drutu
elektrodowego, stapiania materiału podstawowego i topnika
oraz nagrzewania materiału podstawowego. Oznacza to, że
nawet w przypadku takiego samego wzrostu wartości energii liniowej, wywołanego zwiększeniem natężenia prądu lub
zmniejszeniem prędkości spawania, ilość ciepła zużytego na
topienie drutu elektrodowego i przeznaczonego na nagrzanie
materiału podatkowego jest w tych przypadkach inne. Dlatego należy założyć, że własności mechaniczne spoiny i stref
wpływu ciepła będą się też różnić.
Tradycyjna definicja energii liniowej nie uwzględnia uzysku stopiwa (przy założonych parametrach prądowych i prędkości spawania). Z tego powodu nie zawsze możliwe jest
ustalenie zależności między energią liniową a własnościami.
mechanicznymi. W tradycyjnej technologii spawania pod topnikiem nie ma to tak dużego znaczenia, jak w przypadku nowych
technik umożliwiających zmianę kształt przebiegu prądu.

Zmiana własności mechanicznych przy stałej
energii liniowej i zmiennym uzysku stopiwa
Jeśli natężenie prądu, napięcie i prędkość spawania są
stałe (stała energia liniowa), a balans i offset zmieniają się,
widać, że nie ma zależności pomiędzy energią liniową a
własnościami mechanicznymi, natomiast jest związek między ilością stopiwa a własnościami mechanicznymi.
Zależność między energią liniową
a własnościami mechanicznymi

wytrzymałość

Wyniki dla przekroju IX przebiegu (energia liniowa) dla źródła prądu AC/DC. Wszystkie płytki
wykonano przy tym samym natężeniu, napięciu i prętkości posuwu.

Na rysunku 9 przedstawiono zmiany wytrzymałości na
rozciąganie spowodowane zmianą offsetu i balansu przy stałym natężeniu i napięciu prądu oraz stałej prędkości spawania. Z wykresu wynika, że w tych przypadkach nie występuje
zależność między energią liniową a własnościami mechanicznymi. Pokazuje on również, że uzysk stopiwa ma wpływ
na własności mechaniczne określane podczas próby rozciągania.
Zależność między uzyskiem stopiwa
a własnościami mechanicznymi
Jak przedstawiono na rysunku 10, istnieje silna zależność między własnościami mechanicznymi spoiny a ilością
metalu spoiny. Zaobserwowano, że dla danej energii liniowej
przy zmianie tylko istotnych parametrów przebiegu (balansu i offsetu) własności mechaniczne wzrastają liniowo wraz.
z ilością stopionego metalu. Mniejsze wartości offsetu i większy balans przebiegu prądu zmiennego pomagają w jednoczesnym uzyskaniu większej ilości stopiwa i wytrzymałości
na rozciąganie spoiny (przy stałym natężeniu, napięciu,
prędkości spawania i wolnego wylotu elektrody). Następuje
to prawdopodobnie wskutek zużycia znacznych porcji energii
na stapianie drutu elektrodowego.

wytrzymałość

Wpływ nowych parametrów
na własności mechaniczne

Ilość stopionego metalu (#/cal)
umowna
granica
plastyczności
0,2%

liniowa

liniowa
(umowna granica
plastyczności 0,2%)

Rys. 10. Zależność wytrzymałości na rozciąganie od objętości stopiwa przy zmiennych przebiegach prądu i zmiennej energii liniowej
Fig. 10. Tensile strength-weld metal volume relation at changeable
current wave forms and changeable line energy

Zmiana własności mechanicznych spoiny przy
jej stałych wymiarach i zmiennej energii liniowej
Jeśli natężenie prądu i napięcie są stałe, a prędkość
spawania jest zmieniana tak, aby uzyskać jednakowe wymiary spoiny przy takich samych zmianach balansu i offsetu,
można zaobserwować zależności pomiędzy energią liniową.
a własnościami mechanicznymi, natomiast brak jest zależności pomiędzy objętością uzyskanego stopiwa a własnościami
mechanicznymi.
Zależność między energią liniową
a własnościami mechanicznymi

energia liniowa
umowna granica
plastyczności
0,2%

liniowa

liniowa (umowna granica
plastyczności 0,2%)

Rys. 9. Zależność pomiędzy granicą wytrzymałości na rozciąganie
i granicą plastyczności a energią liniową przy zmiennych przebiegach
Fig. 9. Tensile strength boundary and yield point-line energy relation
at changeable wave forms

Na rysunku 11 pokazano, że najlepsze własności wytrzymałościowe osiąga się przy najmniejszej wartości energii liniowej przy najwyższej prędkości spawania. wymiar spoiny
nie ulega zmianie, więc energia liniowa ma najniższą wartość jeśli balans i offset są ustawione tak, aby maksymalnie zwiększyć ilość stopionego metalu. Jak zaobserwowano
wcześniej, odpowiednie nastawy balansu i offsetu pomagają
uzyskać lepsze własności mechaniczne złącza.
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Zależność między ilością metalu spoiny
a własnościami mechanicznymi
Nie zaobserwowano żadnej zależności między wymiarem
spoiny a własnościami mechanicznymi przy zmiennej energii liniowej (spowodowanej różnicami prędkości spawania
i stałym wymiarem spoiny). Potwierdza to wyjątkowo niska
wartość R2 (współczynnika korelacji) (rys. 12). W zależności
od sposobu przeprowadzenia prób porównawczych (zachowanie stałej energii liniowej lub stałego wymiaru spoiny), tendencja zmian własności mechanicznych może być powiązana z energią liniową lub z ilością uzyskanego stopiwa.

Wartość energii liniowej potrzebna
do uzyskania 1 kg stopiwa: propozycja
nowej uniwersalnej jednostki powiązanej
z własnościami mechanicznymi spoiny

Wpływ prądu przemiennego
na udarność odkładanego
materiału dodatkowego B3
Udarność stopiwa może ulegać znacznym zmianom w
zależności od miejsca umieszczenia karbu. Jest ona zazwyczaj większa w przypadku umieszczenia karbu w strefie
wpływu ciepła.
Wiemy również, że energia liniowa wpływa na udarność,
lecz do tej pory nie jest znany wpływ metoda spawania na
właściwości mechaniczne złacza. Uzyskanie dużych wartości udarności przy niskiej temperaturze zwykle nie jest priorytetem dla nabywców stali odpornych na pełzanie oraz materiałów dodatkowych, takich jak B3 (tabl. I).
Jednakże taki problem powstaje w przypadku zbiorników ciśnieniowych, które muszą być częściowo wyłączone
podczas prowadzenia prac naprawczych i remontowych w
obszarach arktycznych. W celu dokładniejszej oceny wpły-

wytrzymałość

wytrzymałość

Zaobserwowano wyrażną zależność między własnościami mechanicznymi spoiny a ilością ciepła zużytą na kilogram stopiwa wytworzonej spoiny. Najważniejszą zaletą tej
jednostki jest jej związek z własnościami mechanicznymi
spoiny, zarówno w przypadku badań prowadzonych przy kryterium zachowania stałej energii liniowej, jak i przy próbach
polegających na utrzymaniu stałych wymiarów ściegu. Dotychczas nie było metody pozwalającej ocenić wpływ zmian
przebiegu prądu na własności mechaniczne. Jest to próba
oceny, czy balans i offset wpływają na własności mechanicz-

ne. Uwzględniając różnice w ilości uzyskiwanego stopiwa
podczas spawania przy użyciu polaryzacji dodatniej i ujemnej, można powiedzieć, że tak.
Na rysunkach 13 i 14 przedstawiono najwyższą wytrzymałość na rozciąganie, uzyskiwaną dla najmniej wartości
energii liniowej odniesionej do jednostki masy stopiwa.

energia liniowa na funt (ok. 0,45 kg) odłożonego metalu

energia liniowa (kJ/cal)
umowna granica
plastyczności
0,2%

liniowa

umowna granica
plastyczności
0,2%

liniowa
(umowna granica
plastyczności
0,2%)

liniowa (umowna granica plastyczności 0,2%)

Rys. 13. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a energią liniową na kilogram stopiwa przy zmiennych przebiegach prądu.
i stałej energii liniowej
Fig. 13. Tensile strength-line energy per kilogram of weld metal relation at changeable current wave forms and constant line energy

wytrzymałość

wytrzymałość

Rys. 11. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a energią liniową przy zmiennych przebiegach prądu i stałych wymiarach
spoiny
Fig. 11. Tensile strength-line energy relation at changeable current
wave forms and constant dimension of a weld

liniowa

energia liniowa na funt (ok. 0,45 kg) odłożonego metalu
ilość stopionego metalu (#/cal)
umowna granica
plastyczności
0,2%

liniowa

liniowa
(umowna granica
plastyczności
0,2%)

Rys. 12. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a ilością
stopiwa przy zachowaniu stałego wymiaru ściegu
Fig. 12. Tensile strength-amount of weld metal at keeping constant
dimension of a run
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umowna granica
plastyczności
0,2%

liniowa

liniowa (umowna granica
plastyczności 0,2%)

Rys. 14. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a energią
liniową odniesioną do jednostki masy stopiwa przy zmiennych przebiegach prądu i stałym wymiarze spoiny
Fig. 14. Tensile strength-line energy referred to weld metal mass unit
at changeable current wave forms and constant dimension of a run

Tablica I. Wpływ parametrów spawania na udarność
Table I. Influence of welding parameters on impact strength
Numer
płyty
testowej

Rodzaj
prądu

Natężenie
A

Napięcie
V

Prędkość
spawania
cm/min

Energia
liniowa
kJ/cm

1

DC+

525

28

40,5

2,2

2

AC

650

32

57

2,2

a)

Udarność
Próbki poddano badaniom w temperaturze –30°C. Wyniki badań spoiny wykonanej przy użyciu DC+ potwierdzają
znacznie wyższą udarność dla strefy wpływu ciepła niż dla
materiału podstawowego.
Inaczej jest w przypadku spoiny wykonanej przy użyciu
prądu przemiennego. Dla tej spoiny udarność była stała, niezależnie od miejsca umieszczenia karbu.

b)

Wnioski

Rys. 15. Mikrostruktura: a – spoiny zespawany prądem zmiennym,.
b – spoiny zespawanej prądem stałym dodatnim
Fig. 15. Microstructure: a – weld welded with alternating current,.
b – weld welded with positive direct current

wu przebiegu prądu zmiennego na udarność wykonano dwa
testy stopiwa z użyciem materiału dodatkowego B3.
Parametry spawania z polaryzacją dodatnią prądu stałego i prądu przemiennego różnią się nieznacznie (natężeniem
prądu, prędkością spawania), co ma umożliwić otrzymanie
ściegów o takich samym wymiarach (rys. 15).
Skład chemiczny stopiwa
Zaobserwowano znaczne zmiany w zawartości węgla
oraz pierwiastków odtleniających. Zawartość węgla w spoinie wykonanej przy zastosowaniu prądu przemiennego była
o 0,02% wyższa niż w przypadku stopiwa uzyskanego po
spawaniu z użyciem polaryzacji dodatniej prądu stałego. Zawartość manganu i krzemu była o 0,1% niższa w płycie 2
niż 1. Można to wyjaśnić mniejszym zużyciem topnika przy
użyciu prądu zmiennego.
Mikrostruktura
Nie zaobserwowano większych różnic pomiędzy mikrostrukturami różnych stref wpływu ciepła. Mikrostruktura stopiwa po spawaniu z użyciem prądu przemiennego jest jednak
bardziej drobnoziarnista, niż uzyskana po spawaniu na polaryzacji dodatniej prądu stałego. Te różnice oczywiście znajdują odzwierciedlenie w wynikach pomiarów udarności.
Udarność w zależności od umieszczenia karbu i rodzaju użytego prądu

Spawanie łukowe pod topnikiem z użyciem zmiennych
przebiegów prądu jest skutecznym sposobem na zwiększenie wydajności i kontrolowanie własności mechanicznych stopiwa oraz stref wpływu ciepła. Przy spawaniu łukowym pod topnikiem z użyciem zmiennych przebiegów
prądu może być konieczne zastosowanie nowych metod
pomiaru energii liniowej, tak aby przewidzieć wpływ zmian
przebiegu prądu na stopiwo i strefę wpływu ciepła.
Jak pokazano na przykładzie stali odpornej na pełzanie spawanej topnikiem 888, drutem LNS151, przy użyciu źródła zasilania Power Wave AC/DC 1000TM, nie tylko źródło prądu może pomóc w zwiększeniu wydajności.
Odpowiednie wykorzystanie parametrów spawania może
również wpływać napolepszenia własności mechanicznych i/lub udarności przy użyciu standardowych materiałów dodatkowych.
z angielskiego tłumaczyła Anna Rogowska
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J. Bruckner

Metoda CMT – rewolucja
w technologii spawania
CMT Method – revolution
in welding technology
Streszczenie

Abstract

Metoda CMT (Cold Metal Transfer – Przenoszenie
Zimnego Metalu) jest rewolucją w technologii spawania,
zarówno jeśli chodzi o urządzenia spawalnicze, jak i zastosowanie. Metoda ta otwiera nowe obszary zastosowań. Ograniczenia, jakie istniały przy metodzie MIG/MAG,
mogą być zmniejszone przy metodzie CMT, np. łukowe łączenie stali z aluminium w sposób powtarzalny może być
przeprowadzone po raz pierwszy.
W artykule przedstawiono zasady metody CMT.
w bardzo szczegółowy sposób. Pokazano wszystkie cechy
i zalety tej metody oraz korzyści wynikające z jej zastosowania. Opisano także jej najważniejsze zastosowania.

The CMT Method (Cold Metal Transfer – Przenoszenie Zimnego Metalu) makes a revolution in welding technology, in both welding equipment and applications. That
method opens new areas of applications. Limitations,
which were when using the MIG/MAG method, can be reduced with use of the CMT method, e.g. arc welding of
steel with aluminium in the repeatable way can be executed the first time.
In the article, principles of the CMT method are presented in a very detailed way. All properties of that method
as well as advantages resulting from its use are shown.
Three basic applications of the CMT method are described and examples are shown.

Historia metody CMT
W 1991 roku austriacka firma Fronius rozpoczęła badania
łukowego łączenia stali z aluminium. Przełom nastąpił przy
metodzie CMT–wskutek jej niskiego wkładu ciepła. Drugim
ważnym powodem wprowadzania metody CMT jest bezodpryskowe zajarzanie (SFI), kiedy drut jest pchany do przodu
i również odciągany od elementu spawanego. Pierwszy raz
drut był celowo odciągany. Ostatecznie w 1999 roku klient
zażądał spawania tylko kilkoma kroplami drutu spawalniczego na bardzo cienkich blachach.
Stało się to podstawą opracowania metody CMT. W 2002
roku metoda była już dość dobrze znana i rozpoczął się projekt CMT, którego celem był rozwój urządzeń spawalniczych
odpowiednich dla przemysłowych zastosowań metody CMT.

Zasady działania
CMT to skrót od Cold Metal Transfer (Przenoszenie Zimnego Metalu). Jest to odmiana metody MIG/MAG, w której
wprowadzenie ciepła jest mniejsze niż w tradycyjnej metodzie spawania łukiem zanurzonym. Dlatego też w nazwie
metody użyto określenia „zimnego metalu”. Metoda CMT jest
metodą spawania łukiem zanurzonym z całkowicie nowym
sposobem odrywania kropel od drutu.
W tradycyjnej metodzie spawania łukiem zanurzonym
(koniec elektrody jest poniżej poziomu blachy, a łuk jarzy się
pomiędzy elektrodą a ugiętą ciśnieniem łuku powierzchnią
jeziorka spawalniczego) drut jest wysuwany do czasu poja  J. Bruckner – Fronius International GMbH, Austria.
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wienia się zwarcia. Od tej chwili prąd spawania wzrasta i ten
wysoki prąd doprowadza do zwarcia i ponownego zajarzenia
się łuku. W metodzie spawania łukiem zanurzonym z jednej
strony wysokie zwarcia prądu odpowiadają dużemu wprowadzeniu ciepła, a z drugiej zwarcia są raczej niekontrolowane,
co powoduje wiele odprysków.
W metodzie CMT drut jest nie tylko pchany do przodu,
ale również odciągany od elementu spawanego – drgający
drut podawany przy średniej częstości drgań powyżej 70 Hz
przedstawiono na rysunku 1.
Są trzy główne cechy metody CMT, które odróżniają ją od
tradycyjnej metody MIG/MAG. Przede wszystkim, ruch drutu
jest bezpośrednio włączony w kontrolę procesu spawania.
Dotychczas prędkość podawania drutu podczas spawania
była albo stała, albo miała z góry ustalony harmonogram, np.
synchropuls. W metodzie CMT drut jest przesuwany w kierunku elementu spawanego do czasu, gdy pojawi się zwarcie. W
tym czasie ruch drutu jest odwracany, a drut jest odciągany.
Kiedy zwarcie pojawi się znowu, drut porusza się ponownie
w kierunku elementu spawanego i proces rozpoczyna się
od początku. Nie ma z góry ustalonego harmonogramu czasu dla ruchu drutu, ale o pojawianiu się i rozwieraniu zwarć
decyduje prędkość i kierunek drutu. Dlatego też ruch drutu
decyduje o tym, co się dzieje w jeziorku spawalniczym, a zjawiska zachodzące w jeziorku odpowiadają za ruch drutu.

Rys. 1. Klatki filmu kamery szybkoszczelnej ilustrujące działanie metody CMT w czasie odciągania podawanego drutu (jeden cykl drgań)
Fig. 1. Frames of a high-speed camera showing operations of the CMT
method during pulling back of a solder wire fed (one vibration cycle)

Rys. 2. Przebieg
prądu i napięcia.
w metodzie CMT
Fig. 2. Current
and voltage wave
forms in the CMT
method

Możemy mówić o średniej częstości drgań drutu wtedy,
kiedy: zwarcia pojawiają się trochę wcześniej i odciąganie
drutu również rozpoczyna się trochę wcześniej. Natomiast
kiedy zwarcia pojawiają się później, odciąganie drutu też rozpoczyna się później. Dlatego częstość drgań drutu różni się
w czasie, ale średnio wynosi powyżej 70 Hz.
Drugą cechą charakteryzującą metodę CMT jest to, że
przenoszenie metalu odbywa się prawie bez prądu, podczas
gdy tradycyjna metoda spawania łukiem zanurzonym odpowiada wysokim zwarciom prądu. W metodzie CMT prąd
nie wpływa na pojawienie się zwarcia. Drut jest odciągany,
a ten ruch wspiera przenoszenie metalu wskutek napięcia
powierzchni w roztapianym materiale. Dlatego też prąd
podczas zwarcia może być bardzo niski, a wprowadzenie
ciepła jest również bardzo małe. Na rysunku 2 pokazano
schematyczny przebieg prądu/napięcia podczas stosowania.
metody CMT.
Trzecią istotą cechą charakterystyczną metody CMT jest
to, że ruch drutu ułatwia przenoszenie metali.

Korzyści z zastosowania
W tradycyjnej metodzie spawania łukiem zanurzonym
występuje wysoki prąd podczas zwarcia, aby znowu oderwać
kroplę i zajarzyć łuk. W przypadku tej metody zwarcia pojawiają się w sposób stosunkowo niekontrolowany, dlatego też
liczne odpryski są dla niej typowe.
W metodzie CMT prąd podczas zwarcia może być bardzo
niski. Dodatkowo, zwarcia nie rozpoczynają się gwałtownie.
w sposób niekontrolowany. Odbywają się w sposób kontrolowany w następstwie cofania się drutu, co powoduje praktycznie bezodpryskowe spawanie i lutowanie szwu. Jeśli
pracuje się z typowym przechylaniem kąta palnika, spawanie i lutowanie szwu jest rzeczywiście bezodpryskowe. Tylko
dla skrajnych pozycji palnika może się pojawić kilka odprysków. Mają one źródło w ruchach jeziorka spawalniczego,.
a nie w samym procesie spawania. Ponieważ metoda CMT
jest praktycznie bezodpryskowa, kosztowne oraz czasochłonne prace naprawcze mogą być pominięte.
Następną istotną zaletą metody CMT jest wyjątkowo
optymalna kontrola długości łuku. W tradycyjnej metodzie
MIG/MAG napięcie spawania jest zmierzone, aby wyznaczać
długość łuku. Napięcie spawania nie tylko działa na długość
łuku, ale również jest zależne od warunków powierzchni spawanego elementu, np. tlenków, tłuszczu itp. Dlatego kontrola
długości łuku może być zafałszowana przez nierówności powierzchni elementu spawanego.

Rys. 3. Lutowanie blach cynkowanych (DC01) o grubości 0,8 mm
i 1,5 mm, pomiędzy którymi jest
szczelina 2 mm. Materiał dodatkowy: drut CuSi3 o średnicy 1,0 mm,
prędkość lutowania – 1 m/min
Fig. 3. Soldering of zinc coated
sheets (DC01) of the thickness
of 0.8 mm and 1.5 mm, between
which there is 2 mm gap. Filler:
CuSi3 solder wire of a diameter of
1.0 mm, welding speed – 1 m/min

W metodzie CMT drut jest przesuwany w kierunku elementu spawanego, aż pojawi się zwarcie, co odpowiada zerowej długości łuku. Następnie drut jest odciągany z pewną
prędkością przez określony czas, dlatego długość łuku jest
dokładnie iloczynem prędkości i czasu. W metodzie CMT
długość łuku nie jest kontrolowana przez napięcie spawania,
ale jest mechanicznie regulowana po każdym zwarciu. Jeżeli
częstość drgań drutu przekracza 70 Hz, to długość łuku jest
regulowana powyżej 70 razy na sekundę. Z jednej strony nawet dla zmian długości wolnego wylotu elektrody jest utrzymywana stała długość łuku, z drugiej zaś długość łuku nie
zmienia się dla różnych prędkości spawania, co jest typowe
w tradycyjnej metodzie MIG/MAG.
Trzecią niezwykłą zaletą metody CMT jest wyjątkowo wysoka zdolność do wypełniania szczelin. Dla cienkich blach.
i dużych szczelin przy tradycyjnej metodzie MIG/MAG problemem jest stosunkowo duży wkład energii cieplnej. Cienkie
blachy topią się, zanim szczelina zostanie zamknięta.
Na rysunku 3 przedstawiono lutowanie blachy o grubości
0,8 mm z blachą o grubości 1,5 mm ze szczeliną 2 mm i prędkością lutowania 1 m/min.

Wprowadzenie ciepła
w metodzie CMT
Metoda CMT „czysta” charakteryzuje się bardzo niskim
prądem zwarcia, dlatego wprowadzenie ciepła jest bardzo
małe, a stosunek wysokości do szerokości spawanego
ściegu jest raczej wysoki (współczynnik kształtu ściegu).
Tradycyjna metoda spawania łukowego impulsowego charakteryzuje się stosunkowo wysokim wprowadzeniem ciepła
i głębokim wtopieniem.
W systemie spawalniczym kontrolowanym cyfrowo.
w metodzie CMT możliwe jest po raz pierwszy przedstawienie kombinacji metody CMT i metody spawania łukowego
impulsowego, np. jeden cykl CMT i trzy impulsy łuku mogą
zachodzić przemiennie. Dlatego wprowadzenie ciepła i wtopienie oraz geometria spawanego ściegu mogą się zmieniać
od czystej „zimnej” metody CMT do stosunkowo „gorącej”
metody spawania łukowego impulsowego. Na rysunku 4 pokazano zmiany we wtopieniu i geometrii spawanego ściegu
dla różnej liczby cykli CMT na jedno przejście kropli.

Rys. 4. Zmiany we wtopieniu i geometrii ściegu dla różnej liczby
impulsów na jeden cykl przenoszenia kropli CMT. Liczba impulsów.
w poszczególnych cyklach CMT była zróżnicowana
Fig. 4. Changes in fusion penetration and geometry of run for different number of pulses per a cycle of CMT drop transfer. Number of
pulses in particular CMT cycles was different
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Kiedy wykonujemy jeden cykl CMT i 10 impulsów na przemian, wprowadzenie ciepła i wtopienie są prawie takie same
jak dla „czystej” metody spawania łukowego impulsowego, ale
nadal osiągany korzyść wynikającą z dokładnej mechanicznej regulacji długości łuku co 10 impulsów. Kombinacje metody CMT z metodą spawania łukowego impulsowego zwiększają też zdolność wypełniania szczelin w metodzie CMT.
i prowadzą do dalszej poprawy prędkości spawania.

Ograniczenia w zastosowaniu
Jak każda metoda spawania, również metoda CMT ma
swoje ograniczenia. Na rysunku 5 przedstawiono obszar „czystej” metody CMT (bez dodawania łuku impulsowego) na wykresie zależności napięciem spawania i prądem spawania.
Metoda CMT ma swoje górne ograniczenia w punkcie,
gdy pojawia się zmiana charakteru przenoszenia metalu
w łuku; dla wyższego prądu zwarcia się już nie pojawiają.
i dlatego metoda CMT nie może być wtedy wykorzystywana.
Dolne ograniczenia dla metody CMT są mniejsze w porównaniu ze standardową metodą spawania łukiem zanurzonym,
dlatego zakres spawania się zwiększa.
Wykres również pokazuje, że moc oraz wprowadzenie
ciepła w metodzie CMT są niższe w tradycyjnej metodzie
spawania łukiem zanurzonym.
Us [V]
Rotaring arc
Pulsed arc

Spray arc
Dp-transfer arc

CMT arc

Is [A]
Rys. 5. Zależność między napięciem a prądem spawania uzupełniona charakterystyką łuku CMT bez dodawania łuku impulsowego
Fig. 5. Voltage-current relation completed with the CMT arc characteristic without adding of a pulse arc

System spawania
Rysunek 6 przedstawia schemat systemu spawania dla
zastosowań robota w metodzie CMT, całkowicie kontrolowany cyfrowo. Włączona jest bardzo szybka komunikacja
pomiędzy składnikami, co jest istotne dla metody CMT, ponieważ źródło mocy musi reagować bardzo szybko na to, co
się dzieje w jeziorku spawalniczym. System spawania dla tej

Rys. 7. Bufor drutu z otwartą pokrywą i jego działanie
Fig. 7. Wire buffer with a cap opened and its operation

metody nie będzie opisany szczegółowo. Omówione zastaną
jedynie bufor drutu i palnik spawalniczy, jako że są to dwa
główne składniki systemu spawania.
Drut nie jest tylko przesuwany do przodu, ale również
odciągany od elementu spawanego, dlatego silnik palnika
spawalniczego musi poruszać się do przodu i do tyłu. Silnik w podajniku drutu porusza się tylko do przodu, jest to
raczej powolny silnik i nie może odwracać swojego ruchu.
w szybki sposób. Dlatego w określonym czasie silnik w palniku przesuwa drut do tyłu, podczas gdy silnik w podajniku
drutu pcha drut do przodu – oba silniki współpracują. Dlatego
też bufor drutu powinien być włączony pomiędzy silniki, żeby
schować drut. Dodatkowo silnik palnika może wykonać swoje odwrócone ruchy tylko do 70 Hz; może on oddziaływać
tylko z niewielką siłą. Również bufor drutu pomaga silnikowi palnika podnieść drut prawie bez siły ze spirali podającej..
Bufor drutu pracuje w następujący sposób (rys. 7).
Wewnętrzny przewód w buforze drutu może zmieniać
swoją pozycję z niższej krawędzi, co odpowiada pustemu
buforowi, do wyższej krawędzi, co odpowiada pełnemu buforowi. Ruch silnika w podajniku drutu jest w pewien sposób
regulowany, dlatego bufor drutu jest zawsze wypełniony.
w połowie. W tych warunkach silnik palnika może równocześnie ciągnąć drut prawie bez siły i cofać nawet wówczas,.
gdy jest on pchany do przodu przez silnik podajnika drutu.
Drugim składnikiem, który będzie opisany szczegółowo, jest palnik spawalniczy. Ten palnik jest prawdziwą
rewolucją w urządzeniach spawalniczych, zarówno jeśli
chodzi o rozmiar, wielkość, masę, jak i działanie. Palnik.
stosowany w metodzie CMT przedstawiono na rysunku 8.
Silnik w tym palniku to siłownik AC, który nie jest wyposażony w przekładnię, ponieważ mogłaby mieć ona zbyt
dużo miejsca na odwrotny ruch powyżej 70 Hz i jest pierwszą rzeczą, która się może zepsuć. Ponieważ uzwojenia.
w silniku są bezpośrednio włączone do obudowy palnika,
palnik musi być bardzo mały, a jego środek ciężkości musi
być optymalizowany dla robota. Ruch drutu w palniku powinien być przedstawiony bardzo dokładnie, ponieważ obrót
silnika jest cyfrowo kontrolowany. Dodatkowo docisk rolek
drutu może być regulowany w sposób powtarzalny, datego
dokładnie te same wyniki spawania mogą być uzyskane w
różnych systemach spawania.

Zastosowania metody
Rys. 6. Schemat oprzyrządowania metody CMT do zrobotyzowanego spawania
Fig. 6. Diagram of instrumentation of the CTM method for robotized
welding
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Są trzy główne zastosowania metody CMT:
- bezodpryskowe lutowanie MIG;
- zastosowanie do spawania cienkich blach (aluminium,
stal, stal nierdzewna);
- łukowe łączenie stali z aluminium.

Rys. 8. Uchwyt spawalniczy w metodzie CMT
Fig. 8. Welding holder in the CMT method

Wszystkie materiały podstawowe i spoiny znane w tradycyjnej metodzie MIG/MAG mogą być również łączone metodą CMT. Także wszystkie kształty ściegów i pozycje palnika
znane z tamtej metody są możliwe z użyciem metody i sprzętu CMT.
Lutospawanie MIG jest znane już od dłuższego czasu.
Główną zaletą lutospawania cynkowanych blach metodą MIG
jest to, że roztapiany jest drut do spawania, a materiał podstawowy pozostaje niestopiony. Tradycyjne lutowanie MIG
charakteryzuje się kilkoma bardzo niewielkimi odpryskami,
ale czasem odpryski mogą się pojawić. Konieczne są wtedy
często prace poprawkowe, co jest czasochłonne.
W metodzie CMT zwarcia są rozwierane w sposób kontrolowany i odciąganie drutu ułatwia przenoszenie metali, co
opisano powyżej. Jeśli chodzi tylko o równomierny kąt nachylenia palnika, to metoda CMT jest zupełnie bezodpryskowa
(rys. 9).
Jeśli nie pojawiają się odpryski, kosztowne prace poprawkowe mogą być zaniechane. Dodatkowo, wprowadzenie ciepła w metodzie CMT jest niższe niż w tradycyjnym lutowaniu
MIG.
W wielu gałęziach przemysłu, gdzie przetwarzane są
cienkie blachy, masa spawanych części jest bardzo istotna.
Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym samochody powinny być lżejsze, bo wtedy zużywają mniej benzyny. Ponieważ metoda CMT charakteryzuje się niskim wprowadzeniem
ciepła, teraz jest możliwe połączenie np. aluminiowej blachy
o grubości 0,3 mm w geometrycznej spoinie doczołowej bez
podkładki. Dlatego koszty prac przygotowawczych i prac poprawkowych oraz użycie podkładek mogą być pominięte. Na
rysunku 10 przedstawiono geometryczną spoinę doczołową
dwóch aluminiowych blach o grubości 0,8 mm.
Kolejne zastosowanie metody CMT, które będzie opisane, to łukowe łączenie stali z aluminium. Jest to m.in. wymaganie przemysłu motoryzacyjnego łączenia stali z aluminium, aby zredukować masę oraz optymalizować środek
ciężkości przy żądanej wytrzymałości. Głównym problemem
łukowego łączenia stali z aluminium jest tworzenie się bardzo kruchych międzymetalicznych faz pomiędzy tymi dwoma
materiałami. Im cieńsze międzymetaliczne fazy, tym lepsze
mechaniczne właściwości spawanych próbek. Głównym
czynnikiem determinującym grubość tych faz jest wprowadzenie ciepła podczas łączenia. W następstwie utrzymywania bardzo cienkich międzymetalicznych faz, konieczne
jest zmniejszanie wprowadzonego ciepła do bardzo niskiej
wartości. Metoda CMT jest optymalna dla łukowego łączenia stali z aluminium, ponieważ wprowadzenie ciepła jest.
w niej bardzo niskie. Rysunek 11 przedstawia łukowe łączenie ocynkowanej stali z aluminium.
Materiał rodzimy stali jest tylko lutowany. Warunkiem łączenia stali z aluminium jest ocynkowanie materiału rodzimego stali, ponieważ powierzchnia ocynkowana działa jako pewien rodzaj topnika. Powierzchnia ta powinna mieć grubość
10 mm lub więcej.

W pierwszych próbach spawalniczych, elektrolitycznie
powlekane blachy o grubości 1 mm grupy materiałowej DC
04 + ZE 75/75 A były lutospawane z blachami aluminiowymi.
o grubości 1 mm i grupie materiałowej AW 6016 przy użyciu standardowego stopu zawierającego krzem i specjalnie
przystosowanego spoiwa opartego na aluminium. W warunkach statycznej wytrzymałości osiągniętej przez te złącza,
wyniki były bardzo satysfakcjonujące. Średnia wytrzymałość
na rozciąganie wynosiła ok. 145 N/mm2. Stwierdzono, że
złącza stali z aluminium osiągnęły taką samą wytrzymałość
jak spawane złącza pomiędzy podobnymi starzejącymi się
aluminiowymi stopami typu 6000, ponieważ w pozostałych
przypadkach wydzielanie z przesyconego roztworu stałego
i rozrost ziarna podczas tego wydzielania łącznie powodują
zmiękczenie o 30÷40 % strefy wpływu ciepła.
Oznacza to, że pęknięcia następują zawsze w strefie
wpływu ciepła materiału podstawowego aluminium.
Dalsze badania pokazują, że w blachach cynkowanych
ogniowo z minimalną grubością cynku 10 µm, wytrzymałość
na rozciąganie jest mniej zróżnicowana niż w przypadku
elektrolitycznie cynkowanych blach i przy użyciu tego samego spoiwa jest przeciętnie o 5÷7% wyższa.
Kiedy użyto naturalnie twardych stopów (typu 5000), pojawiały się identyczne pęknięcia w badaniach na rozciąganie.
Badania korozyjne zostały wykonane na jasnych i elektroforetycznie pomalowanych blachach, przez poddanie ich
testom mgły solnej (w otoczeniu stojącej wody wg normy DIN
50021/SS) oraz zmiennym badaniom korozyjnym VDA.
Badania te pokazują, że jeżeli użyto optymalnie lutowanego stopu, odporność spoiwa na wybrane formy korozji
może się gwałtownie zwiększyć. Co więcej, optymalne użycie lutowanego stopu ma też pozytywny wpływ na zachowania korozyjne pod farbą. Bardzo wrażliwa na korozję strefa
stopowa pomiędzy pokryciem blachy stalowej i lutowanym
stopem musi mieć odcięty dostęp do elektrolitów. Wreszcie,
okazuje się, że projekt złącza ma bardzo duży wpływ na jego
twardość, szczególnie w warunkach korozyjnych.

Rys. 9. Lutowanie CMT blach cynkowanych (o grubości 1 mm).
Prędkość lutowania 1,5 m/min
Fig. 9. CMT soldering of zinc coated sheets (of the thickness of.
1 mm). Soldering speed: 1.5 m/min

Rys. 10. Geometria ściegu blachy aluminiowej o grubości 0,8
mm. Spawanie bez podkładki,
prędkość spawania 1,5 m/min
Fig. 10. Geometry of run of aluminium sheet of the thickness of
0.8 mm. Welding without backing
strip, welding speed 1.5 m/min

Rys. 11. Spawanie łukowe
cynkowanej stali z aluminium.
o grubości 1 mm, prędkość
spawania 70 cm/min
Fig. 11. Arc welding of galvanized steel with aluminium of
the thickness of 1 mm, welding
speed: 70 cm/min
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Rys. 12. Zasada łączenia stali
z aluminium
Fig. 12. Principle of connecting of steel with aluminium

Kolejny przykład zastosowania metody CMT to przetwarzanie składników stali i aluminium przez koncern Voestalpine. W samochodowej konstrukcji nadwozia można zaobserwować trend rozwoju kierunku konstrukcji kompozytowych
(właściwy materiał na właściwym miejscu), co przede wszystkim pozwala zredukować masę samochodu i ograniczyć zużycie paliwa. Dodatkową zaletą konstrukcji kompozytowej
jest ulepszenie dynamiki prowadzenia pojazdu. Ważne jest
bowiem umieszczenie środka ciężkości samochodu tak nisko
i centralnie, jak to tylko możliwe.
Z wymienionych powodów technika łączenia dwóch materiałów konstrukcyjnych – stali i aluminium – jest zalecana.
i rozwojowa (rys. 12). Techniki łączenia, które są obecnie
stosowane dla ustalonej konstrukcji kompozytowej złącz stali.
i aluminium, to nitowanie bezpośrednie lub nitowanie pośrednie. Charakterystyki powstałego złącza nie są optymalne i w dodatku poważnie ograniczają możliwości konstrukcyjne, co więcej – zastosowanie przemysłowe tej techniki jest kosztowne.
Dążenie koncernu Voestalpine do opracowania nowych
rozwiązań wynika z tego, że kompleks wymagań co do tych
połączeń jest uformowany w półproduktach, np. w hybrydowo
spawanych blachach stalowych nie dłużej niż podczas prac.
z karoserią. Proces produkcji może być łatwiej kontrolowany.

nium użyto gatunków serii 5xxx i 6xxx. Wartości wytrzymałości na rozciąganie znajdują się w przedziale słabszych materiałów rodzimych. Badania w skali laboratoryjnej pokazują, że
odkształcenia w tłoczonym i rozciągającym się obszarze są
w pewnym stopniu możliwe. Osiągalne formowanie się promienia jest wystarczające dla wymagań przemysłu motoryzacyjnego. Koncernowi Voestalpine i firmie Fronius powiodło
się wyprodukowanie prototypu składników dla przemysłu motoryzacyjnego. Ostatnie badania wykonano również na spawanej stali przy użyciu metody CMT. Korzyści, które można
uzyskać, to przede wszystkim zdolność wypełnienia szczelin
i mniej odprysków. Kolejnym zastosowaniem jest również
spawanie magnezu z prawie zerową liczbą odprysków.

Rys. 13. Opracowane
przez Voestalpine spawanie blach karoseryjnych hybrydowych
(aluminium – stal)
Fig. 13. Welding of hybrid (aluminium – steel)
car body sheets developed by Voestalpine

Proces produkcji
Standardowe połączenia zakładkowe stali z aluminium,
które są obecnie stosowane, mają ograniczone zastosowanie do blach spawanych hybrydowo (rys. 13).
Voestalpine opracował specjalne złącze geometryczne
dla przemysłu motoryzacyjnego, które będzie stosowane w
przypadku zaawansowanych wymagań dotyczących wytrzymałości i odporności na korozję. Górna temperatura w obszarze spawania jest utrzymywana na niskim poziomie, aby
zapobiec wzrostowi międzymetalicznych faz pomiędzy stalą
i aluminium. W badaniach grubość międzymetalicznych faz
wynosiła od 3 do 5 µm.
Warstwa pokrywy stalowej odgrywa istotną rolę w zwilżalności stali przez spoiwo. Próby z próbką spoiny pokazują, że
cynkowana ogniowo otulina blachy stalowej jest nieodpowiednia do lutowania spoiny. Cynkowany ogniowo Galfan jest lepszy. Najbardziej odpowiednie otuliny, biorąc pod uwagę przydatność do lutowania spoiny, to cynkowany ogniowo czysty
cynk oraz elektrolitycznie cynkowana pokrywa stalowa.
Pierwsze próby korozyjne na blachach spawanych hybrydowo dały dobre wyniki. Postęp w tej dziedzinie może przynieść specjalne geometryczne złącze i spoiwo opracowane
wspólnie z firmą Fronius.
Pojedyncze krytyczne szczeliny korozyjne mogą być zupełnie wyeliminowane przy geometrycznym złączu doczołowym. Powierzchnia korozji może być mocno zminimalizowana (rys. 14).
Z tego względu dobre, prawie statyczne wartości siły
mogą być osiągnięte w warunkach korozyjnych. Gatunki stali,
które zostały wcześniej użyte, to głównie tłoczne gatunki, ale
badano również stale wysokowytrzymałe. Ze stopów alumi-
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Rys. 14. Porównanie geometrii złącza i korozji różnoimiennych materiałów lutowanych
Fig. 14. Comparison of joint geometry and corrosion of heteronymous soldered materials

Podsumowanie
Metoda CMT można spawać materiały, których spawanie do tej pory wydawało się niemożliwe. W dodatku
otrzymuje się stabilny łuk i dobre wypełnienie szczelin.
Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści i przede
wszystkim możliwości łączenia stali z aluminium, metoda CMT otwiera nowe obszary w spawalnictwie.
Z angielskiego tłumaczyła Joanna Padula.

Jyri Uusitalo

Metoda WiseRootTM
spawania przetopów
The WiseRootTM welding process
of root pass welding
Abstract

Streszczenie
Zmiany dotyczące rozwoju źródeł prądu, związane.
z zastosowaniem sterowania cyfrowego, wyznaczają nowy
kierunek dla metod spawania. Obecnie sterowanie spawarkami w coraz większym stopniu opiera się na oprogramowaniu. System cyfrowy pozwala na błyskawiczną regulację układu sterowania źródła spawalniczego i jest jednym
z powodów wprowadzenia na rynek nowatorskiej, zmodyfikowanej metody spawania. Dzięki specjalnym kształtom
przebiegu napięcia i prądu, które sterują łukiem zwarciowym.
w metodzie MIG/MAG, możliwe jest przenoszenia kropli
bez odprysków i uzyskanie stabilnego łuku. W spawaniu
tradycyjnym łukiem zwarciowym największe problemy
związane ze spawaniem przetopów były spowodowane
właśnie koniecznością kontrolowania ilości odprysków i
głębokości wtopienia.

The shift in development of welding power sources
toward more digital devices opens new approaches to
welding process development. Nowadays, the control of
welding machines is based more and more on software
components. A digital system improves the reaction times
of welding parameters. This is one of the reasons for new,
modified welding processes being brought to market. In
the MIG/MAG process, new voltage and current waveforms controlling short-arc welding result in spatter-free
droplet transfer and steady arc characteristics. Traditionally, the greatest problems in root pass welding have
been caused by spatter and penetration control.

Wstęp

Spawanie przetopów

Metoda WiseRootTM jest zmodyfikowaną metodą wykonywania przetopów łukiem zwarciowym. Została wprowadzona na rynek spawalniczy po targach w Essen w 2005
roku. Natężenie i napięcie źródła prądu są sterowane cyfrowo. Metoda MIG/MAG nadaje się zwłaszcza do spawania
stali konstrukcyjnych i nierdzewnych oraz ułatwia i przyspiesza pracę spawacza. WiseRoot™ umożliwia spawanie we
wszystkich pozycjach, a spoina ma zawsze właściwą głębokość wtopienia i nie ma odprysków. Można stwierdzić, że
powstała ulepszona metoda spawania łukiem zwarciowym,
która umożliwia szybsze spawanie i zapewnia większą wydajność niż metoda TIG.

Przetop jest pierwszym ściegiem ułożonym w rowku.
w spawaniu wielościegowym. Lico przetopu jest licem pojedynczego ściegu spoiny od strony grani (rys. 1).
Obecnie przetopy wykonuje się różnymi metodami, w zależności od potrzeb. W spawaniu MIG/MAG przetopy wykonuje się z użyciem drutów pełnych i proszkowych. Zwłaszcza
w przypadku stali nierdzewnych głównym problemem spa2

1

4

Jakość i wydajność spawania jako
bodźce do wdrożenia nowej metody
W spawalnictwie można zaobserwować większe zainteresowanie udoskonalonym spawaniem przetopów, zwłaszcza podczas prac związanych z wykonywaniem rurociągów.
Dużą uwagę zwraca się na zwiększenie wydajności i jakości,
ponieważ tradycyjne metody stosowane do spawania przetopów: elektrodą otuloną, TIG oraz MIG/MAG ich nie zapewniają. Firma Kemppi opracowała metodę WiseRoot™, która
jest ciągle doskonalona, co doprowadziło do powstania nowych, usprawniających rozwiązań.
Jyri Uusitalo – Kemppi Oy, Finlandia.
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Rys. 1. Przetop jest pierwszym lub spodnim ściegiem w spawaniu
wielościegowym: 1 – spoina jednostronna, 2 – spoina od strony lica,.
3 – brzeg spoiny, 4 – warstwa ściegów lica, 5 – warstwa ściegów wypełnienia, 6 – ścieg lica, 7 – ścieg wypełnienia, 8 – ścieg przetopowy,.
9 – przetop spoiny, 10 – spoina od strony przetopu, 11 – nadlew przetopu
Fig. 1. The root pass is the first, or bottom-most, weld in multiplerun welding 1 – welded one side, 2 – face side, 3 – toe of the weld,
4 – layer of camping run, 5 – layer of filling run, 6 – capping run,.
7 – fill-up run, 8 – root run, 9 – root of the weld, 10 – back of weld,.
11 – root reinforcement
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wania łukiem zwarciowym jest duża ilość odprysków i niestabilny łuk. Podczas spawania standardową metodą MIG/
MAG nie we wszystkich pozycjach możliwe jest uzyskanie
przetopu bez odprysków, zwłaszcza w pozycjach sufitowej.
i podolnej. Wtopienie spoiny może okazać się problematyczne w spawaniu przetopów, jeśli krawędzie nie zostaną
przetopione od strony grani. Przyczyny mogą być różne:
niewystarczająca moc spawania, zbyt duży prąd spawania,
zbyt długi łuk, za duża lub za mała prędkość spawania lub
niewłaściwe ustawienie uchwytu. Przyklejenia mogą powstać z powodu niedostatecznego odstępu rowka, zbyt
dużej powierzchni przetopu lub niewłaściwego projektu złącza. Tych problemów można uniknąć w poszczegulnych
przypadkach przez zwiększenie stosunku szybkości podawania drutu/prądu spawania, zmniejszenie napięcia łuku,
zmianę szybkości spawania lub spawanie z większym kątem w kierunku ciągnięcia (spawanie w prawo). Należy minimalizować ilość odprysków w przypadku spawania przetopów, zwłaszcza przy spawaniu rur. Ogranicza to konieczność obróbki mechanicznej spoiny po spawaniu i obiektów.
w jej pobliżu, zmniejsza też możliwość wystąpienia wad spawalniczych. Odpryski mogą wpływać na powstanie w rurach
obszarów podatnych na korozję lub nawet zakłócać przepływ
materiałów transportowanych rurami.

Proces WiseRootTM
W technologii WiseRootTM parametry prądu są sterowane cyfrowo. Zwarcia są monitorowane i zapewniona jest
właściwa koordynacja przenoszenia kropli materiału dodatkowego z drutu do jeziorka spawalniczego. Jest to zmodyfikowana metoda spawania łukiem zwarciowym i jako metoda.
MIG/MAG jest zaliczana do kategorii: 131,135, 136, lub 137,
zgodnie z definicjami zawartymi w normie EN ISO 4063.

Spawanie metodą WiseRootTM

Główna zasada metody
Zasada, na której opiera się działanie WiseRoot polega na powstaniu dwóch faz przepływu prądu spawania.
Fazy te można nazwać etapami zwarcia i jarzenia się łuku.
(rys. 2). WiseRootTM jest zmodyfikowaną metodą spawania
łukiem zwarciowym i nie należy jej mylić ze spawaniem impulsowym. W pierwszej fazie narastania prądu materiał dodatkowy przemieszcza się w fazie zwarcia do jeziorka spawalniczego, natomiast w czasie drugiego etapu moc łuku
zwiększa się i utrzymuje na odpowiednim poziomie. Przed
pierwszą fazą narastania prądu, prąd spawania przez chwilę
osiąga wartość maksymalną, a drut materiału dodatkowego
dotyka w tym czasie jeziorka. Podczas pierwszej fazy narastania prądu, nagły wzrost prądu do właściwego poziomu
tworzy tak zwaną siłę zaciskania, która umożliwia oderwaTM,

Etap zwarcia		

Etap jarzenia się łuku

Metoda WiseRootTM

Metoda łuku zwarciowego

Rys. 2. Kształt przebiegu prądu w metodzie WiseRootTM w trakcie
przenoszenia kropli do jeziorka
Fig. 2. The current waveform of the WiseRootTM process when the
filler drop is transmitted to the weld pool
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nie kropli od końcówki drutu elektrodowego. Jest to możliwe
dzięki powolnemu zmniejszaniu prądu. Gdy kropla zostanie
przeniesiona do jeziorka, rozpoczyna się druga faza narastania prądu i następuje faza jarzenia się łuku. System sterowania urządzenia monitoruje moment oderwania kropli w łuku.
Właściwie skoordynowany czasowo wzrost i spadek prądu
gwarantuje brak odprysków w czasie przejścia od zwarcia do
pełnego łuku.
Druga faza narastania prądu kształtuje jeziorko i umożliwia dobre przetopienie grani. Po tych dwóch następujących
po sobie fazach narastania prądu, prąd spada do poziomu
ustawionego prądu bazy. Zastosowanie określonego poziomu prądu bazy sprawia, że następna kropla materiału
dodatkowego zostanie przeniesiona w czasie następnego
zwarcia. Szybka reakcja i właściwa koordynacja czasowa.
w sterowaniu źródła prądu kształtują odpowiedni przebieg
prądu w tej metodzie, umożliwiając nieprzerwane odrywanie
się i przepływ kropli do jeziorka bez odprysków. W ten sposób utrzymane zostają: stabilny łuk i łatwość sterowania procesem spawania. Metoda WiseRootTM różni się od typowego
spawania łukiem zwarciowym. Na rysunku 2 przedstawiono kształty przebiegu prądu spawania łukiem zwarciowym.
i metodą WiseRootTM. Podczas spawania łukiem zwarciowym oderwanie kropli następuje przy wysokiej wartości prądu, która zależy od kontroli napięcia. Następnie prąd powoli spada przed końcem etapu jarzenia się łuku i następuje
kolejne zwarcie. W procesie WiseRootTM oderwanie kropli
ma miejsce przy niskiej wartości prądu, co powoduje łagodniejsze jej przejście do jeziorka. W etapie jarzenia się łuku.
następuje dokładnie wymierzone wydłużenie łuku, a potem
nagły spadek prądu do wcześniej określonego poziomu
przed kolejnym zwarciem. Łuk w technologii WiseRootTM.
jest ściśle kontrolowany, co ogranicza odpryski w fazie oderwania kropli i zmniejsza ilość wprowadzonego ciepła.

Dalszy rozwój metody przynosi kolejne cechy usprawniające proces. Na nowo określona moc początkowa i końcowa
doprowadza więcej energii spawania tam, gdzie jest ona potrzebna. Metoda WiseRootTM umożliwia spawaczowi wybór
szybkości podawania drutu, poziomu drugiej fazy narastania
prądu FPu oraz prądu bazy BC. Na rysunku 3 przedstawiono
parametry, które spawacz może ustawić.
Na rysunku 4 zilustrowano dane porównawcze w celu pokazania wpływu wzrostu poziomu prądu bazy na kształt ściegu spoiny stali konstrukcyjnej, a na rysunku 5 przedstawiono wpływ poziomu drugiej fazy narastania prądu na kształt
spoiny. Poziomy zero na rysunkach są wstępnie ustalonymi
fabrycznie wartościami. W większości przypadków spawacz
nie musi regulować tych poziomów, jednakże gdyby wynikła potrzeba użycia większego ciśnienia penetracji łuku lub
energii łuku, można dostosować te poziomy tak, jak jest to
konieczne – na przykład, kiedy nadlew przetopu wynosi 1,5
mm lub więcej.
Metoda WiseRootTM umożliwia wykonywanie połączeń
spawanych przy szczelinach szerszych niż zazwyczaj i tych
Etap zwarcia

Etap jarzenia się łuku

Rys. 3. Parametry jarzenia się łuku, które spawacz może
ustawić
Fig. 3. Levels the welder can adjust for the arc

Prąd bazy

wacz nie powinien przytrzymywać łuku po bokach; zamiast
tego konieczna jest zmiana kierunku ruchu natychmiast po
wykonaniu ruchu w bok. Szybkość ruchów jest większa niż
przy typowym spawaniu z dołu do góry łukiem zwarciowym.
Metoda WiseRootTM pozwala spawać bez ruchów zakosowych. Zwiększa to wydajność pracy, ale powierzchnia spoiny nie ma tak gładkiego kształtu jak przy technice ruchów
bocznych.

Rys. 4. Wpływ poziomu prądu bazy na kształt ściegu spoiny
Fig. 4. Effect of the base current level on the shape of the weld pass

Impuls formujący

Rys. 5. Wpływ wartości prądu impulsu kształtowania na kształt ściegu
spoiny
Fig. 5. Effect of the shaping pulse level on the shape of the weld pass

Rys. 6. Zróżnicowanie odstępu rowka przy tym samym prądzie spawania
Fig. 6. Variation in the root gap with the same welding power

Punkt położenia łuku
w jeziorku
· Wykonując ruchy na boki, nie przytrzymywać przy
brzegach
· Częstotliwość ruchów jest większa niż podczas
spawania z dołu do góry
· Regulacja mocy spawania względem:
- odstępu rowka
- szerokości lica przetopu
· Szybkość spawania/ Szerokość zakosów
· Wtopienie jest większe, gdy uchwyt znajduje się pod
kątem ostrym w kierunku spawania
UWAGA: Unikaj zbyt dużych ruchów na boki – spawaj
z możliwie największą szybkością

Rys. 7. Prowadzenie uchwytu podczas spawania przetopów
Fig. 7. Technique in root pass welding

samych ustawieniach prądu spawania (rys. 6). Szerokości
szczeliny wynoszą od 1 do 10 mm, ale należy dostosować
prąd spawania do danego przypadku. Jeżeli zmienia się pozycja spawania, prąd spawania musi być do niej odpowiednio
dostosowany.
Najważniejszym celem koordynacji ruchu w czasie spawania jest utrzymanie łuku w początkowej części jeziorka, ale
nie na jego krawędzi (rys. 7). Moc łuku jest wystarczająca,
aby przepychać drut przez jeziorko na krawędziach, tworząc
odpryski od strony przetopu. Należy utrzymywać łuk na początku jeziorka w czasie wykonywania ruchów na boki. Spa-

Zastosowanie metody
Metodę WiseRootTM opracowano specjalnie do spawania
przetopów. Najczęściej spawanymi materiałami w tym obszarze zastosowań są stale konstrukcyjne i nierdzewne. Na
rysunku 8 przedstawiono krzywe synergiczne dostarczane
standardowo z oprogramowaniem urządzenia WiseRootTM.
Ponadto istnieje możliwość dostarczenia krzywych dostosowanych do potrzeb klienta w odpowiedzi na zróżnicowane
potrzeby produkcji. Stworzono już takie krzywe dla nierdzewnych stali ferrytycznych EN 10088 1.4539 -904 L i stali duplex EN 10088 1.4464 – 22% Cr. Opracowano też krzywe
synergiczne dla drutów: z rdzeniem metalicznym, ze stopów
na bazie niklu, ze stali konstrukcyjnych, stali żaroodpornych
i dla drutów do napawania. Zaprojektowano również krzywe
do spawania stali konstrukcyjnych i nierdzewnych z zastosowaniem różnych mieszanek gazów osłonowych.
Wśród pierwszych użytkowników metody WiseRootTM
są norweskie przedsiębiorstwa przemysłu offshore, których
przedstawiciele stwierdzili, iż użycie i dostosowanie metody
jest bardzo łatwe. Uznanie zyskały również spoiny wykonywane bez odprysków w złączach rur stalowych. Metoda
ta jest powszechnie stosowana w norweskich stoczniach.
Pierwszym zastosowaniem przemysłowym, w którym metoda WiseRootTM odegrała ważną rolę, był projekt Ormen-Lange. Był to drugi pod względem wielkości projekt wydobycia
gazu na morzu, o największym zapotrzebowaniu na rurociągi na świecie. Zastosowano w nim następujące parametry.
spawania:
– rury gatunku X65 o średniczy D = 780 mm, t = 45,5 mm
– rowek V-kształtny pod kątem 50°, wysokość progu.
4,5 mm i nadlew przetopu 0,5 mm
– drut 1,0 mm LNM Ni1 i gaz osłonowy Ar + 18% CO2
– szybkość podawania drutu 3,5–3,9 m/min i prędkość spawania v = 75–130 mm/min
Zanim metodę WiseRootTM zastosowano w produkcji,
pracownicy wykonali testowe spoiny przetopowe. Nie znaleziono żadnych wad spawalniczych, nie wykryto ich również.
w spawaniu produkcyjnym.
W Finlandii jeden z podwykonawców produkuje wciągarki pomocnicze. Gdy rozpoczęto prace nad rozwinięciem
produkcji i przeprowadzono różnorodne testy, okazało się,
że metoda WiseRootTM przynosi znaczne korzyści. Stosuje
się ją do wzdłużnego spawania bębnów linowych wciągarek
pomocniczych wykonanych z grubościennych rur. Dzięki jej
zastosowaniu przyspieszono prace spawalnicze i zmniejszono wymagany kąt rowka z 600 do 350 (rys. 9). Okazało
się, że odstęp rowka może być większy i dosyć zróżnicowany. Przetop wykonuje się w pozycji pionowej z góry na dół.
Po jego wykonaniu rurę przekręca się do pozycji podolnej.
i drugi ścieg zostaje wykonany z użyciem drutu proszkowego.
z rdzeniem metalicznym. Prace wykończeniowe wykonuje
się motodą spawania łukiem krytym.
Rury ze stali konstrukcyjnych o grubości ścianki 4
mm lub mniejszej można spawać z przygotowaniem złącza na I. W tych przypadkach podkreślono znaczenie
szerokości rowka, ponieważ nie można spawać ścianki.
Przegląd spawalnictwa 7-8/2009
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Rys. 8. Krzywe synergiczne dostarczane w pakiecie podstawowym
Fig. 8. Synergic curves included in a standard delivery
Rys. 9. Przygotowanie rowka
do wykonania spoiny wzdłużnej
bębna linowego wciągarki
Fig. 9. Groove preparation for.
a shaft tube longitudinal weld

Rys. 10. Złącze doczołowe, rowek I-kształtny, odstęp rowka 4 mm, jeden ścieg
Fig. 10. Butt joint, I groove, 4 mm air gap,
one pass

o grubości 4 mm bez odstępu rowka od strony przetopu (natomiast w niektórych przypadkach rury o grubości ścianki
poniżej 1,5 mm można spawać bez odstępu). Gdy grubość
ścianki wynosiła 4 mm podczas spawania z pozycjonowaniem, okazało się, że stosując poniższe parametry, można
uzyskać prawidłowe spoiny, spawając jednym ściegiem (rys.
10):
– D = 110 mm i t = 4 mm
– drut G3Si1 1,0 mm
– pozycja spawania pionowa z góry na dół
– rowek I-kształtny z odstępem 4 mm
– pozycja od godz. 12 do godz. 3, szybkość podawania drutu 3,0 m/min
– pozycja od godz. 3 do godz. 6, szybkość podawania drutu 2,8 m/min

Podsumowanie
Przemysł spawalniczy nadal poszukuje nowych sposobów ulepszenia produkcji, a producenci sprzętu spawalniczego wkładają ogromny wysiłek w opracowanie swoich
urządzeń. Rozwój źródeł prądu w kierunku urządzeń cyfrowych umożliwia lepszą kontrolę charakterystyk łuku.
Powstają nowe, ulepszone metody spawania i możliwe
jest takie ich udoskonalenie, aby były odpowiednie dla
określonych zastosowań spawalniczych. W metodzie WiseRootTM i jej realizacjach zastosowano nową, ulepszoną
metodę spawania przetopów łukiem zwarciowym. Jest ona
nadal udoskonalana wraz z rozwojem przemysłu. Krzywe
synergiczne umożliwiają spawanie stali konstrukcyjnych i
nierdzewnych we wszystkich pozycjach. Łatwość przystosowania i użytkowania metody sprawiają, że kontrolowanie łuku przychodzi spawaczom z dużą łatwością. Do zalet
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metody należą:
– prostota uczenia się i użytkowania,
– pozbawiony odprysków proces spawania,
– możliwość zastosowania szerokiego rowka,
– wyeliminowanie potrzeby użycia podkładki,
– wysoka wydajność – metoda jest o 10% szybsza niż
tradycyjne spawanie MAG i trzy razy szybsza niż spawanie TIG,
– mała ilość wprowadzonego ciepła, mniejsza o 10-15%
niż w przypadku normalnego spawania MAG, mniej odkształceń,
– wysoka jakość spoin,
– nadaje się do spawania w różnych pozycjach.
Z angielskiego tłumaczyła: Joanna Dobrowolska
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50-lecie Centralnej Komisji Spawalniczej
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

9 czerwca 2009 r. w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odbyło się uroczyste rozszerzone
posiedzenie Centralnej Komisji Spawalniczej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, która w czerwcu 1959 roku
została powołana za zgodą Ministerstwa Oświaty przez prezesa Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosła.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Centralnej Komisji Spawalniczej oraz zaproszeni przedstawiciele reprezentanci ZDZ, wśród nich wykładowcy, instruktorzy zajęć
praktycznych, członkowie i działacze oddziałowych komisji
spawalniczych, kierownicy ośrodków kształcenia spawaczy
oraz prezesi ZDZ. Wśród zaproszonych byli również prof. dr
hab. inż. Jan Pilarczyk – dyrektor Instytutu Spawalnictwa, mgr
inż. Marek Walczak – prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
dr inż. Jan Plewniak – przewodniczący Zarządu Głównego
Sekcji Spawalników SIMP, mgr inż. Irena Wiśniewska – zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Spawalnictwa oraz
przedstawiciele uczelni, instytucji i zakładów pracy współpracujących z Zakładami Doskonalenia Zawodowego. Łącznie.
w posiedzeniu CKS pod przewodnictwem mgr. inż. Ryszarda
Kołacińskiego uczestniczyło ponad 110 osób.
Zebrani zostali powitani przez mgr. Jacka Kwiatkowskiego – przewodniczącego Krajowej Rady Związku Zakładów
Doskonalenia Zawodowego, prezesa Zarządu ZDZ w Katowicach. Wysłuchali wystąpień programowych Andrzeja Piłata
– prezesa ZG ZZDZ i Ryszarda Kołacińskiego – przewodniczącego CKS, omawiających dorobek 50-letniej działalności
Centralnej Komisji Spawalniczej w ponad 60-letniej działalności Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Wskazali również zadania stojące przed komisjami i organizatorami kursów spawania. O współpracy z Centralną Komisją oraz
z Zakładami mówili również prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk,
który przekazał list gratulacyjny wraz z pucharem okolicznościowym, oraz Marek Walczak – prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Redaktor Irena Wiśniewska przekazała na ręce
Andrzeja Piłata, w imieniu redaktora naczelnego Przeglądu
Spawalnictwa prof. Jerzego Nowackiego, list gratulacyjny.
z okazji Jubileuszu 50-lecia.
Dr inż. Jan Plewniak – prezes Zarządu Głównego Sekcji
Spawalniczej SIMP wręczył Panom Andrzejowi Piłatowi i Ryszardowi Kołacińskiemu Medale im. Stanisława Olszewskiego przyznane uchwałą ZG Sekcji Spawalniczej SIMP w dniu.
2 kwietnia 2009 r. Prezes Jan Plewniak przekazał również
list gratulacyjny z okazji obchodzonego Jubileuszu Centralnej Komisji Spawalniczej.

1. Henryk Bartoś
2. Jerzy Błach		
3. Ryszard Burdzy
4. Zbigniew Drzazga
5. Ewa Herman
6. Antoni Kasper
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WZDZ Szczecin
ZDZ Katowice
WZDZ Gorzów Wielkopolski
ZDZ Katowice
WZDZ Szczecin
WZDZ Gorzów Wielkopolski
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Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall na wniosek
Zarządu Głównego Związku ZDZ przyznała niżej wymienionym działaczom – członkom Komisji Spawalniczych, wykładowcom, instruktorom zajęć praktycznych oraz organizatorom i kierownikom ośrodków kształcenia zawodowego – Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego na wniosek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
przyznał 41 Odznak „Za Zasługi dla ZDZ” wyróżniającym się
wykładowcom, instruktorom zajęć praktycznych na kursach
dla spawaczy, działaczom – członkom oddziałowych komisji spawalniczych. Wśród wyróżnionych Odznaki otrzymali
obecni na posiedzeniu działacze ZDZ:

7. Jerzy Mizerski
8. Edward Mostowiec
9. Andrzej Skorupa
10. Ludomir Szynkiewicz
11. Zdzisław Śmiałek

–
–
–
–
–

ZDZ Warszawa
ZDZ Kielce
ZDZ Łódź
ZDZ Bydgoszcz
ZDZ Słupsk

Elżbieta Barańska, Tadeusz Cebrat, Roman Fuz, Jacek
Klewar, Jan Kolano, Marian Lorkiewicz, Kazimierz Miąsik,
Janusz Mikołajec, Tadeusz Piedo, Andrzej Słaboń, Jan Stebel, Jan Zątek.
Zarząd Główny ZZDZ z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności Centralnej Komisji Spawalniczej przygotował specjalny
Medal pamiątkowy, którym wyróżnił 207 działaczy Komisji,
wykładowców, instruktorów zajęć praktycznych i pracowników ZDZ zasłużonych przy organizacji kursów spawania.
Wszyscy obecni na uroczystym posiedzeniu CKS otrzymali
taki Medal.

4. Jan Pilarczyk – dyrektor Instytutu Spawalnictwa
5. Jan Plewniak – przewodniczący Oddziałowej Komisji
Spawalniczej w ZDZ Katowice, wykładowca, egzaminator
6. Andrzej Skorupa – kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego, sekretarz Oddziałowej Komisji Spawalniczej
ZDZ w Łodzi, członek CKS
7. Józef Zagrodzki – starszy wizytator, sekretarz Oddziałowej Komisji Spawalniczej ZDZ w Rzeszowie, członek
CKS.

Ponadto Medal otrzymali: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Urząd Dozoru Technicznego, Redakcja Przeglądu
Spawalnictwa, którzy poprzez wieloletnią współpracę przyczynili się do osiągnięcia przez Związek i Zakłady Doskonalenia Zawodowego tak wspaniałych osiągnięć w zakresie
szkolenia spawaczy. Ponadto Zarząd Główny ZZDZ zbiorowym medalem wyróżnił 10 Zakładów Doskonalenia Zawodowego, które znajdują się w czołówce ZDZ przygotowujących
spawaczy. Są to ZDZ w: Rzeszowie, Katowicach, Kielcach,
Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, Szczecinie i Słupsku.
Zaś uchwałą z 13 maja 2009 r. Zarząd Główny ZZDZ, na
wniosek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, postanowił
wpisać do ustanowionej w 1986 r. „Księgi Ludzi Zasłużonych
dla Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego” niżej wymienionych działaczy Komisji Spawalniczej i organizatorów
– pracowników ZDZ zasłużonych dla rozwoju spawalnictwa:
1. Ryszard Kołaciński – przewodniczący CKS
2. Jerzy Mizerski – dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia
Spawaczy, ZDZ Warszawa, wiceprzewodniczący CKS
3. Edward Mostowiec – przewodniczący Oddziałowej Komisji Spawalniczej ZDZ Kielce, wieloletni wykładowca.
i egzaminator

Łącznie do „Księgi Ludzi Zasłużonych dla Związku
ZDZ” od 1986 r. zostało wpisanych 15 osób zasłużonych
dla rozwoju spawalnictwa w Zakładach Doskonalenia Zawodowego.
W dyskusji udział wzięli: mgr Janusz Dubiel – I wiceprezes Zarządu ZDZ w Katowicach, mgr Józef Zagrodzki – starszy wizytator i sekretarz Oddziałowej Komisji Spawalniczej.
w Rzeszowie, członek CKS, mgr Ewa Holisz – dyrektor
Pionu działalności statutowej ZDZ Kielce, mgr inż. Jerzy
Grabowski – przewodniczący Oddziałowej Komisji Spawalniczej ZDZ w Poznaniu i członek CKS, mgr inż. Jerzy
Mizerski – dyrektor Centrum Kształcenia Spawaczy ZDZ
w Warszawie oraz mgr inż. Zdzisław Grekowicz – były
przewodniczący CKS. Dyskutanci przedstawili osiągnięcia
reprezentowanych ZDZ w kształceniu spawaczy i zamierzenia ZDZ w zakresie m.in. wykorzystania w kształceniu
spawaczy środków finansowych Unii Europejskiej, czy też
szkolenia osób nadzorujących prace spawalnicze w zakładach pracy oraz dokształcania własnej kadry (wykładowców
i instruktorów zajęć praktycznych) przez działające Krajowe
Centra Szkolenia Spawaczy pod nadzorem CKS.
Opracował: Władysław Krzywoń

Przegląd spawalnictwa 7-8/2009

35

mgr inż. Ryszard Kołaciński – przewodniczący CKS

Mgr inż. Marek Walczak – prezes Urzędu Dozoru Technicznego

mgr Andrzej Piłat – prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ

Awers medalu
– 50 lat Centralnej Komisji Spawalniczej
mgr Jacek Kwiatkowski – przewodniczący Krajowej Związku Zakładu
Doskonalenia Zawodowego, prezes Zarządu ZDZ w Katowicach

prof. dr hab inż. Jan Pilarczyk – dyrektor Instytutu Spawalnictwa
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mgr Andrzej Piłat – prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ i prof.
dr inż. Jan Pilarczyk – dyrektor Instytutu Spawalnictwa

uczestnicy rozszerzonego posiedzenia CKS Związku ZDZ. W
pierwszym rzędzie od prawej: mgr Tadeusz Żesławski – wicekurator
Kuratorium Oświaty w Katowicach; mgr Jacek Kwiatkowski – przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ, prezes Zarządu ZDZ w
Katowicach; mgr Marek Walczak – prezes udT

mgr Ewa Holisz – dyrektor Pionu działalności statutowej ZDZ Kielce

mgr inż. Zdzisław Grekowicz – były przewodniczączy CKS

Rewers medalu
– 50 lat Centralnej Komisji Spawalniczej
mgr inż. Jerzy Mizerski – dyrektor Centrum Kształcenia Spawaczy
w ZDZ w Warszawie

uczestnicy rozszerzonego posiedzenia CKS Związku ZDZ,.
9 czerwca 2009

zdjęcie pamiątkowe uczestników rozszerzonego posiedzienia CKS
na zakończenie obrad
Zdjęcia: Marek Kopecki
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Kształcenie spawaczy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to najstarsza
firma oświaty zawodowej na Śląsku, z ponad 80-letnią tradycją – powstał już w 1926 roku. Jest znany i uznany jako stabilny, solidny.
i wiarygodny partner dla szeregu przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, działa aktualnie poprzez sieć 34 ośrodków kształcenia kursowego oraz 55 niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych, zlokalizowanych na obszarze całego województwa śląskiego
oraz w wybranych powiatach województw: małopolskiego, łódzkiego
i opolskiego.
Oferta edukacyjna adresowana jest do przedsiębiorstw, instytucji oraz odbiorców indywidualnych, a także do osób pracujących.
i poszukujących pracy, doskonalących poziom wiedzy i umiejętności
zawodowych, zmieniających zawód, dorosłych i młodzieży.
W systemie kursowym kształcimy rocznie ponad 36 tys. osób na
300 kierunkach i specjalnościach. W okresie 80 lat działalności ponad 2 miliony osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe na kursach
i szkoleniach organizowanych w naszych ośrodkach.
W systemie szkolnym kształcimy młodzież i dorosłych na różnych
poziomach edukacyjnych: w gimnazjach, w zasadniczych szkołach
zawodowych, technikach i liceach ogólnokształcących oraz szkołach
policealnych. Oferta edukacyjna szkół ZDZ obejmuje 30 kierunków
kształcenia. ZDZ Katowice jest również założycielem pierwszej na
Śląsku niepaństwowej szkoły wyższej – Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, powołanej w 1993 r. Aktualnie uczelnia
prowadzi studia I i II stopnia na 7 kierunkach dla ponad 4 tys. studentów.
Od kilkudziesięciu lat jednym z istotnych segmentów działalności
edukacyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest
kształcenie kadr spawalniczych.
Po reaktywowaniu działalności w latach 50. ub.w., reagując na
zapotrzebowanie regionalnego środowiska przemysłowego, Zakład
(noszący wówczas nazwę Zakład Doskonalenia Rzemiosła) kontynuował kształcenie w zakresie podstawowego spawania gazowego.
i elektrycznego. W początkowym okresie tej działalności liczba osób,
które uzyskiwały kwalifikacje spawalnicze, wynosiła kilkadziesiąt.
w skali roku, by w ostatnich latach ustabilizować się na poziomie ok.
2 tysięcy. Od tego czasu do chwili obecnej Zakład zasilił gospodarkę
dziesiątkami tysięcy wykwalifikowanych spawaczy.
Wraz z postępem technicznym i technologicznym w spawalnictwie, pojawieniem się nowych metod spawania, zgrzewania oraz
nowych urządzeń techniki spawalniczej, w Zakładzie następował
sukcesywny rozwój zarówno bazy dydaktycznej do kształcenia spawaczy, jak i postęp w obszarze nauczania nowych metod i technik
spawania i zgrzewania.
Aktualnie kształcenie spawaczy realizowane jest w następujących specjalnościach: spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe),
spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne), spawanie łukowe
w osłonie gazów (MIG/MAG), spawanie metodą TIG. Zakład przeprowadza również weryfikacje uprawnień spawalniczych w celu uzyskania Świadectwa Egzaminu Spawacza.
Kształcenie spawaczy odbywa się zgodnie z zasadami i normami opracowanymi przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF),
obowiązującymi we wszystkich państwach Unii Europejskiej, wg
programów dydaktycznych opracowanych na podstawie wytycznych
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Zharmonizowany system szkolenia spawaczy w ZDZ wg programów EWF obejmuje modułowe szkolenie o trzech stopniach kwalifikacji:
– Europejskiego Spawacza Pachwin,
– Europejskiego Spawacza Blach,
– Europejskiego Spawacza Rur.
W procesach kształcenia spawaczy Zakład przywiązuje ogromną wagę do jakości procesu dydaktycznego. Wykonanie i właściwości eksploatacyjne różnorodnych konstrukcji spawanych zależą.
w dużym stopniu od umiejętności i wyszkolenia spawacza i przekładają się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa przy użytko-
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waniu konstrukcji spawanych. W trosce o zapewnienie wysokiej
jakości procesu dydaktycznego Zakład systematycznie modernizuje
bazę dydaktyczną, zarówno pod względem użytkowanych urządzeń.
i osprzętu, jak i warunków lokalowo-socjalnych.
Aktualnie posiadamy cztery własne pracownie spawalnicze,
wyposażone w sprzęt do realizacji wszystkich wymienionych specjalności. Własne bazy spawalnicze znajdują się w jednostkach
szkoleniowych w Chorzowie, Tychach, Skoczowie oraz w Żywcu.

Siedziba ZDZ w Katowicach

Oprócz stanowisk spawalniczych wyposażonych w nowoczesne
urządzenia, indywidualne systemy oświetlenia i wentylacji, pracownie dysponują również stanowiskami do przygotowywania i badania
próbek spawalniczych. Każda pracownia wyposażona jest również
w sprzęt audiowizualny, niezbędny do realizacji zajęć teoretycznych,
oraz kompleksowe zaplecze socjalne dla słuchaczy. Ze względu na
zapotrzebowanie rynku, jak również rozległy obszar działalności
Zakładu, obejmujący całe województwo śląskie i część małopolskiego, korzystamy również z dzierżawionej bazy szkoleniowej w
Andrychowie, Kętach, Częstochowie, Gliwicach, Olkuszu, Jaworznie i Dąbrowie Górniczej. Szkoleniowa baza spawalnicza – własna
oraz dzierżawiona – posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Łącznie mamy do dyspozycji 131 stanowisk szkoleniowych.
w 11 ośrodkach.
Od lutego 2005 r. spawalnia szkoleniowa w Tychach posiada
nadany uchwałą Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego status Krajowego Centrum Szkolenia Spawaczy.
Uchwała ta była wynikiem uznania nowoczesności wyposażenia
spawalni, funkcjonalności pomieszczeń dydaktycznych, zaplecza
socjalnego, a także wysokiego poziomu kształcenia potwierdzonego
poziomem uzyskiwanych kwalifikacji. Wszystkie jednostki szkoleniowe ZDZ Katowice realizujące kształcenie spawaczy wyposażone są
w środki i materiały dydaktyczne, w tym opracowany przez Zakład.
i rozprowadzany w całym kraju wśród ZDZ komplet 8 plansz poglądowych, prezentujących m.in.: rodzaje złączy spawanych, przykłady
oznakowania spoin, pozycje spawania blach i rur wg PE-EN ISO,
kształty ukosowania brzegów i inne.
Zasadą przyjętą w Zakładzie w odniesieniu do wszystkich słuchaczy kursów i szkoleń, w tym kursów spawalniczych, jest nieodpłatne wyposażenie słuchaczy w zestaw podręczników, w tym książki wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
autorstwa inż. L. Mistura „Spawanie półautomatyczne w osłonie CO2
i mieszanek gazów metodą MAG” oraz inż. J. Czuchryja „Wady złączy spawanych” i „Kontrola złączy spawanych”.

Kursy spawalnicze prowadzone są przez 70-osobową kadrę wykładowców i instruktorów, posiadających odpowiednie i wymagane
przez Instytut Spawalnictwa uprawnienia i kwalifikacje specjalistyczne, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne. W gronie kadry dydaktycznej znajdują się wykładowcy i instruktorzy z tytułem: Europejskiego Inżyniera Spawalnictwa (EWE),
Europejskiego Instruktora Spawalnictwa (EWP) i Eurospawacza.
Znakomita większość wykładowców i instruktorów kursów spawalniczych w ZDZ Katowice to praktycy, zatrudnieni w przedsiębiorstwach przemysłowych i związani na co dzień z problematyką
spawalnictwa w bieżącej działalności produkcyjnej lub usługowej. Ich
bogate doświadczenie praktyczne przenoszone na grunt kształcenia
kadr spawalniczych gwarantuje, że absolwenci naszych kursów zdobywają umiejętności, kwalifikacje i wiedzę niezbędną w dalszej karierze zawodowej. Jest to również jednen z elementów wieloletniej
współpracy ZDZ Katowice z zakładami pracy i instytucjami w obsza-

Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy w Tychach

rze wymiany doświadczeń w sferze spawalnictwa. Współpracujemy
w tym zakresie zarówno z instytucjami naukowo-badawczymi, np.
Politechniką Częstochowską, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach,
jak również z przedsiębiorstwami produkcyjno-usługowymi, np.:
Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice S.A., Jastrzębskimi
Zakładami Remontowymi, ZUP „ZAM” w Kętach, Energomontażem,
„ZREMB-REMOS” Sp. z o.o. i innymi.
Dążąc do sprostania współczesnym wymaganiom rynku w odniesieniu do kwalifikacji kadr spawalniczych, kadra dydaktyczna Zakładu stale aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach specjalistycznych, w tym organizowanych przez Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach.
Spawaczy egzaminuje działająca przy Zakładzie Oddziałowa
Komisja Spawalnicza, sprawująca również nadzór merytoryczny nad
procesem edukacyjnym. Pierwszym i wieloletnim przewodniczącym
komisji był znany specjalista branży spawalniczej inż. Leon Mistur,
autor wielu publikacji i podręczników. Obecnie funkcję przewodniczącego pełni dr inż. Jan Plewniak – pracownik naukowy Politechniki
Częstochowskiej, egzaminator spawalnictwa, Europejski Inżynier
Spawalnictwa, rzeczoznawca i prezes Zarządu Głównego Sekcji
Spawalniczej SIMP, członek Komitetu Technicznego ds. Kwalifikowania i Certyfikowania Personelu Spawalniczego i Personelu Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto.
w skład Komisji wchodzą: mgr inż. Jerzy Błach, inż. Jan Hyla, inż.
Jan Kolano, inż. Marian Lorkiewicz, mgr inż. Bogusław Gola, mgr inż.
Janusz Mikołajec i mgr inż. Jan Zątek.
Komisja inspiruje również opracowywanie i wydawanie materiałów dydaktycznych oraz opiniuje programy nauczania. Członkowie
Komisji biorą też aktywny udział w pracach Centralnej Komisji Spawalniczej, w tym m.in. w opracowywaniu programów nauczania, wykorzystywanych przez ZDZ w całym kraju.
W składzie Oddziałowej Komisji Spawalniczej ZDZ Katowice
znajdują się licencjonowani egzaminatorzy oraz europejscy instruk-

torzy spawalnictwa. Egzaminy prowadzone są zgodnie z wytycznymi euronormy EN 287-1 i 2. W wyniku porozumienia zawartego
z Zarządem Głównym ZZDZ absolwenci kursów otrzymują oprócz
„Książek Spawacza” również „Świadectwo Egzaminu Spawacza”.
w języku polskim i wybranym: niemieckim, angielskim lub francuskim,
które uznawane jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zauważalny w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych spawaczy oraz wprowadzenie modułowych programów kształcenia spawaczy spowodowało, że coraz częściej kursy
mają charakter modułowy. Uczestnicy nabywają w trakcie jednego
kursu umiejętności w 2 lub więcej specjalnościach.
Wiele kursów z zakresu spawania realizowanych było i jest.
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in. w ramach funduszu przedakcesyjnego PHARE
(np. programy „INICJATYWA II” – Łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji przemysłu górniczego oraz hutnictwa żelaza
i stali w Polsce, „Rozwój zasobów ludzkich” – Szkolenie i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem w woj. śląskim.
i w woj. małopolskim, „Usługi związane ze wsparciem zwolnień monitorowanych”), Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty
zrealizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego: „Rotacja pracy” – projekt ogólnopolski, „Azymut praca”, „Szkolenie-Rozwój-Awans” oraz aktualnie realizowane.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Nowy zawód”, „Daj sobie szansę”, „Żywiecczyzna pracuje: lepiej, wydajniej,.
mądrzej”) oraz w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
w woj. małopolskim.
Emigracja zarobkowa spawaczy spowodowała, że osobom zainteresowanym proponujemy również uzupełniające moduły językowe:
podstawy języka niemieckiego, angielskiego lub hiszpańskiego wraz
ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy oraz uzupełniający
kurs z zakresu montażu instalacji z rur miedzianych.
Ponadto, Zakład jest stale monitorowany przez TÜV SÜD Polska
sp. z o.o., dzięki czemu absolwenci naszych kursów – w tym kursów
spawalniczych, mogą uzyskać dodatkowo „Potwierdzenie ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o.”,
wydawane w języku angielskim lub niemieckim.
Realizacja dodatkowych modułów oraz „Potwierdzenie ukończenia szkolenia monitorowanego”, wydawane przez niezależną, uznaną
na świecie instytucję, jaką jest TÜV, ułatwiają start zawodowy osób
podejmujących pracę zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Ośrodki kształcenia spawaczy ZDZ Katowice ze swoją ofertą trafiają zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Organizowane są kursy spawalnicze dla pracowników wielu
przedsiębiorstw, np. „Tramwaje Śląskie”, „REMAG” S.A. Katowice,
„Lotos Service” Czechowice Dziedzice, „Delphi Polska Automative
Systems” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia PKS Sp. z o.o.
Tychy, ZREMB REMOS Wola, GRUPA Kęty S.A., „ZAM” w Kętach,
„Andropol Elektrociepłownia” – Andrychów, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen J. Ziętka S.A w Chorzowie, Polimex Mostostal S.A., Rejonowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, „FAMED” Żywiec
S.A., P.U.H.P. Mostmarpal Sp. z o.o., Hutchinson Poland i innych.
Realizowane są również kursy spawalnicze na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy z obszaru całego województwa śląskiego oraz
kilku powiatów województwa małopolskiego.
Wysoka jakość bazy sprzętowej oraz realizowanych procesów
dydaktycznych znalazła uznanie również poza granicami kraju. Wiele zagranicznych firm doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy
– głównie brytyjskich, holenderskich i austriackich – podjęło współpracę z Zakładem w obszarze kształcenia i weryfikacji kadr spawalniczych. Korzystając z bazy sprzętowej i dydaktycznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, realizują one zarówno procesy
kształcenia i doskonalenia spawaczy, jak i weryfikują umiejętności
spawaczy kierowanych do pracy we wszystkich krajach Europy.
Dostrzegając utrzymujące się potrzeby rynku pracy w tym segmencie, Zakład uznaje kształcenie i doskonalenie kadr spawalniczych za jeden z priorytetowych kierunków swojej działalności..
W tym celu stale kontynuowana jest działalność inwestycyjna w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej oraz doskonalenia jakości procesów dydaktycznych.
Opracował Krzysztof Zawodny
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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

40

Przegląd spawalnictwa 7-8/2009

•
•
•
•
•
•

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

Michel Jany

Nowe technologie
w spawaniu
New technologies in welding
Streszczenie

Abstract

Wysokowydajne spawanie pod topnikiem wysokowytrzymałym stali drobnoziarnistych wymaga dużego zimnego jeziorka spawalniczego. Zastosowanie zasilania z
prostokątnym niesymetrycznym przebiegiem i płynną regulacją przesunięcia fazowego umożliwia spawanie jednym ściegiem blachy o grubości 35 mm czterema łukami
w jednym zimnym jeziorku z energią liniową 25-28 kJ/cm.

Efficient submerged arc welding (SAW process) of
high-grade fine-grain steels requires big cold welding pool.
Using power source with square wave form and constant
control of phase shift allows both sides welding with four
arcs in one cold welding pool at 35 mm plate thickness
and 25-28 kJ/cm heat input.

Wstęp
W ostatnich czterdziestu latach powszechnego zastosowania w przemyśle spawania łukiem krytym metodę tę uznano za bezpieczną, niezawodną i pozwalającą uzyskać wysoką jakość. Nie uważano, aby spawanie pod topnikiem mogło
zmienić bieg wydarzeń w spawalnictwie albo pozwoliło być
konkurencyjnym na rynku.
W artykule przedstawiono nowe możliwości pojawiające
się wraz ze stworzeniem nowego źródła prądu PW AC/DC
1000. Początkowo stanowisko do spawania łukiem krytym
pod topnikiem składało się ze źródła prądu, panelu kontrolno-sterującego łuku oraz podajnika drutu. Źródło prądu, w
większości przypadków zwykły prostownik, było przeznaczone do spawania z wykorzystaniem jednego rodzaju prądu
– prądu stałego (DC) albo zmiennego (AC). Odkąd zaczęto
stosować tę metodę, dzięki dużej automatyzacji większości
aplikacji wykorzystywano spawanie wielołukowe. Miało to
na celu zwiększenie uzysku lub prędkości spawania, lecz w
większości przypadków liczbę łuków ograniczono do dwóch
(tandem). Elektroda łuku prowadzącego, podłączona do prądu stałego, umieszczona jest jako pierwsza. Zazwyczaj jest
to polaryzacja dodatnia DC „+” w celu zapewnienia dobrego
wtopienia w materiał podstawowy lub wcześniej wykonane
ściegi. Za pierwszym drutem elektrodowym podąża drugi
(nazywany też podążającym) zasilany prądem przemiennym
AC. Oba druty znajdują się w tym samym jeziorku. Zasilanie drugiego drutu prądem przemiennym jest tutaj konieczne.
w celu wyeliminowania potencjalnych problemów związanych
z ugięciem łuku, które może powstać w wyniku interakcji pomiędzy polami magnetycznymi otaczającymi każdy z drutów
spawalniczych. Łuk jarzący się pomiędzy drugim drutem.
a spawanym materiałem, zasilany prądem przemiennym,
przełącza się z części dodatniej przebiegu na ujemną. Ogra-

Michel Jany – Lincoln France & Lincoln Europa.

nicza to interakcję przez przełączanie pola magnetycznego.
z jednego kierunku na drugi pięćdziesiąt razy na sekundę. W ten sposób nie zapobiegamy powstawaniu interakcji.
a jest to jedynie sposób na jej utrzymanie na stałym poziomie.
Innym pozytywnym efektem wykorzystania prądu zmiennego jest większa wydajność stapiania drutu1). Ze względu na
dostarczenie większej ilości ciepła do drutu podczas spawania na polaryzacji ujemnej prądu stałego DC „-” wydajność
stapiania drutu jest większa o 30% w porównaniu z polaryzacją dodatnią prądu stałego DC „+”. Podczas spawania.
z użyciem prądu przemiennego, gdy drut spawalniczy jest
przez połowę czasu zasilany przez część dodatnią lub ujemną przebiegu, wydajność stapiania jest natomiast większa.
o ok. 15% porównaniu z DC „+”.
Omawiając układ dwuelektrodowy typu tandem możemy
stwierdzić, ze proces taki może być o 115% bardziej wydajny
niż spawanie pod topnikiem z użyciem pojedynczej elektrody
(przy zasilaniu pierwszego drutu DC „+” i drugiego AC w celu
kontrolowania ugięcia łuku).
Kolejnym etapem w celu zoptymalizowania korzyści wynikających z zastosowania metody spawania pod topnikiem
Rys. 1. Generator przebiegu
prostokątnego Power Wave
AC/DC 1000
Fig. 1. Square-wave oscillator
Power Wave AC/DC 1000

1) Wiele nieporozumień w opisie łuku wynika z tego, że w Stanach
Zjednoczonych przez DC+ rozumie się podłączenie materiału spawanego do bieguna dodatniego, a w krajach anglosaskich podłączenie elektrody do bieguna dodatniego.
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balance - równowaga
offset - przesunięcie
frequency - częstotliwość

Rys. 2. Możliwości regulacji spawania pod topnikiem
Fig. 2. Potential of underflux welding

było oczywiście dodanie trzeciego i więcej drutów. Niestety,
dodanie trzeciego łuku powoduje powstanie kolejnych trudności związanych z interakcjami pomiędzy łukami i ich kontrolowaniem, z powodu wzajemnego oddziaływania. Trzeci,
kolejny drut musiał być więc zasilany również prądem przemiennym, lecz z innym przesunięciem fazowym niż drut drugi. Zapewniało to kontrolę wzajemnych interakcji, ale możliwe
było tylko wtedy, kiedy oba źródła AC podłączone były w tzw.
układzie Scotta. Takie połączenie przy odpowiedniej modyfikacji uzwojenia wtórnego transformatora umożliwiało otrzymanie ustalonego i stałego przesunięcia fazowego pomiędzy
drutami AC. Czynnikiem ograniczającym są zmiany konstrukcyjne urządzenia. Każda zmiana przesunięcia wymaga kosztownych prac i modyfikacji transformatora. Dlatego też każde
takie stanowisko trój- (lub więcej) elektrodowe jest dostrajane.
w fazie budowy i potem eksploatowane już bez wprowadzania dodatkowych zmian.
Źródło prądu przemiennego było często pierwszym elementem ograniczającym proces. Ze względu na stosowaną
technologię prąd przemienny był wytwarzany przez źródła
przetwarzające prąd sieci zasilającej na wymagany zestaw
parametrów pracy. Częstotliwość prądu była ograniczana
siecią zasilania (60 Hz w Stanach Zjednoczonych, a 50 Hz
w Europie). Ze względu na niekorzystny wpływ nakładania
się przebiegów prądu z poszczególnych faz stosowane było
tylko zasilanie jednofazowe, które wywołuje znacznie większy pobór prądu i konieczność zapewnienia czasem możliwości poboru prądu o natężeniu 260 A z jednej fazy sieci.
o napięciu 380 V lub 440 V. Ze względu na wymiar przewodów zasilających takie jednofazowe źródła transformatorowe
budowa sieci zasilającej oraz pobór prądu stanowiły specyficzne wyzwanie. Informacja dotycząca zużycia prądu jest
dostępna na stronie internetowej www.lincolnelectric.com.
Na rysunku 2 przedstawiono cały potencjał spawania pod
topnikiem przy zastosowaniu wielu elektrod, ale również brak
elastyczności tej metody. Jest to główny powód, dla którego w większości przypadków w przemyśle, gdzie stosuje się
sprzęt do spawania pod topnikiem, nie używa się do spawania większej liczby drutów niż dwa.

Generator PW AC/DC 1000 i jego
nowe możliwości zastosowania
Firma Lincoln Electric zaprojektowała i zbudowała nowy
rodzaj źródła prądu przeznaczony do spawania pod topnikiem, tzw. Power Wave AC/DC 1000. Urządzenie to jest
inwertorem (falownikiem) kontrolowanym cyfrowo, dającym
nieskończoną możliwość kształtowania prądu przemiennego
i stałego na wyjściu bez dokonywania jakichkolwiek zmian
konstrukcyjnych w budowie urządzenia (rys. 3). Nie trzeba
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zmieniać podłączenia przewodów prądowych zasilających łuk
nawet w przypadku zmiany polaryzacji. Zmiana parametrów
nie wymaga stosowania przełączania pomiędzy odczepami
transformatora. Pełna regulacja parametrów i przebiegu prądu stwarza nowe możliwości dla przemysłu pod względem
elastyczności, wydajności i optymalizacji procesu:
– wytwarzanie prądu przemiennego o przebiegu sinusoidalnym lub prostokątnym przy stałoprądowym CC i stałonapięciowym CV trybie pracy z regulacją częstotliwości
10÷100 Hz,
– regulację części dodatniej i ujemnej przebiegu przemiennego prądu,
– zmianę wartości skutecznej prądu w części ujemnej i dodatniej przebiegu,
– optymalizację zajarzania w celu uniknięcia problemów
zajarzania łuku przy spawaniu z użyciem prądu przemiennego AC i stałego DC „-”,
– regulację kąta przesunięcia fazowego pomiędzy fazami
zasilającymi poszczególne łuki (do czterech w jednym jeziorku; łatwa regulacja od 0 do 359 stopni),
– protokół komunikacji cyfrowej pomiędzy źródłem, kontrolerem, podajnikiem i siecią.
W dalszej części artykułu analizie i opisowi poddane zostaną możliwości płynące z nowej kontroli przebiegu prądu
wraz z krótkim opisem najważniejszych zalet wynikających.
z użycia PW 1000 AC/DC. Oczywiście połączenie ich wszystkich daje praktycznie nieskończone możliwości dopasowania procesu spawania pod topnikiem, wśród których każdy
znajdzie odpowiednie dla siebie. Na rysunku 4 przedstawiono oba typy przebiegów prądu przemiennego. Możliwe jest
obszar przejściowy
przebiegu sinusoidalnego

obszar przejściowy
przebiegu prostokątnego

1 cykl,
1/60 sekunda
60 Hz fala sinusoidalna, 60Hz fala prostokątna
Rys. 3. Przebieg prostokątny i sinusoidalny prądu zmiennego
Fig. 3. Square and sinusoidal waveform of alternating current
czas rozpoczęcia
(w sekundach)

1 cykl

częstotliwość 40 Hz

1 cykl
częstotliwość 60 Hz

1 cykl
częstotliwość 80 Hz

wpływ częstotliwości
Rys. 4. Ustawienia częstotliwości od 10 Hz do 100 Hz
Fig. 4. Frequency settings from 10 Hz to 100 Hz

zilustrowanie zalet wynikających z prostokątnego przebiegu
prądu. Łuk zasilany prądem AC przełącza się 50 do 60 razy
na sekundę, przekroczy w ten sposób wartość zerowanego
natężenia prądu wynoszącego 100 do 120 razy na sekundę.
Teoretycznie oznacza to, że łuk będzie się wygaszał i zapalał również z taką samą częstotliwością. Czas, w którym
przebieg prostokątny przekracza obszary o niskim natężeniu
prądu, jest znacznie skrócony. Stabilność łuku o przebiegu
prostokątnym prądu będzie znacznie zwiększona wskutek
szybszego przekraczania niestabilnego obszaru i szybszej
stabilizacji łuku przy wartościach szczytowych przebiegu.
Kolejna korzyść wynikająca z użycia przebiegu prostokątnego wynika z regulacji częstotliwości. Wraz ze zmianą częstotliwości zmianie ulega również czas przejścia do wartości
szczytowych napięcia. Jest to dodatkowa przewaga, jaką ma
przebieg prostokątny nad sinusoidalnym. Można również założyć, że im większy będzie obszar obejmowany przez kształt
przebiegu, tym więcej energii zostanie „zużytej” w łuku.
Te czynniki wywierają bezpośredni wpływ na współczynnik stapiania, głębokość wtopienia i na stabilność łuku. Możliwości te są wykorzystywane do kontroli kształtu profilu linii
wtopienia zarówno przy wykonywaniu spoin pachwinowych,
jak i doczołowych, bądź też przy łączeniu elementów o małej
grubości.
Na rysunku 5 przedstawiono przykład typowego zastosowania przebiegu prostokątnego. Ustawienia balansu przebiegu umożliwiają zmianę czasu trwania części dodatniej i ujemnej przebiegu. Dla danej częstotliwości jest to procent czasu
trwania części dodatniej do czasu całego cyklu (rys. 6).
Na rysunku 7 przedstawiono zbalansowany przebieg prostokątny znajdujący się przez 50% czasu w części dodatniej
przebiegu. Niezbalansowany przebieg prostokątny znajduje się tylko przez 25% czasu w części dodatniej przebiegu.
Możliwość ustawienia balansu dla dodatniej lub ujemnej polaryzacji jest stosowana do regulacji wtopienia i współczynnika stapiania. Im mniejsza jest wartość balansu, tym większy
częstotliwość (Hz)
wtopienie (mm)

Rys. 5. Spoina pachwinowa: średnica drutu 4 mm, 525 A, czas trwania części dodatniej cyklu prądu przemiennego 25% w stosunku do
czasu przebiegu, offset 10%, prędkość spawania 83 cm/min
Fig. 5. Fillet weld: diameter of filler wire 4 mm, 525 A, duration of
positive part of alternating current cycle amounts to 25% in relation
to run time, offset -10%, welding speed 83 cm/min

jest współczynnik stapiania, a mniejsze wtopienie. Ta zależność pozwoli lepiej kontrolować potencjalne przepalenia oraz
współczynnik stapiania, pozwalając na zwiększenie prędkości
spawania praktycznie bez zmian całkowitej energii liniowej.
Regulacja offsetu jest istotnym narzędziem regulującym
głębokość wtopienia i współczynnika stapiania. Offset pozostaje w zakresie od +25% do –25%.
Offset jest możliwością zwiększenia wartości szczytowej
części dodatniej i ujemnej przebiegu.
Offset +25% oznacza większą wartość szczytową części
dodatniej przebiegu (ogólnie można powiedzieć o większym
natężeniu prądu DC+) i tym samym większą głębokość wtopienia i mniejszy uzysk. Wartość –25% oznacza większą wartość szczytową w części ujemnej przebiegu (ogólnie można
powiedzieć o większym natężeniu prądu DC-) i tym samym
większy uzysk i mniejsze wtopienie.
Dzięki kontroli cyfrowej urządzenia możliwe jest ustawianie przesunięcia fazowego pomiędzy łukami. Regulacja
przesunięcia pomiędzy łukami AC w zakresie od 0 do 359o
odbywa się za pomocą interfejsu. Taka możliwość jest jedną
z najważniejszych zalet, jakie urządzenie PW1000 AC/DC
wnosi do procesu spawania pod topnikiem, ponieważ daje
możliwość połączenia dwu lub więcej urządzeń, używanych
oddzielnie, w celu uzyskania systemu wielołukowego do
wykonania konkretnej pracy. Stanowisko takie może zostać
następnie rozmontowane i skonfigurowane do następnego
zastosowania. Taka elastyczność ma na celu poprawę wydajności poprzez optymalizację procesu spawalniczego.
Na rysunku 8 przedstawiono kąt przesunięcia fazowego
90o. Jest on zazwyczaj wybierany dla standardowego zaprzebieg prostokątny – normalna krzywa
przebieg prostokątny – offset ujemny

suma
amperów

50% dodatni

50% ujemny

suma
amperów

Rys. 7. Przebieg prądu przemiennego AC dla zmiany wartości szczytowej części dodatniej i ujemnej przebiegu (offsetu)
Fig. 7. Waveform of alternating current AC for a change of the peak
value of both positive and negative parts of the waveform

Szare pole to fragment części dodatniej dołączonej do części ujemnej
Niezbalansowany przebieg prostokątny
Zbalansowany przebieg prostokątny
Ampery

Rys. 8. Kontrola przesunięcia fazowego między łukami w zakresie
od 0 do 359o
Fig. 8. Control of phase displacement between arcs in the range
from 0 to 359o

Ampery

1/60 SEKUNDY
Niezbalansowany przebieg prostokątny

Rys. 6. Balans przebiegu prostokątnego
Fig. 6. Balance of the square waveform

Rys. 9. Komunikacja cyfrowa
Fig. 9. Digital communication
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Typowe zastosowania
dla PW AC/DC 1000
a) Pojedyncza elektroda
W opisie poszczególnych regulacji dostępnych w PW
AC/DC 1000 zawsze pojawiają się określenia takie jak głębokość wtopienia czy uzysk stopiwa. Odpowiednie zastosowanie każdego z dodatkowych parametrów oraz regulacji daje
możliwość lepszego ich stosowania. Jednocześnie należy
pamiętać o czynnikach ekonomicznych, takich jak uzyskanie
dobrej jakości złącza.
Biorąc pod uwagę współczynnik stapiania, a więc czynnik
ekonomiczny, przedstawiono korzyści wynikające z połączenia regulacji wszystkich parametrów w celu uzyskania optymalnych wyników.
Jak pokazano na rysunku 10, przy utrzymywaniu takiego
samego natężenia prądu 800A PW AC/DC 1000 umożliwia
zwiększenie ilości uzyskanego stopiwa o 4,7 kg. W tym przypadku jest to prawie 43% wzrost. Następną kwestią będzie
jakość spoiny i właściwości mechaniczne.
W rzeczywistości większy uzysk stopiwa pozwoli na znaczący wzrost prędkości spawania, zmniejszając energię liniową każdego ściegu. Pomaga to uzyskać dobre własności
mechaniczne w metalu spoiny oraz strefach wpływu ciepła.
(rys. 11). Wyniki uzyskane na dwóch płytach testowych o
grubości blachy 20 mm (drut S2Si) spawanych przy natężeniu prądu 600 A z użyciem dwóch różnych procedur szczegółowo przedstawiono w tabelicy I. Średnia prędkość spawania
jest używana tutaj do wyliczeń potrzebnych do określenia ilości stopiwa niezbędnej do wypełnienia rowka spawalniczego.
Jest to iloraz prędkości spawania i liczby ściegów.
Wyniki badań mechanicznych stopiwa pokazują następujące wartości (tabl. II):
1) energia liniowa dla jednego ściegu zmniejsza się więcej
niż o 16%,
2) energia liniowa jest obniżona o ponad 16%,
3) średnia prędkość spawania jest większa o 43%,
4) uzysk stopiwa jest większy o 40%,
5) własności mechaniczne dla DC „+” i AC są prawie jednakowe.
Podobne wyniki mogą być uzyskane w przypadku odpowiednich parametrów dla spoin pachwinowych (rys. 12)
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Spoina o wymiarze rzeczywistym 8mm jest wykonana przy
prawie takim samym natężeniu prądu. Spoina wykonana za
pomocą przebiegu prostokątnego AC została jednak ułożona z prędkością większą o 40%. Zauważmy, że kształty obu
ściegów są doskonałe.

Materiał okładany - funty/h (kg/h)

stosowania tandemu AC-AC. W tym przypadku dwa łuki nie
przełączają się w tym samym czasie i maksymalna wartość
natężenia prądu na jednym z łuków nie wpływa zbyt silnie na
pracę drugiego, ponieważ przechodzi on w tym czasie przez
oś zerową przebiegu.
Przy zastosowaniu przesunięcia 180o obydwa łuki będą
na siebie oddziaływać w sposób maksymalny, ponieważ
osiągną swoją wartość szczytową w tym samym czasie.
Interfejs umożliwia ustawienie przesunięcia fazowego.
4 łuków niezależnie od siebie. Ogólna budowa systemu opiera się na protokole komunikacji cyfrowej. Wszelkie informacje
w systemie są cyfrowe, co przynosi wiele korzyści, m.in. brak
utraty lub zakłóceń transmisji danych, brak konieczności kalibracji, szybką reakcję źródła.
Wszystkie informacje są przetwarzane i zapisywane,.
co umożliwia uzyskanie danych o wszystkich parametrach,
ustalanie granic ustawień parametrów, alarmów informujących o przekroczeniu takich granic, a nawet wysłanie poczty
e-mail (jeśli urządzenie jest podłączone do internetu) z zawartością raportów statystycznych lub jakimikolwiek innymi
danymi produkcyjnymi (rys. 9).
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Rys. 10. Szybkość stapiania drutu pojedynczego
Fig. 10.
Rys. 11. Struktura metalu spoiny oraz stref wpływu ciepła
Fig. 11.
prąd stały dodatni

527 A

520 A

Rys. 12. Struktura spoin pachwinowych
Fig. 12.

Rys. 13. Głowica do spawania wieloelektrodowego
Fig. 13. The head for multielectrode welding

Tablica I. Parametry spawania
Table I. Welding parameters
Tryb spawania

Liczba ściegów

Natężenie
A

Napięcie
V

Prędkość
spawania
cm/min/pass

Energia liniowa
kJ/cm

Średnia prędkość
spawania cm/min

DC+ stały dodatni

14

600

28

46

22

3,3

AC zmienny 30% balans 40 Hz

14

600

32

61

18,8

4,3

Tablica II. Wyniki badań według zasad AWS (Amerykańskiego Stowarzyszenia Spawalniczego)
Table II. Test results in accordance with AWS rule
Sposób spawania

Rm, MPa

Re, MPa

A%

Energia łamania
-50oC

Energia łamania
-29oC

Prąd stały elektroda +

538

559

30

85

128

AC 40 Hz 30% balans

567

480

28

77

135

Rm - granica wytrzymałości, Re - granica plastycznośći, A - wydłużenie

b) Elektrody wielołukowe
Do dziś przy produkcji rur ze szwem urządzenia do spawania wielołukowego (powyżej 2 łuków) nie są popularne. Od
czasu wyprodukowania źródła PW AC/DC 1000 coraz częściej w przemyśle dostrzegana jest możliwość skumulowania
wszystkich opisanych już zalet stanowiska jednołukowego w
stanowiskach z trzema lub większą ilością drutów.
Przemysł energetyczny oraz przemysł konstrukcji stalowych należą do tej grupy. Spawanie elementów o dużej
grubości ścianki jest zdecydowanie dziedziną, w której nowe.
i w pełni sprawne stanowiska wieloelektrodowe stworzą
nowe możliwości optymalizacji procesu i redukcji kosztów
spawania. Standardowa procedura spawalnicza na 4 elektrody z wykorzystaniem topnika zasadowego przy prędkości
spawania 1,6 m/min pozwala na uzyskanie energii liniowej w
zakresie od 25 do 28 kJ/cm. Taki zakres energii w połączeniu
z większym obszarem rozproszenia ciepła daje bardzo dobre
wyniki. Również produkcja wież wiatrowych zaczyna czerpać
korzyści z tej nowej technologii. Stanowiska wieloelektrodowe pozwalają spawać dwustronnie blachy o grubości do 35
mm jedynie dwoma przejściami – po jednym z każdej strony.
Zastosowanie takiej techniki z odpowiednimi materiałami dodatkowymi pozwala uzyskać bardzo dobre własności mechaniczne nawet przy niskiej temperaturze.

Podsumowanie
Dzięki nowej generacji źródeł prądu metoda spawania
pod topnikiem zaczyna stwarzać możliwości zwiększenia
wydajności i redukcji kosztów spawania. Nowe systemy
wieloelektrodowego spawania oferują możliwości optymalizacji uzysku stopiwa z zastosowaniem nieznanych
do tej pory urządzeń. Nie ma żadnych wątpliwości, że
doświadczenie, wiedza i profesjonalizm spawalników stosujących ten proces w krótkim czasie przesuną te granice
jeszcze dalej.
Z angielskiego tłumaczyła Edyta Grozowska.
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Spawanie cienkich blach
Sheet metal welding
Streszczenie

Abstract

Spawanie metodą TIG jest powszechnie stosowane.
w przemyśle, i w spawaniu ręcznym i w automatycznym.
Jego dużą zaletą jest bardzo dobry wygląd spoiny, ale sporą wadą – prędkość spawania oraz przetop w porównaniu
z innymi procesami spawania. Spawanie TopTIG zostało
opracowane do spawania zrobotyzowanego. Kluczowa dla
tej technologii jest oryginalna koncepcja palnika. Miejsce
podawania materiału dodatkowego jest usytuowane pod
kątem w stosunku do elektrody wolframowej, przez dyszę
gazową. Zaletą tej konfiguracji jest zmniejszenie wymiarów
palnika oraz zwiększenie dostępności do miejsc trudnych
w procesie spawania zrobotyzowanego. Nie ma potrzeby
utrzymywania stałej orientacji palnika wraz z podajnikiem
materiału dodatkowego w stosunku do osi złącza, co pozwala na uwolnienie szóstej osi robota spawalniczego.
Nowy palnik ma wiele zalet: automatyczną wymianę
elektrody oraz podajnik drutu typu push-pull. Proces opracowano głównie z myslą o lutospawaniu cienkich galwanizowanych blach z wykorzystaniem drutu CuSi3 bez odprysków. Znalazł on także zastosowanie w spawaniu stali
wysokostopowej w przemyśle spożywczym, a także produkcji mebli i rowerów.

TIG (Tungsten Inert Gas) welding is widely used in industry, mainly in manual application and automatic welding. If the main advantage is in excellent weld quality,
the main drawback is the welding speed and penetration
compared to other welding processes.
The TopTIG welding processes the been developed
to improve TIG on the robot with the objective of the TIG
quality combined with the MIG productivity. The key part
of the technology is an original torch concept: the wire
feed is oriented in an angle close to the tungsten electrode
traversing the gas nozzle. This configuration provides the
advantage of reduced overall dimensions and enhanced
accessibility of the torch for robotic welding of complex
geometries.
There is no need to keep constant the torch and wire
feed orientation versus the joint axis, then to liberate in
that way the 6th axis of the robot.
Several technical features are associated to the new
torch design such as an automatic electrode change and
a push pull wire feeder. Applications have been developed
for the weld-brazing of galvanized thin sheet with CuSi3
wire without spatter. Other applications can be found in
welding stainless steel or aluminium: food industry, manufacturing or furniture or cycle production.

Wstęp
Projektanci skupiają się głównie na redukcji masy karoserii przez zmniejszenie grubości materiału przy zachowaniu
głębokotłoczności, wysokiej rozciągliwości oraz dużej wytrzymałości. Niestety limity producentów stali nie są takie same,
jak limity procesu spawania. W niektórych wypadkach należy
zastąpić konwencjonalny proces MIG/MAG procesem lutospawania. Ograniczenia techniczne mają szczególny wpływ
na spawanie cienkich arkuszy z wykorzystaniem energii
przenikającej do spawanego elementu, a także materiału wypełniającego oraz na konieczność wykorzystania szóstej osi
robota w spawaniu zrobotyzowanym.
W niektórych, dostępnych na rynku, zrobotyzowanych systemach TIG zarówno plazma, jak i system podawania drutu,
są dodawany później i w niezoptymalizowanej konfiguracji [1,
2]. Jak pokazano na rysunku 1, drut jest ustawiony prawie
pod kątem 90° w stosunku do elektrody i prawie równolegle
do spoiny. Jest to poważna wada w odniesieniu do całkowitych wymiarów oraz pozycjonowania. Takie podawanie drutu ogranicza możliwość spawania tylko w jednym kierunku.
Ustawienie jest wykonywane przez szóstą oś robota. Poza
tym, ręczna wymiana elektrody jest trudna do wykonania,
Jean Marie Fortain, Stephanie Guiheux, Thomas
Opderbecke – Air Liquide France.
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co może unieruchomić urządzenie. Możliwe niedokładności
w kształcie elektrody oraz odległości pomiędzy elektrodą.
a elementem spawanym mogą mieć duży wpływ na parametry spawania oraz charakterystykę złącza [3].

Koncepcja palnika TopTIG
W przeciwieństwie do rozwiązania standardowego, energia pomiędzy elementem spawanym/podawanym a drutem w procesie TIG zoptymalizowała prędkość spawania,
zwiększając ilość materiału dodatkowego dzięki częściowemu transferowi łuku. Ponadto, technologiczne ograniczenia.
wpływają na:
– spawanie cienkich blach poprzez dysocjację energii na
element spawany oraz podawany drut,
– zwiększenie elastyczności spawania zrobotyzowanego,
ograniczonego koniecznością dysponowania dodatkową
osią robota,
– poprawienie wydajności procesu, wskutek redukji czasu
przestoju potrzebnnego do regulacji i ręcznej wymiany
elektrody.
Głównym elementem procesu jest opatentowana konstrukcja palnika, a w szczególności jego końcówka wraz ze
zintegrowanym systemem podawania drutu (rys. 1, 2). Podawany drut 2 przechodzi przez dyszę gazową 5 pod kątem

Transfer zwarciowy

10 000 do 16 000 K
4 000 do 10 000 K

Po osiągnięciu równowagi między prędkością podawania
drutu a energią łuku, pojawia się stały kontakt między stopionym materiałem dodatkowym a elementem spawanym.
Obrazy z rysunku 4 powstały w wyniku zastosowania strobolaserowego systemu wizyjnego pozwalającego na zupełne
usunięcie promieniowania łuku z obrazu. Na zdjęciach przedstawiono całkowity cykl spawania od zajarzenia łuku aż do
jego wygaszenia.
Główne zalety tej metody to:
– bardzo stabilna wymiana z dużym uzyskiem lub maksymalną prędkością spawania,
– regularne lico (wąskie i gładkie),
– bardzo obniżone ryzyko zanieczyszczenia elektrody wolframowej,
– zaostrzona końcówka drutu po spawaniu (Vf,s = 0), co jest
najlepszym warunkiem dla następnego cyklu zajarzenia.
Ta metoda jest stosowana w wszystkich standardowych
drutów stosowanych do spawania i lutospawania (stal węglowa, austenityczna i stopy aluminium) wraz z odpowiednim
ustawieniem parametrów.

1 - elektroda
2 - materiał dodatkowy
3 - dual flux (opcja)
4 - materiał dodatkowy
5 - dysza
6 - gaz osłonowy
7 - łuk elektryczny
8 - element spawany

Tradycyjny
proces TIG
Rys. 1. Schemat końcówki palnika TopTIG
Fig. 1. Diagram of a tip of the TopTIG blowpipe
Standardowy
uchwyt MIG

Transfer kropelkowy

Ręczna
wymiana
elektrody

Nowy element
Palnik robota
Standardowe
prowadzenie
drutu

Rys. 2. Porównanie wymiarów oraz możliwości dostępu palnika
standardowego z palnikiem TopTIG
Fig. 2. Comparison of dimensions and possibility of access of a standard blowpipe and a TopTIG blowpipe

około 20° w stosunku do elektrody 1 aż do końca elektrody,
gdzie jest automatycznie skracany. W ten sposób drut 4 przechodzi przez najgorętszą strefę łuku, dzięki czemu można
uzyskać duży uzysk materiału. Taka konfiguracja daje możliwość zastosowania zarówno palnika TIG, jak i palnika MAG,
ponieważ ustawienie palnika nie jest elementem krytycznym.
Odległość elektrody od spawanego elementu (EWPD) jest
mniej ważną, ponieważ drut przekazywany jest do spoiny.
Drut jest stałe prowadzony w dyszy umieszczone w dyszy, co
eliminuje zmianę pozycji. Taka konfiguracja umożliwia bardzo dobre topienie dwiema różnymi metodami.

Proces TopTIG
Zgodnie z opisaną budową palnika, drut – przechodząc
przez najgorętszą strefę łuku, zostaje stopiony, dając dwie
możliwości wymiany masy. Typ tej wymiany zależy od prędkości podawania drutu (rys. 3). Może to być wymiana kropelkowa albo zwarciowy. W 2004 roku JWRI prowadziło badania w tym zakresie [4]. Z badań wynikało, że niezakłócony
transfer zwarciowy ma istotny wpływ na szerokość jeziorka
spawalniczego, a szczególnie na przetop.

Transfer drobnokropelkowy charakteryzuje się powtarzalnym przekazywaniem kropli do jeziorka spawalniczego, a
wzrost kropli oraz ich oderwanie spowodowane jest efektem
napięcia powierzchniowego. Przypomina to spawanie krótkim łukiem w procesie MAG. Sposób ten może być wybrany,
aby:
– zawęzić strefę spawania przez powtarzalny kontakt kropel z ciekłą powierzchnią, co zapewnia odpowiednie odgazowanie oraz gwarantuje właściwą i regularną mikrostrukturę spoiny,
– zwiększyć zakres parametrów w dolnej granicy prądu
oraz Wfs,
– wykonać szerszą spoinę.
a)

b)

Rys. 3. Dwa rodzaje transferu a – kropelkowy, b – zwarciowy
Fig. 3. Two kinds of transfer: a – droplet, b – shorting

Ilustracje na rysunku 5 wykonano taką samą techniką jak
na rysunku 4. Rozmiar kropli jest ważniejszy przy niższych
prętkości spawania i jest bardzo podobny do kropli zwarciowych w transferze globularnym. Ten rodzaj wymiany wykorzystywany jest w spawaniu stopów aluminium.

Podsumowanie rodzajów
Głównymi kryteriami są wymiary oraz częstotliwość kropli: wyższa prędkość podawania drutu prowadzi do większej
częstotliwości kropli oraz ich mniejszych wymiarów. Diagram
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(rys. 6) pokazuje schematycznie wpływ prędkości podawania
drutu przy stałym prądzie spawania na częstotliwość przenikania kropel. Zjawisko to obserwowano już przy użyciu
strobolaserowego systemu wizyjnego dającego obraz, jaki
pokazano na rysunkach 4 i 5. Przejście między wymianą
kropelkową a ciekłą jest wąskie. Prędkość podawania drutu
wzrasta stale, aż do osiągnięcia charakterystycznego dźwięku, kiedy krople zanikają.

Wyposażenie TopTIG
–

Wyposażenie stanowiska TopTIG (rys. 7, 8) składa się:
tranzystorowego źródła prądu przeznaczonego do me-

Rys. 6. Częstotliwość przenikania kropli w zależności od prędkości
podawania drutu
Fig. 6. Frequency of drop penetration versus welding wire feed
speed

1: rozpoczęcie cyklu

2: zajarzenie łuku

3: rozpoczęcie podawania drutu

4: pierwszy kontakt końca drutu .
z jeziorkiem spawalniczym

5: stały kontakt drutu z jeziorkiem poprzez ciekły mostek

6: stały kontakt drutu z jeziorkiem poprzez ciekły mostek

7: przewężenie kontaktu
po zmniejszeniu prędkości
podawania drutu

8: przerwanie kontaktu
z zaostrzeniem drutu,
gdy prędkość jest równa zeru

Rys. 4. Metal przenika podobnie jak w ciekłym strumieniu podczas pełnego cyklu spawania (blacha galwanizowana, CuAl8 Ø1,.
I = 150 A, Vf,s = 3.5 m/min, Vs = 1 m/min, g = 3 mm)
Fig. 4. Metal penetrates similarly as in a liquid flux during full cycle of welding (galvanised sheet, CuAl8 Ø1, I = 150 A, Vf,s = 3.5 m/min,.
Vs = 1 m/min, g = 3 mm)

Zajarzenie łuku oraz rozpoczęcie podawania materiału

Wysunięcie drutu i rozpoczęcie
stapiania

Pierwszy kontakt końcówki drutu
z materiałem podstawowym

Zerwanie ciekłego mostu

Wzrost kropli

Maksymalna wielkość kropli

Przekazanie metalu do jeziorka
spawalniczego

Przewężenie ciekłego mostka

Zerwanie kontaktu oraz stopienie drutu

Wzrost kropli

Zatrzymanie podawania drutu;
kropla rośnie na zewnątrz łuku

Zatrzymanie podawania drutu;
kropla rośnie na zewnątrz łuku

Rys. 5. Wymiana kropelkowa (blacha galwanizowana, CuSi3 Ø1, I = 140 A, Vf,s = 2 m/min, TS = 1 m/min, E = 3 mm)
Fig. 5. Droplet exchange (galvanised sheet, CuSi3 Ø1, I = 140 A, Vf,s = 2 m/min, TS = 1 m/min, E = 3 mm)
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tody TIG (220 A, 100% DC&DC z pulsem), zgodnego.
z mocą palnika, zdalne sterowanie źródła prądu umożliwia zmianę parametrów podczas spawania,
palnika połączonego przewodami za pomocą szybkozłączy do systemu podawania drutu push pull,
jednostki podawania podając z prędkością do 10 m/min w
trybie stałym lub z pulsem.

Podajnik drutu
Wyposażenie chronione jest przed wpływem wysokiej
częstotliwości przez odizolowanie robota, systemu podawania drutu oraz interfejsu sygnałowego przez optoizolatory.

Palnik TopTIG
Korpus palnika jest chłodzony cieczą. Charakterystyka
palnika spełnia wymagania europejskie [5] w zakresie pracy 220 A – 100%. Palnik pracuje w systemie DC z drutami
o średnicy od 0,8 do 1,2 mm. Obecnie, dzięki zastosowaniu nowego systemu podawania drutu w dyszy gazowej,.
palnik może pracować w zakresie do 350A przez 100%.
Dysza gazowa może być łatwo usunięta z palnika bez
otwierania obwodu chłodzenia. Dodatkowa dysza gazowa chłodzona cieczą służy do w warunkach wysokotemperaturowych. Jednorodność przepływu gazu w palniku.
ocenia się za pomocą testu anemometrycznego.
Standardowy
zestaw węży
MIG
←

Palnik TopTIG

Podajnik drutu

←

←
Źródło prądu

←TIG DC

Zdalne
sterowanie

←

Rys. 7. Platforma TopTIG
Fig. 7. TopTIG platform
Uchwyt
elektrodowy

←

Prowadzenie
drutu
←

Elektroda

←

Chłodzony

← korpus palnika

Elektroda jest zakleszczona i ustawiona w zacisku elektrodowym. Może być wymieniona automatycznie pomiędzy
zatrzymaniem i rozpoczęciem spawania w czasie 15 s. Urządzenie służące do wymiany elektrod sterowane jest przez
PLC i może być połączone ze wszystkimi rodzajami robotów.
Magazynuje 7 uchwytów elektrodowych w magazynku narzędziowym (automatycznie sterowanych).

Zastosowanie TopTIG
do spawania cienkich
elementów galwanizowanych
Proces TopTIG został opracowany z myślą o spawaniu bardzo cienkich elementów, sprawiających problemy
przy spawaniu metodą MIG. Proces ten ma zastosowanie.
w przemyśle samochodowym do spawania lub lutospawania
galwanizowanych elementów stalowych. Po spawaniu karoseria gotowa jest do końcowego montażu elementów mechanicznych lub wyposażenia. Przy doborze parametrów należy
więc uwzględniać, że prąd oraz prędkość podawania drutu
są silnie zależne od sposobu przygotowania złącza oraz
oprzyrządowania.
Wszystkie spoiny są wykonywane prądem DC (bez pulsu), elektrodą EWCe2 o średnicy 3,2 mm. Mieszaniną gazową jest ARCAL10 ArH2, w którym H2 pełni rolę stabilizatora
łuku przy niskich energiach oraz poprawia wygląd spoiny (redukuje powierzchnię tlenków).

Typowe zastosowania lutospawania elementów galwanizowanych
W tablicy I większość złączy to złącza nakładkowe lub
pachwinowe o grubości 0,8 mm do 1,5 mm.
Proces TopTIG umożliwia spawanie z prędkością około.
1 m/min połączone z bardzo dobrym wyglądem spoiny. Ważna jest możliwość zastosowania oscylacji, co pozwala na
kompensatę niedokładności przygotowania złącza, a w konsekwencji nieznacznie zmniejsza prędkość spawania.
Kolejną zaletą procesu jest wykonywanie krótkich spoin
(rys. 9). Spoina charakteryzuje się dobrym przetopem na całej
długości (stosunek długości przetopu do całkowitej długości
spoiny). Można to porównać z trudnością zagwarantowania
przetopu pierwszych 10 mm spawania w procesie MIG.
Możliwość zastosowania procesu przedstawiono w tablicy II na podstawie złączy zakładkowych wykonywanych metodą lutospawania. Pokazano też punkt umiejscowienia drutu
w stosunku do spoiny, odległość elektrody, długość łuku oraz
odstęp pomiędzy arkuszami. Oznacza to, iż elastyczność
procesu (długość łuku) w złączu nakładkowym przypada
wówczas, gdy drut znajduje się nad krawędzią górnego arkusza. Szerokość złącza odpowiada średnicy drutu. Proces
nadtopienia górnego arkusza zależy od pozycji EW w złączu
zakładkowym (nadtopienie zmniejsza się stale od X wynoszącego od –1 do +1 mm).
MIG

Dysza gazowa
(z gwintem)

TIG

←

Rys. 8. Palnik TopTIG odkryty oraz wyposażony w podajnik drutu
push pull
Fig. 8. TopTIG blowpipe open and equipped with a push pull wire
feeder

Rys. 9. Jakość spoiny
Fig. 9. Quality of weld
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Tablica I. Sposób przygotowania złącza do lutospawania elementów galwanizowanych i elektrogalwanizowanych
Table I. Way of forming the joint for braze welding of galvanised and electroplated elements
Złącze
G

E.G

G

G

Kierunek EW/Ws

Grubość

Średnica drutu

Prąd DC

Prędkość
spawania

Gaz

drut za elektrodą

1 mm

CuAl8 1 mm

115 A

60 cm/min
(z oscylacją)

Arcal 10 (15 l/min)

drut za elektrodą

0,7 mm

CuSi3 1 mm

80 A

1,5 m/min

Arcal 10 (15 l/min)

drut za elektrodą

2 mm

CuSi3 1,2 mm

155 A

1 m/min

Arcal 10 (15 l/min)

drut przed
elektrodą

1 mm

CuSi3 1,2 mm

110 A

1 m/min

Arcal 10 (15 l/min)

drut za elektrodą

1,5
mm

CuSi3 1 mm

130 A

1 m/min

Arcal 10 (15 l/min)

Tablica II. Złącze zakładkowe o grubości 1 mm z elektrogalwanizowanej stali, 120 A, prędkość spawania: 1 m/min,
Arcal 10, drut za elektrodą
Table II. Overlap joint of the thickness of 1 mm made of electroplated steel, 120 A, welding speed: 1 m/min, Arcal 10,
wire behind electrode
X=
–1 mm

Z/X
mm

X=
– 0,5 mm

X=
0

X=
+ 0,5mm

złącza

między elektrodą i drutem podczas pracy. Kolejną jest możliwość ponownego roztopienia spoiny bez drutu w przypadku
niezgodności spawalniczych lub w celu wyglądu spoina po
pierwszym przejściu.

X=
+ 1 mm

Z=2

3

Rys. 11. Zrobotyzowane lutospawanie karoserii samochodu (na
przykładzie ramy szyby czołowej modelu coupe)
Fig. 11. Robotised braze welding of a body of a car (on ex ample of
a windscreen frame of the coupe model)

4

Stal węglowa

5

Punkt przyłożenia drutu

Odległość elektrody od elementu

Jako pierwszy test ze znaczną szerokością szczeliny
przedstawiono na rysunku 10. Wykazuje on podobieństwo
do lutospawania metodą MIG, lecz z wyższą jakością złącza. Drugi etap testów został wykonany na elementach pokazanych na rysunku 11 (rama szyby przedniej w modelu
coupe). Przedstawiono możliwość spawania we wszystkich
pozycjach w warunkach przemysłowych (brak współosiowości, tolerancja zwiększonej szczeliny oraz brak czyszczenia
przed lutospawaniem). Jedną z zalet jest stała odległość poRys. 10. Stal elektrogalwanizowana grubości 1mm, szczelina:
1 mm, 150 A, Ws: 1 m/min, Arcal 10
Fig. 10. Electroplated steel.
of the thickness of 1 mm, gap:.
1 mm, 150 A, Ws: 1 m/min,.
Arcal 10
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Kolejnym interesującym zastosowaniem jest spawanie
elementów kolumny kierowniczej wykonanej ze stali węglowej (rys. 12). Głównym kryterium jest przestrzeganie minimalnego odkształcenia oraz całkowity brak odprysków (co
może uniemożliwić mocowanie kolejnych komponentów
wewnątrz kolumny). Po zadowalających testach wstępnych,
klient rozpoczął produkcję z dużą oszczędnością kosztów
dzięki poprawie jakości spoiny oraz braku odprysków (eliminacja operacji po spawaniu).

Rys. 12. Pospawany element kolumny kierowniczej
Fig. 12. Welded element of a steering column

Zastosowanie TopTIG
w spawaniu stali nierdzewnej
Większość zastosowań w przemyśle spożywczym oraz
farmaceutycznym dotyczy grubości stali wynoszącej 3 mm.
Głównym kryterium jest gładkie lico spoiny, brak odprysków,

Tablica III. Przygotowanie złącza ze stali austenitycznej
Table III. Forming the joint of austenitic steel
Złącze

Kierunek EW/Ws

Stal nierdzewna

Grubość, mm

Materiał dodatkowy

Prąd

Prędkość spawania

Gaz

304L

1

ER308LSi Ø 0,8 mm

150 A

1 m/min

Arcal 10 (15 l/min)

304L

2

ER308LSi Ø 1,2 mm

210 A

1,5 m/min

Arcal 15 (15 l/min)

drut za elektrodą

304L

2

ER308LSi Ø 1,2 mm

200 A

0,7 m/min

Arcal 10 (15 l/min)

drut za elektrodą

304L

2

ER308LSi Ø 1,2 mm

200 A

1 m/min

Arcal 15 (15 l/min)

drut za elektrodą

odpowiedni kolor spoiny i powierzchnia bez tlenków. Oczywiście, złącze spełnia wymagania dotyczące kształtu oraz
aspekt estetyczny.
Typowym zastosowaniem procesu TOPTIG jest spawanie zbiorników magazynujących oraz ciśnieniowych. Proces
był przetestowany głównie na złączach zakładkowych grubości 2 mm przy zachowaniu takich samych parametrów jak
dla stali węglowej przy lutospawaniu (tabl. III i IV, rys. 13).
Zwiększenie szerokości pola pracy w stosunku do pozycji
drutu uzyskuje się dla nominalnej długości łuku wynoszącej
3 mm, przez co zmniejszono do 4 mm szerokość wtopienia
w dolny arkusz. Do testów zależnie od konfiguracji złącza
użyto gazów ARCAL10,11 oraz 15: Arcal 10 (Ar + H2), Arcal
11 (Ar + % He + % H2), Arcal 15 (Ar + >> % H2) Miały one
duży wpływ na maksymalną prędkość spawania oraz wygląd
spoiny. Na przykład dla złącza zakładkowego grubości 2 mm
ze stali 304L prędkość spawania wynosiła 0,9 m/min z ARCAL10, 1,2 m/min z ARCAL 11 oraz 1,7 m/min z ARCAL15.
Wysoka zawartość wodoru sprzyja zwiększeniu prędkości
spawania oraz redukuje odkształcenia. Jest zalecana w celu
uniknięcia typowych niezgodności spawalniczych, takich jak
wciąganie i fałdowanie [6].
Tablica IV. Złącze zakładkowe o grubości 2 mm ze stali austenitycznej, DC 210A, Arcal 15, VS: 1,2 m/min
Table IV. Overlap joint of the thickness of 2 mm made of austenitic steel, DC 210A, Arcal 15, VS: 1.2 m/min
Z/X
mm

X=
– 1mm

X=
– 0,5 mm

X=
0

X=
+ 0,5 mm

X=
+ 1 mm

2

Wnioski
TopTIG jest nową metodą mającą zastosowanie.
do spawania zrobotyzowanych cienkich elementów.
Palnik zapewnia dobry dostęp do złącza spawanego.
Nie wymaga specjalnych robotów (można zastosowć
roboty MIG/MAG) z dodatkową osią. Także dodatkowe
elementy, jak automatyczna wymiana elektrody oraz
szybkozłącze w podajniku drutu zwiększają znacznie
wydajność robota. Wiele testów przeprowadzonych z
klientami pilotowymi wykazało zainteresowanie lutospawaniem przy spawaniu karoserii. W tym przypadku jest
duża szansa na wypromowanie drutów CuAl zapewniających własności mechaniczne bez głębokiego przetopu
oraz bez odprysków, co jest największą zaletą w porównaniu z procesem MIG (odpryski spojone z osłoną). Zalety procesu w aspekcie jakości spoiny (gładki wygląd,
odpowiedni kolor lica oraz małe odkształcenia) predestynują ją do zastosowania w produkcji elementów ze
stali nierdzewnej.
TopTIG jest zalecany nie tylko do długich spoin.
w celu obniżenia odkształceń, lecz także do krótkich
spoin charakteryzujących się długim przetopem (długość przetopu/całkowitej długości spoiny). Obecnie,
biorąc pod uwagę możliwości źródła prądu dostarczającego prąd z pulsem oraz podajnika drutu podającego
drut pulsacyjnie, możliwość zastosowania procesu staje
się niemal nieograniczona. Te parametry, powiązane
lub nie, zwiększają możliwość wykorzystania procesu
w spawalniczych zastosowaniach przemysłowych oraz
przy nanoszeniu warstw.

3
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WiseRootTM
– technologia bezpiecznego przetopu
WiseRootTM
– Technology of safe root forming
Streszczenie

Abstract

Rosnące wymagania dotyczące jakości, powszechne
wykorzystywanie nowoczesnych, wytrzymałych i wrażliwych
na ciepło materiałów oraz rosnące koszty produkcji skłania-.
ją do dokładnego przeanalizowania procesu spawania.
Jedynym sposobem na zmierzenie się z tymi problemami staje się wykorzystanie najwyższej jakości technologii, która łączyłaby zalety zaawansowanego technicznie
źródła energii oraz innowacyjnego procesu spawalniczego. W zakresie wykonywania przetopu i wykonywania
złączy z cienkich blach warunki te z dużym powodzeniem
spełnia metoda WiseRootTM.

Increasing requirements concerning quality, common
use of modern, resistant and heat-sensitive materials as
well as increasing production costs induce to analysing.
a welding process carefully.
The only way to pit against those problems is use of
technology of the highest quality, which would unite advantages of technically advanced energy sources and
innovative welding process. In the scope of root forming
and making joints of thin sheets, the WiseRootTM method
meets those conditions very well.

Wstęp
Szczególnie istotną kwestią w procesie łączenia elementów jest jakość warstwy graniowej, niezależnie od tego z jakiego materiału i w jakim celu dany element został wykonany.
W szczególności zachowanie dopuszczalnych granic występowania wad spawalniczych oraz obróbka mechaniczna są
niełatwym zadaniem dla producenta, osoby nadzorującej
spawanie, a także dla samego spawacza.
Niskiej jakości ścieg przetopowy, ani kosztowne spoiny
nie odpowiadają stawianym obecnie wymaganiom. Aby wyjść
naprzeciw obecnym oczekiwaniom, a więc zachować najwyższą jakość, minimalizując zarazem koszty, firma Kemppi
opracowała oparty na metodzie MAG proces wykonywania
przetopu nazwany WiseRootTM. Wymagania dotyczące tego
oprogramowania są bardzo wysokie, a zwłaszcza wymagania odnośnie jakości spoiny.
Metoda ta musi być łatwa w obsłudze, ponieważ tylko
wówczas można uzyskać powtarzalną jakość przetopu. Istotne jest zastosowanie solidnego i pewnego urządzenia.
WiseRootTM, innowacyjna metoda typu MAG służąca do
wykonywania przetopu, zastosowana w serii urządzeń FastMIG Synergic spełnia każdy z powyższych warunków.
Dotychczasowe techniki stosowane do wykonywania
przetopów, takie jak metoda TIG, były czasochłonne (a więc
i kosztowne), bądź ryzykowne w przymusowych pozycjach
spawalniczych (np. w pozycji pionowej z góry na dół MIG/
MAG). Jednak ze względu na specyfikę łączonych elementów nie zawsze można ich uniknąć. Użycie standardowego
źródła prądu MIG/MAG do wykonania wysokiej jakości przePeter Deutsch, Jyri Uusitalo – Butzbach, Lahti, Finlandia.
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topu jest niemożliwe z uwagi na wysokie ryzyko utworzenia
wadliwego połączenia. Zastosowanie technologii WiseRootTM
rozwiązuje ten problem.
Powtarzalne przechodzenie kropli w łuku zwarciowym,.
w połączeniu z kontrolą ilości wprowadzonej energii, a więc.
i kontrolowaniem jeziorka spawalniczego, stwarza odpowiednie warunki do wykonania przetopu najwyższej jakości.
W przypadku typowych urządzeń MIG/MAG spawanie
łukiem zwarciowym stanowi kompromis pomiędzy wydajnością, kontrolą nad jeziorkiem spawalniczym a małą ilością
odprysków. Technologia WiseRootTM nie wymaga żadnych
kompromisów, łącząc w sobie łatwą kontrolę jeziorka spawalniczego, praktycznie całkowity brak odprysków oraz doskonałą kontrolę nad ilością wprowadzonego ciepła.
Systematyczny rozwój stosowanych materiałów konstrukcyjnych sprawia, że ciepło wprowadzane w procesie
spawania stanowi coraz istotniejszą kwestię. Szczególnie
ważne stają się różnego rodzaju stale, które uzyskują swą
wytrzymałość w termomechanicznych procesach produkcji.
W tego typu materiałach nie dopuszcza się jakiejkolwiek utraty wytrzymałości, która wynikałaby z nieodpowiedniej obróbki
cieplnej złącza!
Wymagania stawiane nowoczesnym urządzeniom oraz
procesom spawalniczym to:
– wydajność,
– łatwość obsługi (spawanie ręczne),
– prosty system adaptacji do aplikacji zrobotyzowanych,
– kontrolowana ilość wprowadzonego ciepła,
– niewrażliwość na niedokładne przygotowanie złączy,
– wytrzymałość i niezawodność,
– łatwość obsługi,
– uniwersalność zastosowań,
– niskie koszty eksploatacji (elementy szybko zużywające
się).

Technologia
Podczas spawania MAG łukiem zwarciowym, przy niskiej
mocy wyjściowej, charakterystyki łuku spawalniczego są
silnie zależne od zastosowanych źródeł prądu. Dlatego doświadczeni spawacze zawsze uznają źródło prądu za jeden.
z głównych parametrów podczas spawania łukiem zwarciowym (nawet w wypadku bardzo wydajnych urządzeń spawalniczych). W przypadku zastosowania typowych źródeł
prądu, kiedy nie można bezpośrednio oddziaływać na przemieszczanie się poszczególnych kropli, dochodzi do sytuacji,
kiedy pomiędzy kolejnymi cyklami jarzenia się łuku materiał
dodatkowy dotyka jeziorka spawalniczego, doprowadzając
do zwarcia (rys. 1).
W tym przypadku standardowe źródło prądu dostarcza
maksymalnej mocy, ograniczonej opornością wewnętrzną.
i działaniem dławika, który hamuje gwałtowny wzrost mocy.
W czasie zwarcia duża ilość energii jest wprowadzana punktowo i zwykłe urządzenia spawalnicze nie są w stanie zapobiec powstaniu odprysków. Rezultatem jest bardzo płynne,.
a więc trudne do kontrolowania jeziorko spawalnicze.
W wyniku błyskawicznego wewnętrznego przetwarzania
sygnału, które zachodzi w cyfrowym źródle prądu FastMig,
każde poszczególne zwarcie jest wykrywane i źródło prądu
zostaje odpowiednio do niego dostosowane. Zasada działania została przedstawiona na rysunku 2.
Dzięki technologii WiseRootTM, w momencie dotknięcia
jeziorka spawalniczego elektrodą moc zwarciowa jest najpierw automatycznie ograniczana, uniemożliwiając wyżej
wspomniane miejscowe przegrzanie, dzięki czemu unika się
odprysków. Następnie kropla materiału dodatkowego odrywa się w kontrolowany i bezpieczny sposób za pomocą tzw.
Forming Pulse (dosł. impuls kształtujący). Proces zachodzi.
w źródle prądu spawalniczego, spawacz ogranicza się
więc jedynie do ustawienia pożądanej mocy wyjściowej. Ze
względu na konieczność wzięcia pod uwagę indywidualnych
charakterystyk poszczególnych metali i gazów osłonowych,
istnieją zestawy specjalnych krzywych synergicznych dla
wszystkich pojawiających się kombinacji.

Materiały
Krzywe synergiczne WiseRootTM są dostępne dla wszystkich typowych materiałów, średnic drutów elektrodowych
oraz gazów osłonowych:
Grupa Fe
Średnica drutu:
		
Gaz osłonowy:
				

0,8–1,2 mm
Ar+18–25%CO2
100% CO2

Grupa SS
Średnica drutu
		
Gaz osłonowy:
				

0,8–1,2 mm
Ar+2%CO2
Ar+30%He+1%O2

Stal austenityczna 316 (m.in. 1.4401)
		
Średnica drutu:
		
Gaz osłonowy:

0,8–1,2 mm
Ar+30%He+2%CO2

czas

SS-2209 (m.in. 1,4462)
		
Średnica drutu:
		
Gaz osłonowy:
				
				

1,0 mm
Ar+30%He+0,5%CO2
Ar+30%He+2%CO2
Ar+2%CO2

czas

SS-904SLX
		

Średnica drutu:
Gaz osłonowy:

1,0 mm
Ar+30%He+2%CO2

LNMNi1		
		

Średnica drutu:
Gaz osłonowy:

1,0 mm
Ar+18–25%CO2

Stale żaroodporne Średnica drutu:
		
Gaz osłonowy:

1,2 mm
Ar+18–25%CO2

napięcie

prąd

ograniczenie prądowe spowodowane dławikiem

Możliwa jest również regulacja dodatkowych ustawień
w krzywej synergicznej, związanych z dostosowaniem do
wszystkich pozycji spawalniczych, sposobów przygotowania
brzegów oraz indywidualnych preferencji spawacza. Mimo iż
odpowiednie ustawienia zostają wcześniej wybrane, więc zarówno moc podstawowa, jak i Forming Pulse mają wartości
domyślne, spawacz może je kontrolować. Tak więc zarówno
całkowity poziom energii, jak i energia wykorzystywana do
odrywania kropli mogą być łatwo dostosowywane do faktycznego stanu elementów.
Z praktycznych względów cechy, takie same jak oferowane w spawaniu TIG, przynoszą duże korzyści, takie jak:
brak odprysków, kontrola nad jeziorkiem i ograniczenie ilości
wprowadzonego ciepła. Do codziennego wykonywania prac
spawalniczych dobrze jest używać narzędzia o uniwersalnym
zastosowaniu. WiseRootTM jest opcją dostępną z urządzeniami Kemppi FastMig Synergic. Są one trwałe oraz efektywne
i zapewniają niezbędne warunki dla bezpiecznego i ekonomicznego spawania.
Warto nadmienić, że te same urządzenia nadają się do
spawania z wykorzystaniem synergii we wszystkich pozycjach spawalniczych i do spawania z zastosowaniem WiseRootTM. Dodatkowe oprzyrządowanie, takie jak system
czujników czy specjalny uchwyt spawalniczy, wiążące się.
z wysokimi kosztami zakupu i eksploatacji, nie są potrzebne.

1. łuk
2. początek zwarcia
3. maksymalny prąd zwarciowy
4. ponowne zajarzenie łuku

Rys. 1. Wykres przebiegu napięcia w czasie dla typowego źródła
prądu
Fig. 1. Diagram of electricity/voltage of a typical energy source

Rys. 2. Wykres przebiegu prądu przy zastosowaniu WiseRootTM
Fig. 2. Diagram of the current flow with WiseRootTM

Druty proszkowe metaliczne (m.in. MX100T)
		
Średnica drutu:
1,2 mm
		
Gaz osłonowy:
Ar+18–25%CO2
SS-625 (m.in. 2.4856) Średnica drutu:
		
Gaz osłonowy:

1,0 mm
Ar+30%He+0,5%CO2

CuSi3		
		

1,0 mm
Ar

Średnica drutu:
Gaz osłonowy:
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Wszystkie krzywe synergiczne są dostępne zarówno do
spawania ręcznego, jak i w pełni zautomatyzowanego. Aby
spełnić wymagania obowiązujące w produkcji zautomatyzowanej, powstała niezależna linia urządzeń KempArc z metodą WiseRootTM zoptymalizowaną do wysokich prędkości
spawania, zwana WiseThinTM. Linia urządzeń KempArc jest
wyposażona w interfejs oraz system podawania drutu dostosowany do współczesnych systemów zrobotyzowanych.

Obsługa
Z punktu widzenia spawacza, spawanie z zastosowaniem
WiseRootTM oznacza bardzo ułatwioną pracę. Podczas przygotowywania elementów można, niezależnie od późniejszej
pozycji spawalniczej, wybrać brzegi V-kształtne z kątem rozwarcia pomiędzy 50 a 60 stopni, próg nie jest tu potrzebny.
Stosowanie progu nie jest również konieczne podczas spawania w pozycji pionowej z góry na dół. Dla blach fazowanych
na V należy zachować odstęp taki jak dla blach o grubości do
3 mm, wynoszący ok. 3 mm.
W związku z łatwą kontrolą jeziorka spawalniczego możliwe są nieco większe tolerancje szczelin, wynoszące do.
10 mm. Kilkumilimetrowe przesunięcie krawędzi jest dopuszczalne i nie stanowi żadnego ryzyka. Prowadzenie palnika
jest zazwyczaj powolne, ruchy zakosowe (bez zatrzymywania palnika na bokach) są konieczne przy szczelinach większych niż 3 mm.
W przypadku aplikacji zautomatyzowanych zastosowanie
technologii WiseThinTM ułatwia prowadzenie uchwytu wzdłuż
złącza oraz, ze względu na większe tolerancje elementów,
znacząco zmniejsza ilość poprawek wykonywanych po zakończeniu pracy. Niezwykle wysoka zdolność do spawania
części o znacznym odstępie łączonych krawędzi powoduje,
że WiseThinTM można stosować zarówno w spawaniu, jak.
i lutospawaniu za pomocą spoiw typu CuSi3.

Zastosowanie
Prace nad stworzeniem przez Kemppi technologii WiseRootTM zapoczątkowały chęć szybszego i bardziej bezpiecznego wykonywania przetopu. Wykonywanie ściegu
przetopowego metodą TIG jest bez wątpienia bezpieczne,
ale powolne i kosztowne. Połączenie metody WiseRootTM.
z nowoczesnym źródłem zasilającym, jakim jest seria urządzeń FastMig, stanowi satysfakcjonującą odpowiedź na
wszystkie wyżej wymienione wymagania.

Rys. 3. Spawanie rurociągu pod namiotem
Fig. 3. Pipeline welding in a tent
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Budowa rurociągu
Zastosowanie na dużą skalę technologii WiseRootTM po
raz pierwszy miało miejsce przy budowie przepompowni rurociągu gazowego na polu gazowym „Ormen Lange”. Ścieg
przetopowy połączenia rurowego (ze stali X65) został wykonany przy następujących parametrach:
Wymiary
		

Średnica:			
Grubość ścianek:		

780,0 mm
45,5 mm

Przygotowanie
brzegów		
		
		

Kształt złącza:		
Kąt rozwarcia:		
Szerokość progu:		
Wysokość progu: 		

V
50°
4,5 mm
0,5 mm

Materiał 		
		

Drut: 		
Gaz osłonowy:

Parametry
		

Prędkość podawania drutu: 3,5 – 3,9 m/min
Prędkość spawania: 75 – 130 mm/min

1,0 mm LNM Ni1
82% Ar +18% CO2

Podczas spawania na zewnątrz muszą zostać podjęte
odpowiednie środki mające na celu wyeliminowanie wpływu
warunków atmosferycznych na jakość wykonywanego połączenia. Dla uzyskania odpowiednich warunków można wykorzystać namiot (rys. 3).

Budowa zbiornika
Ze względu na to, że wymagania dotyczące wykonania
przetopu są takie same jak te, które dotyczą łączenia cienkich blach, także w tym przypadku WiseRootTM zapewnia
wykonanie złączy o najwyższej jakości. Zarówno pod względem parametrów wytrzymałościowych, jak i szczelności.
są one porównywalne z jakością uzyskaną metodą TIG.
Na rysunku 4 przedstawiono cztery spoiny pionowe wykonane z góry na dół z zastosowaniem WiseRootTM.
W porównaniu z prędkością spawania przy wykorzystaniu
metody TIG (ok. 30 minut na złącze) można zaoszczędzić
ponad 22 minuty na złącze. WiseRootTM umożliwia wykonanie złącza w przeciągu 7 minut. Następnie z wykorzystaniem tego samego źródła i standardowej krzywej synergicznej spawane są spoiny pachwinowe na połączeniu ścianki.
i podstawy blachy.
W produkcji, ze względów ekonomicznych nie do uniknięcia są szerokie granice tolerancji. Dzięki niezwykle wysokiej
zdolności do spawania części o znacznym odstępie łączo-

Rys. 4. Duży zbiornik z czterema złączami (pozycja pionowa z góry
na dół)
Fig. 4. Large container with 4 joints (PG)

Tablica I. Zestawienie ciepła wprowadzonego przy spawaniu ręcznym, ciepło wprowadzono zamieszczone w porządku rosnącym
Table I. Comparison of heat input with slow blowpipe placement, heat input in ascending order
Metoda

Kąt palnika

FR-MIG

70º w kierunku ciągnięcia

1-MIG

70º w kierunku ciągnięcia

MIG

70º w kierunku ciągnięcia

Spawanie
impulsowe

70º w kierunku ciągnięcia

w wyniku przegrzania. W badaniach tych zastosowano materiał wypełniający G3Si1 (1,0 mm) w osłonie mieszanki gazowej 25% CO2 i 75% Ar o prędkości przepływu gazu równej
15 l/min. Materiałem spawanym była stal S235 o grubości
blachy równej 2 mm.

Urządzenia
Rys. 5. Typowe przygotowanie elementów przy budowie zbiornika
Fig. 4. Typical compo nent
preparation in container
construction

nych krawędzi, jaką ma WiseRootTM, elementy te mogą być
bezpiecznie spawane metodą MAG, co obniża koszty produkcji. Bez trudu można poradzić sobie zarówno ze zmienną
wielkością szczeliny, jak i z kilkumilimetrowym przesunięciem. Pomimo trudnych warunków łatwo uzyskać poprawne
złącze oraz zapewnić łagodne przejście.
Na rysunku 5 przedstawiono typowe przygotowanie złącza. Precyzyjne przygotowanie wymaga dużego nakładu
pracy i kosztów.

Stale walcowane
termomechanicznie
Jak powszechnie wiadomo, ilość wprowadzonego ciepła
jest istotną kwestią przy obróbce materiałów wysokowytrzymałych, odnosi się to zwłaszcza do stali walcowanych termomechanicznie.
Ponieważ nie do uniknięcia staje się utrata powtarzalnej
wytrzymałości związana z rozrostem ziaren w strefie wpływu
ciepła (SWC), konieczna jest praca z odpowiednim sprzętem
spawalniczym.
Badania dotyczące ilości wprowadzonego ciepła wykonane różnymi technikami spawania wykazały przewagę
WiseRootTM (FR-MIG). W tablicy I podano wyniki badań przeprowadzonych przez Jyri Uusitalo i Tapani Mäkimaa (inżynierów spawalnictwa/rozwoju w Kemppi Oy), zamieszczone.
w ProNews z 2007 roku, magazynie dla klientów wydawanym przez firmę Kemppi. Teoretyczne podstawy streszczono
w przystępny sposób, wyniki są jasno przedstawione.
Maksymalna ilość wprowadzonego ciepła przedstawiona jest w kolumnie P [W]. W kolumnie „%” zamieszczono
procent wprowadzonego ciepła w stosunku do WiseRootTM.
Redukcja wynosząca do 24% może zdecydować o perfekcyjnym połączeniu spoiny zamiast zniszczenia elementów.

Aby stosować WiseRootTM lub WiseThinTM, konieczne są
źródła prądu pozwalające na precyzyjną i szybką regulację.
Seria urządzeń FastMig Synergic przeznaczona do stosowania WiseRootTM i urządzenia KempArc wykorzystywane
do pracy z WiseThinTM stwarzają optymalne warunki. Dzięki
zastosowaniu opcji proces WiseRootTM lub WiseThinTM może
zostać aktywowany od razu lub później. Opracowano kompletną gamę krzywych synergicznych (program) zarówno dla
spawania warstw przejściowych i wierzchnich, jak i napawania, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa związanego z zastosowaniem tych urządzeń i samym procesem
spawania.

Wnioski
Każdy, kto chce zaistnieć na rynku i ograniczyć
nieustannie wzrastające koszty, musi zoptymalizować prowadzone operacje. Dotyczy to nie tylko kupna, struktury i organizacji, ale przede wszystkim samej produkcji. Zastosowanie innowacyjnych urządzeń
i technologii spawalniczych daje szerokie możliwości
optymalizacji w tej sferze.
Technologia wykonywania przetopu i spawania
cienkich blach WiseRootTM i WiseThinTM, która pozwala
znacznie obniżyć koszty, znajduje się w zasięgu ręki.
Palniki przeznaczone do urządzeń FastMIG są opracowane pod kątem najwyższej wydajności i dostępne
zarówno dla modeli chłodzonych gazem, jak i cieczą.
WiseRootTM jest technologią, która zwiększa bezpieczeństwo procesu spawania i nie ogranicza zastosowania do jednej konkretnej aplikacji.
Z angielskiego tłumaczyła Joanna Niedziałek
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Piotr Krawiec

Kształtowanie nieokrągłych kół
pasowych ciętych laserem oraz
strumieniem wody ze ścierniwem
Forming of non–circular belt pulleys
with gas laser cutting and water stream
with abrasive material
Streszczenie

Abstract

W artykule scharakteryzowano możliwości kształtowania nieokrągłych kół pasowych za pomocą cięcia
laserowego oraz cięcia strumieniem wody ze ścierniwem. Omówiono badania dotyczące procesu wycinania
laserowego z zastosowaniem gazów kół pasowych ze
stali węglowej i kwasoodpornej. Wskazano zalety cięcia
strumieniem wody ze ścierniwem do nieokrągłych kół
pasowych. Przedstawiono metodykę pomiarów wykonanych kół z zastosowaniem współrzędnościowej techniki
pomiarowej.Omówiono wykorzystanie systemu komputerowo wspomaganego projektowania w zakresie automatyzacji tworzenia programu sterowania wycinarkami oraz
procesem optymalizacji rozmieszczenia kształtowanych
elementów.

In the paper there are characterized the possibilities of
noncircular belt pulleys forming with laser cutting and cutting using water stream with abrasive. There were discussed research concerning laser cutting out with usage of
gases for belt pulleys of carbon steel and acid resistant
steel forming. Advantages of water stream cutting of noncircular belt pulleys are shown. There were presented the
methodology of machined pulleys measuring with usage
of coordinate measuring technique. Usage of computer aided design system in range of software creating automation of CNC contour saw control and optimization process
for formed elements spacing is presented.

Wstęp
Rozwój nowych konstrukcji wymusza potrzebę zastępowania klasycznych generatorów ruchu postępowego, obrotowego lub wahadłowego nieznanymi lub niestosowanymi
dotąd napędami. Szczególne znaczenie ma pojawienie się
konstrukcji mechatronicznych będących zespoleniem napędów mechanicznych ze sterowaniem elektronicznym lub
elektrycznym.
Spełnienie cech funkcjonalnych przy zachowaniu wymienionych kryteriów jakości wyłącznie dzięki zastosowaniu
sterowania elektronicznego często nie wystarcza. Wtedy
niezbędne jest wprowadzenie modyfikacji lub zaproponowanie nowych cech kinematycznych napędów mechanicznych..
W głównej mierze jest to wymuszone przez rozwój i wzrost
zastosowań takich napędów, jakimi są przekładnie cięgnowe
z pasem zębatym. Spełnienie tych nowych zadań generuje
rozszerzenie zakresu prowadzonych prac badawczych, co
dotyczy zarówno ich cech funkcjonalnych i materiałowych, jak
i technologicznych. Przykładem może być nierównobieżna
przekładnia cięgnowa z pasem zębatym, powstała wskutek
połączenia cech geometrycznych oraz kinematyki przekładni zębatej z kołami nieokrągłymi oraz przekładni cięgnowej.
z pasem synchronicznym [1÷3].
Dr inż. Piotr Krawiec – Politechnika Poznańska, .
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
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Wymagany stopień nierównobieżności uzyskuje się dzięki zastosowaniu w przekładni pasowej kół, których obwody
wieńców mają zarys elipsy, owalu, a także tarcz nieokrągłych. Poprawność procesu projektowania uzębienia kół nieokrągłych musi zostać zweryfikowana zarówno przez przeprowadzenie analizy metodami symulacji, ale i na modelach
fizycznych. Umożliwi to weryfikację poprawności sprzężenia
kształtowo-ciernego pomiędzy nieokrągłym kołem zębatym.
a pasem synchronicznym.
Przykładową konfigurację takiej przekładni, złożonej.
z koła o zarysie elipsy oraz koła okrągłego mocowanego
mimośrodowo, przedstawiono na rysunku 1. Kształtowanie
uzębień nieokrągłych kół pasowych, podobnie jak i nieokrągłych kół zębatych, jest zagadnieniem złożonym. Wynika to
z wielu przyczyn, wśród których można wymienić: kształt
obwiedni kół, niemożliwość zastosowania klasycznych metod obróbki, potrzeba zaprojektowania nowych lub przystosowania klasycznych obrabiarek, często niezbyt duże serie
produkcyjne takich samych elementów. Zakładając, że wytwarzane elementy mają zostać wykonane na uniwersalnej
maszynie technologicznej, autor skupił się między innymi
nad wykonaniem tych nietypowych elementów z zastosowaniem wycinarek plazmowych, laserowych oraz metodą cięcia
wodą ze ścierniwem.
Wykonano badania, których celem była ocena przydatności wymienionych metod pod kątem poprawności odwzorowania cech geometrycznych, stereometrii powierzchni oraz
kosztów obróbki.

Rys. 1. Nierównobieżna przekładnia cięgnowa z pasem zębatym
Fig. 1. Uneven-running strand gear with a cogbelt

Kształtowanie uzębień
metodą cięcia laserem gazowym
Analiza literatury wybranych procesów cięcia pod względem dokładności wykonania wykazała, że niecelowe jest
prowadzenie badań cięcia plazmą w odniesieniu do nieokrągłych kół pasowych [4÷8].
Jakość wykonania nieokrągłych kół pasowych w zakresie cech geometrycznych oraz stereometrii powierzchni ma
kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwego przebiegu
procesu sprzężenia kształtowo-ciernego w nierównobieżnej
przekładni cięgnowej [9]. Na rysunku 2 zilustrowano wybrane
do wykonania nieokrągłe koła pasowe. Z uwagi na wyznaczoną w procesie projektowania przekładni szerokość pasa
wynoszącą 0,5 cala, szerokość wieńców kół przyjęto równą
15±0,1 mm. Materiałem, z którego tradycyjnie wykonuje się
okrągłe koła pasowe, jest stal oraz stopy aluminium. Przeprowadzona analiza cech procesu cięcia laserowego wykazała,
że zasadne jest wykonanie kół nieokrągłych ze stali konstrukcyjnej oraz kwasoodpornej. Założeniem badań dotyczących
przydatności metod wytwarzania kół było uniknięcie, co wy-

Rys. 2. Nieokrągłe koła pasowe
Fig. 2. Non-circular belt pulley

maga jeh odpowidniego doprowadzenia obróbki wykańczającej. Jako pierwszą z metod kształtowania kół nieokrągłych zastosowano wycinanie strumieniem lasera gazowego (rys. 3).
Cechą cięcia laserowego jest punktowe wprowadzenie energii i wysokoenergetyczny strumień tnący. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia jest właściwie prowadzony strumień
tnący w połączeniu z maszyną do cięcia charakteryzującą się
odpornością na drgania. Ważną cechą tej metody obróbki jest
uzyskanie wyrobów o powtarzalnych cechach geometrycznych oraz określonej stereometrii powierzchni. Odpowiednio
dobrane parametry procesu technologicznego kształtowania
elementów maszyn z zastosowaniem promienia lasera mogą
sprawić, że metoda ta będzie alternatywą dla niektórych metod obróbki mechanicznej. Istotnym ograniczeniem wpływającym na jakość tego procesu jest grubość kształtowanych
elementów. Koła pasowe wykonane odpowiednio ze stali
węglowej oraz ze stali kwasoodpornej przedstawiono na rysunkach 4 i 5.
Uzyskanie zaprojektowanej jakości wykonania kół pasowych w zakresie cech geometrycznych oraz stereometrii
powierzchni uwarunkowane jest ponadto odpowiednim doborem i jakością gazu laserowego. Gazy stosowane w procesach cięcia laserowego są mieszaniną dwutlenku węgla,
helu i azotu o bardzo dużej czystości. Stosunek składników
mieszanki jest dokładnie dobierany dla danego typu lasera.
Szczególne znaczenie ma w tym procesie czystość gazu. W
procesie kształtowania elementów ze stali niestopowych korzystne jest stosowanie tlenu o wysokiej czystości 99,95%.
Natomiast do obróbki stali wysokostopowych, materiałów
ocynkowanych oraz materiałów niemetalowych stosuje się
azot; jego czystość wynosi zwykle 99,8%. Niebezpieczeństwem stosowania gazu o takich parametrach jest możliwość
pojawienia się barwnych nalotów na dolnych krawędziach cięcia. W celu uzyskania metalicznych, pozbawionych nalotów i
wtrąceń powierzchni cięcia należy stosować azot o czystości
minimum 3,5. Wiąże się to ze zwiększeniem kosztów obróbki.
W procesie laserowego wycinania kół zastosowano maszynę
firmy Triumpff Trumatic L6050 (rys. 6a).

Rys. 4. Nieokrągłe koło pasowe
wykonane na sterowanej numerycznie wycinarce laserowej ze
stali konstrukcyjnej
Fig. 4. Non-circular belt pulley
made of constructional steel on
a numerically controlled laser
contour band saw

a)

Rys. 3. Sterowana numerycznie wycinarka laserowa
Fig. 3. Non-circular belt pulley

Rys. 5. Nieokrągłe koło pasowe
wykonane na sterowanej numerycznie wycinarce laserowej ze
stali kwasoodpornej
Fig. 5. Non-circular belt pulley
made of acid resistant steel on a
numerically controlled laser contour band saw

b)

Rys. 6. Maszyny CNC zastosowane w procesie wycinania kół pasowych:
a – laserem gazowym [10], b – strumieniem wody ze ścierniwem [11]
Fig. 6. CNC machines used in the belt pulleys cutting out process.
a – with a gas laser [10], b – with a jet of water with abrasive material
[11]
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Tablica I. Parametry cięcia laserowego
Table I. Parameters of laser cutting

–

Moc
lasera
W

Ciśnienie
gazu
Bar

Odległość
głowicy
mm

Szerokość
szczeliny
cięcia
mm

tlen

4900

0,6

1

0,4

azot

6000

22

1

0,4

Materiał
cięty

Prędkość
cięcia
m/min

Rodzaj
gazu

Stal
węglowa

0,60

Stal
kwasoodporna

0,60

Zaletą procesu cięcia laserowego jest dostępność, możliwość wycinania dowolnych kształtów oraz stosunkowo niska
cena. Wadą w przypadku wycinania zarysów pokazanych na
rysunku 2 jest koncentracja ciepła, która powoduje trwałe odkształcenia obrabianego materiału. W tablicy I zebrano podstawowe parametry cięcia laserowego.

Kształtowanie uzębień
ciętych strumieniem wody
ze ścierniwem
W metodzie cięcia laserem gazowym istotnym ograniczeniem jest nagrzewanie, a w konsekwencji deformacja obrabianego materiału. Wady tej pozbawiona jest obróbka z zastosowaniem strumienia wody (rys. 6b). Skrawany materiał
nie jest poddawany mechanicznym przeciążeniom i oddziaływaniom termicznym. Uzyskana powierzchnia nie wymaga
dalszej obróbki (rys. 7). Podstawową zaletą tego procesu jest
to, że po cięciu otrzymujemy materiał o niezmienionych własnościach fizyko chemicznych.
Technologia cięcia strumieniem wody cechuje się następującymi zaletami [12, 13]:
– możliwa jest obróbka praktycznie wszystkich dostępnych
materiałów,

Rys. 7. Nieokrągłe koła
pasowe wykonane technologią cięcia wodą ze ścierniwem
Fig. 7. Non-circular belt.
pulleys made with the use
of technology of water cutting with abrasive material

Rys. 8. Proces wycinania
nieokrągłego koła pasowego strumieniem wody ze
ścierniwem
Fig. 8. Illustration of the
process of cutting out of an
non-circular belt pulley with
a stream of water with abrasive material
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do napędu urządzenia wykorzystywana jest energia elektryczna, a do cięcia woda z naturalnym piaskiem, co czyni
tę technologię przyjazną środowisku naturalnemu,
– podczas cięcia nie powstają żadne szkodliwe substancje,
gazy itp.,
– odpady po cięciu są łatwe do segregacji,
– możliwe jest cięcie znacznie grubszych elementów maszyn niż metodą cięcia laserowego,
– materiał cięty nie nagrzewa się, nie ma więc przeciwwskazań do zastosowania tej obróbki do materiałów kruchych,
szkła itp.,
– możliwe jest żłobienie w obrabianym materiale (do pewnej głębokości).
Bardzo ważny w procesie cięcia strumienia wody jest dobór parametrów obróbki oraz cech geometrycznych głowicy
(tab. II, rys. 8
Na koszt tej metody obróbki wpływają: koszty obrabiarki,
wody oraz ścierniwa.
Istotnym zagadnieniem w tej metodzie obróbki materiału jest recykling ścierniwa, który polega na ciągłym odbiorze
ze stołu wodnego piasku ściernego, drobin materiału ciętego
oraz wody. W procesie segregacji przeprowadza się wstępnie odseparowanie odpadu o granulacji poniżej 80 mikronów,
a następnie osuszenie pozostałej masy i dalszą segregację
na czysty piasek ścierny o granulacji 80÷100 mikronów oraz
pozostały odpad. Woda z procesu recyklingu powraca do
stołu wodnego.
Krawędzie obrabianych detali w odróżnieniu od obróbki
laserowej nie ulegają odbarwieniom, utwardzeniu termicznemu oraz nie zachodzą w nich przemiany strukturalne będące
skutkiem oddziaływania cieplnego.
Materiałem, z którego wykonano nieokrągłe koła pasowe
metodą cięcia wodą ze ścierniwem, było aluminium Pa6.
Tablica II. Parametry cięcia strumieniem wody ze ścierniwem
Table II. Parameters of cutting with a stream of water with
abrasive material
Materiał
cięty

Prędkość
cięcia
m/min

Rodzaj
proszku
µm

Ciśnienie
wody
bar

Odległość
dyszy
mm

Średnica
dyszy
centrującej
mm

Średnica
dyszy
przyspieszającej
mm

Pa6

0,60

Garnet
80

4000

4

0,76

0,25

Komputerowe wspomaganie
procesów cięcia
Zalety zastosowania wycinarek sterowanych numerycznie wynikają także z możliwości sprawnego opracowania
procesu technologicznego oraz optymalizacji rozmieszczenia kształtowanych elementów na arkuszu materiału obrabianego. Zastosowanie specjalistycznych programów zawierających moduł „autonest” umożliwia sprawne i optymalne.
(z uwagi na przyjęte kryterium maksymalnego wykorzystania
materiału) rozmieszczenie kształtowanych elementów na arkuszu. Przykładem takiego oprogramowania jest pakiet ProNest 8 firmy MSC Software (rys. 9).
Możliwe jest importowanie części praktycznie we wszystkich stosowanych formatach CAD z zastosowaniem uniwersalnych interfejsów. Program zapewnia elastyczną definicję
zaawansowanych technik cięcia materiału, interaktywny dobór parametrów skrawania oraz umożliwia automatyczną

optymalizację kształtowania części metodami cięcia plazmą, wodą i gazem (rys. 10).
Na rysunku 11 przedstawiono fragment arkusza blachy,
na którym rozmieszczono koła.
Program posiada bardzo intuicyjny interfejs, dzięki czemu nawet najbardziej niedoświadczony użytkownik potrafi.
szybko i bezbłędnie go opanować.

Metoda pomiarów
cech geometrycznych
oraz stereometrii powierzchni
W dostępnej literaturze niewiele jest zaleceń dotyczących
metod pomiaru kół nieokrągłych. Możliwe jest jedynie zastosowanie procedur wynikających z normy ISO 9013:2002
odnoszącej się do cięcia laserowego. Ze względu na to, że
przedstawione na rysunku 2 nieokrągłe koła pasowe wykonano również metodami obróbki kształtowej, obwiedniowej,
na wycinarkach drutowych oraz metodami Rapid Prototyping, zastosowano wspólną dla wszystkich wymienionych
metod zasadę pomiaru cech geometrycznych i stereometrii
powierzchni. Pomiaru zarysu zewnętrznego przykładowych
kół pasowych wykonanych metodą cięcia laserem gazowym
oraz cięcia woda ze ścierniwem dokonano w trzech równoległych płaszczyznach prostopadłych do osi obrotu koła (rys.
12). Ponadto przeprowadzono analizę pochylenia powierzchni bocznej oraz wierzchołków zęba w stosunku do osi obrotu

Rys. 9. Menu programu ProNest
Fig. 9. Main menu of the ProNest program

Rys. 10. Dobór parametrów procesu technologicznego wycinania kół
pasowych nieokrągłych
Fig. 10. Selection of manufacturing process parameters of non-circular belt pulleys cutting out

Rys. 11. Rozmieszczenie kształtowanych elementów po procesie
optymalizacji
Fig. 11. Arrangement of formed elements after an optimization process

Rys. 12. Zarys koła eliptycznego uzyskany w wyniku pomiaru na
współrzędnościowej maszynie pomiarowej
Fig. 12. Outline of an elliptical wheel obtained as a result of measurement on a coordinate measuring machine

Rys. 13. Przykładowe wyniki pomiarów chropowatości powierzchni koła eliptycznego uzyskane w wyniku pomiaru na współrzędnościowej maszynie pomiarowej
Fig. 13. Exemplary results of measurements of surface roughness obtained as a result of measurement on a coordinate
measuring machine
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Tablica III. Zestawienie cech geometrycznych i stereometrii
powierzchni kół nieokrągłych wykonanych różnymi metodami
kształtowania
Table III. List of geometric features and stereometry of surfaces of non-circular pulleys made with different methods of
forming
Metody obróbki
cięcie
laserem
gazowym
(azot)

cięcie
wodą ze
ścierniwem

Ra [µm]

6,861

2,676

Tolerancja zarysu zewnętrznego
koła [mm]

±1,2

±0,08

Tolerancja równoległości zębów
względem osi koła [mm]

±1,1

±0,03

Tolerancja stożkowości koła (dla
szerokości 0,5”) [mm]

±1,3

±0,03

Błędy podziałki
dla kół pasowych (dwóch
sąsiednich zębów) [mm]

1,5

0,04

Błędy podziałki
dla kół pasowych (dla sumy podziałek objętych łukiem
o kącie 90o) [mm]

5,3

0,1

Cechy geometryczne
i stereometrii powierzchni

Rys. 14. Pomiar cech chropowatości koła ze stali kwasoodpornej na
profilografometrze Taylor Hobson
Fig. 14. Measurement of roughness features of a wheel made of the
acid resistant steel by means of the Taylor Hobson surface analyzer

kół. Do pomiarów cech geometrycznych zastosowano współrzędnościową maszynę pomiarową firmy Zeiss Contura. Proces pomiaru cech geometrycznych polegał na metodzie tzw.
poszukiwania konturu. Natomiast pomiary struktury stereometrii wykonanych kół wykonano profilografometrem firmy
Taylor Hobson (rys. 13, 14, tabl. III).
Wyniki pomiarów zapisano w pliku tekstowym (we współrzędnych biegunowych), zawierającym informacje o wartości
promienia wodzącego oraz kąta skierowanego względem początku układu współrzędnych. Dla koła eliptycznego liczba
zarejestrowanych punktów wynosiła 3000. Pliki z wynikami
zostały przetworzone na zapis wymagany przez systemy
CAD za pomocą programu opracowanego przez autora.
w środowisku Visual Basic.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania eksperymentalne wykazują, że w zakresie cech geometrycznych i stereometrii powierzchni niewskazane jest wykonywanie nieokrągłych kół pasowych metodą wycinania laserowego. Metoda ta cechuje się wprawdzie niskimi kosztami,
ale ze względu na koncentrację ciepła wytwarzanego
podczas obróbki, następuje znacząca nieodwracalna
deformacja zębów.
Na uwagę natomiast zasługuje metoda kształtowania kół z zastosowaniem cięcia wodnego ze ścierniwem. Uzyskane w wyniku pomiarów cech geometrycznych i stereometrii powierzchni parametry nie przekraczają wartości stosowanych w ocenie cech jakościowych okrągłych kół pasowych.
Zaletą tego procesu jest niski koszt wykonania kół
oraz stosunkowo krótki czas przygotowania procesu
technologicznego. Podstawowe znaczenie w tym procesie ma dokładność zaprojektowanych cech geometrycznych kształtowanego elementu oraz dokładność
ich przeniesienia do systemu CAD.
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Michał Kawiak

Naprężenia i odkształcenia własne
w złączach lutowanych
Stresses and distortions
in soldered joints
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono stan zagadnienia dotyczący naprężeń własnych w złączach lutowanych z materiałów o różnych właściwościach fizykomechanicznych oraz możliwości
ich zmniejszania dzięki zastosowaniu różnych technik od
eksperymentu technologicznego do metod numerycznych.
Analizowano wpływ poszczególnych czynników na wielkość
naprężeń, a przede wszystkim wielkości szczeliny lutowniczej, grubości elementów łączonych, pola i chropowatości
powierzchni lutowanych, elementów dystansujących i wkładek kompensacyjnych oraz geometrii złącza. Przedstawiono
wyniki obliczeń numerycznych dwuwymiarowych modeli złączy lutowanych dla różnych wielkości lutowanych powierzchni przy stałej szerokości szczeliny lutowniczej. Szczególną
uwagę zwrócono na naprężenia występujące w złączach.
o dużych powierzchniach lutowania.

In the article a state of the question concerning stresses in soldered joints of different physical and mechanical properties was appraised as well as possibility of their
decrease due to use of different techniques from technological experiments to numerical methods. Influence of
individual factors on a size of stresses was analysed, first
of all size of a solder gap, thicknesses of elements jointed,
area and soldered surface roughness, spacers and compensation inserts as well as geometry of joint. Results of
numerical calculations of two-dimensional models of soldered joints for different sizes of surfaces soldered at a
constant width of solder gap were presented. Particular
attention was paid to stresses occurring in joints of large
soldering surfaces.

Wstęp
Optymalne wykorzystanie właściwości węglików spiekanych i cermetali często wymaga łączenia tych materiałów ze
stalą z zastosowaniem lutowania twardego. Dotychczasowe
wyniki prac dotyczących lutowania stali nierdzewnych z węglikami lub cermetalami, opisane w monografiach i artykułach, np. [1÷5] w pewnym, choć niewystarczającym stopniu
dotyczą problemu pęknięć po lutowaniu [2, 6, 7]. Jednym.
z problemów lutowania kształtek z węglika spiekanego lub
cermetalu i stali jest powstawanie w złączu lutowanym naprężeń własnych, powodujących odkształcanie się złącza,
co stanowi przedmiot artykułu.

Przyczyny powstawania i skutki
naprężeń własnych
Naprężenia własne, powstałe w wyniku procesów produkcyjnych narzędzi i elementów maszyn, równoważą się wewnątrz pewnego obszaru wyrobu i występują bez obciążenia
zewnętrznego [8]. W procesie lutowania naprężenia własne
w złączu powstają w czasie jego chłodzenia od temperatury
solidusu lutu do temperatury otoczenia, między innymi jako
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, mgr inż. Michał
Kawiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

efekt różnic wartości współczynników rozszerzalności cieplnej materiałów łączonych lub przemian fazowych zachodzących w czasie chłodzenia złącza lutowanego.
W złączach lutowanych istotnego znaczenia nabierają
naprężenia cieplne, jeśli jeden z elementów łączonych jest
kruchy, tzn. jego odporność na pękanie, określona krytycznym współczynnikiem intensywności naprężeń KIc jest niska,
jak w przypadku ceramiki, węglików spiekanych, cermetali,
diamentu, grafitu i szkła. Tym bardziej, że współczynniki rozszerzalności cieplnej tych materiałów różnią się znacznie od
współczynników stali, z którymi są lutowane. Współczynniki
rozszerzalności cieplnej węglików spiekanych są zazwyczaj
około dwukrotnie niższe niż współczynniki stali nierdzewnych.
W wyniku lutowania tych materiałów w węgliku powstają naprężenia rozciągające, lokalnie o znacznych wartościach.
Wysoki poziom rozciągających naprężeń cieplnych, powiązany z dużą kruchością węglików, powoduje ich pękanie, co
ogranicza w pewnych warunkach możliwość ich spajania.
Na ogół nie obserwuje się pękania w stalowej części złącza lutowanego węglików i stali ze względu na plastyczność.
i możliwość lokalnych odkształceń plastycznych relaksujących naprężenia [9]. Nieliczne przykłady pokazują jednak, że
również elementy stalowe takich złączy pękają w procesie
lutowania [10]. Pękają one w miejscach spiętrzeń naprężeń,
np. w miejscach z ostrymi krawędziami lub dużymi zmianami
przekrojów elementu.
Lutowane elementy maszyn i narzędzi, w szczególności
na dużych powierzchniach, do których wykonania użyte zostaną np. stal i węgliki spiekane, powinny być tak projektowane, aby zminimalizować wielkość naprężeń rozciągających.
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a)

b)

Rys. 1. Schemat złącza lutowanego: a – bez elementów ustalających szerokość szczeliny lutowniczej, kółkami zaznaczono miejsca
styku płytki węglikowej z korpusem stalowym, b – z siatką dystansującą; 1 – płytka węglikowa, 2 – lutowina, 3 – korpus stalowy,.
4 – siatka dystansująca [3, 6]
Fig. 1. Diagram of a soldered joint: a – without elements fixing a width of a solder gap; places of contact of a sintered plate with a steel
body are marked with circles, b – with a sparing grid: 1 – carbide
plate, 2 – soldered joint, 3 – steel body, 4 – spacing grid [3, 6]

w węglikach [1, 2]. Można to osiągnąć przez odpowiedni dobór geometrii połączenia, rodzaju spoiwa, metody i
parametrów procesu lutowania, czyli w wyniku odpowiedniego ukształtowania właściwości spojenia (właściwości
cieplnych, wytrzymałości doraźnej, granicy plastyczności,
udarności i podatności). W przypadku geometrii złącza wazne jest zwłaszcza szerokość szczeliny lutowniczej, wpływającza istotnie na mikrostrukturę spojenia, wytrzymałość
i plastyczność spoiny oraz poziom naprężeń własnych. Od
szerokości szczeliny lutowniczej zależy również jej kapilarność, decydująca o wypełnieniu szczelin lutem. Dlatego
powinna ona być projektowana przy uwzględnieniu wszystkich istotnych parametrów złącza. Tym bardziej, że zmiana
szerokości szczeliny w przypadku jednego z parametrów
daje efekt pozytywny, negatywny. Na przykład, wraz ze
wzrostem szerokości szczeliny lutowniczej maleją naprężenia cieplne w złączu, ale pogarsza się kapilarność i wytrzymałość na ścinanie spoiny [3]. Spojenie o odpowiednio
dobranej szerokości zabezpiecza płytki węglika spiekanego
przed bezpośrednim stykiem z elementem stalowym. Przy
małych szerokościach szczeliny w porównaniu chropowatości z powierzchnią dochodzi lokalnie do takiego styku (rys.
1a). W miejscach tych może nastąpić spiętrzenie naprężeń do wysokich wartości, powodujących mikropęknięcia,
których powiększanie się i łączenie może doprowadzić do
zniszczenia złącza lutowanego.
O szerokości spoiny, w złączach bez elementów dystansujących, decydują: chropowatość powierzchni, siła docisku
elementów łączonych i napięcie powierzchniowe spoiwa.
Dlatego wykonanie w takich przypadkach złącza o zaprojektowanej szerokości spoiny nie jest proste. W praktyce otrzymywane szerokości spoin różnią się często między sobą i
mniej lub bardziej odbiegają od wartości założonej. Wpływa
to bezpośrednio np. na wyniki próby ścinania złączy lutowanych, charakteryzujące się stosunkowo dużym rozrzutem
wytrzymałości na ścinanie względem wartości średniej [2,
7]. Problemy te można rozwiązać, stosując elementy dystansujące. Odstępy te, np. w postaci siatki, ustalają stałą
odległość pomiędzy elementami łączonymi, różniącą się
lokalnie w pomijalnie małym stopniu od wartości średniej.
Użycie siatek lub włókien jako elementów dystansujących
jest również korzystne ze względu na podwyższenie wytrzymałości spojenia [3].
Od jednokierunkowych działań, mających na celu obniżenie poziomu naprężeń cieplnych i ograniczenie występowania pęknięć w połączeniach lutowanych, bardziej skuteczne
są działania wielokierunkowe, polegające np. na jednoczesnym odpowiednim doborze szerokości szczeliny lutowniczej,
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materiału spoiny, siatek dystansujących i obróbki cieplnej po
lutowaniu.
O możliwości zastosowania złączy lutowanych przesądza ich jakość oraz zespół cech użytkowych. Do określenia
tych cech, tzn. ich niezawodności, trwałości i funkcjonalności wymagana jest znajomość naprężeń i odkształceń pojawiających się w złączach w czasie wytwarzania i eksploatacji. Obliczenia wytrzymałościowe każdego elementu zawierającego złącze lutowane powinny obejmować obliczenia
na: naprężenia dopuszczalne, odkształcenia dopuszczalne, pełzanie, kruche pękanie oraz obliczenia zmęczeniowe
[11]. W obliczeniach na naprężenia dopuszczalne, niezależnie od tego, czy warunek wytrzymałościowy zastosowano w procesie projektowania do obliczania wymiarów
złącza, określenia jego nośności, czy też wykorzystano go
przy doborze materiałów, zawsze nominalne lub zredukowane naprężenia porównywane są z naprężeniami dopuszczalnymi. W każdym przypadku naprężenia i odkształcenia
muszą być wyznaczone z możliwie największą dokładnością, dającą podstawę do minimalizacji wartości współczynników bezpieczeństwa, co daje podstawę do zmniejszenia
wymiarów i masy produktu. Badanie niezawodności złączy
lutowanych jest ściśle związane z badaniem uszkodzeń
[12]. Najczęściej uszkodzenia złączy lutowanych węglików
spiekanych/cermetali przybierają formę makro- i mikropęknięć. Przykładowo złom zmęczeniowy powstaje w wyniku
lokalnych odkształceń plastycznych, cyklicznego umocnienia i osłabienia materiału, zarodkowania, rozwoju i łączenia
się mikropęknięć [13]. Przyczyną lokalnych odkształceń
plastycznych w złączach lutowanych, przy średnich naprężeniach niższych od granicy plastyczności, jest miejscowe
spiętrzenie naprężeń do wartości tej granicy. Podobnie
proces inicjacji, rozwoju i łączenia się mikropęknięć zależy
od stanu naprężenia w elemencie. Widać więc, że prognozowanie pojawienia się uszkodzeń złącza lutowanego nie
jest możliwe bez znajomości wartości i rozkładów naprężeń.
w nim występujących.
Podczas prac wdrożeniowych złączy lutowanych w filierach do granulacji polietylenu zaobserwowano wielokrotnie pęknięcia spieków ceramiczno-metalicznych, tworzących warstwę odporną na ścieranie na dużej powierzchni.
[5, 14, 15]. Efektem tych prac jest opracowanie nowoczesnego rozwiązania konstrukcyjnego filiery, w którym duża
powierzchnia stalowego korpusu pokryta jest warstwą
tnącą zbudowaną z kilkuset płytek z węglików spiekanych.
(rys. 2). Wpływ wielkości powierzchni złącza lutowanego,
szerokości szczeliny lutowniczej, zastosowania odstępów
między płytkami i stalą oraz wymiarów płytek na mikrostrukturę spoiny, stan naprężenia i odkształcenia, a także
procesy pękania, wymaga jeszcze danych pozwalających
na właściwą interpretację i minimalizację pęknięć.

Rys. 2. Powierzchnia tnąca filiery z przylutowanymi do niej płytkami
z węglików spiekanych
Fig. 2. Cutting surface of a spinneret with plates of sintered carbides
soldered to it

Wyznaczanie naprężeń cieplnych

)

Naprężenia cieplne w modelach złączy lutowanych płytek z węglików spiekanych i płyt stalowych obliczane są m.in.
za pomocą wzorów analitycznych. Naprężenia rozciągające.
na powierzchni zewnętrznej węglika oraz pomiędzy węglikiem i płytą stalową można wyznaczyć odpowiednio ze wzorów 1 i 2 [10, 16]
 	
					

(1)

		

(2)

gdzie: Ew, Es – moduły sprężystości podłużnej węglików spiekanych.
i stali w MPa; αw, αs – współczynniki rozszerzalności cieplnej węglików spiekanych i stali w K-1; Δα – różnica wartości współczynników
rozszerzalności cieplnej stali i węglików w K-1; ΔT – przyrost temperatury w K-1, vw, vs – współczynniki Poissona dla węglików i stali, gw,
gs – grubości płytek z węglików spiekanych i stali w mm, Ts – temperatura solidusu lutu w °C.

Po podstawieniu do wzoru (1) danych liczbowych podanych w dalszej części artykułu, dla modelu złącza pokazanego na rysunku 8 otrzymano naprężenia o wartości.
δw = 1480 MPa. Na skutek tak dużych naprężeń rozciągających w płytkach węglikowych, po procesie lutowania powinny
pojawić się pęknięcia. Praktyka pokazuje jednak, że po procesie lutowania pęknięcia węglików są rzadkie. Oznacza to,
że wzór (1) nie daje wyników dostatecznie zgodnych z rzeczywistością i może być stosowany jedynie we wstępnych,
bardzo przybliżonych obliczeniach. Mała dokładność tego
wzoru wynika przede wszystkim z pominięcia w nim wymiarów i własności spoiny, przyjęcia liniowych charakterystyk dla
materiałów podstawowych oraz tego, że model jest jednowymiarowy (uwzględniono w nim tylko grubość elementów
łączonych).

)

)

Rys. 4. Rozkłady naprężeń w trzech modelach
złączy: a – złącze cylindryczne, b – złącze płaskie, c – złącze ostrzowe
[17]
Fig. 4. Stress patterns
in three models of joints: a – cylindrical joint,
b – flush joint, c – blade
joint [17]

Badania autorów pracy [10] dowodzą (rys. 3), że rozciągające naprężenia cieplne w węgliku spiekanym połączenia
lutowanego można skutecznie zmniejszyć, a nawet całkowicie wyeliminować przez odpowiedni dobór stosunku grubości
elementu stalowego i płytki węglikowej. Korzystny rozkład
naprężeń w złączu lutowanym otrzymuje się przy ilorazie.
m = 3 i większym. Występowanie naprężeń i odkształceń w
obiektach materialnych jest stanem naturalnym, szczególnie
w czasie eksploatacji. Nie można ich w pełni wyeliminować,
trzeba natomiast minimalizować ich wartości i polepszać
rozkłady. W pracy [2], poszukując odpowiednich rozkładów
i wartości naprężeń, złącza lutowane podzielono na trzy
rodzaje: cylindryczne, płaskie i ostrzowe (rys. 4), według
kryteriów naprężeń maksymalnych występujących na zewnętrznych powierzchniach spajanych elementów ceramicznych. W zakresie prac mających na celu obniżenie naprężeń.
w złączach lutowanych prowadzone są badania nad ich kompensacją przez wprowadzenie wkładek z molibdenu, niklu

a)

b)

c)

Rys. 3. Rozkłady naprężeń w złączach lutowanych o różnych stosunkach m grubości korpusu
stalowego do płytki węglikowej [10]
Fig. 3. Stress patterns in
soldered joints of different
quotients m of the steel
body thickness to the carbide plate [10]

Rys. 5. Rozkłady naprężeń obliczone dla różnych grubości wkładek:
a – 1,0 mm, b – 1,5 mm, c – 2,0 mm [17]
Fig. 5. Stress patterns calculated for different thicknesses of inserts:
a – 1.0 mm, b – 1.5 mm, c – 2.0 mm [17]
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lub specjalnych warstw ceramicznych. Rysunek 5 ilustruje,
jak zmieniają się rozkłady i wartości naprężeń przy zmianie
grubości wkładki kompensacyjnej. Zwiększenie grubości
wkładki powoduje zmniejszenie naprężeń własnych w warstwach przejściowych oraz – co jest bardzo istotne – w części
ceramicznej złącza. Wybrany wynik obliczeń numerycznych
przedstawiony na rysunku 5 pokazuje, że zwiększenie grubości wkładki może obniżyć maksymalne wartości naprężeń
nawet o kilka rzędów. Badania pokazały również, że złącza
z wkładkami niklowymi mają większą wytrzymałość na ścinanie i w mniejszym stopniu zależą od grubości wkładki niż
złącza z wkładkami molibdenowymi [17].

niejednorodności własności fizykochemicznych faz materiałów złącza, naprężenia mają rozkłady nierównomierne. Trwające przez dłuższy czas cykliczne zmiany temperatury prowadzą do zmęczenia cieplnego materiału, objawiającego się
pojawieniem na powierzchni siatki pęknięć pogłębiających
się wraz z upływem czasu. W wielu przypadkach obciążenie
cieplne w początkowym okresie pracy złącza można uznać
za quasi-statyczne, a po ustaleniu się zadanej wartości temperatury w całej objętości złącza za stałe równomiernie rozłożone.

Obciążenia cieplne
w złączach lutowanych

Analiza numeryczna
dwuwymiarowych modeli
złączy lutowanych

W czasie eksploatacji w połączeniu lutowanym mogą
pojawić się lokalne odkształcenia plastyczne, a w jego
kruchych elementach – pęknięcia; jest to tym bardziej
prawdopodobne, im większa jest różnica między wielkością naprężeń rzeczywistych a obliczonych w procesie
projektowania. Jednocześnie na skutek zmian struktury zmieniają się własności fizyczne i mechaniczne materiałów, z których wykonano elementy złącza: granica
plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, twardość,
współczynnik sprężystości, tłumienia, przewodność cieplna. W wyniku tych zmian złącze może mieć inne właściwości projektowe, co może powodować dalsze obniżenie jego ciągliwości. Problem naprężeń i odkształceń.
w złączach lutowanych nadal pozostaje otwarty.
Obciążenia cieplne złączy lutowanych, ze względu na
częstość ich występowania i wywoływane skutki, w wielu
przypadkach można uznać za tak samo istotne jak obciążenia mechaniczne. Powstają one w wyniku przejmowania
lub oddawania ciepła przez złącze, co prowadzi do zmiany
jego temperatury. W zależności od temperatury wymiary liniowe elementów złącza rosną lub maleją. Przy braku pełnej
swobody odkształcania się w złączu powstają naprężenia
cieplne. Powstają one również przy łączeniu elementów wykonanych z materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej, na skutek efektu bimetalowego (rys. 6), co
może powodować uszkodzenie warstwy węglikowej.
Obciążenia cieplne, podobnie jak mechaniczne, mogą
zmieniać się z upływem czasu. Cykliczne zmiany temperatury powodują powstawanie zmiennych naprężeń w złączach
lutowanych. Dodatkowo, na skutek gradientów temperatury i

Z badań wynika, że największą zgodność wyników obliczeń i badań doświadczalnych uzyskuje się w przypadku
wykonywania obliczeń za pomocą metody elementów skończonych. Poniżej omówiono wybrane wyniki obliczeń numerycznych dwuwymiarowych modeli złączy lutowanych pokazanych na rysunku 7.
Podstawowe badania numeryczne wykonano na modelu zbudowanym z płyty stalowej i dziesięciu płytek z węglika
spiekanego połączonych lutem (rys. 7a). Badania uzupełniające przeprowadzono na modelach pomocniczych pokazanych na rysunkach 7b, c, d i e.
Założono, że materiały poszczególnych ciał tworzących
modele są idealne: płyta stalowa – materiał sprężysto - plastyczny z liniowym umocnieniem, lut – materiał sprężysto idealnie plastyczny, węglik spiekany – materiał sprężysty. Do
obliczeń przyjęto przyrost temperatury ΔT = -980 K oraz dane
liczbowe charakteryzujące materiały podstawowe i dodatkowe podano w tablicy I.
Ponadto przyjęto, że wartości powyższych parametrów
są stałe w całym zakresie zmienności temperatury. Kolejne
założenie upraszczające przyjęto dla geometrii złącza, założono równą grubość spoin łączących ze sobą węgliki i łączących płytę stalową z węglikami. Obliczenia wykonano dla
grubości spoin l2 = h2 = 0,15 mm. Dla pozostałych wymiarów
modelu przyjęto dane liczbowe umieszczone w tablicy II.
W przypadku jednoczesnego lutowania do płyty stalowej kilkudziesięciu płytek z węglika spiekanego trudne jest
ich dokładne pozycjonowanie zarówno względem siebie, jak.
i względem płyty [5]. Zadanie można uprościć, zastępując
kilka lub kilkanaście małych płytek jedną większą. W mode-

a)

b)

c)

Rys. 6. Ilustracja efektu bimetalowego w połączeniu lutowanym płytki stalowej i węglika spiekanego o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej: a – schemat złącza stal-lut-węglik spiekany, b – ujemny przyrost temperatury, chłodzenie z temperatury lutowania, c – dodatni
przyrost temperatury, grzanie do temperatury lutowania
Fig. 6. Illustration of bimetallic effect in a soldered joint of a steel plate and sintered carbide of different coefficients of thermal expansion:.
a – diagram of a steel-solder-sintered carbide joint, b – negative rise of temperature, cooling from soldering temperature, c – positive rise of
temperature, heating to soldering temperature
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a)

Tablica I. Dane liczbowe charakteryzujące materiały podstawowe i dodatkowe
Table I. Numerical data characterizing both base materials
and fillers
stal
X14CrNiMoCuNb14-5

b)

Es = 2,035 105 MPa
E1s = 2,035 104 MPa
vs = 0,294
Rp0,2s = 780 MPa
αs = 11,2·10-6 K-1

lut
CU 106
El = 1,2·105 MPa
vl = 0,32
ReHl = 180 MPa
αl = 17,4 10-6 K-1

węglik spiekany
G30
Ew = 5,3 105 MPa
vw = 0,21
αw = 4,5 10-6 K-1
Ew = 5,3 105 MPa

Tablica II. Wymiary materiałów stali i węglika spiekanego
Table II. Dimensions of materials of steel and sintered carbide
Płyta stalowa
Długość L = 66,35 mm
Wysokość h1 = 15 mm

c)

d)

e)

Rys. 7. Dwuwymiarowy model fizyczny złącza lutowanego: a – model podstawowy, b, c, d, e – modele pomocnicze
Fig. 7. Two-dimensional physical model of a soldered joint: a – basic
model, b, c, d, e – auxiliary models

Płytka węglika spiekanego
Długość l3 = 6,5 mm
Wysokość h3 = 8,0 mm (rys. 7a)

lu pokazanym na rysunku 7b dziesięć płytek o szerokości.
6,5 mm zastąpiono jedną płytką z węglika o szerokości.
65 mm. W przypadku kolejnych pomocniczych modeli złączy lutowanych widać, że model pokazany na rysunku 7c nie
ma pionowych spoin, a modele pokazane na rysunkach 7d
i e mają po jednej płytce węglikowej o szerokości 6,5 mm.
Otrzymane rozkłady rozciągających naprężeń cieplnych w
płytkach węglikowych pięciu modeli, przy ich zewnętrznej powierzchni, pokazano na rysunku 8.
W modelu pokazanym na rysunku 7b warstwa węglika
spiekanego ma budowę ciągłą, a w modelu podstawowym
(rys. 7a) dziesięć płytek oddzielonych jest od siebie pionowymi spoinami. To właśnie obecność tych spoin sprawia, że
krzywe rozkładów naprężeń δy (modeli z rys. 7a i b) mają tak
różną postać. Na podstawie porównania tych krzywych można uznać, że w złączach lutowanych o dużych powierzchniach lutowania nie powinno stosować się płytek o zbyt dużych wymiarach.
W przypadku modelu z płytką o szerokości 65 mm naprężenia δy są duże i mogą spowodować pęknięcia płytki. Więcej
informacji na temat wpływu pionowych spoin na naprężenia
cieplne w badanych modelach otrzymano po wykonaniu obliczeń modelu z rysunku 7c. Skutkiem braku spoin pionowych w
tym modelu jest obniżenie rozciągających naprężeń cieplnych
δy do wartości praktycznie bliskich zeru (rys. 8). Otrzymany

Rys. 8. Rozkład naprężeń cieplnych rozciągających δy w płytkach z
węglika G30 przy ich zewnętrznej powierzchni, wyznaczonych dla
modeli złączy lutowanych pokazanych na rysunku 7
Fig. 8. Stretching thermal stress pattern δy in carbide plates G30 at
their external surface, determined for the models of soldered joints
shown in Fig. 7
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wynik może mieć duże znaczenie w praktykce. W celu obniżenia poziomu naprężeń cieplnych w badanych złączach, proces ich lutowania powinien być realizowany w dwóch etapach..
W pierwszym etapie należy jedynie połączyć spoiną płytki
z węglika spiekanego z płytą stalową, a w drugim wypełnić
lutem o niższej temperaturze topnienia, w porównaniu z lutem zastosowanym w pierwszym etapie, pionowe szczeliny między płytkami. Maksymalne naprężenia rozciągające.
δy w modelach pomocniczych pokazanych na rysunkach

7d i e są małe w porównaniu z odpowiednimi naprężeniami.
w modelu podstawowym (rys. 7a). Na tej podstawie można
wnioskować, że problemy związane z naprężeniami cieplnymi pojawiające się w czasie lutowania w złączach o dużych
powierzchniach lutowania (model podstawowy z dziesięcioma płytkami węglikowymi, rys. 7a) są znacznie większe niż
w przypadku złączy o małych powierzchniach lutowania (modele pomocnicze z jedną płytką węglikową o szerokości 6,5
mm; rys. 7d i e).

Literatura

Podsumowanie
Złącza lutowane to konstrukcje o złożonym stanie naprężeń i odkształceń własnych, na który istotny wpływ
mają:
- obciążenia cieplne w procesie lutowania, mogące powodować lokalne pęknięcia w części ceramicznej złącza,
- właściwości łączonych materiałów i lutu – naprężenia
własne zależą przede wszystkim od granicy plastyczności spoiny i rosną wraz ze spadkiem jej wartości,
- szerokość szczeliny lutowniczej w układzie stal–płytka wzrost szerokości szczeliny lutowniczej zmniejsza
naprężenia własne w kształtkach z węglika/cermetalu.
i jednocześnie obniża ich wytrzymałość na ścinanie
spoiny,
- wielkość łączonych powierzchni i ich przygotowanie
(chropowatość, czystość itp.), chropowatość ma wpływ
na szerokość szczeliny,
- stosowanie bądź niestosowanie elementów dystansujących – elementy te zapewnienia stałą szerokość
szczeliny lutowniczej oraz podwyższają właściwości
wytrzymałościowe spoin,
- stosunek grubości łączonych elementów – odpowiedni
dobór grubości elementów łączonych obniża lub nawet
eliminuje rozciągające naprężenia własne w płytkach
węglikowych,
- stosowanie wkładek kompensacyjnych, np. z molibdenu, niklu czy też warstw ceramicznych,
- technologia lutowania, przede wszystkim zmiana temperatury złącza w czasie.
Badania numeryczne złącza lutowanego o dużej powierzchni lutowania, zbudowanego z płyty stalowej i dziesięciu płytek węglikowych w pełni potwierdziły spotykane.
w literaturze stwierdzenia i dostarczyły nowych informacji na temat rozkładów naprężeń i odkształceń w takim
złączu. Na podstawie analizy wyników obliczeń metodą
elementów skończonych można stwierdzić, że:
- ekstremalne wartości naprężeń rozciągających w płytkach węglikowych złącza o dużej powierzchni lutowania nie występują w środkowej części złącza, lecz.
w pobliżu jego zewnętrznych krawędzi,
- wymiarów płytek węglikowych nie można dowolnie
powiększać – zastąpienie kilku płytek o małych wymiarach jedną większą może doprowadzić do wzrostu
naprężeń rozciągających do wartości niebezpiecznych,.
a nawet do pęknięć płytek.
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Zastosowanie i przetwarzanie
stopów niklu w przemyśle lotniczym
Application and processing
of nickel alloys in the aircraft industry
Streszczenie

Abstract

W artykule dokonano przeglądu zastosowań stopów niklu
w przemyśle lotniczym. Ciągła walka o klienta, konkurencja.
a zarazem konieczność zapewnienia jakości wymusza
na producentach silników ich doskonalenie i zwiększanie
osiągów. Nowoczesne konstrukcje silników lotniczych mają
podniesieść wydajność i sprawność przy jednoczesnym wydłużeniu czasu ich eksploatacji. Globalna polityka ochrony
środowiska wymaga z kolei poszukiwania nowoczesnych
rozwiązań w kwestii ograniczenia hałasu i zmniejszenia zużycia paliwa. Osiąga się to nie tylko wskutek wprowadzania
nowych materiałów, ale również dzięki ciągłemu ulepszaniu
podzespołów i kontroli procesów produkcyjnych. W artykule opisano ogólne zastosowania wybranych stopów niklu w
konstrukcji silników lotniczych oraz metod ich przetwarzania
w WSK „PZL-Rzeszów” S.A., ze szczególnym uwzględnieniem procesów spajania.

The article reviews the application of nickel alloys in
the aircraft industry. Continuous competition on customer,
competition and necessity of assurance of quality are forcing manufacturers of engines to improve achievement
and perfection of the engines. The modern constructions
of aero engines place their aim as increases of productivity and efficiency near simultaneous extension time of their
exploitation. The global politics of protection of environment require the research in the field of modern solutions,
limitation of noise, and decrease of fuel consumption. It is
achieved through the implementation of new materials and
the continuous improving at along with control of manufacturing process. The article describes general application
of selected nickel alloys in construction aero engines and
methods of their processing in WSK PZL-Rzeszów S. A.,
especially focused into the joining processes.

Wstęp

Zastosowanie stopów Ni

Historia silników odrzutowych zaczyna się w 1930 r., kiedy
to Frank Whittle opatentował pierwszy silnik tego typu. Była to
jednak tylko próba laboratoryjna. W 1936 r. niemiecki uczony
dr Hans Von Ohain opatentował swój model silnika odrzutowego i to właśnie zbudowany według tej koncepcji silnik
posłużył w 1939 r. do pierwszego lotu samolotu z napędem
odrzutowym. Sekcje gorące pierwszych silników zbudowane
były ze stali nierdzewnej, a ograniczenia temperaturowe tych
materiałów powodowały, że osiągi samolotów były mało imponujące. Słabo rozwinięta wiedza o materiałach była jedną
z przyczyn tych niewielkich osiągów. Dopiero zastosowanie
stopów niklu i tytanu pozwoliło na szybki rozwój lotnictwa.
Przemysł lotniczy obecnie jest bardzo ważną częścią światowej gospodarki. Wysokie wymagania jakościowe oraz konkurencja wymuszają na producentach materiałów, jak również
na wytwórcach części i zespołów lotniczych poszukiwania
nowych rozwiązań i wdrażania nowych technologii. WSK
Rzeszów prowadzi badania własne, jak też współpracuje
szeroko z instytucjami naukowymi, w celu ciągłego doskonalenia procesu produkcji, co pozwala nam być pionierami w
wielu dziedzinach.

Zastosowanie materiałów do budowy silników lotniczych
na przestrzeni lat przedstawiono na rysunku 1. Początkowo do budowy silników lotniczych stosowano głównie stale
oraz w niewielkim stopniu metale lekkie, np. stopy aluminium.
i magnezu. Materiały z grupy stopów Ni oraz Ti miały szczątkowe zastosowanie.
W latach 50. opracowano nowe metody odlewania, w tym
odlewanie próżniowe, które znacznie obniżyło występowanie
szkodliwego zjawiska, jakim jest porowatość w odlewach.
Umożliwia to wprowadzanie stopów Ni nie tylko w formie odkuwek, ale również w postaci odlewów. Lata 1960-1970 to okres
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Rys. 1. Zastosowanie materiałów do budowy silników lotniczych na
przestrzeni lat [1]
Fig. 1. Application of materials in building of aero engines through
the ages
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Tablica I. Skład chemiczny wybranych stopów Ni (%) [3]
Table I. Chemical composition of the selected alloys Ni (%) [3]
Stop Ni

C

Cr

Fe

Inconel
718

0,08
max

17,021,0

balans

Inconel
625

0,10
max

20,023,0

Hastelloy X

0,050,15

Udimet
R41
Nimonic 90

Mn

Mo

Si

S

0,35
max

2,803,30

0,35
max

0,015
max

5,0
max

0,5
max

8,010,0

0,50
max

20,523,0

17,020,0

1,0
max

8,010,0

0,12
max

18,020,0

5,0
max

-

0,13
max

18,021,0

1,5
max

1,0
max

Al

Ti

0,015
max

0,200,80

0,651,15

4,755,50

0,30
max

-

50,055,0

0,015
max

0,015
max

0,40
max

0,40
max

3,154,15

-

-

58 min

1,0
max

1,0
max

0,03
max

0,04
max

-

-

-

-

0,201,0

balans

0,5-2,5

9,010,5

-

-

-

1,401,80

3,0-3,3

-

-

-

balans

10,12,0

-

1,0
max

0,015
max

-

1,0-2,0

2,0-3,0

-

0,2
max

-

balans

15,021,0

Rys. 2. Obszary stosowania różnych materiałów w zależności od
temperatury, wytrzymałości właściwej oraz ich zastosowania w silniku [1]
Fig. 2. Areas of application of different materials in the engine depending temperature, their strength and location in the engine

szczególnego rozwoju w dziedzinie metalurgii stopów Ni. Odnotowano wtedy największy wzrost zastosowania stopami Ni
w strukturze silników lotniczych i z wielkim powodzeniem stosuje się je nadal. Obecnie coraz częściej stosowane są materiały kompozytowe oraz związki międzymetaliczne, np. Ti-Al.
Różne postacie, w których produkuje się stopy niklu: blachy walcowane, pręty, odlewy, odlewy precyzyjne dogęszczane HIP (hot isostatic pressing), odkuwki, pozwoliły na stosowanie ich do wielu odpowiedzialnych zadań, szczególnie
w miejscach o podwyższonej temperaturze, gdzie najbardziej
istotną rolę odgrywa żarowytrzymałość i żaroodporność co
przedstawiono na rysunku 2. Najczęściej stosowane są materiały z grupy Inconel, Nimonic, Udimet.
Tam gdzie temperatura jest niewielka, stosuje się kompozyty oraz metale lekkie, np. tytan i aluminium, które przy sto-

P

Nb+Ta

Rys. 3. Budowa współczesnego silnika lotniczego i warunki panujące w poszczególnych sekcjach [2]
Fig. 3. The construction of contemporary aircraft engine and conditions occurring in its particular section
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sunkowo wysokich własnościach wytrzymałościowych mają
niewielką gęstość. Ich zastosowanie pozwala obniżyć masę
całkowitą silnika, a więc zmniejszyć zużycie paliwa. Jednak
do pracy powyżej 5000C stosuje głównie żarowytrzymałe i
żaroodporne stopy niklu. Są jednak obszary w silnikach, np.
komory spalania, gdzie temperatura pracy może dochodzić
temperatury topnienia stopów niklu lub nawet ją przewyższać
i nie wystarcza chłodzenie zewnętrzne. Aby podwyższyć zakres ich pracy ją stosuje się powłoki dyfuzyjne, np. aluminiowanie lub natryskiwanie plazmowe barier cieplnych.
Na rysunku 3 przedstawiono budowę współczesnego
silnika lotniczego oraz warunki panujące w poszczególnych
sekcjach. Stopy Ni są stosowane zwłaszcza do budowy komór spalania oraz turbiny i wylotów spalin. Są to miejsca,
gdzie wymagane jest zastosowanie materiałów żaroodpornych i żarowytrzymałych, których właściwości pozwalają na
przenoszenie dużych obciążeń. W tych obszarach silnika
występują duże wibracje, więc muszą to być stopy wytrzymałe zmęczeniowo. Temperatura w komorze spalania może
dochodzić nawet do 20000C, są to warunki ekstremalne.
i konieczne staje się nanoszenie powłok metalicznych i niemetalicznych barier cieplnych. Wszystkie materiały pracujące w sekcjach gorących muszą być odporne na korozję,
która może się pojawić jako efekt oddziaływania produktów
spalania. Skład chemiczny niektórych stopów Ni powszechnie stosowanych w konstrukcjach lotniczych przedstawiono
w tablicy I. Stopy Ni zawierają przynajmniej 50% niklu, dodatek chromu i aluminium daje odporność na korozję, tworząc
na powierzchni związki Cr2O3 oraz Al2O3. Aluminium obniża
jednak temperaturę topnienia. Niewielkie ilości boru, cyrkonu
czy hafnu polepszają właściwości mechaniczne. Stopy Ni
oraz Fe-Ni umacniają się poprzez roztwór stały, wydzielenia oraz przez występowanie węglików na granicach ziarn.
Umacnienia roztworowe stopy Ni zawdzięczają domieszkom

o
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Cu

molibdenu, tantalu oraz wolframu. Jednym z najważniejszych wydzieleń w stopach Ni oraz Fe-Ni jest faza γ’ o siatce
sześciennocentrycznej. Tworzą ją związki Ni3Al oraz Ni3Ti..
W przypadku dodatków kobaltu mogą ją tworzyć związki CoAl lub Co3Ti. Jeśli w skład chemiczny wchodzi niob, wtedy
3
tworzą się wydzielenia γ’’ o siatce tetragonalnej, tworząc
związki Ni3Nb. Jest to główna forma umacniania stopów FeNi. Inne rzadziej występujące wydzielenia to faza η o siatce
heksagonalnej oraz faza δ o siatce ortorombowej [4].
Spośród gatunków stopów Ni wymienionych w tablicy I
najczęściej stosowane i przetwarzane w WSK PZL-Rzeszów
są Inconel 718, Inconel 625 oraz Hastelloy X.

Inconel 718
Po raz pierwszy wyprodukowano go w 1960 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu na wysokowytrzymałe
stopy niklu. Inconel 718 to utwardzany wydzieleniowo stop
Ni o doskonałej odporności na korozję w wielu mediach. Jest
odporny na działanie związków siarki poprzez dodatek chromu. Temperatura topnienia wynosi 1260÷13360C, gęstość
8,22 g/cm3. Obecnie jest powszechnie stosowanym stopem
niklu do budowy silników lotniczych we wszystkich wiodących
firmach konstruujących silniki odrzutowe, co przedstawiono
na rysunku 4. Stanowi on ponad połowę wszystkich superstopów używanych do budowy silników.
Dobre właściwości mechaniczne, odporność na pełzanie,
żarowytrzymałość, odporność na korozję, podatność na kucie i odlewanie, dobra spawalność i przystępny koszt powodują, że jest powszechne stosowany w silnikach na elementy
turbin, dyski, wały, łopatki kompresora i turbiny, wyloty spalin.
Zalecana temperatura pracy do 6500C.
Jego właściwości w dużej mierze zależą od umocnienia wydzieleniowego fazą γ ” (Ni3Nb) podczas utwardzania.
Standardowa obróbka cieplna to przesycanie w temperatura
930÷10100C z szybkim studzeniem, następnie utwardzanie
w temp. 7200C przez 8 h, powolne chłodzenie z prędkością
500C/h do temperatury 6200C i wytrzymanie przez kolejne
8 h. Łączny czas utwardzania wynosi ok. 18 h. Uzyskiwana
twardość po utwardzaniu wynosi minimum 36 HRC.

Rys. 4. Porównanie procentowego udziału poszczególnych grup materiałowych w strukturze silnika lotniczego PW4000 produkcji Pratt
& Whitney oraz silnika CF6 produkcji GE Aircraft z uwzględnieniem
Inconelu 718 [5, 6]
Fig. 4. The comparison of proportional part of individual material
groups in the structure of aero engines PW4000 producted by Pratt
& Whitney and the engine CF6 produced by the GE Aircraft from
regard Inconel 718 [5, 6]

Tablica II. Inconel 718 – Właściwości mechaniczne [7]
Table II. Mechanical properties
Temperatura
badania

Granica plastyczności R0,2

Granica wytrzymałości Rm

Wydłużenie
(50,8 mm)%

°C

MPa

MPa

%

93
204
316
427
538
649
760

1172
1124
1096
1076
1069
1027
758

1407
1365
1344
1317
1276
1158
758

21.0
20.0
20.0
19.0
18.0
19.0
27.0

Badanie przeprowadzone na prętach o średnicy 12,7 mm.
Obróbka cieplna:
- przesycanie 9800C/1 h, szybkie chłodzenie,
- starzenie 7180C przez 8 h, studzenie z prędkością 560C/h do
6210C i wytrzymanie przez 8 h, szybkie chłodzenie

Tablica III. Inconel 718 – Wytrzymałość na rozciąganie.
w podwyższonej temperaturze [7]
Table III. Tensile strength at elevated temperature
Temperatura
badania
°C
593
649
704
760

Wytrzymałość na rozciaganie w podwyższonej temperaturze po czasie pracy
100 h

1000 h

MPa

MPa

1172
758
517
303

896
586
379
172

Badanie przeprowadzone na prętach o średniczy 12,7 mm.
Obróbka cieplna:
- przesycanie 10090C/1 h, szybkie chłodzenie,
-starzenie 7180C przez 8 h, studzenie z prędkością 560C/h do
6210C i wytrzymanie przez 8 h, szybkie chłodzenie

Inconel 625

Jest to – stop Ni-Cr-Mo – ma doskonałą odporność na wysoką temperaturę i utlenianie (rys 5). Wysoką odporność na
utlenianie chemiczne uzyskuje się dzięki zawartości 20÷23%
chromu, natomiast 8÷10% molibdenu daje wysoką odporność
na korozję wżerową i szczelinową. Stop jest łatwospawalny
oraz odporny na korozję międzykrystaliczną dzięki dodatkowi
niobu. Inconel 625 ma też wysoką odporność na korozję powierzchniową. Żarowytrzymałość w temperaturze wyższej od
600°C jest uzależniona głównie od odporności na pełzanie.

Rys. 5. Właściwości Inconelu 625 w funkcji temperatury dla prętów
w stanie wyżarzonym[3]
Fig. 5. Proprieties of Inconel 625 in function of temperature for bar
in annealing state
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Inconel 625 jest bardzo plastyczny, co pozwala na łatwe
formowanie elementów z tego stopu. Ze względu na żaroodporność i odporność korozyjną na działanie gazów stosuje się go na części turbin gazu, komór spalania, korpusów
aparatów kierujących, do których są lutowane uszczelnienia
ulowe [13]. Dodatkowo części wytworzone z tego stopu mogą
być pokrywane powłokami metalicznymi lub ceramicznymi,

aby zwiększyć ich żarowytrzymałość. Temperatura topnienia
1280÷13500C, gęstość 8,44 g/cm3. Obróbka cieplna polega
głównie na wyżarzaniu w temperaturze 982÷10380C. Można
również uzyskać efekt utwardzania roztworowego poprzez
wydzielenia fazy γ’ bogatej w niob i nikiel. Jednak dla uzyskania tego efektu konieczny jest bardzo długi czas i w praktyce
przemysłowej nie wykonuje się tego zabiegu.

Tablica IV. Inconel 625 – Właściwości mechaniczne [7]
Table IV. Mechanical properties

Hasteloy X

Temperatura
badania
°C

Granica
plastyczności
R0,2 MPa

Granica
wytrzymałości
Rm, MPa

Wydłużenie
(50,8 mm)%

25
93
204
315
427
538
649
760
871
982
1093

496
464
429
410
408
405
393
381
3241
75
42

957
919
892
866
843
827
825
609
359
172
92

38
41
44
45
45
46
47
70
69
108
89

Badanie przeprowadzono na blachach,
Obróbka cieplna: wyżarzanie 10520C, szybkie chłodzenie

Tablica V. Inconel 625 – Wytrzymałość na rozciąganie.
w podwyższonej temperaturze [7]
Table V. Tensile strength at elevated temperature
Temperatura
badania, °C

Wytrzymałość na rozciąganie w podwyższonych
temperaturach po czasie pracy, MPa

649
760
871

10 h

100 h

1000 h

565
248
83

490
186
46

414
138**
26**

Hasteloy X jest stopem o wyjątkowej odporności na atmosfery utleniające. Zakres jego temperatury topnienia wynosi
1260÷13550C, a gęstość 8,22 g/cm3. Odporność na utlenianie tego stopu w porównaniu ze stalą AISI309 przedstawiono
na rysunku 6. Stal o zawartości 22÷24% chromu i 12÷15%
niklu już po 42 godzinach w 11000C traci 50 mg/cm2 swojej
masy, gdy w tym samym czasie Hasteloy X o zawartości ok.
50% niklu i 22% chromu traci zaledwie 3 mg/cm2.
Standardowa obróbka cieplna to wyżarzanie w temperaturze 11770C. Jest to stop utwardzany roztworowo. Jednakże podobnie jak dla Inconelu 625 uzyskania tego zjawiska
potrzeba zbyt wielu czasu, aby znalazło to zastosowanie.
w praktyce. Stop Hastelloy X ma wyjątkową wytrzymałość.
i żaroodporność nawet do 12000C, co powoduje, że stosuje
się go jako materiał konstrukcyjny w szczególnie wysokich
temperaturach: w komorach spalania, dopalaczach, oraz
uszczelnieniach ulowych typu plaster miodu. Poszczególne
cele uszczelnień ulowych działają jak niskociśnieniowe elementy sprężające gaz pomiędzy łopatkami a korpusem aparatu kierującego gazy i jako taśmy poślizgowe odporne na
ścieranie. Zjawisko uszczelnienia gazowego polega na tym,
że gazy przepływające przez szczelinę z uszczelnieniem
ulowym są hamowane przez ścianki kapilar, odbijają się od
nich i stwarzają dodatkowy opór przepływającemu powietrzu.
Wskutek tego obserwuje się zjawisko dynamicznego gazowego doszczelnienia silnika [8].
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**Extrapolacja

Tablica VI. Inconel 625 – Właściwości w stanie starzonym [7]
Table VI. Properties in ageing state
Temperatura starzenia, 0C

Czas starzenia

Granica
plastyczności
R 0.2,MPa

Granica
wytrzymałości
Rm, MPa

Wydłużenie,
(50,8 mm),
%

Wyżarzone w temp.
10240C

--

456

880

46

649

1000
4000
8000
16000

843
813
812
817

1138
1128
1132
1140

28
24
18
12

760

1000
4000
8000
16000

658
718
672
663

985
1003
983
968

17
12
13
12

871

1000
4000
8000
16000

471
458
439
437

896
896
876
885

30
29
26
32
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Rys. 6. Porównanie odporności na utlenianie stopu Hasteloy X i stali
AISI309 [3]
Fig. 6. The comparison of oxidation resistance of Hasteloy X alloy
and AISI309 steel

Rys. 7. Uszczelnienie ulowe typu „plaster miodu”
Fig. 7. The seal type „honeycomb”

Tabela VII. Hastelloy X – Właściwości mechaniczne [7]
Table VII. Mechanical properties
Temperatura
badania
°C

Granica
plastyczności
R0,2, MPa

Granica wytrzymałości
Rm, MPa

Wydłużenie
(50,8 mm), %

25
204
427
538
649
760
871
982
1093
1149
1204

360
336
301
286
272
261
177
110
553
426

785
713
687
648
572
435
251
155
905
337

43
41
44
45
37
37
51
45
40
31
31
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Tablica VIII. Hastelloy X – Wytrzymałość na rozciąganie w
podwyższonej temperaturze [7]
Table VIII. Tensile strength at elevated temperature
Temperatura badania, °C
649
760
871
982
1093

Wytrzymałość na rozciąganie w podwyższonej
temperaturze po czasie pracy MPa
10 h

100 h

1000 h

10000 h

462
221
117
45
17

331
155
173
26
8

234
109
45
14
4

170
77
28
8
----
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Przetwarzanie stopów niklu
w WSK PZL-Rzeszów S.A
Wszystkie opisane stopy niklu są szeroko przetwarzane w WSK Rzeszów. Materiały do produkcji są dostarczane.
w formie odkuwek, odlewów, prętów walcowanych, kutych
lub ciągnionych, płaskowników oraz blach walcowanych na
zimno i na gorąco, a także blach szlifowanych. Przetwarza
się również odlewy precyzyjne oraz odlewy precyzyjne dogęszczane metodą HIP (Hot Isostatic Pressing). Materiały.
w tej formie stanowią półfabrykaty i podlegają dalszej obróbce ubytkowej lub bezubytkowej. Odkuwki, pręty i odlewy
poddaje się głównie obróbce mechanicznej przez skrawanie,
drążenie, wiercenie, honowanie, szlifowanie. Blachy podlegają głównie gięciu i tłoczeniu, a następnie są cięte laserem
CO2 lub Nd-YAG. Ze względu na konieczność uzyskiwania
bardzo dokładnych wymiarów w WSK wycina się blachy.
o grubości poniżej 3 mm. Prowadzi się również drążenie
laserowe trepanacyjne oraz uderzeniowe. Metodą drążenia laserowego uderzeniowego uzyskuje się w WSK otwory.
o średnicy nawet poniżej 0,8 mm. Tak uzyskane elementy
łączy się w zespoły.
Spajanie
Omówione stopy Ni są stosunkowo trudno spawalne,.
a także podatne na pękanie gorące podczas spawania jak
również po jego zakończeniu. Pękanie występuje zarówno
w spoinie jak i w strefie wpływu ciepła. Inconel 718 można
spawać tylko w stanie przesyconym, a ostateczne właściwości nadaje mu się dopiero w następującej po spawaniu pełnej
obróbce cieplnej tzn. przesycaniu i starzeniu. Bardzo waż-

a)

b)

Rys. 8. Urządzenie do spawania wiązką elektronów: a – Widok ogólny b – Komora spawania
Fig. 8. Electron beam device a – general view b – welding chamber

ne jest też właściwie przygotowanie łączonych powierzchni..
Należy je odtłuścić i oczyścić z wszelkich nalotów pochodzących od stosowanych na wcześniejszym etapie wytwarzania chłodziw, smarów czy lakierów, jak również z tlenków,.
które mogą być efektem np. walcowania czy kucia na gorąco
lub obróbki cieplnej.
Spawanie
Najczęściej stosowaną metodą łączenia w WSK jest
spawanie TIG w osłonie argonu z zastosowaniem elektrod
wolframowych, których temperatura topnienia wynosi ok.
34000C. Wykonuje się spawanie ręczne oraz automatyczne:
orbitalne, wzdłużne oraz obwodowe. Metoda TIG stosowana jest do spawania części w zakresie grubości 0,4÷2,5 mm..
W celu zapewnienia wymaganej geometrii spoin i spełnienia wymagań jakościowych podczas spawania stosowane
są przyrządy rozprężne, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ustawienia części podczas spawania
oraz osłona jeziorka spawalniczego od strony grani spoiny
przed utlenieniem. Oprócz metody TIG stosowane jest również spawanie wiązką elektronów w próżni ok. 0,001 mm
Hg, co zabezpieczaa przed uniknięciem utlenienia spawanych powierzchni (rys. 8). Spawanie wiązką elektronów daje
dużą głębokość wtopienia przy małej strefie wpływu ciepła.
Pozwala to na łączenie trudno spawalnych stopów z dużą
powtarzalnością i dokładnością przy niewielkiej łusce spoiny
oraz nieznacznych deformacjach łączonych części. Urządzenia te pozwalają na spawanie części o średnicy do 600 mm i
długości do1000 mm.
Zgrzewanie oporowe
Do łączenia części typu rury żarowe i wyloty spalin stosowane jest zgrzewanie oporowe – liniowe i punktowe. Przykłady takiego zgrzewania pokazano na rysunkach 9 i 10. Parametrami procesu są, prąd zgrzewania, czas zgrzewania,
czas docisku, nacisk elektrod. Proces zgrzewania podlega
monitorowaniu w trakcie wykonywania serii produkcyjnej.
Kontrola procesu wykonywana jest na próbkach (rys.11) na
początku i na końcu serii i polega na badaniu metalograficznym jądra zgrzeiny. W przypadku dużych serii produkcyjnych
kontrola próbek jest wykonywana co dwie godziny. Kryterium
doboru próbek są gatunek materiału, stan obróbki cieplnej
adekwatny do stanu zgrzewanych części oraz przekrój materiałów które są zgrzewane.
a)

b)

Rys. 9. Zgrzewanie: a – punktowe stopów Ni, b – zgrzeina punktowa
– przekrój poprzeczny
Fig. 9. a – spot welding of Ni alloys, b – spot weld – cross-section
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a)

b)
Rys. 13. Stanowisko
do kontroli wizualnej
lutowanych uszczelnień ulowych z korpusem aparatu kierującego
Fig. 13. The stand for
visual quality control
designed for brazed
honeycomb seals

Rys. 10. a – zgrzewanie rolkowe liniowe b – zgrzeina liniowa
– przekrój wzdłużny
Fig. 10. a – Roll linear tack welding b – Roll linear tack weldlongitudinal-cross section

Rys. 14. Połączenie
lutowane rurek paliwowych z materiału
Inconel 718 lutem Ni
- AMS4777
Fig. 14. Brazed joint
of fuel tubes made of
Inconel718 using filler
metal AMS4777

Rys. 11. Typowa próbka do
kontroli procesu zgrzewania.
w trakcie produkcji
Fig. 11. Typical sample to control of process of the tack welding during the production

Lutowanie
Kolejnym procesem spajania stopów Ni powszechnie
wykonywanym w WSK PZL Rzeszów jest lutowanie twarde
oraz wysokotemperaturowe w piecach próżniowych. Należy
zaznaczyć, że technologia lutowania to nie tylko sam proces
łączenia, ale też szereg innych zabiegów ściśle powiązanych
ze sobą. Konieczne jest dopasowanie elementów łączonych,
tak aby zoptymalizować wielkość szczeliny, mechaniczne
przygotowanie powierzchni, dobór ścierniwa do obróbki strumieniowo-ściernej, a także cały proces montażu i pozycjonowania zespołów do lutowania. W niektórych przypadkach
stosuje się powłoki technologiczne. Bardzo ważne są kąpiele galwaniczne i parametry pokrywania niklem łączonych
powierzchni. Zabiegi te poprawiają zwilżalność lutowanych
powierzchni i ułatwiają rozpływanie się lutu. Jako luty dla
wymienionych stopów Ni stosowane są luty na bazie niklu:
BNi2, BNi3, stop pallad-nikiel oraz luty na bazie złota i srebra.
Luty mają postać folii, taśmy, pierścionków, pasty lub proszków. Do nakładania pasty stosuje się specjalne dozowniki i
aparaty, które ciśnieniowo wypychają pastę przez specjalną
igłę umożliwiającą selektywne jej nakładanie na łączone powierzchnie. Urządzenie takie pokazano na rys. 12.
Spoiwa lutownicze na bazie niklu mają zwykle dodatki
boru i krzemu, które redukują tlenki. W przypadku lutowania
w piecach próżniowych nie stosuje się topników. Przed nadmiernym rozpływem lutowia obszary niepodlegające lutowaniu zabezpiecza się przez użycie tzw. „stopu off” w postaci
pasty, która po zakończeniu procesu jest mechanicznie usuwana z powierzchni części. Bardzo ważnym aspektem pod-

czas lutowania jest ustalenie parametrów grzania oraz chłodzenia. Ze względów ekonomicznych zalecane jest szybkie
grzanie, tak aby nie przedłużać procesu, gdyż wykonuje się
go w drogich urządzeniach, które mają duże zapotrzebowanie
energetyczne. Szybkie grzanie może spowodować deformacje wynikające z różnorodności nagrzewanych przekrojów.
Należy zaznaczyć, że WSK lutuje zespoły blaszane składające się z kilkudziesięciu różnych detali, gdzie występuje duża
różnica w przekrojach pomiędzy blachami a innymi detalami wykonanymi z odlewów lub odkuwek. W celu optymalizacji tych parametrów stosuje się przystanki temperaturowe
które pozwalają na wyrównanie temperatury w przekrojach,
oraz specjalne przyrządy podtrzymujące lub zabezpieczające przed nadmierną owalizacją średnic. WSK Rzeszów ma
duże doświadczenie w lutowaniu uszczelnień ulowych typu
plaster miodu do korpusów aparatów kierujących. Lutowane
połączenia ulowe podlegają kontroli wizualnej i grawitacyjnej
próbie szczelności lub boroskopowej. Podczas kontroli wizualnej, jak na rysunku 13, sprawdza się, czy jest menisk
na krawędziach łączących uszczelnienie ulowe z materiałem
podstawowym oraz czy w strukturze „plastra miodu” występują komórki zablokowane, zamknięte, zdeformowane lub
inne uszkodzenia dyskwalifikujące [8].
W WSK-PZL Rzeszów opracowano również technologię
indukcyjnego lutowania rurek paliwowych oraz przewodów
hydraulicznych dla firmy Pratt&Whitney. Przewody rurowe
lutuje się również w piecach próżniowych (rys. 14). W początkowym etapie podczas wdrażania technologii lutowania twardego rurek występowały problemy z niekorzystnym
zjawiskiem zwanym „alloying” polegającym na nadmiernym
przenikaniu ciekłego lutu w materiał rodzimy. Problem ten
został rozwiązany przez kontrolę wielkości szczeliny lutowniczej, czasu i temperatury lutowania. WSK obecnie jest największym dostawcą podzespołów tego typu [9].

Obróbka cieplna

Rys. 12. Lutowie w postaci folii i pierścionka oraz pasta i sposób jej
nakładania
Fig. 12. Shapes of braze materials: foil, ring and paste and method
of its application
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W trakcie procesu wytwarzania części podlegają różnym
zabiegom obróbki cieplnej. Wyżarzanie międzyoperacyjne
dla części przerabianych plastycznie, np. tłoczeniem lub gięciem, przeprowadza się celem rekrystalizacji struktury, tak
aby nadać produkowanym elementom wysoką plastyczność,
dzięki czemu można je poddawać kolejnym etapom obróbki
plastycznej. Odprężanie wykonuje się po spawaniu, zgrzewaniu celem zapobiegania pęknięciom na spoinach lub w

strefie wpływu ciepła podczas dalszych etapów produkcji.
Odprężaniu poddaje się również części po zgrubnej obróbce mechanicznej celem ustabilizowania wymiarów przed
nadaniem ostatecznego kształtu. Wysokie własności wytrzymałościowe stopów niklu uzyskuje się poprzez utwardzanie
wydzieleniowe. Ze względu na wysoką twardość, a co za tym
idzie - konieczność używania bardzo drogich narzędzi do
obróbki mechanicznej, procesy utwardzania dyspersyjnego
prowadzi się pod koniec procesu produkcyjnego. Aby zapewnić odpowiednie właściwości i stan powierzchni, obróbkę
cieplną stopów Ni przeprowadza się w piecach próżniowych
przy próżni rzędu 0,00010 mm Hg. Wszystkie urządzenia do
obróbki cieplnej oraz lutowania posiadają badania pirometryczne wg AMS2750. Do kontroli temperatury wsadu stosuje
się minimum dwie termopary wsadowe podłączone do najmniejszego i największego przekroju obrabianych cieplnie
części. Jako zabezpieczenie procesu stosuje się również
„termopary policyjne”, które są umieszczone w każdej strefie
grzewczej. Podobnie jak przy lutowaniu, w obróbce cieplnej
również występują problemy z utrzymaniem wymiarów i w
celu minimalizacji tego problemu stosuje się kontrolę nagrzewania, studzenia oraz przyrządy. Należy zwrócić uwagę na
odpowiedni dobór materiałów, z których wykonuje się przyrządy do obróbki cieplnej. Bardzo ważny jest współczynnik
rozszerzalności cieplnej tych materiałów, gdyż w wysokiej
temperaturze może on doprowadzić np. do tzw. rozbicia, czyli do nadmiernego zwiększenia średnic pierścieni, na które
były założone przyrządy.

Pokrycia

Spośród innych procesów wykonywanych w WSK należy
wymienić jeszcze pokrycia.
Dla stopów typu Inconel 625 oraz Hastelloy X przeprowadza się aluminiowanie dyfuzyjne metodą „above pack”.
Inną metodą pokryć jest natryskiwanie plazmowe. Wykonuje się bariery cieplne TBC, np. tlenek cyrkonu stabilizowany itrem, które podwyższają żaroodporność. Natryskuje się
również warstwy węglików, tlenków, które zwiększają odporność na ścieranie, a także warstwy miedzi, która zapewnia
kontakt elektryczny oraz powłoki ścieralne, które pełnią rolę
uszczelnień.

Kontrola i zatwierdzanie
procesów specjalnych
Dla spoin spawanych, zgrzewanych i lutowanych oprócz
kontroli wizualnej, fluorescencyjnej i rentgenograficznej (rys.
15) wykonuje się także badania metalograficzne i wytrzymałościowe. Operatorzy wykonujący procesy spajania przechodzą specjalne badania wzroku, szkolenia zawodowe,.
a następnie są zatwierdzani do wykonywania tych operacji.
Zatwierdzenie polega na zdaniu egzaminu z ogólnej wiedzy

teoretycznej o danym procesie, a następnie wykonaniu określonych próbek, które będą poddane badaniom NDT i badaniom metalograficznym. Zatwierdzenie technik odbioru badań
nieniszczących wymaga zatwierdzenia III poziomu NDT.

Podsumowanie
Wszystkie materiały używane w lotnictwie, zarówno materiały podstawowe, jak również pomocnicze, np.
spoiwa, luty, filmy RTG, itp., muszą być dostarczane
przez zatwierdzonych dostawców. Podlegają one bardzo rygorystycznym wymaganiom. Aby zapewnić jakość,
w trakcie procesu przetwarzania tych materiałów stosuje
się ciągłą kontrolę procesu, modernizuje się urządzenia,
poddaje audytom autoryzowanych firm. WSK ma certyfikację PRI Nadcap na wszystkie procesy specjalne wykonywane na terenie zakładu. Jest to w sumie 8 certyfikatów, co stawia nas na trzecim miejscu w świecie pod
względem liczby wykonywanych procesów specjalnych
na terenie jednego przedsiębiorstwa. Wprowadzanie
nowych, bardziej zaawansowanych technologicznie
materiałów konstrukcyjnych wymusza zakup coraz nowocześniejszych urządzeń, wprowadzanie specjalnego
systemu szkoleń dla pracowników oraz zatrudnianie wysokokwalifikowanej kadry pracowniczej. Wszystkie działania zmierzające do unowocześnienia produkcji są ściśle
związane z ochroną środowiska naturalnego oraz zasadami bhp [10]. Aby sprostać wymaganiom, WSK
Rzeszów przeprowadza badania własne, jak też
współpracuje z instytucjami naukowymi.

.

.

.
.
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Rys. 15. Pory w spoinie spawalniczej wykryte za pomocą zdjęć
RTG
Fig. 15. Porosity inside the weld detected by X-Ray picture
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Wydarzenia
ITM POLSKA 2009 – kontrakty mimo kryzysu
Targi ITM Polska – największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych technologii przemysłowych, odbyły się w Poznaniu w dniach 16-19 czerwca 2009 r. Jak podkreślają wystawcy, zainteresowanie 18.000 osób zwiedzających z 30 krajów miało również konkretny wymiar biznesowy. Wiele firm
już na targach zawarło kontrakty o wartości często liczonej w milionach złotych.

Innowacyjna ekspozycja

Fabryka przyszłości

W targach uczestniczyły firm z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech,
Chin, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Japonii, Indii, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski,
Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ekspozycja
targów podobnie jak w latach ubiegłych podzielona była na salony
tematyczne: Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE, Salon Obrabiarek i Narzędzi
MACH-TOOL, Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu
Metalowego METALFORUM, Salon Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX, Salon WELDING i Salon TRANSPORTA. Swoją ofertę
przedstawiły także najlepsze jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe zgromadzone w Salonie Nauka dla Gospodarki.
Ekspozycja ITM Polska – „targów technologii jutra” – usiana była
rynkowymi nowościami, które cieszyły się największym zainteresowaniem zwiedzających. Wystawcy pokazali w tym roku kilkaset nowych, produktów w tym m.in. innowacyjny w skali Europy i świata
system sterowania obrabiarki CNC będący wstępem do prac nad
prototypem inteligentnej obrabiarki, latającego robota sterowanego
z ziemi ruchami głowy i najszybciej tnącą wycinarkę drutową. Lista
zgłoszonych nowości znajduje się na stronie www.itm-polska.pl.

Zaletą targów ITM Polska jest możliwość zobaczenia na stoiskach maszyn w ruchu i często samodzielnego ich wypróbowania.
Ponadto w ramach ekspozycji wydzielone zostały specjalne przestrzenie prezentacyjne, na których można było przetestować najnowsze technologie, maszyny i urządzenia. Atrakcją Salonu SURFEX
była kolejna odsłona przestrzeni Poligon Umiejętności. Każdego
dnia, na specjalnej przestrzeni demonstracyjnej, odbywały się prezentacje nowatorskich rozwiązań czołowych producentów w branży
z zakresu technologii obróbki powierzchni w procesach lakierowania
i malowania.
Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających targi ITM Polska był
wyjątkowo bogaty program wydarzeń przygotowywanych przez
Międzynarodowe Targi Poznańskie we współpracy z partnerami
branżowymi. W programie targów znalazło się kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji, seminariów, warsztatów, pokazów i spotkań
biznesowych. Szczegółowy program targów można znaleźć na stronie www.itm-polska.pl.

AKADEMIA SPAWANIA
– już po raz piąty!
W ramach Salonu Welding odbyła się kolejna edycja cieszącej
się dużym zainteresowaniem Akademii Spawania – warsztatów spawalniczych, podczas których zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi produktami i technologiami. Inauguracyjny
wykład tradycyjnie wygłosił guru polskiego spawalnictwa, prof. Jan
Pilarczyk, dyrektor Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Biorąca udział w pokazach firma Cloos-Polska zaprezentowała
półautomatyczne spawanie metodą MIG/MAG prądem pulsacyjnym,
za pomocą urządzenia QINEO PULS 450, a także zautomatyzowane spawanie orbitalne rur (metoda TIG) za pomocą urządzenia ORBIMAT 165 CA oraz kasetowej głowicy spawalniczej ORBIWELD.
Technika Spawalnicza pokazała spawanie orbitalne rur kwasoodpornych na urządzeniach firmy Orbitec, spawanie TIG aluminium i stali
kwasoodpornej urządzeniami Lincoln Electric oraz spawanie prądem
pulsacyjnym aluminium urządzeniami firmy ESAB. Firmy Supra Elco
i Fronius zaprezentowały natomiast CMT – innowacyjny proces spawalniczy firmy Fronius.

Nagrody dla najlepszych
Podczas targów zostały wręczone nagrody w licznych prestiżowych konkursach. Najlepsze, szczególnie innowacyjne produkty prezentowane podczas targów nagrodzone zostały Złotymi Medalami
Międzynarodowych Targów Poznańskich. W skład kapituły konkursu
weszły największe autorytety naukowe z branż reprezentowanych na
targach ITM Polska. W tym roku po raz trzeci rozstrzygnięto konkurs
o Złoty Medal w kategorii „transfer wyników badań naukowych do
praktyki gospodarczej”. Z kolei stoiska targowe najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej wystawcy
wyróżnione zostały nagrodami Acanthus Aureus.
Pełna lista firm nagrodzonych w powyższych konkursach jest dostępna na stronie www.itm-polska.pl
Opracowała: Monika Wietrzyńska
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Monotematyczny wielojęzyczny
słownik spawalniczy
Krzysztof Trześniewski - język angielski
Karolina Nartowska, Universität Wien - język niemiecki
Anna Sieprawska, Uniwersytet Jagielloński - język francuski
Bogdan Janusz - język hiszpański
Joanna Niedziałek, Uniwersytet Jagielloński - język japoński

polski

angielski

niemiecki

balans czasowy
(przebiegu
prostokątnego prądu
zmiennego)

time balance of the
square alternating
current wave
[tajm balans of skłer  
alternejting karent
łejw]

biegunowość
odwrotna

reverse polarity
[riwers połlarity]

Zeitbalance (f) (des
Verlaufs des
rechteck-förmigen
Wechselstroms),
Wechselstrombalance (f) [cajtbalans,
des ferlaufs des
reśtekfyrmigen wekselsztroms, wekselsztrombalans]
umgekehrte
Polarität (f)
[umgekerte polaritet]

biegunowość prosta straight polarity
[strejt połlariti]

Polarität (f)
[polaritet]

charakterystyka
łuku elektrycznego

4. Urządzenia spawalnicze
i łuk elektryczny

hiszpański

japoński

balance (f) (des
ondes carrées /du
signal rectangulaire
du courant
alternatif)
[baląs deząd kare du
kurą alternatif]

balance
(de una onda
cuadrada de corriente
alterna)
[balanse]

矩形交流波の時間
バランス
(kukekou anie
kukekor)

polarité (f) inverse;
polarité inversée
[polarite ęwers/
ęwerse]

polaridad inversa
[polaridad inwersa]

逆極性
[giakukiokusee]

polarité (f) directe
[polarite direkt]

polaridad directa
[polaridad direkta]

正極性
[seekiokusee]

Lichtbogenkennlinie charactéristique (f)
(f)
de l’arc électrique
[liśtbogenkenlinie]
[karakteristik dy lark
elektrik]

característica del
arco eléctrico
[karakteristika del
arko elektriko]

アーク特性曲線
[aakutokuseekiokusen] dosł.
krzywa linia
chrakterystyki
łuku

fallende
kennlinie (f) der
schweißmaschine
[falende kenlinie der
szwajsmaszine]

charactéristique
plongeante (f)/
tombante
(d’un poste
à souder)
[karakteristik plążąt/
tąbąt dę post a sude]

característica de
溶接機の垂下特
intensidad constante 性 [joosecsuki no
(de una soldadora)
suikatokusee]
[karakteristika de
intens-idad konstante]

charakterystyka
static/dynamic
statische /
spawarki: statyczna, characteristic of the dynamische
dynamiczna
welding machine
Kennlinie (f) der
[statik/dajnamik
Schweißmaschine
karakteristik of de
[statisze, dynamisze
łelding meszin]
kenlinie der
szwajsmaszine]

caractéristique
statique/ dynamique
(f)
[karakteristik statik/
dinamik]

característica de una
soldadora: estática,
dinámica
[karakteristika de una
soldadora: estatika,
dinamika]

溶接機の特性:
静特性, 動特
性 [joosecsuki
no tokusee:
seetokusee,
dootokusei]

charakterystyka
sztywna spawarki

caractéristique de
tension d’un poste
à souder
[karakteristik dy tąsją
dę post a sude]

característica de
tensión constante
(de una soldadora)
[karakteristika de
tensjon konstante]

溶接機の定電流
特性
[joosecsuki
no teedenryuutokusee]

welding arc
characteristic
[łelding ark
karakteristik]

charakterystyka
drooping/falling
opadająca spawarki characteristic of the
welding machine
[druping/foling
karakteristik of de
łelding meszin]

rigid characteristic
of the welding
machine [ridżid
karakteristik of de
łelding meszin]

steife Kennlinie
(f) der
Schweißmaschine
[sztajfe kenlinie der
szwajsmaszine]

francuski
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chłodnica

cooler
[kuuler]

Kühler (m)
[kyler]

refroidisseur (m)
[ryfrładiser]

refrigerador
[refriherador]

冷却部
[reekiakubu]
dosł. element
chłodzący

ciśnienie łuku

welding arc force
[łelding ark fors]

Lichtbogendruck
(m) [liśtbogendruk]

force (m) de l’arc
[fors dy lark]

presión del arco
[presjon del arko]

アーク力 [aakurioku]
dosł. siła łuku

czas zajarzania
łuku

arc start time
[ark start tajm]

Zündzeitpunkt (m)
des Lichtbogens
[cyndcajtpunkt des
liśtbogens]

temps (m)
d’amorçage de
l’arc [tą damorsaż
de lark]

tiempo de cebado
del arco
[tiempo de sebado del
arko]

始動時間 [sidoodzikan]
dosł. czas zaczynania

czas zwarcia

short circuit time
[szort syrkit tajm]

Kurzschlußzeit (f)
[kurcszluscajt]

temps (m) de
court-circuit
[tą dy kur sirkłi]

tiempo de cortocircuito [tiempo de
kortos-irkłito]

短絡時間
[tanrakudzikan]

długość łuku

length of the
welding arc
[lengf of de łelding
ark]

Lichtbogenlänge (f)
[liśtbogenlenge]

longueur (f) d’arc largo del arco
électrique
[largo del arko]
[ląger dark elektrik]]

アーク長
[aakucioo]

drut pełny

solid welding wire
[salid łelding łaje]

Massivdraht (m)
[masiwdrat]

fil (m) plein
[fil plę]

alambre macizo
[alambre mas-iso]

ソリッドワイヤ,
非鉄粉
[soliddołaija,
hiteppun]
dosł. bez proszku
żelaznego

drut proszkowy

flux cored welding
wire  [flaks kord
łelding łaje]

Fülldrahtelektrode
(f) [fyldratelektrode]

fil (m) fourré
[fil foure]

alambre tubular
[alambre tubular]

フラックス入りワイヤ
[flakksuhairiłaija]

elektroda,
elektroda otulona

electrode, covered
welding rod
[ilektrąd, kawerd
łelding rad]

Elektrode
(f), umhüllte
Stabelektrode (f)
[elektrode, umhylte
sztabelektrode]

électrode (f)
électrode enrobée
[elektrode,
electorde ąrobe]

electrodo, electrodo
revestido
[elektrodo, elektrodo
rewestido]

溶接棒、被覆溶接棒
[joosetsuboo,
hifukujoosetsuboo]
dosł. pręt
spawalniczy, otulony
pręt spawalniczy

elektrozawór

electromagnetic
Magnetventil (n)
valve [ilektrołmagnetik [magnetwentil]
walw] solenoid valve
[solenoid walw]

vanne (f)
électrique
[wan elektrik]

electroválvula
[elektrowalwula]

整流器, 電磁弁
[serjuki, dendziben]

gęstość prądu

current density
[karent densiti]

Stromdichte (f)
[sztromdiśte]

densité (f) de
courant
[dąsite dy kurą]

densidad de la
corriente [dens-idad
de  la korriente]

電流密度
[denriuumitsudo]

kabel masowy

work lead, welding
ground cable
[łork liid, łelding
grałnd kejbl]

Masseleitung (f),
Massekabel (n)
[maselajtung,
masekabel]

fil /câble (m) de
cable de tierra
masse / de mise
[kable de tierra]
à la terre/ de terre
[fil/kabl dy mas/ dy
mizalater/ dy ter]

帰線
[kisen]
dosł. kabel powrotny

kabel prądowy

power cable
[pałer kejbl]

Stromkabel (n)
[sztromkabel]

câble (m)
cable de corriente
distributeur de
[kable de korriente]
courant [kabl
distributer dy kurą]

溶接ケーブル
[joosecsukeeburu]

katodowy spadek
napięcia

cathode voltage
drop [kafąd
woltydż drap]

kathodischer spannungsabfall (m),
katodenfall (m) [katodiszer szpanungsapfal, katodenfal]

chute (f)
de tension
cathodique
[szut dy tąsią
katodik]

caída catódica (de
tensión)
[kaida katodika]

陰極降下電圧
[inkiokukoo-kaden atsu]

kondensator,
dioda, tyrystor,
tranzystor

condenser, diode,
thyristor, transistor
[kondenser, dajołd,
fajrystor, trenzystor]

Kondensator (m),
Diode (f), Thyristor
(m), Transistor (m)
[kondensator, diode,
tyristor, tranzistor]

condenseur (m),
diode (f),
thyristor (m),
transistor (m)
[kądąser, diod,
tiristor, trązistor]

condensador, diodo,
tiristor, transistor
[kondensador, diodo,
tiristor, trans-istor]

コンデンサ, ダイオー
ド, サイリスタ, トラ
ンジスタ [kondensa,
daioodo, sairisuta,
torandzista]
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kowadełko, zacisk
masowy

ground clamp
[grałnd klemp]

Amboss (m),
Masseklemme (f)
[ambos, masekleme]

collier (m) de mise conector de masa
à la terre
[konektor de masa]
[kolje dy mizalater]
cosse (f) de mise
à la masse
[kos dy mizalamas]

接地クランプ
[secsucikranpu]

kropla

drop
[drop]

Tropfen (m)
[tropfen]

goutte (f)
[gut]

gota
[gota]

溶滴
[jooteki]

krótkie zwarcie

short-circuit
[szort syrkit]

Kurzschluß (m)
[kurcszlus]

court-circuit (m)
[kursirkłi]

cortocircuito
[kortos-irkłito]

短絡 [tanraku]
dosł. krótki splot

łuk MIG/MAG:
zwarciowy
i natryskowy
(z przenoszeniem
kropli w łuku)

shorting, spray,
mig/mag welding
arc
[szorting, sprej, mig/
mag łelding ark]

MIG/MAG-Lichtbogen (m) (mit
Tropfenübergang im
Lichtbogen): Kurzlichtbogen, Sprülichtbogen, Übergangslichtbogen
[mig/mag-liśtbogen
mit tropfenybergang im liśtbogen
kurcliśtbogen,
szpryliśtbogen,
ybergangsliśtbogen]

arc MIG-MAG
avec transfert
par court-circuit
par pulvérisation
[ark mig/mag
awek trąsfer  
par kursirkłi/
pulverizasją]

arco MIG/MAG con
transferencia por
cortocircuito, por
spray
[arko mig/mag kon
transferensja por
kortos-irkłito, por
spraj]

ミグ ∙ マグ溶接ア
ーク、短絡アーク(シ
ョートアーク）、スプ
レーアーク
[migu-magujoosecsuaaku, tanrakuaaku
/siootoaaku/, spreeaaku]

napięcie biegu
jałowego

open circuit voltage
[ołpen sirkut
woltydź]
no-load voltage
[noł lołd woltydż]

Leerlaufspannung
(f) (offener Stromkreis) [lerlaufszpanung ofener sztromkrajs]

tension (f) à vide
[tąsją a vid]

tensión de marcha
en vacío [tensjon de
marcza en wasijo]

無負荷電圧 (開路電
圧) [mufukaden‘
atsu, kairoden atsu]
dosł. napięcie
nieobciążone

napięcie łuku

welding arc voltage Lichtbogenspan[łelding ark
nung (f)
woltydż]
[liśtbogenszpanung]

tension (f) d’arc
[tąsją dark]

tensión del arco
[tensjon del arko]

アーク電圧
[aakuden’atsu]

niestabilny punkt
pracy

unstable point of
the run
[anstejbl point of
we ran]

instabiler
Arbeitspunkt (m)
[insztabiler
arbajtspunkt]

point (m) de
fonctionnement
instable [płę dy
fąksjonymą ęstabl]

punto de trabajo
inestable
[punto de trabaho
inestable]

非安定動作点
[hi’anteedo-osaten]

„offset”
napięciowy
(przebiegu
prostokątnego prądu
zmiennego)

voltage offset of the
square alternating
current wave
[woltydż ofset of
de skłer alternejting
karent łejw]

Spannungsoffset (m)
(des Verlaufs des
rechteckförmigen
Wechselstroms)
[szpanungsofset
des ferlaufs des
reśtekfyrmigen
wekselsztroms]

offset (m) (des
ondes carrées du
courant altenatif)
[ofset]

offset de tensión (de
onda cuadrada de
corriente alterna)
[offset de tensjon]

矩形交流波のオフセッ
ト電圧
[kukekorjuha no
ofsetto den atsu]

otulina elektrody

covering of an
electrode, flux
[kawering of en
ilektrąd, flaks]

Umhüllung (f)
[umhylung]

enrobage (m) de
l’électrode
[ąrobaż dy
lelektrod]

revestimiento del
electrodo
[rewestimiento del
elektrodo]

被覆剤, フラックス
[hifukudzai, flakksu]
dosł. materiał
otuliny

tache (f)
cathodique/
anodique
[tasz katodik/
anodik]

mancha catódica,
mancha anódica
[mancza katodika,
mancza anodika]

陽極点, 陰極点
[jookiokuten,
inkiokuten]
dosł.punkt katodowy,
anodowy

plamka katodowa, cathode spot, anode Kathodenfleck (m),
plamka anodowa
spot
Anodenfleck (m)
[kafąd spot, anąd
[katodenflek,
spot]
anodenflek]

prąd łuku

welding arc current
[łelding ark karent]

Lichtbogenstrom
courant (m) de
corriente del arco
(m) [liśtbogensztrom] l’arc [kurą dy lark] [korriente del arko]

アーク電流
[aakudenriuu]
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prąd bazy

base current
[bejs karent]

Basisstrom (m)
[bazissztrom]

courant (m) de
base [kurą dy baz]

corriente de base
[korriente de base]

ベース電流
[beesudenriuu]

prąd impulsu

impulse current
[impuls karent]

Impulsstrom (m)
[impulssztrom]

courant (m) pulsé
[kurą pulse]

corriente de pico
[korriente de piko]

ピーク電流, パルス
電流 [piikudenriuu,
parsudenriuu]

podajnik drutu

welding wire feeder Drahtvorschubgerät dévidoir (m)
[dewidłar]
[łelding łajer fiider] (n)
[dratforszubgeret]

alimentador de
ワイヤ送給装置
alambre [alimentador [łaijasookiuusooci]
de alambre]

podmuch
magnetyczny łuku

arc magnetic blow
[ark magnetik bloł]

magnetische
Blaswirkung (f)
[magnetisze
blaswirkung]

soufflage (m) magnétique
[suflaż manietik]
soufflage (m) de
l’arc [suflaż de lark]

soplo magnético del
arco
[soplo magnetiko del
arko]

磁気吹き
[dzikibuki]

prostownik
spawalniczy:
tyrystorowy,
diodowy
(spawarka
prostownikowa)

thyristor/diode
welding rectifier
(rectifier welding
set)
[fairistor/dajołd
łelding rektifajer]
rectifier welding
source
[rektifajer łelding
sors]

Schweißgleichrichter (m): Thyristor-Schweißgleichrichter /
Diodengleichrichter
[szwajsglajśriśter tyristor-szwajsglajśriśter,
diodenglajśriśter]

redresseur de
soudage
à thyristors/
à diodes
[rydreser dy sudaż
a tiristor/a diod]

rectificador de
soldadura: de
tiristores, de diodos
(soldadora con
rectificador)
[rektifikador de
soldadura: de
tiristores, de diodos
(soldadora kon
rektifikador)]

直流溶接機:
サイリスタ式直流整
流型溶接機電源, ダ
イオード式直流整流
型溶接機電源 [ciokuriuu joosecsuki:
sairistasiki seerjuujoosecsuki dengen, dai’oodosiki
seerjuukee joosetsuki dengen]

przebieg (fala)
prostokątny
niesymetryczny
prądu zmiennego

alternating current
unsymmetrical
square wave
[alternejting karent
ansymatrikal skłer
łejw]

Verlauf (m) des
rechteckförmigen,
asymmetrischen
Wechselstroms
[ferlauf des
reśtekfyrmigen
azymetrischen
wekselsztroms]

onde (f)
rectangulaire
asymétrique du
courant alternatif
[ąd rektąguler
asimetrik du kurą
alternatif]

onda cuadrada
asimétrica de
corriente alterna
[onda kładrada
as-imetrika de
korriente alterna]

非対称の交流矩形波
[hitajsioonokooriuukukeeha]

przesunięcie
fazowe
(prądu
trójfazowego)

phase shifting
[fejz szifting]

Phasenverschiebung
(f) (des Drehstroms)
[fazenferszibung des
drejsztroms]

déphasage (m) (du desfasaje (de
courant triphasé) corriente trifásica)
[defazaż du kurą
[desfasahe]
trifaze]

位相制御
gjo]

przewody wody
chłodzącej

cooling water
Kühlwasserleitung
hoses  [kuuling łoter (f)
hołzys]
[kylwaserlajtung]

conduites (f) d’eau
de refroidissement
[kądłit do dy
ryfrładismą]

mangueras de agua
refrigerante
[mangeras de agła
refriherante]

冷却水ホース
(reekiakusui hoosu)

rdzeń ruchomy
(transformatora)

movable
transformer core
[muwabl
transformer koor]

verschiebbarer
Kern (m) (eines
Transformators)
[ferszibbarer kern
eines transformators]

noyau (m) du
transformateur
[noyau du
trąsformater]

núcleo móvil (de un
transformador)
[nukleo mowil]

可動鉄心
[kadootessin]
dosł. ruchome serce
metalu

regulator
(prądu, napięcia)
proporcjonalnoróżniczkującocałkujący

proportionalintegral-derivative
current/voltage
controller
[proporszynalintygral-deriwetiw
karynt/woltydż
kontraler]

PID-Regler (m) mit
proportionalem,
integralem und
differentialem Verhalten (Stromregler,
Spannungsregler)
[pid-regler mit
proporcjonalem,
integralem und diferencjalem verhalten
sztromregler, szpannungsregler]

régulateur
PID (m)
(proportionnel
intégral dérivé)
[regulater peide/
proporsjonel
ętegral derive]

regulador (de
corriente, tensión)
proporcionaldiferenciadorintegral
[regulador  
proporsjonaldiferensjadorintegral]

PID(電圧、電流）制
御器
[(den’atsu,
denriuu) seegioki]
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[isoose-

siła
electromotive
elektromotoryczna force
[ilektrołmołtyw
foos]

elektromotorische
Kraft (f)
[elektromotorisze
kraft]

force (f)
électromotrice
[fors
elektromotoris]

fuerza electromotriz 出力, (起電力)
[fuersa elektromotris] [siucsurioku (kidenrjoku)] dosł. siła
wychodzenia

siła zaciskania
arc gripping force
łuku (magnetyczna) (magnetic force)
[ark gryping fors
/magnetik fors]

Klemmkraft (f)
Magnetkraft (f))
[klemkraft,
magnetkraft]

force (f) de serrage
de l’arc
(force magnétique)
[fors de seraż de
lark]

fuerza (magnética)
ピンチ力
de pinzamiento del
[pincirioku]
arco
[fuersa de
pinsamiento del arko]

colonne (f) de
l’arc
[kolon de lark]

columna del arco
[kolumna del arko]

アーク柱
[aakucioo]

słup łuku

welding arc column Lichtbogensäule (f)
[łelding ark  kolem] [liśtbogensojle]

spawarka
falownikowa
(inwertorowa)

inverter welding
machine
[inwerter łelding
meszin]

Inverteronduleur (m)
Schweißgerät (n)
[ąduler]
[inwerterszwajsgeret]

soldadora invérter
[soldadora inwerter]

インバータ式直流溶接
機 [inbaatasikiciokuriuujoosetsuki]

spawarka
spalinowa

engine driven
welder [endżin
draiwen łelder]

Dieselschweißaggre- groupe (m)
gat (n)
électrogène de
[dizelszwajsagregat] soudage
[grup elekrożen dy
sudaż]

soldadora de
combustión interna
[soldadora de
kombustjon interna]

エンジンアーク溶接機
[endzin’aakujoosecsuki]

spawarka wirowa

rotary welding
machine
[rołteri łelding
meszin] motor
generator welding
power source
[motar dżenerejtar
łelding pałar sors]

Schweißumformer
(m) (Stromgenerator
(m))
[szwajsumformer,
sztromgenerator]

convertisseur (m) soldadora rotativa
de soudage rotatif [soldadora rotatiwa]
[kąwertiser dy
sudaż rotatif]

発電機
回転式溶接機
[kaitenśki
joosecsuki]
モータ・ジェネレータ
溶接電源
[moota dźenereeta
joosecsudengen]

stopiwo

weld metal
[łeld metl]

Schweißgut (n)
[szwajsgut]

métal (m)
d’apport
[metal dapor]

metal depositado
[metal depos-itado]

溶接金属 [joosetsukindzoku]
dosł. metal spawany

straty
magnetyczne

magnetic losses
[magnetik loses]

magnetische
Verluste
[magnetisze ferluste]

pertes (f)
magnétiques
[pert manietik]

pérdidas magnéticas 漏洩磁束 [rooeedzi[perdidas magnetikas] soku] dosł. wycieki
strumienia magnetycznego

szafka sterownicza control box
[kentrol boks]

Steuerschrank (m)
[sztojerszrank]

armoire (f) de
commande
[armłar dy komąd]

armario de mando
[armarjo de mando]

コントロールボックス
[kontoroorubokksu]

szybkość
narastania prądu

Geschwindigkeit (f)
des Stromanstiegs
[geszfindiśkajt des
sztromansztigs]

vitesse (f) de
montée du
courant
[wites dy mąte du
kurą]

velocidad de
crecimiento de la
corriente
[welos-idad de
kres-imiento de la
korriente]

電流増大速度
[denriuuzoodaisokudo]

Geschwindigkeit (f)
des Stromabfalls
[geszfindiśkajt des
sztromapfals]

vitesse (f) de chute
du courant
[wites dy szut du
kurą]

velocidad de caída
de la corriente
[welos-idad de kaida
de la korriente]

電流減少速度
[denriuugensioosokudo]

transformador
de soldadura
(soldadora estática)
[transformador de
soldadura (soldadora
estatika)]

溶接変圧器
[joosetsuhen
atsuki]

speed of the
current increase
[spiid of de karent
inkriis]

szybkość opadania speed of the
prądu
current falling
[spiid of de karent
foling]
speed of the
current down slope
[spiid of de karent
daun slołp]
transformator
spawalniczy
(spawarka
transformatorowa)

welding transforSchweißtransforma- transformateur
mer (transformer
tor (m)
(m) de soudage
welding set)
[szwajstransformator] [trąsformater dy
[łelding transformer
sudaż]
/transformer łelding
set]
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uzwojenie
pierwotne

primary winding
[prajmri łajnding]

Primärwicklung (f)
[primerwiklung]

enroulement (m)
primaire
[ąrulmą primer]

devanado primario
[dewanado primario]

1次コイル
[icidzi koiru]

uzwojenie wtórne

secondary winding Sekundärwicklung
[sekandri łajnding] (f)
[zekunderwiklung]

enroulement (m)
secondaire
[ąrulmą zgąder]

devanado secundario [dewanado
sekundario]

2次コイル
[nidzi koiru]

zajarzanie łuku,
wygaszanie łuku

arc ignition,
extinction of the
arc
[ark igniszyn,
ikstynszyn of de ark]

Lichtbogenzündung
(f),
Lichtbogenlösch-ung
(f)
[liśtbogencyndung,
liśtbogenlyszung]

amorçage (m) de
l’arc [amorsaż de
lark], extinction(f)
de l’arc, désamorçage (m) de l’arc
[ekstęksją de lark/
dezamorsaż de
lark]

cebado del arco,
apagado del arco
[sebado del arko,
apagado del arko]

アークの発生,
アークの消弧 [aaku
no hassee, aaku no
siooko]

źródło prądu

welding source
[łelding sors]

Stromquelle (f)
[sztromkwele]

source (f) de
courant
[surs dy kurą]

fuente de corriente
[fuente de korriente]

電源
[dengen]

Opracowano pod redakcją mgr Ryszarda Jastrzębskiego z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie.
Redakcja dziękuje profesorowi Kenji Oshimie z japońskiego uniwersytetu Saitama za korektę słownictwa japońskiego.

INSTYTUT ŁĄCZENIA METALI w Krakowie
tel./fax 0-12 649 18 56
e-mail: instytut@ilm.krakow.pl
zaprasza studentów 4. roku filologii na miesięczne:
KURSY TŁUMACZY TECHNICZNYCH:
- czytanie po polsku tekstów obcojęzycznych
- tłumaczenie symultaniczne ponadstandardowe 20-minutowych referatów
- tłumaczenie pisemne na język obcy artykułów naukowych
KURSY SPAWANIA W JĘZYKACH OBCYCH
KURSY NADZORU SPAWANIA
(wymagane technikum, również dla obcokrajowców)

Słownik wielojęzyczny i tłumaczenie 6 artykułów do tego numeru Przeglądu Spawalnictwa wykonały osoby przeszkolone w IŁM. Studenci
filologii obcych po takich kursach tłumaczyli artykuły IŁM drukowane we Francji, Hiszpanii, Anglii, Japonii, USA i Holandii (www.ilm.pl).

80

Przegląd spawalnictwa 7-8/2009

Wydarzenia

XLVI Studencka Sesja Naukowa
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Kolejny raz w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została
zorganizowana międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Pionu
Hutniczego, podczas której w 24 sekcjach tematycznych wygłoszono
ponad 350 referatów. Jest to największa w Polsce studencka sesja
naukowa. Jedną z sekcji tematycznych była Sekcja Inżynierii Spajania, której koordynatorem był dr inż. Grzegorz Michta, opiekun KN
Metaloznawców. W Sekcji Inżynierii Spajania studenci z KN Metaloznawców wygłosili 11 referatów o zakresie naukowym, naukowoaplikacyjnym oraz typowo aplikacyjne:

wykonywane przez studentów, które pozwalają na wszechstronną
charakterystykę własności mechanicznych oraz mikrostruktury różnych materiałów spajanych. Prof. Andrzej Ciaś zaakcentował także, ile pracy i wysiłku włożyli studenci w przygotowanie referatów..
W jury zasiedli nie tylko pracownicy naukowi, ale także przedstawiciele przemysłu, którzy podkreślili wysoki poziom wygłoszonych
referatów. Przewodniczącym jury był prof. Edmund Tasak z Akademii Górniczo-Hutniczej, a w skład komisji oceniającej referaty weszli
także przedstawiciele firm: Marek Marszycki – SEFAKO Sędziszów,

–

Marzena Mirek – Lincoln Electric Bester Bielawa, Grzegorz Skotnicki – Energoinstal Katowice, Tadeusz Furmański – Karpacka Spółka
Gazownicza, Mirosław Łomozik – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
i Andrzej Zborowski – Prezes oddziału Kraków Polskiego Towarzystwa Spawalniczego. Laureatem XLVI Sesji Naukowej Pionu Hutniczego w Sekcji Inżynierii Spajania został student Grzegorz Niewola, który wygłosił pracę pt. Struktura i własności złączy spawanych
stali nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo.
Opiekunem naukowym referatu była dr inż. Aneta Ziewiec. Drugie
miejsce zajął student Cezary Kucharski, który wygłosił referat pt.
Wpływ techniki spawania na mikrostrukturę i własności złącza spawanego ze stali T24 (7CrMoVTiB10-10). Opiekunem naukowym referatu był mgr inż. Sławomir Parzych. Trzecie miejsce zajął student
Arkadiusz Niesiołowki, wygłaszając referat pt. Modernizacja programu wspomagającego analizę przewidywania struktur po spawaniu.
Opiekunem naukowym referatu był także mgr inż. Sławomir Parzych.
Przedstawiciele firm zasiadający w jury wręczyli swoje wyróżnienia
dla najlepszego ich zdaniem referatu.
Wyróżnienie od firmy SEFAKO S.A. otrzymali studenci: Grzegorz Niewola, Marcin Laprus, Łukasz Kurczab, wyróżnienie od firmy
Lincoln Electric Bester S.A. otrzymał Arkadiusz Niesiołowski, wyróżnienie od firmy Energoinstal otrzymał student Cezary Kucharski, wyróżnienie od Karpackiej Spółki Gazowniczej otrzymał student Marcin Laprus, wyróżnienie od przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa.
w Gliwicach otrzymał student Cezary Kucharski, wyróżnienie Prezesa Oddziału Kraków Polskiego Towarzystwa Spawalniczego otrzymała studentka Anita Woźna oraz student Arkadiusz Niesiołowski.
Specjalne wyróżnienie od przewodniczącego jury prof. Edmunda
Tasaka otrzymali najmłodsi uczestnicy sesji, tj. studenci II roku: Anita Woźna, Mateusz Kurczab, Marcin Laprus, Bolesław Palczewski,
Łukasz Rogoda, a także za wartość merytoryczną student Bolesław
Palczewski. Po wręczeniu wszystkich nagród i wyróżnień na zakończenie sesji naukowej Prodziekan Wydziału IMiIP prof. Andrzej Ciaś
podsumował jej przebieg i pogratulował wszystkim uczestnikom. Podziękował także wszystkim członkom jury za ich czas oraz wnikliwe
oceny. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali uwiecznieni na
pamiątkowym zdjęciu.
Professo
Opracował dr inż. Grzegorz Michta, zdjęcia Stanisław Malik

Cezary Kucharski – „Wpływ techniki spawania na mikrostrukturę.
i własności złącza spawanego ze stali T24 (7CrMoVTiB10-10)”,
– Łukasz Kurczab – „Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę.
i własności złącza spawanego ze stali P355GH”,
– Marcin Laprus – „Spawanie orbitalne ścian sitowych wykonanych ze stali P355GH”,
– Arkadiusz Niesiołowski – „Modernizacja programu wspomagającego analizę przewidywania struktur po spawaniu”,
– Grzegorz Niewola – „Struktura i własności złączy spawanych stali
nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo”,
– Bolesław Palczewski – „Spawanie materiałów różnorodnych”,
– Paweł Policha – „Mikrostruktura i własności połączeń zgrzewanych wykonanych ze staliwa bainitycznego”,
– Łukasz Rogoda – „Korozja połączeń spawanych stali nierdzewnych”,
– Anita Woźna – „Struktura i własności napoin wykonanych łukiem
krytym”,
– Łukasz Bebel – „Zastosowanie prądów wirowych do badań materiałów”,
– Mateusz Kurczab, „Spawanie laserowe blach w przemyśle motoryzacyjnym na przykładzie nowoczesnych dwufazowych blach
karoseryjnych”.
Inżynieria spajania ma 75. tradycję w AGH. W roku 1934 na
ówczesnym Wydziale Hutniczym inż. Piotr Tułacz – Dyrektor Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawalnictwa i Cięcia Metali w Polsce,
prowadził wykłady z wybieranego przedmiotu Spawanie i cięcie metali. Od tamtych lat, aż do dnia dzisiejszego prowadzone są wykłady.
z zakresu szeroko pojętej inżynierii spajania. W dniu 21 maja 2009 r.
w Akademii Górniczo-Hutniczej, w ramach Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Hutniczego odbyła się sesja naukowa, na której w sekcji
Inżynierii Spajania studenci od II do V roku prezentowali swoje prace, które były wykonywane w bieżącym roku akademickim. Całość
Sesji Studenckiej odbyła się w ramach obchodów 90-lecia Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Otwierając obrady w Sekcji Inżynierii Spajania Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. dr hab. inż.
Andrzej Ciaś przypomniał, jak ważna jest praca studentów w kole
naukowym i jakie jest jej znaczenie dla wizerunku Uczelni i rozwoju naukowego studentów. Podkreślił też, jak ważne są badania
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REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE – EDYCJA IV
Inżynieria Spawalnictwa – IWE
Zakład Spawalnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
(do 31.12.2008 r. Politechniki Szczecińskiej)
oraz Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ATB
OGŁASZA NABÓR NA CZWARTĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„Inżynieria spawalnictwa wg programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa – IWE”.
Planowany termin rozpoczęcia studiów IV edycji – 1 października 2009 r.
Studia trwają dwa semestry:
semestr 1. - od 1 października 2009 do 20 lutego 2010 roku,
				
semestr 2. - od 21lutego 2010 do 19 czerwca 2010 roku.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu międzynarodowego inżyniera spawalnika (IWE)
w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Informujemy, że podania o przyjęcie na studia można składać do 31 sierpnia 2009 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie „Wstępnej Karty Zgłoszenia” i przesłanie jej (wraz z kopią dyplomu i stroną
indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej) faksem lub pocztą na adres Zakładu Spawalnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące studiów IWE znaleźć można na stronie internetowej:
www.ewe.ps.pl
Wszelkie pytania i korespondencję prosimy kierować do sekretariatu studiów:
dr inż. Adam Sajek, Zakład Spawalnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, al. Piastów 19, 70-310 SZCZECIN
tel.: 0-91 449 44 40, fax: 0-91 449 43 56, Adres e-mail: Adam.Sajek@ps.pl
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Wydarzenia
Pionierski duch Kemppi zrodził się w powojennej Finlandii
Reputację Kemppi jako pioniera rozwiązań do spawania łukowego łatwiej zrozumieć, gdy pozna się historię powstania firmy blisko
60 lat temu. Korzenie firmy sięgają karelskiego miasta Wyborg, gdzie
po zakończeniu wojny syn właściciela folwarku Martti Kemppi utrzymywał się między innymi z naprawiania urządzeń elektrycznych.
Od najmłodszych lat Martti Kemppi interesował się elektrotechniką i jej zastosowaniami praktycznymi. Zafascynowało go budowanie
urządzeń elektrycznych i spajanie metali z wykorzystaniem łuku wygenerowanego przez prąd elektryczny, a doświadczenia w pracach
elektrycznych podczas trudnych lat wojennych nauczyły go pomysłowości i tworzenia działających rozwiązań nawet przy ograniczonych
zasobach i w niesprzyjających warunkach.
Po wojnie wraz z pięcioma braćmi przeniósł się z Wyborga
do rozwijającego się miasta Lahti, gdzie w 1949 r. założył fabrykę
urządzeń elektrycznych Veljekset Kemppi Oy. Nowatorskie pomysły
i ciężka praca zaowocowały sukcesem, a nazwa Kemppi stała się
wkrótce synonimem wysokiej jakości w branży spawalniczej.

Inwertory otworzyły drogę do budowania
bardziej wszechstronnych urządzeń
W swojej pracy Martti Kemppi łączył tradycyjne umiejętności
rzemieślnicze ze znajomością elektryki, co pozwalało mu tworzyć
oryginalne i twórcze rozwiązania. Ten sam pionierski duch przenika
wszystkie aspekty działalności firmy i to dzięki niemu na przestrzeni
sześciu dziesięcioleci istnienia Kemppi wielokrotnie tworzono nowe,
rewolucyjne techniki spawalnicze.
W 1977 r. firma Kemppi Oy wprowadziła pierwsze spawalnicze
źródła zasilające oparte na inwertorach. Był to przełomowy moment
dla branży spawalniczej. Inwertory umożliwiały produkowanie znacznie lżejszych i bardziej ekologicznych urządzeń spawalniczych, które
miały przy tym większą moc i były bardziej wszechstronne.
Wprowadzenie w 1993 r. rodziny produktów Kemppi Pro wyznaczyło dla rynku urządzeń spawalniczych początek przejścia ze sterowania analogowego na cyfrowe, które umożliwiało bardzo precyzyjne zadawanie parametrów oraz wykorzystanie oprogramowania do
sterowania urządzeniami.
Był to pierwszy etap w ewolucji urządzeń spawalniczych do postaci zaawansowanych współczesnych rozwiązań, w których połączenie elektroniki i oprogramowania pozwala diametralnie zwiększać
wydajność pracy i poprawiać jakość spoin.

Kemppi świętowała 60. rocznicę wraz z personelem z całego świata
w budynku Sibelius Hall, Lahti. Program imprezy obfitował w liczne
występy powiązane z konkursem Eurowizji, operą oraz muzyką dance. Nie zabrakło również koncertu zespołu heavy metal

Od wąskiej specjalizacji do pełnego obrazu
Obecnie Kemppi Oy nadal wytycza kierunki rozwoju spawalnictwa, może nawet wyraźniej niż kiedykolwiek. Poza ciągłym opracowywaniem nowych technologii produkcji urządzeń firma intensywnie
inwestuje w swoją ofertę rozwiązań, dzięki której klienci mogą czerpać maksymalne korzyści z największych atutów Kemppi: dogłębnej
znajomości branży spawalniczej i umiejętności tworzenia nowatorskich rozwiązań.
Czołowym produktem umożliwiającym zwiększanie wydajności
i jakości prac spawalniczych jest obecnie Kemppi Arc System. Rozwiązanie to wykorzystuje bezprzewodową transmisję danych do systematycznego zbierania informacji dotyczących spawania, ułatwiając zarządzanie flotą maszyn i materiałami oraz otwierając drogę do
zwiększania wydajności pracy.
Produkty z rodzin Wise i Match to rozwiązania programowe, które pozwalają poszerzać zakres możliwości i zwiększać wydajność
urządzeń, jak również wprowadzać najnowocześniejsze funkcje do
już posiadanych spawarek. Dodatkowe oprogramowanie umożliwia
pełne dostosowanie funkcji i parametrów łuku urządzenia spawalniczego do osobistych preferencji spawacza i do wymagań danego
zadania.
Nowe rozwiązania oprogramowania i analizy dają użytkownikowi
możliwość pełnego wykorzystania zaawansowanych funkcji nowoczesnych urządzeń spawalniczych.
W dzisiejszym niepewnym klimacie gospodarczym rozwiązania
te nadal wnoszą tego samego ducha praktycznej innowacji, dzięki
któremu urządzenia Kemppi wypracowały swoją reputację w trudnych latach powojennej odbudowy.

Kemppi Oy
Założona w 1949 r. rodzinna firma Kemppi Oy jest jednym z
czołowych dostawców wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań spawalniczych. Urządzenia i rozwiązania spawalnicze Kemppi wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniczne i są znane na całym świecie.
Siedziba firmy oraz zakłady badawcze i produkcyjne mieszczą się.
w Lahti (Finlandia). W 2007 r. obroty całej grupy Kemppi wzrosły do
143 milionów euro. Firma posiada filie w 13 krajach, a biura handlowe i dystrybutorów w ponad 70 krajach. Kemppi zatrudnia przeszło
720 osób, z których około 130 pracuje poza Finlandią.

Założyciel Kemppi Pan Martti
Kemppi we wczesnych latach
działalności firmy

Wynaleziona przez Kemppi
technologia inwertorowa umożliwiła produkcję lżejszych i bardziej wszechstronnych urządzeń

Kemppi Sp. z o.o., ul. Borzymowska 32, 03-565 Warszawa
tel. 22 781 61 62, fax: 22 781 65 05, e-mail: info.pl@kemppi.com
www.kemppi.com
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo częsciowo jest 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

SYSTEMY WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE,
GRZEWCZE, RUROCIAGI NIERDZEWNE
DLA PRZEMYSLU SPOŻYWCZEGO
I FARMACEUTYCZNEGO

•

OFERTA FIRMY:

Profesjonalna i kompleksowa obsługa
inwestycji w zakresie instalacji
sanitarnych i przemysłowych
• Profesjonalna realizacja instalacji
procesowych dla przemysłu
farmaceutycznego, kosmetycznego
i spożywczego
•	Spawanie orbitalne rurociągów metodą TIG
• Badania wizualne rurociągów
endoskopem, zapis cyfrowy
• Spawanie rurociągów ciepłowniczych
metodą 141/136, kwalifikowana
technologia
• Prace montażowe i spawalnicze
dla przemysłu
•	Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

FIRMA WAMACO TO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I WYSOKA JAKOŚĆ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o, ul. K. Olszewskiego 8, 20-471 Lublin
Tel. 0048 (081) 745 60 99, Fax: 0048 (081) 744 52 47
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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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