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Jacek Senkara

Współczesne stale karoseryjne
dla przemysłu motoryzacyjnego
i wytyczne technologiczne ich zgrzewania
Contemporary car body steels for automotive
industry and technological guidelines
of their pressure welding
Streszczenie

Abstract

Omówiono stale dotychczas stosowane do budowy
karoserii w przemyśle samochodowym oraz nowo opracowane w tym celu materiały o złożonej strukturze, charakteryzujące się rewelacyjnymi właściwościami (stale
z efektem TRIP/TWIP). Podano wytyczne technologiczne
dla ich spajania metodą zgrzewania rezystancyjnego.

The steels employed to-date by auto-makers for bodyin-white manufacturing are discussed in the paper along
with multi-structure materials of superb features (TRIP/
TWIP effect steels). Technical suggestions are formulated for their welding by resistance spot method.

Wstęp
Pomimo licznych informacji o opracowywaniu i wdrażaniu do produkcji samochodów takich materiałów jak stopy
aluminium, stopy magnezu, kompozyty i tworzywa sztuczne, stale są nadal materiałem dominującym w przemyśle
motoryzacyjnym. Jest to powodowane nie tylko względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim konkurencyjnymi właściwościami. Realizacja kilku programów o zasięgu
międzynarodowym w ostatnim 15-leciu w Europie, Japonii
i USA spowodowała pojawienie się atrakcyjnych nowości w
tym obszarze. Wychodzą one naprzeciw wymaganiom dotyczącym zmniejszenia masy karoserii – co przekłada się na
zmniejszenie zużycia paliwa – oraz zapewnienia większego
bezpieczeństwa biernego pasażerom. O ile jeszcze niedawno duże zainteresowanie budziły stopy aluminium, obecnie
większe nadzieje wiąże się z zastosowaniem cienkich blach
i innych elementów konstrukcyjnych o małych przekrojach ze
stali o bardzo wysokich właściwościach. Z punktu widzenia
przemysłu motoryzacyjnego powinny być przede wszystkim
brane pod uwagę:
– właściwości mechaniczne, w tym zwłaszcza wysoka tzw.
wytrzymałość właściwa (stosunek wytrzymałości doraź-

Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara – Politechnika
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nej materiału do jego gęstości), co umożliwia redukcję
masy pojazdu;
– wysoka zdolność absorpcji energii w przypadku zderzenia;
– właściwości minimalizujące kłopoty technologiczne przy
wytwarzaniu i zapewniające wysoką produktywność,
w tym zwłaszcza: podatność na obróbkę plastyczną (tłoczenie paneli, gięcie, hydroforming i in.) oraz łatwość stosowania pokryć (powłoki Zn, Al, lakiery), a ponadto dobra
spawalność i zgrzewalność;
– dobre zachowanie w eksploatacji (wytrzymałość zmęczeniowa samego materiału i spoin, podatność na korozję, łatwa wymiana elementów);
– względy ekonomiczne.
Obecnie w budowie nadwozia znajdują zastosowanie
przede wszystkim konwencjonalne stale o niskiej zawartości
węgla, przerabiane przez walcowanie na gorąco i na zimno.
Wyżarzanie po zgniocie i chłodzenie odbywa się w sposób
prowadzący do otrzymania struktur ferrytycznych. Natomiast
nowa generacja stali wymaga specjalnych obróbek, w wyniku których otrzymuje się struktury bardziej złożone. Dominującą metodą montażu karoserii samochodowych pozostaje
wciąż zgrzewanie rezystancyjne punktowe, pomimo ekspansji takich technologii jak spawanie i lutowanie laserowe, laserowe hybrydowe, klejenie, nitowanie czy zaciskanie.
W artykule przedstawiono charakterystykę nowoczesnych stali tworzących grupę AHSS (CP, DP, MS, TRIP),
a także ostatnio opracowanych wysokomanganowych stali TRIP/TWIP wraz z sugestiami technologicznymi dla ich
zgrzewania.
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Podział stali dla motoryzacji
Nie ma dotąd powszechnie przyjętej systematyki stali
konstrukcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Według
aktualnego stanu wiedzy można je jednak sklasyfikować
w trzech podstawowych grupach (rys. 1):
I. miękkie, plastyczne stale niskowęglowe (stale DQSK, IF)
o wytrzymałości doraźnej na rozciąganie Rm poniżej 300
MPa i wydłużeniu całkowitym A w zakresie 30÷60%;
II. konwencjonalne stale o wysokiej wytrzymałości HSS
(BH, CMn, IF z mikrododatkami, HSLA) o 300< Rm <700
MPa i obniżonym A w stosunku do poprzedniej grupy;
III. zaawansowane stale o bardzo wysokiej wytrzymałości
AHSS (Rm powyżej 700 MPa, sięgające nawet 2000
MPa) i wydłużeniu zawartym w dość szerokich granicach 5÷30%, przy czym wzrost wytrzymałości idzie
w parze z obniżeniem plastyczności.
Dwie pierwsze grupy można już nazwać klasycznymi:
materiały te są szeroko stosowane do budowy samonośnych nadwozi samochodowych w masowej skali. Stale
z grupy III są sukcesywnie wdrażane do produkcji i ich udział
systematycznie rośnie. Natomiast w ostatnim okresie opracowane zostały wysokomanganowe stale TRIP/TWIP, nie
ujęte jeszcze w klasyfikacji, o niezwykłych właściwościach:
bardzo wysokiej wytrzymałości do 1200 MPa przy równoczesnej bardzo wysokiej plastyczności, które są niewątpliwie zaczątkiem kolejnej generacji materiałów.
Stale DQSK i IF są stalami o bardzo niskiej zawartości
węgla, wysokiej podatności na tłoczenie i strukturze ferrytycznej, przy czym stale IF nie zawierają w roztworze pierwiastków tworzących roztwory międzywęzłowe, w tym praktycznie także i węgla (C<0,005%, N<0,005%, S<0,005%).
Ich rozwinięciem są stale o podwyższonej wytrzymałości z grupy drugiej (IF-HS i BH). Zawierają one mikrododatki
(Ti, Nb, V), wiążące resztki pierwiastków międzywęzłowych,
tworzące węgliki, węgloazotki i węglikosiarczki w osnowie
matrycy ferrytycznej. Stale BH są utwardzane w procesie
wypalania lakieru na gotowej karoserii. Stale HSLA to również grupa stali o zawartości węgla poniżej 0,1%, umacnianych Mn i różnymi dodatkami mikroskopowymi, np. Cr, Nb,
Al, Si w ilościach rzędu kilku setnych %. Stale CMn zawdzięczają swoje właściwości strukturze ferrytycznej umocnionej
roztworowo Mn. Wszystkie one mają niskie równoważniki
węgla i w konsekwencji bardzo dobrą spawalność i zgrzewalność.

Rys. 1. Klasyfikacja stali dla przemysłu motoryzacyjnego
Fig. 1. Classification of steel for automotive industry
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Zaawansowane stale
o wysokiej wytrzymałości
Do kategorii AHSS zalicza się stale umacniane przez
transformację fazową, a nie przez umocnienie roztworowe
lub umocnienie dyspersyjne, jak to miało miejsce w dwóch
poprzednich grupach, przy czym dla stali CP, DP i MS umocnienie to dokonuje się na etapie przygotowania materiału,
natomiast umocnienie przez efekt TRIP zachodzi w trakcie
kolizji pojazdu.
Wspólną operacją technologiczną dla stali CP, DP i TRIP
jest obróbka w temperaturze międzykrytycznej (obszar
współistnienia faz α i γ) po walcowaniu na zimno z następującą niskotemperaturową przemianą austenitu. Odpowiedni
dobór temperatury wyżarzania kształtuje stosunek austenitu
do ferrytu, a struktura końcowa zależy od sterowania przebiegiem temperatury w czasie chłodzenia i może być kombinacją ferrytu, bainitu, martenzytu i austenitu szczątkowego.
Stale MS są natomiast otrzymywane w trakcie szybkiego
chłodzenia z zakresu istnienia fazy γ dla uzyskania struktury
pełnego martenzytu. Ich wytrzymałość doraźna osiąga nawet 2000 MPa. W celu poprawy ciągliwości stosowane jest
ewentualnie kontrolowane odpuszczanie.

Stale DP - CP

Strukturę stali DP tworzy mieszanina w postaci matrycy
drobnoziarnistego ferrytu poligonalnego lub iglastego bezwęglikowego, z „wyspami” martenzytu w ilości 5÷40%, a nawet więcej. Dodatkowo mogą wystąpić małe ilości austenitu
szczątkowego. Stale te są otrzymywane, jak już wspomniano,
przez odpowiednio prowadzone chłodzenie po wyżarzaniu
z zakresu temperaturowego odpowiadającego współistnieniu
faz α i γ. Podczas szybkiego chłodzenia austenit przemienia
się w martenzyt (ferryt oczywiście przemianie nie podlega)
i tworzy się struktura dwufazowa F+M. Inną metodą jest
obróbka cieplno-mechaniczna, polegająca na integracji obróbki cieplnej i obróbki plastycznej (walcowanie na gorąco)
z następującym chłodzeniem. Nieco bardziej drobnoziarnistą
strukturę i w konsekwencji lepsze właściwości mechaniczne
można uzyskać w tym drugim przypadku [1]. W gruncie rzeczy odmianą stali DP są stale CP, dla których chłodzenie
prowadzone jest w ten sposób, iż obok martenzytu pojawia
się dodatkowy, trzeci składnik strukturalny – bainit. Stale
DP-CP są domieszkowane dla sterowania zawartością austenitu w temperaturze wyżarzania, zawartość węgla może
wahać się w szerokich granicach 0,05÷0,2% [2, 3]. Przykładowe składy chemiczne podano w tablicy I.
Właściwości stali DP, która jest rodzajem specyficznego
kompozytu, są wypadkową udziału twardego i wytrzymałego martenzytu oraz ciągliwego ferrytu. Zależą głównie od
stosunku obu faz i wielkości ziaren ferrytu. Wytrzymałość
doraźna na rozciąganie osiąga 1000 MPa przy wydłużeniu
ok. kilkunastu %. Podstawowe właściwości mechaniczne dla
dwóch przykładowych gatunków DP podano w tablicy II.
Stale DP charakteryzują się ponadto dużą wyjściową
różnicą granicy plastyczności i wytrzymałości, która przy
obróbce plastycznej na zimno szybko maleje. Wykazują
dzięki temu mniejszy efekt sprężynowania niż stale niskostopowe (np. HSLA) o tej samej wytrzymałości, co jest bardzo korzystne przy tłoczeniu paneli [2]. Z innych korzystnych
właściwości należy wymienić brak tzw. efektu Lüdersa przy
odkształcaniu oraz odporność na pękanie w niskiej temperaturze i małą anizotropię właściwości plastycznych [2, 3].

Tablica I. Skład chemiczny stali DP firmy SSAB Swedish
Steel [2]
Table I. Chemical constitution of the DP steel of the SSAB
Swedish Steel [2]
Gatunek stali

C % Si % Mn %
max max max

P % S %
max max

Cr % Al %
max max

Dogal 600 DP
Dogal 800 DP

0,12
0,16

0,02
0,02

0,50
0,50

0,30
0,25

1,66
1,90

0,004
0,004

0,020
0,015

Tablica II. Właściwości mechaniczne stali DP firmy SSAB
Swedish Steel [2]
Table II. Mechanical properties of the DP steel of the SSAB
Swedish Steel [2]
Gatunek stali

Granica plastyczności
MPa

Wytrzymałość
na rozciąganie
MPa

Wydłużenie,
% min.

Dogal 600 DP
Dogal 800 DP

350-480
500-640

600-700
800-950

16
12

Niskostopowe stale TRIP

W stalach tych po wyżarzaniu z zakresu współistnienia
faz α i γ, podczas odpowiednio przebiegającego, wolniejszego niż dla stali DP cyklu chłodzenia z przystankiem, tworzy
się mieszana struktura złożona z ferrytu, bainitu i znacznej
ilości austenitu szczątkowego. Podobnie jak dla materiałów
kompozytowych, właściwości tego materiału są wypadkową właściwości poszczególnych faz, ich udziału i morfologii. Bainit jest najbardziej wytrzymałą fazą, a ciągliwy ferryt
i austenit ułatwiają obróbkę plastyczną. Stal tego typu jest
więc atrakcyjna zarówno z wytrzymałościowego, jak i technologicznego punktu widzenia. Jej niezwykłe właściwości
ujawniają się jednak w przypadku gwałtownego odkształcenia (np. w sytuacji kraksy samochodu): austenit szczątkowy
przemienia się wówczas w martenzyt, pochłaniając energię
i dodatkowo umacniając materiał. Ta ostatnia właściwość
czyni go bardzo atrakcyjnym dla przemysłu motoryzacyjnego. Ponadto przy przemianie A → M pojawia się szczególna
plastyczność, zwana plastycznością przemiany [6].
Współczesne niskostopowe stale TRIP mają zróżnicowane składy chemiczne, z łącznym udziałem składników
stopowych rzędu kilku % wagowych. Zawartość węgla jest
kluczowa, zwykle oscyluje ona w tych stalach w zakresie
0,10÷0,25%. Wyższe zawartości, do 0,6% C, pomimo korzystnego wpływu na strukturę (tworzy się bainit i austenit, a wytrzymałość osiąga nawet powyżej 1200 MPa przy
niezłej plastyczności), nie wyszły poza fazę doświadczalną
z uwagi na znaczące pogorszenie spawalności [4, 5]. Innymi
składnikami stopowymi są Mn (0,4÷2,5%), Si (0,4÷1,8%), Al
(ok. 1%). Stosowane są także niewielkie dodatki fosforu dla
umocnienia ferrytu przez roztwór (niestety, pogarsza spawalność) oraz mikrododatki Nb, Ti i V dla rafinacji struktury i
utworzenia dyspersyjnych węglików i węgloazotków [4]. Rola
dodatków stopowych i ich wpływu na strukturę i właściwości
stali TRIP jest złożona i nie do końca wyjaśniona. Zagadnienia te omawia w obszernym artykule przeglądowym DeCooman [4]. Przy wyżarzaniu w temperaturze międzykrytycznej
węgiel i inne pierwiastki stopowe dyfundują z ferrytu do austenitu, pozostającego w stanie metastabilnym, zwiększając
tym samym jego udział. Si rozdrabnia mikrostrukturę i wraz
z Al zapobiega tworzeniu się cementytu. Ponadto Al przyspiesza formowanie bainitu i zwiększa rozpuszczalność C w
ferrycie w przeciwieństwie do Si. Różne aspekty formowania

się struktury stali TRIP można znaleźć np. w pracach [5÷7].
Niskostopowe stale TRIP typu CMnAl, CMnSi i CMnAlPSi
charakteryzują się wysoką wytrzymałością, nawet do 1000
MPa, przy dobrej podatności na formowanie (A w granicach
20÷40%) i dużą zdolnością pochłaniania energii uderzenia.

Wysokomanganowe stale TWIP i TRIP
Stal TWIP pojawiła się na rynku w 2004 r. Charakteryzuje się wyjątkowo wysokim stopniem odkształcenia przy
zachowaniu wysokiej wytrzymałości. Jest to unikalna właściwość, szczególnie ważna w przypadku kolizji pojazdu.
W tych warunkach materiał powinien wykazywać dwie przeciwstawne cechy:
– wysoką ciągliwość, aby pochłonąć przy odkształceniu
plastycznym maksymalną ilość energii uderzenia;
– zachować maksymalną stabilność elementu chroniącego kabinę pasażerską.
Stosowane dotąd stale były albo bardzo wytrzymałe
(z których np. wykonywano ramę samochodu), ale mało
ciągliwe, pękając przy nadmiernym dynamicznym obciążeniu, albo odwrotnie: plastyczne, ale mało wytrzymałe. Stale
TWIP mogą zrewolucjonizować ten segment. Otrzymano
dotąd szereg takich wyjątkowych materiałów, m.in. w Niemczech [8], Korei [9] i Japonii [10]. Stal opracowana w Max
Planck Institute for Iron Research wykazuje 1100 MPa przy
90% wydłużenia [8, 11].
Skład chemiczny stali TWIP charakteryzuje się wysoką
zawartością manganu (15÷35 %), inne dodatki stopowe to
2÷4 % Al i/lub Si. Duża zawartość Mn stabilizuje austenit do
temperatury pokojowej. Struktura w pełni austenityczna, bez
martenzytu i innych faz – potencjalnych zarodków pęknięcia – wykazuje wysoką ciągliwość i podatność na obróbkę
plastyczną. Przy dużych szybkościach odkształcenia zachodzi bliźniakowanie. Stal deformuje się lokalnie, umacnia
(Re rośnie wraz z szybkością odkształcenia) i przekazuje
resztę energii kolejnemu rejonowi. W ten sposób odkształcenie przez bliźniakowanie przemieszcza się w postaci swoistej
fali, rozpraszając i efektywnie absorbując energię uderzenia
[10, 11]. Odkształcenie przez bliźniakowanie występuje dla
stopów o niskiej energii błędu ułożenia, a taki charakter mają
właśnie stale TWIP [9÷12].

Rys. 2. Struktura omawianych stali przed (I ) i po (II ) odkształceniu
z dużą szybkością, odpowiadającemu zderzeniu pojazdu. Dla
uproszczenia nie uwzględniono zmiany kształtu ziaren
Fig. 2. Structure of steels under discussion before (I) and after (II)
high rate straining equivalent to vehicle crash. Changes in grain shape are not considered for simplification
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Zmiana składu chemicznego w kierunku zmniejszenia
zawartości manganu do poziomu 15÷20% w obecności innych dodatków stopowych powoduje pojawienie się w omawianych stalach omawianego już uprzednio efektu TRIP [8].
Zmienia się energia błędu ułożenia i możliwe są także stale
„mieszane” TWIP/TRIP. Dla wysokomanganowej stali TRIP
absorpcja energii w wyniku przemiany A → M jest bardziej
efektywna, gdyż przebiega dwuetapowo. Początkowo powstaje martenzyt heksagonalny, który następnie przechodzi
w martenzyt o sieci sześciennej przestrzennie centrycznej.
Wysokomanganowe stale TWIP i TRIP wydają się mieć
przed sobą ogromne perspektywy rozwojowe. Podsumowaniem zachowania się omówionych dotąd stali przy gwałtownym odkształceniu jest rysunek 2, na którym przedstawiono
schematycznie struktury przed kolizją i po kolizji pojazdu.

Zgrzewalność stali AHSS
Omawiane stale wykazują się niezłą zgrzewalnością,
jednakże brak jest jeszcze dla nowszych gatunków sprecyzowanych zaleceń technologicznych [18]. Możliwości
sterowania szybkością procesów zachodzących w jądrze
zgrzeiny i strefie wpływu ciepła są w przypadku zgrzewania
oporowego ograniczone i należy liczyć się ze zniszczeniem
struktury materiału wyjściowego. W świetle opublikowanych
wyników badań ogólnie stwierdzić można, iż ze wzrostem
wytrzymałości materiałów zgrzewanych należy stosować
wyższe siły docisku i niższe prądy zgrzewania przy zbliżonym czasie procesu [3, 13, 14]. Dla stali TRIP należy stosować dwucykliczny sposób zgrzewania [3]. W ten sam sposób
należy zgrzewać stale wszystkich grup z powłokami antykorozyjnymi [16].
Wytrzymałość statyczna zgrzein rośnie wraz ze wzrostem Rm materiału zgrzewanego, wzrasta również twardość
jądra zgrzein, przewyższając twardość materiału rodzimego.
Wyniki te uzyskano dla badań porównawczych w sekwencji
stali: DQSK, HSLA, DP, TRIP [3]. Wszystkie stale z grupy
umacnianych przez przemianę fazową wykazują wrażliwość
na szybkość chłodzenia po zgrzewaniu, która jest wynikiem
chłodzenia pod dociskiem elektrod. Strumień ciepła odbierany przez masywne elektrody miedziane chłodzone wodą
powoduje szybki spadek temperatury zgrzein, w których zachodzą niekorzystne zmiany. Przejawiają się one przez kruche pęknięcia w płaszczyźnie złącza zamiast „wyłuskania”
jądra zgrzeiny w teście ścinania [13÷17]. Efekt ten został już
dobrze udokumentowany i zbadany, powoduje go superpozycja trzech czynników [13, 14]:
– niekorzystnego, przestrzennego stanu naprężeń własnych, który ma miejsce podczas zgrzewania grubszych
blach (w blachach cienkich mamy do czynienia z dwuosiowym stanem naprężeń);
– kruchości struktur jądra zgrzeiny (obecność martenzytu
wynikającą z zawyżonej zawartości C i Mn, podwyższona zawartość fosforu w ferrycie);
– występowania uprzywilejowanej „ścieżki pęknięcia” w
postaci porowatości i innych defektów w płaszczyźnie
złącza, zwłaszcza w pobliżu linii wtopienia.
Minimalizacja efektu może być osiągnięta przez skrócenie czasu chłodzenia złącza pod dociskiem elektrod do 5÷10
okresów przebiegu prądu zamiast typowych 50÷60 okresów,
a także zastosowanie dodatkowego impulsu prądowego po
zakończeniu zgrzewania celem odpuszczenia powstałej
struktury. Opracowana została specjalna metodyka tworzenia diagramów takiego odpuszczania in-situ zgrzein danego
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gatunku materiału [15]. Stale DP zgrzewają się wzajemnie
ze sobą i z innymi materiałami [16, 19]. Można uzyskać w
obu przypadkach poprawne zgrzeiny, a niekiedy, np. dla złączy stali DP i AISI 304, struktury mieszane jądra [16]. Dla
stali DP postuluje się, aby złącze zgrzewane wykazujące
odpowiednią wytrzymałość i zniszczone przez pęknięcie
w płaszczyźnie poziomej w teście kontrolnym uznać za poprawne [19] (dla „konwencjonalnych” stali karoseryjnych jest
to uważane za nieprawidłowe).
Badania porównawcze wytrzymałości na zmęczenie
zgrzein materiałów DQSK, HSLA, DP i TRIP wykazały, iż dla
nisko- i średniocyklicznego testu istnieje korelacja pomiędzy
tą wytrzymałością a wytrzymałością doraźną. Natomiast
wytrzymałość zmęczeniowa w teście wysokocyklicznym nie
zależy ani od struktury, ani od wytrzymałości materiału rodzimego [3]. Pęknięcie zmęczeniowe następowało zawsze
od „języczka” materiału jądra wypchniętego do przestrzeni
pomiędzy zgrzewanymi blachami. Na marginesie głównego
tematu rozważań należy zauważyć, że jest to kolejny argument „przeciwko” w dyskusji na temat akceptacji ekspulsji.
W dostępnej literaturze przedmiotu nie ma jeszcze żadnych informacji na temat zgrzewania wysokomanganowych
stali TWIP/TRIP. Można jednak przypuszczać, na podstawie
analogii do spawalności stali Hadfielda, iż będzie to możliwe
z zachowaniem odpowiednich procedur.

Perspektywy rozwojowe
Stale HSS i AHSS znalazły już trwałe miejsce w przemyśle motoryzacyjnym. Na rysunku 3 przedstawiono trendy rozwojowe udziału poszczególnych grup stali w masie przeciętnej karoserii samochodowej w USA od roku 1995. Obserwuje
się malejący udział miękkich stali niskowęglowych, które już
obecnie utraciły prymat na rzecz stali HSS, w tym zwłaszcza
IF-HS i HSLA. Rośnie udział stali AHSS, które w perspektywie roku 2015 mają przejąć prymat. Należy jednak zaznaczyć, iż w grupie AHSS w USA preferowane są raczej stale
DP-CP, podczas gdy w Europie większe zainteresowanie
producentów budzą niskostopowe stale z efektem TRIP [4].
W zestawieniu nie ujęto wysokomanganowych stali TWIP/
TRIP, które obecnie dopiero wchodzą na rynek komercyjny.
Jest prawdopodobne, iż uzyskają na nim znaczący udział
w przyszłości. Pewnym ograniczeniem może być zapewne
wyższy ich koszt z uwagi na trudniejszą technologię wytopu, odlewania i przeróbki plastycznej w skali produkcyjnej
w porównaniu z innymi stalami (wysoka prężność pary Mn,
tendencja do tworzenia łusek twardych tlenków podczas walcowania na gorąco powodujących pęknięcia, konieczność
stosowania wysokich nacisków przy walcowaniu na zimno).
W konstrukcji nadwozia stale o bardzo wysokiej wytrzymałości (MS, DP, TRIP) zdominują wzmocnienia kabiny pasażerskiej, podczas gdy stale TWIP tworzyć będą niejako
zewnętrzną strefę absorbującą energię w razie kolizji, zarówno w osi pojazdu, jak i (zwłaszcza) w przypadku uderzeń
bocznych.
Trwają prace rozwojowe nad dalszym zwiększaniem
właściwości mechanicznych. Zarówno dla stali TRIP, jak i
wysokomanganowych TWIP/TRIP wydaje się, że najbardziej obiecujące jest komercyjne wdrożenie mikrododatków
stopowych, w tym zwłaszcza B, N, Ti, V, Zr [4, 8÷10]. Trwają
także badania zgrzewalności i spawalności w koncernach
samochodowych, ale ich wyniki nie są na razie publikowane.

Wykaz oznaczeń stali użytych w tekście:
AHSS (Advanced High Strength Steel) – (zaawansowana) o bardzo
wysokiej wytrzymałości
BH (Bake Hardenable) – umacniana podczas wypalania lakieru
CP (Complex Phase) – o złożonym składzie fazowym
CMn (Carbon Manganese) – węglowa o wytrzymałości podwyższonej
manganem
DP (Dual Phase) – dwufazowa
DQSK (Drawing Quality Special Killed) – głębokotłoczna, specjalnie
uspokojona
HSLA (High Strength Low Alloy) – niskostopowa o wysokiej wytrzymałości
HSS (High Strength Steel) – o wysokiej wytrzymałości
IF (Interstitial Free) – wolna od atomów międzywęzłowych
MS (Martensitic Steel) – martenzytyczna
TRIP (Transformation Induced Plasticity) – umacniana przez przemianę
fazową
TWIP (Twinning Induced Plasticity) – umacniana przez bliźniakowanie
(mechaniczne)

Rys. 3. Udział poszczególnych grup stali w ogólnej masie przeciętnej
karoserii samochodowej w USA na przestrzeni lat [19]. W zestawieniu nie ujęto nowej generacji stali TWIP/TRIP
Fig. 3. Content of particular steel groups in the total volume mass
of automobile body-in-white in the USA in years. New generation
TWIP/TRIP steels are not included

Wnioski
–

–

Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się znaczący postęp materiałowy w konstrukcjach nadwozi samochodowych. Odnotować należy pewien spadek zainteresowania stopami Al na rzecz nowych stali o wyśrubowanych właściwościach mechanicznych. Pojawiły się
nowe gatunki stali w grupie AHSS oraz rewelacyjne
wysokomanganowe stale TWIP/TRIP łączące w sobie wysoką wytrzymałość z doskonałą ciągliwością.
Informacje na temat zgrzewania rezystancyjnego nowych stali są limitowane, jednak nie ulega wątpliwości, że jest ono trudniejsze niż zgrzewanie stali kon-

–

wencjonalnych. Generalnie wymagane są większe siły
docisku i niższe prądy zgrzewania w bardziej złożonych,
kilkuetapowych cyklach grzewczych. Dla stali HSS
i AHSS wskazane jest limitowanie czasu intensywnego
chłodzenia z dociskiem elektrod po wyłączeniu prądu
zgrzewania, a nawet wprowadzenie dodatkowego etapu odpuszczającego strukturę w celu eliminacji efektu
pękania w płaszczyźnie złącza.
Nowe stale wydają się mieć znakomite perspektywy rozwojowe w przemyśle motoryzacyjnym, które jednak mogą
być hamowane przez obecny kryzys ekonomiczny.
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Wybrane aspekty spajania biomateriałów
Selected aspects of biomaterials bonding
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane aspekty spajania
biomateriałów. W obszarze eksperymentu określono mikrostrukturę i wytrzymałość domieszkowanego cementu
kostnego, traktowanego jako spoiwo w implantacji endoprotezy w tkance kostnej. Domieszkowanie wodnym
roztworem hormonu stymuluje wzrost kości w miejscu implantacji endoprotezy stawu biodrowego. Wykonano badania mikrostruktury domieszkowanych cementów. Badania te są podstawą do opisu statystycznego uzyskanej w
wyniku domieszkowania porowatości. Dane statystyczne
zostały wykorzystane do utworzenia modeli mikrostruktury w programie w konwencji MES. Symulacje prowadzono
na strukturach dwóch typów porów: zawierających wodę
i pustych. Wykazano, że domieszkowanie wodnymi roztworami modyfikatorów ma wpływ na strukturę i właściwości cementów kostnych. Spowodowane jest to tworzeniem
porów wypełnionych wodnymi roztworami modyfikatorów.
Ten rodzaj porowatości w mniejszym stopniu niż pory wypełnione powietrzem zmniejsza właściwości mechaniczne. Przeprowadzone symulacje mikrostruktury potwierdziły sposób pękania domieszkowanego cementu zaobserwowanego na przełomach. Ukazały powstawanie aglomeracji porów, w których koncentrujące się naprężenia mogą
powodować pojawianie się groźnych mikropęknięć.

In this article selected aspects of biomaterials bonding
have been presented. In the range of the experiment, microstructure and strengths of doped bone cement treated
as a binding material in implantation of an endoprothesis
in osseous tissue have been determined. Doping with the
water solution of a hormone stimulates growth of a bone
in the place of implantation of a hip joint endoprothesis.
Tests of microstructure of cements doped have been executed. Those tests make a base for statistical description
of porosity obtained as a result of doping. Statistical data
have been used to create microstructure models in the
program in the MES convention. Simulations have been
performed on structures of two types of pores: pores
containing water and empty pores. It has been pointed
out that doping with water solutions of modifying agents
affected the structure and properties of bone cements.
It is caused by formation of pores filled with water solutions of modifying agents. That type of porosity decreases mechanical properties in lower degree than pores
filled with air. Microstructure stimulations, which have
been performed, confirmed a way of cracking of doped
cements observed in fractures. They showed arising of
pores agglomerations, were concentrating stresses may
cause occurring of dangerous microcracks.

Wstęp
Rosnące zapotrzebowanie na niekonwencjonalne materiały o unikatowych właściwościach, których nie zaspokajają
tradycyjne tworzywa konstrukcyjne, jest przyczyną rozwoju
technik spajania. Dotyczy to również biomateriałów, których
możliwości aplikacji w chirurgii kostnej, naczyniowej, plastycznej, urologii i stomatologii są warunkowane rozwojem technik
spajania ich ze sobą lub tkanką organizmu w obszarze wytwarzania narzędzi medycznych, protez i implantów. W zależności od zastosowanego materiału, konstrukcji i geometrii
protezy zastosowanie mogą znaleźć takie techniki spajania,
jak: spawanie mikroplazmowe elektronowe i laserowe, lutowanie twarde i miękkie [1], zgrzewanie i klejenie. Złącza, podobnie jak biomateriały, muszą spełniać wiele ściśle określonych
wymagań dotyczących makro- i mikrostruktury, właściwości
mechanicznych, odporności korozyjnej i biozgodności.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, dr inż. Adam Sajek – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie.
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Szczególnym przypadkiem wykorzystania technik spajania w medycynie jest zastosowanie spoiw cementowych w
alloplastyce stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, a
także w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Cechy połączeń cementami kostnymi są jakościowo podobne do cech
złączy spajanych stosowanych w budowie maszyn, mechanizmów, narzędzi, czy układach elektronicznych i od strony
właściwości makro- i mikrostrukturalnych, mechanicznych,
korozyjnych należy rozpatrywać je jako spoiwa z zastosowaniem kryteriów inżynierii spajania rozszerzonych o wymagania dotyczące właściwości biomedycznych. Takie spojrzenie
na problematykę łączenia biomateriałów powinno doprowadzić
do zdefiniowania i rozwoju inżynierii spajania biomateriałów
metalicznych, ceramicznych, polimerowych i naturalnej tkanki.

Metody spawania biomateriałów
Dominującymi technikami spawalniczymi służącymi do
łączenia biomateriałów są: spawanie laserowe oraz spawanie TIG. Spawanie laserowe ciepłem skoncentrowanej wiązki

Tablica I. Wybrane laserowe urządzenia spawalnicze stosowane do spajania biomateriałów [2]
Table I. Selected laser welding units used for bonding of biomaterials [2]
Urządzenie

Rys. 1. Modyfikacja tytanowego implantu za pomocą spawania laserowego: a – odlew implantu wykonany ze stopu tytanu, b – tytanowa
śruba dopasowana do anatomii pacjenta i połączona spawaniem
laserowym, c – implant osadzony w szczęce pacjenta, d – implant
przykryty ceramiczną koroną zęba [2]
Fig. 1. Modification of titanium implant by means of laser welding,
a – casting of implant made of titanium alloy, b – titanium bolt matched to patient anatomy and connected with laser welding, c – implant mounted in the patient’s jaw, d – implant covered with a ceramic crown of a tooth [2]

światła koherentnego, o bardzo dużej gęstości mocy, może
odbywać się jak w klasycznym spawaniu łukowym techniką
z jeziorkiem, lub techniką z oczkiem z pełnym przetopieniem
złącza w jednym przejściu. Duże gęstości mocy wiązki laserowej zapewniają minimalizację energii liniowej spawania
i znaczne ograniczenie stref wpływu ciepła i stopienia. Łącząc wymienione wyżej cechy z towarzyszącym spawaniu
laserowemu małym odkształceniem złącza, uzyskujemy
optymalną metodę do spajania zawansowanych materiałów
stosowanych w implantologii.
Techniki spawania stosowane są przede wszystkim do
spajania tytanowych części protez dentystycznych (rys. 1).
Stopy tytanu wykazują szereg zalet stwarzających możliwości stosowania w medycynie. Są nimi stosunkowo mała
gęstość, dobra biokompatybilność i odporność na korozję.
Mimo to spawanie wiąże się z wprowadzeniem do materiału
cząsteczek tlenu i wodoru powodujących kruchość.
Nie bez znaczenia jest również energia liniowa towarzysząca spawaniu, która w nadmiarze powoduje niekorzystne
zmiany w strukturze materiału, prowadzące do obniżenia
wytrzymałości i zwiększenia podatności na korozję. Mimo
to techniki spawania laserowego od lat dziewięćdziesiątych
stopniowo wypierają dotychczasowe techniki spajania oparte na lutowaniu [1]. Duży rozwój obserwuje się również w
zakresie urządzeń spawalniczych. Obecne urządzenia do
precyzyjnego spawania są małe i kompaktowe, ale zapewniają wysoką jakość i precyzję łączenia (tabl. I).
Wadą lutowania może być nie zawsze wystarczająca wytrzymałość złącza. Techniki spawania tytanowych implantów
dentystycznych nie są związane z koniecznością stosowania
materiałów dodatkowych. Jeżeli zachodzi konieczność, używa się takich samych stopów jak materiał podstawowy [3].
Przeprowadzone badania spawania laserowego dentystycznych stopów tytanu wykazały, że prawidłowo prowadzone procesy spajania zapewniają identyczną wytrzymałość złącza
i materiału podstawowego. Podobieństwo wykazuje również
topografia przełomów próbek poddanych statycznemu rozciąganiu (rys. 2).

Charakterystyka

ALPHALASER Laser ALC 35

Laserowe
urządzenie
spawalnicze z mikroskopem
Leica. Aparat zajmujący najmniej miejsca na stole. Model
ALC 35 jest wydajnym urządzeniem o wszechstronnym
zastosowaniu, doskonale nadającym się do laboratoriów
o niewielkiej powierzchni
użytkowej. Największy stopień funkcjonalności zapewnia prosta obsługa i konserwacja urządzenia.

ALPHALASER Laser ALDT 30

Stołowy laser spawalniczy, kompaktowy i wydajny.
Dzięki dużej komorze roboczej jest elastyczny w zastosowaniu i dostosowany do
wykonywania różnych prac.
Zawiera zintegrowany system
odsysania gazów oraz filtr
wychwytujący najdrobniejsze
cząstki.

DEGUDENT
Laser connexion 2 ergo

Wielofunkcyjne urządzenie do łączenia laserem stopów dentystycznych. Cechuje
się ergonomią pracy przy zachowaniu najwyższych parametrów łączenia laserem. System komunikacji z użytkownikiem pozwala indywidualnie
dobrać wszelkie parametry
zarówno promienia lasera,
jak i warunków łączenia, które
mogą odbywać się w atmosferze lub osłonie gazowej.
Optyka zapewnia precyzyjne
i pozbawione naprężeń łączenie najbardziej skomplikowanych prac protetycznych.

LUTRONIC
Laser CO2 Spectra Sp

Laser CO2 jest przeznaczony do zabiegów chirurgicznych w: dermatologii, chirurgii
plastycznej,
dentystycznej,
pediatrii, ginekologii, neurochirurgii oraz do fotodermoabrazji.
Zaletą lasera jest wyposażenia w ultra-puls (CharFree) o wysokiej mocy i krótkim czasie trwania impulsu.
Ogranicza to wystąpienie reakcji termicznej na sąsiednie
tkanki, powodując zmniejszone odczuwanie bólu przez pacjenta, szybkie gojenie się ran
i mniejsze ryzyko wystąpienia
blizn po zabiegu.
Mała wiązka do 50 μm
stawia laser w szeregu precyzyjnych urządzeń do zabiegów bezkrwawej mikrochirurgii oraz dokładnej ablacji.
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Rys. 2. Mikrofotografie przełomów rozciąganych próbek ze stopów tytanu
(A, B, C) spawanych laserowo (D, E, F)
próbek kontrolnych wykonanych w całości ze stopu tytanu [4]
Fig. 2. Microphotpgraphs of fractures
of stretched samples made of titanium alloys (A, B, C) welded with laser welders,
(D, E, F) test samples made entirely of
titanium alloy [4]

Rys. 3. Elementy protez stomatologicznych spawanych: a – metodą
TIG, b – laserowo, przeznaczone do badań właściwości mechanicznych [5]
Fig. 3. Elements of dental prostheses welded: a – using TIG method,
b – using laser welder, designed for mechanical properties testing [5]

Mimo wielu zalet, spawaniu laserowemu towarzyszy
stosunkowo wysoka kruchość złącza, a podczas spawania
grubszych materiałów zachodzi konieczność stosowania
materiału dodatkowego. W aplikacjach wymagających zastosowania materiałów dodatkowych wyższość wykazują
metody TIG. Metodę TIG wyróżnia olbrzymia różnorodność
zastosowań w spajaniu materiałów metalicznych. W metodzie tej źródłem ciepła jest łuk elektryczny jarzący się pomiędzy nietopliwą elektrodą a brzegami łączonych elementów. Cechami tej metody spawania jest przede wszystkim
wysoka jakość złączy, które są pozbawione niezgodności
spawalniczych, łatwość obserwowania i kontroli procesu
oraz brak rozprysku. Niedostatki wynikające z niskiej wydajności, wysokich wymagań dotyczących umiejętności manualnych spawacza oraz wysokiej jakości przygotowania złącza do spawania, w przypadku spajania biomateriałów nie
odgrywają dużej roli.
Przeprowadzone badania wytrzymałości statycznej
i zmęczeniowej złączy wykonanych metodami spawania laserowego i TIG wykazały, że w przypadku metody TIG łatwiejsze jest podawanie materiału dodatkowego oraz większa odporność na kruche pękanie (rys. 3).

Klejenie biomateriałów
Szczególnym przypadkiem wykorzystania technik spajania w medycynie jest zastosowanie spoiw cementowych
w alloplastyce stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, a także w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. Istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu zabiegu wy-
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miany stawu biodrowego jest właściwe spojenie trzpienia
z kością udową. Połączenie to może być bezcementowe lub
z wykorzystaniem cementu kostnego jako spoiwa.
Cementy są produktami dwuskładnikowymi, z których
po wymieszaniu powstaje mieszanina, która zostaje umieszczona w miejscu przeznaczenia. W chirurgii kostnej cementy
znalazły dwa główne zastosowania:
– do mocowania endoprotez stawów – spajanie metali lub
innych materiałów z kością lub wzajemne;
– w chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej – ścisłe wypełnianie przestrzeni ubytków kostnych.
Większość stosowanych obecnie cementów akrylowych
ma podobny skład, który nieznacznie się zmienia w zależności od producenta. W tablicy II przedstawiono typowy dla
akrylowych cementów kostnych skład chemiczny. W wyniku
zmieszania składników w obecności aktywatora i stabilizatora zachodzi proces polimeryzacji monomeru aktywowany
nadtlenkiem benzoilu.

Tablica II. Typowy skład akrylowych cementów kostnych [6]
Table II. Typical constitution of acrylic bone cements [6]
Udział
% wag.

Składnik stały
– proszek

Udział
%
wag.

Metakrylan metylu
(monomer)

do 85

polimetakrylan
metylu (PMMA)

90

Metakrylan butylu
(środek wiążący)

15

nadtlenek benzoilu
(inicjator)

2÷3

Dimetylo paratoluidyna (aktywator)

2÷3

Hydrochinon
(stabilizator, inhibitor)

4÷8

do 2

BaSO4 lub ZrO2
(środek cieniujący)

Składnik ciekły

Cement kostny został użyty po raz pierwszy w transplantologii w latach 50. przez Charnleya. Cement poprawił
znacznie połączenie pomiędzy sztywną metalową protezą
o wysokim module sprężystości a tkanką kostną o niskim
module. Wprowadzenie tego materiału do praktyki klinicznej
spowodowało jednak pojawienie się wielu nowych problemów, takich jak:
– wysoka temperatura polimeryzacji;
– wydzielanie toksycznych monomerów;
– skurcz cementu podczas polimeryzacji;
– porowatość tworzywa sztucznego;

–

złe dopasowanie właściwości wytrzymałościowych spowodowane tym, że cement jest materiałem mniej wytrzymałym zarówno od kości, jak i od implantu.
Cement kostny, wypełniając wolną przestrzeń pomiędzy
protezą a nieregularną powierzchnią kości, spełnia ważną
rolę w stabilizowaniu endoprotezy. Stanowi on warstwę pośrednią między metalową protezą o wysokiej sztywności
a kością charakteryzującą się mniejszą sztywnością. Przenoszone przez cement obciążenia związane są z poruszaniem się, dlatego badania właściwości mechanicznych cementów powinny odbywać się zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych.
Cementy kostne charakteryzują się następującymi parametrami technologicznymi:
– czas wiązania – jest to czas, który upływa od momentu
połączenia składnika proszkowego z ciekłym do całkowitego utwardzenia tworzywa. Po wymieszaniu składników uzyskuje się ciekłą homogeniczną masę o małej lepkości. Ciecz ta w krótkim czasie zwiększa swoją
lepkość, uzyskując konsystencję ciasta. Potem cement
traci kleistość, a dalsza polimeryzacja doprowadza go
do stanu stałego. Czas wiązania zależy od stosunku
ilościowego składników ciekłego i proszkowego, temperatury składników oraz temperatury otoczenia. Niska
temperatura wydłuża czas wiązania. Na przykład zwiększenie temperatury z 20 do 27ºC skraca czas wiązania
o ok. 2 min;
– wydzielanie ciepła – związane jest z egzotermiczną
reakcją polimeryzacji. Wydzielanie ciepła rośnie wraz
z grubością ścianki cementowej protezy. Badania tego
zjawiska określiły, że maksymalna grubość ścianki nie
powinna przekraczać 4 mm. Polimeryzacja tworzywa
przy takiej grubości ścianki zapewnia bezpieczną ilość
ciepła, która nie powoduje koagulacji białek będącej
przyczyną martwicy;
– skurcz materiału – obserwowany podczas reakcji polimeryzacji. W pierwszej fazie reakcji obserwuje się zmniejszanie objętości protezy. Podczas fazy, w której obserwowane jest wydzielanie dużej ilości ciepła, następuje
zwiększenie objętości. Podczas stygnięcia cementowej
plomby następuje kolejny skurcz. Teoretycznie monomer
podczas reakcji polimeryzacji traci 20% swojej objętości,
dlatego przykładowa kompozycja składająca się w jednej
trzeciej z monomeru i dwóch trzecich proszku charakteryzuje się 8% skurczem;
– lepkość – jest ważnym parametrem decydującym o zapewnieniu właściwej penetracji tkanki kostnej przez cement. Dlatego sugeruje się używanie cementów o małej lepkości, które penetrując głębiej kość gąbczastą,
zapewniają lepsze właściwości użytkowe w porównaniu
z cementami o dużej lepkości;
– porowatość – charakteryzuje ilość powietrza wprowadzoną do cementu podczas mieszania składnika ciekłego
z proszkowym. W typowych zastosowaniach porowatość
mieści się w przedziale 5÷16%;
– właściwości mechaniczne – są najbardziej zróżnicowanym parametrem stosowanych obecnie akrylowych
cementów kostnych. W większości publikacji autorzy
skupiają się na gęstości (opisującej w pewnym stopniu
porowatość cementów), masie cząsteczkowej, module
Younga, wytrzymałości zmęczeniowej (podczas ścierania, ściskania, zginania i ścinania) i udarności. Cement
przenosi naprężenia pomiędzy endoprotezą a kością.
Powtarzające się cyklicznie naprężenia powodują zmia-

ny właściwości mechanicznych tego tworzywa. Dlatego
podstawowymi parametrami wytrzymałościowymi są
wytrzymałość zmęczeniowa oraz udarność. Większość
badań mających na celu poprawienie cech wytrzymałościowych cementów kostnych zakłada główny wpływ
porowatości, która je obniża. Dodatkowo na właściwości mechaniczne mają wpływ wielkości porów, zawartość środków cieniujących i masa cząsteczkowa. Niską
porowatością, lepszymi właściwościami zmęczeniowymi oraz lepszą udarnością charakteryzują się cementy
o obniżonej lepkości (porowatość około 5%).
Pomimo dużego zróżnicowania wartości poszczególnych cech, wszystkie cementy spełniają wymagania normy
ISO 5833.
Na właściwości mechaniczne akrylowego cementu kostnego mają wpływ następujące czynniki (tabl. III):
– skład chemiczny (rodzaj polimeru i jego masa cząsteczkowa, rodzaj monomeru, zawartość inicjatora, aktywatora
i stabilizatora);
– czynniki zewnętrzne (temperatura, wilgotność względna
otoczenia);
– starzenie;
– różnego rodzaju dodatki (np: środki cieniujące i antybiotyki);
– niewłaściwa technika mieszania i ugniatania;
– spóźnione wprowadzenie cementu do kości;
– zanieczyszczenie krwią i resztkami tkanek.

Tablica III. Wybrane właściwości handlowych cementów
kostnych [7÷10]
Table III. Selected trade properties of bone cements
[7÷10]

Cecha

Cement

Kość zbita

Kość
gąbczasta

Temperatura
polimeryzacji Tp, ºC

55÷82,5

-

-

Masa cząsteczkowa
Mn • 103

300÷600

-

-

Wytrzymałość na ściskanie Rs, N/mm2

65÷125

170÷193

1,9÷7,0

Odporność na pękanie
KIC, N/mm2•m½

1,4÷2,2

2÷12

-

Wytrzymałość na zginanie Rg, N/mm2

54÷116

160÷180

15,8

Moduł Younga przy
zginaniu E, N/mm2

2000÷2700

17000÷19000

180÷330

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, N/mm2

35÷40

60÷160

-
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Technika implantacji
W pierwszej kolejności dokonuje się przymiaru trzpienia
endoprotezy, aby określić miejsce wykonania cięcia na szyjce kości udowej w celu odcięcia jej wraz z główką.
Warunkiem uzyskania maksymalnej wydolności mechanicznej szyjki jest pozostawienie jej na długości ok.
1 cm w strefie określanej jako łuk Adamsa. Po odcięciu piłką
mechaniczną części szyjki wraz z główką, zostaje wycięty
w tkance gąbczastej szyjki otwór o kształcie prostokąta, penetrujący do jamy szpikowej.
W powstały otwór wprowadza się odpowiednio wyprofilowane narzędzie w celu wykonania posadowienia dla trzpienia. W dalszej kolejności należy je irygacyjnie przepłukać celem usunięcia uszkodzonych tkanek i osuszyć gazą. Do tak
przygotowanej jamy wprowadza się przygotowany półpłynny
cement kostny w obecności przewodu odpowietrzającego
(igielitowa rurka o średnicy 4 mm). Końcowym etapem jest
umieszczenie w wypełnionej cementem jamie trzpienia endoprotezy, aż do oparcia się kołnierza o szyjkę kości udowej.
W trakcie zestalenia cementu kostnego na protezę wywiera
się nacisk. W tym czasie z otoczenia endoprotezy usuwa się
także dren odpowietrzający oraz resztki cementu.
Podczas wykonywania kompozycji uwzględnia się na
ogół zalecenia producenta cementu i dla temperatury 22ºC
dobiera się na podstawie wykresu (rys. 4) czasy poszczególnych czynności, które przedstawiono w tablicy IV. Wskazane
jest, aby homogenizacja składników kompozycji przebiegała
w warunkach obniżonego ciśnienia. Warunki takie gwarantują specjalne mieszadła oferowane przez producenta cementu (rys. 5).
Możliwe jest także zastosowanie alternatywnej metody, polegającej na zastosowaniu obniżonego ciśnienia po
wymieszaniu cementu. Obniżone ciśnienie uzyskuje się
w szczelnym eksykatorze podłączonym wężem do wodnej
pompki inżektorowej. Schemat stanowiska do wytwarzania
kompozycji tą metodą przedstawiony został na rysunku 6.
Zbadano trzy warianty wytwarzania kompozycji. Pierwszy wariant polegał na wymieszaniu kompozycji i utwardzaniu cementu w warunkach ciśnienia atmosferycznego.
W drugim wariancie sprawdzono skuteczność stosowania
obniżonego ciśnienia w trakcie utwardzania cementu. Trzeci
wariant miał potwierdzić skuteczność mieszania kompozycji
pod obniżonym ciśnieniem. Utwardzanie spoiwa odbywało
się pod ciśnieniem atmosferycznym. Warianty wytwarzania
cementu przedstawiono w tablicy V.

Rys. 4. Wpływ temperatury na czas mieszania i utwardzania cementu Surgical Simplex® podany przez producenta
Fig. 4. Influence of temperature on time of agitating and hardening
of the Surgical Simplex® cement, shown by the manufacturer
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Wyznacznikiem przydatności sposobu wytwarzania spoiwa była porowatość oraz odchylenie standardowe charakteryzujące powtarzalność cech cementu. Najwyższą porowatością wynoszącą 9,33% (tabl. VI) charakteryzowały się
próbki przygotowane w wyniku mieszania i utwardzania pod
ciśnieniem atmosferycznym. Pomiary próbek wykonanych tą
metodą obarczone były także znacznym błędem dochodzącym do 50%.
Tablica IV. Przebieg procesu sporządzania cementowego
spoiwa
Table IV. Course of the cement bond preparation process
Zabieg

Czas
zabiegu, s

Napełnienie naczynia proszkowym składnikiem cementu

-

Dodanie ciekłego składnika w założonej ilości

-

Mieszanie cementu do momentu
uzyskania homogenicznej masy

90

Wypełnienie formy ciekłym cementem

180

Czas wiązania cementu

1800

Wyjęcie próbek z formy i ich dalsza obróbka

a)

-

b)

Rys. 5. Mieszadła do homogenizacji badanych kompozycji cementowych w warunkach obniżonego ciśnienia: a – MixEvac® II
– standardowe mieszadło najczęściej wykorzystywane w zabiegach, b – ACM® SYSTEM – mieszadło wyposażone w cylinder
(w dolnej części) służący do wstrzykiwania cementu pod ciśnieniem
do kanału szpikowego kości
Fig. 5. Agitators used for homogenization of cement compounds tested in conditions of reduced pressure: a – MixEvac® II – standard
agitators most often used during in procedures, b – ACM® SYSTEM
– an agitator equipped with a cylinder (in the bottom part) used for
cement injection under pressure to the bone narrow canal

Rys. 6. Stanowisko do wytwarzania próbek pod obniżonym ciśnieniem; 1 – pompa, 2 – przewód łączący, 3 – eksykator
Fig. 6. Stand for making of samples under reduced pressure;
1 – pump, 2 – connecting cable, 3 – exsiccator

Modyfikacja spojeń cementowych

Tablica V. Warianty wytwarzania spoiwa
Table V. Variants of bond manufacturing
Ciśnienie mieszania

Ciśnienie utwardzania cementu

atmosferyczne

atmosferyczne

atmosferyczne

obniżone

obniżone

atmosferyczne

Tabela VI. Wynik oznaczania porowatości w zależności
od wariantu przygotowania kompozycji
Tabela VI. Result of porosity determination depending on
a variant of compound preparation
Nr oznaczenia

W praktyce klinicznej stosuje się również modyfikację
cementów kostnych wodnymi roztworami hormonów (kalcytonina łososiowa) poprawiających warunki tworzenia w
sąsiedztwie spojenia nowej tkanki kostnej [11]. Modyfikacja
preparatem następuje podczas zabiegu alloplastyki powodując niewielkie obniżenie właściwości wytrzymałościowych
cementu. Najnowsze badania spojenia kość-cement-implant

Wariant przygotowania kompozycji
1

2

3

1

10,6

2,72

1,40

2

3,59

9,73

1,84

3

5,35

5,35

2,02

4

13,9

9,29

1,67

5

13,2

10,6

1,31

średnia

9,33

7,54

1,65

S

4,64

3,37

0,293

Zastosowanie obniżonego ciśnienia podczas utwardzania cementu nie przyniosło poprawy z uwagi na znaczną
lepkość kompozycji, którą po wymieszaniu umieszczano
w formach. Lepkość była na tyle wysoka, że wprowadzone
podczas mieszania powietrze było zatrzymywane wewnątrz
cementu. Próbki wykonane przy zastosowaniu obniżonego
ciśnienia podczas utwardzania miały znaczną porowatość
wynoszącą 7,54% oraz niejednorodność dyskwalifikującą
ten wariant do zastosowań praktycznych.
Wysoką jednorodność materiału doświadczalnego,
wpływającą na powtarzalność wyników badań i zmniejszenie porowatości, uzyskano w wyniku mieszania w mieszadle
umożliwiającym sporządzanie kompozycji w warunkach obniżonego ciśnienia. Zmniejszenie porowatości niemodyfikowanego cementu do poziomu 1,7% przy stosunkowo dobrej
powtarzalności próby (błąd w granicach 17%) pozwala na
wykonanie badań.
Najwydajniejsze usuwanie powietrza z kompozycji zachodzi wtedy, kiedy ma ona niską lepkość. Stosując odpowiedni reżim czasowy, można osiągnąć wysokie parametry
wytrzymałościowe oraz dużą powtarzalność.
Od pierwszego zastosowania cementowych endoprotez
technika spajania ulegała ciągłym modyfikacjom. Początkowo składniki cementu mieszano w otwartym naczyniu,
a następnie tak przygotowaną masą wypełniano ręcznie
jamę szpikową i wprowadzano do niej trzpień endoprotezy.
Opisana technika zapewniała 85% skuteczność na przestrzeni 15 lat od wszczepienia. Późniejsze modyfikacje techniki łączenia kości z protezą za pomocą cementów kostnych
oparte były na obserwacjach połączenia z autopsji oraz na
modelach laboratoryjnych.
W wyniku badań na przestrzeni lat koncentrowano się
głównie na poprawieniu wiązania pomiędzy cementem
a kością oraz na zminimalizowaniu porowatości cementu
obniżającej jego właściwości mechaniczne. Wprowadzono również różnego rodzaju przyrządy do pozycjonowania
protez, dzięki którym oprócz prawidłowej pozycji protezy
uzyskiwano optymalną grubość cementowej plomby. W wyniku ulepszania technik spajania poprawiono efektywność
cementowych połączeń, która wynosi obecnie 85÷90% na
przestrzeni 15 lat oraz 80÷85% na przestrzeni 20 lat.

Rys. 7. Sposób określania przebiegu pękania w porowatej strukturze
modyfikowanego cementu kostnego: a – podział na siatkę elementów skończonych, b – zdjęcie mikroskopowe przełomu, c – przemieszczenia w osi y, d – naprężenia w osi y [12]
Fig. 7. Method of determination of cracking run in the porous structure of modified bone cement: a – division to the finite elements net,
b – microscopic photograph of the fracture, c – displacements in y
axis, d – stresses in y axis [12]

a)

b)

Rys. 8. Rozkład naprężeń zredukowanych (N/mm2) w czasie 0,26 s:
a – dla układu kość-cement-implant, b – dla cementowej plomby [12]
Fig. 8. Distribution of reduced stresses (N/mm2) during 0.26 s:
a – for a bone-cement-implant structure, b – for a cement filling [12]

Przegląd spawalnictwa 11/2009

13

wykazują jednak, że domieszka wywołująca porowatość na
poziomie 8% nie wpływa znacząco na osłabienie połączenia, ale za to poprawia w znaczący sposób jego bioaktywność [12].
Analizę cech połączeń domieszkowanych cementów
kostnych ze względu na właściwości makro- i mikrostrukturalne oraz mechaniczne przeprowadzono na przykładzie
dwuskładnikowego, akrylowego cementu kostnego Surgical
Simplex® P domieszkowanego wodnym roztworem syntetycznej kalcytoniny łososiowej Calcitonin 100. W badaniach
określono zależność między ilością domieszki preparatu
a porowatością cementowego spoiwa. W części badań
poświęconej analizie numerycznej wykonano symulację
wpływu porowatości na rozkład naprężeń i przemieszczeń
w strukturze cementowego spoiwa (rys. 7). Podstawę symulacji stanowiły wyniki analizy ilościowej porowatości
i morfologii porów. Symulacja ta była podstawą do ustalenia mechanizmu pękania w trakcie badań mikroskopowych
przełomów. Dodatek wodnego modyfikatora zwiększa również chropowatość powierzchni spojenia, co intensyfikuje
proces uwalniania leku. Przeprowadzono także symulację
numeryczną spojenia kość-cement-implant w funkcji porowatości i okresu odpowiadającemgo jednemu cyklowi chodu
człowieka. W wyniku badań nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy rozkładem naprężeń i odkształceń cementów
o różnej porowatości. Aby przybliżyć wyniki, przedstawiono

Wnioski
Wyniki prowadzonych badań potwierdzają przydatność cementowych spojeń do typowych połączeń klejonych stosowanych w inżynierii spajania, zależność
ich właściwości mechanicznych od sposobu przygotowania masy wielkości domieszki; zależność dynamiki
uwalniania aktywnych modyfikatorów od porowatości
i chropowatości; wpływ porowatości i morfologii porów
na rozkład naprężeń w strukturze, a przez to na zjawisko
powstawania pęknięć.
Optymalną domieszką wodnego roztworu aktywnego biologicznie modyfikatora pod względem parametrów
mechanicznych jest domieszka wywołująca porowatość
na poziomie 8%. Domieszka ta nie powoduje pogorszenia
wytrzymałości na zginanie i modułu sprężystości podczas
zginania poniżej poziomu ujętego w normie ISO 5833.
Inaczej jest z wytrzymałością na ściskanie, która
choć mieści się w normie, jest niska nawet dla cementu niemodyfikowanego. Domieszka powoduje spadek
tego parametru poniżej ustalonego poziomu. Mimo to
wieloletnia praktyka zweryfikowała ustalenia normy,
zmieniając zawyżony poziom wytrzymałości na ściskanie do wartości charakterystycznej dla kości gąbczastej, z którą cement współpracuje. Wytrzymałość
na ściskanie dla cementu o porowatości 8,3% spełnia
te wymagania.
Zagadnienia spajania w medycynie obejmują bardzo
szeroki obszar zastosowań, z którego w artykule omówiono głównie klejenie. Dzięki ciągłemu rozwojowi technik spajania oraz zastosowaniu najnowocześniejszych
technologii kształtowania struktury, kształtu i właściwości biomateriałów, następuje ciągła poprawa warunków
życia, ograniczająca koszty leczenia.
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na rysunkach symulacje dotyczące najbardziej reprezentatywnej porowatości wynoszącej 8,3%.
Wartości naprężeń i odkształceń zależą proporcjonalnie
od przyłożonej siły i wykazują koncentrację w górnej i środkowej części spojenia kość-cement-implant (rys. 8).
Naprężenia są największe w trzpieniu endoprotezy i maleją przy przechodzeniu przez spojenie, osiągając najniższe
wartości w tkance kostnej.
Wartości naprężeń w cemencie kostnym mieszczą się
w zakresie sprężystym dla każdego wariantu porowatości.
Porowatość cementowego spojenia wpływa na powstałe naprężenia w minimalnym stopniu. Naprężenia w analizowanym układzie zależą w dużym stopniu od geometrii protezy.
Kierunek naprężeń jest ściśle uzależniony od miejsca
analizy. Bliżej osi oddziałującej siły naprężenia normalne
przyjmują znak ujemny (następuje ściskanie cementowego
spojenia), a w miejscach układu znajdujących się najdalej
od osi siły naprężenia przyjmują znak dodatni (następuje
rozciąganie). Różnice między naprężeniami ściskającymi
a rozciągającymi wskazują na przewagę naprężeń ściskających spojenie.
Przemieszczenia w analizowanym układzie są rozłożone
zgodnie z przewidywaniami, tzn. są największe w punkcie
przyłożenia siły, a najmniejsze w miejscu utwierdzenia. Zauważono dość istotny wpływ modyfikacji cementu na wartości przemieszczeń.
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Lutowanie miękkie aluminium z miedzią
Soldering of aluminium with copper
Streszczenie

Abstract

Lutowanie miękkie aluminium z miedzią ma coraz
większe znaczenie, z uwagi na stosunkowo niską temperaturę procesu, wynoszącą ok. 400÷450oC. Jest ono
stosowane nie tylko w przemyśle elektrotechnicznym
w łączeniu przewodów Al – Cu, ale coraz częściej
w budowie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i
kolektorów słonecznych [1-5]. W artykule przedstawiono
problemy występujące w lutowaniu miękkim aluminium
z miedzią. Do lutowania użyto lutów cynkowych z dodatkiem 2, 4 i 15 % wag. Al.
Przedstawiono wyniki pomiarów zwilżalności i rozpływności lutów cynkowych na podłożu aluminiowym i
miedzianym, a także badania metalograficzne, pomiary
mikrotwardości i wyniki ze statycznej próby ścinania połączeń lutowanych Al–Cu. Przedstawiono również wyniki
prób lutowania rurek miedzianych z blachą aluminiową lutami w otulinie topnikowej.

Soldering of aluminium with copper becomes more
significant, because of relatively low process temperature
of about 400÷450oC. It is applied not only in electrotechnical industry, in Al – Cu conductors joining, but also in cooling and air-conditioning equipments and solar collectors
construction [1-5]. In this paper problems concerning Al
– Cu soldering are presented. For soldering zinc solders
with addition of 2, 4 and 15 wt% Al has been used.
Results of wettability and spread factor measurements
of zinc solders on aluminium and copper surface, as well
as metallography, microhardness and shearing tests of
Al – Cu joints are presented. Effects of copper pipes with
aluminium plate soldering with application of flux coating
solders are also described.

Wstęp
Zastosowane w procesie lutowania metale, tj. aluminium
i miedź różnią się znacznie właściwościami fizykochemicznymi i mechanicznymi (tabl. I).
Jak wynika z analizy danych, przedstawionych w tablicy
I, największe różnice dotyczą temperatury topnienia obydwu
metali, temperatury topnienia tlenków, a także współczynników rozszerzalności liniowej oraz przewodności cieplnej.
Zarówno aluminium, jak i miedź charakteryzują się znaczną plastycznością, ale ich właściwości wytrzymałościowe
i twardość znacznie się różnią.
Aluminium jest metalem trudniej lutowanym od miedzi,
szczególne znaczenie ma tu obecność trwałych tlenków aluminium o temperaturze topnienia 3-krotnie przewyższającej
temperaturę topnienia czystego metalu. Z tego względu przy
lutowaniu pary Al – Cu dobiera się zarówno luty, jak i topniki
przede wszystkim do lutowania aluminium. Mogą wystąpić
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nzw. PWr,
dr hab. inż. Kazimierz Granat, prof. nzw. PWr,
dr inż. Tomasz Piwowarczyk, mgr inż. Tomasz
Wojdat – Politechnika Wrocławska, dr inż. Hubert Drzeniek – Euromat Sp. z o.o. Wrocław.

Tablica I. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne aluminium i miedzi [6-10]
Table I. Physico-chemical and mechanical properties of aluminium and copper [6-10]
Aluminium

Miedź

2,7 · 103

8,9 · 103

Temperatura topnienia Tt, C

660

1083

Temperatura wrzenia Tw, oC

2519

2567

Temperatura topnienia tlenków, oC

2050
(Al2O3)

1064
(Cu2O)
1336
(CuO)

Współczynnik rozszerzalności
liniowej α, 1/K

23,6 ·
10-6

16,7 ·
10-6

Przewodność cieplna właściwa λ, W/mK

237

397

Skurcz odlewniczy, %

1,75

1,6

Moduł sprężystości wzdłużnej, GPa

66,6

124

Właściwości
Gęstość ρ, kg/m3
o

Umowna granica plastyczności R0,2, MPa

40

60

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

105

227

Wydłużenie względne A10, %

49

60

Przewężenie względne, %

27

46

Twardość, HB

17

47
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wtedy problemy lutownicze związane ze zwilżalnością i rozpływnością lutów na miedzi. Lutowanie miękkie aluminium
z miedzią może być przeprowadzone różnymi metodami,
takimi jak: płomieniowe, indukcyjne, oporowe i ultradźwiękowe. W tym ostatnim przypadku zniszczenie warstwy tlenków
aluminium następuje w wyniku zjawiska kawitacji [1].
W lutowaniu miękkim aluminium z miedzią stosowane są
luty na bazie Sn–Cu, Sn–Zn, Zn–Cd i Zn–Al. Szczególne
znaczenie i coraz większe zastosowanie zyskują luty na bazie cynku z dodatkiem zwykle do 15 % wag. aluminium. W
procesie lutowania stosowane są topniki na bazie chlorków i
fluorków litu, cyny i cynku [5], a ich pozostałości po lutowaniu
muszą być usunięte, gdyż stanowią zagrożenie korozyjne.
Podobnie jak w lutowaniu twardym korzystne jest stosowanie topników niekorozyjnych, gdyż pozostałości żużli potopnikowych często są trudne do usunięcia z powodu kłopotliwego dostępu.

Materiały lutownicze
stosowane w badaniach
Do prób lutowania zastosowano luty na bazie cynku z
dodatkiem 2, 4 i 15% wag. aluminium (tabl. II). W tablicy II
zamieszczono również skrótowe oznaczenia lutów stosowane w dalszej części artykułu. Układ równowagi aluminium – cynk pokazano na rysunku 1. Temperatura topnienia
stosowanych lutów mieści się w zakresie 382÷450oC. Naj-

Tablica II. Skład lutów cynkowych i ich temperatura topnienia
[13]
Table II. Zinc solders composition and their melting temperature [13]
Skład chemiczny
% wag.

Oznaczenie lutu wg
PN EN ISO 3677
Temperatura topnienia, oC

Oznaczenie
skrótowe

Zn

Al

S-Zn98Al2 – 382/407

L-ZnAl2

98

2

S-Zn96Al4 – 382/387

L-ZnAl4

96

4

S-Zn85Al15 – 382/450

L-ZnAl15

85

15

mniejszą temperaturą topnienia odznacza się lut L-ZnAl4,
w zakresie 382÷387oC, którego skład jest zbliżony do składu
eutektycznego. Eutektyka Al–Zn występuje przy zawartości
5% wag. Al w temperaturze 382oC. Rozpuszczalność aluminium w cynku w temperaturze eutektycznej wynosi 1% wag.
i maleje wraz z obniżeniem temperatury do wartości 0,05%
wag. Al w temperaturze 20oC [11,12].
W próbach lutowania stosowano luty w postaci drutów
o średnicy: 1,0 mm (L-ZnAl4 i L-ZnAl15) oraz 1,6 mm
(L-ZnAl2 i L-ZnAl4). Do lutów używano aktywnego topnika
niekorozyjnego ze związkami cezu o ozn. Eurotop Al 380,
w postaci pasty lutowniczej, produkowanego przez firmę
Euromat [13]. Stosowano również luty o średnicy 2,0 mm
w niekorozyjnej otulinie topnikowej, gdzie udział topnika wynosi 20 ÷ 25% wag. (rys. 2) [13]. Ułatwia to proces lutowania
pracownikom o mniejszych umiejętnościach manualnych,
szczególnie w warunkach montażowych.

Pomiary zwilżalności
i rozpływności lutów

Rys. 1. Układ równowagi aluminium – cynk [11]
Fig. 1. Aluminium – zinc equilibrium system [11]

Rys. 2. Lut L-ZnAl4 w otulinie topnikowej [13]
Fig. 2. L-ZnAl4 flux coating solder [13]
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Pomiary zwilżalności i rozpływności lutów przeprowadzono na blaszkach aluminiowych i miedzianych o grubości 0,5 mm i powierzchni 50 x 50 mm. Do prób zwilżalności
stosowano luty o masie 0,1 g, a do prób rozpływności – luty
o masie 0,5 g, pocięte na odcinki o długości ok. 1 mm. Próbki
lutów pokryto topnikiem o masie równej połowie masy lutu.
Bezpośrednio przed próbami podłoże aluminiowe i miedziane oczyszczono papierem ściernym o ozn. 400 i odtłuszczono rozpuszczalnikiem Nitro. Próby przeprowadzono przez
nagrzewanie oporowe i płomieniowe.
W metodzie oporowej próbki podgrzewano za pomocą urządzenia z płytą grzewczą o mocy 1,5 kW. Czas nagrzewania od momentu stapiania lutu wynosił 1,0 min.
W metodzie płomieniowej blaszki podgrzewane były od dołu
płomieniem propanowo-powietrznym. W metodzie tej czas
nagrzewania od momentu stopienia lutu był 2-krotnie krótszy
aniżeli w metodzie oporowej i wynosił 30 s.
Po przeprowadzeniu prób zwilżalności przez nagrzewanie
oporowe, próbki przecięto w połowie rozpłyniętej kropli lutu
i przygotowano zgłady metalograficzne. Sfotografowano je i
na tej podstawie określono graficznie kąty zwilżania, których
wartości zamieszczono w tablicy III. Są to wartości średnie
z czterech pomiarów. Przykładowe próby zwilżalności lutem
L-ZnAl4 na podłożu aluminiowym i miedzianym pokazano na
rysunku 3. W wyniku oddziaływania lutu cynkowego podłoże
aluminiowe ulega roztwarzaniu, a w przypadku podłoża miedzianego powstaje w lutowinie strefa reakcyjna o szerokości
dochodzącej do 50 μm (rys. 3b). Jej mikrotwardość wynosi

Tablica III. Wyniki pomiarów zwilżalności lutów cynkowych
na podłożu aluminiowym i miedzianym
Table III. Wettability of zinc solders on aluminium and copper surface
Oznaczenie lutu

Kąt zwilżania, o
podłoże Al

podłoże Cu

L-ZnAl2

6

52

L-ZnAl4

6

25

L-ZnAl15

6

35

Tablica IV. Wyniki próby rozpływności lutów cynkowych na
powierzchni aluminium i miedzi
Table IV. Spread factor of zinc solders on aluminium and
copper surface
Metoda

oporowa

płomieniowa

Rys. 3. Zwilżalność lutu cynkowego L-ZnAl4 na podłożu: a – aluminiowym, b – miedzianym
Fig. 3. Wettability measurements of zinc solders L-ZnAl4: a – on
aluminium, b – copper surface

471÷522 HV 0,025. Na innych przekrojach połączeń zauważono w tej warstwie pęknięcia poprzeczne. Podobne efekty
oddziaływania na granicy z podłożem Al i Cu zaobserwowano w przypadku pozostałych lutów cynkowych L-ZnAl2
i L-ZnAl15. Na obecnym etapie badań nie przeprowadzono
analizy faz międzymetalicznych, z układu Cu–Al, tworzących się na granicy lutowiny L-ZnAl4 z miedzią. Mimo stosunkowo niewysokiej temperatury lutowania, nieco powyżej
400oC, dochodzi tu do zjawisk dyfuzyjnych. Należy jednak
zaznaczyć, że czas oddziaływania lutów cynkowych na podłoże Al i Cu w nagrzewaniu oporowym był stosunkowo długi
(1 min). Ogólnie zwilżalność lutów cynkowych na podłożu Al
jest dobra, a kąt zwilżania wynosi 6o niezależnie od rodzaju
lutu. Zwilżalność lutów Zn–Al na podłożu miedzianym jest
niezadowalająca. Kąt zwilżania poniżej 30o osiągnął tylko lut
L-ZnAl4.
W pomiarach rozpływności do obliczania pól powierzchni rozpłynięcia się lutów użyto programu optycznego DP
– Soft Olympus do akwizycji i obróbki cyfrowej zdjęć z funkcją planimetrowania powierzchni. Wyniki prób rozpływności

Rys. 4. Pomiary rozpływności lutów cynkowych na podłożu: a–c aluminiowym d–f miedzianym, wykonane metodą oporową
Fig. 4. Spread factor measurements of zinc solders on: a–c aluminium d–f, performed by resistance method

Lut

Pole powierzchni rozpłynięcia się lutu
na aluminium, mm2

na miedzi, mm2

L-ZnAl2

599

119

L-ZnAl4

896

173

L-ZnAl15

1025

246

L-ZnAl2

857

100

L-ZnAl4

859

131

L-ZnAl15

1026

165

lutów cynkowych, na podłożu aluminiowym i miedzianym,
obydwiema metodami zamieszczono w tablicy IV. Są to wartości średnie z trzech pomiarów.
Wzrost powierzchni rozpłynięcia lutów następował wraz
ze wzrostem zawartości aluminium w lucie, gdzie dla lutu
L-ZnAl15 uzyskano największą rozpływność, zarówno
w próbie oporowej, jak i płomieniowej. W obydwu metodach uzyskano niemal identyczny wynik dla lutów L-ZnAl15.
Znacznie mniejszą rozpływność miały luty cynkowe na
miedzi, gdzie pole powierzchni było wielokrotnie mniejsz
w porównaniu z rozpływnością na podłożu aluminiowym,
szczególnie dla lutu L-ZnAl15. Przykładowe powierzchnie
rozpływności poszczególnych lutów cynkowych na podłożu
Al i Cu pokazano na rysunku 4.

Próby lutowania, badania
metalograficzne,
pomiary mikrotwardości
Połączenia rurkowe aluminium z miedzią stosowane są
często w budowie urządzeń chłodniczych (rys. 5). Wykonano je, stosując nagrzewanie płomieniem propanowo-powietrznym przy użyciu lutu L-ZnAl4.
W rurkę aluminiową o średnicy 4,5 x 1,0 mm wlutowano
kapilarę miedzianą o średnicy 2,0 x 0,5 mm. Rurka kapilarna z miedzi pokryta była warstwą cynku, co ułatwia zwilżalność lutem cynkowym, a ponadto całe połączenie lutowane
ma podobną barwę. Warstwa cynku na powierzchni miedzi
stanowi również warstwę ochronną w tworzeniu się ogniwa
elektrochemicznego na granicy z lutowiną.

Rys. 5. Połączenia Al–Cu wykonane lutem L-ZnAl4
Fig. 5. Al–Cu joints made with L-ZnAl4 solder
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Makro- i mikrostrukturę połączenia lutowanego pokazano na rysunku 6. Próbki do badań metalograficznych szlifowano na wodnych papierach ściernych SiC do ozn. 4000,
a następnie polerowano je tlenkiem glinu. Uzyskane zgłady
obserwowano za pomocą mikroskopu świetlnego Olympus
CA25, sprzężonego z aparatem cyfrowym CAMEDIA C3030
i systemem archiwizacji obrazu. Zwracają uwagę wtrącenia
topnikowe położone na granicy lutowiny z miedzią. Świadczy
to o gorszym oddziaływaniu stosowanego topnika Eurotop Al
380 na miedź, w porównaniu z aluminium. Nie stwierdzono
natomiast tak agresywnego oddziaływania lutów cynkowych
na lutowane materiały, jak w przypadku nagrzewania oporowego (rys. 3). Wynika to stąd, że czas wykonania połączeń
lutowanych płomieniem propanowo-powietrznym był krótki
i wynosił kilkanaście sekund.
Kolejne próby lutowania przeprowadzono przez nagrzewanie płomieniowe rurki miedzianej o średnicy 10,0 x 1,0 mm
z blachą aluminiową o grubości 2,0 mm (rys. 7). Od połączeń tego rodzaju, występujących w kolektorach słonecznych, wymaga się dobrej przewodności cieplnej.
Przekrój połączenia lutowanego wykonanego lutem
w osłonie topnikowej L-ZnAl4 pokazano na rysunku 8. Również i tutaj zwracają uwagę wtrącenia topnikowe występujące na granicy lutowiny z miedzią. W strukturze lutu występują
dendryty roztworu stałego η oraz eutektyki η + α rozmieszczonej w przestrzeniach międzydendrytycznych.
Pomiary mikrotwardości przeprowadzono na złączu
Al–Cu z rysunku 5, stosując penetrator Vickersa przy obciążeniu 25 g. Pomiary przeprowadzono zgodnie z normą
PN-EN ISO 6507-1: 2007. Na rysunku 9 pokazano wyniki
pomiarów mikrotwardości wykonane w dwóch rzędach pomiarowych.
Największą mikrotwardość wykazuje lutowina na środku,
w zakresie 104÷118 HV 0,025. Miedź w pobliżu lutowiny osiąga mikrotwardość w zakresie 61÷74 HV 0,025. Najmniejszą
mikrotwardość w złączu lutowanym wykazuje aluminium,
w zakresie 25÷28 HV 0,015.

Rys. 6. a – makro-, b – mikrostruktura połączenia lutowanego
Al–Cu wykonanego lutem L-ZnAl4, szczelina lutownicza 0,25 mm, w
stanie nietrawionym
Fig. 6. a – macro-, b – microstructure (b) of Al–Cu soldering joint
made with L-ZnAl4 solder, gap 0,25 mm, unetched

Rys. 7. Połączenie rurki miedzianej z blachą aluminiową, wykonane
lutem otulonym L-ZnAl4
Fig. 7. Joint of copper pipe with aluminium sheet made with flux coating L-ZnAl4 solder
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Rys. 8. Makro- (a) i mikrostruktura (b) połączenia Al – Cu z rysunku
7, wykonanego lutem otulonym L-ZnAl4, w stanie nietrawionym
Fig. 8. Macro- (a) and microstructure (b) of Al – Cu soldering joint
from Fig. 7, made with flux coating L-ZnAl4 solder, unetched

Rys. 9. Rozkład mikrotwardości HV 0,025 w złączu Al–Cu wykonanym lutem L-ZnAl4
Fig. 9. Microhardness HV 0,025 distribution in Al – Cu joint made
with L-ZnAl4 solder

Statyczna próba ścinania
połączeń lutowanych Al–Cu
Do statycznej próby ścinania złączy lutowanych Al–Cu
przygotowano próbki pokazane na rysunku 10. Szerokość
szczeliny, ustalanej stalowym drutem dystansowym, wynosiła 0,25 mm.
Szerokość zakładki wynosiła 5,0 mm, złącza ścinano
w uchwycie z wkładkami dystansowymi, używając maszyny wytrzymałościowej firmy Instron, model 3369. Prędkość
przesuwu belki poprzecznej maszyny wynosiła 0,2 cm/min.
Metodą nagrzewania płomieniowgo wykonano po pięć połączeń lutowanych Al–Cu, dla każdego rodzaju lutu. Wyniki ze
statycznej próby ścinania złączy podano w tablicy V.
Zniszczenie złączy występowało w zakładce, a warstwa
lutu pozostawała na powierzchni aluminium. Wytrzymałość
na ścinanie złączy lutowanych Al–Cu nie jest duża i mieści
się w zakresie 22÷27,4 MPa, w zależności od rodzaju stosowanego lutu. Wytrzymałość na ścinanie złączy lutowanych
zwiększa się wraz z zawartością aluminium w lucie cynkowym, osiągając wartości maksymalne dla lutu L-ZnAl15.
W porównaniu ze złączami Al–Cu wykonanymi lutem
L-ZnAL4 wytrzymałość na ścinanie jest większa o 25%.

Rys. 10. Kształt i wymiary złącza zakładkowego do statycznej próby
ścinania
Fig. 10. Shape and size of lap joint for shear test

Tablica V. Wyniki statycznej próby ścinania złączy zakładkowych Al–Cu
Table V. Results of shear test of Al–Cu lap joints
Wytrzymałość na ścinanie
Lp.

Lut
Rt, MPa

1.

21,7

2.

22,6

3.

L-ZnAl2

22,0

4.

23,2

5.

20,6

6.

22,5

7.

23,1

8.

L-ZnAl4

27,2

9.

25,9

10.

24,5

11.

27,8

12.

28,1

13.

L-ZnAl15

26,6

14.

28,9

15.

25,4

Rtśr, MPa

22,0

24,6

27,4

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
– Luty cynkowe z zawartością 2, 4 i 15 % wag. Al mogą
być używane nie tylko do wykonywania aluminiowych
połączeń jednoimiennych, ale również połączeń typu
Al–Cu.
– Zwilżalność lutów cynkowych na podłożu aluminiowym jest całkowicie zadowalająca. Znacznie gorsza
zwilżalność występuje na miedzi. Podobne wyniki
osiągnięto w przypadku prób rozpływności lutów.
Rozpływność lutów cynkowych rośnie wraz ze wzrostem udziału Al i osiąga maksymalne wartości dla
zawartości 15 % wag. Al zarówno na podłożu aluminiowym, jak i miedzianym. Mimo znacznych różnic
w lutowności aluminium i miedzi lutami cynkowymi
uzyskuje się złącza poprawnie wypełnione lutem,
o szerokości szczeliny dochodzącej do 0,3 mm.
– W warunkach nagrzewania oporowego dochodzi do
roztwarzania aluminium w wyniku oddziaływania lutów cynkowych. Na granicy z miedzią powstaje natomiast strefa reakcyjna, wykazująca mikrotwardość
w zakresie 471÷522 HV 0,025. Świadczy to o zaistniałych zjawiskach dyfuzyjnych, mimo niewysokiej
temperatury lutowania. Szczególnie jest to uwidocznione podczas długiego czasu oddziaływania lutu na
miedź i aluminium. W przypadku krótkiego czasu nagrzewania płomieniem propanowo-powietrznym takie
zjawiska w złączach Al-Cu występują w ograniczonym zakresie.
– Wytrzymałość na ścinanie połączeń lutowanych
Al–Cu nie jest wysoka i osiąga wartości poniżej 30
MPa. Wytrzymałość połączeń lutowanych rośnie ze
wzrostem zawartości aluminium w lutach cynkowych.
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Doświadczenia przy wykonywaniu
połączeń doczołowych
ze stali martenzytycznej VM12-SHC
Experience in the welding
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Streszczenie

Abstract

VM12-SHC jest najnowszą stalą o zawartości 12%
chromu opracowaną przez firmę V&M. Dzięki dużej zawartości chromu oraz innych pierwiastków stopowych
stal ta odznacza się dużą odpornością na utlenianie
w wysokich temperaturach. Niestety zadeklarowana przez
producenta wytrzymałość na pełzanie w temperaturze
650oC nie spełnia oczekiwań. Aktualnie prowadzone są
prace nad wykorzystaniem tej stali na przegrzewacze
pary oraz planowane jest wdrożenie VM12-SHC przy produkcji ścian szczelnych dla prototypowych kotłów pracujących na bardzo wysokich parametrach temperaturowociśnieniowych.
Użytkowanie stali VM12-SHC na elementy ciśnieniowe wymaga kwalifikowanej technologii spawania, dlatego też przeprowadzone zostały badania mające na celu
sprawdzenie spawalności tej stali przez standardowe badania nieniszczące oraz niszczące.

VM12-SHC is a new developed by V&M steel with
12% Cr content. Thanks to this it has a very high corrosion resistance properties and is foreseen to the high
temperature and pressure parts of boilers. In spite of very
high corrosion resistance properties, VM12-SHC doesn’t
has declared by producer creep strength at 650oC and,
what’s more, it has even worse creep strength than P92
steel at 620oC.
Nevertheless VM12-SHC can be used satisfactory as
a superheater tubes and is also planned to be used in
ultra-supercritical boilers (720oC) as a membrane walls.
Therefore using of VM12-SHC in pressure parts requires a qualified welding procedures. In connection with
this, results of all necessary investigations have been
presented hereby in this paper. As was proved, all required mechanical properties of butt welded joints with tubes
ø44,5 x 8,8 mm met requirements of EN 12952-6 standard and PED 97/23/EC rules.

Wstęp
Kluczowymi komponentami, których wykonanie i właściwości odgrywają istotną rolę w nowoczesnych kotłach parowych, są rurociągi, komory, przegrzewacze oraz ściany
szczelne. Elementy te pracują przy wysokich temperaturach
oraz ciśnieniu, dlatego też muszą charakteryzować się, między innymi, wysoką wytrzymałością na pełzanie.
Od rur przegrzewaczy, a w szczególności przegrzewaczy wtórnych, wymaga się wytrzymałości na zmęczenie
cieplne, dobrej spawalności, wspomnianej wytrzymałości na
pełzanie oraz odporności na korozję i utlenianie.
W latach osiemdziesiątych zaczęto z powodzeniem wdrażać stale martenzytyczne o zawartości 9% chromu, wprowadzając stal T/P91 do produkcji rur przegrzewaczy i komory.
Stal ta była modyfikowana przez kolejne lata, co doprowadziMgr inż. Michał Urzynicok – Zakład Elementów Kotłowych ZELKOT, mgr inż. Krzysztof Kwieciński – Instytut Spawalnictwa, dr inż. Marian Szubryt – TÜV NORD
Polska Sp. z o.o.
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ło do powstania nowych gatunków, takich jak P92 oraz E911,
w których molibden został wyparty przez wolfram. Modyfikacje składu chemicznego doprowadziły do zwiększenia odporności na pełzanie oraz podniosły temperaturę pracy komponentów kotłowych wykonanych z tych stali do ok. 620°C.
Niestety procesy związane z utlenianiem powierzchni oraz
gwałtowny spadek żarowytrzymałości w podwyższonych
temperaturach nadal powstrzymuje zastosowanie tych stali
w projektach najnowocześniejszych kotłów o supernadkrytycznych parametrach pracy.
Opracowana w latach pięćdziesiątych stal X20CrMoV121 o zawartości 12% chromu, a następnie modyfikowana
przez mikrododatki wolframu w latach siedemdziesiątych,
charakteryzowała się lepszymi właściwościami antykorozyjnymi oraz zwiększoną odpornością na utlenianie w porównaniu z gatunkami zawierającymi 9% chromu. Głównym zastosowaniem tej stali na świecie była produkcja łopatek turbin,
natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech
stosowano ją na rurociągi pary oraz rury przegrzewaczy.
Niestety stal X20 charakteryzowała się bardzo ograniczoną
spawalnością (szczególnie ze względu na wysoką zawartość węgla – ok. 0,2%) i przez to podatnością na pęknięcia

wodorowe, co w znacznym stopniu ograniczało jej zastosowanie. Obecnie stal X20, oprócz niewielkich elementów, takich jak np. tulejki osłonowe do termometrów montowanych
w rurociągach pary, nie jest już stosowana.
Zapotrzebowanie na stal, która odznaczałaby się dobrą
żaroodpornością i żarowytrzymałością, doprowadziło do
opracowania w Japonii i USA stali, które również zawierają 12% chromu (oraz dodatki molibdenu i wolframu), jednak
zawartość węgla nie przekracza w nich 0,14%, a w rzeczywistości węgla może być w niej nawet mniej niż 0,1%. Obecnie
w fazie rozwoju jest gatunek stali NF12 zawierający 2,5% kobaltu; 2,6% wolframu oraz bor, a także stal SAVE12 zawierająca 3% kobaltu, 3% wolframu oraz dodatki tantalu i niobu.
Europejską odpowiedzią na te nowoczesne stale o zawartości 12% chromu jest opracowana przez Vallourec
&Mannesmann stal VM12-SHC (special high corrosion
resistance – X12CrCoWVNb12-2-2; numer materiału wg
EN – 1.9994).

Charakterystyka stali
zastosowanej do badań
Podczas eksploatacji materiały takie jak E911 czy P92
mogą być teoretycznie zastosowane przy maksymalnej
temperaturze pracy wynoszącej 620°C. W temperaturach
wyższych odporność na pełzanie, utlenianie oraz osadzanie
się kamienia kotłowego nie jest wystarczająca. Z tego powodu firma Vallourec&Mannesmann zaprojektowała nową
stal zawierającą 12% chromu, która z założenia miała być
eksploatowana w temperaturze do 650°C. Częściowe zastąpienie molibdenu wolframem miało spowodować wzrost
wytrzymałości na pełzanie o ok. 30% oraz zwiększenie hartowności stali, natomiast mikrododatek boru miał za zadanie
stabilizację węglików M23C6. Niestety już wstępne badania
stali VM12, prowadzone między innymi w ramach projektu
europejskiego COST 536 wykazały, że stal ta ma bardzo dobrą żaroodporność, jednak jej wytrzymałość na pełzanie jest
niższa od wytrzymałości stali P92.
Niska zawartość węgla w stali VM12 w porównaniu ze
stalą X20 gwarantuje jej dobrą spawalność oraz zapobiega
powstawaniu pęknięć wodorowych. Po spawaniu konieczne
jest ostudzenie złącza spawanego w celu dokończenia przemiany martenzytycznej, a następnie konieczne jest przeprowadzenie obróbki cieplnej po spawaniu w temperaturze wytrzymania ok. 770°C. Producent zaleca, aby obróbka cieplna
po spawaniu przeprowadzona była maksymalnie 24 godziny
po zakończeniu procesu wykonywania złącza.
W trakcie wyżarzania odprężającego po spawaniu,
w wyniku zachodzących procesów dyfuzyjnych, następuje
obniżenie właściwości plastycznych, co może objawiać się
kruchością materiału. Kruchość ta może stwarzać zagrożenie wystąpienia pęknięć, szczególnie w miejscach występowania karbu geometrycznego, czyli np. podtopień, pęcherzy, wklęśnięcia grani. Poza pęknięciami istnieje również
niebezpieczeństwo występowania mikropęknięć, które pojawiają się w strefach przegrzania materiału i mają charakter
międzykrystaliczny. Struktura stali VM12, jak również innych
stali odpornych na pełzanie o zawartości 12% chromu, ma
postać martenzytu. W strukturze tej stali mogą wystąpić
również niewielkie zawartości ferrytu delta, który niestety
obniża żarowytrzymałość.

Skład chemiczny stali zawierających 12% chromu przedstawiono w tablicy I, natomiast porównanie właściwości mechanicznych w tablicy II.
Tablica I. Skład chemiczny wybranych stali zawierających
12% Cr (wg danych producenta)
Tabel I. Comparison of chemical composition of 12% Cr steels according to steel makers
Skład chemiczny, %

Gatunek

C

Si

Mn

Cr

Mo

Nb

Co

V

W

inne

X20

0,2

0,4

0,6

12

1

-

-

0,25

-

0,5Ni

HCM12A
(T/P122)

0,11

0,1

0,6

12

0,4

0,05

-

0,2

2

1Cu
0,003B
0,03N

NF12

0,08

0,2

0,5

11

0,2

0,07

2,5

0,2

2,6

0,004B
0,05N

SAVE12

0,1

0,3

0,2

11

-

0,07

3

0,2

3

0,04N
0,07Ta
0,04Nd

VM12SHC

0,12

0,5

0,3

11,5

0,3

0,055

1,6

0,25

1,5

0,25Ni
0,05N
0,0045B

Tablica II. Właściwości mechaniczne wybranych stali zawierających 12% (wg danych producenta)
Table II. Comparison of mechanical properties of 12% Cr
steels according to steel makers
Właściwości mechaniczne

Gatunek

Re, MPa

Rm, MPa

A min., %

X20

490

690

17

HCM12A
(T122)

400

620

20

NF12

580

780

?

SAVE12

470

685

?

VM12-SHC

450

620

19

Stal o oznaczeniu VM12-SHC stosowana jest głównie
na cienkościenne rury przegrzewaczy pary, natomiast VM12
przeznaczona będzie w przyszłości, jeśli wszelkie próby
materiałowe przebiegną pozytywnie, na grubościenne rury
komór kotła.

Przedmiot badań
Przedmiotem badań były doczołowe złącza spawane
rur o średnicy 44,5 x 8,8 mm gatunku X12CrCoWVNb12-2-2
(VM12-SHC). Skład chemiczny stali w stanie dostawy przedstawiono w tablicy III, a właściwości mechaniczne w tablicy IV.
Tablica III. Skład chemiczny badanej stali VM12-SHC
(wg atestu producenta)
Table III. Chemical composition of tested VM12-SHC steel
grade
Gatunek

VM12SHC

Skład chemiczny, %
C

Si

Mn

Cr

Mo

V

W

Co

inne

0,13

0,47

0,27

11,54

0,24

0,26

1,44

1,47

B-0,0045
N-0,048
Nb-0,044
Ni-0,27
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Tablica IV. Właściwości mechaniczne badanej stali VM12SHC (wg atestu producenta)
Table IV. Mechanical properties of tested VM12-SHC steel
grade
Właściwości mechaniczne
Gatunek

Re
MPa

Rm
MPa

A min.
%

HV

KV
J

VM12-SHC

554

755

21

228

66,3

Materiał dodatkowy do spawania
Prawidłowy dobór materiału dodatkowego do spawania
decyduje o uzyskaniu wymaganych właściwości połączenia.
Wykorzystywane do spawania materiały dodatkowe powinny zapewnić skład chemiczny spoiny i jej właściwości mechaniczne maksymalnie zbliżone do właściwości materiału
rodzimego.
Aktualnie jedynym dostępnym na rynku materiałem dodatkowym do spawania rur z VM12-SHC metodą TIG są pręty lite firmy BÖHLER/Thyssen o oznaczeniu Thermanit MTS
5CoT i średnicy 2,0÷2,4 mm. Skład chemiczny spoiwa zastosowanego podczas spawania podano w tablicy V, natomiast
zestawienie właściwości mechanicznych przedstawiono
w tablicy VI.
Tablica V. Skład chemiczny zastosowanego spoiwa (wg danych producenta)
Table V. Chemical composition of welding consumable used
during research
Skład chemiczny, %

Gatunek
C

Si

Mn

Cr

Mo

0,149

0,35

0,43

11,38

0,22

V

W

Co

Inne

1,640

N-0,032
Nb-0,051
Ni-0,33

W ZCrCoW12-2-2

0,207

1,51

Tablica VI. Właściwości mechaniczne zastosowanego spoiwa (wg danych producenta)
Table VI. Mechanical properties of welding consumable
used during research.
Gatunek
W ZCrCoW12-2-2

Właściwości mechaniczne
Re, MPa

Rm, MPa

A min., %

KV

560

720

17

27

Rys. 1. Przygotowanie rowka spawalniczego
Fig. 1. Preparation of welding groove

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie wykonanych ściegów
Fig. 2. Sketch of the joint

z rysunkiem 1. Podczas spawania wykonano ścieg graniowy,
dwa ściegi wypełniające oraz lico zgodnie z rysunkiem 2.
Jako gaz osłonowy dla grani zastosowano argon klasy 4.8.
Złącza próbne wykono w pozycji H-L045.

Cykl cieplny spawania
i obróbka cieplna po spawaniu
Przed spawaniem rura została podgrzana do temperatury ok. 200°C.
W trakcie spawania spawacz na bieżąco kontrolował
temperaturę międzyściegową, która nie przekraczała 280°C.
Po spawaniu próbki chłodzono do temperatury otoczenia.
Cykl cieplny spawania oraz wykres obróbki cieplnej po spawaniu przedstawia rysunek 3.

Proces spawania
Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą jest obecnie najpowszechniej stosowaną technologią wykonywania połączeń doczołowych rur kotłowych oraz wykonywania warstw
graniowych w rurach kolektorowych ze stali do pracy w podwyższonych temperaturach. Szerokie zastosowanie tej metody podyktowane jest przede wszystkim wysoką jakością
i czystością spoin oraz możliwością wykonywania złączy
zlokalizowanych w trudno dostępnych fragmentach konstrukcji. Badane złącza przygotowano do spawania zgodnie
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Rys. 3. Schemat cyklu cieplnego spawania oraz obróbki cieplnej
po spawaniu
Fig. 3. Welding and PWHT cycle

Plan badań
Po wykonaniu złączy spawanych przeprowadzono badania nieniszczące, tj.: VT, PT i RT w zakresie 100%. Badania
te wykonano z uwzględnieniem poziomu jakości B wg normy PN-EN ISO 5817. Po uzyskaniu pozytywnych wyników
badań nieniszczących, ze złączy zostały pobrane próbki
do badań niszczących wg schematu przedstawionego na
rysunku 4.
Zakres badań niszczących obejmował:
– statyczną próbę rozciągania złącza spawanego (próbki
R1 i R2),
– próbę zginania (zginanie od strony lica GL1 i GL2 oraz
grani GG1 i GG2),
– badania udarności (próbki VWT1÷VWT3 – karb nacięty
w spoinie; próbki VHT1÷VHT3 – karb nacięty w SWC),
– badania makroskopowe (próbka MA),
– badania mikroskopowe (próbka MI),
– pomiary twardości (próbka HV).

Wyniki próby udarności
spoiny i swc
Badania wykonano w celu określenia wartości pracy
łamania spoiny i strefy wpływu ciepła (SWC). Kryterium
określone przez normę PN-EN 12952-6 określa minimalną
wartość pracy łamania w SWC na poziomie 24 J w temperaturze otoczenia. Wartości te zaznaczono na wykresach linią
pogrubioną (rys. 6).
Uzyskane wyniki pracy łamania w spoinie i SWC są wyższe niż wartości wymagane przez przywołaną powyżej normę oraz minimalne wartości deklarowane przez producenta.
Co więcej, wyniki prób udarności przedstawione na rysunku
6 są wynikami uzyskanymi na próbkach o pomniejszonym
przekroju (5 x 10 mm), a zatem praca łamania w odniesieniu
do próbek o przekroju normalnym (10 x 10 mm) będzie dwukrotnie wyższa.

Rys. 4. Schemat pobierania próbek do badań niszczących
Fig. 4. The manner of cutting out of specimens from butt welded
joints of tubes

Wyniki badań próby statycznego
rozciągania złącza

Rm MPa

Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 895
w celu określenia wytrzymałości złącza spawanego na
rozciąganie (Rm) oraz weryfikacji uzyskanych wyników ze
względu na wymaganą minimalną wartość Rm dla materiału
rodzimego (MR), która wynosi 620 MPa wg danych producenta. Wartość tę zaznaczono na wykresach linią pogrubioną
(rys. 5). Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie
złącza spawane uległy zerwaniu poza spoiną, a zatem spełniły wymagania wytrzymałościowe i jakościowe.

Rys. 5. Wytrzymałość na rozciąganie złącza rury ø44,5x8,8 ze stali
gatunku VM12-SHC
Fig. 5. Results of tensile test of butt welded joints of tubes
ø44,5x8,8

Rys. 6. Praca łamania spoiny, SWC i materiału rodzimego w złączach doczołowych rur ø44,5x8,8 ze stali gatunku VM12-SHC
Fig. 6. Impact strength of weld metal in butt welded joints of tubes
ø44,5x8,8

Wyniki próby zginania
Próbę zginania z rozciąganiem lica (2 x FBB) i grani
(2 x RBB) spoiny wykonano zgodnie z normami
PN-EN 15614-1 i PN-EN 910. Według postanowień pierwszej normy, kryterium próby jest uzyskanie kąta zgięcia 180o
bez wystąpienia rys i pęknięć na rozciąganej powierzchni
próbki. Uzyskane podczas badań wyniki (rys. 7 i 8) spełniają
założenia normy.

Rys. 7. Wyniki próby zginania z rozciąganiem lica spoiny
Fig. 7. Results of bend test – face of weld

Rys. 8. Próba zginania z rozciąganiem grani spoiny
Fig. 8. Results of bend test – root side
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Wyniki pomiarów twardości
złączy spawanych
Pomiary twardości przeprowadzono zgodnie z normami
PN-EN 15614-1 i PN-EN 12952-6. Maksymalna twardość
w wymienionych normach dla złączy obrobionych cieplnie
wynosi 350 HV10. Na rysunku 9 przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarów twardości, natomiast na rysunku
10 zamieszczono wyniki tych pomiarów. Wszystkie wyniki są
znacznie niższe od wartości dopuszczalnych, co świadczy
o poprawnie przyjętym i przeprowadzonym procesie spawania i obróbki cieplnej (rys. 3).

Rys. 11. Złącze doczołowe ø44,5x8,8 ze stali gatunku VM12-SHC
wykonane metodą TIG, trawienie: chlorek żelaza (FeCl3); powiększenie 2x; poziom jakości: B
Fig. 11. Macrostructure of butt welded joint; etching: FeCl3; magnification: 2x; quality level: B

Wyniki badań mikroskopowych

Rys. 9. Rozmieszczenie punktów pomiarów twardości w złączach
spawanych
Fig. 9. Hardness measurement points in butt welded joints

Badania mikroskopowe przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1321. Wyniki badań nie wykazały żadnych mikropęknięć i potwierdziły prawidłową mikrostrukturę we wszystkich strefach połączeń ze stali martenzytycznej gatunku
VM12-SHC. Na rysunku 12 zaznaczono obszary badań mikroskopowych, a w tablicy VII wyniki badań mikroskopowych
w postaci zdjęć i opisów struktur występujących w charakterystycznych strefach złącza spawanego.
Tablica VII. Wyniki badań mikroskopowych złącza doczołowego ø44,5x8,8 ze stali gatunku VM12-SHC
Table VIII. Examples of result of microscopic examination
of butt welded joint

Twardość HV10

Materiał rodzimy
obszar a
trawienie:
chlorek żelaza (FeCl3),
pow. 200x,
martenzyt odpuszczony

Rys. 10. Wyniki pomiarów twardości złączy doczołowych w linii pomiarowej A i B
Fig. 10. Results of hardness measurement of butt welded joints of
VM12-SHC tubes
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Strefa wpływu ciepła
obszar b
trawienie:
chlorek żelaza (FeCl3);
pow. 200x,
martenzyt odpuszczony

Wyniki badań makroskopowych

Spoina
obszar c

Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 1321.
Jako kryterium oceny przyjęto poziom jakości B wg normy
PN-EN ISO 5817. Poziom ten został spełniony dla analizowanych połączeń. Na rysunku 11 przedstawiono wyniki
badań makroskopowych złącza spawanego metodą TIG
ze stali VM12-SHC.

trawienie:
chlorek żelaza (FeCl3);
pow. 200x,
martenzyt odpuszczony
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Rys. 12. Złącze doczołowe ø44,5x8,8 ze stali gatunku VM12-SHC
wykonane metodą TIG – oznaczenie obszarów badań mikroskopowych
Fig. 12. Places of microscopic examination in butt welded joint

Wnioski
1. Złącza doczołowe wykonane ze stali VM12-SHC
w warunkach warsztatowych metodą TIG w pozycji H-L045 charakteryzują się wysoką jakością
i odpowiednimi własnościami wytrzymałościowymi
i plastycznymi, co potwierdziły wyniki badań.

2. Stal VM12-SHC charakteryzuje się lepszą spawalnością niż stal X20CrMoV11-1. Podczas spawania
nie zauważono jakichkolwiek problemów, materiał był
stosunkowo rzadkopłynny co pozwoliło na jego lepszą
kontrolę podczas procesu spawania.
3. Jako dalsze badania wskazane jest przeprowadzenie
prób pełzania złączy spawanych z badanej stali
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Technologiczne aspekty spawania
elementów z tytanu, miedzi i stali
o różnej zawartości węgla
Technological aspects of welding of titanium,
copper and steels of various carbon content
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono problemy występujące przy
uzyskiwaniu wysokiej jakości spoin dla elementów z tytanu i jego stopów, miedzi oraz przy łączeniu stali o różnej
zawartości węgla. Dla każdego z tych materiałów przedstawiono rozwiązania opracowane w ITR, wykorzystujące
możliwości urządzeń do spawania wiązką elektronów.

The problems in obtaining high quality welds of titanium and its alloys, and cooper, and during joining elements of steels containing various carbon concentration
are presented in the paper. For each of these materials
the procedures developed in Tele & Radio Research Institute, utilizing advantages of EB welding machines are
shown.

Wstęp
Niezależnie od zastosowanej techniki spawania łączenie
elementów z miedzi, tytanu lub stali o różnych zawartości węgla w sposób zapewniający uzyskanie wysokich parametrów
spoin jest trudne. Spawanie wiązką elektronów (WE) jest
techniką oferującą szeroki wachlarz możliwości sterowania
parametrami procesu oraz bardzo korzystne warunki w postaci środowiska próżni, gdzie odbywa się proces, co pozwala zaliczyć spawanie elektronowe do technologii wysokozaawansowanych. Jednak nawet w tym przypadku otrzymanie
spoiny o założonych parametrach jakościowych jest trudne
i wymaga stosowania złożonych procedur technologicznych,
wykorzystujących między innymi czasowo-przestrzenne
kształtowanie gęstości mocy WE. Każdy ze wspomnianych
materiałów stwarza problemy innego rodzaju.

Tytan
Wysoka wytrzymałość tytanu wykorzystywana jest m.in.
w przemyśle zbrojeniowym, lotnictwie i astronautyce. Jest
jednym z podstawowych materiałów dla silników lotniczych.
Postęp w systemie kontroli oraz zastosowanie komputerów
w automatyce pozwoliły na wprowadzenie znaczącego postępu w dziedzinie spawania stopów Ti wiązką elektronową.
Tytan i jego stopy to materiały charakteryzujące się dużym powinowactwem do gazów atmosferycznych – łatwo
reagują z wodorem, tlenem i azotem. Absorpcja wodoru do
tytanu zaczyna się w temperaturze 500°C. W temperaturze powyżej 700°C tlen i azot prowadzą do powstania warstwy zendry, z tlenem dyfundującym także w głąb materiału
Dr inż. Katarzyna Olszewska – Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa.
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(warstwa dyfuzyjna) [1]. Te reakcje chemiczne prowadzą do
zmniejszenia odporności na obciążenia dynamiczne oraz
obniżenia trwałości termicznej tytanu i jego stopów. Jeśli
spoina ma się odznaczać wysoką wytrzymałością, konieczne jest stosowanie specjalnych procedur. Obrabiane części
muszą być suche, czyste i odtłuszczone, aby zapobiec zmianie struktury przez dyfuzję zanieczyszczeń w głąb materiału.
Warstwa zendry utworzona podczas obróbki cieplnej musi
być usunięta mechanicznie takimi metodami jak piaskowanie, szlifowanie, szczotkowanie oraz dalsze trawienie.
Opracowana w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym technologia spawania (WE) tytanu technicznego (grade 2) oraz
stopu tytanu TiAl6V4 obejmowała przygotowanie spawanych
elementów przez ich wstępne mycie, mechaniczne usuwanie warstwy tlenkowej, mycie i odtłuszczanie, trawienie spawanych powierzchni, płukanie i suszenie. Tak przygotowane próbki były gotowe do operacji spawania (następowała
w czasie maksymalnie 4 h od momentu przygotowania próbek). Powierzchni można było manipulować tylko za pomocą czystych rękawiczek. Do opracowania procedury spawania użyto próbek o wymiarach 50x25x4 mm. Wszystkie
operacje były przeprowadzone przy napięciu przyspieszającym Ua = 70 kV. Ze względu na niską gęstość właściwą
(4,5 g/cm3), tytan ma tendencje do tworzenia szerokiej
spoiny, dlatego wskazane są duże prędkości spawania.
W związku z tym parametrami, które miały zasadnicze znaczenie dla jakości uzyskanych spoin, były wartości prądu WE,
prędkość spawania i parametry figury kształtującej czasowo
przestrzenny rozkład gęstości mocy w obszarze oddziaływania WE z materiałem. Na rysunkach 1 i 4 pokazano lica
ostatecznych spoin oraz parametry procesu, gdzie Ia oznacza wartość prądu wiązki, Iogn – wartość prądu soczewki ogniskującej, v – prędkość przesuwu próbki pod WE, a liczby
przy skrócie „Fig” określają kolejno numer wykorzystanego
obrazu, częstotliwość jego kreślenia w Hz i jego amplitudę
w skali 1÷256. Na kolejnych rysunkach przedstawiono strukturę lub mikrostrukturę obszaru spoiny.

Rys. 1. Lico spoiny wykonanej w tytanie technicznym wraz
z parametrami procesu
Fig. 1. Face of weld of titanium and parameters of process

Rys. 2. Struktura spoiny wykonanej w tytanie technicznym
Fig. 2. Structure of EB weld
of titanium

Rys. 6. Zmiana mikrotwardości w poprzek spoiny wykonanej
w stopie TiAl6V4
Fig. 6. Hardness changes across the EB weld of TiAl6V4 alloy

Dzięki temu, że spawanie WE odbywa się w próżni, powstające złącza nie są narażone na niekorzystne działanie
gazów atmosferycznych. Zastosowanie oscylacji w kształcie
okręgu spowodowało bardzo nieznaczne zwiększenie szerokości spoiny, ale istotnie poprawiło jej jednorodność i jakość eliminując pory i nieciągłości.

Miedź

Rys. 3. Zmiana mikrotwardości w poprzek spoiny wykonanej
w tytanie technicznym
Fig. 3 Hardness changes across the EB weld of titanium

Rys. 4. Lico spoiny wykonanej w stopie TiAl6V4 wraz z parametrami
procesu
Fig. 4. Face of weld of TiAl6V4 alloy and parameters of process
a)

Właściwości fizyczne miedzi sprawiają, że uzyskanie
głębokiej spoiny bez wad, o jednakowej geometrii na dłuższym odcinku, nie jest zadaniem łatwym. Duże przewodnictwo cieplne miedzi powoduje, że przy wykonywaniu długich
spoin warunki termiczne spawanych elementów na początku spoiny znacznie odbiegają od tych na końcu. Wpływa to
w istotny sposób na geometrię spoiny. Drugim poważnym
problemem jest występowanie wad spoiny (rys. 7). Jest
to związane z uwalnianiem się cząsteczek gazu z metalu.
W niektórych przypadkach można tę trudność pokonać
przez dobór odpowiednio małej prędkości spawania. Przy
opracowywaniu procedury spawania należy też brać pod
uwagę intensywność parowania miedzi w próżni w temperaturze przewyższającej temperaturę topnienia. W przypadku
spawania elementów o niewielkiej grubości może to powodować ubytek materiału w spoinie i jej osłabienie.
W ramach przygotowania do wykonania w miedzi spoin
o głębokości 7 mm i długości kilkudziesięciu centymetrów)
w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym) opracowano procedurę spawania płyt miedzianych o wymiarach 100÷400
mm wzdłuż dłuższej krawędzi zakończonej specjalnym zamkiem. Spoiny wykonano przy napięciu przyspieszającym
Ua = 80 kV. Wykonane spoiny były badane w CERN [2].
Przeprowadzono kontrolę rentgenowską i badania metalograficzne, które w finalnych próbkach wykazały minimalne

b)

Rys. 5. Mikrostruktura materiału rodzimego (a) i spoiny (b) w próbce
ze stopu TiAl6V4
Fig. 5. Microstructure of parent metal (a) and weld (b) of sample of
TiAl6V4 alloy

Rys. 7. Wady spoiny wykonanej w miedzi [2]
Fig. 7. Defects of EB weld made in
copper [2]
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Rys. 8. Przekroje poprzeczne spoiny łączącej miedziane płyty o wymiarach 100÷400 mm
Fig. 8. Cross-sections of the weld of Cu plates dimensions
100÷400 mm

wahania głębokości spoiny na całym odcinku przy jedynie
kilku niewielkich wadach dna spoiny (rys. 8).
Przedstawione wyniki uzyskano, korzystając z możliwości komputerowego sterowania parametrami WE w czasie
procesu przez zaprogramowanie redukcji prądu wiązki odpowiednio do długości spoiny oraz zastosowanie czasowoprzestrzennego kształtowania gęstości mocy WE w postaci
oscylacji w kształcie okręgu.

Stale o różnej zawartości węgla
Spawanie stali niskowęglowych nie sprawia praktycznie
większych problemów i może być realizowane wieloma metodami spawalniczymi. Jednakże wraz ze wzrostem zawartości węgla pogarsza się spawalność stali i rośnie podatność
na pęknięcia hartownicze. Dodatkową trudnością może być
konieczność spawania stali, które różnią się zawartością
węgla oraz są elementami wykonanymi „na gotowo”. Oznacza to, iż po procesie ulepszania cieplnego nie powinny być
one poddawane objętościowej obróbce cieplnej w piecu.
W takiej sytuacji spawanie WE oraz zastosowanie lokalnej
obróbki cieplnej wiązką elektronową pozwala na dostosowanie właściwości mechanicznych spoiny i strefy wpływu
ciepła do wymagań technologicznych. Przykładem takiego
wykorzystania wiązki elektronowej jest wykonanie złącza
pomiędzy stalami AMS6414 (odpowiednik 40HNMA) oraz
AMS6265 (odpowiednik 12HN3A) [3] różniącymi się zawartością węgla (odpowiednio 0,4% i 0,1%). Spawane elementy
miały kształt rur o średnicach 34 mm i 37 mm i grubości
ścianek 3,5 mm oraz 4,5 mm łączonych na zakładkę (rys.
9a) i były wykonane „na gotowo”. Zadanie było utrudnione
przez wymóg dotyczący twardości spoiny poniżej 480 HV
oraz warunek dotyczący symetrii gotowego wyrobu – odchylenie nie mogło przekroczyć 0,3 mm. W przypadku tego
ostatniego założenia klasyczne kilkupunktowe sczepianie
było niewystarczające, dlatego wykorzystano możliwości
komputerowego sterowania mocą WE oraz w pełni kontrolowanego przesuwu szczeliny spawalniczej względem wiązki z odpowiednio dużą prędkością. Pozwoliło to tak dobrać
rozmieszczenie w czasie i wzdłuż linii spawania obszarów
oddziaływania wiązki z materiałem, że powstające naprężenia nie spowodowały odkształcenia gotowego wyrobu.
Cały proces prowadzony był przy napięciu przyspieszającym Ua = 70 kV.
Operacja spawania została poprzedzona podgrzewaniem przez 60 s obszaru styku rozogniskowaną wiązką
o prądzie Ia = 8 mA. Po właściwym spawaniu WE o prądzie
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Rys. 9. Schemat spoiny wraz z zaznaczoną linią pomiaru twardości
(a), przekrój przez spoinę z zaznaczoną linią pomiaru twardości (b)
oraz wyniki pomiaru twardości (c) dla różnych wartości prądu wiązki,
przy jakim wygrzewana była spoina
Fig. 9. The weld with the line of hardness measurement (a), crosssection of weld with the line of hardness measurement (b) and the
results of hardness measurements (c) for various EB current values
which were used for heat treatment the weld

Ia = 35 mA, w którym zahartowana spoina osiągnęła twardość 620 HV0,1, przeprowadzono obróbkę cieplną polegającą na wygrzewaniu spoiny rozogniskowaną wiązką elektronową w określonym czasie. Ta faza procesu miała decydujące znaczenie dla uzyskania zadanej twardości spoiny.
Na rysunkach 9b i 9c przedstawiono mikrostrukturę spoiny
wykonanej wiązką elektronową oraz rozkład mikrotwardości
wzdłuż zaznaczonej linii dla różnych wartości prądu wiązki,
przy którym wygrzewano próbki.

Wnioski
Technologia spawania WE w próżni, dzięki swoim
własnościom oraz wykorzystaniu bogatych możliwości
komputerowego sterowania spawarek elektronowych,
umożliwia otrzymywanie wysokiej jakości złączy w materiałach wymagających specjalnego traktowania. Pozwala na precyzyjnie kontrolowaną regulację parametrów procesu spawania, zapewniającą powtarzalność
uzyskanych wyników oraz obróbkę cieplną obszaru
spoiny umożliwiającą bardzo selektywną zmianę jego
własności mechanicznych.
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Wpływ warunków spawania podwodnego
metodą lokalnej komory suchej
na zawartość wodoru dyfundującego
w stopiwie
Effect of underwater local cavity welding
method conditions on diffusible hydrogen
content in deposited metal
Streszczenie

Abstract

Jedną z perspektywicznych technik wykonywania prac
naprawczych pod wodą jest spawanie metodą lokalnej
komory suchej. Ze względu na miejscowe odizolowanie
miejsca spawania od kontaktu z wodą, warunki stygnięcia
i zawartość wodoru w złączach są zbliżone do spawania
w środowisku powietrznym. W artykule zaprezentowano
stan wiedzy oraz wyniki badań wstępnych dotyczących
wpływu warunków spawania na ilość wodoru dyfundującego w stopiwie otrzymanym metodą lokalnej komory suchej. Zastosowanie planu Placketta – Burmana pozwoliło
na ocenę statystycznej istotności wpływu siedmiu wybranych czynników: ilości zwojów opaski elastycznej, długości wolnego wylotu drutu elektrodowego, natężenia prądu
spawania, napięcia łuku, prędkości spawania, zasolenia
wody oraz wydatku gazu osłonowego.

One of the methods with great potential for applications in underwater repairs is local cavity welding. In local
cavity method cooling conditions and diffusible hydrogen amount in weld metal are nearly the same as those
existed during welding in the air. Article presents results
of literature survey and preliminary tests of effect of local
cavity welding conditions on diffusible hydrogen amount
in deposited metal. A Plackett–Burman design was applied to screen seven parameters: thickness of elastic
cover, stick-out of electrode wire, welding current, voltage, travel speed of welding, salinity of water and flow rate
of shielding gas.

Wstęp
W przypadku konieczności wykonania prac remontowych
i montażowych pod wodą najczęściej stosuje się spawanie
mokre elektrodą otuloną albo spawanie drutem proszkowym
samoosłonowym [1÷3]. Opracowano również inne techniki
spawania w środowisku wodnym, z którymi wiąże się duże
oczekiwania. Wśród nich można wymienić spawanie metodą
lokalnej komory suchej (MLKS) [4÷7].
Spawanie lokalną komorą suchą jest możliwe dzięki wykorzystaniu standardowego urządzenia do spawania półautomatycznego, czyli źródła prądu, podajnika drutu elektrodowego, systemu dostarczania gazu osłonowego i uchwytu
spawalniczego wyposażonego w komorę, której głównym
zadaniem jest stworzenie w obszarze łuku przestrzeni pozbawionej wody [5, 8]. Konstrukcja lokalnej komory suchej
pozwala na usunięcie wody z jej objętości, osuszenie powierzchni spawanego materiału oraz ochronę jeziorka ciekłego metalu i łuku spawalniczego gazem osłonowym [4].
Na rys. 1 przedstawiono schemat spawania podwodnego
metodą lokalnej komory suchej.
Dr inż. Dariusz Fydrych, dr inż. Grzegorz Rogalski
– Politechnika Gdańska.

Podczas wykonywania złącza pod wodą zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie wzrasta znacząco w stopniu
zależnym od metody i parametrów spawania. Na przykład
dla spawania mokrego elektrodami otulonymi zawartość
wodoru dyfundującego wynosi 30÷90 ml/100 g Fe, w przy-

Rys. 1. Schemat spawania metodą lokalnej komory suchej; 1 – drut
elektrodowy, 2 – gaz osłonowy, 3 – dysza wewnętrzna, 4 – dysza zewnętrzna, 5 – woda, 6 – opaska elastyczna, 7 – pęcherzyki gazu osłonowego, 8 – materiał spawany, 9 – łuk elektryczny, 10 – spoina [6]
Fig. 1. Welding by local cavity metod; 1 – welding wire, 2 – shielding
gas, 3 – welding nozzle, 4 – outer nozzle, 5 – water, 6 – elastic cover,
7 – gas bubbles, 8 – welded element, 9 – electric arc, 10 – weld
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Zawartość wodoru dyfundującego
HD [ml/100 g Fe]

Badania

Rys. 2. Wpływ wydatku gazu osłonowego (CO2) na zawartość wodoru dyfundującego podczas spawania pod wodą MLKS i w środowisku
powietrznym dla energii liniowej spawania eL= 20 kJ/cm [5]
Fig. 2. Effect of shielding gas flow rate (CO2) on diffusible hydrogen
content during underwater local cavity and air welding (heat input
eL= 20 kJ/cm)

Zakres badań
Zakres pracy obejmował:
– opracowanie planu badań zgodnie z zasadami teorii eksperymentu [11÷13],
– eksperymentalne wyznaczenie zakresów czynników badanych,
– oznaczenie ilości wodoru dyfundującego w stopiwie metodą glicerynową,
– przeprowadzenie analiz statystycznych – opracowanie
modeli opisujących badane zależności i ocena ich jakości.
Do badań wykorzystano drut elektrodowy ULTRAMAG
G3Si1 wg PN EN ISO 14341: 2008 o średnicy 1,2 mm. Jest
to drut pełny do spawania stali węglowych, niskowęglowych
i konstrukcyjnych, przeznaczony do stanowisk zrobotyzowanych i zautomatyzowanych. Jako gaz osłonowy zastosowano CO2-C1 wg PN EN 14175: 2009. W warunkach
środowiska powietrznego metoda spawania w osłonie CO2
jest zaliczana do procesów niskowodorowych [14, 15]. Zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie wynosi 0,4÷0,5
ml/100 g Fe [4].

Plan badań

Rys. 3. Wpływ energii liniowej spawania na zawartość wodoru dyfundującego podczas spawania pod wodą MLKS [5]
Fig. 3. Effect of welding heat input on diffusible hydrogen content
during underwater local cavity welding

padku spawania mokrego MAG ilość wodoru dochodzi do 30
ml/100 g Fe, natomiast podczas spawania metodą lokalnej
komory suchej w osłonie CO2 może osiągać wartości poniżej
20 ml/100 g Fe [1, 4, 6].
Wyniki doświadczeń przeprowadzonych podczas spawania pod wodą lokalną komorą suchą dowodzą, że zawartość
wodoru dyfundującego zmniejsza się wraz ze wzrostem wydatku gazu osłonowego (rys. 2) oraz, w znacznie mniejszym
stopniu, ze zwiększaniem energii liniowej spawania (rys. 3).
Osiągnięcie poziomu wodoru zbliżonego do spawania w warunkach powietrznych wymaga wydatku gazu osłonowego
większego niż 50 l/min [5].
Literatura dotycząca wpływu warunków spawania
w środowisku wodnym na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie jest stosunkowo nieliczna [1, 5, 9, 10]. Ocena
spawalności stali w środowisku wodnym bez uwzględnienia
tego zagadnienia ogranicza możliwości wyciągnięcia szczegółowych wniosków. Podjęcie próby opracowania zależności wiążącej parametry i warunki spawania z ilością wodoru
dyfundującego w stopiwie jest zatem uzasadnione. Celem
pracy było przeprowadzenie badań o charakterze rozpoznawczym, które miały umożliwić ilościowe i jakościowe
określenie wpływu wybranych warunków spawania podwodnego metodą lokalnej komory suchej drutem litym na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie.
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Badania zrealizowano według dwupoziomowego planu Placketta-Burmana dla siedmiu czynników wejściowych
rozszerzonego o dwie dodatkowe realizacje wygenerowane
w programie Statistica [16], co umożliwiło m.in. przeprowadzenie testu krzywizny (układ centralny-realizacja 9). Skojarzenia czynników badanych narzucane przez wytypowany
plan badań zestawiono w tablicy I w kolejności standardowej.
Tablica I. Plan badań Placketta–Burmana w postaci zakodowanej
Table I. Plackett–Burman design in terms of the coded variables
Układ
standardowy

Liczba
zwojów
opaski
elastycznej i

Długość
wolnego
wylotu
lw, mm

Natężenie
prądu
spawania
I, A

Napięcie
łuku
U, V

Prędkość
spawania vsp,
cm/s

Zasolenie
wody
z, ‰

Wydatek
gazu
wg
l/min

1

-1

-1

-1

1

1

1

-1

2

1

-1

-1

-1

-1

1

1

3

-1

1

-1

-1

1

-1

1

4

1

1

-1

1

-1

-1

-1

5

-1

-1

1

1

-1

-1

1

6

1

-1

1

-1

1

-1

-1

7

-1

1

1

-1

-1

1

-1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

0

0

0

0

0

0

0

10

-1

-1

1

-1

1

-1

-1

1

23

100

31

0,670

10

20

2

3

23

100

21

0,450

10

40

3

1

33

100

21

0,670

0

40

4

3

33

100

31

0,450

0

20

5

1

23

225

31

0,450

0

40

6

3

23

225

21

0,670

0

20

7

1

33

225

21

0,450

10

20

8

3

33

225

31

0,670

10

40

9

2

28

162,5

26

0,575

5

30

10

1

23

225

21

0,670

0

20

Ustalono następujące zbiory czynników stałych, zakłócających, wynikowych i badanych:
Czynniki stałe:
– stanowisko do spawania na małych głębokościach,
– płyta pomocnicza do mocowania próbek pod wodą,
– gatunek stali – S235J0,
– metoda spawania – metoda lokalnej komory suchej MAG
(135),
– metoda określania zawartości wodoru dyfundującego
w stopiwie (glicerynowa),
– drut elektrodowy (lity) – G3Si1,
– gaz osłonowy – CO2,
– głębokość spawania g = 150 mm,
– temperatura początkowa próbki – T0 = 15ºC,
– źródło prądu spawania – MAGSTER 250,
– średnica drutu elektrodowego – średnica = 1,2 mm,
– czas rozpoczęcia pomiaru zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie po wykonaniu próbki – t = 120 s,
– czas pomiaru zawartości wodoru w stopiwie – tp = 72 h.
Czynniki zakłócające:
– niekontrolowana zmiana wymiarów próbek,
– niekontrolowane zmiany parametrów spawania,
– zmiany temperatury i ciśnienia otoczenia.
Czynnik wynikowy:
– zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie – HD
ml/100 g Fe.
Czynniki badane:
– ilość zwojów opaski elastycznej – i (1, 2 albo 3 zwoje),
– długość wolnego wylotu – lw (23, 28, 33 mm),
– natężenie prądu spawania – I (100; 162,5; 225 A),
– napięcie łuku – U (21, 26, 31 V),
– prędkość spawania – vsp (0,450; 0,575; 0,670 cm/s),
– zasolenie wody – z (0; 5; 10‰),
– wydatek gazu osłonowego – wg (20, 30, 40 l/min).
Zakresy czynników badanych przyjęto na podstawie warunków wcześniejszych badań przeprowadzonych
w KTMMiS tak, aby jednocześnie zapewnić realizowanie
planu badań i stabilność procesu spawania [4]. Opracowany
plan badań (tablica II) spełniał wymagane kryteria realizowalności, informatywności i efektywności [13]. W celu unik-

Oznaczenie zawartości wodoru dyfundującego oznaczono metodą glicerynową według standardowej procedury [17,
18]. Wyniki uzyskane tą metodą można przeliczać na wartości wskazań metody rtęciowej zgodnie z zależnościami podanymi w literaturze [17, 19, 20].

a
b
c		
d
e
f
Rys. 3. Wybrane napoiny próbne do wyznaczenia zawartości wodoru dyfundującego metodą glicerynową: a – realizacja 1, b – realizacja
3, c – realizacja 8, d – realizacja 4, e – realizacja 9, f – realizacja 2
Fig. 3. View of specimens with weld beads after glycerin tests:
a – test 1, b – test 3, c – test 8, d – test 4, e – test 9, f – test 2

Tablica III. Plan Placketta–Burmana z warunkami i wynikami badań
Table III. Plackett–Burman design with conditions and results of investigations
Średnia zawartość wodoru HD, ml/100 g Fe

1

Wyniki badań

Wydatek gazu wg, l/min

Wydatek
gazu
wg
l/min

Zasolenie wody z, ‰

Zasolenie
wody
z, ‰

Prędkość spawania vsp
cm/s

Prędkość
spawania
vsp,
cm/s

Napięcie łuku U, V

Napięcie
łuku
U, V

Natężenie prądu spawania I, A

Natężenie
prądu
spawania
I, A

Długość wolnego wylotu
lw, mm

Długość
wolnego
wylotu
lw, mm

Liczba zwojów opaski i

Układ

Liczba
zwojów
opaski
elastycznej i

nięcia błędów systematycznych kolejność przeprowadzenia
prób została wygenerowana w sposób losowy w programie
Statistica.

Układ standardowy

Tablica II. Plan badań po uwzględnieniu zakresu czynników
badanych
Table II. Plackett–Burman design with ranges of experimental variables

1

1

23

100

31

0,670

10

20

17,49

2

3

23

100

21

0,450

10

40

5,21

3

1

33

100

21

0,670

0

40

4,73

4

3

33

100

31

0,450

0

20

7,72

5

1

23

225

31

0,450

0

40

12,63

6

3

23

225

21

0,670

0

20

10,05

7

1

33

225

21

0,450

10

20

12,60

8

3

33

225

31

0,670

10

40

10,33

9

2

28

162,5

26

0,575

5

30

10,70

10

1

23

225

21

0,670

0

20

12,96
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Warunki wykonania napoin próbnych ustalono wg skojarzeń narzuconych przez plan badań (tabl. II), wykonując
po trzy próbki w takich samych warunkach. W celu zmiany liczby zwojów opaski elastycznej wykonano 3 opaski
o różnej długości. Długość wolnego wylotu regulowano przez
położenie opaski elastycznej względem końcówki prądowej.
Żądane wartości natężenia prądu spawania i napięcia łuku
nastawiano na urządzeniu spawalniczym, natomiast prędkość spawania regulowano przez zmiany prędkości wózka.
Zasolenie wody zmieniano przez rozpuszczenie soli w odpowiednim stosunku do objętości zbiornika badawczego zgodnie z procedurą zalecaną w normie [21]. Wydatek gazu osłonowego regulowano za pomocą rotametru. Wybrane próbek
przedstawiono na rysunku 3. Otrzymane wyniki (wartości
średnie z trzech prób) zestawiono, wraz z warunkami przeprowadzenia eksperymentów, w tablicy III.

Wobec tego powtórzono analizy dla poziomu istotności
α = 0,1, otrzymując model IV. Opracowane modele charakteryzuje bardzo dobre dopasowanie do wyników eksperymentu (wysokie wartości R 2popr) oraz (w przypadku modelu II oraz
analitycznie tożsamego modelu IV) zgodność rozkładu reszt
surowych z rozkładem normalnym. Spośród opracowanych
modeli szczególnie wartościowy w aspekcie możliwości prognozowania ilości wodoru dyfundującego w stopiwie jest
model IV. Jednak opracowanie końcowego równania wymaga przeprowadzenia badań właściwych [12, 13].

Analiza statystyczna wyników
Głównym celem analizy statystycznej było określenie
istotności wpływu czynników badanych na wielkość wynikową oraz dodatkowo wyznaczenie równania opisującego zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi a czynnikiem
wyjściowym. Ogólna postać poszukiwanego równania jest
następująca:
y = b0 + b1x1 + b2x 2 +…+ bnxn

Rys. 4. Standaryzowany wykres efektów Pareto dla modelu IV
Fig. 4. Pareto chart of the standardized effects for model IV

gdzie: y – wielkość wynikowa, xn – wielkość wejściowa (badana),
n – liczba wielkości wejściowych, bn – współczynniki wielomianu.

Dla potrzeb analiz statystycznych przeprowadzonych
w programie Statistica przyjęto początkowo poziom istotności α = 0,05. Postępując zgodnie z zasadami opisanymi
w pracach [1, 11, 16] opracowano cztery modele opisujące poszukiwaną zależność, które zestawiono w tablicy IV.
Z analiz dla poziomu istotności α = 0,05 wynikało, że:
– wartość testu krzywizny jest nieistotna statystycznie,
co świadczy o nieliniowej zależności między czynnikami
badanymi a wielkością wynikową (model I),
– prędkość spawania jest nieistotna statystycznie (model
II),
– model III ujmujący wpływy tylko czynników statystycznie
istotnych (z wyłączeniem wpływu prędkości spawania)
nie spełnia założeń metody najmniejszych kwadratów.

Rys. 5. Wykres efektów Pareto dla modelu IV
Fig. 5. Pareto chart of the effects for model IV

Tablica IV. Zestawienie zależności wyznaczonych w pracy
Table IV. Summary of investigations results
Model

Postać zależności

R2popr

Uwagi

I

Nie wyznaczono

Nie
wyznaczono

Model wyjściowy do dalszych analiz; test krzywizny nieistotny
statystycznie

II

HD= 8,15 – 1,72 × i – 0,24 × lw + 0,02 × I + 0,39 ×
U + 4,72 × vsp + 0,27 × z – 0,18 × wg

0,983

Dla α = 0,05 prędkość spawania statystycznie nieistotna

III

HD = 11,33 – 1,75 × i – 0,25 × lw +0,02 × I + 0,39 ×
U + 0,26 × z + 0,11 × wg

0,936

Model uwzględniający wpływ tylko czynników statystycznie
istotnych dla α = 0,05, nie spełnia założeń metody najmniejszych kwadratów

IV

HD= 8,15 – 1,72 × i – 0,24 × lw + 0,02 × I + 0,39 ×
U + 4,72 × vsp + 0,27 × z – 0,18 × wg

0,983

Model uwzględniający wpływ tylko czynników statystycznie
istotnych dla α = 0,1

HD – zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie oznaczona metodą glicerynową, ml/100 g Fe; i – liczby zwojów opaski elastycznej;
lw – długość wolnego wylotu, mm; I – natężenie prądu spawania, A; U – napięcie łuku, V; vsp – prędkość spawania, cm/s; z – zasolenie
wody, ‰; wg – wydatek gazu, l/min.

32

Przegląd spawalnictwa 11/2009

ilość wodoru dyfundującego
prognozowaną modelem IV

Dokonując oceny merytorycznej utworzonych modeli należy podkreślić, że nie ma przesłanek do usunięcia wpływu
prędkości spawania vsp z zależności, jak miało to miejsce
w przypadku modelu II. Z literatury wynika, że prędkość spawania w środowisku powietrznym ma wpływ na ilość wodoru
dyfundującego w stopiwie [20].
Zależności zestawione w tablicy IV obowiązują w przyjętym zakresie zmienności czynników wejściowych zgodnie
z tablicą III. Z wykresu pokazanego na rysunku 4 wynika, że
dla ostatecznie przyjętego poziomu istotności α = 0,1 (model
IV) wszystkie wpływy czynników badanych są statystycznie
istotne. Natomiast na rysunku 5 pokazano wykres Pareto
efektów, który ilustruje kierunek i siłę wpływu poszczególnych czynników wejściowych.
Największy wpływ na zawartość wodoru dyfundującego w
stopiwie przy spawaniu podwodnym MLKS ma napięcie łuku,
w dalszej kolejności wydatek gazu i liczba zwojów opaski elastycznej. W nieco mniejszym stopniu wpływ mają: zasolenie
wody, natężenie prądu i długość wolnego wylotu drutu. Natomiast najmniejszy wpływ ma prędkość spawania. Skorygowany współczynnik determinacji między wartościami wodoru
dyfundującego uzyskanymi doświadczalnie a obliczonymi wynosi Rpopr2 = 0,983. Zależność tę pokazano na rysunku 6.

Rys. 7. Histogram wartości reszt surowych (model IV)
Fig. 7. Histogram of row residuals for model IV

Rys. 8. Wykres normalności reszt surowych (model IV)
Fig. 8. Normal probability plot of row residuals for model IV

Rys. 6. Zależność między wartościami ilości wodoru dyfundującego
określonymi eksperymentalnie a obliczonymi z modelu IV
Fig. 6. Dependence between experimental and calculated (from model IV) values of diffusible hydrogen amount in deposited metal

Tablica V. Wartości zmierzone, aproksymowane i reszty surowe (model IV)
Table V. Summary row residuals calculations
Realizacja

Wartości
zmierzone

Wartości
aproksymowalne

Reszty
surowe

1

17,49

17,47

0,02

2

5,21

5,35

-0,14

3

4,73

4,71

0,02

4

7,72

7,86

-0,14

5

12,63

12,60

0,03

6

10,05

9,86

0,19

7

12,60

12,56

0,03

8

10,33

10,50

-0,17

9 (C)

10,70

10,18

0,52

10

12,96

13,31

-0,35

Warunkiem uznania modelu za poprawny jest zgodność
z rozkładem normalnym rozkładu reszt surowych generowanych przez model [45]. Wyniki eksperymentów, wartości
przewidywane modelem IV oraz reszty surowe generowane
przez niego zamieszczono w tablicy V i w postaci histogramu na rysunku 7.
Dopasowanie rozkładu reszt surowych do rozkładu normalnego oceniono testem Shapiro-Wilka. Wartość statystyki
Shapiro-Wilka wynosi SW-W = 0,91 przy krytycznym poziomie istotności p = 0,29. Nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o normalności rozkładu reszt modelu, ponieważ wartość p jest większa od przyjętego poziomu istotności
α = 0,1. Znajduje to potwierdzenie na wykresie normalności
reszt pokazanym na rysunku 8. Wartości resztowe przylegają do linii odpowiadającej rozkładowi normalnemu.

Podsumowanie
Badania przeprowadzone przy zastosowaniu planowania badań pozwoliły na określenie istotności wpływu siedmiu
czynników na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie
uzyskanym podczas spawania metodą lokalnej komory suchej (MAG): liczba zwojów opaski, długości wolnego wylotu
drutu elektrodowego, natężenia prądu, napięcia łuku, prędkości spawania, zasolenia wody oraz wydatku gazu osłono-
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wego. Ponieważ liczba zwojów opaski elastycznej jest czynnikiem kategoryzacyjnym, zaproponowane równanie (model
IV) można przedstawić w następujących wariantach dla:
i = 1:
HD= 6,43 – 0,24 × lw + 0,02 × I + 0,39 × U + 4,72 × vsp + 0,27 × z – 0,18 × wg
i = 2:
HD= 4,71 – 0,24 × lw + 0,02 × I + 0,39 × U + 4,72 × vsp + 0,27 × z – 0,18 × wg
i = 3:
HD= 2,99 – 0,24 × lw + 0,02 × I + 0,39 × U + 4,72 × vsp + 0,27 × z – 0,18 × wg

Z analiz przeprowadzonych w programie Statistica wynika, że wzrost zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie
jest spowodowany wzrostem napięcia łuku, zasolenia wody,
natężenia prądu spawania i prędkości spawania. Natomiast
pozostałe czynniki ciągłe wpływają na wielkość wynikową
w sposób przeciwny. Dodatkowo, zgodnie z przewidywaniami, zwiększenie liczby zwojów opaski elastycznej powoduje
spadek zawartości wodoru.
W przypadku modeli opisujących wpływ warunków spawania na zawartość wodoru dyfundującego wpływ testu
krzywizny okazał się statystycznie nieistotny. Świadczy to
o liniowości związków między czynnikami wejściowymi i wynikowym i pozwala na przeprowadzenie badań właściwych
wg planu dwupoziomowego. W tablicy VI zamieszczono plan,
według którego można zrealizować takie badania. Uwzględnia on te czynniki, których wpływ na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie okazał się statystycznie istotny przy
poziomie istotności p = 0,1 z wyłączeniem liczby zwojów
opaski elastycznej jako czynnika zoptymalizowanego podczas wcześniejszych badań. Spośród planów 26 (dwupoziomowych sześcioczynnikowych) najbardziej efektywny jest
zaproponowany plan 1/8 frakcyjny 26-2 (8 realizacji), natomiast najmniej efektywny, lecz najbardziej informatywny jest
plan całkowity 26 (64 realizacje) [13].
Wyniki te są tylko częściowo zgodne z wcześniejszymi
wynikami badań [1, 2, 5]. Przeprowadzone badania mają
charakter rozpoznawczy i wyciągnięcie ostatecznych wniosków wymaga realizacji badań właściwych.
Tablica VI. Zaproponowany plan umożliwiający realizację
badań właściwych (PS/DK 26-2)
Table VI. Proposed scheme for final investigations (PS/DK
26-2)
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Układ
standardowy

Wydatek
gazu
osłonowego wg
l/min

Długość
wolnego
wylotu
lw, mm

Natężenie
prądu
spawania
I, A

Napięcie
łuku
U, V

Prędkość
spawania vsp
cm/s

Zasolenie
wody z
‰

1

-1

-1

-1

1

1

-1

2

1

-1

-1

-1

-1

1

3

1

1

-1

-1

1

-1

4

-1

1

-1

1

-1

-1

5

1

-1

1

1

-1

1

6

-1

-1

1

-1

1

-1

7

-1

1

1

-1

-1

-1

8

1

1

1

1

1

1
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Wnioski
1. Zastosowanie planu Placketta–Burmana pozwoliło na efektywne określenie wpływu wybranych
czynników i parametrów spawania na zawartość
wodoru dyfundującego przy spawaniu podwodnym
metodą lokalnej komory suchej drutem litym. Przy
poziomie istotności α = 0,1 wpływ wszystkich badanych czynników: ilości zwojów opaski elastycznej, długości wolnego wylotu drutu elektrodowego,
natężenia prądu spawania, napięcia łuku, prędkości spawania, zasolenia wody oraz wydatku gazu
osłonowego jest statystycznie istotny.
2. Wykazano, że nieliniowy wpływ czynników wejściowych na zawartość wodoru dyfundującego
w stopiwie nie jest statystycznie istotny.
3. Wzrost wartości napięcia łuku, zasolenia wody,
prędkości spawania, natężenia prądu spawania powoduje zwiększenie ilości wodoru dyfundującego,
natomiast odwrotny skutek powoduje zwiększenie
długości wolnego wylotu, wydatku gazu osłonowego i liczby zwojów opaski elastycznej.
4. W zależności od przyjętych warunków, spawanie
podwodne metodą lokalnej komory suchej generuje ilość wodoru dyfundującego w granicach od 4,73
do 17,49 ml/100 g Fe.
5. Wstępne badania wpływu warunków spawania
podwodnego MLKS na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie pozwoliły na opracowanie
planu PS/DK 26-2 umożliwiającego zrealizowanie
badań właściwych (tabl. VI).
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Nowości techniczne
Profesjonalna ochrona spawacza – przyłbice spawalnicze SpeedglasTM czwartej generacji firmy 3M
Od prawie 30 lat automatyczne przyłbice spawalnicze
SpeedglasTM zdobywają i poszerzają grono swoich użytkowników. Innowacje wprowadzane w przyłbicach marki 3M™
Speedglas™ podążają za zmianami dokonującymi się w
technologii spawania, które mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa spawaczy. Firma 3M, producent automatycznych przyłbic spawalniczych czwartej generacji, doskonale wie, jak ważne jest
bezpieczeństwo pracy. Komfort głowy i szyi, ochrona oczu
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów
technicznych są priorytetami, którymi kierował się zespół
projektujący najnowsze przyłbice Speedglas 9100.

Wśród najnowszych wprowadzonych rozwiązań, nagłowie przyłbicy zaprojektowano tak, by była ona jak najbardziej
stabilna, a „efekt dźwigni” zminimalizowany. Dzięki temu siły
oddziałujące na szyję i kark spawacza zostały zmniejszone.
Zastosowane dwie taśmy nagłowia,\ zwiększają stabilność
przyłbicy, powodując, że jest ona znacznie lżejsza. Z kolei
odpowiedni kształt nagłowia sprawia, że przyłbica Speedglas 9100 nie uciska wrażliwych punktów na głowie. Specjal-

na elastyczna konstrukcja nagłowia w sposób samoczynny
dopasowuje się do kształtu głowy.
Firma 3M, opracowując najnowszy model automatycznej przyłbicy spawalniczej, wprowadziła jeszcze bardziej
efektywny system „oddychania”, dzięki czemu jakość powietrza wewnątrz przyłbicy jest lepsza niż dotychczas. W celu
zwiększenia szerokości pola widzenia, jak również podniesienia poziomu bezpieczeństwa, pracy powiększono boczne
szybki „SideWindows” (opatentowane przez 3M).
Dodatkowo ulepszono automatyczne filtry spawalnicze.
Innowacją jest filtr o największym dostępnym na rynku polu
widzenia (73 x 107 mm) Speedglas 9100XX. Wszystkie trzy
modele (9100V, 9100X oraz 9100XX) automatycznych filtrów charakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania,
jak również najwyższą klasą optyczną (1/1/1/2 wg EN 379).
W filtrach zastosowano również dwa dodatkowe stopnie zaciemnienia:
– zaciemnienie 5 – do spawania i cięcia gazowego,
– zaciemnienie 8 – do spawania mikroplazmą lub metodą
TIG o bardzo niskim natężeniu prądu.
Najnowsze automatyczne filtry Speedglas 9100 mają wiele
nowych funkcji, m.in.:
– funkcję ułatwiającą spawanie punktowe,
– funkcję dwustopniowego rozjaśniania się automatycznego filtra po zakończeniu spawania,
– funkcję blokady automatycznego filtra w położeniu jasnym.
Automatyczne filtry spawalnicze Speedglas 9100 zostały wyposażone w dodatkowy, trzeci sensor światła, który
zwiększa niezawodność reakcji filtra na światło łuku spawalniczego. W celu precyzyjnego dostosowania parametrów
pracy filtra do aktualnych warunków spawania liczbę stopni
czułości sensorów światła zwiększono do 5.
Dzięki doskonałej ergonomii, pełnej ochronie głowy i
nowym użytecznym funkcjom filtra automatyczne przyłbice
Speedglas 9100 stanowią doskonałe narzędzie pracy każdego spawacza.

Przegląd spawalnictwa 11/2009

35

Andrzej Czopik

Spawanie elektronowe – komputerowy
system sterowania – nowe możliwości
Electron beam welding – computer
control system – new possibility
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie wiązki elektronowej jako narzędzia do spawania metali oraz omówiono nowe możliwości jego wykorzystania przy zastosowaniu sterowania komputerowego.

This article presents the application of electron beam
as a tool for metals welding, and discusses new opportunities for its use based on the use of a computer control
system.

Wstęp
Spawanie wiązką elektronów należy do wysoko zaawansowanych, bezodpadowych i ekologicznych technologii.
Stosowane jest wszędzie tam w produkcji przemysłowej,
gdzie wymagana jest bardzo wysoka jakość i niezawodność
połączeń. Wykorzystywane jest w technice od blisko 50 lat.
Obecnie na świecie pracuje ok. 5000 spawarek elektronowych o mocy od poniżej kW do ponad 100 kW, umożliwiających wykonanie spoin o głębokości od 0,l do 400 mm. Nastąpił ogromny postęp, pod względem rozwiązań technicznych
i procedur technologicznych, dotyczy to również systemów
sterowania i automatyzacji procesu spawania.
W procesie spawania metali za pomocą wiązki elektronowej (WE), wykonanym w próżni, następuje połączenie
dwóch materiałów przez stopienie bardzo wąskiej strefy
w miejscu ich zetknięcia. Wykorzystuje się energię cieplną wytworzoną w miejscu spawania przez wiązkę elektronów o dużej lub bardzo dużej gęstości mocy ok.
108÷109 W/m2. Energia cieplna powstaje w wyniku zamiany energii kinetycznej elektronów przyspieszanych wysokim napięciem ok. 60÷150 kV do bardzo dużych prędkości,
i bombardujących spawane metale w obszarze styku [1].

Budowa spawarki
Spawarka elektronowa składa się z następujących głównych bloków funkcjonalnych (rys. 1) [2]:
– kolumny elektronooptycznej (KEO) – w jej skład wchodzi zespół zasilaczy WN (1), komora wyrzutni (2), system
elektronooptyczny – wyrzutnia elektronów z układem
justowania (3), soczewka magnetyczna (4), układ odchylania oscylacji i obserwacji (5). KEO wytwarza wiązkę
elektronową (9) o określonych parametrach (kształt, naMgr inż. Andrzej Czopik – Instytut Tele- i Radiotechniczny.
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Rys. 1. Spawarka elektronowa: 1 – zasilacz WN; 2 – komora wyrzutni; 3 – wyrzutnia elektronów; 4 – soczewka magnetyczna; 5 – układ
odchylający WE oscylacji i obserwacji; 6 – kolektor; 7 – komora robocza; 8 – oprzyrządowanie technologiczne; 9 – wiązka elektronów; 10
– próżniowy system pompowy
Fig.1. Electron beam welder: 1 – HV power supply, 2- EB gun chamber, 3 – electron gun, 4 – magnetic lens, 5 – Deflection system of
the observation and oscillations, 6 – collector; 7 – working chamber;
8 – technological instrumentation; 9 – electron beam; 10 – vacuum
pump system

–

–

pięcie, prąd, gęstość mocy), nadaje jej założone ruchy
i ogniskuje na spawanym przedmiocie;
próżniowej komory roboczej (7) z oprzyrządowaniem
technologicznym (8). Oprzyrządowanie zapewnia zamocowanie spawanych detali, umożliwia przemieszczanie
się ich względem WE w osiach x, y, z, ewentualnie nadaje też ruch obrotowy elementom spawanym;
próżniowego systemu pompowego (10) – system wytwarza odpowiednią próżnię w kolumnie elektronooptycznej
i komorze roboczej. Mimo że należy do głównych bloków
funkcjonalnych, na ogół jest systemem autonomicznym;

Wiązka elektronów jako narzędzie Sterowanie spawarką elektronową
Bezpośredni wpływ na jakość i niezawodność połączeń
spawanych wiązką elektronów w próżni ma kształt spoiny, jej
mikrostruktura i strefa wpływu ciepła oraz rodzaj i ilość wad
spawalniczych [3]. Wszystkie wymienione czynniki zależą
z kolei od kształtu i położenia strefy aktywnej wiązki elektronów (obszar, w którym gęstość mocy wiązki elektronów
przekracza krytyczną wartość, umożliwiając proces spawania) oraz od prędkości procesu spawania.
Wiązka elektronowa jako narzędzie spawania ma wiele
zalet:
– wiązkę elektronową można zogniskować, uzyskując
ogromną koncentrację energii na jednostkę powierzchni;
– przygotowanie elementów do spawania jest stosunkowo
łatwe, nie wymaga wykonania faz spawalniczych, ani
użycia dodatkowego materiału i sprowadza się jedynie
do spawania stykających się ze sobą płaszczyzn;
– w wyniku zogniskowania wiązki nagrzaniu podlegają jedynie sąsiadujące ze spoiną partie materiału, dzięki czemu spawane elementy nie podlegają odkształceniu;
– spoiny wykonane w próżni za pomoca WE są całkowicie
wolne od wszelkich zanieczyszczeń spawalniczych i nie
są narażone na proces utleniania;
– energię, kształt, czas oddziaływania na materiał spawany wiązki elektronów w procesie spawania można w prosty sposób regulować.
Sterowanie procesem spawania może być w łatwy sposób zautomatyzowane, a sam proces jest w pełni powtarzalny. Do znanych cech wiązki elektronowej wykorzystywanej
jako źródło ciepła w procesach spawalniczych należy między innymi duży zakres a jednocześnie precyzja formowania
jej struktury przestrzenno-czasowej zgodnie z potrzebami
cyklu technologicznego. Skutki oddziaływania wiązki elektronowej z ciałem stałym są uzależnione od następujących
czynników:
– wielkości napięcia przyspieszającego elektrony,
– wartości prądu wiązki elektronowej,
– położenia strefy aktywnej wiązki elektronowej w stosunku do powierzchni spawanego materiału oraz rozkładu
energii w tym obszarze,
– rodzaju, amplitudy i częstotliwości oscylacji wiązki elektronowej,
– prędkości wzajemnego przemieszczania się materiału
względem wiązki – prędkości spawania.
W celu wykonania spoiny o żądanych parametrach geometrycznych i jakościowych dobiera się moc wiązki elektronowej (parametry a i b), położenie jej ogniska (parametr c),
podejmuje się decyzję o potrzebie wykonywania przez wiązkę
elektronów ruchów pomocniczych według zadanego kształtu
(parametr d) oraz określa się prędkość przemieszczania się
detalu w stosunku do wiązki elektronowej (parametr e). Przykładowy przekrój spoiny pokazano na rysunku 2.

Rys. 2. Spoina wykonana
wiązką elektronową na głębokość 50 mm
Fig. 2. Electron beam weld
50 mm deep

W początkowym okresie rozwoju większość rozwiązań
sprowadzała się do stosowania prostych elementów przekaźnikowych i nastawczych, a operator spawarki większość
parametrów ustawiał ręcznie. Wpływ czynnika subiektywnego na proces spawania był duży. Wymagano bardzo wysokich kwalifikacji od operatora, przy czym niektórych operacji
i tak nie można było zrealizować (np. łączenia detali o skomplikowanych kształtach linii spawania). Wymagania jakościowe, konieczność zapewnienia powtarzalności procesu
spawania oraz możliwości integracji z systemami sterowania
w liniach produkcyjnych spowodowały, że obecnie spawarki
elektronowe są w większości całkowicie zautomatyzowane,
sterowane mikroprocesorowo, oferują wiele różnych możliwości w prowadzeniu wiązki elektronowej i zwalniają operatora od wielu rutynowych czynności związanych z obsługą
spawarki.
Przedstawiona na rysunku 3 spawarka elektronowa wyprodukowana w ITR została wyposażona w komputerowy
system sterowania, którego schemat blokowy pokazano na
rysunku 4.
System sterowania spawarką składa się z dwóch niezależnych podsystemów sterowania:
– podsystemu sterowania pompowym układem próżniowym,
– podsystemu sterowania procesem technologicznym
omówionym, w skład którego funkcjonalnie wchodzą
układy:
– sterowania zasilaczami KEO,
– sterowania oprzyrządowaniem technologicznym (napędami),
– rejestracji podstawowych parametrów procesu.
Podsystem sterowania pompowym układem próżniowym
oparty jest na sterowniku mikroprocesorowym SM-01 (prod.
ITR). Odpowiada za sterowanie pompami próżniowymi i zaworami w oparciu o pomiary ciśnienia przez miernik próżni.
Kontroluje również obecność mediów niezbędnych do działania pompowego układu próżniowego, to jest wody i sprężonego powietrza oraz stanu drzwi komory, które stanowią
podstawowy element sterujący podsystemu.

Rys. 3. Spawarka elektronowa WS 15/120 prod. ITR. Moc 15 kW,
objętość komory roboczej 1 m3
Fig. 3. EB welder WS 15/120 made by ITR. Power 15 kW, working
chamber volume 1 m3
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Rys. 4. Schemat blokowy
systemu sterowania spawarki
elektronowej WS 15/120
Fig. 4. Block diagram of micropropcesor control system
of EB welder WS 15/120

38

Podsystem sterowania procesem technologicznym wykorzystuje komputer sterujący klasy Pentium, dostosowany,
do pracy w warunkach przemysłowych o zwiększonej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, wyposażony w
plater pasywny oraz kartę procesorową.
Ponadto wykorzystano w nim trzy handlowe karty PCI
wejść/wyjść analogowych i cyfrowych oraz dwie karty ISA
sterowania napędami i odchylaniem dynamicznym, jak również dwie karty ISA rejestracji podstawowych parametrów
procesu. System uzupełnia klawiatura komputerowa wraz
z touchpadem, monitor komputerowy, pulpit sterowniczy
i monitor obserwacji położenia wiązki elektronowej.
Podsystem sterowania procesem technologicznym i podsystem sterowania pompowym układem próżniowym mają
możliwość komunikacji ze sobą za pomocą łącza szeregowego RS232C. Jednym z podstawowych ułatwień wynikających z wprowadzenia komputerowego systemu sterowania
jest wykorzystanie przy sterowaniu napędami stołu roboczego interpolacji liniowej i kołowej. Umożliwia to wykonanie
spoin o skomplikowanych kształtach, jak na rysunku 5.

Obserwacja monitorowa

Rys. 5. Spoina wykonana przy wykorzystaniu interpolacji liniowej
i kołowej do sterowania napędami stołu roboczego
Fig. 5. The weld made using a linear and circular interpolation to
control the working table

Rys. 6. Obraz elektronowy wyświetlony na ekranie monitora
Fig. 6. The electron image displayed on the screen
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Dzięki swym właściwościom podobnie jak mikroskopu
skaningowego, wiązka elektronowa wykorzystywana jest do
generowania obrazów elektronowych. Obraz rejestruje się
za pomocą specjalnych układów pomiaru prądów cząstek
naładowanych, emitowanych z miejsca oddziaływania WE
z materiałem. Natężenie tych prądów oraz ich rozkład przestrzenny zależy bowiem od szczegółów topograficznych
powierzchni, na którą pada WE, a w przypadku spawania
przedmiotów wykonanych z różnych materiałów także od
właściwości emisyjnych tych materiałów.
W spawarce WS-15 kW/120 kV do obejrzenia spawanych
elementów przed rozpoczęciem spawania i ustawienia ich
styku dokładnie pod WE oraz wstępnej kontroli spoiny służy układ obserwacji monitorowej wykorzystujący to zjawisko
(rys. 6). Dwie prostopadłe linie na ekranie monitora w postaci
„krzyża” służą jako znacznik miejsca padania nieodchylonej
WE, które dzięki powiększeniu obrazu na ekranie umożliwiają precyzyjne ustawienie detalu względem WE.

Quasi - wielokrotna wiązka elektronów

Obróbka termiczna

W procesie spawania niektórych materiałów i elementów
duże korzyści daje stosowanie kilku wiązek elektronowych
równocześnie [4]. Dawniej budowano do tego celu specjalne spawarki, w których umieszczano 2, a czasem 3 kolumny
elektrooptyczne. Urządzenia te były drogie i skomplikowane
w obsłudze, co spowodowało, iż praktycznie nie przyjęły się.
Dzięki postępowi w zakresie układów sterujących powstała możliwość wytworzenia kilku wiązek elektronowych
przy zastosowaniu jednej kolumny elektronooptycznej (wiązki quasi-wielokrotne). Ze względu na małą masę elektronu
wiązka może być przemieszczana niemal bez efektów bezwładności. Powoduje to, że można ją odchylać z bardzo
dużymi prędkościami przy użyciu odpowiednio skonstruowanych układów odchylających oraz właściwego ich sterowania mikroprocesorowego. Zasada jest następująca: WE
przełącza się między określonymi punktami z taką szybkością i na taki okres, aby jej nieobecność w danym punkcie
nie była „zauważona” przez materiał poddawany obróbce,
a także, aby podczas przełączania nie uszkodzić materiału
„po drodze”. Można w ten sposób również regulować moc
poszczególnych WE. Wiązki takie wykorzystywane są do:
– spawania wielopunktowego,
– obróbki termicznej trudno spawalnych materiałów w czasie spawania,
– automatycznego śledzenia szczeliny spawalniczej.

Przy stosunkowo niewielkich wymiarach spawanych detali można dokonywać wstępnego podgrzania oraz wygrzania spoiny, wykorzystując odpowiednio odchylaną WE.
To samo dotyczy materiałów wykazujących tworzenie się
spoin z dużą ilością wad takich jak pęcherze czy pęknięcia na gorąco. Zastosowanie obróbki termicznej odchylaną
wiązką elektronów w dużym stopniu ogranicza występowanie tego rodzaju wad. Schemat obróbki termicznej WE pokazano na rysunku 8, a jej efekty na rysunku 9.

Spawanie wielopunktowe

Rys. 8. Obróbka termiczna za pomocą WE;
WE – wiązka elektronów;
WE1 – wiązka elektronów podgrzewająca;
WE2 – wiązka elektronów spawająca;
WE3 – wiązka elektronów wygrzewająca spoinę.
Fig. 8. Heat treatment with EB;
WE – electron beam;
WE1 – preheating electron beam;
WE2 – welding electron beam;
WE3 – postheating electron beam.

Spawanie quasi-wielokrotną wiązką elektronów polega
na prawie jednoczesnym spawaniu tego samego detalu w
kilku miejscach. Układy odchylające muszą w tym przypadku
zapewnić szybkie odchylenie wiązki elektronów z miejsca na
miejsce. Czas przelotu WE między poszczególnymi punktami spawania wynosi kilka milisekund. Zapewnia to wykonanie prawidłowej spoiny oraz zapobiega uszkodzeniu detalu w
czasie zmiany miejsca spawania. Spawanie takie znacznie
przyspiesza proces produkcji, minimalizuje odkształcenia ze
względu na symetryczny rozkład punktów spawania, a co
za tym idzie – naprężeń spawalniczych. Schemat spawania
quasi -wielokrotną wiązką pokazano na rysunku 7.
a)			

b)		

c)

a)		

b)			

c)

Rys. 9. Eliminacja wad spoiny. Spoina wykonana: a – pojedynczą,
b – quasi- podwójną, c – quasi- potrójną wiązką elektronów
Fig. 9. Elimination of weld defects. Weld made by: a – single,
b – quasi-dual, c – quasi-triple electron beam

Śledzenie szczeliny spawalniczej

Rys. 7. Spawanie quasi-wielokrotną wiązką elektronów: a – koła zębatego w trzech punktach przy obrocie o 120o, b – taśm bimetalicznych jednocześnie w trzech punktach, c – prefabrykatu suwmiarki
jednocześnie w dwóch punktach
Fig. 7. Welding by quasi-multiple electron beam: a – welding of toothed wheel at three points on a turnover of 120o, b – welding of bimetalic tapes at three points simultaneously, c – welding of prefabricated
slide calipers at two points simultaneously

Szybkie układy odchylające wykorzystuje się też do automatycznego ustawiania szczeliny spawalniczej pod wiązką elektronów [2]. Proces ten nazywa się często śledzeniem
szczeliny.
Metoda śledzenia w trakcie spawania polega na krótkotrwałym, okresowym przerywaniu procesu spawania
w celu przeprowadzenia identyfikacji położenia WE względem szczeliny. WE w tym czasie omiata obszar w pobliżu
szczeliny z na tyle dużą prędkością, aby przy niezmienionej
mocy (moc robocza) nie doszło do naruszenia powierzchni
spawanych przedmiotów. Wykorzystywane jest tutaj zjawisko omówione przy obserwacji monitorowej.
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a)

b)

Rys. 10. Schemat określania położenia szczeliny spawalniczej:
a – przy skanowaniu po linii prostej, b – przy skanowaniu po okręgu; WE – wiązka elektronów, WE1 – wiązka elektronów skanująca
szczelinę z wyprzedzeniem, WE2 – wiązka elektronów spawająca
Fig. 10. Diagram for determining the welding joint location: a – during
straight line scanning, b – during circle scanning; WE - electron beam,
WE1 – scanning electron beam, WE2 – welding electron beam

Ze względu na kształt ruchu skanującego wykonywanego przez wiązkę podczas identyfikacji styku można wyróżnić układy z odchylaniem WE w linii prostej, normalnej
do linii spoiny (rys. 10a) oraz z odchylaniem WE po okręgu
(rys. 10b). Pierwszy z tych układów pozwala w prosty sposób

określić ewentualne odchyłki położenia śledzonej szczeliny
w stosunku do osi WE, lecz jednocześnie ogranicza kształt
linii spoiny, która nie może gwałtownie zmienić kierunku. Natomiast drugi typ układu pozwala wyznaczać linię spawania
o prawie dowolnym kształcie, jednak sposób określania odchyłek względem pierwotnego kierunku linii styku jest bardziej złożony.
Znalezione w ten sposób położenie szczeliny zostaje
przełożone na ruchy korygujące napędów stołu roboczego.
Na rysunku 10 pokazano schematycznie sposób określania położenia szczeliny spawalniczej.
Zastosowanie quasi-wielokrotnej wiązki elektronów pociąga za sobą konieczność szybkiej zmiany położenia jej ogniska. Komputerowy system sterowania wykorzystywany jest
do automatycznego ustawiania ogniska WE na powierzchni
spawanych detali, wykorzystując zjawiska omówione przy
obserwacji monitorowej. Automatyczna zmiana położenia
ogniska WE umożliwia spawanie detali o zmiennej wysokości, bez zmian ich położenia w osi WE, sterując wyłącznie
jego położeniem.
Zastosowanie komputerowego systemu sterowania
umożliwia również wprowadzenie systemu rejestracji parametrów spawania. System na bieżąco w czasie spawania
zapisuje w pamięci statycznej aktualne parametry. Po zakończeniu procesu spawania dane te są zapisywane w pliku
na dysku twardym systemu i dostępne do przeglądu. Ma to
duże znaczenie w przypadku spawania detali szczególnie
odpowiedzialnych a zwłaszcza w przemyśle lotniczym.
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Zgrzewanie tarciowe metodą FSW
stopów magnezu AZ91 i AM-Lite
Friction Stir Welding of AZ-91
and AM-Lite Magnesium Alloys
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań złączy uzyskanych przy zastosowaniu nowej metody zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW) próbek
o grubości 3 mm ze stopów magnezu AZ91 i AM-Lite.
W celu określenia jakości połączeń przeprowadzono
ocenę wizualną, badania metalograficzne oraz strukturalne oraz dokonano pomiaru mikrotwardości w obszarze
materiału rodzimego i zgrzeiny. Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują na użyteczność zastosowania technologii zgrzewania tarciowego FSW jako konkurencyjnej metody łączenia stopów magnezu w stosunku
do innych technik spajania oraz na konieczność właściwego doboru parametrów w celu uzyskania wysokojakościowych połączeń.

The objective of this paper is to report the results of
butt joint quality of friction stir welding (FSW) of samples
of alloys of MgAlZn group. Welding has been carried out
with friction stir welding tool of welding speed ranging
from 140 to 355 mm/min. In the stir zone and the surrounding neither porosity and cracks have been obtained.
Microhardness in the stir zone increased for all welds
when compared to the base metals, as a consequence of
the high grain refinement and increased precipitations at
the grain boundaries. Decreasing of plastic properties of
metal in this regions is expected. The results show strong
relationship between properties of joints and welding parameters.

Wstęp
Ostatnie lata wskazują na wzrost zainteresowania przemysłu samochodowego i lotniczego lekkimi materiałami
o właściwościach zbliżonych do tradycyjnych materiałów,
takich jak stopy stali lub aluminium. [1]. Do superlekkich materiałów konstrukcyjnych zaliczany jest magnez oraz jego
stopy. Czysty magnez ze względu na bardzo niską odporność na korozję nie znajduje powszechnego zastosowania,
natomiast stopy magnezu dzięki dobrym właściwościom mechanicznym i odporności na korozję coraz częściej zastępują
części wykonane z innych materiałów [2-6]. Dodatkowo do
popularyzacji stopów magnezu przyczynił się rozwój technologii odlewania części wykonanych z tego materiału [7].
Ograniczeniem rozwoju konstrukcji jest niedostateczna wiedza na temat stosowania tradycyjnych technik spawalniczych
jako metod łączenia elementów wykonanych z tych materiałów, takich jak TIG, MIG lub inne rodzaje zgrzewania [8].
Z tego powodu podjęto próbę wykonania złączy za pomocą stosunkowo młodej techniki zgrzewania tarciowego
z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW) znajdującej zastoMgr inż. Lechosław Tuz, dr inż. Paweł Kołodziejczak, dr hab. inż. Andrzej Kolasa prof. nzw. PW – Politechnika Warszawska

sowanie przy wykonywaniu szczelnych i ciągłych połączeń
blach oraz rur przy niskiej temperaturze procesu, co w przypadku stopów magnezu jest bardzo istotne ze względu na
palność stopów w temperaturze powyżej 550°C. Proces
zgrzewania FSW polega na nagrzaniu w miejscu styku łączonych elementów do temperatury plastyczności, za pomocą wirującego cylindrycznego narzędzia wyposażonego
w trzpień i kołnierz wykonany ze stali narzędziowej lub żaroodpornej. W metodzie tej uzyskuje się złącza bez zastosowania materiałów dodatkowych oraz bez konieczności stosowania gazów osłonowych, natomiast istotne jest sztywne
mocowanie łączonych elementów, tak aby w trakcie spajania
nie nastąpiło ich przemieszczenie względem siebie [9, 10].
W artykule przedstawione zostały warunki doświadczalne oraz wyniki oceny jakości doczołowych złączy ze stopów
magnezu (AZ91 i AM-Lite) wykonanych metodą FSW.

Metodyka doświadczeń
Doczołowe złącza płaskowników o następujących wymiarach: szerokość 50 mm, długość krawędzi zgrzewanej
100 mm, grubość 3 mm badano na stanowisku złożonym
z frezarki pionowej z zamontowanym narzędziem wykonanym ze stali narzędziowej. Płaskowniki zamontowane zostały na ruchomym stole w specjalnie zaprojektowanym uchwy-
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cie gwarantującym niezmienne ułożenie i ścisłe przyleganie
krawędzi w trakcie procesu. Złącza wykonano bez zastosowania gazów osłonowych. Poniżej przedstawiono wyniki
badań jakości zgrzein AZ91-AZ91 oraz AM-Lite-AM-Lite.
Skład chemiczny stopów zamieszczono w tablicy I.
Tablica. Skład chemiczny stopów AM-Lite i AZ91
Table. Chemical composition of the AM-Lite and AZ91 alloys
Oznaczenie stopu

Aluminium
(Al)

Cynk (Zn)

Mangan
(Mn)

Magnez
(Mg)

AM-Lite

2,7%

13,8%

0,16%

reszta

AZ91

9%

0,7%

0,17%

reszta

Obserwację mikrostruktur złączy oraz pomiary mikrotwardości przeprowadzono na zgładach metalograficznych
wykonanych w płaszczyznach prostopadłych do kierunku
zgrzewania. Schemat narzędzia przedstawiono na rysunku
1. Narzędzie to składa się ze stożkowego trzpienia ze stali
ulepszonej cieplnie do twardości 65 HRC, z gwintem prawoskrętnym o średnicy nominalnej 5 mm. Trzpień zamocowano
w uchwycie obrotowym o średnicy 16 mm. Tak zamocowane
narzędzie obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jednocześnie obracający się uchwyt z zamocowanym
narzędziem przemieszcza się wzdłuż złącza. Zgrzeiny wykonano z prędkością posuwu 140÷355 mm/min i prędkością
obrotową od 450 do 1120 obr/min, przy czym każda próba
wykonywana była przy zmianie tylko jednego parametru
procesu. Narzędzie zagłębiane było na głębokość 2,7 mm,
co nie zapewnia połączenia w całym przekroju zgrzeiny.

Lico zgrzeiny jest płaskie i równoległe do powierzchni materiału bez widocznych podtopień. Na granicy materiału rodzimego i zgrzeiny obserwowane jest powstawanie zadziorów związanych z wypychaniem materiału przez wirujące
narzędzie. W przypadku stopu AM-Lite wzrost prędkości
obrotowej powodował rozrost zadziorów oraz rozwarstwianie powierzchni lica. Wzrost prędkości posuwu powodował
w przypadku obydwu materiałów odkształcenie kątowe.
Mikrostruktury doczołowych złączy na zgładach wykonanych na płaszczyznach prostopadłych do kierunku
zgrzewania przedstawiono na rysunku 3. Granice strefy
uplastycznienia dla obydwu stosowanych materiałów są niesymetryczne, natomiast ich kształt odwzorowuje kształt narzędzia. Głębokość uplastycznienia wzrasta w kierunku osi
zgrzeiny, w obszarze od 8 do 4 mm łagodnie, a w obszarze
poniżej 4 mm stromo do głębokości 2,8 mm. Rodzimy materiał nie zawiera porów, a obserwacje wielu zgładów zgrzein
nie wykazały pojawiania się nieciągłości. Nie zaobserwowano mikropęknięć w zgrzeinach.
W wyniku krótkiego czasu oddziaływania narzędzia na
materiał oraz szybkiej krystalizacji strefa uplastycznienia
uległa znacznemu rozdrobnieniu, przy czym jest ono nierównomierne. Widoczne są liczne wtrącenia kryształów o wielkości dochodzącej do 80 μm, a ich kształt jest spłaszczony.
Struktura materiału rodzimego stopu AM-Lite oraz fragment
struktury zawierający ziarna słabiej rozdrobnione w strefie
a)

b)

Rys. 1. Schemat procesu zgrzewania; 1 – trzpień, 2 – materiał
zgrzewany; 3 – uchwyt narzędzia; R – kierunek obrotu narzędzia; T
– kierunek posuwu narzędzia
Fig. 1. Diagram of the pressure welding process: 1 – arbor; 2 – material welded; 3 – tool chuck; R – sense of rotation of the tool; T
– direction of the tool feed

Rys. 2. Lico zgrzeiny złączy: a – AZ91-AZ91, b – AM-Lite-AM-Lite
Fig. 2. Face of weld of the joints:a – AZ91-AZ91, b – AM-Lite-AMLite

a)

Wyniki badań
połączeń zgrzewanych
Na rysunku 2 przedstawiono lico doczołowych złączy wykonanych na płaskownikach ze stopów AZ91 i AM-Lite. Na
początku złączy (długość ok. 10 mm) widoczne są nierównomierne ślady narzędzia związane ze stabilizacją procesu zagłębiania narzędzia w materiał i uplastycznieniem materiału,
natomiast na końcu złącza pozostaje otwór technologiczny
po trzpieniu. Lico złącza jest obniżone w odniesieniu do materiału rodzimego na głębokość ok. 0,1 mm. Od strony grani widoczna jest szczelina świadcząca o braku połączenia, wynikająca z niedostatecznego zagłębienia narzędzia w materiał.
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b)

Rys. 3. Mikrostruktury złączy: a – AZ91-AZ91, b – AM-Lite-AMLite
Fig. 3. Microstructures of the joints: a – AZ91-AZ91, b – AM-LiteAM-Lite

uplastyczniania przedstawia rysunek 4. Ziarna materiału
rodzimego w procesie uplastyczniania zostały spłaszczone i rozciągnięte zgodnie z kierunkiem płynięcia materiału
w procesie zgrzewania. Droga płynięcia materiału wewnątrz
zgrzeiny widoczna jest na rysunku 3.
Na skutek znacznego rozdrobnienia struktury w strefie
zgrzeiny zaobserwowano wzrost mikrotwardości, wynoszący ok. 10% w przypadku złącza AM-Lite-AM-Lite, a dla
złącza AZ91-AZ91 ok. 7%. Rozkład mikrotwardości jest
niesymetryczny. W obszarze złącza, od lewej strony, obserwowany jest wzrost mikrotwardości na dwukrotnie krótszym
a)

odcinku niż po przeciwnej stronie, a otrzymane wyniki pomiarów mają również zbliżone do siebie wartości. Po prawej
stronie otrzymano wyniki pomiarów różniące się o nawet 5%
w stosunku do ich odpowiedników po lewej stronie. Wahania
te spowodowane są prawdopodobnie obecnością w rozdrobnionej strukturze ziaren o znacznie większej powierzchni.
Pomiar mikrotwardości wykonano w odległości ok. 1 mm
od lica zgrzeiny.

b)

Rys. 4. Mikrostruktura AM-Lite: a – materiał rodzimy, b – zgrzeina
Fig. 4. AM-Lite structure, a – material, b – pressure weld

Rys. 5. Rozkład mikrotwardości w złączu AM-Lite-AM-Lite
Fig. 5. Distribution of microhardness in the AM-Lite-AM-Lite joint

Podsumowanie
Przedstawione wyniki oceny makrostruktury i mikrostruktury złączy doczołowych wykonanych metodą zgrzewania tarciowego wirującym trzpieniem z przemieszaniem materiału (FSW) jednoznacznie wskazują na użyteczność zastosowania tej technologii do wykonywania
zgrzewanych połączeń elementów ze stopów magnezu.
Przy dobraniu odpowiednich prędkości obrotowych wrzeciona (450 obr/min) oraz posuwu (220 mm/min) uzyskuje
się złącza o szerokości ok. 4 mm pozbawione defektów

w postaci porowatości i mikropęknięć. Mogą natomiast
pojawiać się odkształcenia kątowe oraz brak połączenia
na całej grubości materiału w przypadku zastosowania
zbyt krótkiego trzpienia. W obszarze zgrzeiny obserwowane jest rozdrobnienie struktury i wzrost mikrotwardości,
co może skutkować obniżeniem właściwości plastycznych w tym obszarze. W złączu pozostaje otwór technologiczny po trzpieniu narzędzia.

Literatura
[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

Commin L., Dumont M., Masse J.-E., Barrallier L.,
Friction stir welding of AZ31 magnesium alloy rolled
sheets: Influence of processing parameters, Acta
Materialia, 57 2009.
Cao X., Jahazi M., Effect of welding speed on the
quality of friction stir welded butt joints of a magnesium alloy, Materials and Design, 2008.
Dobriyal R.P., Dhindawa B.K., Muthukumaranb S.,
Mukherjee S.K., Microstructure and properties of
friction stir butt-welded AE42 magnesium alloy, Materials Science and Engineering, A 477 (2008).
Cavaliere P., De Marco P.P., Superplastic behaviour of friction stir processed AZ91 magnesium alloy
produced by high pressure die cast, Journal of Materials Processing Technology 184 2007.
Darras B.M., Khraisheh M.K., Abu-Farha F.K., Omar
M.A., Friction stir processing of commercial AZ31
magnesium alloy, Journal of Materials Processing
Technology, 191 2007.

[6]

Xunhonga W., Kuaishe W., Microstructure and properties of friction stir butt-welded AZ31 magnesium
alloy, Materials Science and Engineering, A 431
2006.
[7] Nandan R., DebRoy T., Bhadeshia H.K.D.H., Recent
advances in friction-stir welding – Process, weldment structure and properties, Progress in Materials
Science, 53 2008.
[8] Gibsona M., Eastonb M., Tyagia V., Murrayc M., Dunlopc G., Further Improvements in HPDC Mg alloys
for powertrain applications, Magnesium Technology
2008.
[9] Pietras A., Miara D., Monitorowanie procesów zgrzewania tarciowego, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach, 2008-09-29, www.wnp.pl
[10] Liu P., Li Y., Geng H., Juan W., Microstructure characteristics in TIG welded joint of Mg/Al dissimilar
materials, Materials Letters, 61 2007.

Przegląd spawalnictwa 11/2009

43

Wymiar fraktalny wybranych
struktur powłok kompozytowych
napawanych plazmowo

Mgr inż. Mariusz Bober, dr inż. Jarosław Grześ
– Politechnika Warszawska.

44

Przegląd spawalnictwa 11/2009

Badania zostały wykonane dla układu stal – napoina
o osnowie niklu z dodatkiem węglików metali przejściowych. Zastosowano pięć mieszanin proszków na bazie niklu
z dodatkiem węglików tytanu, cyrkonu, chromu, molibdenu
lub wolframu. Osnowę stanowił proszek firmy Deloro Alloy
o symbolu DA22 i składzie podanym w tablicy I, do którego dodano 40% (objętościowo) TiC, ZrC, Cr3C2, Mo2C lub
WC. W efekcie uzyskano mieszaniny proszków DA22+TiC,
DA22+ZrC, DA22+Cr3C2, DA22+Mo2C, DA22 + WC.
Kompozytowe powłoki napawano na podłoża ze stali
niskowęglowej typu S355J0. Skład chemiczny stali przedstawiono w tablicy II. Przed przystąpieniem do procesu napawania próbki stalowe o wymiarach 10x50x150 mm zostały
dokładnie oczyszczone i odtłuszczone.
Tablica I. Skład proszku DA 22, wg atestu producenta
Zawartość składników, %
C

Si

B

Fe

Ni

0,03

2,4

1,4

0,4

reszta

Tablica II. Skład chemiczny i własności stali S355J0 wg
PN-EN 10025-2:2007
Ce
max

0,48

Rm
MPa

490 - 630

N max
0,009

Al min
0,02

S max
0,04

P max
0,04

Si
0,2 - ,55

Cu max
0,3

Ni max
0,3

0,3

Cr max

Zawartość składników, %
Mn

Napawanie plazmowe proszkowe Plasma Powder Transferred Arc Welding (PPTAW) jest często stosowaną techniką
w modyfikacji bądź regeneracji powierzchni części maszyn
ze względu na swoje duże zalety. W metodzie tej łuk plazmowy charakteryzuje się dużą koncentracją energii, a to sprawia, że materiał podłoża topiony jest z dużą prędkością na
niewielką głębokość, co znacznie ogranicza powstawanie
w nim znaczących zmian strukturalnych, a prawidłowy dobór parametrów pozwala na otrzymywanie napoin o małym
współczynniku wymieszania na poziomie 5÷10% [1, 2].
Technikę PPTAW stosuje się także w celu otrzymania
powłok kompozytowych charakteryzujących się dużą twardością i odpornością na zużycie ścierne [3, 4]. Osnowę takich napoin stanowią zazwyczaj stopy na bazie niklu, kobaltu i żelaza, a ich dodatkowe wzmocnienie uzyskuje się przez
dodatek cząstek twardych faz, np. węglików metali przejściowych z IVB-VIB grupy okładu okresowego pierwiastków
[5–10]. Węgliki te charakteryzują się wysoką temperaturą
topnienia, dużą twardością, odpornością na zużycie ścierne,
a także na korozję [11]. Powłoki kompozytowe zachowują
swoje optymalne właściwości eksploatacyjne wówczas, gdy
rozmieszczenie fazy wzmacniającej w osnowie jest równomierne. Jeśli cząstki fazy wmacniającej skupione są w pobliżu linii wtopienia, to szybkiemu procesowi zużycia ulega
lico napoiny. Gdy segregacja twardych cząstek występuje
przy licu powłoki, z reguły powierzchnia otrzymanych napoin jest nieregularna i konieczna jest dodatkowa obróbka mechaniczna. Poza tym duża segregacja cząstek fazy
wzmacniającej sprzyja powstawaniu wad typu pęknięcia
i pęcherze gazowe.

Przygotowanie próbek,
materiały i urządzenia

1,0 - ,5

Wstęp

W artykule przedstawiono wyniki podstawowych badań
metalograficznych oraz analizy fraktalnej napawanych plazmowo kompozytowych powłok o osnowie Ni wzmacnianych
wybranymi węglikami metali przejściowych z IVB-VIB grupy
układu okresowego pierwiastków.

C max

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań kompozytowych powłok napawanych plazmowo.
Osnowę w badanych powłokach stanowił Ni, a jako
wzmocnienie zastosowano wybrane węgliki metali przejściowych z IVB-VIB grupy układu okresowego
pierwiastków: Cr 3C2, Mo2C, TiC, WC, ZrC. Powłoki napawano na podłoża ze stali niskowęglowej typu S355J0.
Badania obejmowały podstawowe badania metalograficzne oraz określenie wymiaru fraktalnego liniowego
i jego analizę. Otrzymane powłoki charakteryzowały się
poprawnym wyglądem, nie zaobserwowano istotnych
wad geometrycznych kształtu ani pęknięć. Dla analizowanych struktur określono wymiar fraktalny liniowy
oraz powiązano go z zawartością fazy wzmacniającej
w osnowie.

0,2

Mariusz Bober
Jarosław Grześ

Proces napawania plazmowego przeprowadzono, stosując urządzenie PTA 301 Control M firmy Hettiger Stellite
GmbH. Napawanie prowadzono dla zmiennych wartości natężenia prądu łuku głównego w zakresie 60÷120 A. Wartości
pozostałych parametrów napawania ustalono na podstawie
wstępnych prób i przyjęto jako niezmienne. Istotne z nich
przedstawiono poniżej:
natężenie prądu łuku wewnętrznego – 40 A,
napięcie łuku plazmowego – 25 V,
wydatek proszku – 6 g/min,

wydatek gazu (argon):
– plazmotwórczego – 1,5 l/min,
– osłonowego – 8 l/min,
– transportującego – 5 l/min,
amplituda oscylacji – 8 mm,
szybkość ruchu oscylacyjnego – 450 mm/min,
odległość plazmotronu od przedmiotu napawanego – 15 mm,
średnica dyszy zwężającej – 4 mm.
Proces napawania prowadzono bez podgrzewania wstępnego, długość wszystkich ściegów wynosiła 60 mm. Następnie przygotowano próbki do badań metalograficznych. Dla
zapewnienia poprawności wnioskowania każda z nich została przecięta poprzecznie w tej samej odległości, tj. 20 mm od
początku ściegu. Z uwagi na znaczną twardość otrzymanych
powłok, cięcie wykonano za pomocą wycinarki elektroerozyjnej Robofil 290. Zgłady metalograficzne przygotowano wg
standardowej procedury. Do obserwacji i rejestracji obrazów
mikrostruktur wykorzystano stanowisko wyposażone w mikroskop metalograficzny Olympus IX 70 z możliwością cyfrowego zapisu obrazu. Zdjęcia poddano obróbce komputerowej i analizowano za pomocą programów Image Tools i Scion
Image. W celu określenia wymiaru fraktalnego liniowego Dl
zastosowano program SWF (Skaner Wymiaru Fraktalnego), opracowany w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki
Warszawskiej. Zastosowana metodyka określania wymiaru
fraktalnego Dl przedstawiona została w poz. [12].

figury w kształcie gwiazdy. Duże cząstki Cr3C2 lokowały się
w obszarze bliskim linii wtopienia, natomiast mniejsze występowały przy licu powłoki. Podobną morfologią charakteryzuje
się węglik molibdenu (rys. 1d). Tu również widoczne są duże
cząstki Mo2C rozmieszczone przy linii wtopienia oraz małe
w kształcie igieł, które ponownie wykrystalizowały, rozmieszczone dość równomiernie w osnowie. Ponadto w obszarze
lica powłoki występują pęcherze gazowe, które są obecne
we wszystkich napoinach wykonanych dla założonego zakresu natężenia prądu napawania. Być może jest to efekt
sublimacji Mo2C zachodzącej podczas procesu napawania.
W napoinach wzmacnianych WC cząstki fazy wzmacniającej
są duże, sferyczne i regularne (rys. 1e). Ich udział jest znaczny i dość równomierny w strefie środkowej warstwy i przy
linii wtopienia. W pobliżu lica powłoki występują jedynie małe
cząstki WC, a ich udział jest nieporównywalnie mniejszy
niż w pozostałym obszarze napoiny. Ponadto widoczna jest
ciemna otoczka na granicy międzyfazowej węglik – osnowa
o różnej grubości, będąca efektem nadtapiania się węglika
bądź wzajemnej reakcji WC z ciekłym stopem Ni.
a)

b)

c)

d)

Badania metalograficzne napoin
W ramach badań metalograficznych przeprowadzono
oględziny zewnętrzne otrzymanych powłok oraz ich badania
makroskopowe i mikroskopowe. Na podstawie oględzin zewnętrznych i badań makroskopowych stwierdzono, że otrzymane powłoki mają poprawny wygląd, nie zaobserwowano
istotnych wad geometrycznych kształtu ani pęknięć. Jedynie
powłoki kompozytowe wzmacniane TiC wykonane przy małych wartościach natężenia prądu, tj. 60 i 70 A, charakteryzowały się nieregularnym kształtem lica.
Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe obrazy mikrostruktur powłok kompozytowych, będących przedmiotem przeprowadzonych prób. Widoczne na rysunku przekroje zostały
wycięte z napoin nałożonych przy natężeniu prądu 90 A.
Napoiny charakteryzują się metalurgicznym, pozbawionym niezgodności spawalniczych, połączeniem ze stalowym podłożem. Widoczny jest także różny kształt i wielkość
oraz rozmieszczenie wydzieleń fazy wzmacniającej osnowę
napoin kompozytowych. Na rysunku 1a widoczne są duże
nieregularne cząstki TiC rozmieszczone głownie w górnej
części napoiny. Oprócz tego obecna jest duża ilość małej
frakcji węglika tytanu powstałej w trakcie procesu napawania
w wyniku oddziaływania strumienia plazmy i ciekłego stopu
Ni. Drobne cząstki TiC rozmieszczone są dość równomiernie
w osnowie napoiny. W napoinach wzmacnianych ZrC również widoczne są duże nieregularne cząstki węglika dość
równomiernie rozmieszczone w osnowie (rys. 1b). Ponadto
widoczne są małe pęcherze gazowe zlokalizowane głównie
na granicy międzyfazowej węglik – osnowa. W napoinach
wzmacnianych Cr3C2 obserwowano zarówno jasne, duże
i o nieregularnym kształcie, jak i mniejsze wydłużone cząstki
fazy wzmacniającej (rys. 1c). Te wydłużone cząstki to prawdopodobnie wykrystalizowany węglik z przesyconego roztworu świadczący o rozpuszczalności Cr3C2 w trakcie procesu napawania. Cząstki te formowały się w charakterystyczne

e)

Rys 1. Mikrostruktury kompozytowych napoin o osnowie Ni
wzmacnianych: a – TiC, b – ZrC,
c – Cr3C2, d – Mo2C, e – WC
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Analiza fraktalna

a)

Analizę fraktalną przeprowadzono dla wybranych mikrostruktur napoin kompozytowych, wykonanych przy takim samym natężeniu prądu, tj. 90 A i przedstawionych na rysunku
1. Głównym jej celem była ocena rozkładu wzmocnień węglikowych w osnowie powłok.
Na rysunku 2 przedstawiono obrazy binarne struktur, a w
tablicy III zamieszczono otrzymane dla nich wartości wymiaru fraktalnego Dl (poziom ufności = 0,95). W celu zobrazowania charakteru zmian wymiaru fraktalnego Dl, na rysunku
3 pokazano wykresy jego wartości dla dwóch przykładowych
struktur napoin.

b)

Tablica III. Wyniki określania wymiaru fraktalnego Dl
Napoina

Wymiar fraktalny Dl
Dl min – Dl max
Dl śr

Zakres zmienności
wymiaru fraktalnego Dl
Dl max – Dl min

DA22 + Cr3C2

0,6056 – 0,8643
0,7723

0,2587

DA22 + Mo2C

0,4600 – 0,8110
0,6525

0,3510

DA22 + TiC

0,4835 – 0,9135
0,7266

0,4300

0,0 – 0,9739
0,8601

0,9739

0,0 – 0,8138
0,6487

0,8138

DA22 + WC
DA22 + ZrC

–

–

–

–

–

–

Analizując wartości wymiaru fraktalnego Dl dla poszczególnych struktur stwierdzono, że najmniejszym zakresem
zmienności wymiaru (0,2587) charakteryzowała się struktura
powłoki wzmacnianej Cr3C2, największym (0,9739) wzmacniana WC (na co istotny wpływ ma występowanie obszarów
samej osnowy, dla których wymiar fraktalny wynosi 0). Jednocześnie powłoka wzmacniana WC charakteryzowała się
najwyższą średnią wartością wymiaru fraktalnego (0,8601),
natomiast najniższą (0,6487) powłoka wzmacniana ZrC.
Analizując wykresy wartości wymiaru fraktalnego dla poszczególnych napoin (uwzględniając całą szerokość obrazu

a)

c)

b)

d)

Rys 3. Wymiar fraktalny Dl powłoki kompozytowej wzmacnianej:
a – Mo2C, b – TiC

binarnego napoiny) stwierdzono, że najmniejsze zmiany występują dla napoiny wzmacnianej Cr3C2. Ponadto zmiany te
charakteryzują się pewną regularnością (powtarzalnością).
Największe zmiany zaobserwowano dla napoin wzmacnianych WC i ZrC, w których widoczne są obszary pozbawione
obecności wzmocnienia. Pomijając te obszary w analizie,
najmniejsze i jednocześnie o łagodnym charakterze przebiegu zmiany stwierdzono w napoinie wzmacnianej WC. Biorąc
pod uwagę tendencje zmian uśrednionej wartości wymiaru
fraktalnego na szerokości analizowanego obrazu, stwierdzono dla napoiny wzmacnianej TiC wyraźny jej wzrost
w kierunku od linii wtopienia do lica napoiny. Dla tej napoiny stwierdzono również wyraźne występowanie dwóch
stref zmian wartości wymiaru fraktalnego, pokrywających
się z obszarami widocznymi na obrazie mikroskopowym
(rys. 1a) i binarnym (rys. 2c).
Z zasady określania wymiaru fraktalnego Dl wynika, że
wartość wymiaru powinna być skorelowana z zawartością
fazy wzmacniającej, a tym samym może być stosowana jako
wskaźnik charakteryzujący rozmieszczenie fazy wzmacniającej w osnowie kompozytu. Dlatego dla analizowanych
napoin zbadano zawartość fazy wzmacniającej w osnowie
wzdłuż każdej linii pomiarowej, dla której określano wymiar
fraktalny Dl. Na rysunku 4 przedstawiono wykres zmian zawartości węglika w osnowie napoiny wzmacnianej Mo2C.

e)
Rys. 2. Obrazy binarne napoin
o osnowie Ni wzmacnianych:
a – Cr3C2, b – Mo2C, c – TiC,
d – WC, e – ZrC
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Rys 4. Zmiany zawartości węglika w osnowie napoiny wzmacnianej
Mo2C

Rys 5. Zależność wymiaru fraktalnego Dl od zawartości węglika
w osnowie napoiny wzmacnianej Mo2C

Rys 6. Wymiar fraktalny Dl w funkcji zawartości węglika w osnowie
badanych napoin

Porównując otrzymany wykres z wykresem przedstawionym na rysunku 3a, można zauważyć wyraźne podobieństwo krzywych. Powiązanie wymiaru fraktalnego Dl
i zawartości węglika w osnowie przedstawiono na rysunku
5. Podobne zależności stwierdzono również dla pozostałych
napoin. Zbiorczy wykres dla analizowanych obrazów napoin
przedstawiono na rysunku 6.
Wykorzystując te zależności, można analizować struktury napoin kompozytowych przez określenie wymiaru fraktalnego Dl i jego analizę. Wyższe wartości wymiaru fraktalnego
Dl świadczą o większym udziale fazy wzmacniającej w strukturze napoiny, a im większa jest różnica między wartością

minimalną i maksymalną, tym struktura charakteryzuje się
większym stopniem złożoności i zróżnicowanym rozmieszczeniem fazy wzmacniającej w osnowie. Dla tego największą średnią zawartością fazy wzmacniającej w osnowie
charakteryzowała się napoina ze wzmocnieniem WC, a najmniejszą wzmacniana ZrC. Najbardziej równomiernym rozmieszczeniem wzmocnienia w osnowie charakteryzuje się
struktura napoiny wzmacnianej Cr3C2, natomiast struktury
napoin wzmacnianych WC i ZrC mają duże obszary osnowy
bez wzmocnień i tylko w określonych obszarach mamy do
czynienia z równomiernym rozmieszczeniem fazy wzmacniającej.

Podsumowanie
Zastosowana analiza fraktalna, polegająca na określeniu wymiaru fraktalnego liniowego Dl, stanowi użyteczne
narzędzie do oceny struktur badanych napoin kompozytowych. Powiązanie wymiaru Dl z zawartością wzmocnienia w osnowie pozwala na zastosowanie wymiaru Dl
jako miernika rozmieszczenia wzmocnienia w osnowie
napoiny kompozytowej. Przedstawiony sposób analizowa-

nia struktur napoin kompozytowych, oparty na wymiarze
fraktalnym i jego analizie, umożliwia inne podejście do
analizowanych struktur i stanowi stosunkowo proste, czułe i szybkie narzędzie, mogące stanowić alternatywę dla
innych metod analizy struktur materiałów kompozytowych
dwufazowych.
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Aplikacje zrobotyzowanego
cięcia i ukosowania plazmą

Robotyzacja procesów technologicznych, w tym spawania, wiąże się często z koniecznością wprowadzania
zmian technologicznych w innych procesach. Zmiany te
mogą dotyczyć przeróbek konstrukcyjnych produktu lub
poprawy przygotowania detalu, w celu zapewnienia odpowiedniej, wymaganej przez technologię, powtarzalności.
W przypadku spawania zmiany technologiczne dotyczą
głównie konstrukcji detalu – w kierunku umożliwienia dostępu robota do spoin i ewentualnego zapewnienia możliwości działania systemom śledzenia spoiny oraz – w
zakresie przygotowania do spawania – zapewnienia powtarzalności prostowania blach, ich cięcia i montażu. Przy
spawaniu detali wykonanych z grubych blach dochodzi
jeszcze jeden, bardzo istotny proces – ukosowanie, którego dokładność i powtarzalność ma kluczowe znaczenie dla sukcesu robotyzacji spawania. Proces ten można
wykonywać przez dokładną, lecz drogą obróbkę mechaniczną lub z wykorzystaniem techniki cięcia termicznego. Aby poprawnie, szybko i wydajnie prowadzić proces
ukosowego cięcia termicznego, potrzebne jest urządzenie
pozwalające na swobodną orientację położenia palnika
względem obrabianego detalu. W przypadku detali o krzywoliniowych krawędziach idealnym rozwiązaniem staje
się robot spawalniczy.
Spośród szerokiej rodziny robotów przemysłowych, roboty spawalnicze wyróżnia konstrukcja i oprogramowanie
zorientowane na precyzyjną kontrolę trajektorii, prędkości
i kąta nachylenia narzędzia (uchwytu spawalniczego lub
palnika), oraz dodatkowe możliwości, takie jak bezpośrednie sterowanie parametrami źródeł spawalniczych, możliwości wykonywania ruchów oscylacyjnych o różnorodnych
przebiegach, stosowania systemów śledzenia spoiny i wysokości palnika nad detalem, oraz wielu innych ułatwień.
Jednym z wiodących dostawców i wykonawców zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych na naszym rynku jest
firma CLOOS-Polska, oferująca technologię robotową i
spawalniczą niemieckiej firmy Carl Cloos Schweisstechnik, której głównym produktem są, oprócz wysokiej klasy
źródeł spawalniczych, roboty spawalnicze ROMAT z system sterowania ROTROL.
System ROTROL ma pewne unikatowe cechy, predysponujące go do zastosowań w spawaniu i cięciu. Oferuje
również specjalistyczne funkcje idealnie kwalifikujące go
do zastosowania przy ukosowaniu. Najistotniejszą dla
ukosowania cechą, wyróżniającą system ROTROL spośród innych systemów spawalniczych, jest funkcja o nazwie layering. Funkcja ta pozwala na zaprogramowanie
procesu ukosowania detalu nie po docelowej krawędzi
cięcia, lecz po krawędzi detalu, a następnie zautomatyzoMgr inż. Andrzej Nieroba, mgr Marcin Siennicki
– CLOOS & HYPERTHERM

48

Przegląd spawalnictwa 11/2009

wane wygenerowanie krawędzi cięcia (ukosowania) przez
podanie jedynie wartości odsunięcia krawędzi cięcia od
krawędzi detalu, dodatkowego odsunięcia palnika i ewentualnej zmiany jego kąta nachylenia. Pozwala to na jednorazowe zaprogramowanie trajektorii cięcia w trybie TEACH-IN, a jej modyfikacje, w zależności od potrzeb mogą
odbywać się w sposób automatyczny. Proces przedstawia
rysunek 2.
W pierwszym kroku programuje się, przy pewnym, stałym kącie nachylenia palnika do detalu, trajektorię wzorcową po krawędzi ukosowanej blachy. Drugim krokiem jest
wykonanie operacji LAYERINGU. To szybka operacja,
która odbywa się w trybie ONLINE, w trakcie działania
programu i pozwala wygenerować nową trajektorię, odsuniętą o zadaną odległość, zmienić kąt nachylenia palnika
i jego wysokość. Nową trajektorię zaznaczono czerwoną
przerywaną linią. Kolejnym krokiem jest ukosowanie detalu i ocena jego zgodności z zamierzeniami. Jeśli ukosowanie jest z jakichś przyczyn niezadowalające, można
zmienić parametry LAYERINGU i wykonać kolejną próbę bez potrzeby ponownego programowania. Parametry
podaje się w dokładnością do 0,1 mm, a ich zmiana trwa
kilka sekund. W przypadku systemów niewyposażonych
w możliwość LAYERINGU, po stwierdzeniu niezadowalającego efektu pierwszego ukosowania, należałoby
żmudnie programować trajektorię od początku (to znaczy
wytrasować na wzorcowym detalu nową trajektorię i od
nowa zaprogramować kolejne punkty trajektorii). Opcja ta
wydatnie skraca czas pisania programu dla ukosowania,
oraz znacznie upraszcza sam proces programowania, bo
nie wymaga żadnych przygotowań, w rodzaju trasowania
docelowej trajektorii na detalu.
Dodatkową cechą wyróżniającą systemy ROTROL/
ROMAT jest niespotykane na rynku bogactwo osi zewnętrznych, które służą do pozycjonowania robota względem detalu, jak również detalu względem robota. Są to
wszelkiego rodzaju jezdnie z wózkami, wysięgniki, słupy
i pozycjonery obrotowe, tworzące często bardzo złożone,
wieloosiowe układy. Osie zewnętrzne w systemie ROMAT
są osiami synchronicznymi, co oznacza ich pełną integrację z systemem sterowania i zapewnia doskonałą współpracę mechaniki robota z osiami zewnętrznymi w celu
zachowania parametrów geometrycznych oraz prędkości
przemieszczania palnika względem detalu w czasie procesów spawania i cięcia. W trakcie spawania, cięcia lub
ukosowania można operować detalem i przesuwać robota
bez obaw o geometrię powierzchni cięcia czy zaburzenia
prędkości palnika względem detalu. Daje to praktycznie
nieograniczone możliwości w zakresie wymiarów i masy
spawanego lub ciętego detalu.
Do procesu ukosowania można stosować technologie
cięcia tlenowego (acetylen lub, ostatnio bardzo popularny,
gaz ziemny) oraz plazmowe. Obie technologie mają swoje
zalety, a wybór należy do klienta. Za technologią tlenową

Rys. 1. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze CLOOS wyposażone w plazmowy system do cięcia i ukosowania detali HYPERTHERM
(Świdnica)

Rys. 2. Przebieg przepływu gazów i zmiany natężania prądu cięcia
w fazie zapoczynania i zakańczania cięcia.

przemawia niewysoka cena rozwiązania, prostota i duży
zakres grubości materiałów, a za technologią plazmową
– wysoka wydajność i brak konieczności stosowania dodatkowych procesów technologicznych przed spawaniem
uciętego lub ukosowanego detalu.
Jako wyposażenie plazmowe firma Cloos-Polska
proponuje system HyPerformance firmy Hypertherm
wykorzystujący unikatową technologię cięcia plazmowego
HyDefinition. Zestaw składał się ze źródła prądu o mak-

symalnym prądzie cięcia 130 A, 260 A lub 400 A (dla obciążenia 100%), automatycznej konsoli kontrolującej przepływ i ciśnienia gazów oraz odpowiedniego palnika.
Wykorzystując technologię HyPerformance zmechanizowany system plazmowy jest obecnie najbardziej uniwersalnym sposobem cięcia termicznego, przewyższający
technikę cięcia laserowego możliwością pracy do grubości nawet 80 mm (50 mm dla wykonywania otworów) oraz
technikę cięcia tlenowego kilkakrotnie większymi prędkościami cięcia, a także możliwością pracy z materiałami
takimi jak stale stopowe czy aluminium. Technologia HyPerformance gwarantuje najwyższą jakość cięcia plazmowego z doskonałą charakterystyką kątową, minimalnym
oddziaływaniem ciepła oraz praktycznie zerową ilością
zgorzeliny. Ponadto system ten umożliwia prowadzenie
procesu cięcia z bardzo dużymi prędkościami przy obniżonych o połowę kosztach eksploatacyjnych. Jest to mozliwe dzięki zastosowaniu unikatowej technologii LongLife
(rys. 3) polegającej na odpowiednim, ściśle określonym,
przebiegu rozpoczęcia i zakończeniu każdego procesu
cięcia oraz stosowaniu komponentów palnika wykonywanych z najwyższą dokładnością.
Warto podkreślić, że zasilacze plazmowe ofertowane
w systemie HyPerformance (HPR 130, HPR 260 i HPR
400) mogą pracować ze znamionowym prądem ciecia w
cyklu pracy 100%, natomiast maszynowe palniki plazmowe typu HPR umożliwiają wykonywanie procesu cięcia
prostego, cięcia ukosowego i znakowania argonem przy
użyciu jednego zestawu części eksploatacyjnych.
Połączenie dwóch wiodących systemów ROMAT i
HyPerformance, czyli współpraca liderów w swoich branżach – firmy CLOOS w dziedzinie zrobotyzowanych aplikacji spawalniczych oraz firmy Hypertherm w zakresie
cięcia plazmowego, gwarantuje osiągnięcie najlepszych
efektów. Najwyraźniej jest to widoczne dla ukosowania
detali o skomplikowanych kształtach, gdzie system Romat
umożliwia szybkie i precyzyjne zaprogramowanie trajektorii ukosowania, a plazma HyPerformance zapewnia wydajny proces cięcia, pozostawiając idealną powierzchnię
nadającą się bezpośrednio do spawania.

Rys. 2. Proces programowania procesu ukosowania przy użyciu
operacji layering systemu ROTROL
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Nowości oferowane przez
Firma ABICOR BINZEL serdecznie dziękuje wszystkim klientom którzy
odwiedzili nasze stoisko na targach Schweissen & Schneiden w Essen.
Podczas tegorocznych największych na świecie targów spawalniczych SCHWEISSEN & SCHNEIDEN w Essen, pod hasłem „Total Torch Technology” odbyła się
światowa premiera nowych uchwytów spawalniczych.
Na swoim stoisku ABICOR BINZEL zaprezentował innowacyjne, dotąd niespotykane rozwiązania do spawania
ręcznego – ABIMIG® GRIP, ABITIG® GRIP i zrobotyzowanego – ABIROB® W.
Pod nazwą ABIMIG ® GRIP kryje się nowa seria uchwytów chłodzonych powietrzem i cieczą do spawania metodą
MIG/MAG. Wszystkie uchwyty tej serii wyposażone są w
unowocześnioną rękojeść typu GRIP, która oprócz miękkiej
wkładki poprawiającej chwyt i przegubu kulowego odciążającego nadgarstek umożliwia także zainstalowanie dodatkowych modułów sterowniczych (dodatkowe przyciski, diody
LED, potencjometry i inne). Dla użytkowników preferujących
uchwyty z „przyciskiem od góry” dostępna jest wersja rękojeści GRIP wyposażona w górny przycisk, pasująca do standardowych palników.
Chłodzone powietrzem uchwyty ABIMIG ® GRIP A LW
wyposażone zostały w jedyny w swoim rodzaju zespolony
przewód spawalniczy BIKOX® LW. Ten koncentryczny przewód prądowy wytworzony z nowych, dotąd niespotykanych
w przewodach spawalniczych materiałów powoduje zmniejszenie ciężaru uchwytu nawet o 50% (zależnie od rodzaju
uchwytu).

Rys. 1. ABIMIG ® GRIP A LW. Czerwony przegub kulowy – oznaczenie lekkiego przewodu BIKOX® LW

Części eksploatacyjne chłodzonych powietrzem
ABIMIG® GRIP A LW pochodzą z serii uchwytów ABIMIG
xx5 T (z prawoskrętnym łącznikiem prądowym).
ABIMIG® GRIP W to wysokowydajne uchwyty spawalnicze chłodzone cieczą do spawania metodą MIG/MAG.
Zwiększony przepływ i podwójny, szeregowy obieg cieczy,
chłodzi mocowanie końcówki prądowej, a następnie mocowanie dyszy gazowej. Dzięki swojej konstrukcji uchwyty tej
serii doskonale nadają się do spawania prądem pulsującym
z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł prądu.
Tabela I. Dane techniczne uchwytów ABIMIG® GRIP
Czynnik chłodzący

Cykl
pracy, %

ABIMIG GRIP
A 155 LW

powietrze

ABIMIG® GRIP
A 255 LW

Nazwa

CO2

M21

60

190

170

powietrze

60

240

210

ABIMIG® GRIP
A 305 LW

powietrze

60

270

240

ABIMIG® GRIP
A 355 LW

powietrze

60

300

270

ABIMIG® GRIP
A 405 LW

powietrze

60

370

300

ABIMIG® GRIP
W 555 D

ciecz

100

550

500

ABIMIG® GRIP
W 555

ciecz

100

575

525

ABIMIG® GRIP
W 605

ciecz

100

625

575

ABIMIG® GRIP
W 605 D

ciecz

100

600

550

ABIMIG® GRIP
W 605 C

ciecz

100

600

550

®

A – chłodzenie powietrzem (air cooled), LW – lekki przewód prądowy (low
weight), W – chłodzenie cieczą (water cooled), D – wymienny łącznik prądowy (Duesenstock), C – zaciskana końcówka prądowa (contact).
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Obciążalność, A

ABITIG® GRIP i ABITIG® GRIP Little to seria nowych
uchwytów do spawania metodą TIG. Bazując na sprawdzonej, bardzo wygodnej rękojeści GRIP pochodzącej
z serii uchwytów do spawania MIG/MAG opracowana została nowa rękojeść do uchwytów ABITIG. Rękojeść dostępna jest w dwóch wersjach -ABITIG® GRIP i ABITIG® GRIP
Little. W obu wersjach rękojeść wyposażona jest w krótki
przegub kulowy oraz miękkie wkładki boczne poprawiające
komfort chwytu. Rękojeść GRIP Little w połączeniu z bardzo
elastycznym pakietem przewodów tworzy uchwyt spawalniczy do bardzo precyzyjnych prac. Skórzany oplot przewodów na odcinku 80 cm od rękojeści sprawia, że przewód
jest bardziej elastyczny, mniej obciążający rękę spawacza.
Z uwagi na swój znacznie mniejszy rozmiar rękojeść
ABITIG® GRIP Little nie jest dostępna dla wszystkich typów
korpusów uchwytu. Zestawienie dostępności przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tabela II. Dostępność rękojeści dla różnych typów uchwytów ABITIG
Typ uchwytu

Rękojeść GRIP

Rękojeść GRIP Little

ABITIG 9

+

+

ABITIG 17

+

+

ABITIG 26

+

ABITIG 24G

+

+

ABITIG 150

+

+

ABITIG 200

+

ABITIG 12-1

+

ABITIG 18 / 18SC

+

ABITIG 20

+

+

ABITIG 24W

+

+

ABITIG 260W

+

+

ABITIG 450W / 450W SC

+

Uchwyty spawalnicze ABITIG ® GRIP umożliwiają zainstalowanie w rękojeści różnych dodatkowych modułów
sterowniczych. Mogą to być dodatkowe przyciski, potencjometry, zespoły przycisków. Z uwagi na swoją wielkość w
rękojeści ABITIG® GRIP Little możliwe jest zamontowanie
tylko podstawowych modułów sterowniczych. Jest to przycisk pojedynczy lub podwójny.
Oprócz modułowej budowy rękojeści, uchwyty tej serii
oferują także modułową budowę przyłączy do źródeł prądu.
Dzięki tej koncepcji możliwe jest dopasowanie uchwytu spawalniczego do niemalże każdego źródła prądu TIG.
Uchwyty ABITIG ® GRIP 150, 200, 260W, 450W posiadają możliwość zainstalowania układu doprowadzenia drutu do łuku spawalniczego. Układ taki na uchwycie spawalniczym może być zaadoptowany do każdego zadania dzięki
opcji trójwymiarowej regulacji. Wymienne końcówki podające są indywidualnie dopasowane do średnicy podawa-

Rys. 2. Nowy uchwyt spawalniczy ABITIG® GRIP

nego drutu. Cały układ doprowadzenia scalony z pakietem
przewodów, charakteryzuje się niewielkim ciężarem oraz
bardzo wysoką elastycznością, które zapewniają optymalną poręczność i niemęczącą pracę.
Uchwyty z doprowadzeniem drutu doskonale uzupełnia podajnik zimnego drutu ABIDRIVE CW. Urządzenie to
– opracowane szczególnie do pracy w przemyśle – zapewnia optymalne i stałe podawanie drutu przy ręcznym jak i
zautomatyzowanym procesie spawania TIG. Posiadając
indywidualne pośrednie pakiety przewodów, podajnik jest
bardzo uniwersalnym urządzeniem, kompatybilnym z źródłami prądu różnych producentów. Wybór rodzaju pracy dwutakt lub czterotakt oraz dowolne nastawy czasu podawania
i przerwy przy podawaniu pulsacyjnym, sprawiają że system
można dopasować do indywidualnych wymagań klienta.

Rys. 3. Nowy uchwyt spawalniczy ABITIG® GRIP Little
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ABIROB® W to nowy system uchwytów spawalniczych
MIG/MAG dla zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Kompletny uchwyt wraz ze wszystkimi elementami, takimi jak złącze antykolizyjne oraz uchwyty mocujące jest całkowicie nowym, kompleksowym rozwiązaniem.
Sam uchwyt spawalniczy został wyposażony w nowy moduł połączeniowy szyjki palnika z pakietem przewodów.
ABIROB® W jest uniwersalnym rozwiązaniem zarówno
dla zrobotyzowanych jak i zautomatyzowanych procesów
spawania, optymalnie dopasowanym do dzisiejszych wymagań rynku.

Tabela III. Dane techniczne palników ABIROB W
Typ palnika

Czynnik
chłodzący

Obciążalność dla
gazu M21

Cykl pracy

ABIROB W500

ciecz

500 A

100%

ABIROB W300

ciecz

300 A

100%

Rys. 4. Nowy ABIROB W500 i W300

Dopełnieniem całości jest nowe złącze antykolizyjne
CAT2-HL oparte na sprawdzonej konstrukcji CAT2.
Niezbędnym elementem stanowiska zrobotyzowanego jest automatyczna stacja czyszcząca. Firma ABICOR
BINZEL posiada w swojej ofercie kilka typów stacji czyszczących. Każda stacja zbudowana jest z trzech niezależnych modułów odpowiedzialnych za proces czyszczenia,
spryskiwania oraz obcinania drutu. W najnowszym rozwiązaniu stacji czyszczącej moduł czyszczący oraz spryskujący zostały połączone w jedno kompleksowe rozwiązanie.
Proces czyszczenia jak i spryskiwania realizowany jest
w jednym kroku. Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie
całkowitego czasu potrzebnego na czyszczenie szyjki palnika. Stacja taka posiada oznaczenie BRS-CCi.

W miejscu łączenia pakietu z podajnikiem drutu, w celu
ułatwienia pracy obsłudze oraz zapewnienia prawidłowego przepływu cieczy chłodzącej i powietrza, zostały wyprowadzone poprzecznie do osi pakietu specjalnie skonstruowane gniazda. Nowy pakiet przewodów, ABIROB®
W5H, jest pakietem hybrydowym. Podstawę stanowi koncentryczny przewód prądowy BIKOX®. W porównaniu z
konwencjonalnym pakietem wyposażonym w przewód
wodno-prądowy rozwiązanie hybrydowe posiada wiele
zalet takich jak zwiększenie przepływu cieczy samej szyjki palnika, brak ryzyka uszkodzenia pakietu przewodów
w przypadku awarii urządzenia chłodzącego, brak korozji
elektrolitycznej. Pakiet od strony szyjki palnika zakończony jest przyłączem pozwalającym na jej szybką wymianę.
Przyłącze, tak jak wszystkie pakiety przewodów dla stanowisk zrobotyzowanych firmy ABICOR BINZEL, posiada
przycisk doraźnego posuwu drutu oraz gniazdo przyłączeniowe sygnału ze złącza antykolizyjnego. Dla całości
systemu została stworzona szeroka gama uchwytów mocujących pakiet do złącza antykolizyjnego lub bezpośrednio do ostatniej osi robota. Różne geometrie szyjki palnika
pozwalają na uzyskanie wymaganego przez użytkownika końcowego punktu TCP. Szyjki palnika dostępne są w
kilkudziesięciu wariantach. Podstawę stanowią dwie konstrukcje, szyjka palnika ABIROB® W500 oraz ABIROB®
W300. Obydwa rozwiązania dostępne są z różnymi kątami gięcia. W połączeniu z szeroką gamą części zużywających się użytkownik ma możliwość konfiguracji całego
systemu według indywidualnych potrzeb. Szyjki palnika
posiadają wbudowany sensor dotykowy umożliwiający
wykorzystanie dyszy gazowej do sprawdzenia i ewentualnej korekty ścieżki spawania.

Rys. 5. Stacja czyszczenia BRS CCi
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Analiza przyczyn kruchego
pękania przegrzewaczy
pary pierwotnej

W artykule podjęto próbę analizy przyczyn awarii rury przegrzewacza pary pierwotnej. W badanym
uszkodzonym fragmencie rury stwierdzono obecność
wyrwanego tzw. okna wodorowego. Badania makroi mikrostruktury ujawniły ponadto silną korozję wżerową. Przeprowadzone badania składu chemicznego
wykazały zawartość siarki powyżej obowiązujących
norm dla tej stali, co mogło wpłynąć na przyspieszenie
procesu akumulowania się wodoru cząsteczkowego.

Wstęp
Elementy konstrukcyjne instalacji i urządzeń stosowanych w energetyce podlegają w czasie eksploatacji ciągłemu procesowi niszczenia, co znacznie ogranicza ich trwarłość. Oddziaływanie zmiennych obciążeń mechanicznych
i cieplnych wraz ze zdarzającymi się okresowymi przekroczeniami zakładanych parametrów pracy prowadzą do powstawania lokalnych odkształceń plastycznych oraz niepożądanych zmian w strukturze materiału i innych uszkodzeń.
Praktyka pokazuje, że powstanie stanów awaryjnych jest
wynikiem kilku przyczyn, takich jak np. oddziaływanie niejednorodnych i niestacjonarnych pól temperatury, oddziaływanie obciążeń mechanicznych, zmian i niejednorodności
własności mechanicznych i plastycznych w podwyższonej
temperaturze [1, 2]. Za główne przyczyny uszkodzeń rur
przegrzewaczy uważa się obecnie: przegrzewanie krótkoi długotrwałe, zmęczenie cieplne, pełzanie, zmęczenie korozyjno-mechaniczne, korozję podczas postoju, korozję gazową oraz oddziaływanie wodoru zaabsorbowanego [2, 3].

Materiał do badań
Do badań wykorzystano odcinek doczołowego złącza rurowego wykonanego ze stali 16Mo3 (16M) z wyrwanym tzw.
oknem wodorowym. Materiał pobrano z rury o średnicy ze-

wnętrznej 51 mm i grubości ścianki 5 mm, która pochodziła
z pierwszego stopnia przegrzewacza pary pierwotnej. Skład
chemiczny badanej stali i obliczeniowe parametry pracy
przedstawiono odpowiednio w tablicach I i II. Widok ogólny
badanego fragmentu rury przedstawiono na rysunku 1.
Tablica I. Skład chemiczny badanej stali, % wag.
Pierwiastek

C

Mn

Si

P

S

Cr

Mo

Badany materiał

0,17

0,79

0,17

0,022

0,031

0,24

0,32

Wymagania
normy PN – EN
10028 – 2

0,12
÷
0,20

0,40
÷
0,90

max
0,35

max
0,030

max
0,025

max
0,30

0,25
÷0,35

Tablica II. Obliczeniowe parametry eksploatacji
p0, MPa

t0,oC

tść,oC

20,5

585

370

Wyniki badań
Zniszczenie rury nastąpiło w wyniku tzw. korozji wodorowej, której skutkiem jest uszkodzenie w postaci kruchego
wyrwania fragmentu rury. Tzw. ”okienko” wodorowe powstaje bez widocznego w skali makro odkształcenia plastycznego ścianki rury i charakteryzuje się na ogół przełomem
kruchym o ostrych krawędziach. Przeprowadzone badania
makroskopowe wykazały, że zniszczenie wodorowe nastąpiło w pobliżu spoiny. W miejscu uszkodzenia zaobserwowano występowanie na wewnętrznej powierzchni rury wżerów korozyjnych, a także nierówności powierzchni od strony
grani spoiny. Widoczne były zarówno wklęśnięcia grani, jak
i ostro zakończone jej wycieki. Obie niezgodności istotnie
zaburzały przepływ medium w okresie eksploatacji (rys. 2).
Badania mikroskopowe przeprowadzone za pomocą
mikroskopii optycznej wykazały, że badana stal charakteryzowała się ferrytyczno-perlityczną/bainityczną strukturą
z licznymi siarczkami o zróżnicowanej długości i znacznych
dysproporcjach między wymiarami poprzecznymi a długością, jako „wyspy siarczkowe”. Ujawnione siarczki były rozłożone w objętości nierównomiernie i głównie przecinały
ziarna ferrytu (rys. 3). Wielkość ziarna ferrytu i perlitu/bainitu

Rys. 1. Widok ogólny zniszczonego złącza rurowego

Dr inż. Kwiryn Wojsyk, dr inż. Marek Gucwa, dr
inż. Grzegorz Golański – Politechnika Częstochowska.

Rys. 2. Wżery korozyjne oraz niezgodności spawalnicze w grani
spoiny
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Rys. 3. Struktura badanej stali,
mikroskop optyczny, trawiona
nitalem

Rys. 4. Korozja wżerowa na obwodzie rury

określona metodą porównawczą wynosiła dla ferrytu 8/9,
natomiast dla perlitu/bainitu 5÷8.
W pobliżu krawędzi rozerwania obserwowano liczne, wypełnione produktami korozji wżery, rozłożone po obwodzie
rury (rys. 4). Rozległość i głębokość ujawnionych wżerów
była zróżnicowana, a maksymalna zmierzona głębokość ich
penetracji w ściance rury wynosiła 0,4÷0,5 mm. Ujawnione
wżery charakteryzowały się stępionymi wierzchołkami, a na
ich bocznych powierzchniach obserwowano występowanie
rozgałęzień. W pobliżu wżerów obserwowano również miejsca odwęglone, które miały głębokość kilku ziaren.
W warstewce tlenków (produktów korozji) na powierzchni
wewnętrznej rury odnaleziono pojedyncze cząstki miedzi.

Wyniki badań
Badana stal miała przekroczoną zawartość siarki wynoszącą 0,031%, podczas gdy maksymalna dopuszczalna
przez normę wartość jest ograniczona do 0,025%. Wysoka
zawartości siarki widoczna jest w strukturze badanej stali
w postaci licznych, wydłużonych siarczków II typu. Plastyczne, wydłużone siarczki II typu są odpowiedzialne z jednej
strony za anizotropię właściwości stali, a z drugiej strony
mogą być uprzywilejowanymi miejscami tworzenia i kumulowania się gazowego wodoru cząsteczkowego. Przeprowadzone badania mikroskopowe wykazały, że czas eksploatacji
w przypadku badanego materiału nie spowodował istotnych
zmian w jego strukturze (rys. 3).
Powierzchnia wewnętrzna rury chroniona jest przed
korozją warstewką magnetytu (tlenku żelaza – Fe3O4) wytworzoną podczas napełniania rury po jej trawieniu parą
przed pierwszym uruchomieniem kotła lub w początkowym
okresie eksploatacji. Uszkodzenie warstwy ochronnej np.
w wyniku oddziaływania naprężeń wyższych od wytrzymałości magnetytu przyczynia się do anodowego rozpuszczania
metalu. Powstające produkty korozji wytwarzają warstewkę
ochronną, która ulega jednak uszkodzeniu wskutek działania naprężeń. Naprzemienne działanie tych dwóch procesów prowadzi do powstawania i rozwoju uszkodzeń w postaci wżerów. Tego typu uszkodzenia powstające w wyniku
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oddziaływania czynnika korozyjnego (jako dominującego)
i naprężeń nazywane są korozją naprężeniową. Ten rodzaj
korozji charakteryzuje się powstawaniem wielu równoległych do siebie pęknięć o charakterze międzykrystalicznym
z bocznymi rozgałęzieniami. Pęknięcia boczne wżerów
mogą łączyć się z wydłużonymi siarczkami i przyczyniać się
do powstawania pęknięć obwodowych (rys. 4b). Ich połączenie prowadzi do wyłupywania znacznej liczby ziaren z wewnętrznej powierzchni rury, przyczyniając się do wżerowego
pocienienia ścianki (rys. 5).

Rys. 5. Mechanizm wżerowej degradacji wewnętrznej powierzchni
przewodu rurowego, zgład nietrawiony

Zaburzenie przepływu pary wodnej spowodowane nierównościami wewnątrz rury (np. wypływka, spoiny w grani)
przyczyniają się do przyspieszenia procesów korozyjnych
i generowania pęcherzyków pary i jej rozkładu na wodór
atomowy. Uszkodzenie warstwy ochronnej w wyniku oddziaływania czynników korozyjnych i zmiennych naprężeń
umożliwia wnikanie wodoru w głąb ścianki rury. Wysoka
zawartość siarki w badanym materiale objawiająca się m.in.
licznymi, wydłużonymi siarczkami umożliwiała przyspieszenie procesu powstawania wodoru atomowego na powierzchni międzyfazowej siarczek/osnowa metaliczna. Powstawanie wodoru cząsteczkowego generowało wysokie ciśnienie
powodujące wysokie naprężenia wewnętrzne, co mogło
w efekcie w ciągu kilku godzin doprowadzić do ataku wodorowego i wskutek wyrwania okna do awarii. Nieprzypadkowe jest powstanie okna wodorowego w złączu spawanym
w pobliżu strefy wpływu ciepła. W miejscu tym, wskutek występowania niezgodności spawalniczych: wypukłości i wklęsłości grani spoiny obwodowej, następowały turbulencje
przepływu czynnika, co mogło powodować dodatkowy efekt
kawitacyjny oraz lokalne zmiany jego stężenia. Obecność
niedokładnie wykonanej spoiny była z pewnością jedną
z przyczyn wystąpienia awarii.
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Zależności wiążące parametry
spawania drutami proszkowymi

Aby ułatwić właściwy wybór parametrów spawania stosowanych dla drutów proszkowych (w metodzie
FCAW), należy poznać podstawowe zależności wiążące
te parametry. Do podstawowych parametrów spawania
należy jednak zaliczyć także wolny wylot elektrody, parametr, który nie tylko w istotny sposób wpływa na poprawność kształtowania spoin, lecz także na relacje ekonomiczne kosztów spawania. Celem badań opisanych
w artykule jest wyznaczenie empirycznych zależności
wiążących prąd spawania, prędkość podawania drutu
elektrodowego i długość wolnego wylotu elektrody.
W tym celu wykonano dwie serie napoin, drutem proszkowym zasadowym oraz rutylowym wg planu eksperymentu. Wykorzystano pięciopoziomowy plan rotalny,
drugiego stopnia, o dwóch zmiennych wejściowych,
przy pięciu doświadczeniach w punkcie centralnym.

Wstęp
Podstawowym sposobem zmiany prądu spawania
w metodzie spawania półautomatycznego w osłonie gazów
ochronnych (MAG, FCAW) jest zmiana prędkości podawania
drutu elektrodowego, od której zależy prąd spawania. Zwiększanie prądu spawania realizuje się przez zwiększanie prędkości podawania drutu elektrodowego. Zatem zwiększenie
prądu spawania oznacza zwiększenie ilości stopiwa dostarczanego do spoiny.
Częstą wadą spoin wykonanych metodą spawania półautomatycznego w osłonie gazów są przyklejenia, będące
konsekwencją dostarczania zbyt dużej ilości stopiwa, w stosunku do wielkości prądu spawania. Wady te występują najczęściej podczas wykonywania spoin pachwinowych o niewielkich przekrojach. Wynika to z faktu, że wykonanie spoiny
o niewielkim przekroju wymaga zastosowania stosunkowo
niewielkich prędkości podawania drutu. Małe prędkości podawania drutu elektrodowego to niski prąd spawania, a to
oznacza kłopoty z uzyskaniem dobrego wtopienia. Problem staje się szczególnie istotny podczas spawania spoin
pachwinowych, przy których odprowadzenie ciepła jest najbardziej intensywne, a więc kłopoty z uzyskaniem dobrego
wtopienia największe [1, 2].
Znajomość prawa Ohma i praw fizyki mogłaby wystarczyć do precyzyjnego opisu zależności wiążących prąd spawania z długością wolnego wylotu elektrody (i prędkością
podawania drutu elektrodowego), gdyby można było precyzyjnie określić opór odcinka drutu elektrodowego, przez
który przepływa prąd spawania. Jest to niezwykle trudne,
ponieważ nieznana jest rzeczywista oporność właściwa koDr inż. Andrzej Marmołowski, dr inż. Tadeusz
Piątkowski – Politechnika Gdańska.

szulki metalowej drutu, a zwłaszcza oporność rdzenia topnikowego. Trzeba przy tym pamiętać, że także długość odcinka drutu elektrodowego, przez który płynie prąd spawania,
jest niemożliwa do precyzyjnego określenia, z uwagi na nieznane położenie rzeczywistego punktu (punktów) przepływu
prądu z dyszy prądowej do elektrody.
Z tego powodu do wyznaczenia zależności wiążących
prąd spawania, prędkość podawania drutu elektrodowego
i długość wolnego wylotu elektrody posłużono się doświadczeniem polegającym na wykonaniu serii napoin w oparciu
o plan eksperymentu.

Wybór planu badań
Do wykonania doświadczenia wybrano plan rotalny, który
zalicza się do planów poliselekcyjnych (wieloczynnikowych),
które należą do podstawowego nurtu rozwoju współczesnej
teorii doświadczeń. W badaniach doświadczalnych „przedmioty bardziej złożone” to obiekty badań odznaczające się
[3, 4]:
– dużą liczbą wielkości wejściowych,
– koniecznością stosowania nieliniowych modeli (funkcji)
obiektu badań.
Podstawową zasadą tworzenia planu poliselekcyjnego
jest celowy dobór wartości zmiennych wejściowych, oczywiście w określonym uprzednio ich zakresie, tak aby istniała
możliwość uzyskania wymaganej informacji naukowej przy
ograniczonych nakładach, czyli stosunkowo małej liczbie pomiarów. Plan poliselekcyjny umożliwia ustalenie ograniczonej liczby układów planu doświadczenia w sposób gwarantujący otrzymanie adekwatnej funkcji obiektu badań.
Charakteryzując plany poliselekcyjne, można przyjmować kilka różnych kryteriów ich klasyfikacji, np. [3, 4]:
– stopień wielomianu aproksymującego (funkcji obiektu
badań),
– cechy macierzy planu doświadczenia,
– kompozycyjność planu doświadczenia,
– liczbę układów planu w stosunku do liczby współczynników wielomianu aproksymującego itp.
Do przeprowadzenia badań wybrano plan rotalny, drugiego stopnia, który dla liczby zmiennych wejściowych
S = 2 przyjmuje wartość ramienia gwiezdnego α = 1,414. Liczba powtórzeń pomiarów w punkcie centralnym planu N0 = 5,
a ogólna liczba punktów pomiarowych wynosi N = 13. Punkty
pomiarowe planu rotalnego wybrano według tablicy I.
Zmienne wejściowe są następujące: Lw – długość wolnego wylotu elektrody, vel – prędkość podawania drutu.
Zakres długości wolnego wylotu elektrody (Lw) dla drutu proszkowego z rdzeniem zasadowym przyjęto w granicach 10÷30 mm, a dla drutu proszkowego z rdzeniem rutylowym w granicach 12÷30 mm. Prędkość podawania
drutu (vel) dla drutu proszkowego z rdzeniem zasadowym
przyjęto w zakresie 6÷10 m/min, a dla drutu proszkowego z
rdzeniem rutylowym 8÷11 m/min.
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Tablica I. Punkty pomiarowe przyjęte do badań według planu rotalnego
Lp.

Parametry

Drut zasadowy

Drut rutylowy

Lw

vel

Lw

vel

t1

t2

mm

m/min

mm

m/min

-1

-1

12,9

6,6

14,6

8,4

2

1

-1

27,1

6,6

27,4

8,4

3

-1

1

12,9

9,4

14,6

10,6

4

1

1

27,1

9,4

27,4

10,6

5

-α

0

10

8

12

9,5

6

α

0

30

8

30

9,5

7

0

-α

20

6

21

8

8

0

a

20

10

21

11

9

0

0

20

8

21

9,5

10

0

0

20

8

21

9,5

11

0

0

20

8

21

9,5

12

0

0

20

8

21

9,5

13

0

0

20

8

21

9,5

1

Jak widać z tablicy I, wykorzystano pięciopoziomowy
plan rotalny drugiego stopnia, dla dwóch zmiennych wejściowych, przy pięciu doświadczeniach w punkcie centralnym.
Kolejno wykonano szereg obliczeń i przekształceń na
macierzach i otrzymano następujące równania:
– Na wartościach kodowanych:
			

(1)

gdzie: B0,...B1... B5...... – współczynniki wielomianu, t1, t2 – parametry
kodowane natężenia prądu spawania, A,

–

Na wartościach rzeczywistych:
				

(2)

gdzie: bo, b1,...b5 – współczynniki wielomianu, Lw – długość wolnego
wylotu elektrody mm, Is – natężenia prądu spawania A, vel – prędkość
podawania drutu m/min.

Dokonując kolejnych obliczeń stworzono wzór opisujący zależność prędkości podawania drutu elektrodowego od
długości wolnego wylotu elektrody i natężenia prądu:
						

(3)

oraz wzór opisujący zależność długości wolnego wylotu
elektrody od prędkości podawania drutu elektrodowego i natężenia prądu:

Lw
mm

vel
m/min

Is, A

1

10

8

218

2

10

10

248

3

20

8

197

4

20

10

221

5

30

8

176

6

30

10

201

Lp.

Widok napoin

Badania prowadzono przy zastosowaniu następujących
parametów spawania:
– pozycja spawania: PA;
– ustawienie uchwytu spawalniczego względem materiału:
prostopadłe;
– napięcie spawania: Us = 30-31 V;
– prędkość spawania: vs = 30 cm/min;
– długość wolnego wylotu elektrody regulowana w zakresie: Lw= 12÷30 mm;
– prędkość podawania drutu elektrodowego w granicach:
vel = 8÷10 m/min;
– wydatek gazu osłonowego Qg = 15 l/min;
– drut proszkowy zasadowy i rutylowy o średnicy del = 1,2
mm.
Tablica III. Współczynniki wielomianu obliczone według planu rotalnego po przeprowadzeniu badań
i

Drut zasadowy
βi

bi

0

196,8

1

-14,8

2

Pomiary i badania

3

Badania eksperymentalne wykonano w laboratorium Katedry Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa
Politechniki Gdańskiej, gdzie do spawania użyto robota IRB
2400 firmy ABB oraz źródła prądu Migatronic BDH 320. Wykonano dwie serie spawania w osłonie gazowej (MIX 18),
(tabl. II):
– drutem proszkowym zasadowym (MEGAFIL 731B) [5],
– drutem rutylowym (OK. Tubrod 15.15) [6].
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Tablica II. Przykłady napoin wykonanych drutem proszkowym zasadowym (MEGAFIL 731B) o średnicy del = 1,2 mm,
dla wybranego wolnego wylotu elektrody (Lw) i prędkości
podawania drutu (vel) oraz prądu spawania (Is) [5]
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(4)

Drut rutylowy
βi

bi

-107,1936

197,2

124,063

-0,1985

-16,537

-3,9348

24,249

64,3848

14,019

17,0623

-2,75

-0,2767

-1,25

-0.1776

4

0,413

-0,0082

2,963

0,0723

5

-5,087

-2,5957

-0,037

-0,031

Współczynniki wyznaczone planem eksperymentu pozwoliły na stworzenie następujących zależności empirycznych:
– Dla drutu zasadowego
(5)
						

–

						

(6)

						

(7)

Dla drutu rutylowego
					

(8)

						

(9)

				

(10)

Na podstawie wzorów (5÷10), uzupełnionych w wartościami b0, b1,... b5, współczynników wielomianu z tablicy III,
sporządzono graficzny obraz zależności pomiędzy trzema
badanymi parametrami spawania (rys. 1÷5).

Przykładowo, dla drutu z rdzeniem zasadowym, przy
Lw = 20 mm i vel = 8 m/min (tabl. II), prąd spawania, obliczony
wg wzoru (2) wyniesie Is = 200 A (rys. 1). Analogicznie, dla
drutu z rdzeniem rutylowym, przy Lw = 20 mm i vel = 8 m/min
prąd spawania Is = 180 A (rys. 4).

Rys. 1. Wpływ wolnego wylotu elektrody na natężenie prądu spawania dla różnych prędkości podawania elektrody, drutu proszkowego
z rdzeniem zasadowym (MEGAFIL 731B), wykreślony na podstawie
zależności (5)

Rys. 4. Wpływ wolnego wylotu elektrody na natężenie prądu spawania dla różnych prędkości podawania elektrody, drutu proszkowego
z rdzeniem rutylowym (OK. Tubrod 15.15), wykreślony na podstawie
zależności (8)

Rys. 2. Wpływ wolnego wylotu elektrody i prędkości podawania
elektrody na natężenie prądu spawania, dla drutu proszkowego
z rdzeniem zasadowym (MEGAFIL 731B), wykreślony na podstawie
zależności (6)

Rys. 5. Wpływ wolnego wylotu elektrody i prędkości podawania
elektrody na natężenie prądu spawania, dla drutu proszkowego
z rdzeniem rutylowym (OK. Tubrod 15.15), wykreślony na podstawie
zależności (9)

Rys. 3. Wpływ prędkości podawania elektrody i wolnego wylotu
elektrody na natężenie prądu spawania, dla drutu proszkowego
z rdzeniem zasadowym (MEGAFIL 731B), wykreślony na podstawie zależności (7)

Rys. 6. Porównanie wpływu wolnego wylotu elektrody na natężenie
prądu spawania dla różnych drutów proszkowych: z rdzeniem zasadowym – MEGAFIL 731B oraz rutylowym – OK. Tubrod 15.15).
Wykres powstał na podstawie zależności (5) i (8)
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W praktyce prowadzonych badań stosowano również
wiele bardziej złożonych planów czynnikowych. Jednakże,
dla czytelnego zilustrowania zagadnienia przedstawiono tutaj
tylko plany podstawowe. Ideą tego zagadnienia jest potrzeba
szybkiego wyznaczenie zależności wiążących podstawowe
parametry spawania, tj. prądu spawania, prędkości podawania drutu elektrodowego i długości wolnego wylotu elektrody. Zakres wykonania badań obejmuje zadanie dla robota
– spawanie, rejestrację parametrów i obliczenia wykonane na
komputerze przy użyciu programów napisanych dla arkusza
kalkulacyjnego Excel oraz obliczenia w programie napisanym
w systemie Mathcad. Czas przeprowadzenia całej procedury
niezbędnej do wyznaczania takich zależności, dla dowolnego drutu, nie przekracza kilkunastu minut. Wykorzystywany
do tego celu robot daje gwarancję precyzji wykonania spoin
lub napoin i zapewnia powtarzalność wyników.
Wyniki przedstawionych badań znalazły już zastosowanie przy projektowaniu technologii, jak też tworzeniu pWPS
oraz pracach badawczych dla przemysłu stoczniowego [7].

Rys. 7. Porównanie wpływu wolnego wylotu elektrody i prędkości podawania elektrody na natężenie prądu spawania dla obu drutów proszkowych: z rodzeniem zasadowym – MEGAFIL 731B oraz rutylowym
-OK. Tubrod 15.15). Wykres powstał na podstawie zależności (6) i (9)

Podsumowanie
Przedstawiona procedura wyznaczania zależności
pomiędzy trzema parametrami spawania jest stosunkowo prosta i daje wynik w postaci gotowego wzoru (5÷10)
do praktycznego wykorzystania.
Wyznaczone na podstawie planu eksperymentu zależności oraz ich graficzny obraz (rys. 1÷5) pokazują, jak
ważnym parametrem jest wolny wylot elektrody. Znajomość przedstawionych algorytmów, dotyczących konkret-

nych drutów elektrodowych, ułatwia obliczenie i kontrolę
parametrów spawania zapewniających poprawne uformowanie spoiny oraz racjonalizację kosztów spawania.
Zależności przedstawione na rysunkach 6 i 7 pokazują, że parametry spawania drutami proszkowymi rutylowymi znacząco różnią się od parametrów spawania drutami
zasadowymi, pomimo tych samych średnic drutów.
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„Jakość rzeczywista, czy jakoś tam będzie”
Jakość prac spawalniczych a problemy
ekonomiczne wytwarzania

W artykule omówiono wpływ wad spawalniczych na
jakość konstrukcji i zależności między złą jakością i koniecznością poprawy złączy spawanych (w różnych etapach produkcji) a bezpośrednimi i pośrednimi stratami
natury ekonomicznej, w tym również często przewyższającymi wartość wykonywanej konstrukcji.

Wstęp
Profesor M. Myśliwiec na jednym ze spotkań spawalników Wybrzeża zadał proste, a jednocześnie podchwytliwe
pytanie: „Co produkuje Wasz zakład?” Odpowiedzi: konstrukcje metalowe, rurociągi przesyłowe, kotły i zbiorniki,
kadłuby statków itp. nie zadowalały go. Gdy już zostały podane wszystkie możliwe do wykonania konstrukcje, stwierdził: „Każdy zakład, oprócz przedmiotów realnych, produkuje również bardzo realne straty”. W każdej gałęzi produkcji
występują dwa główne rodzaje strat: nieuniknione, niezamierzone przez ludzi oraz straty wynikające z niewłaściwej
działalności ludzi.
Do pierwszej grupy strat należą: odpady produkcyjne (występujące nawet w przypadku maksymalnego wykorzystania
materiału), bieg jałowy maszyn, przestoje na konserwacje
i remonty, klęski losowe itp. Wielkość tych strat można zmienić tylko w minimalnym zakresie. Druga grupa strat wynika
głównie z nieudolności lub niedbalstwa ludzi i możliwości
ingerencji w celu ich zmniejszenia są bardzo duże. Niebagatelną rolę odgrywa w tym przypadku jakość wykonywanych prac spawalniczych. Autorzy artykułu usiłują wyjaśnić
zależności (wymierne i niewymierne) zachodzące między
występowaniem niezgodności spawalniczych a ekonomiką
produkcji. Problem ekonomiki spawalniczych prac naprawczych jest omawiany w prasie fachowej sporadycznie, nie
był i nie jest tematem szerszej i gruntownej analizy.
Spawalnicze prace naprawcze, występujące w trakcie
produkcji nowych konstrukcji, ze względu na ich charakter
można podzielić na dwie podstawowe grupy związane z :
– usuwaniem wad spawalniczych, które wystąpiły i zostały
wykryte w spoinie i w strefie przyspoinowej w czasie wykonania i po wykonaniu połączeń spawanych,
– operacjami dodatkowymi po pracach spawalniczych,
które mają na celu doprowadzenie konstrukcji do wymaganych przez projekt / kontrakt tolerancji wykonawczych
i odpowiedniego wyglądu estetycznego (prostowanie,
usuwanie odprysków i wżerów).
Naprawcze operacje spawalnicze związane z odtwarzaniem charakterystyk eksploatacyjnych zużytych części maszyn
i urządzeń (regeneracja) i naprawami poawaryjnymi ze względu na specyfikę w tym opracowaniu omawiane nie będą.
Mgr inż. Jacek Saperski – Genferlloyd, mgr inż.
Michał Wińcza – Rywal RHC Gdańsk

Niezgodności w złączach spawanych
Jak powszechnie wiadomo, uzyskanie połączenia spawanego o właściwościach identycznych jak materiału rodzimego jest praktycznie niemożliwe. Dokładnie określił to
profesor Jacek Senkara twierdząc, że „złącza wykonane
metodami spawalniczymi uważane są za najsłabsze miejsce
konstrukcji w potocznym rozumieniu tego słowa” [1]. I dalej:
„Większość procesów spajania zachodzi przy udziale fazy
ciekłej, a więc mamy do czynienia z niekorzystną strukturą
fazy lanej spoiny i składzie chemicznym zwykle różniącym
się od materiału rodzimego. Różnica ta może wynikać z celowego doboru materiału dodatkowego, przy czym może to
być różnica nieznaczna (np. obniżona zawartość węgla przy
spawaniu stali, czy ubytek składnika o wysokiej prężności
pary) lub drastyczna (luty, spoiwa spawalnicze o odmiennym
składzie).
W przypadku spawania i zgrzewania topimy lokalnie materiał spajany, niszcząc jego strukturę wynikającą z dotychczasowej historii technologicznej (wytop, przeróbka plastyczna,
wyżarzanie, obróbka cieplna itd.). Operujemy zwykle ruchomym źródłem ciepła o dużej koncentracji energii, proces
przebiega więc dynamicznie, przy dużym odchyleniu od stanu równowagi termodynamicznej, w gradiencie temperatury.
W efekcie otrzymujemy złącze o zróżnicowanym składzie
chemicznym i zróżnicowanej strukturze spoiny oraz strefy
wpływu ciepła, często z makro- i mikrodefektami, nie wolne
od odkształceń geometrycznych i naprężeń własnych. (...)
W świetle powyższego, nie bez racji można uznać, iż zadaniem spawalnictwa jest otrzymywanie wyrobów i budowa
konstrukcji spajanych przy możliwie najmniejszym obniżeniu
właściwości złączy w stosunku do materiałów wyjściowych,
przy czym obniżka ta traktowana jest jako coś naturalnego
i nieuniknionego. Czyli mówiąc trywialnie, chodzi o to, aby
połączyć, ale przy tym jak najmniej zepsuć.”
Ten dość długi cytat powinien jasno uświadomić wagę
zagadnienia, gdyż każda dodatkowo wprowadzona ilość
ciepła i materiału dodatkowego w czasie prac naprawczych
negatywnie wpływa na jakość wykonanego już połączenia. Osłabienie strukturalne w złączach spawanych to tylko „wierzchołek góry lodowej”. Groźniejsze w skutkach (dla
konstrukcji i użytkownika) są wady spawalnicze, które powstały w czasie prac i po pracach spawalniczych (np. pęknięcia zwłoczne). W praktyce stosowane są różnego rodzaju
klasyfikacje określające przyczyny występowania i charakter niezgodności spawalniczych [2].
Przyczyny powstawania wad spawalniczych można podzielić na trzy grupy:
– niewłaściwie przyjęta technologia spawania,
– niewłaściwe rozwiązania konstrukcyjne,
– nieprzestrzeganie technologii.
Na jakość wyrobu końcowego – konstrukcji spawanej
– ma wpływ cały proces wytwarzania: od zamówienia materiałów podstawowych (i dodatkowych), przez poszczególne
fazy obróbki, montażu, spawania, aż do odania konstrukcji.
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Odstępstwa od przyjętej technologii, poczynione na jakimkolwiek etapie wytwarzania, mogą skutkować wady w konstrukcji. Z tego względu w powstawanie wad spawalniczych
mogą być „zaangażowane” wszystkie osoby uczestniczące
w procesie przygotowania i wytwarzania konstrukcji. Czynniki te mogą występować pojedynczo lub oddziaływać zbiorczo, potęgując ujemne skutki. Ze względu na oddziaływanie
wad na własności eksploatacyjne konstrukcji spawalniczej
rozróżniamy:
– niezgodności przestrzenne, nie tworzące karbu, ale
zmniejszające przekrój czynny złącza,
– niezgodności płaskie (pęknięcia, przyklejenia, brak przetopu itp.), tworzące ostre karby, mogące zainicjować
pęknięcia.
Do najgroźniejszych niezgodności płaskich należy zaliczyć pęknięcia o różnym charakterze i przyczynach powstania (również kruche). Pęknięcia kruche charakteryzują się
powstawaniem bez wcześniejszych odkształceń plastycznych (brak ostrzeżenia o możliwej awarii), z katastroficznym przebiegiem z bardzo dużymi prędkościami (ok. 1800
m/s). Praktycznie jest bardzo trudno wykonać połączenie
spawalnicze w sposób idealny – bez wad. W związku z tym
opracowano wiele norm i przepisów określających zakres
dopuszczalnych (i niedopuszczalnych) niezgodności w zależności od przeznaczenia eksploatacyjnego konstrukcji.
Jest oczywiste, że kryteria określające dopuszczalność wad
będą różne w zależności od ich charakteru i wielkości, oraz
obciążeń, jakim poddana będzie konstrukcja.
W biuletynie Instytutu Spawalnictwa nr 2/2008 opisana
jest technologia wykonania platformy widokowej nad Wielkim Kanionem Kolorado. Jest to najwyżej na świecie położona konstrukcja tego typu (1219 m od dna kanionu), co
jak beztrosko określili autorzy, daje możliwość swobodnego spadania w czasie 15 s. Platforma w kształcie podkowy
o konstrukcji skrzyniowej i ciężarze przeszło 450 t wystaje
poza obrys góry na około 20 m, jest obliczona na obciążenie
ok. 32 000 t, działanie wiatru o prędkości 145 km/h i wstrząsów tektonicznych o sile ośmiu stopni w skali Richtera przy
epicentrum odległym o 80 km od platformy. Określony za
pomocą badań ultradźwiękowych stopień wadliwości spoin
kształtował się poniżej 2% i stan taki uznano za akceptowalny. Niemniej jednak dopuszczalne obciążenie obliczeniowe
(32 000 t – odpowiednik 71 w pełni załadowanych samolotów Boeing 747s) zostało zredukowane do 120 osób, które
mogą jednocześnie przebywać na platformie.
Szczególnie ostro problem pęknięć kruchych wystąpił w
USA w czasie drugiej wojny światowej, przy budowie całkowicie spawanych kadłubów statków. Kruche pęknięcia
statków częściowo spawanych zdarzały się już w latach
dwudziestych i trzydziestych, nie stanowiło to znaczniejszego problemu, gdyż złącza nitowane stanowiły barierę, blokującą rozprzestrzenianie się pęknięć, które ograniczały się
z zasady do jednej blachy [3]. Dopiero zmiana technologii
budowy kadłuba z nitowanej na całkowicie spawaną stała
się przyczyną dużej ilości pęknięć konstrukcji, a nawet zniszczenia całych statków. Z około 5000 statków handlowych,
zbudowanych w czasie II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ponad 1000 uległo znacznym pęknięciom do roku 1946. W latach 1942-1952 ponad 200 statków
doznało pęknięć sklasyfikowanych jako poważne (ponad
7 m), a dziewięć zbiornikowców typu T2 i siedem statków
typu „Liberty” pękło krucho na dwie połowy. Większość
pęknięć na statkach typu „Liberty” zaczynało się od: wad
spawalniczych, naroży luków oraz wycięć w górnej części
mocnicy burtowej. Natomiast pęknięcia zbiornikowców T2
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zaczynały się głównie od wad spoin czołowych w poszyciu
dna. Jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w
wielu kadłubach stosowano nitowane pasy bezpieczeństwa
(pas obłowy, tj. połączenie dna z burtami i pas mocnicy burtowej, tj. połączenia burt z pokładem). Problemowi pęknięć
w czasie drugiej wojny światowej nie poświęcono zbyt dużej
uwagi, dopiero w okresie powojennym zaczęto szczegółowo badać przyczyny awarii. Okazało się, że niezależnie od
stosowania materiałów podstawowych (stali) o niskiej spawalności, praktycznie wszystkie pęknięcia rozpoczynały
się od wad spawalniczych, a te z kolei wynikały z niskich
kwalifikacji spawaczy i stosowanych materiałów dodatkowych. W literaturze [4] podano wyniki badań rentgenowskich
połączeń spawanych w mostach kolejowych budowanych
w okresie powojennym. Dla scharakteryzowania podejścia
do problemów niezgodności w eksploatowanych spawanych
mostach kolejowych cytujemy wnioski z opracowania [4]:
„Przeprowadzone badania radiograficzne pozwoliły na zewidencjonowanie wad złączy spawanych dźwigarów głównych w 155 mostach kolejowych. Stwierdzono, że 26,0% odcinków spoin ma poważne wady wewnętrzne kwalifikujące
je do klasy wadliwości R4 i R5, niedopuszczalnej, zgodnie
z normą w konstrukcjach mostowych. W spoinach klasy R5
na 437 rentgenogramach wykryto pęknięcia. Szczególnie
dużą liczbę złączy z istotnymi wadami wewnętrznymi stwierdzono w ustrojach nośnych mostów wykonanych do roku
1960. Prawie 43% przebadanych odcinków spoin, w tej grupie mostów, zakwalifikowano do klasy wadliwości R4 i R5.
– Wadliwe odcinki spoin klasy R4 i R5 powinny być wycięte i ponownie spawane. Taka naprawa spoin, przeprowadzana w wąskiej szczelinie elementów wchodzących
w skład sztywnego ustroju, jest technologicznie zabiegiem trudnym. Dlatego też zalecono jedynie w sporadycznych wypadkach wzmocnienie styków, w których
występowały pęknięcia. Pozostałe złącza prześwietlano okresowo i śledzono ich zachowanie się pod obciążeniem eksploatacyjnym. Przeprowadzone dotychczas
badania rentgenowskie spoin obarczonych małymi pęknięciami podłużnymi, poprzecznymi i promienistymi nie
wykazały ich wzrostu. Na podstawie tych badań nie jest
jednak możliwe określenie zachowania się tych spoin
w przyszłości.
– Przedstawione wyniki badań rentgenograficznych potwierdziły fakt, ze tylko sklasyfikowanie wady i klasy spoiny nie może być jedynym miernikiem jakości połączenia
spawanego i podstawą do jego dyskwalifikacji. Wada
w złączu konstrukcji jest dopuszczalna, jeśli podczas
eksploatacji nie będzie się powiększała lub, jeśli jej
zwiększenie będzie nieznaczne i nie spowoduje wyczerpania nośności i sztywności ustroju.”
Badania metalograficzne i wytrzymałościowe materiału
podstawowego wykazały strukturę gruboziarnistą stali ze
skłonnością do starzenia i niską udarnością w temperaturach ujemnych (ok 10 J/cm²).
Omówione trzy przykłady podają różne podejścia do
zagadnień jakości, klasyfikacji wad i ryzyka eksploatacji.
Wysoce asekuracyjne (platforma widokowa), ograniczające
ryzyko do minimum (statki) i na granicy dużego wymuszonego ryzyka (mosty). Wszystkie omówione konstrukcje poddawane są dużym zmiennym obciążeniom o nierównomiernym
charakterze.
Opracowanie nowych, coraz doskonalszych spawalniczo
materiałów podstawowych i dodatkowych, nowych maszyn
i urządzeń spawalniczych regulujących i sterujących oddziaływaniem łuku, oraz coraz wyższe kwalifikacje spawaczy,

pozwoliły na znaczące zredukowanie ilości wad spawalniczych. Obecnie podstawowym czynnikiem mającym wpływ
na jakość, lub rozumując odwrotnie – na występowanie wad,
są ludzie na wszystkich szczeblach produkcji, w których
spawacz jest tylko ostatnim jego ogniwem. Niezależnie od
przyczyn powstania niezgodności, po ich stwierdzeniu niezbędne jest określenie, jakie mogą być konsekwencje w
przypadku pozostawienia ich w konstrukcji. Decydującym
kryterium jest charakter i wielkość wady, oraz warunki eksploatacji konstrukcji.

Zasady usuwania niezgodności
spawalniczych
Opisane zasady usuwania niezgodności spawalniczych
opracowane zostały w oparciu o przepisy Norweskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego – Det Norske Veritas (DNV)
i praktykę przy budowie dużych, odpowiedzialnych konstrukcji (wieże wiertnicze). Jak już wcześniej wspomniano, ilość
i wielkość wad spawalniczych, jakie mogą pozostać w konstrukcji bez widocznego wpływu na jej walory eksploatacyjne, zależą od jej przeznaczenia i spodziewanych obciążeń.
Wytwórcy trudno za każdem razem analizowac te parametry, toteż w wielu branżach widoczne jest dążenie do tworzenia grup lub klas konstrukcji. Odpowiednie klasy konstrukcji
odpowiadają właściwym warunkom eksploatacji. Na podstawie przepisów DNV: Offshore Standard DNV-OS-C101 konstrukcje podzielone zostały na 3 kategorie:
1. Specjalne (special) – w których wady mogą powodować
poważne konsekwencje i są przyczyną naprężeń powodujących kruche pękanie.
2. Główne (primary) – w których wady mogą powodować
poważne konsekwencje.
3. Pomocnicze (secondary) – w których wady nie mają znaczących konsekwencji.
Poszczególnym kategoriom konstrukcji przypisano kategorie inspekcji prac spawalniczych (DNV-OS-C401), odpowiednio kategoria I, II i III inspekcji dla konstrukcji: specjalnych, głównych i pomocniczych. Jak łatwo się domyślić, im
wyższa kategoria inspekcji, a zatem bardziej odpowiedzialna
konstrukcja, tym szerszy zakres badań DNT i tym ostrzejsze
kryteria akceptacji wad/niezgodności spawalniczych.
W artykule omówiono przede wszystkim skutki występowania wad w konstrukcjach wielkogabarytowych, należących do kategorii primary wg powyższego podziału.
Zakres badań NDT dla takich konstrukcji (DNV-OSC401) wygląda następująco:
Złącza doczołowe: VT – 100%, MT – 20%, RT – 10%
Złącza teowe, pełnoprzetopowe: VT – 100%, MT – 20%, UT – 20%
Pełny zakres badań to oczywiście zalecenia ogólne.
Przeanalizujmy, co się dzieje, gdy w konstrukcji znaleziono wadę niespełniającą kryteriów akceptacji. Jak wiadomo,
wadę należy usunąć tak, aby uzyskać połączenia spełniające te kryteria. Jak zatem w praktyce wygląda naprawa wad
spawalniczych. Wadliwe połączenia trzeba wyciąć, oczyścić,
spoinę wykonać jeszcze raz, angażując do tego spawacza
o najwyższych kwalifikacjach spośród tych, których mamy
do dyspozycji. Należy zwrócić uwagę na to, ze wykonanie
spoiny wielowarstwowej długości 300 mm i 1000 mm zajmuje mniej więcej tyle samo czasu, co wynika z konieczności
przestrzegania reżimu temperaturowego. Po zakończeniu
prac spawalniczych i oczyszczeniu miejsca prowadzenia
prac naprawczych, spoina jest zgłaszana do badań NDT.

Z reguły poszerza się wówczas ilościowy zakres badań NDT
oraz RT (lub UT). Jeżeli badania wypadły pomyślnie, proces
naprawy jest zakończony, jeśli nie, połączenie trzeba naprawić drugi i ostatni raz. Jeżeli po drugiej naprawie połączenie
nadal jest nieakceptowalne, trzeba wymienić materiał. Wszyscy oczywiście znamy proces naprawy wad spawalniczych,
ale nie zawsze uświadamiamy sobie, jakie są konsekwencje
tego procesu.

Koszty
Pierwszą konsekwencją są koszty – bezpośrednie koszty naprawy wad spawalniczych. Dla oszacowania kosztów naprawy wad spawalniczych posłużono się jednostką
względną: kosztem wykonania spoiny porównywalnej długości bez wad dla typowej konstrukcji z grupy, o której poprzednio wspomniano. Dla uproszczenia przyjęto, że koszt
godziny pracy zawierający koszty osobowe, energię, zużycie
materiałów itp. jest zbliżony dla wszystkich operacji. Koszty
względne podano na podstawie praktyki stoczniowej. Omówiono poszczególne składniki kosztów.
Koszty wycięcia spoiny i jej oczyszczenia
Przy wycinaniu wadliwego złącza trzeba się upewnić,
czy wada (brak przetopu, zażużlenia) nie jest dłuższa niż
radiogram i ciąć tak daleko, aż będziemy pewni, że mamy
dobrą spoinę. Proces najbardziej wydajny to żłobienie elektropowietrzne. Technika ta ma jednak swoje ograniczenia.
Jest mało precyzyjna. Na podstawie radiogramu nie można
ocenić głębokości występowania wady, więc jeśli zależy nam
na znalezieniu wady w materiale, nie zawsze możemy się
posłużyć tą metodą. W niektórych firmach stosowanie żłobienia elektropowietrznego jest zakazane lub ograniczone
tylko do stosowania poza halą montażową. Pozostaje wtedy
żłobienie palnikiem acetylenowo-tlenowym lub szlifowanie.
Nawet jeśli spoinę można wyciąć elektrodą węglową, pozostaje usunięcie szlifierką nawęglonej warstwy i poprawienie
kształtu rowka spawalniczego. Zasada ta dotyczy również
żłobienia palnikiem acetylenowotlenowym. Koszt wycięcia
spoiny można szacować na 0,3 1 kosztu wykonania poprawnego złącza.
Koszty ponownego wykonania spoiny
Naprawy wykonują z reguły najlepsi spawacze, jakimi
dysponuje wykonawca (o najwyższej stawce godzinowej).
Ponieważ na ogół naprawiany jest krótki odcinek, dla zachowania reżimu temperatury, spawacz dłużej czeka niż
spawa (chyba że ma w danym rejonie więcej poprawek, ale
nie zawsze można na to liczyć). Jego wydajność jest dwutrzykrotnie niższa niż przy zwykłych pracach spawalniczych
i taka jest też relacja kosztów wykonania spoiny poprawnej
i ponownego spawania przy naprawach. Dodatkowo wydajność może obniżać fakt, że konstrukcja jest w wyższym
stopniu zaawansowania, do wielu węzłów jest utrudniony dostęp, a niektóre połączenia wykonane na etapie prefabrykacji w pozycji podolnej teraz muszą być spawane w pozycjach
wymuszonych.
Koszty ponownych badań NDT
Badania VT i MT będą wykonane w podobnym zakresie,
ale zasadne jest w przypadku napraw sprawdzenie spoiny
po wykonaniu każdej warstwy i przygotowanie do położenia
warstwy następnej (to oczywiście zależy od zaufania, jakie
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mamy do spawacza). Rozszerzy się zakres RT. Sprawdzona zostanie naprawiona spoina i – z reguły – odcinek przed
i za wadą. Dodatkowo, jeżeli ilość niezgodności w danej
konstrukcji jest duża (ponad 10% radiogramów), możemy
się spodziewać rozszerzenia zakresu badań RT na całej
konstrukcji.
Uwzględniając przytoczone składniki kosztów szacuje
się, że koszt naprawy złącza jest cztery do pięciu razy wyższy niż koszt wykonania spoiny bez wad w procesie produkcyjnym.
Odnosząc to do kosztu wytworzenia konstrukcji, możemy oszacować, jaki wpływ mają wady spawalnicze (i ich
usuwanie) na pracochłonność. Udział prac spawalniczych w
wyżej opisanych konstrukcjach to ok. 20÷30% pracochłonności. Oznacza to, że każdy 1% złączy do naprawy podnosi
pracochłonność wykonania konstrukcji o 1÷1,5%.
Koszty dodatkowe
a) wynikające z konieczności budowy zabezpieczeń przed
wiatrem, deszczem i dla utrzymania odpowiedniej temperatury, gdy prace naprawcze prowadzone są po wywiezieniu konstrukcji z hali.
b) koszty prostowania przy konstrukcjach cienkościennych;
każda naprawa to dodatkowe wprowadzanie ciepła,
a więc naprężeń i potencjalnych odkształceń.
Koszty dodatkowe trudno oszacować, zależą one od
konkretnych warunków, trzeba jednak zasygnalizować, że
należy je uwzględniać.

Czas
Drugą konsekwencją jest czas: naprawy opóźniają
wykonanie konstrukcji, przesuwa się harmonogram prac,
w skrajnym przypadku przekraczany jest kontraktowy termin przekazania wyrobu. Przykładowo w jednej ze stoczni
remontowych, na statku wymieniono niewielkie elementy
stalowe związane z funkcją jednostki. W trakcie operacji
statek był podniesiony na doku. Elementy te były połączone
z poszyciem kadłuba poniżej linii wodnej. Nikt nie przejął się
tym, że jest to stal Hardox o grubości 50 mm. Prace wykonano szybko i zakończono je przed planowanym wydokowaniem statku. Podczas zanurzenia jednostki okazało się, że
spoina popękała. Pęknięcia były tak duże, że woda wlewała się do kadłuba. Statek trzeba było podnieść z powrotem
na doku. Bezpośredni koszt naprawy uszkodzenia nie był
duży wobec konsekwencji związanych z terminami, a więc
z czasem. Wspomniana jednostka została oddana z opóźnieniem. Przesunął się harmonogram dokowania, a więc kolejne jednostki były opóźnione. Wada w złączu spawanym
spowodowała cały łańcuch zdarzeń daleko wykraczających
poza nasze rozważania. Szczególnie drastycznym przypadkiem był problem budowy w Stoczni Szczecińskiej kadłubów
statków do przewozu chemikaliów, których zbiorniki wykonywane były ze stali dupleks. Stocznia przystąpiła do produkcji
bez odpowiedniego przygotowania kadrowego (spawacze,
monterzy), co przełożyło się na liczne niezgodności w spoinach (głównie pęknięcia), szukanie wykwalifikowanych podwykonawców i w konsekwencji opóźnienie terminu wodowania pierwszej jednostki o 8 miesięcy. Nastąpił „efekt domina”
– terminy wodowania i przekazywania kolejnych statków były
opóźnione (zablokowana pochylnia) ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami (kary umowne, utrata wiarygodności itp.) i tragicznym finałem. Często czas transportu
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konstrukcji od wykonawcy do odbiorcy jest z góry ustalony
i niezmienny (szczególnie transport dużych konstrukcji wymagających zamawiania z dużym wyprzedzeniem dźwigów,
barek itp.). Konstrukcja jest wywożona, a usuwanie usterek
– w tym wad spawalniczych, odbywa się u odbiorcy. Znacząco podnosi to koszty napraw.
Jak mówi stara sentencja: czas to pieniądz, wszelkie konsekwencje związane z czasem, z opóźnieniami mają swoje
konsekwencje finansowe. Trudno je ująć w prosty algorytm,
stąd podane zostały tylko opisowo. Nie można o nich jednak
zapominać.

Reputacja
Trzecią konsekwencją jest utrata reputacji. Jest to szczególnie dotkliwe, gdy rynek konstrukcji kurczy się, konkurencja pomiędzy wytwórcami zaostrza się i trudno jest pozyskać zlecenia. Reputacja czy opinia o jakości pracy, a więc
o jakości wytwarzanych konstrukcji spawanych, jest ważnym
argumentem na rynku. A znaczny udział w poziomie wykonania konstrukcji ma jakość prac spawalniczych. Zdarzało
się konstrukcje wykonane przez firmy posiadające certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 9001, mające kwalifikowane technologie spawania wg ISO 15614, dla
których były to tylko dokumenty marketingowe. Uzyskane
certyfikaty nie miały przełożenia na przygotowanie, prowadzenie i jakość końcową prac spawalniczych. Opinia o takim
wykonawcy – pozytywna po przeglądzie dokumentacji – uległa zdecydowanej zmianie po oględzinach konstrukcji.
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Aneta Ziewiec
Edmund Tasak

Pękanie zbiorników i cystern
eksploatowanych w wilgotnym
gazie LPG zanieczyszczonym
siarkowodorem

W artykule scharakteryzowano pęknięcia eksploatacyjne wywołane oddziaływaniem atmosfery wodoru lub
wilgotnego gazu zawierającego siarkowodór. Przedstawiono mechanizm pękania wodorowego HIC oraz pokazano przykłady potwierdzające jego słuszność. Wskazano czynniki materiałowe i technologiczne powodujące
pękanie i sposób zapobiegania mu. Omówiono również pękanie naprężeniowe siarczkowe SSC, jego typy
i zaproponowano mechanizm pękania spoin. Mechanizm ten potwierdzono rzeczywistymi przykładami pęknięć i wskazano sposoby zapobiegania pęknięciom.

kowy ciągnący się aż do powierzchni (rys. 3). Pęknięcia
przebiegające wewnątrz blachy są bardziej niebezpieczne,
gdyż nie są widoczne z zewnątrz i prowadzą do awaryjnych
pęknięć rurociągów. Pęknięcia wywołane wodorem nie mają związku z procesem spawania i występują poza strefą złącza w konstrukcjach nieobciążonych.

Wstęp
Pękanie eksploatacyjne konstrukcji stalowych, a w szczególności wywołane przez wodór pękanie pod wpływem
siarczkowej korozji naprężeniowej jest istotnym problemem
związanym z zastosowaniem stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości na instalacje eksploatowane w środowiskach kwaśnych gazów (wilgotnego siarkowodoru). Ogólnie
można wyróżnić dwa typy pęknięć:
– pękanie wywołane wodorem HIC (hydrogen induced cracking), ujawniające się w postaci płaskich pęknięć przebiegających równolegle do powierzchni blachy (rys. 1)
lub pęcherzy (rys. 2);
– pękanie naprężeniowe siarczkowe SSC (sulfide stress
cracking), powstałe pod wpływem korozji naprężeniowej w obecności wilgotnego siarkowodoru (w literaturze
często spotyka się skrót SSCC – sulfide stress corrosion
cracking, jednak w normie PN-EN ISO 15156-1 podane
jest SSC).

Rys. 1. Pęknięcia HIC przebiegające równolegle do powierzchni blachy: a – na przekroju blachy (makro), b – w skali mikro

Rys. 2. Pęcherze na: a – wewnętrznej powierzchni zbiornika; b –
przekroju poprzecznym blachy, wyciętej ze zbiornika, uszkodzonego
w wyniku pękania HIC

Pękanie wodorowe (HIC)
Pękanie wodorowe (HIC) występuje w stalach niestopowych i niskostopowych zarówno o małej, jak i o dużej wytrzymałości, nawet przy braku naprężeń zewnętrznych. Jest
spowodowane dyfuzją zabsorbowanych atomów wodoru
do wnętrza stali i łączeniem się w cząsteczki w miejscach
nieciągłości metalicznej na wtrąceniach niemetalicznych
(w pułapkach). Pękanie HIC objawia się obecnością pęknięć
rozprzestrzeniających się równolegle do powierzchni blachy (rys. 1). Gdy pęknięcia są blisko powierzchni i ciśnienie wodoru w pęknięciach jest dostatecznie duże, następuje
odkształcenie materiału nad pęknięciami i wówczas na powierzchni blachy tworzą się pęcherze pokazane na rysunku
2 („blistery”). Większość tych pęknięć ma charakter schodDr inż. Aneta Ziewiec, prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak – Akademia Górniczo Hutnicza.

Rys. 3. Schodkowy układ pęknięć na przekroju blachy: a – zgład
nietrawiony, b – zgład trawiony nitalem

Rys. 4. Mechanizm pękania wodorowego HIC
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Ponieważ bezpośrednią przyczyną pękania tak HIC, jak
i SSC jest wodór powstający w wyniku reakcji chemicznych
siarkowodoru z powierzchnią stali, uproszczony mechanizm
pękania można przedstawić w sposób przedstawiony na rysunku 4. Na powierzchni stali w środowisku wilgotnego siarkowodoru zachodzą następujące reakcje korozji:
anodowa
Fe → Fe2+ + 2e–
katodowa
H+ + e–→Hads →Habs
			
Hads + Hads →H2↑ (gaz)

Wodór atomowy powstający w procesie korozji jest adsorbowany (Hads) na powierzchni i dyfunduje w głąb stali (Habs).
Pękanie następuje pod wpływem ciśnienia wewnętrznego
wywieranego przez wodór cząsteczkowy powstały w wyniku rekombinacji wodoru atomowego na defektach struktury
takich jak granice ziaren i wtrącenia niemetaliczne. Część
atomów wodoru adsorbowanych na powierzchni łączy się
w cząsteczki (Hads + Hads→H2) i jest usuwana do otaczającej
atmosfery. Mechanizm stopniowego wzrostu pęknięć ilustruje rysunek 5.
Zgodnie z przedstawionym mechanizmem pękania ciśnienie wodoru wewnątrz pęknięcia powstałego na wtrąceniu
powoduje rozprzestrzenianie się pęknięć w wyniku ścinania
osnowy między wtrąceniami w kierunku maksymalnych naprężeń ścinających. Na zgładzie metalograficznym jest to
widoczne w postaci charakterystycznych „wąsów” na końcu
pęknięcia (rys. 6a). Ciśnienie wodoru w pęknięciu jest na tyle
duże, że powoduje znaczne plastyczne odkształcenia w obszarze między wtrąceniami i pękanie osnowy (rys. 6b). Pojedyncze pęknięcia łączą się więc ze sobą, tworząc pęknięcie
o charakterze schodkowym wychodzące na powierzchnię
materiału (rys. 3).

Rys. 5. Schemat stopniowego rozwoju pęknięć [1]

Rys. 6. Mechanizm tworzenia pęknięć schodkowych: a – odkształcenie plastyczne w rejonie wierzchołków pęknięć (powstawanie „wąsów”), b – łączenie się pęknięć w wyniku ścinania materiału
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Uwzględniając czynniki metalurgiczne wpływające na
pękanie wodorowe w obecności H2S można podjąć szereg
przedsięwzięć dla polepszenia odporności na pękanie. Ilustruje to rysunek 7. Przedsięwzięcia te można sklasyfikować
w następujących grupach:
– mające na celu zmniejszenie możliwości przedostania
się wodoru do stali,
– zmniejszające ilość miejsc mogących stanowić zarodki
pęknięć,
– mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się pęknięć.
Najefektywniejszym pierwiastkiem zmniejszającym możliwość nawodorowania jest miedź, szczególnie w przypadku
łagodnego środowiska o pH powyżej 4,4÷4,8 [3]. Dodatek
Cu powyżej 0,3% gwarantuje niską rozpuszczalność wodoru
w stali. Można to wyjaśnić reakcją miedzi z siarkowodorem
i utworzeniem na powierzchni powłoki siarczku miedzi, który
chroni przed wnikaniem wodoru do stali. W warunkach bardziej agresywnych (przy pH < 4,5) ilość penetrującego wodoru rośnie, a korzystny wpływ miedzi zanika. Brak ochronnego działania miedzi w środowiskach agresywnych można
wyjaśnić rozpuszczaniem się warstewki siarczku miedzi.
Do głównych czynników wpływających na możliwość
zarodkowania pęknięć można zaliczyć segregację wtrąceń
niemetalicznych i pierwiastków stopowych. W środku grubości blachy stopień segregacji pierwiastków takich jak mangan
i fosfor jest duży. Podwyższona zawartość manganu sprawia, że obszary te mają dużą tendencję do tworzenia się niskotemperaturowych produktów przemiany austenitu (bainit,
martenzyt). Struktury takie są bardzo wrażliwe na pękanie
wodorowe HIC. Przykład pęknięcia wodorowego w paśmie
segregacji w środku grubości blachy przedstawia rysunek 8.
Oprócz składu chemicznego bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość zarodkowania pęknięć jest
kształt wtrąceń niemetalicznych. Mechanizm korzystnego
wpływu kulistego kształtu wtrąceń można wyjaśnić zmianą współczynnika intensywności naprężeń K. Dla wtrąceń
kulistych ma on wartość ok. 1, natomiast dla wtrąceń wydłużonych wynosi 10÷100. Tak więc dla zainicjowania pęknięcia na wtrąceniu kulistym niezbędne jest większe ciśnienie wewnętrzne (większa ilość) zaabsorbowanego wodoru.

Rys. 7. Mechanizm pękania HIC oraz środki zaradcze zmierzające
do polepszenia odporności na pękanie [2]

Rys. 8. Lokalizacja pęknięć
w paśmie segregacji manganu i fosforu w środku grubości
blachy

Potwierdzeniem istotnego wpływu kształtu wtrąceń jest brak
pęknięć w spoinie, gdzie wtrącenia są w przybliżeniu kuliste,
i rozwijanie się ich tylko w materiale i w strefie wpływu ciepła
jedynie do linii wtopienia (rys. 9).
Warunki odtleniania mają istotny wpływ na morfologię
wtrąceń MnS. W stalach zawierających stosunkowo duże
stężenie wolnego tlenu, np. w stalach półuspokojonych
i uspokojonych krzemem, dominują wtrącenia I MnS, mające większą odporność na odkształcenia w czasie walcowania na gorąco niż siarczki II MnS, które dominują w stalach
uspokojonych Al. Porównanie wrażliwości na pękanie stali
półuspokojonych i uspokojonych Al przedstawiono na rysunku 10.
W stalach półuspokojonych pęknięcia nie występują lub
jest ich niewiele, a siarczki nawet po regulowanym walcowaniu mają elipsoidalny kształt. Pęknięcia występują natomiast
w stalach całkowicie uspokojonych, w których siarczki są silnie zdeformowane i mają postać wydłużoną. Wrażliwość na
HIC w stalach całkowicie uspokojonych zwiększa się w miarę obniżania temperatury końca walcowania [2]. Ze względu
na to, że słabe odtlenienie powoduje spadek wymaganych
własności mechanicznych stali, nie można go stosować pomimo korzystnego wpływu tego sposobu regulacji kształtu
wtrąceń na pękanie HIC.
Jak już wcześniej wspomniano, przy wtrąceniach kulistych pęknięcia nie powstają, dlatego też dla podwyższenia
odporności na pękanie HIC konieczna staje się regulacja
kształtu wtrąceń za pomocą wapnia lub metali ziem rzadkich
(RE). Pękanie pod wpływem wodoru zupełnie nie występuje
dla Ca/S > 2 (rys. 11), przy czym HIC ponownie pojawia się
w stali zawierającej S = 0,004%, gdy Ca/S > 2,5. Gdy stosunek Ca/S jest mniejszy niż 2, sferoidyzacja wtrąceń jest
niecałkowita i pęknięcia zarodkują w miejscach wydłużonych MnS. Gdy stosunek Ca/S jest dostatecznie duży przy
odpowiednio wysokiej zawartości siarki, tworzą się skupiska
złożonych wtrąceń zawierających Al-Ca-O-S, które są miejscami zarodkowania pęknięć.
W stalach o niskiej zawartości siarki (S = 0,001%)
z uwagi na niskie dodatki Ca zakres wysokiej odporności na
HIC znacznie rozszerza się, gdyż nie tworzą się skupiska
wtrąceń Al-Ca-O-S. Podobną rolę w procesie sferoidyzacji
wtrąceń siarczkowych spełniają metale ziem rzadkich (RE).
Tak więc regulując zawartość Ca lub RE i S, aby stosunki
atomowe Ca(Re)/S były większe od ok. 1,8 (rys. 12) oraz
[%Ca]•[%S] 0,28<10 -3 lub [%RE]•[%S]<10 -4, otrzyma się stale
odporne na pękanie wodorowe HIC [2]. W przypadku gdy
[%Ca ]•[%S] 0,28 >10 -3 lub [%RE]•[%S]>10 -4, w dolnej części
wlewka występują stożki sedymentacyjne wtrąceń niemetalicznych zwiększające skłonność do pęknięć HIC blach odwalcowanych z tego obszaru wlewka.
Powyższe rozważania wykazują, że czynniki wpływające na skłonność stali niestopowych i niskostopowych do
pękania HIC są następujące:
– aktywność wodoru w stali,
– wytrzymałość i twardość stali,
– mikrostruktura i skład chemiczny, a szczególnie zawartość siarki i kształt siarczków.
Pękaniu wodorowemu HIC można zapobiec lub ograniczyć jego wystąpienie przez:
– stosowanie środków (powlekanie powierzchniowe, inhibitory) obniżających ilość absorbowanego wodoru,
– w mało agresywnych środowiskach stosowanie stali zawierających powyżej 0,30% Cu,
– ograniczenie zawartości siarki do 0,002% i modyfikowa-

Rys. 9. Rozwój pęknięć wodorowych HIC w materiale spawanym
i w strefie wpływu ciepła tylko do linii wtopienia

Rys. 10. Porównanie wrażliwości na pękanie HIC pomiędzy stalami
półuspokojonymi i uspokojonymi Al [2]

Rys. 11. Wpływ stosunku Ca/S na skłonność do pękania HIC stali
odlanej w sposób ciągły [4]

Rys. 12. Wpływ stosunku koncentracji atomowej (ACR) Ca i RE na
pękanie HIC [2]

–
–

–

nie kształtu siarczków wapniem lub metalami ziem rzadkich w celu ich sferoidyzacji,
stosowanie obróbki cieplnej kęsisk w celu ujednorodnienia składu chemicznego i ograniczenia segregacji,
przyspieszone chłodzenie po normalizowaniu blach grubych w celu uniknięcia powstania pasm mikrosegregacji
(z twardymi składnikami martenzytu i bainitu) w środku
grubości pasma,
przyspieszone chłodzenie w zakresie temperatur
800÷350oC po regulowanym walcowaniu, które zapobiega powstaniu w środku grubości blachy pasm twardych
mikrostruktur.
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Rolę przyspieszonego chłodzenia w podwyższaniu odporności na pękanie HIC można wyjaśnić w następujący sposób.
Duże szybkości chłodzenia, podobnie jak najkorzystniejsze
temperatury: początku i końca przyspieszonego chłodzenia,
hamują ucieczkę węgla z obszarów bez segregacji do strefy
segregacji w czasie przemiany austenitu w ferryt, co sprzyja
bardziej równomiernemu rozłożeniu węgla na grubości blachy. Optymalny zakres temperatur końca przyspieszonego
chłodzenia sprzyjający poprawieniu odporności stali na pękanie HIC wynosi 350÷550oC (rys. 13a). W środkowej części
blachy grubej ze stali węglowo-manganowych chłodzonych
na powietrzu występuje pasmowa mikrostruktura składająca się głównie z martenzytu i bainitu górnego. Natomiast w
blachach chłodzonych w sposób przyspieszony struktura
pasmowa zanika, a ewentualne obszary martenzytu i bainitu
są bardzo rozproszone. Rysunek 13b ilustruje wpływ temperatury początkowej zabiegu przyspieszonego chłodzenia
(względem obliczonej temperatury Ar3) na wielkość wskaźnika skłonności do pękania CAR [6]. Rozpoczęcie zabiegu
przyspieszonego chłodzenia od temperatury wyższej niż Ar 3
całkowicie tłumi zarodkowanie pęknięć HIC. Kiedy zabieg
przyspieszonego chłodzenia zaczyna się poniżej temperatury Ar3, wówczas w połowie grubości blachy występuje twarda
struktura pasmowa. Na rysunku 13c przedstawiono wpływ
szybkości chłodzenia po walcowaniu na wielkość wskaźnika
CAR oraz maksymalną mikrotwardość w połowie grubości
blachy. Z rysunku widać, że znaczną poprawę odporności na pękanie (niskie CAR) uzyskuje się przy chłodzeniu
z prędkością większą niż 9oC/s. Rysunek 13d przedstawia zależność między maksymalną mikrotwardością w obszarach
segregacji w połowie grubości blachy a wielkością wskaźnika CAR. Pęknięcia HIC nie pojawiają się w tych próbkach,
w których mikrotwardość maksymalna wynosi mniej niż 250
HV. Twardość ta odpowiada twardości 22 HRC, którą przyjmuje się w normie PN-EN ISO 15156-2:2008 jako twardość
maksymalną w stalach odpornych na pękanie HIC i SSC.
Ogólnie wiadomo, że podatność stali na kruchość wodorową
nasila się wraz ze zwiększeniem wytrzymałości lub twardości. W konsekwencji więc twardość w obszarach segregacji
można uznać za makroskopowy parametr skłonności stali
do pękania HIC. Jednakże w stalach nierdzewnych martenzytycznych np. X3CrNiMo13-4 zależności podane w normie
PN-EN ISO 15156-2:2008 nie są słuszne [7]. Dla tych stali
należy przyjąć, że 23 HRC = 275 HV. Wyniki tych badań są
w pełni zgodne z badaniami innych autorów [8, 9].

Pękanie naprężeniowe
siarczkowe SSC
Pękanie pod wpływem korozji naprężeniowej w obecności siarkowodoru (SSC) jest zwykle obserwowane w stalach
o stosunkowo dużej wytrzymałości, np. w wysokowytrzymałych stalach na rurociągi, oraz w obszarze spoin konstrukcji
pracujących w stanie znacznych naprężeń. W strefie wpływu
ciepła występują struktury o podwyższonej twardości, a ponadto pozostają naprężenia szczątkowe oraz obszary koncentracji naprężeń, np. wady spawalnicze. W efekcie nasilają się przyczyny, które mogą powodować pękanie (SSC) pod
wpływem działania naprężeń roboczych. Główny przebieg
pękania jest z reguły prostopadły do powierzchni elementu
lub do kierunku rozciągania. Jak wykazały badania Iino [10]
obecność naprężeń zewnętrznych zmienia charakter pękania z równoległego do powierzchni na prostopadły do niej lub
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kierunku działania naprężeń. Jest to spowodowane zmianą
stanu naprężeń w pobliżu pustki w wyniku superpozycji naprężeń zewnętrznych i wewnętrznych od ciśnienia wodoru.
Można wyróżnić dwa typy pęknięć SSC występujących w
obszarze złącza spawanego, których schematy przebiegu i
wygląd pokazano na rysunku 14.
SSC I typu występuje zwykle w SWC stali o strukturze
ferrytyczno-perlitycznej i stosunkowo niskiej twardości, często pojawia się również w materiale rodzimym rury poza
strefą wpływu ciepła. Przy tym typie SSC w pobliżu spoiny
pojawiają się małe pęknięcia równoległe do powierzchni blachy usytuowane jedne nad drugimi (rys. 14a). Kierunek rozwoju pęknięcia głównego jest w płaszczyźnie normalnej do
osi przyłożonych naprężeń. Jak już wcześniej wspomniano
w stali bez oddziaływania naprężeń zewnętrznych w obecności wodoru lub siarkowodoru występują pęknięcia usytuowane równolegle do powierzchni blachy i przebiegające
schodkowo (rys. 15a). W obecności naprężeń zewnętrznych

Rys. 13. Wpływ warunków regulowanego walcowania na skłonność
do pękania wodorowego HIC: a – wpływ temperatury końcowej po
przyspieszonym chłodzeniu, b – wpływ różnicy między temperaturą
początkową zabiegu przyspieszonego chłodzenia a temperaturą Ar3,
c – wpływ szybkości przyspieszonego chłodzenia, d – wpływ maksymalnej mikrotwardości w połowie grubości blachy (stal A: 0,024% C,
1,17% Mn, 0,0017% S, 0,04% Nb, 0,001% B, stal B: 0,10%C, 1,05%
Mn, 0,001% S, 0,04% Nb, stal C: 0,057% C, 1,08% Mn, 0,0013% S,
0,04% Nb, 0,25% Mo, wszystkie stale zawierały Ca dla sferoidyzacji
siarczków), opracowano wg [5].

Rys. 14. Schemat przebiegu pęknięć SSC: a – SSC typ I, b – SSC
typ II

w wyniku ich superpozycji z naprężeniami wewnętrznymi
zmienia się lokalizacja pęknięć. Obliczenia teoretyczne Iino
[10] wykazały, że przyłożenie naprężeń zewnętrznych wywołuje pojawienie się pęknięć usytuowanych nie jedne obok
drugich w układzie schodkowym, ale jedne nad drugimi
w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania naprężeń
(rys. 15b). Pęknięcia SSC I typu mają więc identyczny charakter jak pęknięcia wodorowe HIC, powstają w tych samych
warunkach i w takim samym środowisku, w którym występuje HIC, przy czym powstają wtedy gdy przyłożone naprężenia są bliskie granicy plastyczności materiału, w którym występują. Dlatego też pękaniu SSC I typu można zapobiegać
w taki sam sposób jak pękaniu HIC.
SSC II typu to pęknięcia zarodkujące i rozwijające się
od miejsca koncentracji naprężeń w głąb stali w kierunku
normalnym do przyłożonych naprężeń (rys. 14b). Obserwuje
się je zwykle w strefie wpływu ciepła o stosunkowo wysokiej
twardości w związku z obecnością struktur bainitycznych
lub martenzytycznych. Przykład pęknięć SSC II typu spoiny
obwodowej cysterny wykonanej ze stali L460NL1 transportującej gaz LPG (Liquefied Petroleum Gas) zanieczyszczony
siarkowodorem pokazano na rysunku 16.
W analizowanym przypadku stwierdzono dwie grupy
pęknięć:
– pęknięcia w materiale obok spoiny (rys. 16a),
– pęknięcia w spoinie (rys. 16b).
Szczegółowa analiza wykazała, że pęknięcia przebiegające przez całą spoinę składały się w rzeczywistości z dwóch
niezależnych pęknięć powstałych w SWC po obu stronach
spoiny w obszarach najwyższej twardości. Schemat mechanizmu pękania przedstawiono na rysunku 17. Powstałe
pęknięcie (nr 1 na rys. 17) pod wpływem obwodowych naprężeń rozciągających rozwija się przez SWC do materiału
rodzimego oraz w kierunku spoiny. Ponieważ twardość materiału rodzimego jest niska, pęknięcie zostanie zatrzymane
na końcu SWC, gdyż naprężenie krytyczne potrzebne do
rozwoju pęknięcia typu SSC w materiale miękkim jest znacznie wyższe niż w materiale twardszym. Natomiast z uwagi
na wyższą twardość spoiny, pęknięcie w spoinie będzie się
dalej rozwijało. Taki sam proces pękania występuje z drugiej
strony spoiny obwodowej (w drugiej SWC, pęknięcie 2 na

rys. 17). Pęknięcia te, rozwijając się niezależnie, spotykają
się w spoinie i łączą ze sobą. Ponieważ na wysokości spoiny
naprężenia rozciągające zmieniają się i w środku ich wartość jest większa niż przy powierzchni lica czy grani, zatem
pęknięcie pod powierzchnią będzie się rozwijało szybciej
niż przy powierzchni. W pobliżu drugiej strony spoiny (zewnętrznej) naprężenia rozciągające ponownie obniżają się.
Tak więc pęknięcie przyjmuje kształt elipsy. Potwierdzeniem
przedstawionego mechanizmu jest wygląd dołamanego w
azocie pęknięcia SSC (rys. 18).
Pęknięcia, które na rysunku 16a zaznaczone były jako
pęknięcia poza spoiną, w rzeczywistości są pęknięciami
powstałymi w strefie wpływu ciepła spoiny montażowej, co
zostało ujawnione przez wykonanie zgładu na powierzchni
blachy (rys. 19a). Ich mechanizm powstawania jest taki sam
jak pokazany na rysunku 17. Pęknięcia te rozprzestrzeniają
się tylko w materiale utwardzonym w wyniku działania ciepła
wprowadzonego przy wykonywaniu spoin montażowych, zatem tylko w spoinie i strefie wpływu ciepła (rys. 19b).
Istotnym czynnikiem ograniczającym pękanie korozyjne
połączeń spawanych jest stosowanie takich parametrów spawania względnie obróbki cieplnej, aby zminimalizować powstawanie w SWC struktur martenzytyczno-bainitycznych. Badania
Ikeda i Nakanishi [4] wykazały ścisłą współzależność między
parametrem PCM i twardością w SWC oraz energią spawania,
liczbą ułożonych ściegów a naprężeniem krytycznym do wy-

Rys. 17. Mechanizm pękania spoiny w wyniku korozji naprężeniowej
siarczkowej SSC II typu w przypadku powstania niezależnych pęknięć w SWC po obu stronach spoiny

Rys. 15. Schemat usytuowania pęknięć na grubości blachy: a – bez
oddziaływania naprężeń zewnętrznych, b – w obecności naprężeń
rozciągających σ

Rys. 18. Wygląd powierzchni pęknięcia po dołamaniu. Widoczna
większa długość pęknięcia w środkowej części blachy

Rys. 16. Wygląd pęknięć SSC spoiny obwodowej cysterny do przewozu gazu LPG: a – pęknięcia powstające poza spoiną obwodową
i przy brzegu spoiny, b – pęknięcie w poprzek spoiny na całą grubość
płaszcza

Rys. 19. Pęknięcia SSC II typu powstałe w strefie wpływu ciepła
spoin montażowych: a – zgład na powierzchni blachy, b – pęknięcie
dołamane w azocie (pęknięcie SSC ciemne)
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wołania SSC. Ustalono, że im wyższa jest energia liniowa łuku
i niższy parametr PCM, tym naprężenie krytyczne do pękania
SSC jest większe. Spawanie wielościegowe podwyższa naprężenie krytyczne, czyli obniża skłonność do pękania.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że pękanie naprężeniowe siarczkowe SSC nie wystąpi lub będzie w znacznym
stopniu ograniczone wówczas, gdy:
– obniży się w stali ilość szkodliwych zanieczyszczeń
siarki, fosforu i tlenu. Zawartość siarki ma być niższa od
0,002% C, a siarczki winny być dodatkowo modyfikowane wapniem lub metalami ziem rzadkich,
– zapewni się takie warunki walcowania i normalizowania
względnie obróbki, cieplno- plastycznej, by stal w poło-

–

–

wie grubości blachy była pozbawiona obszarów zawierających segregacje Mn i P,
obniży się wartość naprężeń roboczych do poziomu poniżej naprężenia krytycznego dla pękania wodorowego,
które zależą od struktury, wytrzymałości i aktywności
wodoru zaabsorbowanego w stali,
zapewni się takie warunki spawania, aby maksymalna
twardość w SWC i spoinie była niższa od 250 HV. Gdy
twardość obszaru złącza spawanego lub w miejscu spoin
montażowych przekracza dopuszczalną wartość 250 HV
(22 HRC), należy zgodnie z normą PN-EN ISO 151562:2008 spawany element poddać wyżarzaniu odprężającemu w temperaturze co najmniej 620oC.
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Spawanie laserowe
uszkodzonych zgrzein oporowych
punktowych płaszcza chłodnicy
samolotu odrzutowego

Przeprowadzono badania jakości złączy zgrzewanych oporowo punktowo uszkodzonej chłodnicy wojskowego samolotu odrzutowego. Opracowano technologię naprawy laserem włóknowym dużej mocy
uszkodzonych zgrzein, stosując technikę spawania
spoinami kołowymi bez materiału dodatkowego. Badania technologiczne i metalograficzne potwierdziły wysoką jakość kołowych spoin naprawczych chłodnicy.

Wstęp
Konstrukcja płaszcza ulowego chłodnicy wojskowego
samolotu odrzutowego produkcji rosyjskiej, wykonana zostało z trzech warstw blachy ze stali austenitycznej AISI 304
o grubości w zakresie 0,3÷0,5 mm (rys. 1, 2) Odpowiednio
ukształtowane kanały w blasze zewnętrznej i środkowej, po
połączeniu z trzecią płaską blachą wewnętrzną zgrzeinami
oporowymi liniowymi i punktowymi, tworzą zamknięte kanały przepływu gazów wylotowych silnika i powietrza chłodnicy (rys. 3). W celu oceny jakości złączy płaszcza ulowego
chłodnicy przeprowadzono badania technologiczne i metalograficzne próbek pobranych z uszkodzonej chłodnicy. Oględziny zewnętrzne złączy zgrzein oporowych punktowych, łączących falistą blachę zewnętrzną z falistą blachą środkową,
po próbie technologicznej odrywania zgrzein wykazały, że
wszystkie zgrzeiny oporowe punktowe o średnicy odcisku na
blasze górnej w zakresie 2,5÷3,5 mm i podziałce zgrzein ok.
33,0÷34,0 mm mają wytrzymałość na poziomie 0,0 MPa.
Badania wizualne i metalograficzne obszarów zgrzein oporowych punktowych wykazały we wszystkich badanych przypadkach wadę braku zgrzania (rys 3 i 4). Już w
czasie preparatyki do badań metalograficznych wycinka
płaszcza ulowego ze zgrzeinami punktowymi, które sprawiały wrażenie, że są wykonane poprawnie, przy minimalnym obciążeniu próbki następowało odrywanie się falistej
blachy zewnętrznej od falistej blachy środkowej w miejscu
spodziewanego „zgrzania”. Dokładne pomiary grubości poszczególnych blach wykazały, że falista blacha zewnętrzna
ma grubość ok. 3,0 mm, natomiast falista blacha środkowa
ok. 0,5 mm. Tak znaczna różnica grubości zgrzewanych
oporowo punktowo blach może być również jedną z głównych przyczyn występowania wady braku zgrzania.
Na podstawie badań wizualnych, badań mechanicznych
i badań metalograficznych złączy zgrzewanych oporowo
punktowo, łączących falistą blachę zewnętrzną z falistą
blachą środkową płaszcza ulowego chłodnicy samolotu odrzutowego stwierdzono, że jakość zgrzein jest niedopuszProf. dr. hab. inż. Andrzej Klimpel, Aleksander Olejnik – Politechnika Śląska, prof. dr. hab. inż.
Aleksander Lisiecki, Damian Janicki, Andrzej St.
Klimpel – Wojskowa Akatemia Techniczna,

czalna; z uwagi na brak zgrzania lub przyklejenia (rys. 2÷4).
Prawdopodobnie tylko kilka z kilkuset zgrzein oporowych
punktowych chłodnicy jest wykonanych poprawnie i tylko te
zgrzeiny przenoszą obciążenie eksploatacyjne wszystkich
zgrzein punktowych płaszcza chłodnicy. W efekcie następuje wyrwanie jądra zgrzeiny z falistej blachy środkowej, które
tworzy otwór łączący kanał górny i dolny płaszcza ulowego
chłodnicy, powodując przelot spalin do kabiny pilota. W celu
opracowania technologii naprawy uszkodzonych zgrzein
punktowych, wytypowano technologię spawania spoinami
kołowymi, laserem włóknowym HPFL SPI 200C.

Rys. 1. Uszkodzona chłodnica
samolotu odrzutowego na stanowisku badawczym

Rys. 2. Segment płaszcza ulowego chłodnicy z widocznymi
zgrzeinami oporowymi punktowymi łączącymi blachę górną
z blachą środkową płaszcza oraz
widok odcisku zgrzeiny oporowej
punktowej

Zgrzeiny punktowe od strony wewnętrznej falistej blachy zewnętrznej.
Widoczne wady typu przyklejenia
Zgrzeiny punktowe od strony wewnętrznej falistej blachy środkowej
oraz zgrzeiny liniowe łączące blachę
środkową z blachą wewnętrzną. Widoczne wady typu przyklejenia zgrzein
punktowych

Rys. 3. Segment płaszcza ulowego chłodnicy po technologicznej
próbie odrywania
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Rys. 4. Makrostruktura zgrzeiny oporowej punktowej łączącej falistą
blachę zewnętrzną z falistą blachą środkową, widoczny brak zgrzania obszaru przegrzania falistej blachy zewnętrznej, w wyniku procesu nagrzewania oporowego

Badania nad opracowaniem technologii
naprawczego spawania laserowego złącza
między falistą blachą zewnętrzną a falistą
blachą środkową płaszcza ulowego chłodnicy
W celu naprawy uszkodzonych zgrzein oporowych punktowych między falistą blachą zewnętrzną i falistą blachą
środkową płaszcza ulowego chłodnicy samolotu odrzutowego (rys. 1), przeprowadzono badania nad opracowaniem
technologii spawania laserowego tych złączy. Badania prowadzono na stanowisku sterowanym numerycznie, wyposażonym w laser włóknowy dużej mocy SPI-200C (rys. 5, tabl.
I i II). Do badań wytypowano złącze zakładkowe ze spoiną
kołową – jako spoiną naprawczą, uszczelniającą dokładnie
kanał powstały w wyniku wyrwania jądra zgrzeiny oporowej punktowej z falistej blachy środkowej płaszcza ulowego
chłodnicy oraz zapewniającą znaczne zwiększenie wytrzymałości złączy blach falistych płaszcza chłodnicy.
Wstępne badania nad doborem optymalnych parametrów spawania laserowego spoin kołowych przeprowadzono
na próbkach wyciętych z blachy ze stali austenitycznej typu
AISI 304 o wymiarach 100x100x1,0 mm, symulując warunki
cieplne spawania złączy zakładkowych konstrukcji chłodnicy. Blachę przetapiano wiązką laserową o średnicy 29,0
µm po torze kołowym, tworzącą symulowane spoiny kołowe
o średnicy wewnętrznej 1,5÷2,0 mm, zapewniającej uszczelnienie uszkodzonej zgrzeiny punktowej. Wyniki badań wpływu parametrów przetapiania symulowanych spoin kołowych
na jej kształt i jakość przedstawiono w tablicy III oraz na rysunkach 6÷9.
Dalsze badania warunków technologicznych spawania laserowego spoin kołowych wykonano na złączach
zakładkowych blach ze stali AISI 304 o grubości 0,5+0,5
mm, stosując parametry spawania ustalone w badaniach
wstępnych przetapiania laserowego blachy ze stali austenitycznej typu AISI 304 o grubości 1,0 mm, (tabl. IV).
Złącza zakładkowe ze spoinami kołowymi poddano badaniom metalograficznym i mechanicznym (tabl. i rys. 11÷13).
Wyniki badań wykazały wysoką jakość złączy, a zerwanie
złączy ze spoiną kołową następowało w materiale rodzimym lub SWC.
W ostatnim etapie badań wykonano naprawcze laserowe
spoiny kołowe rzeczywistego złącza falistej blachy zewnętrznej i falistej blachy środkowej segmentu konstrukcji ulowej
chłodnicy (rys. 11). Próba technologiczna odrywania blachy
zewnętrznej od blachy środkowej potwierdziła poprawność
opracowanych warunków technologicznych spawania naprawczego laserowego spoin kołowych tych złączy.

70

Przegląd spawalnictwa 11/2009

Rys. 5. Stanowisko doświadczalne do spawania laserowego złączy
zakładkowych laserem włóknowym SPI 200C oraz głowicą do spawania Laser Mech PLYDH0170, tablice I i II

Tablica I. Dane techniczne lasera włóknowego dużej mocy
HPFL SPI 200C, rysunek 5
Parametr

Wielkość

Długość fali promieniowania laserowego, nm

1075 ± 5

Maksymalna moc wyjściowa wiązki lasera (praca
ciągła), W

200

Polaryzacja wiązki

losowa
CW /
modulowany

Tryb pracy
Zakres płynnej regulacji mocy, W

20-200

Średnica wiązki laserowej (1/e2), mm*

5,0 ± 0,7

Kąt rozbieżności wiązki laserowej, mrad

< 0,45

Wskaźnik jakości wiązki laserowej, M2

1,10

Wskaźnik jakości wiązki laserowej BPP, mm/rad

0,38

Uwagi: * - średnica wiązki laserowej w kolimatorze na końcu światłowodu.

Tablica II. Dane techniczne głowic ogniskujących wiązkę lasera włóknowego dużej mocy HPFL SPI 200C, rysunek 5
Parametr

Rodzaj głowicy ogniskującej
PLYDH0170

PLYDH0171

29 / (20)*

14 / (7)*

Długość ogniskowa, mm

100

50

Maksymalne ciśnienie gazu towarzyszącego, bar

30

30

Maksymalna moc wejściowa wiązki lasera
w trybie pracy ciągłej, W

500

500

Minimalna średnica ogniska wiązki laserowej, μm

Zakres regulacji w osi pionowej, mm

± 19

± 19

Długość fali promieniowania
laserowego, nm

1060
÷
1090

1060
÷
1090

Uwagi :* - minimalna średnica ogniska wiązki laserowej po zastosowaniu dodatkowego zespołu ogniskującego (beam expander).

Tablica III. Parametry symulowanego spawania spoiną kołową laserem HPFL SPI 200C złączy zakładkowych blach
ze stali AISI 304 o wymiarach 100 x 100 x 1,0 mm oraz spawania spoiną kołową złączy zakładkowych blach o grubości
0,5+0,5 mm, rysunki 6 i 7
Oznaczenie
spoiny

Moc wiązki
laserowej
W

Gęstości
mocy wiązki
laserowej
W/cm2

Średnica
spoiny
kołowej
mm

Prędkość
spawania
mm/s

Ocena
jakości

LF1

150

1,2x107

2,0

2,0

BP, G

LF2

175

1,4x107

2,0

2,0

PP, G

LF3

200

1,6x107

2,0

2,0

PP, G,
NU

LF4

200

1,6x107

2,0

3,0

PP, G, NU

LF5

175

1,4x107

1,5

2,0

PP, G

LF6

175

1,4x107

1,0

2,0

PP, G

LF7/
LFZ7*

180

1,44÷
107

2,0

2,0

PP, G

Rys. 7. Makrostruktura symulowanych laserowych spoin kołowych;
rysunek 6, tablica III

Widok od strony lica		

Widok od strony grani

Rys. 8. Widok lica i grani spoiny kołowej złącza zakładkowego blach
ze stali AISI 304 o grubości 0,5+0,5 mm; parametry spawania: LFZ7,
tablica III

Uwagi: * - LFZ7: optymalne parametry spawania złącza zakładkowego, pozostałe parametry spawania laserowego: średnica ogniska wiązki laserowej:
29,0 μm, długość ogniskowa: 100,0 mm, średnica dyszy gazu osłonowego:
10,0 mm, odległość dyszy gazu osłonowego od powierzchni blachy: 15,0
mm, rodzaj gazu osłonowego: Ar, natężenie przepływu argonu: 8,0÷10,0
l/min. Kryteria oceny jakości: PP – pełne przetopienie, BP – brak przetopienia, NA – nadmierna asymetria spoiny, NL – nierówność lica, NW – nadmierna wypukłość, G – gładkie i równe lico, NU – nadmierne utlenienie
powierzchni lica.

Widok od strony lica

Widok od strony grani

Rys. 9. Makrostruktura spoiny kołowej złącza zakładkowego blach
ze stali AISI 304 o grubości 0,5+0,5 mm; rysunek 7, tablica III

LF1

LF2

LF6

Rys. 10. Widok złącza zakładkowego blach ze stali AISI 304 o grubości 0,5+0,5 mm, ze spoiną kołową wykonaną laserem włóknowym
HPFL SPI 200C (tabl. III), przygotowanego do próby technologicznej
odrywania oraz po próbie odrywania, (tabl. IV). Widoczne zerwanie
złącza w obszarze spoiny kołowej.

Tablica IV. Wyniki technologicznej próby krzyżowej odrywania spoin kołowych złączy zakładkowych blach ze stali AISI
304 o grubości 0,5+0,5 mm, rysunek 10
Wyniki technologicznej
próby krzyżowej

Parametry spawania

Ozn.
próbki

LF7

Moc
wiązki
laserowej
W

LFK1
LFK2
LFK3

180

Gęstości
mocy
wiązki
laserowej
W/cm2
1,44 x
107

Średnica
spoiny
mm

Prędkość
spawania
mm/s

2,0

2,0

Siła
zrywająca
N

Średnia
siła
zrywająca
N

458,66
383,22

Miejsce
zniszczenia
złącza
spoina

446,03

496,22

spoina
spoina

Uwagi: pozostałe parametry spawania laserowego: średnica ogniska wiązki

Rys. 6. Widok lica i grani symulowanych spoin kołowych wykonanych na powierzchni blachy ze stali AISI 304 o grubości 1,0 mm,
tablica III

laserowej: 29,0 μm, długość ogniskowa: 100,0 mm, średnica dyszy gazu
osłonowego: 10,0 mm, odległość dyszy gazu osłonowego od powierzchni
blachy: 15,0 mm, rodzaj gazu osłonowego: Ar, natężenie przepływu argonu: 8,0÷10,0 l/min. Zniszczenie złącza w obszarze spoiny kołowej.
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Rys. 11. Widok złącza falistej blachy zewnętrznej z falistą blachą
środkową połączonego laserowymi spoinami kołowymi po spawaniu
oraz po technologicznej próbie odrywania spoin kołowych, tablica IV.
Widoczne wyrwanie spoiny kołowej z cieńszej blachy górnej

Rys. 12. Makrostruktura złącza zakładkowego ze spoiną kołową, falistej blachy zewnętrznej i falistej blachy środkowej płaszcza ulowego
chłodnicy, moc wiązki laserowej 180 W, średnica wewnętrzna spoiny
kołowej 2,0 mm, prędkość spawania 2,0 mm/s, tablica V

Tablica v. Zalecane warunki technologiczne spawania naprawczego laserem HPFL SPI 200C spoiną kołową, złączy
zakładkowych falistej blachy zewnętrznej i falistej blachy środkowej, uszkodzonych obszarów złączy zgrzein oporowych
punktowych płaszcza ulowego chłodnicy, rysunek 11÷13

Obszar przejściowy:
materiał rodzimy – SWC – spoina

Zestaw parametrów
spawania

Moc wiązki
laserowej
W

Gęstości mocy
wiązki laserowej, W/cm2

Średnica
wewnętrzna
spoiny, mm

Prędkość
spawania
mm/s

1

170

1,4x107

2,0

2,0

2

180

1,44x107

2,0

2,0

Uwagi: pozostałe parametry spawania laserowego: średnica ogniska wiązki laserowej 29,0 μm, długość ogniskowa 100,0 mm, średnica dyszy gazu
osłonowego 10,0 mm, odległość dyszy gazu osłonowego od powierzchni
blachy 15,0 mm, rodzaj gazu osłonowego Ar, natężenie przepływu argonu
8,0÷ 10,0 l/min.

Środkowy obszar spoiny

Rys. 13. Mikrostruktura złącza zakładkowego ze spoiną kołową, falistej blachy zewnętrznej i falistej blachy środkowej płaszcza ulowego
chłodnicy; moc wiązki laserowej 180 W, średnica spoiny kołowej 2,0
mm, prędkość spawania 2,0 mm/s, rysunek 12, tablica V

Podsumowanie
Badania złączy zgrzewanych oporowo punktowo
płaszcza ulowego chłodnicy samolotu odrzutowego
produkcji rosyjskiej, wykazały ich bardzo niską jakość,
prowadzącą w czasie eksploatacji chłodnicy do losowego wyrwania jądra zgrzeiny z falistej blachy środkowej
i powstanie niedopuszczalnego kanału przelotu spalin
do kabiny pilota (rys. 1÷4). Spośród wielu możliwych
do zastosowania technologii naprawy uszkodzonych
zgrzein punktowych wytypowano nowoczesną technologię spawania laserowego spoiną kołową bez materiału
dodatkowego. Ponieważ średnica otworu w falistej blasze środkowej, powstałego w wyniku wyrwania jądra
oryginalnej zgrzeiny punktowej, mieści się w granicach
1,0÷1,5 mm, średnicę wewnętrzną spoiny kołowej ustalono w zakresie 2,0 mm, tak by wewnątrz koła spoiny
znalazła się uszkodzona zgrzeina punktowa.
Badania technologii spawania laserowego spoin kołowych bez materiału dodatkowego przeprowadzono
na stanowisku doświadczalnym CNC, wyposażonym w
laser włóknowy SPI 200C, (tab. I i II, rys. 5). Na podstawie badań, zawierających wstępny dobór parametrów
spawania spoin kołowych, stosując technikę przetapia-
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nia laserowego blachy ze stal AISI 304 o grubości 1,0
mm (tabl. III, rys. 6 i 7), ustalono warunki technologiczne
spawania spoiną kołową złącza zakładkowego blach o
grubości 0,5+0,5 mm (tabl. III, rys. 8 i 9). Badania metalograficzne i technologiczna próba krzyżowa odrywania
spoiny złącza zakładkowego blach o grubości 0,5+0,5
mm, wykazały bardzo wysoką jakość złączy (tabl. IV,
rys. 10). Zniszczenie złączy nastąpiło w obszarze metalu spoiny, z uwagi na mniejszą powierzchnie przekroju spoiny kołowej w stosunku do grubości łączonych
blach. Siła niszcząca złącze zakładkowe, powyżej 400
N, zapewnia znacznie wyższą wytrzymałość w stosunku do oryginalnych zgrzein oporowych punktowych,
lecz co ważniejsze, naprawcza spoina kołowa dokładnie uszczelnia uszkodzony obszar oporowej zgrzeiny
punktowej. Następnie ustalono warunki technologiczne
spawania naprawczego rzeczywistego złącza blach falistych chłodnicy o grubości 0,3+0,5 mm, (tabl. V i rys.
11÷13). Badania metalograficzne, a zwłaszcza krzyżowa próba technologiczna wyłuskiwania spoin kołowych
segmentu chłodnicy wykazały wysoką jakość naprawczych spoin kołowych (rys. 11).
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Paweł Cegielski
Michał Hudycz
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Krzysztof Skrzyniecki

Nakładanie powłok i spajanie
z wykorzystaniem pulsacyjnego
mikrozgrzewania oporowego

Precyzyjne mikrospajanie punktowe, w tym także
nakładanie powłok w postaci cienkich folii i proszków
na powierzchnie metalowe, możliwe jest m.in. dzięki zastosowaniu unikalnego urządzenia do mikrozgrzewania
oporowego Microwelder GM 3450A. Głównymi obszarami zastosowania może być modyfikacja oraz regeneracja niewielkich powierzchni części maszyn.
W artykule omówiono metodę oraz zaprezentowano
wybrane wyniki badań połączeń uzyskiwanych podczas
mikrozgrzewania pulsacyjnego folii chromowo-niklowych na podłożu ze stali C45. Nowością, w stosunku
do dotychczasowych badań, było podjęcie próby wspomagania procesu mikrospajania drganiami ultradźwiękowymi. Ponadto, zaproponowano sprzęt i metodykę
do rejestracji charakterystyk roboczych prądu i napięcia zgrzewania, ich analizy i archiwizacji. W tym celu
zbudowano zautomatyzowane stanowisko pomiarowe
oparte na środowisku programistycznym LabView.

Wstęp
Konwencjonalne, spawalnicze metody natryskiwania
i napawania nie znajdują zastosowania przy regeneracji niewielkich ubytków lub nanoszeniu powłok na elementy metalowe o małych wymiarach i skomplikowanej geometrii [1, 2].
Szczególnie utrudnione są prace na krawędziach, narożach
czy ostrych wierzchołkach. Z drugiej strony, lokalne defekty
o niewielkich rozmiarach mogą być naprawiane z wykorzystaniem impulsowego napawania metodą TIG oraz impulsowego napawania laserowego (PLD – Pulse Laser Deposition)
[3]. Obecnie zauważyć można dość szybko postępujący proces wypierania z rynku impulsowej odmiany napawania TIG
przez procesy laserowe [4]. W mniejszym stopniu oddziaływają one na strukturę podłoża, a przez zastosowanie wypełnienia o wyższej temperaturze topnienia, osiąga się lepsze
właściwości naprawionej warstwy. Mniejszy obszar przetopienia, większa precyzja, możliwość regeneracji materiałów
o twardości do 64 HRC, uproszczona obróbka po procesie
(coraz częściej nie jest konieczna dodatkowa obróbka mechaniczna gotowej napoiny), praktycznie brak odkształceń
cieplnych przy znacznie niższym poziomie dostarczonego
ciepła, stanowią o wyższości napawania przy użyciu wiązki
lasera impulsowego [5].
W artykule zwrócono uwagę na mniej znaną technikę
regeneracji niewielkich ubytków lub nanoszenia powłok na
elementy metalowe, jaką jest impulsowe mikrozgrzewanie

Dr inż. Arkadiusz Krajewski, dr inż. Paweł
Cegielski, inż. Michał Hudycz, prof. nzw. dr hab. inż.
Andrzej Kolasa, mgr inż. Krzysztof Skrzyniecki – Politechnika Warszawska.

oporowe. Proces ten wykazuje największe podobieństwo
do elektrycznego, rezystancyjnego zgrzewania punktowego,
gdzie trwałe połączenie uzyskuje się w wyniku nagrzania
obszaru styku łączonych powierzchni przepływającym prądem elektrycznym i odkształcenia plastycznego tego obszaru odpowiednią siłą docisku. Dotychczasowe doświadczenia
wykazały, że mikrozgrzewanie oporowe powinno być stosowane głównie do regeneracji uszkodzeń o mało skomplikowanych kształtach, w warunkach warsztatowych, gdy bardziej liczy się jak najkrótszy czas przestoju produkcji i niski
koszt naprawy, niż wyrafinowana jakość i dokładność otrzymanego połączenia pomiędzy nakładaną powłoką a materiałem podstawowym. Mikrozgrzewanie oporowe, oprócz
lokalnych napraw, może być także wykorzystywane do modyfikacji większych powierzchni, przez nakładanie powłok
z folii lub proszków.
Jak wykazały badania, impulsowe napawanie metodą
TIG oraz impulsowe napawanie laserem mają zbliżoną do
mikrozgrzewania oporowego dokładność, jakość otrzymywanych połączeń oraz zakres zastosowania [3]. Z powodu
znikomego oddziaływania cieplnego, dość nieskomplikowanej, jak na tego typu zadania, zasady działania i techniki nakładania, niewielkich kosztów procesu i samego urządzenia,
wysokiej wydajności i mobilności, mikrozgrzewanie może
konkurować z wymienionymi procesami [6÷9]. Należy jednocześnie przyznać, że przy mikrozgrzewaniu oporowym,
z powodu drobnych niejednorodności napoiny w naprawianych miejscach, po trawieniu lub dokładnym polerowaniu,
mogą występować niewielkie wady powierzchni. Problem
może również stanowić naprawa części maszyn narażonych
na obciążenia dynamiczne.

Urządzenie do mikrozgrzewania
oporowego Microwelder GM 3450A
Na rysunku 1 przedstawiono urządzenie Microwelder
GM 3450A stosowane do badań impulsowego mikrozgrzewania oporowego. Jest to unikatoy sprzęt produkowany w Chinach, a jego budowa, właściwości użytkowe
oraz techniki nakładania powłok omówione zostały w literaturze [6÷8, 10]. Głównym, nastawianym parametrem
technologicznym jest napięcie ładujące DCV (Discharde

Rys. 1. Urządzenie Microwelder
GM 3450A do zgrzewania oporowego
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Rys. 2. Impulsy wyjściowe: prądu zgrzewania i uzyskiwanej temperatury [11]

Capasity Voltage), regulowane bezstopniowo w zakresie
30÷450 V. Zgodnie z deklaracją producenta, na wyjściu
otrzymujemy impulsy o czasie trwania nie dłuższym niż
3 ms, w odstępach 250÷300 ms (rys. 2) [11]. Średnia liczba impulsów wynosi ok. 3,6 w ciągu jednej sekundy. Każdemu impulsowi towarzyszy powstanie mikrozgrzeiny,
łączącej nakładany materiał z podłożem.

Prace eksperymentalne
Prace badawcze podzielono na trzy etapy: wstępne
pomiary elektryczne rejestracje charakterystyk roboczych
prądu i napięcia zgrzewania oraz nakładanie powłok z równoczesnym wykorzystaniem zautomatyzowanego toru pomiarowego charakterystyk roboczych.
Wobec nielicznych, dostępnych informacji na temat parametrów elektrycznych uzyskiwanych przez urządzenie,
wstępne pomiary elektryczne miały na celu ich zweryfikowanie oraz opracowanie wytycznych do stworzenia zauto-

matyzowanego toru pomiarowego. Zbudowano go w oparciu
o środowisko programistyczne LabView [12, 13], komputer
PC z zainstalowaną kartą pomiarową DAQ typu NI PCI-6251
oraz przetworniki pomiarowe wchodzące w skład stopnia
mocy stanowiska do badania zasilaczy spawalniczych (rys.
3) [14]. Powstały w ten sposób, tzw. wirtualny przyrząd pomiarowy, dzięki szerokim możliwościom konfiguracyjnym,
udostępnił dodatkowe funkcje automatyzujące proces rejestracji i analizy danych [15, 16]. Do najważniejszych zaliczyć należy separację przebiegów pojedynczych impulsów
rejestrowanych podczas pracy ciągłej (zgrzewania serią impulsów) oraz obliczanie i kreślenie przebiegów chwilowych
wartości rezystancji dynamicznej i mocy.
Badania technologiczne wykonano podczas nakładania
folii o grubości 0,1 mm, wykonanej z stopu Cr-Ni, na podłoże
ze stali 45, z równoczesnym wykorzystaniem zautomatyzowanego toru pomiarowego. Na rysunku 4 przedstawiono
schemat operacji nakładania folii metalowych. Dla każdej
nastawy urządzenia rejestrowano pojedyncze impulsy prądu
i napięcia zgrzewania, każdorazowo uzyskiwane dla zgrzeiny usytuowanej w miejscu znacznie oddalonym od pozostałych. Zmienianym parametrem było napięcie ładujące DCV,
regulowane w uzasadnionym technologicznie (gwarantującym powstanie połączenia) zakresie 100÷450 V, ze skokiem
25 V.

Wyniki badań
Przeprowadzone rejestracje charakterystyk roboczych
prądu i napięcia zgrzewania, również w czasie pracy ciągłej
urządzenia, dostarczyły istotnych spostrzeżeń dla późniejszych prac eksperymentalnych. Zaprezentowano przykładowe pomiary wielkości eklektycznych przy założonym, średnim
poziomie wysterowania urządzenia (rys. 5). Na rysunku przedstawiono przebiegi prądu i napięcia zgrzewania oraz automatycznie wyznaczonych, chwilowych wartości mocy i rezystancji dynamicznej, uzyskanych podczas serii impulsów.
Zasadnicza część badań dotyczyła nakładania powłok
z równoczesnym wykorzystaniem zautomatyzowanego toru
pomiarowego charakterystyk roboczych. W trakcie badań
wykonano 16 serii nakładania folii Ni-Cr na podłoże ze stali 45. Próby prowadzono przy różnych nastawach napięcia

Rys. 3. Konfiguracja stanowiska do rejestracji charakterystyk roboczych

Rys. 4. Schemat ideowy procesu nakładania płaskich powłok metalowych
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Rys. 5. Przebiegi zarejestrowanych i automatycznie wyznaczonych
parametrów podczas serii impulsów – pierwszy impuls, DCV 100 V

a)

b)

Rys 6. Struktury zgrzein początkowych (pierwszych w kolejności
układania) uzyskanych dla wybranych serii badań: a – seria 6, DCV
200 V, b – seria 16, DCV 450 V

DCV i w większości przypadków uzyskano trwałe połączenia folii z podłożem. Na rysunku 6 pokazano przykładowe
struktury zgrzein początkowych (pierwszych w kolejności
układania) uzyskanych dla wybranych serii badań.
W celu oszacowania zakresu dyfuzji poszczególnych
pierwiastków, wykonano badania rozkładów powierzchniowych żelaza, niklu i chromu dla skrajnych serii parametrów:
drugiej i szesnastej, co opowiada nastawom DCV 100 V
i 450 V. Wyniki przedstawiono na rysunkach 7 i 8.
Porównując przedstawione mikrostruktury można zaobserwować subtelny wzrost koncentracji chromu i nieco większy w przypadku koncentracji żelaza wraz z podnoszeniem
napięcia wyładowania DCV przedstawione mikrostruktury.
W tablicy I zestawiono wyniki pomiarów wybranych parametrów struktury, uzyskanych dla poszczególnych zgrzein: ich średnicy i szerokości SWC. Parametry mierzono dla
początkowych zgrzein (pierwszych w kolejności układania),
uzyskanych podczas wszystkich 16 serii eksperymentalnych. Na rysunku 9 przedstawiono wybrane, zarejestrowane
przebiegi charakterystyk roboczych. Na rysunku 10 pokazano rozkład mikrotwardości zmierzonej metodą Vickersa,
twardościomierzem z przystawką Hanemann, przy obciążeniu pomiarowym 100 g.

Rys. 7. Rozkłady powierzchniowe Cr, Fe wykonane dla serii nr 2
(DCV 100 V)

Rys. 8. Rozkłady powierzchniowe Cr, Fe wykonane dla serii nr 16
(DCV 450 V)

Tablica I. Napięcie DCV oraz średnica zgrzein i szerokość
SWC dla początkowych zgrzein uzyskanych podczas poszczególnych serii eksperymentalnych
Seria

DCV, V

Średnica zgrzeiny, μm

Szerokość SWC, μm

1

75

zgrzeina niewidoczna

SWC niewidoczna

2

100

314

71

3

125

314

51

4

150

jądro zgrzeiny
niewidoczne

SWC
niewidoczna

5

175

400

157

6

200

671

137

7

225

500

157

8

250

528

111

9

275

571

134

10

300

1000

160

11

325

857

143

12

350

600

128

13

375

728

77

14

400

874

148

15

425

1200

124

16

450

885

126

Rys. 9. Przebiegi zarejestrowanych i wyznaczonych wielkości podczas serii impulsów; impuls od pierwszej zgrzeiny, DCV 450 V (seria
pomiarowa 16 – patrz tabl. I)

Rys. 10. Wyniki rozkładów mikrotwardości dla zgrzein początkowych
w każdej serii (pomiar w obszarze SWC)
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Wspomaganie procesu
mikrozgrzewania drganiami
ultradźwiękowymi
W ramach omawianych prac podjęto próbę wspomagania procesu impulsowego mikrozgrzewania oporowego
drganiami ultradźwiękowymi. Drgania o częstotliwości 20
kHz wprowadzano za pomocą układu składającego się
z generatora ultradźwiękowego GUZ 20 o mocy 2000
W (produkcji Instytutu Tele- i Radiotechnicznego) falowodu
walcowego wykonanego ze stali 45 o podwójnej długości fali.
Do falowodu przymocowywano wymienną końcówkę ze stali
45, do której przygrzewano folię o grubości 0,15 mm, wykonaną ze stali 1H18N9T. Proces monitorowany był w czasie
rzeczywistym przez wcześniej omówiony układ pomiarowy
(rys. 3), a rejestrowano przebiegi chwilowe napięcia u(t)
oraz prądu i(t) (rys. 11). Na rysunku 11c widać nałożenie
drgań ultradźwiękowych na zarejestrowany przebieg napięcia. Zaobserwowano wyraźny wpływ ultradźwięków na
rozdrobnienie obszarów perlitycznych na małe wysepki,
w porównaniu ze strukturami bez wspomagania drganiami.
Na rysunku 12 pokazano reprezentatywne przykłady budowy strukturalnej zgrzein uzyskanych bez i ze wspomaganiem drganiami ultradźwiękowymi. W drugim przypadku (rys.
12b) widać nieznaczne rozdrobnienie „wysepek perlitu” w
porównaniu z procesem mikrozgrzewania bez udziału drgań
(rys 12a). Po wykonaniu badań strukturalnych połączeń uzyskanych ze wspomaganiem ultradźwiękowym wykonano pomiary mikrotwardości metodą Vickersa przy obciążeniu 100
g. Pomiary wykonano na przekrojach poprzecznych uzyskanych zgrzein w materiale rodzimym podłoża ze stali 45, nakładanej folii ze stali 1H18N9T oraz w SWC. Na rysunkach
13÷16 zamieszczono wyniki pomiarów mikrotwardości.
Na podstawie pomiarów można zaobserwować, że mikrotwardość mierzona w środkowej strefie zgrzein (2), niezależnie od aplikacji drgań ultradźwiękowych, ma wartość
mniejszą niż na jej obrzeżach (1 i 2), z wyjątkiem materiału podłoża. Jest prawdopodobne, że przyczyna tego stanu
rzeczy leży w odprowadzaniu ciepła, którego szybkość na
obrzeżach zgrzeiny jest większa niż w środku. Ponadto wyraźnie widać, iż rozkład twardości w zgrzeinach z aplikacją
ultradźwięków przyjmuje mniejsze wartości niż bez ich zastosowania.
a)

a)

b)

Rys. 12. Struktura i odciski po pomiarach twardości zgrzein uzyskanych przy DCV = 450 V: a – bez udziału drgań ultradźwiękowych,
b – struktura zgrzeiny uzyskanej ze wspomaganiem drganiami ultradźwiękowymi; A – strefa powłoki z folii 1H18N9T, B – strefa przejściowa pomiędzy folią a podłożem ze stali 45, C – obszar w materiale
podłoża ze stali 45 przyległy do folii, D – materiał podłoża ze stali 45,
1 – lewa strona zgrzeiny, 2 – os symetrii zgrzeiny, 3 – prawa strona
zgrzeiny

Rys 13. Pomiar mikrotwardości w obszarze A zgrzeiny po stronie folii
ze stali 1H18N9T; 1 – lewa strona zgrzeiny, 2 – oś symetrii zgrzeiny,
3 – prawa strona zgrzeiny

Rys 14. Pomiar mikrotwardości w obszarze B strefy przejściowej folia 1H18N9T/stal 45; 1 – lewa strona zgrzeiny, 2 – oś symetrii zgrzeiny, 3 – prawa strona zgrzeiny

b)

Rys 15. Pomiar mikrotwardości w obszarze C strefy granicznej pomiędzy materiałem podłoża ze stali 45 i zgrzeiną; 1 – lewa strona
zgrzeiny, 2 – oś symetrii zgrzeiny, 3 – prawa strona zgrzeiny

c)
Rys. 11. Zarejestrowane przebiegi dla różnych nastaw DCV (100
– 450 V): a – prądu, b – napięcia
podczas przeprowadzonych badań mikrozgrzewania, c – przebieg napięcia ze wspomaganiem
procesu drganiami ultradźwiękowymi DCV = 450 V
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Rys 16. Pomiar mikrotwardości w materiale podłoża ze stali 45;
1 – lewa strona zgrzeiny, 2 – oś symetrii zgrzeiny, 3 – prawa strona
zgrzeiny

Podsumowanie
Podczas prowadzenia prac eksperymentalnych nakładania powłok zwrócono uwagę na następujące fakty:
– przebiegi roboczych charakterystyk prądu i napięcia
zgrzewania mają charakter oscylacyjny – po fazie wysokiego prądu i napięcia następuje zmiana biegunowości, aż do osiągnięcia poziomu podstawowego,
– czas trwania impulsów prądu i napięcia maleje proporcjonalnie do zmiany napięcia ładującego DCV i zawiera się w zakresie 15÷4 ms, jednak ich oscylacyjny
charakter powoduje, że łącznie z czasem powrotu do
poziomu podstawowego przekracza 15 ms,
– amplituda impulsów prądowych rośnie proporcjonalnie do zmiany napięcia ładującego DCV i zawiera się
w zakresie 422÷2038 A,
– amplituda impulsów napięciowych również rośnie proporcjonalnie do zmiany napięcia ładującego DCV i zawiera się w zakresie 3,4÷12,7 V,
– charakter zmian wielkości obliczanych automatycznie,
takich jak rezystancja dynamiczna i moc chwilowa, wyraźnie wskazuje na bardziej stabilną pracę urządzenia
przy większym poziomie DCV,
– przeprowadzone badania w pełni potwierdziły możliwość zautomatyzowania rejestracji i analizy charakterystyk roboczych, z wyodrębnieniem pojedynczych
impulsów prądowych i napięciowych.
Podczas przygotowywania próbek do badania struktury napotkano dużą trudność w otrzymywaniu zgładów
metalograficznych, zwłaszcza stref leżących w pobliżu osi
symetrii jądra zgrzeiny. Mogą stąd wynikać pewne błędy
w interpretacji zmierzonych wielkości geometrycznych. Na
podstawie przeprowadzonych badań strukturalnych stwierdzono, że wraz ze wzrostem energii nakładania następuje wzrost rozmiarów zgrzeiny (314÷1200 μm), natomiast
nieznacznie zmniejsza się szerokość SWC (160÷126 μm).
Jednocześnie rośnie szerokość strefy dyfuzji, zwłaszcza
chromu i żelaza. Zaobserwowano też duży rozrzut wyników pomiaru mikrotwardości. Pomimo pewnych zastrzeżeń, otrzymane wyniki wskazują na wyraźny wpływ para-

metrów zgrzewania na własności mechaniczne zgrzein.
Obszar SWC charakteryzuje się podwyższoną twardością (450÷550 HV0,1) w stosunku do twardości mierzonej
w zgrzeinie (250÷350 HV0,1). Wraz ze wzrostem parametrów energii nakładania, wyraźnie zarysowuje się tendencja do spadku twardości, zarówno w obszarze SWC, jak
i w jądrze zgrzeiny. Z przeprowadzonych analiz wynika,
że proces zgrzewania daje skuteczne efekty, w postaci
pewnego połączenia, począwszy od 5 serii parametrów,
a więc od poziomu napięcia ładującego DCV 175 V.
Zastosowanie drgań ultradźwiękowych podczas pulsacyjnego zgrzewania rezystancyjnego w niewielkim
stopniu wpłynęło na zmiany struktury, choć w mikrostrukturze uwidoczniły się w większej ilości wysepki perlityczne w stali C45. Obserwuje się wzrost twardości w strefie
przejściowej pomiędzy nakładaną folią i podłożem. Twardość spada natomiast w obszarze jądra zgrzeiny. Można zaobserwować lokalne strefy niszczenia połączenia
folia-podłoże będące odzwierciedleniem natury drgań
mechanicznych, dlatego na obecnym etapie badań wspomaganie drganiami procesu zgrzewania rezystancyjnego
nie przynosi jeszcze znaczącej poprawy właściwości mechanicznych i strukturalnych.
Można stwierdzić, że zastosowanie drgań mechanicznych wpływa na zmniejszenie wymiaru ziarna, bardziej
homogeniczną budowę strukturalną oraz brak pęknięć
gorących. Charakter zmian struktury ma odzwierciedlenie
w wielkości i kształcie ziaren oraz prawdopodobnie w różnicach ilościowego występowania różnych faz (wymaga
to jednak potwierdzenia innymi badaniami).
Dużym problemem było zsynchronizowanie impulsu
zgrzewającego z zainicjowaniem drgań ultradźwiękowych. Właściwym momentem, z punktu widzenia jakości
złącza, wydaje się końcowa faza impulsu elektrycznego.
Zbudowany tor pomiarowy wykazał dużą elastyczność, w tym możliwość monitorowania i rejestracji przebiegów impulsów zgrzewania oporowego, łącznie z przebiegami ultradźwiękowych drgań mechanicznych.
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Marek Petz

Współczesne zrobotyzowane spawanie

Omówiono podstawowe problemy związane z zastosowaniem robotów do spawania łukowego. W tych
stanowiskach zastosowano zarówno prostsze, jak i bardziej złożone czujniki do korygowania trajektorii robota,
nierozwiązane pozostają jednak problemy np. zmiennej
szerokości szczeliny między elementami. Wskazano na
problemy ekonomiczne stanowisk zrobotyzowanych,
a także na konieczność przemyślenia pewnych aspektów techniczno-organizacyjnych przed przystąpieniem
do inwestycji.

Wstęp
Według statystyk Międzynarodowej Federacji Robotyki,
w końcu 2007 r. na świecie pracowało ok. 994000 robotów
przemysłowych [1]. Liczba robotów zastosowanych w przemyśle na 10 000 zatrudnionych w krajach „starej” Unii Europejskiej wynosi 20÷100, w Polsce 2÷3. W różnych branżach
przemysłu i w innych dziedzinach życia dystans Polski do
„starej” Unii się zmniejsza, nie ma powodu sądzić, że robotyzacja będzie wyjątkiem.
Według różnych statystyk, spawanie jest najczęściej robotyzowaną technologią przemysłową. Udział robotów zastosowanych do spawania waha się, w zależności od kraju,
od 20 do 50% wszystkich instalacji robotów przemysłowych.
Wydaje się, że ten udział nie będzie malał, zarówno ze
względu na wymagania jakościowe spawania, jak i uciążliwość prac spawalniczych dla człowieka.
W ciągu ostatnich 2÷3 lat na polskim rynku można zaobserwować pewne nowe tendencje w zrobotyzowanym spawaniu. Chodzi tu zwłaszcza o dwa kierunki: spawanie coraz
większych elementów oraz spawanie cienkich materiałów.
Postęp w tych dziedzinach jest możliwy dzięki rozwojowi
sprzętu spawalniczego i rozwojowi robotów.

Nowe możliwości techniczne
Na rynku polskim dominującymi robotami w zastosowaniach spawalniczych są roboty firm ABB, KUKA, Fanuc, Panasonic. Ostatnio coraz częściej pojawiają się stanowiska
spawalnicze z robotami Kawasaki [2] dostarczanymi przez
firmę ASTOR, o udźwigu 6÷20 kg. Tak jak roboty innych
firm, również te roboty mają dodatkowe opcje programowe
dla spawania.
W konstrukcji robotów spawalniczych (poza wprowadzaniem także nowych typów robotów) pojawiła się jedna
nowość, tzw. pusty przegub (HW), czyli możliwość popro-
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wadzenia przewodów spawalniczych wewnątrz górnego ramienia i wewnątrz przegubu robota. Ułatwia to znacznie dostęp palnika robota do wąskich miejsc spawanych zespołów
i ogranicza niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów.
Zapotrzebowanie na spawanie dużych elementów istniało od dawna, ale rozbijało się głównie o niemożność
dokładnego przygotowania dużych detali, w wąskich tolerancjach. Skutkowało to tym, że przy źle przygotowanych
elementach robot spawał często obok żądanego położenia
spoiny. W ostatnich latach czołowe firmy produkujące roboty
(we współpracy z producentami spawarek) przygotowały pakiety programowo-sprzętowe umożliwiające pokonanie tych
trudności, przynajmniej w pewnym zakresie. Możliwości te
zostaną dokładniej omówione na przykładzie tzw. pakietu
ArcTech analog robotów KUKA. Należy pamiętać, że również inne roboty, np. ABB, Fanuc, Kawasaki dysponują podobnymi możliwościami [3].
Podstawową, prostą i bardzo przydatną możliwością jest
wyszukanie położenia spawanego zespołu za pomocą palnika spawalniczego, przed spawaniem (metoda Touch Sense
w KUKA, Touch Sensing w Fanuc, Smartac w ABB, Touch
Sensing w Kawasaki). Wymaga to użycia nowoczesnej spawarki, która może wymieniać sygnały z robotem, najczęściej połączeniem sieciowym, np. DeviceNet. Do współpracy
z robotem KUKA często stosowana jest spawarka Fronius
[4]. Przed spawaniem nowego zespołu robot wykonuje kilka
ruchów pomiarowych, dotykając bądź końcem drutu, bądź
osłoną gazową do określonych miejsc zespołu. Możliwe jest
w ten sposób ustalenie rzeczywistego przesunięcia zespołu
w trzech kierunkach oraz przesunięcia kątowego. Praktycznie
w wielu przypadkach wystarcza dokonanie pomiaru w trzech
punktach. Przy użyciu dodatkowego tzw. szybkiego wejścia
pomiarowego robot odbiera sygnały o przesunięciach i na ich
podstawie dokonuje korekty trajektorii spawania. Ten sposób
nie ma właściwie żadnych ograniczeń co do kształtu i wielkości detalu, typu i wielkości spoin, metody spawania itp.
Metoda ta ma zastosowanie, kiedy nie spodziewamy
się zmian co do kształtu wykonywanej spoiny, a mamy do
czynienia tylko z nieprecyzyjnym ustawieniem detali. Jeżeli
może się zmienić również kształt spoiny, możemy spróbować zastosować korektę trajektorii robota również w trakcie spawania. Metoda Arc Sense w robotach KUKA (TAST
w Fanuc, RTPM w Kawasaki) jest także dość prosta i tania,
ale ma już pewne ograniczenia. Po pierwsze, z racji samej
idei metody, może być zastosowana tylko do spoin zakosowych (oscylacyjnych), ponieważ korekta trajektorii odbywa
się dzięki pomiarowi prądu spawania na krańcach oscylacji,
dokonywanemu na rezystorze bocznikującym. Korekta ruchu robota jest wykonywana zarówno w kierunku poziomym,
jak i pionowym. Po drugie, ponieważ ten pomiar powinien
być wyraźny na tle szumu, drut na krańcach oscylacji musi
wyraźnie zbliżać się dla spawanej ścianki. Dlatego też dobre
rezultaty uzyskuje się do spoin pachwinowych, a niemożliwe
jest zastosowanie tej metody do spoin np. czołowych. Najlepiej metoda sprawdza się dla stali niestopowych, nie nadaje

się natomiast np. do spawania aluminium. Nawet przy spoinach pachwinowych, właściwe działanie metody uzyskuje
się nie dla wszystkich parametrów, lecz dopiero po praktycznym ich dobraniu, najczęściej metodą prób i błędów.
O praktycznym użyciu tej metody można powiedzieć właściwie dopiero po testach, chociaż wiele przypadków można
wykluczyć od razu. Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość zachowania informacji z przebiegu skorygowanej
trajektorii do korekty następnych trajektorii w tym samym
spawanym zespole. Przy spoinie kilkuwarstwowej można
pierwszą spoinę wykonać przy użyciu oscylacji, korygując
jej przebieg, a zapamiętane pozycje wykorzystać do następnych warstw, już bez oscylacji, oczywiście z odpowiednim
przesunięciem w stosunku do pierwszej warstwy.
W robotach Kawasaki ciekawą możliwością jest wykorzystanie robota do ustalania stałej długości wolnego wylotu
elektrody (robot w stałej pozycji wysuwa drut do styku ze
stałą powierzchnią). Również w tych robotach przy spoinach
wielowarstwowych wystarcza zaprogramowanie pierwszej
spoiny podkładowej, a następne warstwy można określić
parametrycznie w stosunku do pierwszej spoiny [2]. Istnieją
również możliwości stosowania czujników korygujących trajektorię przy spawaniu bez oscylacji. Są to zwykle czujniki
laserowe, w których promień omiata spoinę przed łukiem
spawalniczym (WeldGuide w ABB, MegaScout lub ServoRobot w KUKA). Niestety, główną barierą w ich stosowaniu
jest bardzo wysoka cena rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro.
Przy takich kosztach rozsądniejszą alternatywą jest jednak
staranne przygotowanie elementów spawanych. Dlatego też
stosowanie takich czujników jest w dalszym ciągu bardzo
rzadkie.
Pojawiają się doniesienia o możliwości określenia położenia aktualnego miejsca pod spoinę czołową przed rozpoczęciem spawania [5]. Wykonywane ma to być przez system
wizyjny, określający położenia krawędzi detali. Brak jest jednak informacji o praktycznym zastosowaniu do spawania.
Dużą przeszkodą przy robotyzacji spawania jest przypadkowa zmienność szczelin między spawanymi elementami, co też najczęściej występuje dla dużych, grubych
elementów. Dla rozwiązania takiej sytuacji nie ma obecnie
żadnych urządzeń technicznych (czujników, reakcji źródła
prądu itp.). Jedynym rozwiązaniem jest zadbanie o utrzymanie stałej wielkości szczeliny. Wówczas przy dobraniu właściwych parametrów spawania można uzyskać zadowalające
rezultaty.
Do spawania dużych zespołów przydatne są także różnego rodzaju tory jezdne, portale, bramy itp. Istniały one
oczywiście już wcześniej, ale obecnie ich oferta, zwłaszcza
ze strony producentów robotów, jest znacznie większa. Są
to tzw. osie zewnętrzne, działające jako integralny element
robota. Tory jezdne, obrotniki, portale są sterowane i programowane tak jak robot, pozwalają na jednoczesny ruch
spawalniczy robota i ruch zespołu na obrotniku. Można wykonywać wówczas bardziej złożone w kształcie spoiny, przy
zachowaniu optymalnej pozycji podolnej. Te rozwiązania
znacznie zwiększają też przestrzeń roboczą robota. Rozwój
zrobotyzowanego spawania w dużej mierze następuje przez
rozwój źródeł prądu. Mają one coraz większe możliwości,
zarówno w wyborze określonej technologii spawania, jak
i w coraz większej „inteligencji”. Spawarki umożliwiają dobór parametrów przez podanie warunków spawania (rodzaj
i grubość materiału, szerokość spoiny, średnica drutu itp.),
a same parametry są ustawiane przez układ sterowania spawarki. Jeżeli operator ma ustawiać parametry spawania, naj-

częściej ogranicza się to do podania jednego parametru (np.
prędkości podawania drutu), a prąd i napięcie są dobierane
optymalnie przez źródło prądu. Oczywiście odbywa się to
różnie dla różnych robotów i spawarek, ale idea dobierania
parametrów jest przesunięta w kierunku „inteligencji” źródeł
prądu [6].
Drugi kierunek rozwoju, spawanie cienkich blach, zawdzięcza swój rozwój głównie postępowi w technologii spawania. Dla klasycznego spawania łukowego jest to np. metoda CMT opracowana przez firmę Fronius. Metoda polega na
bardzo precyzyjnym, kroplowym dozowaniu metalu do jeziorka spawalniczego, a jej wykorzystanie jest bardzo efektywne
zwłaszcza przy zastosowaniu robota. Metoda może być stosowana również do blach nieco grubszych (2÷2,5 mm), ale
jest niezwykle przydatna do spawania cienkich (0.8÷1 mm)
blach. Istotny jest fakt, że robot może automatycznie zmieniać parametry dla poszczególnych spoin. Ponadto, to samo
źródło prądu może być użyte do spawania zarówno metodą
CMT, jak i MIG-MAG (standardowo lub impulsowo).
Do spawania cienkich blach stosuje się również spawanie laserowe, gdzie jednym z czołowych producentów sprzętu jest firma Trumpf, blisko współpracująca z KUKA. Również w Polsce można coraz częściej spotkać zrobotyzowane
stanowiska spawania laserowego. Do spawania blach ze
stali stopowych często stosuje się metodę TIG z nietopliwą
elektrodą, jednak w tym przypadku ograniczeniem w zrobotyzowanym spawaniu jest znacznie większy gabarytowo palnik niż przy metodzie MIG-MAG. Dlatego też TIG może być
stosowany raczej dla płaskich elementów.

Stanowiska zrobotyzowane
Rozsądnym celem przy robotyzacji spawania jest optymalne wykorzystanie robota, tak aby jego postój w każdym
cyklu trwał jak najkrócej. Rozwiązania dla konkretnych przypadków są oczywiście różne. Klasycznym i najprostszym
rozwiązaniem stanowiska jest robot spawający na dwustanowiskowym stole obrotowym. Po jednej stronie pracuje robot, po drugiej operator zdejmuje zespawane i zakłada nowe
elementy.
Obecnie stanowiska są coraz bardziej rozbudowane, np.
obrotniki z przyrządami jako zewnętrzne osie robota, robot
na torze jezdnym czy portalu. W dalszym ciągu w tych stanowiskach operator wymienia zespawane zespoły na nowe
i uruchamia cykl pracy. Spotykane są także stanowiska
bardziej zautomatyzowane, możliwe przy mniejszych elementach, gdzie jeden robot pobiera elementy, umieszcza je
w odpowiednich miejscach i dostawia do nich kolejne elementy do spawania. Obsługa sprowadza się do uzupełniania
magazynków z detalami i odbierania zespawanych zespołów (np. w kontenerze). Innym prostym rozwiązaniem może
być rozstawienie kilku przyrządów wokół robota, należy jednak wówczas zastosować specjalne zabezpieczenia przed
wejściem człowieka w zasięg robota. Dostęp człowieka do
stanowiska musi być wtedy określony przez specjalizowany
sterownik bezpieczeństwa, uwzględniający spełnienie warunków bezpieczeństwa.
Bardzo ważnym problemem robotyzacji jest zapewnienie
bezpieczeństwa zarówno bezpośredniej obsłudze stanowiska, jak i osobom postronnym. Związany z tym jest system
ogrodzeń uwzględniający dostęp operatora do stanowiska,
zabezpieczający i operatora, i osoby postronne. Ogrodzenia
powinny być projektowane równolegle z projektem całego
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Rys. 1. Stanowisko spawania z użyciem dwóch robotów

Rys. 2. Stanowisko spawania króćców do zbiorników gazowych

stanowiska i oczywiście muszą być zgodne z normami bezpieczeństwa i dyrektywami UE. Generalną zasadą jest wykluczenie nieumyślnego lub lekkomyślnego dostępu człowieka do obszaru działania robota i zabezpieczenie otoczenia
przed szkodliwym działaniem łuku elektrycznego. Powinny
być również użyte w razie potrzeby dodatkowe urządzenia
i instalacje chroniące zdrowie pracownika – tłumienie hałasu, wentylacja, przesłony. W każdym przypadku wykonawca
stanowiska powinien przekazać użytkownikowi tzw. „deklarację zgodności EC”, dokument potwierdzający wykonanie
stanowiska zgodnie z wszelkimi normami i dyrektywami bezpieczeństwa.

Przygotowanie do robotyzacji

Problemy ekonomiczne
Problem zwrotu kosztów z inwestycji w roboty generalnie
powinien być rozstrzygnięty przez przyszłego użytkownika,
który najlepiej zna swoje potrzeby i uwarunkowania. Dość
szerokie podejście, w krótkim opracowaniu, zostało przedstawione w literaturze [7]. Można stwierdzić, że wzrost wydajności spawania dzięki robotom wynosi ok. 10% (dzięki
minimalizacji czasów jałowych), a procent braków znacząco
maleje, nawet o kilkadziesiąt procent. Oszczędności można
również uzyskać na materiałach spawalniczych i energii.
Koszty stanowiska zrobotyzowanego są bardzo różne.
Koszt prostego stanowiska spawania z nowoczesnym sprzętem można oszacować na ok. 300000 zł, stanowisko złożone może kosztować do 1 mln zł.
Zdarzają się jednak także sytuacje, w których stanowisko może być zbudowane niewielkim nakładem kosztów, ale
przy bardzo ścisłej współpracy z użytkownikiem i przy jego
dużym udziale. PIAP uczestniczył w budowie stanowiska do
spawania bardzo odpowiedzialnych elementów (elementy do
zbiorników gazowych do samochodów) dla małej, kilkunastoosobowej firmy. Firma kupiła używany robot IRB2000 (ABB),
a PIAP dzięki dokumentacyjnej współpracy z ABB uruchomił ten robot. Firma przystosowała w prosty sposób jedną ze
swoich ręcznych spawarek, zastępując ręczny przycisk startu na palniku przekaźnikiem sterowanym z robota. Również
prosty, ale niezawodny przyrząd został całkowicie wykonany
przez użytkownika. Pracownikom PIAP pozostało zaprogramowanie robota, przeprowadzenie testów i przeszkolenie
pracowników. Całkowite wydatki zewnętrzne użytkownika
zamknęły się sumą ok. 20000 zł, ale oczywiście do całkowitego rachunku ekonomicznego należałoby dodać duży nakład pracy ze strony użytkownika. Przytoczony przykład jest
jednak raczej wyjątkiem niż prawidłowością w robotyzacji.
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Przyszły użytkownik przed podjęciem decyzji o robotyzacji powinien wiedzieć, jakie cele może osiągnąć i jakie swoje
problemy może rozwiązać dzięki zastosowaniu robotów [8].
Dotyczy to każdego procesu, który ma być zrobotyzowany,
nie tylko spawania. Szczególnie spawania dotyczy natomiast
stale występujący w kraju brak nie tylko wykwalifikowanych
spawaczy, ale także osób chętnych do przeszkolenia i uzyskania kwalifikacji spawacza.
Cele możliwe do osiągnięcia dzięki robotyzacji to:
1. wzrost wydajności dzięki:
– brakowi przestojów i przerw przy przekazywaniu
zmian,
– równemu tempu pracy,
– szybszej realizacji niektórych czynności (transport);
2. poprawa i ustabilizowanie jakości dzięki:
– dokładności operowania narzędziem,
– powtarzalności czynności technologicznych,
– jakości niezależnej od pory dnia, warunków biometeorologicznych, dnia tygodnia;
3. poprawa warunków pracy dzięki:
– odsunięciu człowieka od niebezpiecznych procesów,
– ograniczeniu rozprzestrzeniania się szkodliwych
efektów związanych z procesem technologicznym
(opary, hałas, światło).
Cele te są możliwe do osiągnięcia, jeżeli spełnione zostaną pewne podstawowe warunki:
– zapewnienie maksymalnego wykorzystania robota – praca przez 24 godz./7 dni,
– podniesienie wymagań w operacjach przed instalacją
zrobotyzowaną - przygotowanie części itp.,
– dostosowanie poziomu urządzeń technologicznych do
wymagań procesu zrobotyzowanego (powtarzalność
operacji, utrzymywanie stałego czasu cyklu),
– zapewnienie stałego dopływu części i materiałów
– zapewnienie stałego rytmu produkcji,
– odpowiedni poziom wyszkolenia pracowników obsługi,
nadzoru i utrzymania ruchu.
Podejście do robotyzacji nie zmienia się właściwie
z biegiem lat, podobne, ujęte w tabl. I, zaproponowano w
[9] Często istnieją jeszcze nieprawdziwe opinie o zastosowaniach robotów. Ciekawego zestawienia (tabl. II), dotyczącego zwłaszcza spawania, dokonano w [10].

Tablica I. Pytania przed robotyzacją
Pytanie

Dane do projektu zrobotyzowanego stanowiska

Jakie będzie wykorzystanie robota (na ile zmian będzie pracować)?

Plany produkcyjne aktualne i na przyszłość; asortyment wyrobów, liczba wykonań
itp.

Czy istnieje możliwość włączenia do zrobotyzowanego procesu operacji poprzedzających rozważaną do zrobotyzowania i następujących po niej bądź innych czynności?

Możliwie dokładny opis dotychczasowej technologii – operacje poprzednie i następne, czynności ręczne, stosowane wyposażenie, czynności kontrolno-pomiarowe itp.

Jakie zmiany technologiczne i konstrukcyjne wyrobu będą
niezbędne przy robotyzacji oraz jakie zmiany ułatwią robotyzację i ulepszą wyrób?

Na przykład dokładniejsze przygotowanie części.

Czy robot zapewnia odpowiedni udźwig, zasięg i prędkość
ruchów, dokładność i powtarzalność pozycjonowania lub odtwarzania trajektorii?

Obecne i przewidywane rozstawienie maszyn, masy, gabaryty i tolerancje obrabianych elementów, wymagania jakościowe, wymiary przestrzeni, w której będą następować przemieszczenia obrabianych elementów oraz prędkości przemieszczeń,
sposób załadunku i rozładunku.

Czy robot ma możliwość odpowiedniej komunikacji sygnałowej z otoczeniem?

Opis stosowanej komunikacji z maszynami itp. Możliwości wymiany sygnałów sterujących między robotem a innymi urządzeniami zewnętrznymi.

Które z dotychczasowych urządzeń można wykorzystać w
zrobotyzowanym stanowisku, które należy zmodyfikować,
które zastąpić nowymi?

Wykaz urządzeń, z uwzględnieniem ich uproszczenia dzięki wykorzystaniu możliwości użytkowych i programowych robota. Jeśli robot ma być wyposażony w chwytak, to
ważne jest ustalenie jego kształtu i funkcji, ponieważ narzuca to wymagania odnośnie
do przyrządów mocujących, podajników, palet itp. Odwrotnie, kształty przyrządów,
palet, podajników narzucają wymagania dotyczące chwytaka.

Jakie są możliwości automatyzacji czynności pomocniczych,
aby zapewnić jak najmniejszy udział człowieka w obsłudze
stanowiska zrobotyzowanego?

Opis czynności pomocniczych, zwłaszcza tych, które najczęściej wymagają automatyzacji, tj.: mocowania i odmocowania elementów, czyszczenia przyrządów, smarowania form, czynności kontrolno-pomiarowych, sprawdzania zużycia narzędzi, wymiany narzędzi, usuwania wiórów. Opis podajnika, z jaką powtarzalnością pozycjonuje
kolejne elementy, lub opis magazynu okresowo załadowywanego, jego pojemność,
miejsce załadowywania (czy poza zasięgiem robota).

Czy dzięki robotyzacji jest możliwe utrzymanie lub przyspieszenie dotychczasowego cyklu pracy?

Czasy operacji podstawowych i pomocniczych w procesie, czasy przezbrajania maszyn, zwłaszcza przy często zmiennym asortymencie, zmianowość pracy, długość
serii produkcyjnych, częstość przezbrojeń.

Czy do sprawdzenia koncepcji robotyzacji, nowej technologii
czy nowych urządzeń jest konieczne przeprowadzenie badań makietowych?

Opis proponowanych sprawdzeń makietowych, zwłaszcza w zakresie robotyzacji lub
automatyzacji nowych technologii.

Tablica II. Mity robotyzacji
Mit

Fakt

Całkowita eliminacja pracy ludzkiej

Niestety nie – programowanie, serwis i obsługa techniczna, a w spawalnictwie dominuje ręczny załadunek i rozładunek

Ogromne koszty
zakupu

Ciągle maleją ceny i rosną osiągi robotów.
Zwrot inwestycji możliwy już po 3-4 latach.

Tylko duże serie
produkcyjne

Od produkcji masowej (tańsze od wielu maszyn specjalnych) do jednostkowej (łatwa
adaptacja)

Tylko do dużych
i bogatych firm

Największy współczynnik wykorzystania robotów w średniej wielkości firmach (do 500
pracowników)

Dowolna dokładność
spawanych części

Kategorycznie nie – roboty przeważnie pracują bez jakichkolwiek sensorów

Bezwzględny
wzrost jakości

Nie zawsze, ale wzrost powtarzalności na ustalonym (wystarczającym) poziomie jakości

Wnioski
Na zakończenie można przytoczyć kilka generalnych
wniosków proponowanych w [5]:
– Od robotyzacji produkcji nie ma odwrotu.
– Dobrze wprowadzana automatyzacja i robotyzacja
jest najlepszym sposobem obniżania kosztów wytwarzania.
– Najważniejszy jest rachunek ekonomiczny – robotyzacja musi się opłacać.
– Robot jest szczęśliwy, gdy pracuje – najlepiej na
okrągło.
Do tego ostatniego punktu można dodać chyba najważniejsze stwierdzenie, że wtedy również użytkownik
jest zadowolony.
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Spawanie rur ożebrowanych
laserem światłowodowym

Janusz Adamiec
Wojciech Gawrysiuk
Michał Więcek

Obecnie lasery nie są stosowane do spawania elementów kotłów dla energetyki ze względów na ograniczoną moc wiązki, trudności z precyzyjnym przygotowaniem złącza, możliwość utwardzenia zarówno
w wąskiej strefie wpływu ciepła jak i spoinie oraz skłonność spoin do pękania gorącego.
W pracy przedstawiono wyniki prób spawania laserem światłowodowym dyskowym o mocy 8 kW rur ożebrowanych z prędkościami obrotowymi powyżej 100
obr/min dla rur o średnicy 38,0 mm.

Wstęp
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną powoduje konieczność modernizacji europejskiej energetyki,
a tym samym podjęcia działań w zakresie projektowania,
wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych [1÷3].
Rozwój energetyki cieplnej mający na celu realizację ustaleń
formułowanych w dyrektywach UE oraz wykorzystanie parametrów nadkrytycznych dla zwiększenia sprawności jest
uwarunkowany dostępnością nowych materiałów konstrukcyjnych oraz technologią ich przetwarzania.
W części kotłowej nowoczesnych bloków energetycznych istotnymi elementami są elementy rurowe wymienników ciepła, zwłaszcza przegrzewaczy, grubościenne rury
pary świeżej, rury ożebrowane oraz membranowe ściany
szczelne [4].
Jednym ze sposobów zwiększenia sprawności termicznej
wymienników ciepła, szczególnie wtedy, kiedy współczynniki wnikania ciepła po dwóch stronach przegrody znacznie
się różnią swoimi wartościami, jest rozwinięcie powierzchni po stronie małej wartości współczynnika wnikania ciepła
przez zastosowanie ożebrowania w rurach wymiennikowych
(rys. 1).

a)

b)

Zastosowanie rur ożebrowanych umożliwia:
oszczędność energii i obniżkę jednostkowych kosztów
w procesie eksploatacji kotłów przemysłowych,
– odzyskiwanie ciepła kondensacji i jego celowe wykorzystanie,
– minimalizację strat energii przez obniżenie temperatury
gazów spalinowych.
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne energetycznych
zespołów kotłowych korzystają ze spawanych rur ożebrowanych do budowy wymienników ciepła. W zależności od
parametrów termicznych (ciśnienia i temperatury), czynnika
roboczego oraz spalin konstrukcje te mogą być podgrzewaczami, ekonomizerami, względnie przegrzewaczami. Zastosowanie ich wyraźnie zwiększa sprawność energetyczną
kotłów. Sprawność termiczna rur ożebrowanych jest 2,5 razy
większa w stosunku do sprawności rur gładkich i 1,5 razy
większa w stosunku do rur Faviera.
Do wytwarzania spawanych rur ożebrowanych wykorzystuje się stale niestopowe (np. St 35.8) i niskostopowe
typu C-Mo, C-CrMo w gatunkach 15Mo3, 13CrMo4.4 i
10CrMo4.10 wg DIN 17175. Stale te należą do grupy stali
trudno spawalnych.
Rury ożebrowane jako konstrukcje spawane (np. wymienniki ciepła) cechują się dużą długością spoiny na 1 mb
rury. Dla rur o średnicy 31,8 mm długość spoiny na 1 mb
wynosi ok. 20 m, ponad 10 000 razy więcej niż w wymien–

a)

b)

Rys. 2. Spawanie rur ożebrowanych spoiną pachwinową: a – schemat procesu spawania rur; b) złącze pachwinowe rura – żebro,
pow. 5x

a)

b)

Rys. 1. Rury ożebrowane: a – z żebrem ciągłym, b – nacinanym

Dr inż. Janusz Adamiec – Politechnika Śląska, dr
inż. Wojciech Gawrysiuk, mgr inż. Michał Więcek
– Energoinstal SA.
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Rys. 3. Spawanie rur ożebrowanych pod żebro: a – schemat procesu spawania rur pod żebro, b – złącze doczołowe rura – żebro,
widoczne oderwanie żebra, pow. 5x

Tablica I. Parametry prób spawania laserowego rur ożebrowanych

Rys. 4. Porównanie kosztów użytkowania laserów na ciele stałym [10]

nikach wykonanych z rur gładkich. Tak duża długość spoin
powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia
wad spawalniczych oraz charakterystyczny stan naprężeń
własnych, który może powodować powstawanie pęknięć
typu martenzytycznego w procesie wytwarzania lub pęknięć
pod wpływem ponownego nagrzewania po spawaniu „reheat” w procesie eksploatacji.
Obecnie rury ożebrowane są spawane automatycznie
w osłonie gazów aktywnych elektrodą topliwą MAG. Łączenie odbywa się za pomocą spoiny pachwinowej lub spoiny
czołowej wykonywanej pod żebro (rys. 2, 3). Sposób pierwszy charakteryzuje się niską wydajnością, natomiast sposób
drugi nie gwarantuje odpowiedniej jakości złącza spawanego, występują niezgodności spawalnicze jak podtopienia,
brak przetopu oraz rozpryski.
W budowie urządzeń dla energetyki stosuje się coraz
częściej, obok nowych materiałów, nowe rozwiązania technologicznye, np. spawanie laserowe lub hybrydowe [5÷9].
W praktyce lasery światłowodowe włóknowe lub dyskowe
znalazły zastosowanie jako aplikacje micro- i makroprocesów m.in. w przemyśle stoczniowym, lotniczym, samochodowym, elektronicznym. Porównanie kosztów użytkowania dla
różnych laserów na ciele stałym pokazano na rysunku 4.

Nr
próby

Prędkość
obrotowa
obr/min

Prędkość
spawania
m/min

Moc
wiązki
kW

Narastanie mocy
kW/s

Kąt
głowicy
o

1

100

11,9

4,0

2

16

2

150

17,8

4,0

2

15

3

150

17,8

4,5

2

16

4

150

17,8

5,0

2

16

5

200

21,8

4,0

2

13

6

200

21,8

5,0

2

13

7

200

21,8

6,0

2

13

8

250

29,8

5,0

2

13

Rys. 5. Stanowisko do spawania rur ożebrowanych w Energoinstalu SA.

Próby technologiczne spawania
Próby przemysłowe spawania rur ożebrowanych laserem
dyskowym przeprowadzono w Energoinstalu SA. Do spawania wykorzystano zautomatyzowane stanowisko produkcyjne
do spawania rur ożebrowanych spoiną pachwinową metodą
MAG (rys. 5). Stanowisko to jest wyposażone w automatyczny układ do zatrzymania procesu w przypadku zerwania lub
przepalenia płaskownika. Do spawania wykorzystano rury
ze stali P235JRG2 o wymiarach Φ 38 x 3,2 mm i długości
6 mm oraz płaskownik 19x1,0 mm ze stali S235GH.
Analiza typów lasera wykazała, że najlepsze do spawania rur ożebrowanych są lasery światłowodowe. Jako źródło
promieniowania laserowego wykorzystano laser dyskowy
TRUDISK 8002 firmy Trumph (rys. 6).
Zakres mocy wiązki dobrano tak, aby uzyskać prędkości
obrotowe do 200 obr/min przy zapewnieniu pełnego przetopu. Moc wiązki lasera podczas prób była zwiększana od
2 do 8 KW. Wiązkę ogniskowano na powierzchni płaskownika.
Jako gaz osłonowy stosowano argon o przepływie 5 l/min.
Próby spawania przeprowadzono przy prędkościach obrotowych od 100 do 250 obr/min (rys. 7). Parametry poszczególnych prób zestawiono w tablicy I.

Rys. 6. Laser dyskowy TRUDISK 8002 firmy Trumph

a)

b)

Rys. 7. Spawanie rur ożebrowanych laserem światłowodowym TRUDISK 8002 firmy Trumph: a – głowica laserowa z kamerą wizyjną,
b – proces spawania
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Wyniki badań
Oględziny zewnętrzne

Przeprowadzono oględziny zewnętrzne wykonanych rur
ożebrowanych. Jako kryterium jakości przyjęto klasę B wg
normy PN EN 13919. Przykładowe fragmenty rury pokazano
na rysunku 8.
Oględziny potwierdziły wykonanie połączenia z pełnym
przetopem, co było jednym z kryteriów odbiorowych. Ujawniono jednak liczne odpryski od strony lica. Stwierdzono, że
wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wzrasta ilość odprysków (rys. 8b). Jest to spowodowane działaniem na roztopiony metal w jeziorku siły odśrodkowej. Wraz ze wzrostem
energii spawania oraz prędkości obrotowej siła odśrodkowa
powoduje rozprysk metalu. Jest to istotne ograniczenie wydajności procesu.
Stwierdzono, że żebro jest połączone na całej długości,
a żebra są rozmieszczone równomiernie. W połączeniach
spawanych energiami powyżej 5 kW ujawniono liczne podtopienia. Na tej podstawie stwierdzono, że większość złączy
było wykonanych na poziomie jakości C wg PN EN 13919,
natomiast przy spawaniu z prędkościami powyżej 200 obr/
min złącza nie spełniały wymagań łagodnych (D) ze względu
na występujące podtopienia i braki wypełnienia lica spoiny.

b)

a)

Rys. 8. Rury ożebrowane spawane laserem: a – widok przekroju
poprzecznego, b – lico spoiny

zgodnie z zaleceniami systemu eksperckiego Buehler. Obserwacje przeprowadzono przy powiększeniach 10÷50x na
mikroskopie stereoskopowym SZX9 firmy Olympus. Przykładowe makrostruktury pokazano na rysunku 9.
Badania metalograficzne spoin wykonanych laserem,
wiązką o mocy 4 kW i prędkości obrotowej spawania 100
obr/min spełniają wymagania ostre poziomu jakości B wg PN
EN 13919-1. Spoiny są wykonane z pełnym przetopem, bez
ostrych przejść lica spoiny w materiał i bez podtopień. Nie
ujawniono również odprysków (rys. 9a).
Spawanie z prędkością 200 obr/min powoduje deformację lica spoiny. Stwierdzono, że lico spoiny jest wklęsłe,
a materiał wypływa i przykleja się na rurze. Niezgodność
ta jest akceptowalna w klasie C wg PN EN 13919 (0,2 mm).
Połączenie jest wykonane z pełnym przetopem, a szerokość
przetopienia jest większa od szerokości żebra, co zapewnia
właściwy odbiór ciepła i zapobiega przepaleniu się płaskownika (rys. 9b).
Wzrost prędkości do 250 obr/min powoduje znaczny rozprysk materiału spoiny. Jest to wynik działania siły odśrodkowej. Stwierdzono wady kształtu spoiny w postaci braku wypełnienia lica oraz podtopień. Podtopienia powyżej 0,2 mm
są niedopuszczalne, ponieważ działają w złączu jak ostry
karb geometryczny (rys. 9c). Złącza te nie są akceptowalne
wg PN EN 13919-1.

Badania mikroskopowe

Badania mikroskopowe przeprowadzono na zgładach
trawionych w 10% nitalu. Obserwacje wykonano na mikroskopie świetlnym OLYMPUS GX 51, przy powiększeniach od
100x do 500x, w technice pola jasnego. Wyniki obserwacji
pokazano na rysunku 10.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Badania makroskopowe

Ocenę makrostruktury wykonano na próbkach wyciętych wzdłuż osi rury. Zgłady metalograficzne przygotowano

b)

a)

c)

Rys. 9. Makrostruktury złączy rura – żebro wykonanych laserem
światłowodowym dyskowym (tabl. I): a – próbka 1, prędkość obrotowa 100 obr/min, energia wiązki 4,0 kW, b – próbka 5, prędkość
obrotowa 150 obr/min, energia wiązki 4,0 kW, c – próbka 7, prędkość
obrotowa 200 obr/min, energia wiązki 6,0 kW
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Rys. 10. Mikrostruktura złącza rura – żebro wykonanego laserem:
a – widok ogółny, b – struktura ferrytyczno- perlityczna rury, c – strefa wpływu ciepła od strony żebra, d – strefa wpływu ciepła od strony
rury, e – linia wtopienia spoiny, f – spoina

Analiza mikrostruktur wykonanych połączeń wykazała typowe struktury spawalnicze (rys. 10a). W materiale
rodzimym stwierdzono równomierne pasmowe struktury
ferrytyczno-perlityczne. Struktury te są charakterystyczne
dla stali po procesie walcowania (rys. 10 b). Strefa wpływu
ciepła we wszystkich przypadkach jest bardzo wąska. Szerokość jej wynosi ok. 50÷100 mm. W strefie ujawniono struktury ferrytyczno- martenzytyczne. Tego typu morfologia jest
spowodowana bardzo dużym gradientem temperatur podczas spawania laserowego (rys. 10c, d). Na linii wtopienia
obserwowano narastanie kryształów struktury pierwotnej
spoiny (rys. 10 e). Kryształy te narastają prostopadle do linii
wtopienia i łączą się w osi spoiny. W spoinie obserwowano
iglaste struktury martenzytyczne (rys. 10f).

Pomiary twardości
Badania twardości w złączach spawanych zostały przeprowadzone metodą Vickersa HV1 przy obciążeniu 9,8 N,
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 6507-1. Pomiary
zostały wykonane na twardościomierzu firmy Steuers Duramin A300.
Rozmieszczenie punktów pomiarowych zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1043-2 zostało przedstawione
na rysunku 11. Wyniki pomiarów, jako średnie z trzech wartości zestawiono w tablicy II, a rozkłady graficzne twardości
złącza pokazano na rysunku 12.
Pomiary twardości w złączach wykonanych laserem wykazały znaczne utwardzenie w strefie wpływu ciepła, jak
również spoinie (rys. 12). Twardość materiału podstawowego, tj. rury i żebra, mieści się w zakresie 140÷160 HV (tabl.
II). W strefie wpływu ciepła od strony żebra twardość wynosiła 234÷280 HV, natomiast od strony rury w strefie wpływu
ciepła zmierzno twardość w zakresie 210÷235 HV (tabl. II).
Największe utwardzenie obserwowano w spoinie. Maksymalna zmierzona twardość wynosiła 395 HV.

Rys 11. Rozmieszczenie
punktów pomiarowych
Tablica II. Wyniki pomiaru twardości spoin rura-żebro wykonanych laserem
Próbka

Żebro

SWC
(żebro)

Spoina

SWC
(rura)

rura

1

160

234

305

210

145

2

155

259

315

219

142

3

159

273

360

201

147

4

159

268

372

220

144

5

157

239

368

222

145

6

155

278

370

218

143

7

159

265

380

230

144

8

158

280

395

235

140

Rys. 12. Rozkład twardości w badanych rurach ożebrowanych spawanych laserem
Stwierdzono, że wraz ze wzrostem prędkości obrotowej
oraz energii wiązki laserowej twardość złącza wzrasta (rys. 12).
Kryterium, jakie narzuca norma PN EN 15614-11 dla spawania laserowego materiałów z grupy 1, tj. stali niskowęglowych
i niskostopowych wynosi < 380 HV. Na tej podstawie stwierdzono, że złącza wykonane z prędkością obrotową powyżej
200 obr/min nie spełniają wymagań normy PN EN 15614 - 11
i tym samym technologia spawania laserowego rur ożebrowanych może być kwalifikowana do prędkości 200 obr/min.

Wnioski
Na podstawie wykonanych prób oraz analizy wyników
sformułowano następujące wnioski:
– Opracowano nową, innowacyjną w skali światowej
technologię spawania rur ożebrowanych laserem
światłowodowym umożliwiającą dwudziestokrotny
wzrost wydajności wytwarzania rur ożebrowanych.
Połączenie spełnia wymagania poziomu jakości B wg
normy PN EN ISO – 13919, zatem technologia ta może
być kwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN EN ISO
15614-11.
– Spawanie rur należy prowadzić z prędkościami do 200
obr/min (21,8 m/min) na zautomatyzowanych stanowiskach spawalniczych. Jako źródło promieniowania
laserowego celowe jest stosowanie laserów Nd-YAG
światłowodowych dyskowych. Zalecana moc wiązki
lasera 4,0÷4,5 kW.
– Połączenie rura – żebro jest wykonane z pełnym przetopem. Struktura połączenia spawanego jest typowa
dla złączy spawanych wykonanych skoncentrowaną
energią z dużymi prędkościami spawania. Stwierdzono wąską strefę wpływu ciepła o morfologii ferrytyczno-martenzytycznej o szerokości 50÷100 mm, a w
spoinie struktury martenzytyczne w układzie kryształów struktury pierwotnej z wyraźnie zarysowana linią
styku w osi spoiny.
– Twardość w złączach wykonanych z prędkościami do
200 obr/min jest akceptowalna i nie przekracza 380
HV, natomiast wzrost prędkości spawania powyżej
200 obr/min powoduje wzrost twardości do poziomu
400 HV.
– Wykonano spoinę z pełnym przetopem, co jest szczególnie istotne dla producentów wymienników ciepła
oraz dla konstruktorów urządzeń energetycznych przy
obliczaniu pola temperatur i przepływów ciepła.
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Wiadomości SIMP

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
w Szczecinie
W dniu 10 października 2009 r, przy wejściu do parku im. „profesora Bolesława Briksa” odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Bolesławowi Briksowi w uznaniu Jego dokonań
zawodowych, w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego, średniego i wyższego na Pomorzu Zachodnim.
Tablica została odsłonięta dzięki inicjatywie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP w Szczecinie.
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Odeszli

Władysław Józef Krzywoń ( 1929-2009)

W dniu 2 wrzesnia 2009 r. zmarł w Warszawie mgr
Władysław Krzywoń – sekretarz Centralnej Komisji Spawalniczej Związków Zakładów Doskonalenia Zawodowego . Uroczyste ostatnie pożegnanie odbyło się 11 września 2009 roku na Cmentarzu Północnym w Warszawie, w
którym uczestniczyli liczni przyjaciele i współpracownicy
oraz przedstawiciele Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Centralnej Komisji Spawalniczej i Oddziałowych Komisji
Spawalniczych z całej Polski, a także licznie zgromadzeni
członkowie Związku Harcerstwa Polskiego pamiętający Go
z pracy w Kwaterze Głównej ZHP.
Władysław Józef Krzywoń urodził się 9 marca 1929
roku w Ryglicach na Ziemi Tarnowskiej. Trudny okres okupacji hitlerowskiej to między innymi przymusowa praca w
obozie niemieckim w Tuchowie. Po wyzwoleniu, ukończyl
gimnazjum w Tarnowie, a następnie Liceum Pedagogiczne
w Siennicy w 1950 r.
Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel i równocześnie pełnił funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Cała Jego późniejsza działalność zawodowa to praca nauczyciela ze społecznikowską
pasją w Związku Nauczycielstwa Polskiego, a następnie
Związku Harcerstwa Polskiego, gdzie pełnił funkcję Komendata Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Od 1968 r. pracował w Głównej Kwaterze ZHP na stanowisku kierownika
wydziału.
Po ukończeniu studiów pedagogicznych na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego
rozpoczął pracę 1 lipca 1973 w Biurze Zarządu Głównego
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego na stanowisku dyrektora Zespołu Kształcenia i Doskonalenia. Zespół
ten nadzorował m.in.: szkolenia spawaczy w ośrodkach
ZDZ na terenie całej Polski.
Od 1976 r., dzięki Jego inicjatywom, rozpoczęto syste-

matyczne dokształcanie kadry zatrudnionej w Ośrodkach
Kształcenia Zawodowego, wprowadzono nadzór pedagogiczny nad kształceniem kursowym, a w wyniku współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej – w kilku Zakładach Doskonalenia Zawodowego utworzono istniejące
do dzisiaj punkty informacji i poradnictwa zawodowego.
Wszystkie te poczynania miały za zadanie podniesienie
poziomu jakości usług oświatowych. Władysław Krzywoń
dbał o systematyczne uzupełnienie oferty edukacyjnej wynikającej z rozwoju gospodarki i nowych kierunków szkoleń.
Był jednym z inicjatorów rozszerzenia uprawnień z ,,Karty Nauczyciela‘’ na pracowników zatrudnionych w Związku i
Zakładach Doskonalenia Zawodowego na stanowiskach, na
których wymagane były kwalifikacje pedagogiczne. Zaangażował się w promowanie produkcji pomocy dydaktycznych
przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego na wewnętrzne
potrzeby, dzięki czemu wzbogaciło się zarówno wyposażenie ale i wykorzystanie pomocy w procesie dydaktycznym.Władysław Krzywoń zadbał o szersze kontakty ZDZ z
instytucjami: Instytutem Spawalnictwa i Przeglądem Spawalnictwa, które spełniają ważne funkcje unowocześnienia
szkolenia spawaczy. Z Jego inicjatywy w 1978 r. rozpoczęła
się ścisła współpraca ZZDZ z Przeglądem Spawalnictwa,
w którym na mocy podpisanej umowy, od 1979 r. rozpoczęto wydawanie ,,Magazynu Spawacza”. Wkładka- informator
techniczno-dydaktyczny ZZDZ ukazywała się regularnie
w każdym kwartale numeru Przeglądu Spawalnictwa do
1989 roku.
Władysław Krzywoń był również członkiem Rady Programowej tego czasopisma do 1992 r.
Po przejściu na emeryturę nadal był czynnym pracownikiem Pionu Oświatowego ZG ZZDZ.
Jako sekretarz Centralnej Komisji Spawalniczej dbał
o stałe doskonalenie kwalifikacji instruktorów i wykładowców szkolących spawaczy. Współpracował również przy
opracowywaniu aktualizacji programów nauczania.
Uhoronowaniem Jego działalności w kształceniu kadry spawalniczej było zorganizowanie w tym roku, ogólnopolskiego uroczystego posiedzenia Centralnej Komisji
Spawalniczej będącego podsumowaniem jej 50 – letniej
działalności.
Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji narodowej oraz Złotą Odznaką
za Zasługi dla ZDZ.
Przewodniczący CKS
Mgr inż. Ryszard Kołaciński
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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
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