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Prace doktorskie

Dr inż Jacek Haras
13 maja 2009 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Harasa
pt.: „Wyznaczanie zastępczego współczynnika wnikania ciepła do otoczenia na przykładzie spawania automatycznego łukiem krytym”. Promotorem pracy był
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak z Politechniki
Gdańskiej, a recenzentami prof. dr hab. inż. Eugeniusz
Ranatowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej.
W planowaniu procesu spawania istnieje konieczność przeprowadzenia analizy struktur i własności
złączy oraz naprężeń i odkształceń konstrukcji spowodowanych spawaniem. Do rozwiązywania tych zadań
konieczna jest znajomość cykli cieplnych spawania
oraz pól temperatury. W przypadku obliczeń metodami analitycznymi i numerycznymi wymagana jest znajomość zmian wartości szeregu współczynników termofizycznych w funkcji temperatury. Jednym z takich
współczynników jest współczynnik przejmowania ciepła α. Określa on warunki wnikania ciepła do otoczenia
elementu spawanego na drodze konwekcji i radiacji.
Sposób wyznaczania tego współczynnika i jego
zastosowanie do wymienników ciepła opisano w literaturze dotyczącej ruchu ciepła, ale dane te dotyczą
płyt nagrzewanych stacjonarnym źródłem ciepła do
jednakowej temperatury na całej powierzchni. Podczas
spawania elementów występuje jednak najczęściej ruchome źródło ciepła i związany z nim rozkład temperatury zależy od wielu parametrów, takich jak: własności
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geometryczne obiektu poddanego spawaniu, współczynniki termofizyczne i odległość danego punktu od
źródła ciepła. Powstaje zatem pytanie, jakie wartości
współczynnika α stosować przy obliczaniu cyklu cieplnego spawania i jakimi metodami go wyznaczać.
Autor postawił następującą tezę pracy: „Za pomocą doświadczalnie wyznaczonych spawalniczych cykli cieplnych możliwe jest wyznaczenie zastępczego
współczynnika wnikania ciepła do otoczenia dla płyt
stalowych”.
W pracy przedstawiono metodykę określania zastępczych współczynników wnikania ciepła αz, dostosowując ją do specyfiki złącza spawanego pod topnikiem.
Uwzględniono, że pole cieplne zmienia się w czasie.
W tym celu opisano pole temperatury przez wykres
izoterm na powierzchni zewnętrznej, zbudowany z doświadczalnych cykli cieplnych. W ramach realizowanej
pracy zbudowano stanowisko badawcze – rejestrator
cykli cieplnych i parametrów spawania oraz przeprowadzono eksperyment spawalniczy przez wykonanie
badań cykli cieplnych na płytach ze stali P350.
Autor wyznaczył współczynniki αz za pomocą dwóch
metod doświadczalnych:
– badań pól temperatury przy spawaniu płyt stalowych poddanych działaniu szybkobieżnego źródła
ciepła dużej mocy (napawanie łukiem krytym),
– metodą pośrednią przez wyznaczenie wartości
współczynników b1= 2 • αz/(cp• p • g) [1/s] wymiany
temperaturowej na powierzchni modelowych płyt
nagrzanych w elektrycznym piecu oporowym do
temperatury ok. 900oC, a następnie studzonych
w powietrzu. Z otrzymanych wartości współczynników b1 obliczono wartości współczynników αz, co
posłużyło do eksperymentalnej weryfikacji zależności przyjętych do obliczeń.
Autor wykazał przydatność opracowanej eksperymentalnej metody do wyznaczania z dużą dokładnością
współczynników αz dla określonych metod spawania.
Wyznaczone wartości zastępczych współczynników
wnikania αz dla spawania łukiem krytym można zastosować do teoretycznego wyznaczania cykli cieplnych
i pól temperatury w płytach spawanych. Pozwoli to na
dalsze prowadzenie badań nad prawidłowym modelowaniem analitycznym i numerycznym procesów cieplnych.
Oprac.: dr hab. inż. Jerzy Łabanowski

Krzysztof J. Kurzydłowski
Hubert Matysiak
Jerzy Nowacki
Piotr Zając

Wytrzymałość zmęczeniowa
złączy spawanych ze stali dupleks
Fatigue strength of butt joints
welded from duplex steel

Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono próby spawania metodą FCAW płyt
ze stali dupleks UNS S31803 o grubości 9,5 mm ze zwiększonym do 10 mm odstępem progowym rowka spawalniczego. Wykonano analizę wytrzymałości, z zastosowaniem
metody elementów skończonych, złączy doczołowych
poddanych próbie osiowego rozciągania. Przeprowadzono
badania eksperymentalne wytrzymałości zmęczeniowej.
Określono wpływ spawania z różnym odstępem progowym
na wytrzymałość zmęczeniową. Wykonano analizę przełomów złączy po badaniach wytrzymałości zmęczeniowej.
Wykazano, że zwiększenie odstępu progowego wpływa na
zmniejszenie wytrzymałości zmęczeniowej, ale w stopniu
niedyskwalifikującym złącza wg wymagań określonych
przepisami Det Norske Veritas (DNV).

Welding tests were conducted using the FCAW method
on plate made from duplex steel, grade UNS S31803, thickness of 9.5 mm with the increased to 10 mm root gap.
An analysis of fatigue strength was carried out, by using
the Finite Element Method, on butt joints which were underwent axial tension. Experimental research of fatigue
strength was conducted. The influence of welding, with
various root gaps, on fatigue strength was determined.
A fractographic analysis of selected samples, after fatigue
strength examinations, was executed. It was proven that
the increase of the root gap has an influence on a decrease of fatigue resistance, however it fulfills the requirements prescribed by Det Norske Veritas (DNV) rules.

Wstęp
Podstawowym parametrem charakteryzującym
geometrię rowka spawalniczego, wpływającym na wielkość energii liniowej i w konsekwencji na właściwości
złączy jest odstęp progowy. Dla połączenia spawanegozłącza doczołowego przy spawaniu jednostronnym
przyjmuje się wielkość odstępu progowego w zakresie
od 4 do 6 mm.
Dr h.c. prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski, dr inż. Hubert Matysiak – Politechnika
Warszawska, prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki,
dr inż. Piotr Zając – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

W przypadku zmniejszenia odstępu progowego
poniżej 4 mm dla spawania jednostronnego na podkładkach ceramicznych pojawiają się trudności z wykonaniem warstwy przetopowej. Wartość maksymalna
(6 mm) wynika głównie z doświadczeń producentów
materiałów spawalniczych w zakresie uzyskiwania parametrów wytrzymałościowo-mikrostrukturalnych złącza spawanego. Ważnym problemem spawania wielkogabarytowych konstrukcji okrętowych jest zachowanie właściwych tolerancji rowka spawalniczego, co
w przypadku złączy o dużej długości jest bardzo trudne.
W przypadku przekroczenia zalecanej na podstawie doświadczeń maksymalnej wartości odstępu progowego (6 mm), np. w wyniku niepełnej prostoliniowości krawędzi blach, stosuje się naprawę rowka przed
spawaniem przez odbudowę krawędzi blachy metodą
napawania.
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Rys. 1. Schemat spawania jednostronnego z naprawą krawędzi blachy przed spawaniem za pomocą napawania i obraz makrostruktury
złącza spawanego z widoczną naprawą krawędzi metodą napawania: a – odstęp progowy, α – kąt rowka, PC – podkładka ceramiczna,
1÷n – napoiny, A – obszar napawany po wykonanym szlifowaniu, 1 – warstwa przetopowa, 2 ÷ n – warstwy wypełniające i licowa, 1 – warstwa
napawana, 2 – warstwa przetopowa, 3 – warstwy wypełniające i licowa
Fig 1. Scheme of one-side welding with edge repairing before welding with the aid of building up; a – root gap, α – groove angle, PC – ceramic
backing and macrostructure of welded joint with visible edge repairing with the aid of building up, 1÷n – padding welds, A – building’s up area
after grinding, 1 – root run, 2 ÷ n – filling layers and face of weld, 1 – padding welds, 2 – root run, 3 – filling layers and face of weld

wem obciążeń zmiennych. Najbardziej wiarygodne wydają się badania w skali 1:1 lub ewentualnie badania
modelowe konstrukcji spawanej w skali np. 1:10 (czyli
na fragmencie konstrukcji, np. o wielkości ok. 1,5 m).
Wiąże się to jednak z bardzo wysokimi kosztami badań.
W artykule dokonano próby oceny zachowania się
fragmentów złączy spawanych ze stali dupleks, poddanych obciążeniom zmiennym.

W celu wykonywania połączeń spawanych jednostronnie bez stosowania procesu napawania krawędzi
konieczne jest rozszerzenie tolerancji odstępu progowego. Otwartym problemem jest możliwość zwiększenia odstępu progowego powyżej tradycyjnie przyjętej na
podstawie doświadczeń wielkości, co ma istotne znaczenie szczególnie w procesach spawania konstrukcji
okrętowych ze stali dupleks. Rozwiązanie tego problemu wymaga określenia mikrostruktury i właściwości mechanicznych złącza. Przedmiotem artykułu jest wpływ
spawania stali dupleks ze zwiększonym odstępem progowym na wytrzymałość zmęczeniową (rys. 1).
Standardowa procedura uznania technologii spawania (WPQT), na przykład prowadzona pod nadzorem
jednego z morskich towarzystw klasyfikacyjnych, przewiduje zarówno badania nieniszczące (NDT – non-destructive tests), jak i niszczące (DT – destructive tests)
złączy spawanych. Badania NDT obejmują zwykle badania wizualne, badania radiograficzne lub ultradźwiękowe oraz badania penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe. Badania niszczące dotyczą właściwości
mechanicznych w postaci badań rozciągania i zginania
próbek płaskich, pomiaru pracy łamania, badań twardości oraz badań makrostrukturalnych. Zatwierdzenie
technologii spawania stali stopowych wymaga dodatkowo przeprowadzenia badań mikrostruktury oraz badań odporności korozyjnej złączy.
W przypadku konstrukcji wielkogabarytowych wykonanych ze stali dupleks, służących do transportu
różnego rodzaju produktów chemicznych, interesujące
wydaje się zachowanie konstrukcji spawanej pod wpły-

Charakterystyka wytworzonych
złączy spawanych
Złącza wykonano, wykorzystując spawanie zmechanizowane przy użyciu automatu spawalniczego Bugomatic (rys. 1) z zastosowaniem parametrów:
– spawanie drutem rdzeniowym w atmosferze gazu
aktywnego (FCAW) – warstwa przetopowa wykonywana na płaskich podkładkach,
– spoiwo – drut rutylowy Elga Cromacore DW329AP
o średnicy 1,2 mm (tabl. I),
– gaz osłonowy w postaci 100% CO2,
– stal dupleks UNS S31803 – INDUSTEEL Groupe
Arcelor, blacha 9,5 mm (tabl. II),
– montaż złączy z zastosowaniem jednoczęściowych
płytek dobiegowych i wybiegowych oraz klamer
montażowych, mocowanych od strony podkładki .
Charakterystykę wytworzonych złączy przedstawiono na rysunkach 2÷4.

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

Si

Mn
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Cr

Ni
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Cu
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Nb

0,02

0,8

1,3

0,025

0,007

22,9

9,2

3,0

0,10

0,02

0,1

0,08

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

1)



Grubość

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

N

PREN1)

9,5 mm

0,018

0,41

1,61

0,029

0,0002

22,41

5,36

2,82

0,17

34,4

PREN – Pitting resistant equivalent number
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Rys. 2. Stanowisko do zmechanizowanego spawania doczołowych złączy testowych i obrazy złącza spawanego z odstępem progowym 6 mm
(złącze nr 1) natężeniem prądu 142÷187 A, napięciem łuku 19,4÷24,6 V przy ilości wprowadzonego ciepła w zakresie od 2,12 do 2,27 KJ/mm;
a – geometria złącza i układ warstw, b – przekrój makroskopowy, c – lico spoiny, d – grań spoiny
Fig. 2. Stand for mechanized butt welding of tested joints and images of joint welded with the root gap of 6 mm (joint no. 1) with current intensity of 142÷187 A, arc voltage of 19,4÷24,6 V and heat input in range from 2,12 to 2,27 KJ/mm; a – joint geometry and layers lay-out, b – macro
section, c – face of weld, d – root of weld

Rys. 3. Charakterystyka złącza spawanego z odstępem progowym
8 mm (złącze nr 2) natężeniem prądu 150÷192 A, napięciem łuku
18,6÷24,8 V przy ilości wprowadzonego ciepła w zakresie od 2,52
do 2,61 KJ/mm; a – geometria złącza i układ warstw, b – przekrój
makroskopowy, c – lico spoiny, d – grań spoiny
Fig. 3. Characteristic of joint welded with the root gap of 8 mm (joint no.
2) with current intensity of 150÷192 A, arc voltage of 18,6÷24,8 V and
heat input in range from 2,52 to 2,61 KJ/mm; a – joint geometry and
layers lay-out, b – macro section, c – face of weld, d – root of weld

Rys. 4. Charakterystyka złącza spawanego z odstępem progowym
10 mm (złącze nr 3) natężeniem prądu 135÷175 A, napięciem łuku
18,7÷23,8 V przy ilości wprowadzonego ciepła w zakresie od 1,63
do 2,46 KJ/mm; a – geometria złącza i układ warstw, b – przekrój
makroskopowy, c – lico spoiny, d – grań spoiny
Fig. 4. Characteristic of joint welded with the root gap of 10 mm (joint
no. 3) with current intensity of 135÷175 A, arc voltage of 18,7÷23,8 V
and heat input in range from 1,63 to 2,46 KJ/mm; a – joint geometry and
layers lay-out, b – macro section, c – face of weld, d – root of weld
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Analiza numeryczna
naprężeń zredukowanych
Przeprowadzono analizę wytrzymałości zmęczeniowej złączy doczołowych poddanych próbie osiowego
rozciągania. Ustalono wpływ geometrii, głównie szerokości próbki złącza doczołowego, na obliczone wielkości naprężeń, oraz określono szerokości próbek w testach wytrzymałości zmęczeniowej. Analizie poddano
zmiany zachodzące w polu naprężeń w złączach stali
dupleks, o szerokościach: 30 i 50 mm z różnymi odstę-

pami progowymi 6, 8 i 10 mm, poddanych jednoosiowemu rozciąganiu naprężeniem 800 MPa. Obliczenia
zostały przeprowadzane dla stali dupleks i dla materiału spoiny (rys. 5). Otrzymane rozkłady naprężeń zredukowanych (wg hipotezy Hubera–Misesa) przedstawiono na rysunku 6.
Przeprowadzone symulacje numeryczne wykazały
występowanie maksymalnych koncentracji naprężeń dla
wszystkich typów spoin w pobliżu granicy rozdziału materiału bazowego i spoiny, co w rzeczywistym układzie
odpowiada strefie wpływu ciepła i linii wtopienia spoiny
w materiał rodzimy. Zaobserwowano wyższą koncentra-

Rys. 5. Model numeryczny spoiny
Fig. 5. Weld numerical model

Rys. 6. Naprężenia zredukowane
próbek wyciętych ze złączy spawanych z odstępem progowym:
a – 6 mm, próbka szerokości 30
mm, b – 6 mm, próbka szerokości
50 mm, c – 8 mm, próbka szerokości 30 mm, d – 8 mm, próbka szerokości 50 mm, e – 10 mm – próbka szerokości 30 mm, f – 10 mm,
próbka o szerokości 50 mm
Fig. 6. Reduced stress of samples
cut from joint welded with the following root gap:
a – 6 mm – sample width 30 mm,
b – 6 mm – sample width 50 mm,
c – 8 mm – sample width 30 mm,
d – 8 mm – sample width 50 mm,
e – 10 mm – sample width 30 mm,
f – 10 mm – sample width 50 mm
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cję naprężeń w spoinie wg linii 1 (rys. 7) przebiegającej wzdłuż krawędzi, dla złączy spawanych z odstępem
progowym 6 mm (rys. 8, 9). Wpływ geometrii próbki na
wielkości i rozkłady naprężeń był największy w złączach
wykonanych z odstępem progowym 6 mm.

Na podstawie analizy wykresów naprężeń zredukowanych można stwierdzić, że najbardziej narażonym
obszarem jest strefa wpływu ciepła, zwłaszcza w obszarze linii wtopienia (rys. 8, 9), niezależnie od typu spoiny,
z wyjątkiem złączy spawanych z minimalnym odstępem
progowym wynoszącym 6 mm. Otrzymane wyniki analizy
nie wykazują istotnych różnic w wartościach i rozkładach
naprężeń zredukowanych w odniesieniu do różnych
szerokości próbek. Wartości naprężeń zredukowanych
wahały się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu
MPa. Do badań wytrzymałości zmęczeniowej przyjęto
szerokość pojedynczej próbki wynoszącą 30 mm.

Badania eksperymentalne

Naprężenie zredukowane, MPa

Rys. 7. Złącze spawane z zaznaczonymi liniami, według których wyznaczono wykresy naprężeń
Fig. 7. Welded joint with marked lines according to which stress diagrams were determined

Naprężenie zredukowane

Rys. 8. Wykres naprężeń zredukowanych próbek szerokości 30 mm
dla wszystkich typów złączy; linia 1 – linia pomiarowa wzdłuż krawędzi analizowanej próbki, linia 2 – linia pomiarowa przechodząca
przez środek szerokości próbki
Fig. 8. Reduced stress diagram samples of width 30 mm for all types
of joints; line 1 – measurement line along the edge of analyses sample, line 2 – measurement line passes the centre of sample width

Rys. 9. Wykres naprężeń zredukowanych próbek szerokości 50 mm
dla wszystkich typów złączy; linia 1 – linia pomiarowa wzdłuż krawędzi analizowanej próbki, linia 2 – linia pomiarowa przechodząca
przez środek szerokości próbki
Fig. 9. Reduced stress diagram samples of width 50 mm for all types
of joints; line 1 – measurement line along the edge of analyses sample, line 2 – measurement line passes the centre of sample width

Badania przeprowadzono na złączach doczołowych
z blach o grubościach 9,5 mm spawanych z trzema odstępami progowymi: 6 mm, 8 mm, 10 mm z częstotliwością obciążania o wartości 10 Hz. Celem było wykonanie przyśpieszonych prób przy zachowaniu zakresu
obojętnego. Procedurę oceny wytrzymałości zmęczeniowej wykonano na podstawie danych eksperymentalnych opracowanych przez DNV w formie tzw. krzywych
S-N, które można aproksymować następującą formułą:
		

log N = log ă – m log Δσ

(1)

gdzie: N – liczba cykli zmian naprężenia o wielkości pulsacji Δσ,
po której następuje zniszczenie próbki, Δσ – poziom wartości pulsacji naprężenia, m – odwrotność ujemnej wartości współczynnika nachylenia krzywej, log ă – punkt przecięcia osi log N przez
krzywą

Tablica III. Parametry badań eksperymentalnych zmęczenia wysokocyklowego
Table III. High-cycle fatigue experimental research parameters

Rodzaj maszyny

MTS 810 o nominalnej sile maksymalnej
100 kN. Próba prowadzona była z mocowaniem sztywnym próbek w szczękach
hydraulicznych. Ciśnienie zacisku szczęk
17 MPa, w zakresie pomiarowym czujnika siły ±100 kN

Zmienna sterująca

stała amplituda siły obciążającej (dla zapewnienia stałego poziomu naprężeń w
materiale blachy ze spoiną poddawanej
badaniom)

Przebieg czasowy
zmiany odkształcenia

sinusoidalny

Częstotliwość obciążenia

10 Hz

Amplituda naprężeń

400 MPa (±200 MPa)

Dokładność urządzeń
pomiarowych

klasa dokładności 0,5

Kryterium próby

próba była przerwana w momencie zarejestrowania znacznego wzrostu wartości
odkształcenia w stosunku do cyklu referencyjnego, który rejestrowany był w odstępach co 2000 cykli
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Parametry krzywych S-N aproksymowanych formułą (1) dla złączy spawanych i materiału podstawowego,
eksploatowanych w środowisku korozyjnym, przyjmują
wartości zgodnie z tablicą IV.
Tablica IV. Podstawowe krzywe S-N
Table IV. Basic S-N curves
Krzywa S-N

Materiał

N ≤ 107

N > 107

log ă

m

log ă

m

I

złącze spawane

12,65

3,0

16,42

5,0

III

materiał podstawowy

12,89

3,0

16,81

5,0

Na podstawie tablicy IV wyznaczono kryterium wytrzymałości zmęczeniowej jako liczbę wymagan cykli
obciążeń:
		

N ≥ 37 482 cykli			

(2)

Wyniki badań eksperymentalnych
Wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej przedstawiono w tablicy V. Na rysunku 10 pokazano lokalizację pęknięć próbek po wykonanych badaniach wytrzymałości zmęczeniowej.
Wraz ze wzrostem odstępu progowego obniża
się wartość wytrzymałości zmęczeniowej (określona
przez liczbę cykli do zniszczenia). Próbki spawane ze
zwiększonym odstępem progowym charakteryzują się
zmniejszoną liczbą cykli. Zaobserwowano znaczne
różnice w otrzymanych wynikach badań. W każdym
z analizowanych przypadków jedna próbka charakteryzuje się ponad dwukrotnie zwiększoną wytrzymałością
w stosunku do drugiej próbki (pobranej z tego samego złącza, dla tego samego typu spoiny). To zjawisko
występuje dla wszystkich złączy spawanych (zarówno
z odstępem progowym 6, 8, jak i 10 mm). Pęknięcia dla
wszystkich próbek (oprócz jednej) powstały w materiale podstawowym w znacznej odległości od osi spoiny,
linii wtopienia i strefy wpływu ciepła (rys. 10). Różnice w otrzymanych wynikach mogły wystąpić na skutek
różnego stanu powierzchni próbek w miejscach inicjacji
pęknięć. Wyjątkiem jest próbka nr 3-1, dla której uzyskano najmniejszą liczbę cykli, tylko ponad 144 000,

Rys. 10. Lokalizacja pęknięć próbek spoin czołowych po badaniach
wytrzymałości zmęczeniowej
Fig. 10. Location of crack in butt weld samples after fatigue strength

a pęknięcie nastąpiło w obszarze strefy wpływu ciepła
(rys. 10). W tym przypadku pęknięcie zaczęło się na
krawędzi blachy, w obszarze o miejscowo zmniejszonym przekroju. Pęknięcie to dalej rozwijało się równolegle do osi spoiny. Niewielkie zmniejszenie przekroju
poprzecznego w tym miejscu (ok. 0,2 mm) wynikało
z procesu przygotowania próbki do badań. Ze względu na łuskowatość lica spoiny w pobliżu linii wtopienia,
próbki pobrane ze złącza spawanego z odstępem progowym 10 mm poddane zostały procesowi szlifowania
za pomocą szlifierki kątowej i tarcz listkowych o ziarnistości 180. Ilościowe badania wpływu chropowatości
powierzchni na wytrzymałość zmęczeniową cechują
się dużym rozrzutem wyników, ze względu na spiętrzanie naprężeń własnych w warstwie, co może być przyczyną obniżenia wytrzymałości zmęczeniowej. Lokalne
zmiany chropowatości mogą powodować zmniejszenie
przekroju poprzecznego złącza i wzrost naprężeń.
Złącze spawane z odstępem progowym 6 mm (nr
1) charakteryzuje się najwyższą wytrzymałością zmęczeniową – średnia wartość z dwóch prób to ponad
810 000 cykli (rys. 11). Złącze spawane z odstępem
progowym 8 mm charakteryzuje się zmniejszoną wytrzymałością w stosunku do złącza nr 1 – średnia wartość z dwóch prób to ok. 69% średniej wartości uzyskanej dla złącza nr 1. Złącze spawane z odstępem
progowym 10 mm charakteryzuje się najmniejszą wy-

Tablica V. Wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej
Table V. Fatigue strength results



Oznaczenie
próbki

Odstęp
progowy
mm

Grubość
próbki
mm

Szerokość
próbki
mm

Amplituda
zmiennej
sterującej

Współczynnik
asymetrii cyklu
min/max

1-1

6

9,48

30,36

±200 MPa

1-2

6

9,44

29,92

±200 MPa

2-1

8

9,54

30,26

2-2

8

9,54

30,32

3-1

10

9,54

3-2

10

9,66

Liczba cykli do
zniszczenia

Uwagi

-1

397 078

pęknięcie poza spoiną

-1

1 223 999

pęknięcie poza spoiną

±200 MPa

-1

795 379

pęknięcie poza spoiną

±200 MPa

-1

326 461

pęknięcie poza spoiną

29,70

±200 MPa

-1

144 510

pęknięcie w strefie wpływu ciepła

30,26

±200 MPa

-1

489 931

pęknięcie poza spoiną
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nia wywołała wzrost temperatury, powodujący obecność plam lub ziaren tlenków w bruzdach (rys. 12÷14),
co z kolei wpłynęło na zmniejszenie sił kohezji metalu w tych obszarach. Postępujące spiętrzenie lawiny
pęknięć o rozmiarze mikroskopowym wraz z towarzyszącym wzrostem temperatury spowodowało reakcję
łańcuchową, prowadząc do miejscowego rozdrobnienia w kryształach.

Rys. 11. Wyniki badań eksperymentalnych zmęczenia wysokocyklowego (liczba cykli do zniszczenia złącza) w porównaniu z danymi
statystycznymi DNV; 1, 2 – próbki wycięte ze złącza spawanego
z odstępem progowym 6 mm, 3, 4 – próbki wycięte ze złącza spawanego z odstępem progowym 8 mm, 5, 6 – próbki wycięte ze złącza
spawanego z odstępem progowym 10 mm; I – krzywa S-N dla złącza
spawanego eksploatowanego w środowisku korozyjnym, II – krzywa
S-N dla złącza spawanego eksploatowanego w powietrzu lub gdy
występuje ochrona katodowa, III – krzywa S-N dla materiału podstawowego eksploatowanego w środowisku korozyjnym, IV – krzywa
S-N dla materiału podstawowego eksploatowanego w powietrzu lub
gdy występuje ochrona katodowa
Fig. 11. Results of high-cycle fatigue experimental reinvestigation
(cycle number to failure of the joint) in setting-up with DNV statistical data; 1, 2 – samples cut from joint welded with the root pass of
6 mm, 3, 4 – samples cut from joint welded with the root pass of 8 mm,
5, 6 – samples cut from joint welded with the root pass of 10 mm;
I- welded joint – operating in environment: air or with cathodic protection, II – welded joint – operating in corrosive environment, III – base
material – operating in environment: air or with cathodic protection,
IV – base material – operating in corrosive environment

trzymałością (ok. 39% średniej wartości uzyskanej dla
złącza nr 1). Wszystkie próbki spełniają wymagania
określone przez Det Norske Veritas, ponieważ liczba
cykli do zniszczenia wszystkich złączy znacznie przekracza wymaganą wartość 37 482 (rys. 11).

Rys. 12. Mikrostruktura
przełomu zmęczeniowego próbki wyciętej
ze złącza spawanego
z odstępem progowym
6 mm; SEM, powiększenie 1000x
Fig. 12. Microstructure
of fatigue fracture sample cut from joint welded with the root gap of
6 mm; SEM, magnification 1000x

Analiza przełomów złączy
po badaniach wytrzymałości
zmęczeniowej

Rys. 13. Mikrostruktura
przełomu zmęczeniowego próbki wyciętej
ze złącza spawanego
z odstępem progowym
8 mm; SEM, powiększenie 1000x
Fig. 13. Microstructure
of fatigue fracture sample cut from joint welded with the root gap of
8 mm; SEM, magnification 1000x

Obserwacje przełomów złączy po badaniach wytrzymałości na zmęczenie wykazują typową wygładzoną powierzchnię części zmęczeniowej przebiegającą
makroskopowo prostopadle do kierunku największych
wydłużeń i plastyczny charakter. W każdej z analizowanych próbek obszar złomu poślizgowego jest zdecydowanie większy niż ścięcia natychmiastowego, co
świadczy o małym naprężeniu i małej prędkości rozprzestrzeniania się pęknięcia. Analizowane przełomy
charakteryzują się brakiem pęknięć wtórnych oraz
układami wgłębień i wypukłości niezależnie od typu
spoiny (wielkości odstępu progowego), tworząc budowę plastrową. Mikrofotografie obszarów strefy ogniska
i pęknięcia zmęczeniowego ujawniają występowanie
prążków zmęczeniowych o charakterze nieciągłym
i nieregularnym. Zastosowana częstotliwość obciąże-

Rys. 14. Mikrostruktura
przełomu zmęczeniowego próbki wyciętej
ze złącza spawanego
z odstępem progowym
10 mm; SEM, powiększenie 1000x
Fig. 14. Microstructure
of fatigue fracture sample cut from joint welded with the root gap of
10 mm; SEM, magnification 1000x

Przegląd spawalnictwa 12/2009



Wnioski
– Wzrost odstępu progowego rowka spawalniczego prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych. Jednak wielkość
zmniejszenia wytrzymałości zmęczeniowej złączy jest umiarkowana w aspekcie ich właściwości
eksploatacyjnych w budowie okrętów i wszystkie
analizowane złącza spełniają wyznaczone kryterium wytrzymałości zmęczeniowej dla statków
do transportu chemikaliów określone przepisami
Det Norske Veritas.
– Z analizy wykresów naprężeń zredukowanych
wynika, że w złączach o zwiększonym odstępie

progowym rowka spawalniczego, najbardziej narażonym pęknięciem zmęczeniowym jest obszar
strefy wpływu ciepła, zwłaszcza w obszarze linii
wtopienia.
– Szerokość złącza wywiera niewielki wpływ na wartości i rozkłady naprężeń zredukowanych.
– Przygotowanie złączy o chropowatości odpowiadającej warunkom rzeczywistej eksploatacji
istotnie wpływa na rozrzut wyników badań. Analogicznych rozrzutów wytrzymałości zmęczeniowej złączy należy oczekiwać w warunkach eksploatacyjnych.
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Laserowe spawanie naprawcze klap
wylotowych odrzutowego silnika
lotniczego z nadstopu niklu
Investigations of technology of repair laser welding
of exhaust flaps of jet engine made of nickel superalloy

Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono analizę spawalności nadstopów
niklu. Opisano przebieg badań nad opracowaniem
warunków technologicznych automatycznego spawania naprawczego laserem diodowym dużej mocy
HPDL pęknięć klap wylotowych odrzutowego silnika
samolotu MIG 29. Na podstawie badań wizualnych,
penetracyjnych i metalograficznych wykazano wysoką jakość spoin naprawczych.

Analysis of weldability of nickel superalloys was
made. Course of investigations concerning working
out of technological specifications of automatic repair welding of cracks of exhaust flaps of the MIG 29
jet aircraft engine with use of the HPDL high power
diode laser was described. On the basis of visual,
liquid-penetrant and metallographic inspections the
high quality of repair welds was pointed out.

Wstęp
Lotnicze silniki odrzutowe eksploatowane są w ekstremalnych warunkach znacznych i losowo zmiennych
obciążeń dynamicznych, w temperaturach przekraczających nawet 1000oC i przy jednoczesnym oddziaływaniu zjawisk zmęczeniowych, pełzania, starzenia,
kawitacji, erozji i korozji. Stąd też podstawowymi materiałami, z których wykonane są części silników odrzutowych, są nadstopy niklu i kobaltu. Materiały te cechują
się odpowiednio wysoką wytrzymałością, bardzo dobrą
żaroodpornością i żarowytrzymałością w wysokich temperaturach, odpornością na zużycie kawitacyjne, korozję i erozję oraz odpowiednio wysoką odpornością na
pękanie gorące, zmęczeniowe i kruche [1÷12]. Pomimo
Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel – Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik
– Wojskowa Akademia Techniczna, dr inż. Damian
Janicki, dr inż. Aleksander Lisiecki – Politechnika Śląska.

tak korzystnych własności eksploatacyjnych, części te
ulegają zużyciu, którego stopień decyduje o dalszej naprawie lub złomowaniu i wymianie na nową część.
Z uwagi na szczególne warunki pracy lotniczych silników odrzutowych, bez względu na rzeczywisty stan
zużycia silnika, zgodnie z odpowiednimi przepisami, silniki te muszą być poddawane okresowym przeglądom
i remontom. Wysoki koszt części z nadstopów niklu
i kobaltu, ale jednocześnie coraz wyższy poziom jakości
technologii naprawczych sprawia, że światowy przemysł
lotniczy dopuszcza i coraz powszechniej stosuje procedury naprawy zużytych części silników lotniczych.
Jedną z podstawowych technologii naprawczych
części silników lotniczych są technologie spawalnicze spawania, napawania i natryskiwania cieplnego
[1, 3, 8, 10]. Producenci silników lotniczych dokładnie
określają wymagania jakościowe spawalniczych prac
naprawczych ujęte w specyfikacjach, np. firma Pratt &
Whitney w SPECIFICATION-CPW 685 – Micro – weld
repair of turbine vane and vane segment castings.
Jednakże szczegółowe warunki technologiczne prac
naprawczych są z reguły zastrzeżone jako tajemnica

Przegląd spawalnictwa 12/2009

11

handlowa. Typowe wady zużytych części silników lotniczych to pęknięcia wewnętrzne i zewnętrzne o charakterze pęknięć zmęczeniowych oraz ubytki materiału o

Rys. 1 Uszkodzona klapa wylotowa dopalacza silnika odrzutowego
RD-33, samolotu MIG 29, z nadstopu niklu ŻS-3DK, z widocznym
pęknięciem dochodzącym do jej krawędzi
Fig. 1. View of a damaged exhaust flap of the afterburner of the
RD-33 reaction engine of the MIG 29 jet aircraft. The flap was made
of nickel superalloy ŻS-3DK – a crack reaching the flap edge is visible

Rys. 2. Wpływ zawartości w % wag. Al i Ti na spawalność typowych
nadstopów niklu
Fig. 2. Influence of contents of Al and Ti (in percentage by weight)
on weldability of typical nickel superalloys

różnym kształcie i objętości, powstałe w wyniku zużycia
pod wpływem łącznego lub oddzielnego oddziaływania
zjawisk tarcia, erozji, korozji, kawitacji itd. [2, 5, 8].
Najtrudniejsze do naprawy wady (uszkodzenia) części silników lotniczych to pęknięcia i mikropęknięcia,
wymagające zwykle specjalnej procedury dopuszczeniowej procesu naprawczego. W zależności od rodzaju materiału części i jej konstrukcji, pęknięcia te mogą
zarodkować na nieciągłościach wewnętrznych, takich
jak: mikropęknięcia, pustki, rzadzizny, wady spawalnicze itd. W zależności od rodzaju i struktury fazowej materiału części, pęknięcia mogą mieć charakter pęknięć
zmęczeniowych transkrystalicznych lub międzykrystalicznych. Rozwój pęknięć lub mikropęknięć następuje pod wpływem zmiennych obciążeń zewnętrznych,
przyspieszanych np. wysokotemperaturową korozją
gazową, a w przypadku złączy spawanych części, również nakładających się na obciążenia eksploatacyjne
i naprężenia spawalnicze (rys. 1). Spawalność nadstopów niklu zależna jest głównie od składu chemicznego,
ale również od rodzaju obróbki cieplnej oraz technologii wytwarzania części (odlewanie, przeróbka plastyczna). Za niespawalne lub trudno spawalne uznaje się
nadstopy niklu zawierające sumaryczny udział Al + Ti
powyżej 6,0% wag. (rys. 2.) Szczególnie niekorzystny
wpływ na spawalność nadstopów niklu wywiera nadmierna zawartość w nadstopie takich pierwiastków
(zanieczyszczeń) jak: siarka, ołów, cyrkon, bor, fosfor
i bizmut. Pierwiastki te są nierozpuszczalne w osnowie
niklowej i tworzą niskotopliwe eutektyki, prowadzące do
pęknięć gorących, głównie w obszarze SWC [8÷12].
Podstawowe technologie naprawcze części silników stosowane w światowym przemyśle lotniczym, to
w przypadku ubytków materiałowych, procesy napawania TIG, plazmowego i laserowego oraz natryskiwania
plazmowego lub HVOF czy wprowadzana do przemysłu światowego nowa metoda natryskiwania z dużymi prędkościami – COLD-SPRAY [13÷15]. Natomiast
do naprawy części silników lotniczych zawierających
pęknięcia, zalecane są technologie spawania lub napawania TIG i plazmowego oraz technologie spawania
i napawania laserowego [10, 12].
W artykule opisano badania nad opracowaniem warunków technologicznych spawania naprawczego klap
wylotowych silnika samolotu MIG 29 z nadstopu niklu
nowoczesną metodą spawania laserowego z wykorzystaniem lasera diodowego dużej mocy HPDL ROFIN
SINAR DL020 (rys. 1 i 3).

Badania i warunki technologiczne
spawania naprawczego laserem
Rys. 3. Stanowisko do spawania i napawania laserem diodowym dużej mocy HPDL ROFIN SINAR DL 020
Fig. 3. View of a welding and surfacing station with a high power
diode laser model HPDL ROFIN SINAR DL 020
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Badania procesu naprawczego spawania laserowego pęknięć klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu
ŻS-3DK, o składzie chemicznym odpowiadającym nadstopowi niklu RENE 95 (61% Ni, 8% Co, 14% Cr, 3,5%
Mo, 3,5% W, 3,5% Nb, 2,5% Ti, 3,5% Al – tabl. I), prze-

prowadzono na stanowisku badawczym wyposażonym
w laser diodowy dużej mocy HPDL ROFIN SINAR DL
020, stół sterowany numerycznie firmy ISEL AUTOMATION oraz system podawania proszku z podajnikiem
talerzowym (tabl. II, rys. 3).

W celu wstępnego określenia pola parametrów
spawania naprawczego klap, wykonano wstępne
próby spawania laserowego prostych ściegów spoin
typu bead-on-plate, na płaskich próbkach wyciętych
z uszkodzonych klap silnika odrzutowego. Do napa-

Tablica I. Skład chemiczny nadstopu niklu ŻS-3DK oraz proszku z nadstopu niklu INC 625
Table I. Chemical constitution of nickel superalloy ŻS-3DK and powder of nickel superalloy INC 625
Skład chemiczny, % wag.

Gatunek

C

Ni

Cr

Fe

Mo

Al

Si

Mn

Ti

Co

W

ŻS-3DK

0,07-0,12

reszta

11,0-15,0

< 2,0

3,5-5,0

4,0-4,8

<0,4

<0,4

2,5-3,5

5,0-10,0

3,5- 5,0

EL-625*

0,0

reszta

22,4

1,00

9,3

0,0

0,18

0,0

0,0

–

3,83

Uwagi: * – ziarnistość proszku 35÷59 μm

Tablica II. Dane techniczne lasera diodowego dużej mocy HPDL ROFIN SINAR DL 020 rys. 3.
Table II. Technical data of a high power diode laser model HPDL ROFIN SINAR DL 020 Fig. 3.
Długość fali promieniowania laserowego

808 ±5 nm

Moc wyjściowa wiązki laserowej (promieniowanie ciągłe)

2200 W

Zakres mocy

100÷2200 W

Długość ogniskowa wiązki laserowej

82 / 32 mm

Wymiary ogniska wiązki laserowej

1,8 x 6,8 / 1,8 x 3,8 mm

Zakres gęstości mocy w płaszczyźnie ogniska wiązki laserowej

0,8÷36,5 kW/cm2

Tablica III. Wpływ parametrów procesu spawania laserem HPDL proszkiem EL-625 na kształt i jakość spoin typu
bead-on-plate, na powierzchni klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK (rys. 4 i 5)
Table III. Influence of parameters of the process of welding with the HPDL laser with the EL-625 powder on
a shape and quality of welds of the „bead-on-plate” type performed on a surface of the flap of a reaction engine
made of nickel superalloy ŻS-3DK (Fig. 4 and 5)
Oznaczenie
napoiny

Moc
wiązki, W

Prędkość spawania, m/min

Natężenie podawania
proszku, g/min

Szerokość lica
spoiny, mm

Wysokość nadlewu spoiny, mm

Głębokość wtopienia spoiny

Jakość
ściegu*

LN1

0,2

2,47

0,69

0,87

WJ

LN2

0,3

2,42

0,44

0,73

WJ

LN3

400

0,4

1,98

0,49

0,52

WJ

LN4

0,5

1,86

0,22

0,67

WJ

LN5

0,2

2,50

0,79

0,77

WJ

LN6

0,3

2,38

0,51

0,92

WJ

LN7

0,4

2,22

0,29

0,79

WJ

LN8

0,2

3,00

0,91

1,83

PS,PN

LN9

0,3

2,14

0,79

0,56

PS

LN10

500

3,0

0,4

2,03

0,74

0,63

PS

LN11

0,5

2,03

0,62

0,55

PS

LN12

0,6

1,95

0,40

0,59

PS

LN13

0,3

2,27

0,89

0,56

PS

LN14

0,4

PS

LN15
LN16

600

700

LN17

0,5

LN18

0,6

LN19
LN20

800

0,7

4,0

2,16

0,58

0,79

5,0

2,13

0,83

0,64

PS

6,0

2,32

0,85

0,95

PS, PN

2,01

0,47

0,57

PS

2,23

0,33

0,71

PS, PN

6,0

2,09

0,42

0,73

PS

7,0

2,10

0,48

0,74

PS, PN

5,0

Uwagi: Szerokość wiązki na powierzchni próbki 1,8 mm przy długości ogniskowej wiązki laserowej 82 mm. Osłona obszaru spawania – argon o natężeniu przepływu 10,0 l/min. Proszek EL-625, podawany do jeziorka spoiny pod kątem 45o. * Ocena jakości ściegów na podstawie
badań metalograficznych, wizualnych i penetracyjnych: PN – pęknięcia w obszarze spoiny, PS – pęknięcia w obszarze SWC, WJ – brak
wad wewnętrznych i zewnętrznych spoiny.
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Badania wizualne

Badania penetracyjne

Badania wizualne

Badania penetracyjne

Rys. 4. Lica spoin typu bead-on-plate wykonanych laserem HPDL
z materiałem dodatkowym w postaci proszku EL-625, na powierzchni klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK (tabl. III)
Fig. 4. View of a face of welds of the „bead-on-plate” type on the
surface of a flap of the reaction engine made of nickel superalloy
ŻS-3DK. The welds were made with the HPDL laser with the EL-625
powder as an additional material (tabl. III)

wania użyto materiału dodatkowego o składzie chemicznym nadstopu niklu typu INCONEL 625, w postaci proszku EL-625 o ziarnistości 35÷59 μm (tabl. III).
Przed procesem spawania laserowego powierzchnie
płytek zostały dokładnie przeszlifowane ściernicą korundową i następnie oczyszczone chemicznie. Badania penetracyjne i metalograficzne spoin typu bead-onplate wykazały, że istnieje pole parametrów spawania
laserowego klap z nadstopu niklu ŻS-3DK, zapewniające uzyskanie wysokiej jakości ściegów spoin, bez
jakichkolwiek wad wewnętrznych i zewnętrznych (tabl.
III, rys. 4 i 5).
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Następnie wykonano naprawcze modelowe złącza
spawane klap silnika odrzutowego, przy różnych sposobach przygotowania złącza (rys. 6) oraz w zakresie
parametrów spawania laserowego ustalonych w badaniach wstępnych (tabl. III i IV). Wycięte z klapy silnika odrzutowego płytki złączy modelowych mocowane
były w specjalnie wykonanym uchwycie na podkładce
miedzianej, zapewniającej intensywne odprowadzanie
ciepła z obszaru spawania oraz sztywne utwierdzenie
złącza. Badania wizualne, penetracyjne oraz metalograficzne naprawczych modelowych złączy spawanych laserem HPDL klap silnika odrzutowego wykazały

LN1

LN2

LN3

LN4

LN5

LN6

Rys. 6. Sposoby przygotowania naprawczych modelowych złączy spawanych klap silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK (ЖС-3ДК) do procesu
spawania laserem HPDL z materiałem
dodatkowym w postaci proszku
Fig. 6. Methods of preparation of repair
model welded joints of flaps of the reaction engine made of nickel superalloy
ŻS-3DK (ЖС-3ДК) to the process of
welding with the HPDL laser with a powder as an additional material
Nr

Badania wizualne

Badania penetracyjne

LN8

LN9

LN10

LN11

LN12

Ścieg nr 2

LN7

Ścieg nr 1

ZL1

Ścieg nr 2

Ścieg nr 1

ZL2

LN14

LN15

LN16

LN17

LN18

Ścieg nr 2

LN13

Ścieg nr 1

ZL3

Ścieg nr 2

Ścieg nr 1

ZL4

LN20

Ścieg nr 2

LN19

Ścieg nr 1

ZL5

Rys. 5. Makrostruktura spoin typu bead-on-plate, wykonanych laserem HPDL proszkiem EL-625, na powierzchni klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK (tabl. III, rys. 4)
Fig. 5. Macrostructure of welds of the „bead-on-plate” type, made on
the surface of a flap of the reaction engine made of nickel superalloy
ŻS-3DK using the HPDL laser with the EL-625 powder as an additional material, (Table III, Fig. 4)

Rys. 7. Naprawcze modelowe złącza spawane klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK (ЖС-3ДК) spawane laserem HPDL
z materiałem dodatkowym w postaci proszku EL-625 (tabl. IV)
Fig. 7. View of repair model welded joints of the flap of a reaction
engine made of nickel superalloy ŻS-3DK (ЖС-3ДК) welded with
the HPDL laser with an additional material of the EL-625 powder
(Table IV)
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Tablica IV. Wpływ sposobu przygotowania złącza oraz parametrów procesu spawania laserem HPDL, z materiałem dodatkowym w postaci proszku EL-625, na jakość naprawczych modelowych złączy spawanych klapy silnika
z nadstopu niklu ŻS-3DK (rys. 6÷9)
Table IV. Influence of preparation of a joint and parameters of welding with the HPDL laser, with an additional
material of the EL-625, powder, on quality of model welded joints of a flap of the engine made of nickel superalloy
ŻS-3DK (Fig. 6÷9)
Oznaczenie
złącza

Sposób przygotowania złącza

Liczba ściegów

Nr ściegu

Moc
wiązki, W

Prędkość spawania
m/min

Natężenie podawania proszku, g/min

0,2

3,0

1

ZL1

2

S3

1

ZL2

2

ZL3

S1

1

2

2
1

ZL4
S2
ZL5

PN, PS

4,0

400
0,3
500

Jakość
złącza*

WJ
3,0
PN, PS

400

2

450

1

500

2

550

4,0

WJ

5,0

WJ

0,4

Uwagi: Szerokość wiązki na powierzchni próbki 1,8 mm przy długości ogniskowej wiązki laserowej 82 mm. Osłona obszaru spawania – argon o natężeniu przepływu 10,0 l/min. Proszek EL-625, podawany do jeziorka spoiny pod kątem 45o. * Ocena jakości ściegów na podstawie badań metalograficznych, wizualnych
i penetracyjnych: PN – pęknięcia w obszarze spoiny, PS – pęknięcia w obszarze SWC, WJ – brak wad wewnętrznych i zewnętrznych spoiny

wysoką jakość złączy oraz pomimo trudnej spawalności
nadstopu niklu ŻS-3DK, brak obecności jakichkolwiek
wad wewnętrznych i zewnętrznych (tabl. IV, rys. 7÷9).
W trzecim etapie badań ustalono warunki technologiczne procesu spawania naprawczego laserem HPDL
uszkodzonej klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK, stosując następującą procedurę naprawczą (tabl. V, rys. 10 i 11):
– badania penetracyjne obszaru wady i dokładne wy-

ZL1

ZL2

Schemat obserwacji

O1

ZL3

ZL4

O2

O3

O4

O5

ZL5

Rys. 8. Makrostruktura modelowych naprawczych złączy spawanych klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK spawanych
laserem HPDL z materiałem dodatkowym w postaci proszku EL-625
(tabl. IV, rys. 7)
Fig. 8. Macrostructure of repair model welded joints of the flap of
a reaction engine made of nickel superalloy ŻS-3DK welded with the
HPDL laser with an additional material of the EL-625 powder (Table
IV, Fig. 7)
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znaczenie położenia końcówki pęknięcia,
– zablokowanie dalszego rozwoju pęknięcia przez
nawiercenie w obszarze końcówki pęknięcia otworu
o średnicy 0,8÷1,0 mm,
– usunięcie pęknięcia za pomocą szlifowania tarczą
diamentową (ukosowanie rowka spawalniczego),
– spawanie laserowe ściegów naprawczych,
– badania penetracyjne naprawionego obszaru
klapy.
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Rys. 9. Mikrostruktura naprawczego modelowego złącza spawanego ZL5 klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK spawanego laserem HPDL z materiałem dodatkowym w postaci proszku
EL-625 (tabl. IV)
Fig. 9. Microstructure of a repair model welded joint ZL5 of the flap
of a reaction engine made of nickel superalloy ŻS-3DK welded with
the HPDL laser with an additional material of the EL-625 powder
(Table IV)

Tablica V. Zalecane warunki technologiczne procesu spawania naprawczego laserem HPDL, z materiałem dodatkowym w postaci proszku EL-625, klap silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK (rys. 6, 10, 11)
Table V. Recommended technological specifications for the repair welding process of flaps of a reaction engine
made of nickel superalloy ŻS-3DK using a HPDL laser, with an additional material of the EL-625 powder (Fig. 6,
10, 11)
Sposób przygotowania złącza

Liczba ściegów

Moc wiązki, W

1

S3

2
2

S2

Nr ściegu

400

Prędkość spawania, m/min

Natężenie podawania proszku, g/min

0,3

3,0

1
2

450

1

500

2

550

4,0
0,4
5,0

Uwagi: Szerokość wiązki na powierzchni próbki 1,8 mm przy długości ogniskowej wiązki laserowej 82 mm. Osłona obszaru spawania – argon o natężeniu
przepływu 10,0 l/min. Proszek EL-625, podawany do jeziorka spoiny pod kątem 45o.

Badania penetracyjne obszaru wady i dokładne wyznaczenie położenia końcówki pęknięcia

Zablokowanie dalszego rozwoju pęknięcia przez nawiercenie w obszarze końcówki pęknięcia otworu o średnicy 0,8÷1,0 mm, a następnie ukosowanie rowka spawalniczego

Wykonanie spoin naprawczych z użyciem płytki wybiegowej

Badania penetracyjne obszaru wady po oszlifowaniu spoin naprawczych
Rys. 10. Etapy naprawy pęknięcia eksploatacyjnego klapy silnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK metodą spawania laserem HPDL z materiałem dodatkowym w postaci proszku EL-625
(tabl. V)
Fig. 10. Repair stages of an operating crack of the flap of a reaction
engine made of nickel superalloy ŻS-3DK using the method of welding with the HPDL laser with an additional material of the EL-625
powder (Table V)

Rys. 11. Klapa siilnika odrzutowego z nadstopu niklu ŻS-3DK, zregenerowana w procesie spawania laserem HPDL, z materiałem dodatkowym w postaci proszku EL-625 (tabl. V)
Fig. 11. View of the flap of a reaction engine made of nickel superalloy ŻS-3DK, reclaimed in the welding process with the HPDL laser
with an additional material of the EL-625 powder (Table V)

Wnioski
Przyjęta metodyka badawcza procesu spawania laserowego laserem diodowym HPDL oraz
specjalne oprzyrządowanie pozwoliły na opracowanie warunków technologicznych spawania
naprawczego pęknięć klap wylotowych silnika
odrzutowego samolotu MIG 29, zapewniających
wysoką jakość naprawy. Badania wizualne,
penetracyjne oraz metalograficzne wykazały,
że zastosowanie jako materiału dodatkowego
proszku z nadstopu niklu INCONEL 625 o bardzo dobrej spawalności oraz odpowiedni dobór
parametrów spawania laserowego zapewniają,
że metal spoiny jest wolny od jakichkolwiek wad
wewnętrznych i zewnętrznych, a także to, że
w SWC nie występują pęknięcia, trudne do wyeliminowania np. w badanych w Katedrze Spawalnictwa procesach spawania naprawczego
TIG i plazmowego.
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Technologia oraz plan kontroli jakości
gazoszczelnych ścian rurowych kotła
pyłowego wg normy PN-EN 12952-5
Production technology and quality control plan
in accordance with PN-EN 12952-5 standard
for gas-tight pipes walls of a pulverised-fuel boiler
Streszczenie

Abstract

Omówiono budowę i sposób wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych. Przedstawiono wymagania jakościowe dla procesów wytwarzania i kontroli.
Szczegółowo omówiono proces spawania oraz zasady kwalifikowania technologii spawania. Podano
wymagania dotyczące uprawnień spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych oraz kwalifikacji
personelu badań nieniszczących. Przedstawiono
przykładowy plan kontroli jakości dla wytwarzania
gazoszczelnych ścian rurowych.

The paper describes the structure and directions
for production of gas-tight pipes walls. Quality requirements for fabrication and inspection processes
are given. The welding process and qualification
of welding procedure are discussed in detail. The
requirements for welders and operators of welding
equipment qualifications as well as qualification of
non-destructive personnel are explained. The example of the quality control plan for production of gastight pipes walls is presented.

Wstęp
Gazoszczelne ściany rurowe są obecnie powszechnie stosowanymi rozwiązaniami kotłów eksploatowanych w przemyśle energetycznym. Początki zastosowania gazoszczelnych ścian rurowych, zwanych również ścianami membranowymi, w budowie powierzchni
ogrzewalnych kotłów, datuje się na koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwsze gazoszczelne ściany rurowe miały za zadanie ochronę obmurza
komory paleniskowej kotła przed wysoką temperaturą płomienia, w szczególności przenoszoną przez
promieniowanie. Wykonanie komory paleniskowej ze
ścian membranowych miało na celu uzyskanie gazoszczelności oraz zmniejszenie grubości powłok izolujących komorę paleniskową, a zwłaszcza zastąpienie
ciężkiego obmurza lekkimi materiałami izolującymi
Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa, Gliwice, mgr inż. Paweł Urbańczyk – Urząd
Dozoru Technicznego.

i pancerzem. Ściany membranowe zagwarantowały
szczelność kotła po stronie spalin. O ile w kotłach z
obmurzem ciężkim szczelność kotła zależała od jakości obmurza i warunków eksploatacji, o tyle w kotłach
ze ścianami membranowymi szczelność jest zagwarantowana przez zastosowaną technologię wytwarzania. Podstawowe znaczenie ma również zwiększenie
powierzchni ogrzewalnej kotła (płetwa ściany szczelnej, przenosząc ciepło, traktowana jest jako żebro).
Początkowo podczas produkcji gazoszczelnych ścian
rurowych stosowano różne metody łączenia rur w celu
uzyskania ich szczelnego połączenia, m.in. metodą
nadtapiania. Obecnie najczęściej spotykaną technologią wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych jest
tworzenie połączeń spawanych pomiędzy rurami i płaskownikiem tworzącym tzw. płetwę. W procesie wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych powszechnie
stosowaną metodą spawania jest metoda 121 (spawanie łukiem krytym) ze względu na dużą wydajność oraz
prędkość spawania.
Ściany szczelne wykonywane są jako rury połączone płaskownikiem za pomocą spawania. Połącze-
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Rury płetwowe

Rys. 1. Gazoszczelne ściany rurowe – wykonanie warsztatowe [15]
Fig. 1. Gas-tight pipes walls – a workshop allowance [15]

nia spawane wykonane są metodą 121 wg PN EN ISO
4063 jako połączenia kątowe – spoina pachwinowa FW
dwustronna, jednościegowa [1]. Technologia wykonania dopuszcza pojedyncze naprawy wykonane metodą
141 lub 111 wg PN EN ISO 4063. Ściana szczelna wykonana jest z rur o długościach handlowych. W przypadku złączy doczołowych rur technologia zakłada łączenie spoiną czołową z pełnym przetopem metodą 141
wg PN EN ISO 4063.

Wytwarzanie gazoszczelnych ścian
rurowych wg PN-EN 12952-5 [2]
Wymagania normy dotyczą wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych stosowanych w budowie
kotłów.

Metody wytwarzania
Wytwarzanie paneli ścian rurowych odbywa się za
pomocą wykonania połączeń płetw z rurami lub płetw
z płetwami przy zastosowaniu procesu spawania. Elementami ścian gazoszczelnych są dwa rodzaje rur.

Rury z przyspawanymi płetwami
Rozróżniamy dwie podstawowe metody wytwarzania rur z przyspawanymi płetwami, polegające na:
– łączeniu rur metodą spawania, przez ustawienie
płetwy (zazwyczaj płaskownika lub pręta stalowego) pomiędzy rurami; połączenie spawane uzyskuje
się między krawędziami płetwy i przylegających rur
(rys. 1) – jest to metoda powszechnie stosowana w
zakładach wytwórczych kotłów;
– łączeniu metodą spawania pojedynczych płetw
(płaskowników) o połowie szerokości z każdą rurą,
przy czym złącza spawane skrajne umieszcza się
na krawędziach płetw przylegających. W ten sposób wytwarza się szereg rur opłetwionych zwanych
surowymi panelami.
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Rury płetwowe wytwarzane są w procesach hutniczych polegających na walcowaniu lub przepychaniu.
Dostarczane są przez wytwórcę rur. Tak wykonane
rury poddaje się badaniom odbiorczym wg normy PNEN 10216-2 [3]. Problemem w wykonaniu rur może
być ich deformacja polegająca na skręceniu płetw, odchyleniu od prostoliniowości i przestawieniu. Dlatego
rury płetwowe podlegają dodatkowym badaniom, które
mają zapewnić wymaganą zgodność wymiarów i odpowiednią jakość złączy spawanych.
Złącza spawane łączące należy umieszczać na krawędziach przylegających płetw.

Materiały dopuszczone do spawania
Rury stosowane do budowy gazoszczelnych ścian
rurowych należy dostarczać zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12952-3 [4].
Płetwy wykonuje się z blachy, walcowanego płaskownika lub pręta stalowego. Płetwy wykonane ze
stali węglowych powinny być zgodne z PN-EN 10025
(np. w gatunkach S235 JR; S275JR). Stale niskostopowe powinny być zgodne z EN 10028-2 [5, 6].
Norma dopuszcza stosowanie innych stali zgodnie
ze sprawdzonymi procedurami wytwórców, którzy powinni udowodnić, że bezpieczeństwo eksploatacji kotła
nie zostanie obniżone.
Materiały dodatkowe wg normy PN-EN 12952-5
[7] powinny być zgodne z materiałem podstawowym,
z którego wykonane są rury i płetwy i powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12952-3. W gazoszczelnych ścianach rurowych stosowanych w podwyższonych temperaturach materiał dodatkowy powinien być tego samego rodzaju co materiał na rury,
lub odpowiadać najbliższemu, niższemu gatunkowi
materiału stopowego, zgodnemu z typem materiału
spawanego.

Procesy wytwarzania i kontroli
Metody spawania
Wytwórca gazoszczelnych ścian rurowych jest odpowiedzialny za wybór i zastosowanie odpowiedniej
metody spawania, która uzależniona jest od materiału, wymiarów rur, procesu wytwarzania oraz warunków
spawania.
Norma PN-EN 12952-5 dopuszcza następujące
metody spawania:
– spawanie ręczne łukowe elektrodami otulonymi
(111);

– spawanie łukowe elektrodą metalową topliwą
w osłonie gazów (135, 136);
– spawanie łukiem krytym (121);
– spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów
obojętnych (141).

Czystość powierzchni
W celu uzyskania właściwego połączenia spawanego pomiędzy rurą a płetwą konieczne jest odpowiednie
oczyszczenie powierzchni rury i płetwy w stopniu właściwym dla zastosowanej metody spawania.

Złącza spawane mocujące płetwy do rur
Przetop w złączu powinien być taki, aby pozostawić:
Minimum 2 mm nieprzetopionej grubości ścianki er,
którą można osiągnąć przez wstępny wybór odpowied-

niej grubości ścianki, lub nieprzetopioną grubość ścianki
mniejszą niż 2 mm, ale nie mniejszą niż minimalna obliczeniowa grubość podana w EN 12952-3. W takim przypadku obróbka cieplna po spawaniu powinna być zgoda
z wymaganiami podanymi w tablicach I i II.
Norma dopuszcza stosowanie złączy z wykonanym częściowym przetopem. Rodzaje złączy spawanych płetw z rurami powinny być takie, aby zapewnić
odpowiedni przepływ ciepła od płetwy do ścianki rury.
W zastosowanych metodach spawania, zależnych od
materiałów, wymiarów rur, procesu wytwarzania i warunków spawania (spawanie ręczne łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe elektrodą metalową
w osłonie gazów, spawanie łukiem krytym, spawanie
elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych),
warunek ten uważa się za spełniony, gdy zostały
osiągnięte wartości podane na rysunku 2 dla złącza z
częściowym przetopem.

Tablica I. Kryteria wyboru temperatury [2]
Table I. Criteria for temperature selection [2]
Metoda

Temperatura sterowania

Obróbka cieplna w piecu

Stosowanie średniej temperatury
z określonego zakresu temperatury

Obróbka cieplna poza piecem
(podgrzewanie oporowe, indukcyjne, regulowanym płomieniem itp.)

Stosowanie górnego zakresu
z określonego zakresu temperatury

Dodatkowa obróbka cieplna
(podgrzewanie pośrednie lub naprawa)

Stosowanie dolnego zakresu
z określonego zakresu temperatury

Tablica II. Zakresy temperatury obróbki cieplnej po spawaniu; złącza spawane z materiałów podobnych i materiałów różnych [2]
Table II. Temperature range of postweld heat treatment; welded joints in similar and dissimilar materials [2]
Rodzaj stali

Grupa stali

Zakres temperatury, oC
1

1

2.1

2.1

4a

5.1

5.2

6b

6b

C-Mn

1

550-600

550-600

550-600

550-600

0,3 Mo

1

550-600

550-630

550-600

550-600

Drobnoziarnista

2.1

550-600

550-600

550-600

570-600

1NiMoCuNb

2.1

550-600

550-600

570-600

570-620

600-620

600-620

620-680

660-700

660-700

680-730

730-760
710-730c

730-760
710-730c

600-630

4a
1Cr1/2Mo

5.1

600-630

21/4Cr1Mo

5.2

9Cr1Mo

6b

710-730c
730-760

740-780

740-770

12Cr1MoV

6b

730-760
710-730c

740-770

730-770

Określa się na podstawie norm materiałowych i kart materiałowych.
Materiały te wymagają przemiany martenzytycznej przed obróbką cieplną po spawaniu.
c
Tylko dla materiałów dodatkowych w rodzaju 2 ¼ Cr 1 Mo
Uwaga 1. Inne kombinacje materiałów, niepodane w tablicy, i odstępstwa od temperatur podanych w tablicy można dopuścić pod warunkiem, że wytwórca może zapewnić, że ich stosowanie nie obniży bezpieczeństwa kotła w eksploatacji.
Uwaga 2. Temperatura obróbki cieplnej po spawaniu dla złączy ferrytycznych i austenitycznych pomiędzy różnymi materiałami powinna
być taka, jaka jest wymagana dla strony ferrytycznej złącza.
a
b
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Tablica III. Wymiary graniczne niezgodności spawalniczych spoin płetw z rurami [2]
Table III. Size limits of welding imperfections for joints between fins and pipes [2]
Oznaczenie niezgodności
Nr grupy
EN 6520

Nr
niezgodności
EN 6520

1

100

Rodzaj niezgodności
Pęknięcia (wszystkie)

Wartość dopuszczalna maksymalna
Poziom
PN-EN
ISO
5817 a

Definicja dopuszczalnej maksymalnej wartości

B

Niedopuszczalne

S

Jeżeli pojawiają się na powierzchni:
– średnica 2 mm, z dodatkowym warunkiem, że:
– niedopuszczalne w miejscach zatrzymania i ponownego rozpoczęcia spawania

Wtrącenia żużla (wszystkie)
Wtrącenia topnika (wszystkie)
Wtrącenia tlenków (wszystkie)
Wtrącenia metaliczne (wszystkie)

S

Niedopuszczalne, gdy pojawiają się na powierzchni (powinny być
usunięte, np. przez zeszlifowanie). Miejscowych warstw tlenków
powstałych przy spawaniu metodą TIG lub MIG nie definiuje się
jako wtrąceń i są dopuszczalne

Brak wtopienia (wszystkie)

B

Podtopienie

B

2

200

Pustki gazowe (wszystkie)

3

301X 302X
3031 304X

4

401X

5

5011 5012

5

503

Nadmierna wypukłość spoiny

S

5

507

Przesunięcie brzegów

S

A < 2 mm

5

508

Odkształcenie kątowe

S

A < 3 mm

5

510

Przepalenie

S

Niedopuszczalne. Wymagana grubość ścianki nieprzetopiona:
> 2 mm;

5

517

Niewłaściwe ponowne
rozpoczęcie spawania

B

Niedopuszczalne

6

601

Ślad zajarzenia

S

Niedopuszczalny. Wymagane jest przeszlifowanie i badanie
penetracyjne (PT) lub badanie magnetyczno-proszkowe (MT)
w celu stwierdzenia, że nie pozostały pęknięcia

6

602

Rozprysk

S

Należy zwykle usunąć; dopuszcza się jednak sporadyczne
rozpryski

6

604

Ślady szlifowania

S

Niedopuszczalne. Powinny być wygładzone przez przeszlifowanie; wymagane jest łagodne przejście

6

605

Ślady dłutowania

S

Niedopuszczalne. Powinny być wygładzone przez przeszlifowanie; wymagane jest łagodne przejście

6

606

Podszlifowanie

S

Niedopuszczalne; wymagana jest minimalna obliczeniowa grubość ścianki

Niedopuszczalne w złączach spawanych łukowych,
Głębokość < 0,5 mm (niezależnie od długości);
wymagane jest łagodne przejście
Kształt złącza nie może być bardziej wypukły niż 30°;

Wymagania normy uzupełniono, uwzględniając doświadczenia europejskiego przemysłu kotłowego. Tam, gdzie są takie informacje,
w tablicy wstawiono identyfikator literowy S.

a

Niezgodności spawalnicze w złączach
pomiędzy płetwami a rurami
Norma narzuca wymiary graniczne niezgodności
spawalniczych spoin płetw z rurami (tabl. III).

Spawanie podczas montażu
Spawanie w warunkach montażowych zaleca się
prowadzić w taki sposób, aby złącza spawane montażowe, łączące przylegające boki paneli, wykonane
były jako ciągła spoina wzdłużna pomiędzy krawędziami płetw.

Obróbka cieplna
Przedmiotowa norma reguluje kwestie podgrzewania wstępnego przed spawaniem. W celu uniknięcia
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pęknięć kruchych w strefie wpływu ciepła złączy spawanych i powierzchni ciętych termicznie, tam gdzie
jest to uzasadnione, należy zastosować podgrzewanie
wstępne przed spawaniem, włączając w to wykonanie
spoin czepnych oraz cięcie termiczne.
Wytwórca powinien zamieścić w instrukcji technologicznej spawania temperatury podgrzewania wstępnego przed spawaniem i temperatury robocze, międzyściegowe. Ustalenie temperatury podgrzewania
wstępnego do spawania powinno uwzględniać proces
spawania, skład i grubość materiału podstawowego,
rodzaj złącza, zastosowane materiały dodatkowe i doprowadzone ciepło. Ogólne wytyczne dotyczące podgrzewania wstępnego do spawania zawarto w normie
PN-EN 1011-1 [8].
Jeżeli proces spawania zastosowany w celu położenia warstw graniowych różni się od procesu kładzenia

kolejnych warstw, nagrzanie wstępne, jeśli jest stosowane, do każdego procesu spawania należy określać
indywidualnie.
W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia występowaniem pęknięć wodorowych, zwłaszcza
w obecności naprężeń, należy rozważyć utrzymanie
lub podniesienie temperatury podgrzania w czasie minimum dwóch godzin od zakończenia spawania, lub
zastosowania – między etapami – obróbki cieplnej
w celu umożliwienia usunięcia wodoru [2].
Jeżeli w instrukcji technologicznej spawania złożona podgrzewanie wstępne, to spawanie należy kontynuować bez przerywania. Jeśli ciągłość nagrzewania
wstępnego zostanie naruszona, należy przerwać spawanie i powoli schładzać złącze, owijając je suchym
kocem izolacyjnym. Podgrzewanie wstępne należy powtórzyć przed rozpoczęciem dalszego spawania [2].
Proces spawania stali austenitycznych nie wymaga
podgrzewania wstępnego. Nie należy wykonywać spawania lub sczepiania, gdy temperatura materiału podstawowego w odległości 150 mm od złącza jest mniejsza
niż 5oC [2]. Jeżeli jest wymagana obróbka cieplna po
spawaniu, należy ją wykonać zgodnie z tablicami I i II.

Kwalifikowanie technologii spawania
Przed rozpoczęciem produkcji wytwórca zobowiązany jest do wykonania badania kwalifikującego technologię spawania.
W tym celu powinien wykonywać element próbny
składający się przynajmniej z dwóch rur i wykazać,
że spawanie spełnia wymagania normy PN-EN ISO
15613 [9] i geometrii złącza spawanego, a jakość
procesu spawania jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN 12952-5.

Próbki technologiczne
Przed rozpoczęciem spawania serii produkcyjnej
wytwórca powinien wykonać roboczą próbkę technologiczną w celu wykazania zgodności z wymaganiami
normy PN-EN 12952-5 oraz zgodności z wymaganiami
podanymi na rysunkach 3÷7. Zmiana parametrów spawania lub wyposażenia nakłada na wytwórcę obowiązek wykonania dodatkowej próbki roboczej.

Rys. 2. Wykonanie elementu próbnego gazoszczelnej ściany rurowej
Fig. 2. Testing sample of gas-tight pipe wall

Rys. 3. Przygotowanie elementów próbnych w celu uznania technologii spawania
Fig. 3. Preparation of testing samples in order to qualify welding procedure

Rys. 4. Przykłady konstrukcji ścian rurowych [2]
Fig. 4. Examples of gas-tight pipe wall structures [2]
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Uprawnienia spawaczy
i operatorów urządzeń
spawalniczych

er ≥ 2 mm
a1 + a2 ≥ s’
1 – płetwa
2 – rura

Rys. 5. Wymagania dla spoin złączy płetw z rurami [2]
Fig. 5. Requirements for welded joints between fins and pipes [2]

Wszyscy spawacze i operatorzy urządzeń spawalniczych, biorący udział w procesie spawania części ciśnieniowych kotłów wodnorurowych wytwarzanych zgodnie z normą europejską PN-EN 12952-5,
powinni być poddani próbom kwalifikacyjnym, których celem jest wykazanie umiejętności wykonywania poprawnych złączy spawanych. Weryfikacja
kwalifikacji spawaczy powinna stanowić część kontroli końcowej. Ogólne zasady podane w EN 287-1
[11] lub EN 1418 [12] powinny być stosowane
w całości [2].

a)

∆ ≤ 2 mm

Kwalifikacje osób wykonujących
badania nieniszczące

b)

b1 – b2 = ∆ ≤ 3 mm

Rys. 6. Dopuszczalne; a – przesunięcie brzegów: b – odkształcenia
kątowe w złączach spawanych płetw z rurami [2]
Fig. 6. Acceptable displacement of the edges and angular deformation in welded joints between fins and pipes [2]

Rys. 7. Dopuszczalna nadmierna wypukłość złącza
spawanego płetwy z rurą [2]
Fig. 7. Acceptable excessive
convexity of welded joints between fin and pipe [2]

Badania nieniszczące
Przeprowadzenie badań nieniszczących po procesie wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych
ograniczone jest do badań wizualnych (VT) w zakresie
100% wszystkich złączy spawanych łączących płetwy
z rurami (rys. 4÷7).
W tablicy III podano wymagania graniczne dla niezgodności spawalniczych spoin płetw z rurami ograniczone do badań wizualnych (VT). Określenie poziomu
jakości według niezgodności spawalniczych połączeń
spawanych powinno być prowadzone zgodnie z normą
PN-EN ISO 5817[10].
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Osoby odpowiedzialne za badania nieniszczące, ich interpretację, ocenę i sporządzanie raportu,
powinny być certyfikowane zgodnie z wymaganiami
ogólnymi podanymi w PN-EN 473 [13]. Odstępstwo
od tych wymagań może dotyczyć badania wizualnego złączy spawanych i końcowej inspekcji kotłów,
których nie stosuje się wg PN-EN 473.
Badania nieniszczące, tj. magnetyczno-proszkowe (MT), penetracyjne (PT), ultradźwiękowe (UT)
powinny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem personelu mającego przynajmniej drugi stopień kwalifikacji wg PN-EN 473.
Radiogramy powinny być oceniane przez osoby
mający co najmniej drugi stopień kwalifikacji wg EN
473. Badania wizualne (VT) powinny być wykonywane przez doświadczonych pracowników, mających
wystarczającą wiedzę z zakresu technologii i techniki spawania oraz na tyle dobrą znajomość normy
PN-EN 12952-6[14], aby rozpoznać i zinterpretować
niezgodności, które mogą wystąpić na powierzchni
złącza spawanego i w strefie wpływu ciepła [2].

Plan kontroli jakości
gazoszczelnych ścian rurowych
Zamieszczony w tablicy IV plan kontroli jakości
obejmuje wszystkie operacje technologiczne mogące wystąpić w procesie wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych.

Tablica IV. Plan kontroli jakości wytwarzania gazoszczelnych ścian rurowych
Table IV. Quality control plan for gas-tight pipes walls production

Nr
zlecenia

Plan kontroli jakości
Nazwa części:
ściany szczelne komory paleniskowej
Nr rys. zestawieniowego

Nr

Opis operacji/
Zakres kontroli

Gatunek materiału

Nr pozycji
rys.

Wymiary materiału
podstawowego

Kontrola/
Akceptacja

Operację
wykonał
(podpis)

Dokumentacja konstrukcyjno-projektowa
1

Dane projektowe
i obliczenia

2

Rysunki warsztatowe/
montażowe

BP

3

Zestawienia
materiałowe

BP

4

Specyfikacje dla elementów zlecanych

5

Dokumenty kontroli materiałów podstawowych

KJ/MW/AI

6

Materiały dodatkowe
do spawania

KJ/GS/AI

7

Oznaczenia materiałów
podstawowych

KJ/AI

8

Przeniesienie oznaczeń
materiałowych

KJ

9

Akceptacja elementów
dzlecanych

SKJ

10

Instrukcje technologiczne spawania

GS

11

Zatwierdzenie instrukcji
technologicznych
spawania

AI

12

Uprawnienia spawaczy

13

Procedury
kształtowania/gięcia

14

Elementy po przeróbce
plastycznej

15

Pomiary grubości
ścianek rur giętych

16

Obliczenia owalizacji

17

Kontrola kulowania

18

Kontrola obróbki
cieplnej po gięciu

19

Sprawdzenie wyników
badania twardości
po gięciu

SKJ/AI

20

Trasowanie głównych
wymiarów ściany

PW/KJ

21

Ustawienie szwu
spawalniczego

22

Grań spoiny

23

Próby produkcyjne
(jeśli są wymagane)

24

Proces spawania
(wyrywkowo)

25

Proces naprawczy
(jeśli jest wymagany)

Uwagi

Materiały do wytwarzania

GS/AI

KJ/SKJ/AI
NDT
KJ
MW/KJ/AI
KJ/AI

GS/KJ
GS/SKJ/AI

26

Procedury badań nieniszczących

SKJ

27

Kwalifikacje personelu
badań NDT

KJ/AI

28.

Operacje badań NDT

KJ

29

Raporty z badań NDT

KJ/SKJ/AI

30

Kontrola spoin
(po badaniach NDT)

31

Procedury obróbki
cieplnej po spawaniu

GS/SKJ/AI

32

Raporty z obróbki
cieplnej po spawaniu

KJ/AI

33

Pomiar twardości po
obróbce cieplnej po
spawaniu

NDT

KJ/AI

Obróbka cieplna po spawaniu

Kontrola końcowa wyrobu i znakowanie
34

Sprawdzenie
wymiarów,
kontrola wizualna
i identyfikacja części,
kontrola
czystości wewnętrznej
i zewnętrznej

MW/KJ/AI

35

Spoiny po malowaniu

KJ

36

Pakowanie elementów

MW

37

Kompletowanie dokumentacji powykonawczej

KJ

38

Znakowanie
zgodnie z przepisami

KJ/AI

39

Deklaracja wytwórcy
(zgodnie z zamówieniem)

W

Proces wytwarzania i spawanie

KJ/SKJ

KJ
MW/KJ/GS

Badania nieniszczące

BP/W/AI

KJ/AI

PW/GS

Skróty:
AI – Autoryzowany inspektor
KL – Klient
MW – Mistrz wytwarzania
W – Wytwórca
NDT – Badania nieniszczące
KJ – Kontrola Jakości
SKJ – Gł. Specjalista ds. Jakości
KW – Kontrola wyrywkowa
PW – Pracownik wytwarzania
BP – Biuro projektów
GS – Główny Spawalnik
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Wnioski
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zgodności wyrobów z tymi dyrektywami, jednym
z najlepszych sposobów dowodzenia tej zgodności jest wytwarzanie urządzeń według norm zharmonizowanych. W przypadku dyrektywy 97/23/
WE dotyczącej kotłów wodnorurowych najczęściej stosują się nory zharmonizowane serii PN-EN
12952. Normy te są normami wyrobu i w zasadzie
narzucają stosowanie innych norm przywołanych
w ich treści. Niektóre z nich są przywołane jako
datowane, czyli ściśle do stosowania. W przypadku podawania norm niedatowanych zasadniczo
przyjęto stosowanie ich najnowszych edycji.
W przedstawionej publikacji zastosowano najnowsze wersje norm przedmiotowych związanych
z normą wyrobu. Starano się nie przywoływać
norm datowanych. I tak do kwalifikowania procesów spawania gazoszczelnych ścian rurowych
przytoczono normę PN-EN ISO 15613, do kwalifikowania personelu wykonującego połączenia
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1418, do określania poziomów jakości niezgodności spawalniczych normę PN-EN ISO 5817 oraz
do klasyfikacji geometrycznych niezgodności spawalniczych normę PN-EN ISO 6520-1.
Przedstawiony plan kontroli jakości wykonania
gazoszczelnych ścian rurowych jest propozycją
mającą na celu zapewnienie odpowiedniej jakości
wytwarzanych elementów.
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kotłów.
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PN-EN 1011-1 Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania
metali – Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego.
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dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów.
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Badanie warunków technologicznych
i środowiskowych spawania
stopów aluminium metodami
niskoenergetycznymi
The research of technological and environmental
conditions during low-energetic gas shielded
metal arc welding of aluminum alloys
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono dwa kierunki badań prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w obszarze łączenia stopów aluminium metodami o małej energii
łuku: badania warunków materiałowo-technologicznych
spawania różnych stopów aluminium metodami CMT
i ColdArc oraz badania wpływu wybranych parametrów
technologicznych na wielkość emisji zanieczyszczeń do
środowiska pracy. Przedstawiono własności połączeń
i obszary zastosowania nowoczesnych, niskoenergetycznych źródeł prądu spawania do łączenia stopów
aluminium o niewielkiej grubości. Omówiono zależności
pomiędzy parametrami technologicznymi ww. metod spawania, rodzajem materiału podstawowego i gatunkiem
spoiwa a wielkością emisji zanieczyszczeń.

In this article two trends of research conducted in the
Instytut Spawalnictwa have been presented, namely the
study of material and technological welding conditions
of different aluminium alloys using CMT and ColdArc
methods and the influence of selected technological parameters on emission rate to the working environment. The
properties of welded joints as well as the application fields
of modern low energy welding devices for joining thin aluminium sheets have been discussed. The relationships
among the welding method, base and filler material type
and emission rate have also been presented.

Wstęp
Stopy aluminium zaliczane są do grupy materiałów
konstrukcyjnych, których zastosowanie ciągle wzrasta
w różnych sektorach światowego przemysłu. Nowoczesne stopy aluminium charakteryzują się bardzo korzystnym parametrem konstrukcyjnym, tzn. stosunkiem
wytrzymałości do masy właściwej, zapewniają dobrą
odporność na korozję, wysoką plastyczność i przeDr inż. Jolanta Matusiak, dr inż. Tomasz
Pfeifer – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

wodność cieplną oraz elektryczną. Właściwości te decydują o szerokim zastosowaniu stopów aluminium na
konstrukcje spawane przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, okrętowego i budownictwa.
Nieustanne dążenie do zmniejszenia masy i wymiarów
konstrukcji spawanych powoduje coraz częstsze stosowanie elementów cienkościennych, o grubościach
do ok. 2 mm. Klasyczne metody spawania łukowego
(TIG, MIG), stosowane do łączenia elementów ze stopów aluminium o niewielkiej grubości, nie zapewniają wymaganej jakości złączy spawanych, zwłaszcza
z powodu trudności w utrzymaniu stabilnego przebiegu
procesu przy niewielkich natężeniach prądu spawania.
Powstaje wiele niezgodności, takich jak: spadek włas-
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ności mechanicznych w spoinie i stosunkowo szerokim
obszarze strefy wpływu ciepła, przetopienia, podtopienia, gorące pęknięcia w wysokowytrzymałych stopach
aluminium o dużej zawartości składników stopowych,
wtrącenia tlenków i porowatość, a także niezgodności kształtu spoiny (zwłaszcza w metodzie MIG).
W wyniku prac rozwojowych prowadzonych przez czołowych producentów urządzeń spawalniczych opracowano nowe niskoenergetyczne warianty spawania
MIG/MAG, przygotowanie specjalnie w celu rozwiązania problemów występujących przy łączeniu materiałów wrażliwych na ciepło i elementów o małej grubości.
Metody niskoenergetyczne CMT i ColdArc umożliwiają
wykonywanie wysokiej jakości połączeń spawanych
bardzo cienkich blach ze stali niestopowych, wysokostopowych i stopów aluminium.
Prace badawcze prowadzone w Instytucie Spawalnictwa ukierunkowane są na poznanie nowych
technologii spawania łukowego w osłonie gazów, realizowanych za pomocą urządzeń o niskiej energii
łuku. Obejmują one badania technologiczne, materiałowe i badania w obszarze inżynierii środowiska.
W artykułe zaprezentowano wybrane wyniki badań
technologicznych i badań ekologicznych prowadzonych dla spawania niskoenergetycznymi metodami MIG/MAG stopów aluminium serii 5xxx, 6xxx
i 2xxx.

Badania technologiczne spawania
stopów aluminium metodami
CMT i ColdArc
Celem badań technologicznych było opracowanie
warunków materiałowo-technologicznych spawania
i określenie właściwości połączeń i obszarów zastosowania dla nowoczesnych, niskoenergetycznych źródeł
prądu spawania, wykorzystujących metody CMT i ColdArc. Zakres badań obejmował przeprowadzenie prób
technologicznych i opracowanie technologii spawania
metodami ColdArc i CMT blach ze stopów aluminium:
EN AW 5251 (AlMg2) o grubościach 0,5 mm, 1 mm
i 2 mm, EN AW 6082 (AlMgSi) o grubości 2 mm oraz
EN AW 2017 (AlCu4MgSi) o grubości 2 mm z zastosowaniem spoiw AlSi5 i AlMg4,5Mn07Zr o średnicach:
0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm. Wybrane stopy aluminium są
stopami reprezentatywnymi dla poszczególnych grup.
Należy podkreślić, że stop EN AW 6082 jest stopem
o ograniczonej spawalności, a stop EN AW 2017A
uznawany jest powszechnie za stop niespawalny.
Podczas badań technologicznych oceniano wpływ
technologii spawania na jakość i estetykę złączy oraz
opracowano parametry i warunki spawania, najkorzystniejsze ze względu na jakość. Stosując nowo opracowane technologie spawania wykonano złącza próbne,
które poddano następnie badaniom wizualnym i penetracyjnym, a także badaniom niszczącym, obejmującym: badanie wytrzymałości na rozciąganie, próby
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zginania oraz badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe (dla stopów serii 6xxx i 2xxx). Po
przeprowadzeniu wszystkich badań dokonano analizy
uzyskanych wyników w aspekcie możliwości zastosowania metod ColdArc i CMT do wykonywania połączeń
spawanych ze stopów aluminium o niewielkiej grubości
oraz stopów o ograniczonej spawalności.
Technologiczne próby spawania metodami ColdArc i CMT przeprowadzono na stanowisku wyposażonym w urządzenie PHOENIX 330 ColdArc firmy
EWM oraz urządzenie TransPuls Synergic 2700 firmy Fronius, które zostały połączone z robotem typu
ROMAT 310 firmy Cloos, co zapewniło powtarzalne
warunki prowadzenia badań. Podczas badań technologicznych i opracowywania technologii spawania stopów aluminium o grubości 0,5÷2 mm jako kryterium
doboru odpowiednich warunków i parametrów spawania przyjęto estetykę złącza i niewystępowanie takich
niezgodności, jak: przetop, podtopienia, nadmierny
wyciek w grani, nadmierny nadlew spoiny, pęknięcia,
porowatość, pęcherze gazowe (poziom jakości B wg
PN-EN ISO 10042 [1]). Wykonane wg opracowanej
technologii złącza próbne (dla każdej kombinacji:
metoda spawania – materiał podstawowy – spoiwo)
zostały następnie poddane badaniom nieniszczącym
i niszczącym (wytrzymałość na rozciąganie, gięcie, badania metalograficzne makro- i mikroskopowe), których
zakres i kryteria odbioru były zgodne z normą PN-EN
ISO 15614-2:2008, dotyczącą kwalifikowania technologii spawania łukowego aluminium [2]. Przedstawiono wybrane zdjęcia metalograficzne makro- i mikroskopowe połączeń spawanych uzyskanych metodami
ColdArc i CMT (rys. 1÷7) [2].
Przeprowadzone badania technologiczne spawania stopów aluminium metodami ColdArc i CMT oraz
badania właściwości uzyskanych złączy spawanych
wykazały, że metody te umożliwiają wykonanie złączy
o bardzo dobrej jakości, wysokiej estetyce i bardzo
dobrych własnościach mechanicznych i plastycznych.

Rys. 1. Makrostruktura złącza spawanego metodą ColdArc ze stopu EN AW 5251 o grubości 0,5 mm, spoiwo AlMg4,5MnZr średnicy
1,0 mm, pow. 7x
Fig. 1. Macrostructure of ColdArc butt welded joint, 0,5 mm thick EN
AW 5251 alloy, AlMg4,5MnZr filler wire diameter 1,0 mm, magnification 7x

Rys. 2. Makrostruktura doczołowego złącza spawanego metodą
CMT ze stopu EN AW 5251 o grubości 0,5 mm, spoiwo AlMg4,5MnZr
średnicy 1,0 mm, pow. 6x
Fig. 2. Macrostructure of CMT butt welded joint, 0,5 mm thick EN
AW 5251 alloy, AlMg4,5MnZr filler wire diameter 1,0 mm, magnification 6x

Badania wykazały, że metody te mogą być z powodzeniem stosowane do spawania najbardziej popularnych,
łatwo spawalnych stopów aluminium serii 5xxx o grubościach od 0,5 do 2 mm, a także do stopów o ograniczonej spawalności (seria 6xxx) i stopów uznanych za
niespawalne (seria 2xxx) o grubości do 2 mm. Na uwagę zasługuje fakt, że metody te umożliwiają wykonywanie złączy doczołowych bardzo cienkich blach, na-

wet o grubości 0,5 mm, co dotychczas było niemożliwe
przy zastosowaniu tradycyjnych urządzeń do spawania
elektrodą topliwą w osłonie gazów, a spawanie metodą
TIG sprawiało duże trudności.
Podstawowym problemem w przypadku spawania stopu EN AW 5251 była porowatość oraz tworzenie się pęcherzy gazowych w spoinie. W przypadku
stopów EN AW 6082 i EN AW 2017A oprócz porowatości problem stanowi również duża skłonność do
tworzenia pęknięć gorących. Próby technologiczne
spawania metodami ColdArc i CMT oraz badania
metalograficzne makroskopowe wykazały, że istnieje możliwość doboru takich parametrów spawania,
aby wyeliminować zjawisko tworzenia się porowatości we wszystkich badanych stopach. Podstawowym

Rys. 3. Makrostruktura narożnego złącza spawanego metodą CMT
ze stopu EN AW 5251 o grubości 0,5 mm, spoiwo AlMg4,5MnZr
średnicy 1,0 mm, pow. 6x
Fig. 3. Macrostructure of CMT angle welded joint, 0,5 mm thick EN
AW 5251 alloy, AlMg4,5MnZr filler wire diameter 1,0 mm, magnification 6x

Rys. 4. Makrostruktura doczołowego złącza spawanego metodą
CMT ze stopu EN AW 5251 o grubości 1,0 mm, spoiwo AlMg4,5MnZr
średnicy 1,0 mm, pow. 6x
Fig. 4. Macrostructure of CMT butt welded joint, 1,0 mm thick EN
AW 5251 alloy, AlMg4,5MnZr filler wire diameter 1,0 mm, magnification 6x

Rys. 6. Mikrostruktura złącza ze stopu EN AW 6082 o grubości
2,0 mm, widok w strefie wtopienia (prawa strona – spoina, lewa strona – materiał podstawowy), spoiwo AlMg4,5MnZr średnicy 1,2 mm,
trawione odczynnikiem Kellera, pow. 200x
Fig. 6. Microstructure of welded joint, 2,0 mm thick EN AW 6082
alloy, view of the fusion zone (on the right – weld, on the left – base
material), AlMg4,5MnZr filler wire diameter 1,2 mm, etching by Keller
reagent, magnification 200x

Rys. 5. Mikrostruktura złącza ze stopu EN AW 6082 o grubości
2,0 mm, widok w strefie wtopienia (prawa strona – spoina, lewa strona – materiał podstawowy), spoiwo AlSi5 średnicy 1,2 mm, trawione
odczynnikiem Kellera, pow. 200x
Fig. 5. Microstructure of welded joint, 2,0 mm thick EN AW 6082
alloy, view of the fusion zone (on the right – weld, on the left – base
material), AlSi5 filler wire diameter 1,2 mm, etching by Keller reagent, magnification 200x

Rys. 7. Mikrostruktura złącza ze stopu EN AW 2017A o grubości
2,0 mm, widok w strefie wtopienia (prawa strona – spoina, lewa strona – materiał podstawowy), spoiwo AlMg4,5MnZr średnicy 1,2 mm,
trawione odczynnikiem Kellera, pow. 200x
Fig. 7. Microstructure of welded joint, 2,0 mm thick EN AW 2017A
alloy, view of the fusion zone (on the right – weld, on the left – base
material), AlMg4,5MnZr filler wire diameter 1,2 mm, etching by Keller
reagent, magnification 200x
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warunkiem jest zastosowanie odpowiedniej energii
liniowej spawania i kontrolowanie wymiarów jeziorka
spawalniczego. Energia liniowa nie może być zbyt
mała (zbyt małe wymiary jeziorka spawalniczego),
gdyż wtedy następuje zbyt szybkie krzepnięcie jeziorka, a gazy uwięzione w spoinie (głównie wodór)
nie zdążą wydyfundować. Objawem tego zjawiska
są najczęściej pęcherze gazowe w spoinie. Zbyt
duża energia liniowa może spowodować zwiększenie się jeziorka ciekłego metalu do takich rozmiarów,
że dysza osłonowa nie zapewni właściwej osłony jeziorka, co doprowadzi do pochłonięcia dużej ilości
gazów i objawi się głównie porowatością powierzchni spoiny.
W przypadku spawania stopów serii 6xxx podstawowym problemem metalurgicznym jest pękanie
gorące, dlatego zaleca się unikać wysokich energii
liniowych spawania ze względu na dużą skłonność
do tworzenia się niskotopliwych eutektyk aluminium
ze złożonymi fazami międzymetalicznymi na bazie
magnezu i krzemu. Badania technologiczne spawania
metodą ColdArc i CMT oraz badania metalograficzne
makro- i mikroskopowe wykazały niewielkie wymieszanie materiału w obszarze spoiny oraz stosunkowo
niewielki rozrost ziarna i wydzielenia faz w spoinie
i strefie wpływu ciepła. Nie stwierdzono nadmiernej ilości wydzieleń ani obecności pęknięć lub mikropęknięć
w żadnym obszarze połączenia. Analiza zdjęć metalograficznych mikroskopowych złącza ze stopu EN AW
6082 wykonanego spoiwem Al5087 wykazała, że spoina ma strukturę stopu typu AlMg z niewielką ilością
wydzieleń fazy β (Al3Mg2).
Stopy serii 2xxx uznaje się za nieprzydatne do spawania łukowego ze względu na dużą skłonność do pękania gorącego, za które odpowiedzialne są niskotopliwe eutektyki Al-CuAl2. W przypadku tego stopu należy zagwarantować odpowiednią energię liniową spawania, która nie może być zbyt wysoka, gdyż sprzyja
to powstawaniu nadmiernej ilości wydzieleń kruchych
faz. Charakterystyki prądowo-napięciowe urządzeń,
które wykorzystywane były w trakcie badań technologicznych, umożliwiają opracowanie parametrów spawania, pozwalających na spełnienie rygorystycznych
wymagań dotyczących spawania stopów serii 2xxx
o grubościach do 2 mm. Badania metalograficzne mikroskopowe wykazały, że wykonane spoiny są wolne
od pęknięć i mikropęknięć, mimo stosunkowo dużej
ilości wydzieleń fazy CuAl2 na granicach ziarn, szczególnie przy linii wtopienia. Natomiast struktura spoin
jest strukturą charakterystyczną dla tego rodzaju stopu, zastosowanego jako spoiwo. Badania nie wykazały żadnych niezgodności w spoinach. Jedyny problem mogą stanowić pęknięcia w kraterze, związane
z tworzeniem się w tych miejscach wysokich naprężeń
skurczowych. Jednakże zastosowanie odpowiedniego
programu, pozwalającego na automatyczne wypełnienie krateru po zakończeniu spawania, umożliwia wyeliminowanie tej niezgodności.
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Zastosowanie metod ColdArc i CMT do spawania
stopów aluminium wymaga uwszględnieia wszystkich
elementów układu podawania drutu elektrodowego,
przeznaczonych do aluminium. Istotną rolę odgrywają:
kształt rowka rolek podajnika i siła ich docisku, zastosowanie grafitowego prowadnika drutu do konkretnej
średnicy drutu oraz odpowiedniej końcówki prądowej.
Tylko spełnienie tych wymagań pozwala na stabilny
przebieg procesu spawania i uzyskanie złączy o wysokiej estetyce i dobrych własnościach.
W przypadku wykonywania połączeń spawanych
elementów o niewielkich grubościach należy zwrócić
szczególną uwagę na prędkość spawania. Nie należy dążyć do zwiększania prędkości spawania przez
zwiększanie natężenia prądu. Możliwe jest np. dla
blachy o grubości 1 mm zastosowanie prędkości spawania ok. 200 cm/min i natężenia prądu o wartości
ok. 150 A, aby uzyskać złącze spawane o dość dobrej estetyce, jednakże w spoinie uwięziona jest wtedy
nadmierna ilość pęcherzy gazowych, która całkowicie
dyskwalifikuje takie złącze. Badania wykazały, że najlepszą jakość i własności wytrzymałościowe uzyskuje się dla prędkości spawania w zakresie 40÷ok. 80
cm/min. Badania wykazały, że energia liniowa spawania stopów aluminium metodami ColdArc i CMT jest
bardzo niska i wynosi: 0,022÷0,036 kJ/mm dla blach
o grubości 0,5 mm; 0,041÷0,049, dla blach o grubości 1,0 mm i 0,077÷0,095 kJ/mm dla blach o grubości
2 mm. Energia liniowa dla obydwu metod spawania
jest porównywalna dla odpowiednich grubości blach
i średnic drutu elektrodowego.

Badanie emisji zanieczyszczeń
przy spawaniu stopów aluminium
metodą MIG o małej energii łuku
Celem badań było określenie emisji pyłu i gazów
przy spawaniu stopów aluminium metodami łączenia
o małej energii łuku – CMT i ColdArc – oraz określenie
korelacji pomiędzy zmiennymi niezależnymi, które stanowiły wybrane parametry technologiczne spawania
oraz gatunki stopów, a zmiennymi zależnymi – wielkością emisji zanieczyszczeń. Badania emisji dymu
spawalniczego przy spawaniu metodami CMT, ColdArc przeprowadzono podobnie jak badania technologiczne dla stopów aluminium grupy 5xxx, 6xxx i 2xxx.
W grupie stopów aluminium 5xxx za reprezentatywne
uznano EN AW 5251(AlMg2Mn0,3) oraz EN AW 5754
(AlMg3). W grupie stopów 6xxx w badaniach zastosowano stop aluminium EN AW 6082 (AlSi1MgMn), a
w grupie stopów 2xxx EN AW 2017 (AlCu4MgSi). Do
badań przyjęto trzy spoiwa: AlMg4,5MnZr, AlMg5Cr i
AlSi5 o średnicach: 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm. Dla poszczególnych połączeń: metoda spawania (Cold-Arc,
CMT), materiał podstawowy i spoiwo określono emisję
pyłu całkowitego oraz emisję tlenków azotu w zależności od parametrów prądowo-napięciowych procesu.

Tablica. Zakres materiałowy badań emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stopów aluminium metodami CMT
i ColdArc
Table. The welding material scope for testing fume
emission due to welding aluminium alloys by CMT and
ColdArc methods
Materiał
podstawowy

Grubość
mm
0,5

EN AW 5251

1,0

2,0

Materiał dodatkowy
(symbol chemiczny)

Średnica
drutu, mm

AlMg4,5Mn0,7Zr

1,0

AlMg5

0,8

AlMg4,5Mn0,7Zr

1,0

AlMg5

0,8

AlMg4,5Mn0,7Zr
AlMg5

EN AW 6082

2,0

AlMg4,5Mn0,7Zr
AlSi5

EN AW 2017

2,0

1,0
EN AW 5754
2,0

AlMg4,5Mn0,7Zr

1,0
1,2
1,2
1,0
1,2
1,2
1,0
1,2

AlSi5

1,2

AlMg4,5Mn0,7Zr

1,0

AlMg5

0,8

AlMg4,5Mn0,7Zr
AlMg5

1,0
1,2
1,2

Zakres materiałowy badań przedstawiono w tablicy.
Metodyka badawcza, która została opracowana w
Instytucie, jest zgodna z wymaganiami norm: PN-EN
ISO 15011 – Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu
i procesach pokrewnych. Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów powstających przy spawaniu łukowym; PN-EN ISO 15011-1:2005 – Określanie
wielkości emisji i pobieranie próbek pyłu do analizy;
PN-EN ISO 15011-2:2007 – Określanie wielkości
emisji gazów z wyjątkiem ozonu; PN-EN ISO 150114:2006 – Karty danych pyłu. Próbki pyłu do określenia
emisji pobiera się metodą grawimetryczną tzn. metodą
wagową. Zasadą badania jest pobieranie pyłu na filtry
pomiarowe w czasie spawania w hermetycznej komorze przy włączonym urządzeniu odciągowym. Badanie
emisji gazów przy spawaniu metodami CMT/ColdArc
prowadzono metodą bezpośrednią, czyli zastosowano
analizator Testo-33 z odczytem bezpośrednim gazów
(NO, NO2) oraz temperatury. Parametry spawania
mierzono przyrządem pomiarowo-rejestrującym typu
QAS, firmy HKS Prozesstechnik. Dla każdego pomiaru jednostkowego mierzono oraz rejestrowano wartości chwilowe, średnie i skuteczne napięcia i natężenia
prądu, a także wartość chwilową i średnią prędkości
podawania drutu. Pomiar jednostkowy trwał 60 s, czę-

stotliwość próbkowania wynosiła 1600 Hz.
Badania emisji zanieczyszczeń przy spawaniu
stopów aluminium metodą ColdArc i CMT wykazały wpływ wielu czynników na wielkość emisji pyłu
i tlenków azotu. Wielkość emisji związana jest
z rodzajem spawanego stopu aluminium, grubością
spawanej blachy, gatunkiem zastosowanego spoiwa i jego średnicą oraz metodą spawania i parametrami prądowo-napięciowymi procesu. W badaniach
określono wskaźniki emisji zanieczyszczeń, które
są związane z konkretnymi warunkami materiałowo-technologicznymi. Porównanie wielkości emisji
i analizę korelacji pomiędzy warunkami spawania
a emisją zanieczyszczeń prowadzono, uwzględniając dane wejściowe do pomiarów, tzn. przyjętą
metodę łączenia, ten sam rodzaj materiału podstawowego, identyczną grubość spawanej blachy, ten
sam gatunek drutu elektrodowego i jego średnicę.
Znaczenie dla emisji zanieczyszczeń mają również
parametry prądowe procesu, dlatego badania wykonano dla łuku zwarciowego o różnej mocy.
Przy spawaniu metodami ColdArc i CMT wszystkich badanych stopów aluminium z zastosowaniem
różnych gatunków spoiw wykazano zależność liniową pomiędzy wartością natężenia prądu a wielkością emisji – wyższa emisja zanieczyszczeń związana jest z wyższymi parametrami prądowymi procesu
spawania. Przykładowo, wielkość emisji pyłu przy
spawaniu metodą ColdArc blachy o grubości 2,0 mm
ze stopu EN AW5251 dla spoiwa AlMg4,5MnZr średnicy 1,0 mm kształtuje się od 0,16 mg/s (I = 46,7 A,
U = 13,3 V) do 0,39 m/s (łuk o wyższej mocy: I = 58,5
A, U = 13,8 V), wzrost emisji 2-krotny. W przypadku
drutu AlMg5Cr średnicy 1,2 mm wpływ parametrów
prądowo-napięciowych na wielkość emisji jest zdecydowanie bardziej widoczny, bowiem emisja pyłu
kształtuje się od 0,19 m/s (I = 61 A, U = 11,6 V) do
0,72 m/s (I = 79,7 A, U = 11,5 V), emisja pyłu wzrosła blisko czterokrotnie. Przy zastosowaniu wyższej
mocy łuku i większej prędkości podawania drutu emisja pyłu i tlenków azotu przy spawaniu stopu EN AW
5251 może być kilkakrotnie wyższa. Większa emisja
zanieczyszczeń związana z wyższymi parametrami
prądowo-napięciowymi procesu spawania została
wyznaczona również dla spawania metodą ColdArc
stopów serii 6xxx i 2xxx. Przy spawaniu stopu EN
AW 6082 z zastosowaniem spoiwa AlMg4,5MnZr
o średnicy 1,2 mm emisja pyłu wynosiła 0,73 mg/s
przy parametrach łuku 68 A/11,2 V, natomiast przy
parametrach 108 A/11,6 V emisja pyłu wzrosła ponad
2,5-krotnie i wynosiła 1,83 mg/s. Również dla metody CMT przy spawaniu stopu EN AW 6082 wykazano zależność pomiędzy wartością natężenia prądu
a wielkością emisji. Przykładowo, przy zastosowaniu spoiwa AlMg4,5MnZr o średnicy 1,2 mm emisja pyłu wynosiła 0,15 mg/s przy parametrach łuku
65,9 A/11,5 V, natomiast przy parametrach 90,4 A/13
V emisja pyłu wzrosła ponad 2,7-krotnie i wynosiła
0,41 mg/s. Graficznie zależność pomiędzy wielkością
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emisji pyłu całkowitego a natężeniem prądu przy spawaniu wybranych stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi przedstawiono na rysunkach 8÷11.
Badania emisji pyłu i gazów podczas spawania stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi ukierunkowano również na zdefiniowanie wpływu rodzaju
stopu i gatunku spoiwa na wielkość emisji. W celu porównania wskaźników emisji pyłu przy spawaniu badanych stopów aluminium metodą ColdArc na rysunku
12 zestawiono wybrane wyniki badań, uwzględniając
wszystkie rodzaje materiału dodatkowego, taką samą
grubość blach (2 mm), powtarzalny dla wszystkich
stopów gatunek spoiwa (AlMg4,5MnZr) i jednakowe

średnice (1,0 mm i 1,2 mm) oraz zbliżone parametry
prądowo-napięciowe. Najniższe wskaźniki emisji wyznaczono dla spawania stopów grupy 5xxx, w kolejności dla stopu EN AW 5251 i następnie EN AW 5754.
W przypadku spawania metodą ColdArc stopu z grupy 6xxx przy wyższych parametrach prądowych łuku
(108A/11,6 V) emisja pyłu jest ok. 3÷4 krotnie większa
niż dla do emisji przy spawaniu stopów 5xxx. Emisja
pyłu przy spawaniu stopu grupy 2xxx jest również większa w porównaniu ze stopami 5xxx. Analiza porównawcza wskaźników emisji pyłu przy spawaniu metodą
CMT różnych stopów aluminium, przy zachowaniu zasady, że analizie podlega ten sam gatunek spoiwa za-

Rys. 8. Emisja pyłu przy spawaniu stopu aluminium EN AW 5251
metodą ColdArc z zastosowaniem różnych spoiw
Fig. 8. The emission of welding fume during welding EN AW 5251
alloy using ColdArc method and various filler wires

Rys. 10. Emisja pyłu przy spawaniu stopu aluminium EN AW 6082
metodą ColdArc z zastosowaniem różnych spoiw
Fig. 10. The emission of welding fume during welding EN AW 6082
alloy using ColdArc method and various filler wires

Rys. 9. Emisja pyłu przy spawaniu stopu aluminium EN AW 5251
metodą CMT z zastosowaniem różnych spoiw
Fig. 9. The emission of welding fume during welding EN AW 5251
alloy using CMT method and various filler wires

Rys. 11. Emisja pyłu przy spawaniu stopu aluminium EN AW 6082
metodą CMT z zastosowaniem różnych spoiw
Fig. 11. The emission of welding fume during welding EN AW 6082
alloy using CMT method and various filler wires
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stosowanego w procesie spawania, wykazuje, że taka
sama jest grubość blach (2 mm) i zbliżone są parametry spawania (natężenie prądu i napięcie), które wywołują najmniejszą emisję pyłu przy spawaniu stopów
serii 5xxx (w kolejności stop EN AW 5754, a następnie
stop EN AW 5251). Najwyższe wskaźniki emisji pyłu
wyznaczono dla stopu EN AW 2017 (rys. 11÷13).
W badaniach wykazano wpływ gatunku spoiwa na
wielkość emisji zanieczyszczeń. W przypadku stopów
serii 6xxx i 2xxx przy zastosowaniu drutu AlSi5 uzyskano najniższe wskaźniki emisji pyłu i NOx. Zdecydowanie
wyższa emisja zanieczyszczeń związana jest z zastosowaniem spoiwa AlMg4,5MnZr. Przy spawaniu metodą ColdArc stopu EN AW 6082 drutem AlMg4,5MnZr
emisja pyłu była w badanym zakresie prądowym 6 razy

wyższa niż emisja dla drutu AlSi5. Dla stopów serii
5xxx porównano wskaźniki emisji przy zastosowaniu
dwóch spoiw: AlMg4,5Mn0,7Zr oraz AlMg5. Wielkość
emisji dla tych spoiw była zbliżona.
W wielu publikacjach dotyczących spawania łukowego metodami o małej energii łuku umieszczane
są informacje, że istotną zaletą tych odmian procesu
spawania MIG/MAG jest poprawa warunków pracy
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Tezę tę
potwierdzają również badania emisji zanieczyszczeń
powstających przy spawaniu i lutospawaniu metodami
ColdArc i CMT blach stalowych bez pokrycia i blach
ocynkowanych, prowadzone w Instytucie Spawalnictwa
[3]. W celu zobrazowania wielkości emisji pyłu przy
spawaniu cienkich blach ze stopów aluminium niskoenergetycznymi metodami ColdArc/CMT oraz wielkości
emisji pyłu przy spawaniu blach o większej grubości
standardową metodą MIG, na rysunku 14 zestawiono
uzyskane w badaniach dane dotyczące emisji dymów
spawalniczych przy metodach niskoenergetycznych
i tradycyjnym spawaniu metodą MIG. Analiza wskaźników emisji pyłu wykazała, że przy stosowaniu metod
niskoenergetycznych wielkość emisji pyłu jest wielokrotnie niższa niż w przypadku spawania aluminium
standardowym łukiem MIG. Wyniki badania emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stopów aluminium, uzyskane w badaniach, potwierdzają doniesienia literatury
spawalniczej wskazującej spawanie metodami niskoenergetycznymi ColdArc/CMT jako procesy charakteryzujące się zdecydowaną poprawą warunków pracy.

Rys. 12. Emisja pyłu przy spawaniu różnych stopów aluminium
metodą ColdArc
Fig. 12. The emission of welding fume during welding aluminium
alloys using ColdArc method

Rys. 13. Emisja pyłu przy spawaniu różnych stopów aluminium metodą CMT
Fig. 13. The emission of welding fume during welding aluminium alloys using CMT method

Rys. 14. Emisja pyłu przy spawaniu różnych stopów aluminium metodami ColdArc, CMT i standardową metodą MIG z zastosowaniem
wybranych gatunków spoiw. Warunki spawania: metoda ColdArc/
CMT, grubość blachy: 2 mm, średnica spoiw: 1,2 mm, gaz osłonowy: Ar; metoda MIG – grubość blachy: 10 mm, średnica spoiw:
1,2 mm, gaz osłonowy: Ar
Fig. 14. The emission of welding fume during welding aluminium
alloys using ColdArc, CMT and standard MIG methods and using
various filler wires. Welding conditions: ColdArc/CMT – 2,0 mm thick
sheet, filler wire diameter 1,2 mm, shielding gas: Ar MIG – 10,0 mm
thick sheet, filler wire diameter 1,2 mm, shielding gas: Ar
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Podsumowanie
Analiza uzyskanych wyników badań technologicznych, wytrzymałościowych i metalograficznych
oraz badań ekologicznych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
– niskoenergetyczne metody spawania ColdArc
i CMT umożliwiają wykonanie złączy doczołowych o bardzo dobrej jakości, wysokiej estetyce
i bardzo dobrych własnościach mechanicznych
i plastycznych ze stopów aluminium o grubościach 0,5÷2 mm;
– spawanie metodami ColdArc i CMT umożliwia
wykonanie złączy spawanych ze stopów aluminium o ograniczonej spawalności (stopy serii 6xxx) i stopów uznawanych powszechnie za
niespawalne (seria 2xxx), przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i dobrej plastyczności;
– uzyskanie wysokiej jakości i dobrych własności
mechanicznych i plastycznych złączy spawanych wymaga precyzyjnego doboru parametrów
spawania, a ze względu na bardzo wąski i zakres właściwych parametrów, zaleca się przed
rozpoczęciem spawania wykonać złącze próbne
dla konkretnego połączenia: materiał podstawowy – spoiwo, w celu sprawdzenia poprawności
nastawy parametrów i warunków spawania,
– nie zaleca się maksymalizacji wydajności spawania przez zwiększenie parametrów prądo-

–

–
–
–
–
–

wo-napięciowych i prędkości spawania, gdyż
w takim przypadku zwykle pojawią się pęcherze
gazowe w spoinie;
badania emisji zanieczyszczeń przy spawaniu stopów aluminium metodą ColdArc i CMT
wykazały wpływ wielu czynników na wielkość
emisji pyłu i tlenków azotu. Wielkość emisji zanieczyszczeń związana jest z metodą spawania
i parametrami prądowo-napięciowymi procesu,
rodzajem spawanego stopu aluminium, grubością spawanej blachy, gatunkiem zastosowanego
spoiwa i jego średnicą;
przy spawaniu stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi wzrost napięcia łuku i natężenia
prądu powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń,
najniższe wskaźniki emisji pyłu przy spawaniu
stopów aluminium metodami ColdArc/CMT wykazano dla stopów serii 5xxx;
zastosowanie do spawania stopów serii 6xxx
i 2xxx metodami ColdArc/CMT drutu elektrodowego AlSi5 powoduje najniższą emisję pyłu,
przy spawaniu stopów serii 5xxx wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla spoiw: AlMg4,5Mn0,7Zr
oraz AlMg5 są bardzo zbliżone;
spawanie cienkich blach ze stopów aluminium
metodami niskoenergetycznymi pozwala na
ograniczenie emisji pyłu i gazu do środowiska
pracy.
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Ocena zmęczenia i doboru stali
na konstrukcje stalowych mostów
spawanych wg eurokodu 3
Assessment of fatigue and selection
of steel on constructions of steel
bridges welded according to eurocode 3
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono wyniki badań rentgenograficznych
in situ złączy doczołowych w 155 stalowych mostach
kolejowych w Polsce. W 34 obiektach stwierdzono 437 złączy z pęknięciami. Określono rozkład i
wielkość naprężeń w przekroju spoiny osłabionej
tymi niezgodnościami spawalniczymi oraz omówiono pęknięcia kruche i zmęczeniowe. Podano także kategorie zmęczeniowe elementów bez spoin
i spoin czołowych, według których należy przyjmować koncentrację naprężeń przy doborze stali na
kruche pękanie i analizowaniu konstrukcji narażonych na zmęczenie wg PN-EN 1993-1-10 i PN-EN
1993-1-9. W celu oszacowania trwałości zmęczeniowych konstrukcji stalowych, autor omówił własne badania zmęczeniowe stali o zróżnicowanym starzeniu
oraz czterech grup złączy doczołowych. Uzyskane
krzywe wytrzymałości zmęczeniowej z poszczególnych badań porównano z normowymi.

Results of X-ray radiographic examinations in situ
of butt welds in 155 steel railway bridges in Poland
were presented. In 34 bridges, 437 joints with cracks
were found. Distribution and size of stresses in
a section of weld weakened with those weld unconformities were determined as well as brittle fractures
and fatigue cracks were discussed. Fatigue classes
of elements without welds and butt welds, according
to which concentration of stresses at selection of
steel for brittle cracking and analyzing of structures
exposed to fatigue according to PN-EN 1993-1-10
and PN-EN 1993-1-9 should be made, were presented. In order to estimate fatigue life of steel structures with imperfections, the author described his own
fatigue investigations of steel of diversified ageing
and four groups of butt welds. Fatigue strengths curves obtained from particular tests were compared
with standard ones.

Wstęp
Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej
przejęła obligatoryjnie system norm europejskich, w
tym pakiet eurokodów konstrukcyjnych. Normy te wraz
z ich sukcesywnym wprowadzaniem przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) jako normy EN, są
ustanawiane jako normy PN-EN, w okresie przejściowym do równoległego stosowania z normami krajoDr hab. inż. Bernard Wichtowski, prof. ZUT
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie.

wymi PN. Według założeń Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), po 31 marca 2010 r. wszystkie
normy krajowe PN zostaną wycofane i będą stosowane tylko normy zharmonizowane PN-EN [1]. W grupie
stalowych eurokodów konstrukcyjnych obejmujących
PN-EN 1993, przy projektowaniu konstrukcji narażonych na obciążenia zmęczeniowe, na uwagę zasługują dwie części podstawowe PN-EN 1993-1-9 [2]
i PN-EN 1993-1-10 [3].
W eurokodzie 3-1-9 podano metody oceny nośności zmęczeniowej elementów połączeń i węzłów narażonych na obciążenia powodujące zmęczenie. Wytrzymałość zmęczeniowa, odnosząca się do zakresów
zmienności, jest przedstawiona w postaci krzywych odpowiadających kategoriom zmęczeniowym. Te z kolei
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przedstawiono w tablicach w odniesieniu do różnych
sytuacji wykonania elementów i rozmieszczenia połączeń. W eurokodzie 3-1-10 podano wytyczne doboru
stali na konstrukcje ze względu na odporność na kruche
pękanie i na ciągliwość międzywarstwową elementów
spawanych, w których może wystąpić znaczne rozwarstwienie jako skutek procesów wytwarzania. Wytyczne
doboru stali ze względu na jej odporność na kruche
pękanie stosuje się w odniesieniu do nowych konstrukcji, gdyż nie dotyczą one konstrukcji użytkowanych.
Wymagania odnoszą się do elementów rozciąganych
i elementów zginanych, narażonych na zmęczenie,
przy czym właściwości materiałów przyjmuje się jako
określone w odniesieniu do grup jakościowych stali
w normach wyrobu.
Celem zaleceń projektowych podanych w normach
[2, 3] jest wykonanie konstrukcji o odpowiedniej jakości,
która spełnia wymagania eksploatacyjne w określonym
czasie. Zaostrzone wymagania należy stosować do
konstrukcji eksploatowanych przez czas dłuższy i narażonych na obciążenia wielokrotnie zmienne. Dotyczy
to m.in. mostów zaliczanych do piątej kategorii projektowego (obliczeniowego) okresu użytkowania przez ok.
100 lat [4]. W konstrukcjach spawanych mostów mogą
występować pęknięcia technologiczne i eksploatacyjne.
Obszar występowania tych pęknięć obejmuje najczęściej
spoinę i/lub złącze spawane. Konstrukcja z pęknięciami może przenosić bezpiecznie takie obciążenie, które
nie spowoduje wzrostu wad do wymiarów krytycznych.
Należy wtedy zastosować kryteria przydatności użytkowej konstrukcji, na podstawie których można wykazać
wystarczającą nośność złącza wadliwego, nawet w wypadku obciążeń zmęczeniowych [5÷7]. Uwzględniając
to, że większość mostów z wadami konstrukcyjnymi
i eksploatacyjnymi to obiekty siedemdziesięcioletnie,
ich dalsza przydatność do eksploatacji jest problemem
technicznym i ekonomicznym. Utrzymanie tych mostów
w ciągłej eksploatacji, przy wzrastających obciążeniach
i starzeniu się obiektów, było tematem 6-letniego Ramowego Programu Komisji Europejskiej. Dotyczył on
w całości zagadnień związanych z utrzymaniem, monitoringiem, badaniem, naprawą i wzmacnianiem mostów
kolejowych [8].

złączy. Spoiny te zgodnie z postanowieniem normy
PN-82/S-10021) są niedopuszczalne w nowych konstrukcjach mostowych. Oprócz pęknięć zasadniczą
wadą dyskwalifikującą badane spoiny w 57,3% był ciągły brak przetopu i w ok. 19% żużle pasmowe.
Szczególnie dużą liczbę złączy z istotnymi niezgodnościami spawalniczymi, kwalifikującymi spoiny do klasy R4 i R5, obserwuje się w ustrojach nośnych mostów
wybudowanych w poszczególnych pięcioleciach do
roku 1960 (rys. 1). Na ogólną liczbę 34 mostów, w któ-

Rys. 1. Rok budowy, liczba badanych mostów i liczba złączy doczołowych w klasie wadliwości R4 i R5
Fig. 1. Year of construction, a number of bridges investigated and
a number of butt welds in the class fraction defectives of R4 and R5

Badania diagnostyczne spawanych
złączy doczołowych w eksploatowanych
mostach kolejowych
Na zlecenie Dyrekcji Generalnej PKP, w latach
1956-1990 przeprowadzono badania rentgenograficzne spoin czołowych w 155 mostach kolejowych
[9]. W 34 obiektach wykryto pęknięcia spoin (22,1%)
oraz stwierdzono 4123 rentgenogramy o klasie wadliwości R4 i R5, tj. 26% ogólnej liczby przebadanych
1)
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Rys. 2. Wpływ węgla, siarki i manganu na powstawanie pęknięć gorących [11]
Fig. 2. Influence of carbon, sulphur and manganese on formation of
hot cracks [11]

Obecnie obowiązujące normy mostowe PN-77/S-10050 i PN-82/S-10052 zalecają prowadzenie oceny wadliwości złączy na podstawie
radiogramów wg PN-87/M-69772, a nie wg aktualnych euronorm PN-EN ISO 5817:2009 i PN-EN 12517:2001.
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Największe spiętrzenie naprężeń wywołują niezgodności spawalnicze płaskie – podłużne z eliptycznym przekrojem poprzecznym. Do tej grupy wad należą: wtrącenia żużla pasmowego (3011), brak przetopu
(4021), przyklejenia brzegowe i międzyścięgowe (4011
i 4012) oraz pęknięcia podłużne (101). Rozkład i wielkość naprężeń w przekroju nośnym spoiny osłabionej
tymi niezgodnościami spawalniczymi można obliczać
ze wzorów [14]:

(1)
Rys. 3. Wpływ stosunku zawartości manganu do siarki i zawartości
węgla na skłonność do pękania na gorąco spoin stali węglowych [12]
Fig. 3. Influence of the manganese/sulphur ratio and carbon content
on susceptibility to hot cracking stil of carbon welds [12]

rych stwierdzono 437 złączy z pęknięciami, 33 obiekty
to mosty wybudowane w latach 1936÷1960. Pęknięcia
miały długość 6÷1000 mm, tzn. że w skrajnym przypadku występowały na całej wysokości badanego styku czołowego [10].
Wszystkie wykryte pęknięcia to pęknięcia technologiczne, gorące, które wystąpiły podczas spawania,
gdy na konstrukcję nie działały naprężenia od obciążeń eksploatacyjnych. Były to w zdecydowanej większości pęknięcia ukryte, a obszar ich występowania
obejmował spoinę. Jedynie w kilku złączach doczołowych przykrytych dwustronnymi nakładkami, środników belek blachownicowych, wykryte rentgenograficznie pęknięcia zakwalifikowano do pęknięć wskrośnych.
Najczęściej pęknięcia gorące powstają w spoinach
elementów ze stali nieuspokojonych, niskowęglowych,
łączonych elektrodami kwaśnymi [5]. Za bezpośrednią
przyczynę powstawania pęknięć gorących uważa się
niekorzystną proporcję pomiędzy zawartością siarki
i manganu w stali (rys. 2 i 3 wg [11, 12]).

Wpływ niezgodności spawalniczych
w złączach doczołowych
na trwałość konstrukcji
Miejscem inicjacji pęknięcia kruchego i zmęczeniowego jest najczęściej karb geometryczny w złączu
spawanym. Takim karbem są niezgodności spawalnicze, które powodują niejednorodny stan naprężenia
w połączeniu spawanym oraz zmniejszają przekrój
nośny spoiny. W praktyce zmniejszenie przekroju
spoiny jest nieznaczne i jego wpływ na nośność połączenia spawanego pomijamy. Natomiast spiętrzenie
naprężeń w pobliżu niezgodności spawalniczej stanowi decydujący czynnik oddziaływania na wytrzymałość
złącza [5, 12, 13, 14].

gdzie: dane pomocnicze oraz funkcje hiperboliczne wynoszą:

;

;

Jak wynika ze wzoru (1), koncentracja naprężeń
rośnie ze wzrostem stosunku t/p, gdzie p – promień
krzywizny w punkcie o największej ostrości kształtu
wady, t – połowa wysokości wady. Maksymalna wartość naprężenia występuje w miejscu przylegania do
wady, tj. wówczas gdy y/t = 1 i według (1) wyniesie:
(2)
przy czym

,

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowo rozkład
naprężeń w przekroju nośnym spoiny osłabionym
płaską niezgodnością spawalniczą o charakterystyce
kształtowej t/p = 100 i t/p = 25.
W literaturze pęknięcia w konstrukcjach spawanych
dzielone są zasadniczo na dwie grupy [15]: technologiczne i eksploatacyjne. W grupie pęknięć technologicznych rozróżnia się pęknięcia gorące (krystalizacyjne), powstające podczas krystalizacji materiału,
i zimne (zwłoczne), powstające albo po zakończeniu
spawania, albo po wykonaniu oddzielnych ściegów.
Pęknięcia lamelarne nie należą ściśle do pęknięć technologicznych, gdyż powstają przeważnie po zadziałaniu obciążenia prostopadłego do grubości elementów.
Głównym powodem ich wystąpienia są wtrącenia pasmowe wzdłuż kierunku walcowania, najczęściej siarki i
manganu, krzemów manganu i tlenków aluminium [5].
Do grupy pęknięć eksploatacyjnych, na których
powstanie mają wpływ czynniki spowodowane spa-
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waniem (karby w złączu, naprężenia spawalnicze,
zmiany strukturalne), należą pęknięcia kruche i zmęczeniowe. Pęknięcie kruche rozwija się z reguły w
spoinie bez odkształceń plastycznych, nagle i na ogół
przy wysokim poziomie naprężeń własnych. Wykaz
wielu mostów spawanych, które uległy awarii przez
kruche pęknięcia, w latach 1938-1975, przedstawiono
w poz. [16, 17]. 8 stycznia 1987 r. w Osobnicy k. Jasła,
w temperaturze -34oC uległ zniszczeniu most zespolony o dźwigarach eksploatowanych przez 17 lat, mimo
że nie wystąpiły inne obciążenia zewnętrzne [18].
W moście tym o dźwigarach ażurowych z sześciokątnymi otworami zlikwidowano osłabienie przekroju
wspawaniem tzw. „rybek” (rys. 5). Teoretycznie „rybki”
redukowały ubytek momentu bezwładności w przekroju z otworem do zera, ale naprężenia spawalnicze
osłabiły konstrukcję.

Zmęczenie materiału jest procesem powstawania
i rozwoju uszkodzeń w materiale na skutek wielokrotnych zmiennych obciążeń. Obciążenia cykliczne wywołują w materiale zmiany energii wewnętrznej, w wyniku
których mogą nastąpić zmiany właściwości fizycznych
materiału albo pęknięcia. Niebezpiecznymi miejscami
są wszelkiego rodzaju karby konstrukcyjne, powodujące
spiętrzenie naprężeń. Powiązanie między spiętrzeniem
naprężeń a powstawaniem pęknięć jest zasadniczą
cechą zjawiska zmęczenia. Rozwój pęknięcia zależy
od sposobu obciążenia i kształtu oraz od wielkości elementu. Im większy jest dany obiekt, tym wolniej wzrasta
naprężenie i tym łatwiej jest utrzymać rozwój pęknięć.
Niemniej jednak, im większy jest element, tym mniejsza
jest długość krytyczna pęknięcia prowadząca do spowodowania końcowego kruchego przełomu [17, 18]. Rozwój pęknięć przez n etapów jest więc możliwy tylko przy
zmiennych obciążeniach i przy stopniowym wzroście
nominalnego naprężenia wskutek osłabienia przekroju.
Zagadnienie wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych oraz powstawanie i rozwój pęknięć
kruchych obszernie przedstawiono w poz. [5, 13, 17].
Nie zdołano jednak ani stworzyć teorii fizycznej będącej w stanie ilościowo opisać efekty zmęczenia, ani
teorii fenomenologicznej ujmującej wszystkie jego mechanizmy.

Wytrzymałość zmęczeniowa
wg PN-EN 1993-1-9
i PN-EN 1993-1-10

Rys. 4. Rozkład naprężeń w pobliżu niezgodności spawalniczej płaskiej o charakterystyce kształtowej t/p = 25 i 100 wg [15]
Fig. 4. Distribution of stresses near flat weld unconformity of shape
characteristic t/p = 25 and 100 according to [15]

W normie PN-EN 1993-1-9 [2] wytrzymałość zmęczeniowa dla zakresów naprężeń normalnych jest reprezentowana przez zbiory krzywych (log ΔσR – log
N), które odpowiadają określonym kategoriom zmęczeniowym. Każda kategoria zmęczeniowa wyraża się
wytrzymałością zmęczeniową normatywną, w N/mm2,
dla 2 mln cykli (ΔσC). Krzywe wytrzymałości zmęczeniowej określa zależność:
(3)
gdzie: N – liczba cykli obciążenia, log a – stała związana z wielkością
nachylenia i kategorią karbu, m – stała nachylenia krzywej zmęczeniowej, równa 3 lub 5.

Rys. 5. Schemat zniszczeń mostu [18]
Fig. 5. Scheme of destructions of a bridge [18]
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Podane w normie [2] kategorie zmęczeniowe dla
elementów bez spoin i poprzecznych spoin czołowych
dwustronnych oraz jednostronnych bez podkładki
przedstawiono w tablicach I i II.
Koncentrację naprężeń według kategorii podanych
w tablicach I i II zaleca przyjmować norma PN-EN
1993-1-10 [3] przy doborze stali ze względu na kruche
pękanie. Dotyczy to elementów rozciąganych narażonych na zmęczenie w nowych konstrukcjach. Również
przy określaniu dopuszczalnej grubości elementów ze
względu na kruche pękanie wg [3] uwzględnia się ΔσC
podane w PN-EN 1993-1-9.

Tablica I. Kategorie zmęczeniowe elementów bez spoin
Table I. Fatigue classes of elements without welds
Kategoria
zmęczeniowa

Szczegół konstrukcyjny*

Opis karbu
Wyroby walcowane i ciągnione
1) blachy i płaskowniki
2) kształtowniki walcowane
3) kształtowniki rurowe bez szwu – prostokątne
lub okrągłe

160

Blachy cięte mechanicznie lub gazowo
4) materiał po automatycznym cięciu gazowym lub
cięciu mechanicznym, a następnie wyrównany
5) materiał po automatycznym cięciu gazowym
z płytkimi i regularnymi rowkami na powierzchni
cięcia; materiał po ręcznym cięciu gazowym,
w którym usunięto brzegowe nieciągłości

140

125

* Strzałki wskazują kierunek naprężeń występujących w elemencie, którego dotyczy obliczany zakres naprężeń.

Tablica II. Kategorie zmęczeniowe poprzecznych spoin czołowych dwustronnych i jednostronnych bez podkładki
Table II. Fatigue classes of double-sided and single-sided transverse butt welds without backing ring
Kategoria
zmęczeniowa

Szczegół konstrukcyjny

Opis karbu, spoiny bez podkładek

112

1) styki poprzeczne blach lub płaskowników.
2) styki poprzeczne blach na pasy
i środniki blachownic
3) styki poprzeczne pełne kształtowników
walcowanych bez otworów.
4) styki blach lub płaskowników zbieżnych na
szerokości lub grubości przy pochyleniu ≤ ¼
– wszystkie spoiny zlicowane, bez kraterów
i poddane badaniom NDT

90

5) styki poprzeczne blach lub płaskowników.
6) spoiny czołowe poprzeczne pełne
kształtowników walcowanych bez otworów.
7) styki blach lub płaskowników zbieżnych na
szerokości lub grubości przy pochyleniu ≤¼.
początki i końce spoin obrobione mechanicznie:
– wysokość nadlewu spoiny ≤ 10% jej szerokości
– spoiny bez kraterów badane NDT
– spoiny 5, 7 wykonane w pozycji podolnej

90

80

63

71

8) patrz opis 3), lecz styki z otworami
– spoiny zlicowane bez kraterów i badane NDT

9) styki poprzeczne w blachownicach
spawanych bez otworów
10) styki poprzeczne kształtowników walcowanych
z otworami
11) styki poprzeczne blach, płaskowników,
kształtowników walcowanych i blachownic
– wysokość nadlewów spoiny 9 i 11 ≤20% jej
szerokości – dla spoiny 10 ≤10% jej szerokości
– spoiny nieobrobione, bez kraterów, badane NDT
12) styki poprzeczne pełne kształtowników
walcowanych bez otworów – spoiny
bez kraterów
13) spoiny czołowe jednostronne z pełnym
przetopem sprawdzane metodami NDT
– spawanie bez podkładki
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Laboratoryjne badania kategorii
zmęczeniowych
Wytyczne doboru stali ze względu na kruche pękanie wg PN-EN 1993-1-10 [3] dotyczą nowych konstrukcji spawanych narażonych na zmęczenie. Nie dotyczą
one konstrukcji użytkowanych, niemniej jednak projektant powinien mieć świadomość, jaka jest żywotność
zmęczeniowa danej konstrukcji i jak zmienia się jej
kategoria zmęczeniowa w czasie długotrwałej eksploatacji.
Autor artykułu przeprowadził badania zmęczeniowe
stali gatunku St3SX o zróżnicowanym starzeniu oraz
czterech grup złączy doczołowych o zróżnicowanych
właściwościach spawalniczych i konstrukcyjnych. Metodykę badań omówiono w pracach [19, 6, 20], zaś
zbiorcze zestawienie ich wyników przedstawiono na
rysunkach 6 i 7. Proste regresji dotyczą badań zmęczeniowych:
na rysunku 6
– próbek a (PSS) – stali starzonej samorzutnie
w okresie 35 lat, w których wartość nieograniczonej
wytrzymałości zmęczeniowej Zrj = 145,3 MPa,

– próbek b (PPS) – stali starzonej samorzutnie
w okresie 35 lat i dodatkowo poddanej starzeniu
przyspieszonemu, o uzyskanej z badań wartości nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej
Zrj = 157,3 MPa;
na rysunku 7
– próbek a – ze spoinami czołowymi zestarzonymi samorzutnie w okresie 45 lat, dla których wartość nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej wynosi
Zrj = 101,4 MPa,
– próbek b – ze spoinami czołowymi klasy wadliwości
R1÷R4, dla których wartość nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej Zrj = 125,3 MPa,
– próbek c – ze spoinami czołowymi z pęknięciami wewnętrznymi o uzyskanej z badań wartości
nieograniczonej
wytrzymałości
zmęczeniowej
Zrj = 89,8 MPa,
– próbek d – ze spoinami przykrytymi jednostronnymi
nakładkami rombowymi o wartości nieograniczonej
wytrzymałości zmęczeniowej Zrj = 79,2 MPa.
Przedstawione badania stali starzonej oraz czterech typów spoin są zasadne, gdyż dotyczą wytrzymałości zmęczeniowej elementów (karbów) nieuwzględnionych w normie PN-EN 1993-1-9. Według tej normy,

Tablica III. Wytrzymałość zmęczeniowa w [MPa] przy
N = 2•106, 5•106 i 108 cyklach dla omawianych 11 szczegółów konstrukcyjnych
Table III. Fatigue strength in [MPa] at N = 2•106,
5•106 and 108 cycles for the discussed 11 structural
details
Rys. 6. Proste regresji z badań: a – stali starzonej samorzutnie,
b – stali przestarzonej
Fig. 6. Regression lines from tests of: a – spontaneous aged steel,
b – overaged steel

Rys. 7. Zestawienie prostych regresji badanych czterech rodzajów
złączy ze spoinami czołowymi
Fig. 7. Specification of regression lines of four tested types of joints
with butt welds
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Szczegół konstrukcyjny

Rodzaj
karbu

Zrj

ΔσC

ΔσD

ΔσL

PSS (a)

145

118

86,9

47,7

PPS (b)

157

59

43,5

23,9

1, 2, 3

-

160

117,9

64,8

4

-

140

103,2

56,7

5

-

125

92,1

50,6

a

101

38

28,0

15,4

b

125

80

58,9

32,4

c

90

45

33,1

18,2

d

79

28

20,6

11,3

Rys. 8. Krzywe wytrzymałości zmęczeniowej (3) dla stali PSS i PPS
oraz pięciu szczegółów normowych [2]
Fig. 8. Curves of fatigue strength (3) for PSS and PPS steel and five
standard details [2]

Rys. 9. Krzywe wytrzymałości zmęczeniowej (3) dla czterech rodzajów spoin czołowych

wykorzystując wyniki badań do określenia kategorii
zmęczeniowej poszczególnych próbek, wartości zakresów zmienności naprężeń ΔσC dla dwumilionowej
liczby cykli NC należy ustalić dla 75% ufności, z 95%
prawdopodobieństwem i uwzględnieniem odchylenia
standardowego, wielkości próby oraz wpływu naprężeń własnych. Sposób wyznaczania kategorii zmęczeniowej, z uwzględnieniem powyższych wymagań,
podaje norma czeska ČSN 731401 z 1998 r. Postępując według zaleceń tej normy, określono kategorie

zmęczeniowe o wartościach podanych w kol. 4 tabl.
III oraz wyznaczono dla poszczególnych próbek wartości log a dla równań wytrzymałości zmęczeniowej
(rys. 8 i 9).
Jednocześnie dla pełnego zobrazowania kategorii
zmęczeniowych badanej stali starzonej i przestarzonej,
w tablicy III oraz na rysunku 8 podano także wartości
wytrzymałości zmęczeniowej oraz wartości log a dla
pięciu typów karbów elementów bez spoin, które są
podane w normie [2].

Wnioski
– Przedstawione części 1-9 i 1-10 eurokodu 3 [2, 3]
uporządkowały reguły projektowania konstrukcji
stalowych narażonych na zmęczenie. Dotyczy to
w szczególności kategorii zmęczeniowych oraz
ujednolicenia metody badania udarności i jej oceny.
– Norma PN-EN 1993-1-9: 2007 jest prawdopodobnie pierwszą normą, wg której: „Pęknięcia zmęczeniowe pojawiające się w procesie eksploatacji niekoniecznie oznaczają kres użytkowania konstrukcji. Należy je usuwać ze szczególną starannością,
unikając wprowadzania ostrzejszych karbów.” W
artykule przedstawiono 34 użytkowane obiekty mostowe, w których stwierdzono pęknięcia w spawanych złączach doczołowych. Były to jednak pęknięcia wewnętrzne o pochodzeniu technologicznym, a
nie eksploatacyjnym. Zasadność pozostawienia ich
bez wzmocnień potwierdziły laboratoryjne badania
analogicznych złączy doczołowych (rys. 7).

– Każdy przypadek pęknięcia, zarówno zmęczeniowego, jak i technologicznego, należy rozpatrywać
indywidualnie, uwzględniając czynniki konstrukcyjne i naprężeniowe [5, 6, 10, 21].
– Uzyskane wartości nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej Zrj z badań 4 rodzajów złączy
doczołowych są analogiczne do wyników podawanych w literaturze [6, 20]. Natomiast wartości
Zrj z badań stali o zróżnicowanym starzeniu stanowią jedynie 56 i 52% wytrzymałości Zrj stali niestarzonej, badanej przez Stüssiego [6, 19]. Konsekwencją tych wyników są równania krzywych
wytrzymałości zmęczeniowej, przedstawione na
rysunkach 8 i 9, które omówiono w pracach [19,
20]. Należy zaznaczyć, że krzywe wytrzymałości
zmęczeniowej stali starzonej różnią się znacznie
od krzywych podawanych w normach (tabl. I i III)
i zdaniem autora wymagają weryfikacji.
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Günter Schürholt

Przygotowanie podłoża
do natryskiwania cieplnego
Preparation of substrate for thermal spray

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono przygotowanie powierzchni podłoża przez oczyszczanie strumieniowo – ścierne za
pomocą różnych materiałów ściernych. Przeprowadzono analizę kształtu, wielkości ziarna i zanieczyszczeń w
takich materiałach ściernych jak: węglik krzemu, korund
standardowy, szlachetny i z dodatkiem tlenku cyrkonu
oraz środek Al2O3 – SiO2. Skuteczność danego środka
ściernego określano na podstawie analizy chropowatości
powierzchni, skłonności do wypełniania zagłębień na powierzchni podłoża oraz skłonności do rozkruszania i powstawania pyłu.

In the article preparation of substrate surface by means of
abrasive cleaning using different abrasives was presented. Analysis of shape, size of abrasive particles and contaminations in such abrasives as: silicon carbide, standard
corundum, noble corundum and with additive of zirconium
oxide as well as Al2O3 – SiO2 was made. Efficiency of
a given abrasive was determined on the basis of surface roughness, susceptibility to filling of pits in a substrate
surface as well as susceptibility to crumbling and dust formation.

Wstęp
Z przeglądu literatury dotyczącej natryskiwania cieplnego wynika, że niewiele uwagi poświęca się procesowi przygotowania części maszyn do właściwego procesu nanoszenia powłok. W procesie tym niezbęde są
takie etapy przygotowania, jak oczyszczenie, maskowanie, czy obróbka strumieniowo-ścierna powierzchni.
Są one podstawowym warunkiem wytworzenia prawidłowego system powłok, odpornego na działanie czynników roboczych. Właściwy dobór odpowiednich środków
pomocniczych prowadzi do redukcji kosztów, a także
zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu powłoki.

Oczyszczanie
Odtłuszczanie – usuwanie pozostałości oleju
za pomocą przyjaznych środowisku cieczy powoGünter Schürholt – Saint-Gobain Coating Solutions.

duje, że nie ma na powierzchni przeznaczonej do
nanoszenia powłoki zanieczyszczeń zmniejszających jej przyczepność oraz takich, które w procesie
oczyszczania strumieniowo-ściernego wgniecione
w powierzchnię elementu, na której przewidziano
nałożenie powłoki. Stosowane w tym celu środki
czyszczące są specjalną mieszaniną różnych substancji chemicznych, które pozwalają na osiągnięcie odpowiedniego, założonego stanu powierzchni.
Są to m.in.:
Związki powierzchniowo czynne – powodując
zmniejszenie napięcia powierzchniowego, ułatwiają oddzielanie się od powierzchni olejów, tłuszczów i cząstek.
Emulgatory – podgrupa związków powierzchniowo czynnych, które mogą utrzymywać oleje i tłuszcze
w zawiesinie.
Środki dyspergujące – zapobiegają ponownemu
osadzaniu się cząstek na powierzchni elementu.
Środki zapobiegające korozji – chronią powierzchnię przed utlenianiem pomiędzy kolejnymi etapami procesu.
Stosowane do tego celu typowe materiały można
znaleźć w propozycji AmberClean Serie firmy SaintGobain Innovative Organics.
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Maskowanie
Powierzchnie niepoddawane oczyszczaniu strumieniowo-ściernemu, nieprzewidziane do nanoszenia
powłoki, są maskowane (osłaniane) co zapewnia, że
pozostaną one nieobrobione i zachowają w ten sposób
swoje pierwotne właściwości. Do osłaniania stosowane są zwykle lakiery pokrywające, taśmy osłaniające,
elementy gumowe lub z tworzyw sztucznych, polimery
utwardzalne takie jak np. BluMax i blachy metalowe,
które mogą zostać użyte w najróżniejszych przypadkach. Taśmy osłaniające mogą składać się z włóknin
szklanych z silikonem i klejem albo folii aluminiowej
z wełną szklaną, silikonem i klejem, lub mogą być zestawione w podobnych kombinacjach.

Oczyszczanie strumieniowe
Ważnym etapem przygotowania powierzchni elementu do nanoszenia powłoki jest oczyszczanie stru-

Rys. 1. Węglik krzemu (SiC)
Fig. 1. Silicon carbide (SiC)

mieniowe. Spośród wielu parametrów tego procesu,
takich jak metoda oczyszczania, ciśnienie, odległość
dyszy od podłoża, geometria dyszy, kąt padania strumienia, liczba przejść, odzysk materiału oczyszczającego itp., największy wpływ na jakość powierzchni po
oczyszczaniu strumieniowymo-ściernym ma zastosowany do oczyszczania materiał, który może w znaczący sposób decydować o właściwym funkcjonowaniu
i trwałości powłoki. Przedwczesne uszkodzenie powłoki wskutek pojawienia się pęknięć, odprysków i korozji podpowierzchniowej może zostać ograniczone już
przez właściwy wybór środka do oczyszczania strumieniowego. Najbardziej znane materiały mineralne, takie
jak węglik krzemu, standardowy korund, szlachetny
korund i korund cyrkonowy, jak również stosowany dorywczo regenerat, przedstawiono na rysunkach 1÷5.
Zgodnie z teorią trwałość materiału stosowanego
do oczyszczania strumieniowego określona jest jego
twardością. W rzeczywistości zależy ona od kształtu,
wielkości ziarna i wad występujących w cząstkach takich jak np. zanieczyszczenia, pęknięcia, pory i niewłaściwa struktura.
Przy takiej samej wielkości cząstek ich kształt ma
znaczący wpływ na trwałość. Cząsteczka o kształcie
zbliżonym do kulistego pęka wolniej niż cząsteczka pokazana na rysunku 6 lub 7. Trwałość lub czas użytkowania materiałów ściernych często określa się przez
tzw. wskaźnik odporności na obciążenia dynamiczne, który z powodu wcześniej wymienionych wad jest
w różny w różnych materiałach.

Rys. 2. Korund standardowy
(Al2O3–TiO2 97/3)
Fig. 2. Standard corundum
(Al2O3–TiO2 97/3)

Rys. 3. Korund szlachetny
(Al2O3 99%)
Fig. 3. Quality corundum (Al2O3
99%)

Rys. 6. Kształt jako przyczyna mniejszej trwałości
Fig. 6. Shape as a reason of a lower life

Rys. 4. Korund cyrkonowy
(Al2O3 – ZrO2 75/25)
Fig. 4. Zirconium corundum
(Al2O3 – ZrO2 75/25)

Rys. 5. Regenerat (Al2O3
– SiO2)
Fig. 5. Reclaim (Al2O3 – SiO2)
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Rys. 7. Kształt jako współczynnik prędkości rozpadu
Fig. 7. Shape as a coefficient of disintegration velocity

Wady makroskopowe
osadzone zanieczyszczenia
metaliczne
dziury, pory
pęknięcia
Wady mikroskopowe
rozpuszczone zanieczyszczenia
(katalizatory i inne metale)

Rys. 8. Wady w syntetycznym, mineralnym materiale do oczyszczania strumieniowego
Fig. 8. Defects in a synthetic, mineral material for blast cleaning

Koniecznym warunkiem w takim przypadku są ostre
nowe krawędzia tnące.
Połączenie tlenku aluminium jako agresywnego
środka ściernego z tlenkiem cyrkonu jako materiału
wiążącego umożliwiło otrzymanie materiału, którego
właściwości są wyjątkowo korzystne również w przypadku obróbki strumieniowo-ściernej (zwiększenia
chropowatości). Strukturę i wygląd tego materiału pokazano na rysunkach 14 i 15.

Rys. 10. Wtrącenia metaliczne
Fig. 10. Metallic inclusions

Rys. 11. Pory
Fig. 11. Blowholes

Wtrącenia metaliczne prowadzą do szybkiego rozpadu

Pory jako powód krótkiej żywotności
Pęknięcia jako powód krótkiej trwałości

Rys. 12. Pęknięcia
Fig. 12. Cracks

Wskaźnik odporności
na obciążenia
dynamiczne (TI)

W zależności od składu chemicznego i sposobu
wytwarzania materiału wymienione wady występują
z mniejszą lub większą częstością i są charakterystyczne dla określonego produktu i rodzaju rozpadu, które
znacząco wpływają na jego trwałość.
Podstawowym czynnikiem jest liczba przypadających na cząstkę wad przy równorzędnej wielkości
cząstki. Obok ich liczby, znaczący wpływ na trwałość
materiału ściernego ma rodzaj wad. Głównymi, znaczącymi wadami są zanieczyszczenia, pęknięcia i pory
(rys. 8).
Zanieczyszczenia metaliczne, występujące powszechnie w związku z procesem topienia określonego
materiału czyszczącego, wywołując różne naprężenia
w cząstce, przyczyniają się do łatwiejszego jej rozpadu
(rys. 10). Kolejną przyczyną rozkruszania cząstek są
pory (rys. 11) i pęknięcia, które również przyczyniają
się do szybkiego rozpadu materiału ściernego (rys.
12). Na rysunku 13 zamieszczono wykres pokazujący
wyraźnie, że przy porównywalnej wielkości cząstek ten
z materiałów ma większą trwałość, który odznacza się
większą odpornością na obciążenia dynamiczne, i w
którym występuje mniej wad.
Dalszym czynnikiem wpływającym na trwałość materiału ściernego jest jego struktura. Inną niż standardowy i szlachetny korund o masywnej albo łuskowej,
łamliwej strukturze, budową charakteryzuje się korund
cyrkonowy, który zastosowano do wytwarzania tarcz
szlifierskich pracujących przy dużych naciskach. Tarcze takie, zależnie od rodzaju i typu, gwarantują usunięcie w krótkim czasie znacznych ilości materiału.

MB – mała koncentracja wad

RB – duża koncentracja wad
Wielkość, cząstek, um

Rys. 13. Wskaźnik TI – procentowa ilość wad i wielkość cząstek
Fig. 13. TI index – quantity of defects and size of particles in percentages

Zmiana TI w zależności od koncentracji wad
(taka sama wielkość ziarna i kształt)

Rys. 14. Struktura Al2O3–ZrO2
Fig. 14. Structure Al2O3–ZrO2

Rys. 9. Zmiana wskaźnika TI w zależności od ilości i rodzaju wad
Fig. 9. Change of the TI index depending on quantity and types
of defects

Rys. 15. Ziarna Al2O3–ZrO2
Fig. 15. Crystallites Al2O3–ZrO2
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Wyniki testu przeprowadzonego z zastosowaniem
korundu standardowego, szlachetnego i cyrkonowego
pokazały, że korund cyrkonowy ALUNDUM® ZF® charakteryzuje się znacząco większą trwałością niż korund
standardowy lub szlachetny.
Kolejną zaletą wynikającą z zastosowania tego materiału jest bardziej równomierna budowa oczyszczanej
powierzchni (rys. 17). Mniejsza ilość głębokich dziur/
dolin zapewnia lepszą przyczepność.
Dalszym problemem są wtrącenia pozostałe w pokrytych powłoką podłożach, zależne od kształtu cząstki
materiału ściernego i mechanizmu jego rozkruszania.
Na zdjęciach próbek metalograficznych powłok natryskiwanych cieplnie obserwuje się często w obszarze
między podłożem i powłoką obecność zamkniętych ob-

% niezniszczonych ziaren

Porównanie 4 materiałów w teście trwałości w procesie oczyszczania strumieniowego. Ldysza-powierzchnia: 135 mm; ddyszy :
10 mm; 90°; dziarna>710 μm – rozmiar 24; twarda stal; 3 bar
Po 3 cyklach zniszczeniu uległo nawet
ponad 50% ziaren o wielkości początkowej 24
natomiast pozostało aż 44% ALUNDUM® ZF®

Liczba cykli

Po 20 cyklach nie uległo zniszczeniu tylko 3% ziaren BFA,
natomiast pozostało aż 44% ALUNDUM® ZF®

cych cząstek (rys. 18). Liczba tych wtrąceń zmienia się
w zależności od różnych parametrów, jak np. ciśnienie oczyszczania, odległość dysza – podłoże, wielkość
cząstek, kształt dyszy itp. Szczególny wpływ wywiera
jednak rodzaj materiału i typowy kształt jego cząstek.
Dokładna analiza rozkładu i wyglądu cząstek typowego korundu szlachetnego pozwala zrozumieć, dlaczego w wyniku zastosowania tego materiału obserwowana jest większa liczba wtrąceń. Na rysunkach 19
i 20 pokazano cząstki dostępnego w handlu korundu
szlachetnego.
W przedstawionych rozważaniach nie można pominąć bardzo istotnego – dla następującego po oczyszczaniu procesu nanoszenia powłoki – problemu powstawania drobnego kurzu, który nie bierze aktywnie udziału w procesie oczyszczania i rozwijania powierzchni
i osadza się w jej nierównościach, lecz jego usuwanie stanowi znaczną część kosztów ogólnych procesu
przygotowania podłoża do natryskiwania.
W teście przeprowadzonym przez firmę Progressive z USA porównano dwa różne materiały stosowane
do oczyszczania strumieniowego o ziarnistości 36 i 80,
a mianowicie standardowy korund i ALUNDUM® ZF®.
Z pomocą tych materiałów oczyszczano w takich samych warunkach powierzchnię z nierdzewnej stali typu
17-4 SS (Medical Grade). Po pięciu cyklach analizowano rozkład cząstek oraz porównywano różnicę uzyskanej chropowatości.

Rys. 16. Porównanie trwałości różnych materiałów ściernych
z ALUNDUM® ZF®
Fig. 16. Comparison of life for different abrasives made of
ALUNDUM® ZF®
Powierzchnie oczyszczone strumieniowo - ściernie z zastosowaniem
tlenki aluminium korundu szlachetnego

korundu cyrkonowego ALUNDUM® ZF®

Rys. 17. Powierzchna substratu w zależności od zastosowanego
materiału ściernego
Fig. 17. Appearance of a substrate surface depending on an abrasive used

Rys. 18. Wtrącenia w obszarze połączenia powłoki z podłożem
Fig. 18. Inclusions in the area of coupling of a coating with the substrate
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Ziarna o ostrych krawędziach jako przyczyna wtrąceń
Rys. 19. Ziarna korundu szlachetnego
Fig. 19. Appearance of quality corundum crystallites

20% ziaren o ostrych krawędziach
Rys. 20. Udział cząstek korundu szlachetnego o ostrych krawędziach
Fig. 20. Fraction of particles of sharp edges

Rodzaj

Przed próbą

Po próbie

Przed próbą

Po próbie

NK

ZF®

Ziarnistość

36

80

Rys. 21. Rozpad standardowego korundu (NK) i korundu cyrkonowego (ZF) po 5 cyklach oczyszczania
Fig. 21. Disintegration of standard corundum (NK) and zirconium corundum (ZF) after 5 cleaning cycles

Analiza efektów przeprowadzonego testu wykazała,
że zastosowanie obu materiałów w procesie oczyszczania strumieniowościernego pozwoliło osiągnąć porównywalne wartości Ra, przy czym zmniejszenie chropowatości po pięciu cyklach, uzyskane z użyciem tego
samego materiału ściernego, wypadło na korzyść korundu standardowego. Oznacza to, że stosująć korund
standardowy o ziarnistości 36, po pierwszym przejściu
uzyskano wartość Ra równą 8,8 µm, a po piątym wartość Ra równą 5,7 µm. Zmniejszenie chropowatości
wyniosło zatem 35,2%. W przypadku korundu cyrkonowego porównywane wielkości wyniosły odpowiednio
8,5 µm i 7,4 µm, przy tych samych warunkach procesu, a zatem zmniejszenie chropowatości wyniosło tylko 12,9%. Potwierdza to zmiany pokazane na rysunku 16.Określona w teście trwałość tych materiałów w

przypadku ziarnistości 80 jest taka sama jak określona
dla ziarnistości 36.

Czyszczenie podłoża po obróbce
strumieniowo-ściernej
Niezbędną czynnością poprzedzającą proces nanoszenia powłoki jest dokładne usunięcie z powierzchni
podłoża pyłów, ponieważ ich obecność na powierzchni
elementów zmniejsza przyczepność powłok.
Do najczęściej stosowanych procesów ostatecznego
czyszczenia zalicza się usuwanie pyłów sprężonym powietrzem i oczyszczanie powierzchni za pomocą odpowiednich cieczy, zakończone dokładnym suszeniem.

Wnioski
– Oczyszczanie strumieniowo-ścierne z zastosowaniem ALUNDUM® ZF® pozwala na osiągnięcie chropowatości powierzchni porównywalnych
z uzyskanymi z użyciem standardowego i szlachetnego korundu, jednak powierzchnie oczyszczane za pomocą ALUNDUM® ZF® mają bardziej
równomierny wygląd.
– Materiał ścierny ALUNDUM® ZF nie ma skłonności do wypełniania zagłębień i dzięki temu nie
generuje większych chropowatości.

– ALUNDUM® ZF® ma najmniejszą skłonność do
rozpadu (rozkruszania) i nie wytwarza drobnego kurzu. Dzięki swojej strukturze wytrzymuje
najwyższe ciśnienia robocze i może być zastosowany do oczyszczania strumieniowego powierzchni najtwardszych materiałów.
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Jubileusz 100-lecia
istnienia czasopisma Mechanik
Warszawa, 6 listopada 2009 r.
Redaktor Naczelny
Miesięcznika Naukowo – Technicznego
Mechanik
Prof. dr hab. inż. Kazimierz E. Oczoś
Szanowny Panie Profesorze,
Z okazji podniosłego Jubileuszu 100 - lecia Miesięcznika Naukowo – Technicznego Mechanik składam serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania dla wielce znaczącego wkładu czasopisma w rozwój nauki i techniki
w tak ważnej dla gospodarki dyscyplinie jak mechanika i budowa maszyn. 100 letnia historia miesięcznika
naukowo-technicznego Mechanik dowodzi wielkiego znaczenia czasopisma dla środowisk naukowych i technicznych Polski, a jednocześnie wielkich talentów twórczych i wysiłku pokoleń zespołów realizujących Jego misję.
Dostojnemu Jubilatowi życzę dalszego prężnego rozwoju. Proszę przyjąć najlepsze życzenia satysfakcji z osiągnięć i pozycji czasopisma oraz pomyślności w realizacji kolejnych ambitnych zadań, które pragnąłbym skierować na
ręce Szanownego Pana Redaktora i wszystkich Członków Zespołu Redakcji Miesięcznika Mechanik.
Z wyrazami uznania i szacunku
Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny
6 listopada 2009 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 100-lecia istnienia czasopisma naukowo-technicznego Mechanik. Uczestniczyło w nim
ok. 150 osób ze szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych,
przedsiębiorstw przemysłowych, firm zaopatrujących zakłady
wytwórcze w środki produkcji i wielu innych instytucji. Stuletnią
historię Mechanika przedstawił w swoim wystąpieniu redaktor
naczelny prof. Kazimierz E. Oczoś.
Mechanik zaczął ukazywać się od 1 stycznia 1909 r. jako (wg
ówczesnego jego przeznaczenia) „Pismo 2-tygodniowe ilustrowane poświęcone sprawom technicznym w ogólności”. Działo
się to w Warszawie, w Królestwie Polskim, w zaborze rosyjskim.
Nie ustalono dotychczas, z czyjej inspiracji powołano do życia to
czasopismo, ale na pewno było ono wyrazem dążeń patriotycznych i postępowych, zmierzających do stworzenia periodyku dla
środowiska fachowo-przemysłowego, wprawdzie wówczas jeszcze nie licznego, ale pragnącego rozwijać na ziemiach polskich
przemysł wytwórczy.
W latach następnych, a zwłaszcza do 1946 r., losy czasopisma toczyły się w istocie pod dyktando zawiłych meandrów
naszej historii. Podczas pierwszej wojny światowej Mechanik nie
ukazywał się. Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. zaczęli do Polski wracać inżynierowie i fachowi robotnicy. Jedną
z najliczniejszych, a zarazem najbardziej wartościowych grup reemigrantów stanowili Polacy z Ameryki. Część tej grupy, będąc
w Ameryce, zorganizowała się w Stowarzyszenie Mechaników
Polskich w Ameryce i tam podjęła w latach 1918-1919 wydawanie Mechanika. Od 1920 r. Mechanik, już jako miesięcznik, zaczął
ukazywać się w Polsce i od 1927 r. stał się organem utworzonego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Jego profil
tematyczny był wielobranżowy ze względu na szczupłość rynku
wydawniczego w obszarze techniki. Na jego łamach publikowali
swoje artykułu wybitni profesorowie, jak: Ignacy Mościcki, Edward
T. Geisler, Tytus M. Huber, Janusz Groszkowski, Stefan Bryła
i inni, jak też inżynierowie z różnych dziedzin. Wybuch drugiej
wojny światowej ponownie przerwał wydawanie Mechanika. Od
1 stycznia 1946 r. wznowił on swoją działalność jako czasopismo
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
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którym jest do dzisiaj. Systematycznie kształtował się też profil
Mechanika jako periodyku poświęconego budowie i eksploatacji
maszyn.
Od początku ukazywania się Mechanik był wierny swemu
posłannictwu technologicznemu. Technologia maszyn, łącząca w sobie liczne techniki wytwarzania, gościła na jego łamach
w różnorodnej postaci – poczynając od praktycznych wskazówek warsztatowych, a kończąc na rozważaniach analitycznych
czy kompleksowych opracowaniach problemowych. Mechanik
może szczycić się tym, że zawsze współpracowali z nim wybitni
przedstawiciele nauki, konstruktorzy i technolodzy zatrudnieni
w uczelniach technicznych, instytutach badawczych, biurach
konstrukcyjnych i przedsiębiorstwach przemysłowych, upatrując
w nim właściwe forum do prezentacji użytecznych przemysłowo
i gospodarczo opracowań, analiz techniczno-ekonomicznych,
czy też różnego rodzaju innowacyjnych dokonań.
Na technologiczny charakter Mechanika zdecydowanie
wpływa – ukształtowana w ostatnich latach – praktyka publikowania vademecum osiągnięć czołowych producentów krajowych
i zagranicznych z zakresu obrabiarek, narzędzi obróbkowych,
oprzyrządowania, aparatury pomiarowo-kontrolnej, układów
sterowania, oprogramowania, systemów CAD/CAM. Nie do
pominięcia jest edukacyjna rola Mechanika. W sytuacji braku
specjalistycznych książek i innych opracowań zwartych, realnie
odzwierciedlających bieżący poziom technologii maszyn, spełnia
on, zwłaszcza dla studentów wydziałów o profilu mechanicznym,
ale też dla przemysłu, funkcję stale uzupełnianego podręcznika
współczesnych technik wytwarzania.
Podczas spotkania jubileuszowego wręczono wieloletnim
autorom i współpracownikom Mechanika oraz przedstawicielom
przedsiębiorstw i instytucji z nim współpracujących, symboliczne
„gęsie pióra” i podziękowania.
Na ręce redaktora naczelnego Mechanika skierowano listownie i bezpośrednio wiele serdecznych życzeń i gratulacji.
Redakcja Przeglądu Spawalnictwa życzy całemu zespołowi
Redakcyjnemu Mechanika dalszych sukcesów i satysfakcji oraz
wiele radości z kolejnych jubileuszy czasopisma.

Prof. Kazimierz Oczoś i przewodniczący rady programowej
prof. Mieczysław Kawalec

Prezes SIMP Andrzej Ciszewski, sekretarz generalny SIMP
Kazimierz Łasiewicki, prof. Kazimierz Oczoś, prof. Stanisław
Adamczak, prof. Mieczysław Kawalec

Prof. Kazimierz Oczoś, przewodniczący rady programowej prof. Mieczysław Kawalec i prezes SIMP Andrzej Ciszewski

W środku: Prezes FSNT NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes SIMP Andrzej Ciszewski, sekretarz generalny SIMP
Kazimierz Łasiewicki, prof. Kazimierz Oczoś

Widok sali

Zespół redakcji Mechanika: Wanda Pawłowska, Irena Dziwiszek, Kazimierz Oczoś (redaktor naczelny), Ewa Michalska, Ewa Bednarska-Dziarnowska, Krzysztof Janus
Zdjęcia: Redakcja Mechanik
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Branżowe targi w Expo Silesia
W dniach 20-22 października 2009r. w Expo Silesia
zorganizowano trzy branżowe wystawy: Międzynarodowe Targi Metali i Stali STEELMET, Targi Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Spawalniczych SilesiaWELDING oraz Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń
Powierzchni SURFPROTECT. Targi odwiedziło blisko
3400 branżowych specjalistów.
Targi zgromadziły w hali wystawienniczej Expo
Silesia ponad 100 wystawców z Polski, ale również
z sześciu innych krajów (Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Białoruś, Ukraina). Wśród stoisk
wystawienniczych można było m.in. zobaczyć urządzenie do spawania płaszczyzn zbiorników ciśnieniowych
metodą MAG/MAG, firmy specjalizujące się w metalizacji natryskowej, czy też produkty i wyroby końcowe
oraz najnowsze rozwiązania technologiczne w przemyśle metalurgicznym.
W pierwszym dniu targów podpisano umowę pomiędzy Polską Unią Dystrybutorów Stali i spółką Kolporter Expo. Porozumienie o strategicznej współpracy
podpisali: Tomasz Raczyński – prezes zarządu Kolporter Expo oraz Andrzej Ciepiela – dyrektor PUDS.
Targom towarzyszył bogaty program konferencji
i seminariów. Zaraz po podpisaniu umowy rozpoczęła się międzynarodowa konferencja zorganizowana
przez PUDS, zatytułowana „Rynek stali w Europie
środkowo-wschodniej”, w której uczestniczyło ponad 200 osób. W drugim dniu wystawy STEELMET
odbyła się konferencja „Stal i cement w infrastrukturze”, zorganizowana przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Stowarzyszenie Producentów
Cementu.
Organizatorzy konferencji pokazali rolę oraz znaczenie stali i cementu w realizacji nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych.
Podczas tegorocznej edycji Targów SURFPROTECT odbyło się seminarium zorganizowane przez
Politechnikę Śląską Technologie powierzchni w ochronie przed korozją elementów konstrukcji, maszyn
i urządzeń. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, który od
początku patronuje sosnowieckiej wystawie, zorganizował seminarium. Ochrona przed korozją aluminium
w budownictwie i budowie maszyn. W tym roku targi
SURFPROTECT zostały uzupełnione o Salon Farb
i Lakierów.
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Wystawę SilesiaWELDING uzupełniał Salon Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej. Partnerem Salonu BHP została firma Kirschstein
& Partner, która w czasie targów zorganizowała prezentację zatytułowaną „Zarządzanie świadomością”.
Podczas targów odbyła się również prezentacja Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów na temat:
„Nowości w robotyzacji spawania”.
Nagrodzeni medalami Expo Silesia i wyróżnieni
W ramach Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń Powierzchni Surfprotect w kategorii produkt/usługa przyznano trzy medale Expo Silesia:
– ZINGAMETALL POLAND S.C. za ZINGA za preparat
(system) antykorozyjny do cynkowania na zimno;
– Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. za grupę nowej
generacji środków antykorozyjnych zawierających
lotne inhibitory korozji o nazwie ANTICORIT VCI;

– Instytut Mechaniki Precyzyjnej za technologię precyzyjnego gazowego azotowania antykorozyjnego.
W ramach targów Silesia WELDING przyznano
medal Expo Silesia firmie PTH Compart – Z. Dziembowski za urządzenie do zgrzewania śrub i nakrętek
SOYER BMK – 16.
Jury konkursu zdecydowało również o dwóch wyróżnieniach. Wyróżnienie Expo Silesia w kategorii produkt/
usługa w ramach targów SilesiaWELDING jury przyznało za: MANIPULATOR PROGRAMOWALNY SERIA MANIPULATORÓW firmie Elko-77 Zakład Elektromechaniczny K. Świstalnicki.
Organizatorzy targów postanowili przyznać również
wyróżnienie w kategorii najciekawsza ekspozycja stoiska dla firmy ZALCO Sp. z o.o.

Firma Messer zainwestowała 30 mln euro
w nowy zakład w Rybniku
Grupa Messer, wykorzystując swą silną pozycję na kluczowych rynkach w Europie i Azji, realizuje konsekwentnie
strategię ekspansji w Polsce. Inwestycja o wartości ponad 30
milionów euro dotyczy uruchomienia nowoczesnego zakładu
produkcyjnego w Rybniku. Zakład ten jest zlokalizowany w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Działalność produkcyjna prowadzona jest przez spółkę Eloros Sp. z o.o., w której
Messer Polska Sp. z o.o. oraz Cryogenic Engineering GmbH
należący do Grupy Messer posiadają po 50% udziałów.
To, co wyróżnia tę inwestycję, to specjalnie zaprojektowana na potrzeby polskiego zakładu instalacja oparta na
proekologicznych rozwiązaniach i najnowocześniejszej technologii produkcji gazów metodą kriogenicznego rozdziału powietrza, mówił właściciel Messer Group GmbH, Stefan Messer. zastosowanie tak innowacyjnych rozwiązań możliwe jest
dzięki wieloletniemu, międzynarodowemu doświadczeniu na
rynkach globalnych. W Rybniku produkowane będą: ciekły
tlen, azot i argon.
Odbiorcami gazów ciekłych wyprodukowanych w Rybniku
będą klienci reprezentujący m.in. przemysł hutniczy, samochodowy, chemiczny, zakłady branży wyrobów i konstrukcji
stalowych, przemysł spożywczy, ochronę środowiska, medycynę, laboratoria oraz instytuty naukowo-badawcze.
Firma Messer, założona przez Adolfa Messera w 1898
roku, jest obecnie największą na świecie prywatną, rodzinną
firmą produkującą gazy techniczne, specjalne, spożywcze
i medyczne oraz sprzęt do technik gazowych. Spółka prowadzi działalność na rynkach 30 krajów w Europie, Azji i Peru.
W jej strukturach znajduje się ponad 60 spółek operacyjnych.
Koncern działa na rynku polskim od 1992 r. Siedziba firmy
Messer Polska Sp. z o.o. znajduje się w Chorzowie, oddziały usytuowane są w największych centrach przemysłowych

Polski: w Kędzierzynie- Koźlu, Policach, Poznaniu, Środzie
Śląskiej i Warszawie. Składy gazów technicznych zlokalizowane są na terenie całego kraju. Produkcja gazów odbywa się w
pięciu miejscach: w Chorzowie, Kędzierzynie- Koźlu, Policach
i Środzie Śląskiej oraz nowo powstałym zakładzie w Rybniku.

Przegląd spawalnictwa 12/2009

51

Zakład produkcyjny w Rybniku – opis inwestycji
W pełni samodzielne centrum produkujące gazy przemysłowe jest pierwszym w ramach Grupy Messer w Polsce
zakładem kriogenicznego rozdziału powietrza i należy do najnowocześniejszych tego typu jednostek na świecie. Zakład
wykorzystuje najnowsze i sprawdzone rozwiązania technologiczne. Budowa instalacji oparta jest na nowoczesnych,
proekologicznych rozwiązaniach, już na etapie projektowania
została przystosowana do wytwarzania gazów skroplonych
o parametrach czystości umożliwiających stosowanie tych
gazów bezpośrednio w medycynie i przemyśle spożywczym.
Gazy produkowane w Rybniku są przeznaczone na rynek
polski, czeski i słowacki. Nowo powstała instalacja dodatkowo wzmocniła pozycję konkurencyjną Messer Polska na
rynku.
Realizacja inwestycji została rozpoczęta w drugiej połowie 2007 roku. Specjalistyczna instalacja rozdziału powietrza
produkująca azot, tlen i argon została wykonana na zamówienie Grupy Messer przez Hangzhou Hangyang Co. Ltd., który
realizuje ok. 50 podobnych inwestycji rocznie. Przy realizacji
projektu korzystano także z usług przedsiębiorstw z okolic
Rybnika, dzięki czemu powstały dodatkowe miejsca pracy w
lokalnych firmach współpracujących z inwestorem. W Zakładzie znalazło zatrudnienie 11 pracowników nadzorujących w
pełni zautomatyzowany proces produkcyjny.
Opis procesu produkcji gazów skroplonych metodą
kriogenicznego rozdziału powietrza
Rektyfikacja ciekłego powietrza
W urządzeniach do rektyfikacji, czyli rozdziału ciekłego
powietrza, skrapla się osuszone i oczyszczone powietrze
pochodzące z otoczenia, po czym wyodrębnia się z niego
podstawowe składniki: tlen, azot i argon w postaci gazowej
i ciekłej. W ten sposób w ciągu zaledwie jednej godziny można wyprodukować ok. 10 t. ciekłego tlenu, około 8 t. azotu
i pół tony argonu.
Kolumna destylacyjna
Kolumna destylacyjna jest sercem urządzenia do rektyfikacji ciekłego powietrza. Skroplone powietrze ulega rozdzieleniu w termicznym procesie podziału (rektyfikacji) na jego
główne składniki: azot, tlen i argon. Jest to czysto fizyczny,
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niskotemperaturowy proces, podczas którego nie przebiegają żadne reakcje chemiczne. W dół kolumny spływa ciekła mieszanina produktów w przeciwprądzie do strumienia
unoszącego się gazu. Ciecz zbiera się na półkach sitowych
kolumny, gdzie przedostaje się przez nią strumień pęcherzyków par gazu. Ze strumienia gazu wykrapla się (przybiera postać cieczy) przy tym przede wszystkim odparowujący
w wyższej temperaturze tlen (temperatura wrzenia -183°C).
Z cieczy odparowuje w pierwszej kolejności wrzący w niższej
temperaturze azot (temperatura wrzenia -196°C). W górnej
części kolumny rektyfikacyjnej zbiera się więc azot, w dolnej
części ciekły tlen. Przez odparowywanie tlenu w dolnej części
kolumny i dodawanie ciekłego azotu w górnej części kolumny,
proces kontynuowany jest tak długo, aż osiągnięty zostanie
oczekiwany stopień czystości poszczególnych gazów.
W urządzeniu do rektyfikacji ciekłego powietrza należy
stale utrzymywać niską temperaturę, którą uzyskuje się za
pomocą turbin ekspansyjnych. Podczas procesu rozprężania osiąga się bardzo duży spadek temperatury – do -185oC.
Proces ten można równać z procesem gwałtownego rozprężenia podczas użycia dezodorantu w aerozolu, kiedy pojemnik wyraźnie się ochładza. Urządzenie zlokalizowane w Rybniku ma dwie turbiny ekspansyjne, dzięki którym osiąga się
spadek temperatury o około 160oC.
Łączna masa kolumny głównej zamontowanej w Rybniku
wynosi 45 ton. Mierzy ona ok. 56 m, jej średnica to ok. 2,20
metra. Natomiast kolumna do pozyskiwania argonu mierzy
ok. 39 metrów, ma średnicę 1,90 metra i masę ok.17 t.
Obie kolumny zostały zbudowane przez firmę Hangzhou
Hangyang Co.Ltd. i przetransportowane pod koniec lutego
2009 roku do Polski. Cała operacja transportu zajęła około
sześciu tygodni. Następnie zostały one umieszczone w obudowie tzw. Coldbox. Obudowa kolumn jest wypełniona perlitem jako materiałem izolacyjnym, zapobiegającym przenikaniu temperatury z otoczenia.
Wytworzone gazy magazynowane są w zbiornikach stokażowych, a następnie po przetankowaniu transportowane
cysternami drogowymi do końcowych odbiorców.

Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
Urząd Dozoru Technicznego
Polska Izba Spawalnicza

51. Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza

Przedstawiciele organizatorów podczas otwarcia Konferencji: prof.
dr hab inż. Jacek Senkara, prof. dr hab inż. Andrzej Kolasa, Prezes UDT mgr inż. Marek Walczak, Prezes Sekcji Spawalniczej SIMP
dr inż. Jan Plewniak (fot. Arkadiusz Krajewski)

W Dębem pod Warszawą w malowniczo położonym koło zapory wodnej Zalewu Zegrzyńskiego Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska
w dniach 22-24 października br. odbyła się 51 NaukowoTechniczna Konferencja Spawalnicza pod hasłem „Postęp w
spawalnictwie. Bezpieczeństwo techniczne, materiały, urządzenia, technologie”. Było to tradycyjne spotkanie spawalników, które rozpoczęło już drugą „pięćdziesiątkę” corocznych,
ogólnopolskich konferencji. Głównymi organizatorami byli w
tym roku: Sekcja Spawalnicza SIMP, Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej, Urząd Dozoru Technicznego
i Polska Izba Spawalnicza. W Konferencji wzięło udział 130
uczestników reprezentujących wszystkie liczące się w spawalnictwie krajowe ośrodki badawcze, uczelnie i przemysł.
Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Konferencji oraz prezes Polskiej Izby Spawalniczej prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa. Ze strony uczelni
uczestników Konferencji powitał Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji PW i Kierownik Zakładu Inżynierii Spajania
prof. dr hab. inż. Jacek Senkara. Urząd Dozoru Technicznego reprezentował sam Prezes mgr inż. Marek Walczak, a
Sekcję Spawalniczą SIMP jej Prezes dr inż. Jan Plewniak.
Podczas otwarcia konferencji prof. Andrzej Kolasa podziękował redakcjom krajowych czasopism spawalniczych
(Przegląd Spawalnictwa, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa z
Gliwic, Spajanie) za patronat medialny oraz wyraził wdzięczność Urzędowi Dozoru Technicznego za współorganizowanie Konferencji.
Głównym celem Konferencji była prezentacja aktualnie
prowadzonych prac naukowych i technicznych o charakterze
teoretycznym i aplikacyjnym oraz wymiana poglądów i doświadczeń w dziedzinie szeroko rozumianego spawalnictwa.
Podczas dwóch dni obrad wygłoszono 31 referatów, w sześciu sesjach plenarnych. Sześć referatów zaprezentowano w

sesji plakatowej. Wszystkie wystąpienia reprezentowały wysoki poziom merytoryczny i zostały przyjęte przez uczestników z wielkim zainteresowaniem. Na koniec pierwszego dnia
konferencji odbyła się uroczysta kolacja w ładnej scenerii
ogrodu zimowego, podczas której prowadzono rozmowy towarzyskie i wymieniano doświadczenia zawodowe.
W drugim dniu konferencji po zakończeniu trzeciej sesji
plenarnej otwarto wystawę firm branży spawalniczej, podczas
której prezentowane były najnowsze osiągnięcia i innowacje
techniczne. W wystawie udział wzięły następujące firmy:
Kemppi, która pokazała najnowsze urządzenia do spawania
łukowego w gazach osłonowych, Państwowy Instytut Automatyki Przemysłowej z prezentacją swoich dokonań we wdrażaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, Precoptic Co.
– Nikon z pokazami najnowszych mikroskopów metalograficznych, Rywal-RHC z bogatą ofertą urządzeń materiałów,
narzędzi do spawalnictwa, Supra-Elco – Fronius z jej najnowszymi urządzeniami, w tym urządzeniem do metody CMT,
Technika Spawalnicza z Poznania z szeroką ofertą sprzętu
spawalniczego i robotami Panasonic oraz ZASO z pokazami własnego systemu do mechanizacji spawania łukowego
i cięcia termicznego. Czynne było też cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji stanowisko
doradcze
Urzędu
Dozoru
Technicznego,
w którym eksperci UDT udzielali różnego rodzaju porad w
zakresie bezpieczeństwa technicznego. Przerywnikiem w intensywnych obradach konferencyjnych była piesza wycieczka na zaporę w Dębem, gdzie zwiedzono zaplecze techniczne elektrowni wodnej.
Po zakończeniu ostatniej sesji plenarnej prof. dr hab. inż.
Jan Pilarczyk – dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
dokonał zamknięcia i podsumowania konferencji. Dziękując
organizatorom oraz Komitetowi Naukowemu za trud włożony
w organizację konferencji podkreślił wysoki poziom merytoryczny wygłoszonych referatów i ciekawą dyskusję podczas
obrad.

Uczestnicy Konferencji podczas dyskusji (fot. Jarosław Grześ)
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Tematka wygłoszonych referatów
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

[18]
[19]
[20]
[21]
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Marek Walczak – Nowa rola UDT w systemie zapewnienia bezpieczeństwa technicznego
Jan Pilarczyk, Marek Banasik, Jerzy Dworak, Sebastian Stano – Spawanie laserowe ze spoiwem – badania i możliwości aplikacji przemysłowych
Jerzy Nowacki, Adam Sajek – Wybrane aspekty spajania biomateriałów
Andrzej Klimpel, Aleksander Olejnik, Aleksander
Lisiecki, Damian Janicki – Naprawcze spawanie laserowe uszkodzonych zgrzein oporowych punktowych
płaszcza chłodnicy samolotu odrzutowego
Jerzy Łabanowski, Dariusz Fydrych, Paweł Kallas,
Mariusz Tałaj – Spawanie podwodne stali odpornej na
korozję typu dupleks
Marcin Korzeniowski, Andrzej Ambroziak, Paweł
Kustroń – Ocena wysokości jądra zgrzeiny ultradźwiękową metodą echa w czasie rzeczywistym
Jacek Senkara – Współczesne stale karoseryjne dla
przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne
ich zgrzewania
Lechosław Tuz, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa – Zgrzewanie tarciowe metodą FSW stopów magnezu AZ91 i AM-Lite
Marek Gucwa, Robert Bęczkowski – Odporność na
zużywanie erozyjne płyt trudnościeralnych wykonanych
drutem SSA Corthal 61
Dariusz Frydrych, Grzegorz Rogalski – Wpływ warunków spawania podwodnego metodą lokalnej komory
suchej na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie
Aneta Ziewiec, Jacek Czech, Edmund Tasak – Pękanie złączy spawanych stali nierdzewnej martenzytycznej
w gatunku 17-4PH utwardzanej wydzieleniowo miedzią
Kwiryn Wojsyk, Grzegorz Golański, Marek Gucwa
– Analiza przyczyn kruchego pękania przegrzewaczy
pary pierwotnej
Jacek Saperski, Michał Wińcza – Jakość prac spawalniczych, a problemy ekonomiczne wytwarzania
Aneta Ziewiec, Edmund Tasak – Pękanie zbiorników
i cystern eksploatowanych w wilgotnym gazie LPG
zanieczyszczonym siarkowodorem
Andrzej Nieroba, Marcin Siennicki – Aplikacje zrobotyzowanego cięcia i ukosowania plazmą
Zbigniew Mirski, Kazimierz Granat, Hubert Drzeniek,
Tomasz Piwowarczyk, Tomasz Wojdat – Lutowanie
miękkie aluminium z miedzią
Irena Dul, Jan Kopeć, Agnieszka Poradka, Lucyna Turowska, Tomasz Babul, Stefan Kowalski,
Jerzy Jakubowski, Jacek Senkara – Wpływ wybranych czynników technologicznych na proces lutowania
próżniowego stopów Ni i stali wysokostopowej 18-8
Jan Godek – Pakietowanie ogniw litowo-jonowych metodą punktowego mikrozgrzewania rezystancyjnego
Janusz Adamiec, Wojciech Gawrysiuk, Michał Więcek
– Spawanie rur ożebrowanych laserem światłowodowym
Bolesław Klein – Technologia spawania laserami
dyskowymi
Alan Philips, Mirosław Nowak, Marcin Nowak – Spawanie elektronowe w ciśnienia zredukowanym – Innowacyjna metoda spawania słupów elektrowni wiatrowych
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[22] Jakub Górecki, Andrzej Kolasa – Wpływ sposobu
przechodzenia metalu w łuku przy spawaniu metodą
MAG na właściwości złączy
[23] Andrzej Marmołowski, Tadeusz Piątkowski – Zależności wiążące parametry spawania drutami proszkowymi
[24] Jan Plewniak, Kwiryn Wojsyk – Przydatność konstrukcji spawanych złożonych z przenikających się zamkniętych profili kształtowanych na zimno w świetle bezpiecznej ich eksploatacji
[25] Michał Urzynicok, Krzysztof Kwieciński, Jacek
Słania – Zastosowanie nowoczesnych metod spawania
przy wykonywaniu połączeń doczołowych rur ze stali
martenzytycznej P92 (X10CrWMoVNb9-2)
[26] Jolanta Matusiak, Tomasz Pfeifer – Badanie
warunków technologicznych i środowiskowych spawania
stopów aluminium metodami niskoenergetycznymi
[27] Katarzyna Olszewska – Technologiczne aspekty
spawania elementów z tytanu, miedzi i stali o różnych
zawartościach węgla
[28] Marek Petz – Współczesne zrobotyzowane spawanie
[29] Andrzej Czopik – Spawanie elektronowe – komputerowy system sterowania – nowe możliwości
[30] Marek Węglowski, Tomasz Chmielewski, Krzysztof
Kudłap – orównanie wybranych właściwości nowoczesnych spawalniczych inwertorowych źródeł energii przeznaczonych do spawania metodą MAG
[31] Krzysztof Skrzyniecki, Paweł Cegielski, Andrzej
Kolasa, Arkadiusz Krajewski – Kompatybilność
elektromagnetyczna spawalniczych źródeł energii elektrycznej

Tematyka sesji plakatowej
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

Andrzej Kolasa, Dariusz Golański, Paweł Cegielski,
Arkadiusz Oneksiak – Modelowanie numeryczne odkształceń w spawanych blachownicach teowych
Joanna Radziejewska, Wojciech Kalita – Badania
wpływu parametrów obróbki hybrydowej na mikrostrukturę warstwy wierzchniej
Mariusz Bober, Jarosław Grześ – Wymiar fraktalny
wybranych struktur kompozytowych powłok napawanych plazmowo
Arkadiusz Krajewski, Paweł Cegielski, Michał Hudycz, Andrzej Kolasa, Krzysztof Skrzyniecki – Nakładanie powłok i spajanie z wykorzystaniem pulsacyjnego
mikrozgrzewania oporowego
Tomasz Chmielewski, Dariusz Golański – Wybrane
właściwości powłok Ti natryskiwanych termicznie na
podłoża ceramiczne AlN
Mateusz Grzybicki, Jerzy Jakubowski – Badania porównawcze spawania blach ze stali karoseryjnej metodami CMT oraz MIG/MAG

Za Komitet Organizacyjny:
Tomasz Chmielewski, Andrzej Kolasa

Nowości wydawnicze

Edmund Tasak, Aneta Ziewiec: Spawalność materiałów
konstrukcyjnych. T. 1. Spawalność stali. Wydawnictwo JAK
Kraków, 2009, s. 472
Na rynku księgarskim do tej pory występował odczuwalny
brak pozycji literaturowej kompleksowo traktującej o spawalności materiałów konstrukcyjnych. Można było znaleźć kilka
pozycji zawierających informacje o spawalności różnych, często pojedynczych grup lub wręcz gatunków stali lub innych
rodzajów materiałów konstrukcyjnych. Nakłady wydanych
wcześniej, książek pt. Spawalność i kruchość stali autorstwa
S. Butnickiego oraz Spawalność stali autorstwa E. Tasaka
zostały dawno wyczerpane. Nowe pokolenie konstruktorów
i spawalników nie miało więc zbiorczego opracowania, które
gromadziłoby w jednej pozycji literaturowej komplet informacji dotyczących materiałowych i technologicznych problemów
spawania stali ze szczególnym uwzględnieniem stali po obróbce termomechanicznej, stali do pracy w podwyższonej
i obniżonej temperaturze, żarowytrzymałych stali nowej generacji, stali nierdzewnych i stali kwasoodpornych.
Lukę tę uzupełnia wydana w bieżącym roku książka autorów Edmunda Tasaka i Anety Ziewiec Spawalność materiałów konstrukcyjnych. T. 1. Spawalność stali. W planie jest
przygotowanie tomu 2, w którym będą przedstawione zagadnienia spawalności innych materiałów, takich jak staliwa, żeliwa, stopy aluminium, tytanu itp.
W prezentowanej książce całość materiału ujęto w 9 rozdziałach.
W rozdziale 1 przedstawiono definicje spawalności oraz
wpływ składu chemicznego na spawalność stali. Ponieważ
niedostateczna spawalność przejawia się powstawaniem
pęknięć, w rozdziale 2 omówiono mechanizmy tworzenia
pęknięć gorących, zimnych, lamelarnych, wyżarzeniowych
oraz sposoby zapobiegania pękaniu. Omówiono także mechanizmy pękania plastycznego i kruchego oraz wpływ czynników na temperaturę przejścia stali w stan kruchy.

Rozdział 3 obejmuje: obliczeniową ocenę spawalności
stali w oparciu o dostępne w literaturze wskaźniki skłonności
do powstawania poszczególnych rodzajów pęknięć, analityczne wyznaczanie wykresów przemian strukturalnych austenitu
w stalach w warunkach spawalniczych CTPC-S oraz temperaturę przejścia w stan kruchy. Omówiono również programy komputerowe, które służą do wspomagania opracowania
technologii spawania i ocenę spawalności. W rozdziale 4 opisano stosowane w praktyce laboratoryjnej metody badania
spawalności stali oraz odporności stali na kruche pękanie.
W następnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę
poszczególnych grup stali: konstrukcyjnych niestopowych
(rozdz. 5), niskostopowych i o wysokiej wytrzymałości (rozdz.
6), stali przeznaczonych do pracy w obniżonej temperaturze
(rozdz. 7), podwyższonej i wysokiej temperaturze (rozdz. 8)
oraz stali nierdzewnych, kwaso- i żaroodpornych (rozdz. 9).
Ponadto wyjaśniono mechanizmy:
– umacniania stali, zmiękczenia w obszarze strefy wpływu
ciepła (SWC) stali ulepszanych cieplnie, efekt Bauschingera itp.,
– kruchości złączy spawanych spowodowanej warunkami
spawania, procesem starzenia, obróbki cieplnej po spawaniu albo eksploatacji,
– korozji spoin stali nierdzewnych i sposoby jej zapobiegania,
– pękania w wyniku korozji naprężeniowej stali niestopowych eksploatowanych w różnych środowiskach,
– pękania w SWC stali nierdzewnych umacnianych wydzieleniowo miedzią.
W każdym rozdziale opisującym daną grupę stali podano
zalecenia technologiczne dotyczące spawania i obróbki cieplnej złączy spawanych.
Książka jest bardzo wartościowa, jej poziom naukowy wysoki, a dodatkowym atutem jest to, że wiele rozważań natury
teoretycznej Autorzy poparli przykładami konkretnych przypadków z praktyki przemysłowej. Dotyczy to zwłaszcza przykładów różnego rodzaju pęknięć występujących w rzeczywistych, przemysłowych konstrukcjach spawanych. Na uwagę
zasługuje zarówno trafnie dobrana dokumentacja fotograficzna, jak i liczne, starannie opracowane rysunki. Mechanizmy
omawianych zjawisk zilustrowano schematami autorskimi,
w większości po raz pierwszy publikowanymi, co znacznie
ułatwia zrozumienie analizowanych problemów. Niniejsza
książka jest dowodem na to, że o zagadnieniach trudnych
i skomplikowanych można pisać jasno i prosto.
Biorąc pod uwagę wspomniane zalety książki, jej wysokie
walory dydaktyczne i naukowe, można ją polecić studentom
takich kierunków, jak: inżynieria materiałowa, metalurgia,
mechanika czy budowa maszyn, pracownikom naukowym
uczelni technicznych i innych placówek naukowo-badawczych, a także inżynierom zatrudnionym w różnych gałęziach
przemysłu, którzy w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z problemami doboru stali na konstrukcje i ich spawaniem.
Doc. dr hab. inż. Mirosław Łomozik
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Oszczędność + jakość, czyli TruTool TKF 1500 SPro
Ukosowarka TruTool TKF 1500 SPro to najnowsze
rozwiązanie w klasie ukosowarek oferowanych przez
markę TRUMPF. Zastosowany w TruTool TKF 1500
SPro nowatorski układ samojezdny znacznie przyspiesza wykonywanie ukosów odcinków prostych bez potrzeby prowadzenia maszyny po materiale. Pozwala
więc w pełni wykorzystywać moce produkcyjne – pracownik, który dotychczas musiał prowadzić maszynę,
może z powodzeniem wykonywać inne czynności. Posiadając płynną regulację kąta ukosowania od 20° do
55° oraz możliwości zastosowania różnego typu noży,
ukosowarka z łatwością obrabia stale o wytrzymałości od
250 N/mm2 do 800 N/mm2. Maksymalna długość ukosu
wynosząca 15 mm doskonale sprawdzi się w obróbce
grubszych blach podczas tworzenia ukosów pod spoiny
typu V, Y, K czy X. Zastosowany system ukosowania
(poprzez dłutowanie materiału) nie wymaga od pracownika dodatkowej obróbki zukosowanej powierzchni. Należy podkreślić, że powierzchnia zukosowana pozostaje
niezmieniona cieplnie (cała energia ukosowania pochłaniana jest przez odpad w postaci wiórów). W ofercie dostępne są modele jedno- i dwubiegowe.
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Spawanie elektronowe
w ciśnieniu zredukowanym –
innowacyjna metoda spawania
słupów elektrowni wiatrowych
Electron bean welding in reduced
pressure with the innovation method
of welding of posts of wind power plants

Streszczenie

Abstract

Poniższy referat przedstawia nowoczesną metodę spawania słupów elektrowni wiatrowych wiązką elektronów w
ciśnieniu zredukowanym. Została omówiona metoda i jej
zalety a także możliwe zastosowanie w różnych gałęziach
przemysłu w tym: nuklearnego oraz energetycznego.Całość została poparta różnymi rysunkami i szkicami a także
porównaniami do technologii obecnie stosowanych.

Below report represents modern technology of welding
wind power plants with reduced pressure electron beam.
We described this welding method and its possible employment in different branches, including: nuclear and
power industry. Full report is supported of different pictures and sketches as well as comparisions for actual used
technologies.

Wstęp
Według najnowszych danych EWEA (European Wind Energy Association) z lutego 2009 r. można
stwierdzić, że w 2008 r. energia wiatrowa odnotowała
największy wzrost zainstalowanej mocy w stosunku do
reszty źródeł energii [8].
Alan Philips – MIEX, inż. Mirosław Nowak
– Cambridge Vacuum Engineering, W. Brytania,
Marcin Nowak – Technika Spawalnicza Poznań.

W ubiegłym roku w Unii Europejskiej zainstalowano
łącznie 19 700 MW energii, w tym aż 43% (8 400 MW)
pochodziło z farm wiatrowych. Reszta prezentuje się
następująco: 6 900 MW (35%) z elektrowni zasilanych
gazem, 2 500 MW (13%) z elektrowni zasilanych ropą
naftową, 800 MW (4%) z elektrowni węglowych oraz
500 MW (2%) z elektrowni wodnych. Rynek polski jest
nadal dość słabo rozwinięty. Energia wiatrowa w naszym kraju na koniec 2008 r. dostarczała tylko 500 MW
[8]. Według Andreasa Eichlera – rzecznika prasowego Vestas Deutschland – jednego z największych producentów elektrowni wiatrowych, zamówienia są tak
duże, że producenci elektrowni wiatrowych nie mogą
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sprostać oczekiwaniom klientów. Potencjalni inwestorzy muszą liczyć się z blisko dwuletnim czasem oczekiwania na dostawę zamówionych elektrowni. Rozwój
energetyki wiatrowej trwa nadal. Eksperci uważają,
że w 2017 r. zainstalowana moc nowych elektrowni
wiatrowych osiągnie wielkość 107 GW – pięciokrotnie
przewyższając tę z 2007 r. W skali światowej przekłada się to na rynek o rocznej sprzedaży 100 mld euro
[4]. Według danych brytyjskich w najbliższych latach
tylko wzdłuż wybrzeża Anglii i Szkocji zamontowanych zostanie ponad 10 000 elektrowni wiatrowych.
Krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy chcą wybudować
w polskich obszarach morskich pięć dużych elektrowni wiatrowych. Najbardziej ambitne plany ma państwowa Polska Grupa Energetyczna, która do 2020
r. planuje budowę morskich farm wiatrowych o mocy
1000 MW. Przewidywane nakłady na inwestycje
w perspektywie 11 lat to ok. 13,4 mld zł [7]. Eksperci
są przekonani, że farmy na morzu będą przyszłością energetyki wiatrowej. Ludzie nie chcą widzieć
w swojej najbliższej okolicy turbin, dlatego według
Per Holmgarda, wiceprezesa duńskiej firmy Dong
Energy Renewables, trzeba będzie odejść z farmami
wiatrowymi jak najdalej w morze [7].

Metoda spawania wiązką
elektronów w ciśnieniu
zredukowanym (RPEBW)
Spawanie wiązką elektronów o dużej gęstości mocy
(10÷100 kW/mm2) znane jest od ponad 50 lat. Kraje, w
których następował i następuje najszybszy rozwój tej
techniki, to przede wszystkim USA, Japonia, Niemcy,
Francja, Anglia i dawny ZSRR, a więc kraje o ogromnych możliwościach technicznych i finansowych [3].
Spawanie wiązką elektronów przeżywało burzliwy
rozwój w latach siedemdziesiątych. Lata następne to
ciągłe doskonalenie urządzeń do spawania i technologii. Urządzenia są coraz lepsze technicznie, wręcz
wyrafinowane [3].
Na świecie pracuje ok. 3000 spawarek – w Niemczech 180, a w Polsce tylko 9 [3].
Spawanie elektronowe jest procesem łączenia metali realizowanym przez bombardowanie styku łączonych
elementów wiązką elektronów o dużej gęstości energii.
Prawie natychmiastowa zamiana energii kinetycznej
elektronów na ciepło w miejscu zderzenia z powierzchnią spawanego przedmiotu powoduje lokalne stopienie materiału i wytworzenie spoiny po jego ponownym
zakrzepnięciu. Proces kształtowania spoiny jest dwuetapowy: w pierwszym etapie powstaje kanał wskutek bezpośredniego oddziaływania wiązki elektronów;
w drugim – strumień ciekłego metalu powoduje zmianę
wymiarów kanału, głównie w górnej części (rys. 1).
Urządzenia do spawania wiązką elektronów niezależnie od wielkości i przeznaczenia składają się z pięciu podstawowych zespołów funkcjonalnych (rys. 2):
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układu próżniowego (10-2÷10-5 mbar),
generatora wiązki elektronów,
bloku roboczego,
systemu sterowania,
systemu monitorowania.
Zespoły te mogą być wykonane w różnych wariantach w zależności od przeznaczenia urządzenia.
W konwencjonalnym spawaniu wiązką elektronów
uzyskanie wysokiej jakości spoin wiąże się z koniecznością umieszczenia elementów spawanych w specjalnych komorach próżniowych, co ogranicza metodę
do spawania elementów o niewielkich wymiarach. Im
wymiary elementów są większe, tym większe są koszty
uzyskania odpowiedniej próżni w komorze.
Elementy o dużej grubości (powyżej 50 mm) w klasycznym spawaniu elektronowym wymagają próżni
5 x 10-3 bar. W technologii spawania wiązką elektronów w ciśnieniu zredukowanym (Reduced Pressure
Electron Beam Welding) wymagana próżnia to zaledwie 10-1÷10 mbar. W połączeniu z technikami szybkiego zaciskania komór na średnicach zewnętrznych
i wewnętrznych elementów kołowych, a także z uwagi na możliwość stosowania lokalnego przesuwnego
uszczelnienia na elementach spawanych wzdłużnie
(rys. 9÷11), metoda RPEBW staje się innowacyjną,
choć kosztowną technologią wytwarzania [6].
Podstawowe różnice między spawaniem elektronowym (EBW) a spawaniem elektronowym w ciśnieniu
zredukowanym (RPEBW) są następujące:
– w metodzie RPEBW nie ma próżniowej komory roboczej; w komorze roboczej panuje ciśnienie
10-1÷10 mbar (na rys. 1 pokazano, jak kształtuje się
promień wiązki w zależności od ciśnienia w komorze roboczej);
– w technologii RPEBW podczas trwania procesu
spawania pompy podtrzymują ciśnienie w komorze
roboczej [6].
–
–
–
–
–

Rys. 1. Kształtowanie się promienia wiązki w zależności od ciśnienia
(a÷d) [6]
Fig. 1. Forming of a radius of the beam depending on pressure
(a÷d) [6]

– działo elektronowe do technologii RPEBW ma inną
budowę, szczególnie w rozmieszczeniach dysz i cewek korygujących (budowę i widok działa elektronowego przedstawiono rys. 2 i 3).
Zalety procesu spawania metodą RPEBW są następujące:
– typowy system RPEBW wytwarza ściśle kontrolowaną wiązkę umożliwiającą spawanie elementów
o grubości w zakresie 50÷100 mm (rys. 1, 4);
– praca w niskiej próżni znacząco redukuje czas jej
uzyskania złączy – o ok. 75% w porównaniu z użyciem standardowych pomp;
– spoiny są wolne od wtrąceń atmosferycznych;
– komora zaciskowa jest elastyczna, umożliwia zastosowanie ruchomych uszczelnień w aplikacjach
wymagających ciągłego spawania na rurach i powierzchniach płaskich;

– wydłużona jest twardość i stabilność katody;
– proces umożliwia instalację lokalnych pomp
i uszczelnień;
– metoda umożliwia spawanie elektronowe wielkogabarytowych elementów;
– spoiny mają powtarzalną jakość, podobnie jak przy
spawaniu elektronowym w wysokiej próżni;
– możliwość spawania wiązką elektronów na miejscu
budowy rozszerza zakres zastosowań przy znacznym obniżeniu kosztów wytwarzania.
Metoda spawania wiązką elektronów została oceniona i przetestowana w wielu zastosowaniach. Proces ma ogromne znaczenie dla tych gałęzi przemysłu,
które wykorzystują elementy wielkogabarytowe ze stali
i innych metali nieżelaznych, jak np. miedzi.

Zastosowanie technologii RPEBW
Przemysł nuklearny
Po raz pierwszy spawanie metodą RPEBW zastosowano w szwedzkiej firmie SKB, która umieszcza odpady jądrowe w specjalnych kanistrach miedzianych
(rys. 5÷8). Wykonane technologią RPEBW kanistry o
średnicy 1 m i długości 5 m są następnie umieszczane w skalnym podłożu na głębokości 500 m. Grubość
ścianki i wieka kanistra wynosi po 50 mm.

Rys. 2. Budowa działa elektronowego RPEBW
Fig. 2. View of the RPEBW electron gun

Rys. 3. Widok działa elektronowego RPEBW
Fig. 3. View of the RPEBW electron gun

Rys. 4. Złącze spawane wykonane metodą RPEBW, grubość blachy
ze stali niestopowej 100 mm, ciśnienie zredukowane do 1 mbar [6]
Fig. 4. Welded joint made using the RPEBW method, thickness
of a sweet made of unalloyed steel 100 mm, pressure reduced to
1 mbar [6]

Rys. 5. Schemat kolumny działa spawającej kanister
Fig. 5. Diagram of a gun column welding a canister

Rys. 6. Stanowisko
do spawania kanistra
Fig. 6. View of a
station for welding
of a canister
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Przemysł energetyczny
– wieże pod elektrownie wiatrowe
Typowa przybrzeżna turbina wiatrowa o mocy 5
MW wymaga pala fundamentowego o średnicy 5 m
i długości 60 m ze stali grubości blachy 100 mm. Każda
wieża ma masę ok. 750 t i zawiera ok. 450 m długości
spoin. Cykl produkcyjny tych wież ma główny wpływ na
koszt i pracochłonność projektu. Fundamenty jednopalowe pokazano na rysunku 16.
W technologii RPEBW stosuje się identyczne jak
przy spawaniu łukiem krytym urządzenia peryferyjne,
takie jak pozycjonery, obrotniki czy słupowysięgniki.
Największą trudnością jest specjalne wykonanie tzw.
lokalnych uszczelnień – zarówno do spawania wzdłużnego (rys. 9), jak i obwodowego (rys. 10 i 11). Od konstrukcji tego uszczelnienia zależy praca pomp, które
podtrzymują ciśnienie. Na rysunkach 12 i 13 pokazano
prototypy instalacji do spawania wzdłużnego i obwodowego RPEBW.
Firma ESAB na zlecenie holenderskiej firmy SIF
Group BV opracowała i wdrożyła technologię spawania łukiem krytym (SAW) do łączenia jednopalowych
fundamentów z rur stalowych na potrzeby największej morskiej farmy wiatrowej Q7 w holenderskim

Rys. 7. Widok stanowiska od strony obrotnika
Fig. 7. View of a station from the welding positioner side

Rys. 8. Grota do umieszczania kanistrów
Fig. 8. Cave for placing of canisters
Rys. 9. Lokalne uszczelnienie (spawanie wzdłużne) [6]
Fig. 9. Local seal (longitudinal welding) [6]

Ze względu na promieniotwórczość odpadów proces jest całkowicie zautomatyzowany. Firma gwarantuje trwałość kanistra na minimum sto tysięcy lat. Ważne
jest, że spoina wykonana w technologii RPEBW eliminuje proces odgazowywania, jaki towarzyszyłby tradycyjnym technologiom.
Tablica I. Porównanie metod SAW i RPEBW dla projektu Yucca Mountain [6]
Table I. Comparison of the SAW and RPEBW methods
for the Yucca Mountain project [6]
Prędkość
spawania
mm /
min

Liczba
przejść
nr

Czas
spawania
wieka
min

Czas
spawania
kanistra
h

Materiał
dodatkowy
kg

GTAW*

200

8

251,3

20,6

15

RPEBW

500

1

12,6

1,0

0

Metoda
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Rys. 10. Lokalne uszczelnienie (spawanie obwodowe)
Fig. 10. Local seal (circumferential welding)

Rys. 11. Przykład lokalnego
uszczelnienia (spawanie obwodowe) [6]
Fig. 11. View of a local seal (cir-

sektorze Morza Północnego. Na rysunkach 14 i 15
pokazano stanowiska do spawania wzdłużnego i obwodowego rur.
Fundamenty jednopalowe miały długość 54 m
i masę całkowitą 320 t. Zostały wykonane z rur o grubości ścianek 45÷86 mm ze stali S355 w różnych odmianach [5].
Spoiny wzdłużne i obudowa rur zostały wykonane
w technologii spawania łukiem krytym (SAW). Rury łą-

Rys. 12. Jeden z prototypów instalacji RPEBW
Fig. 12. One of prototype of the
RPEBW system

Rys. 14. Fundament jednopalowy w budowie. Widoczne są spoiny wzdłużne i obwodowe
Fig. 14. Single-pile foundation
under construction. Longitudinal
and circumferential welds are
visible

Rys. 13. Jeden z prototypów instalacji RPEBW
Fig. 13. One of prototype of the
RPEBW system

Rys. 15. Automat portalowy do
spawania obwodowego w czasie
pracy
Fig. 15. Gantry automatic machine for girth welding during operation

Wnioski
– Technologia spawania metodą RPEBW umożliwia zastosowanie spawania wiązką elektronów w
miejscu budowy konstrukcji wielkogabarytowych.
– Metoda RPEBW jest obecnie najbardziej wydajną i najbardziej ekonomiczną w świecie technologią spawania rur i blach o grubościach ścianek
powyżej 40 mm ze stali i innych metali, gdyż:
– jest 10÷ 5 razy szybsza od spawania łukiem
krytym pod topnikiem (SAW),
– nie wymaga ukosowania, lecz jedynie dopasowania elementów na styk,
– nie wymaga kosztownego podgrzewania
elementów przed spawaniem i wyżarzania
po spawaniu,
– nie wymaga stosowania materiałów dodatkowych – drutów, topników.
– Wadą technologii RPEBW są bardzo wysokie
koszty inwestycyjne.

czono w odmianie spawania wąskoszczelinowego (rys.
17). Na rysunku 18 pokazano porównanie dwóch technologii – spawania łukiem krytym pod topnikiem oraz
RPEBW. Testy i próby wykazały przewagę technologii RPEBW nad technologią spawania łukiem krytym,
która dotychczas jest najczęściej stosowana do tego
typu prac (rys. 12, 13). W tym przypadku technologia
RPEBW jest ok. 15 razy wydajniejsza od spawania łukiem krytym SAW.

Rys. 16. Rodzaje wież wiatrowych
Fig. 16. Types of wind towers

Rys. 18. Złącza spawane łukiem
krytym z wieloma przejściami
spawane
wiązką
elektronów
Rys. 17. Złącze spawane łukiem w jednym przejściu
krytym pod topnikiem (SAW) [5] Fig. 18. Comparison of joints made
Fig. 17. Joint made with submer- with use of submerged arc welding
ged arc welding (SAW) – modifi- with many passes and electron
cation of narrow-gap welding
beam welding in one pass
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Zastosowanie modelu Cassiego
do symulowania procesów
w obwodzie z łukiem elektrycznym
Applied Cassie model for simulating processes
in circuits with electrical arc
Streszczenie

Abstract

Na podstawie badań eksperymentalnych określono charakterystyki dynamiczne łuku elektrycznego prądu przemiennego. Obliczono rozkłady stałej
czasowej i napięcia modelu Cassiego w zależności
od prądu wymuszającego. Stwierdzono nieznaczny
rozrzut parametrów modelu matematycznego. Opracowano model obwodowy łuku Cassiego w programie MATLAB-Simulink. Do celów porównawczych
wykorzystano efekty symulacji uzyskane za pomocą
danych z metod Zücklera, uogólnionej i Amsnicka.
Stwierdzono duże podobieństwo dynamicznych pętli
histerezy teoretycznych i eksperymentalnych.

Dynamic characteristics of AC electrical arc were
obtained from experimental research. Cassi’s model
time constant and voltage distributions were calculated in relation to forcing current. Some scatter of
mathematical model parameters was observed. Circuit model of Cassi’s arc was made using MATLABSimulink application. Simulation results obtained
using Zuckler, generalized and Amsinck methods
were used for the comparison purpose. High similarity of theoretical and experimental dynamic hysteresis loops was discovered.

Wstęp
Potrzeba określenia parametrów prostego modelu
matematycznego wyładowania elektrycznego prądu
przemiennego w gazie o wysokim ciśnieniu wynika
z zadań projektowania układów zasilania i sterowania
wielu rodzajów urządzeń elektrotermicznych i spawalniczych. Różne warunki płonięcia stabilnego łuku
wpływają na jego charakterystyki elektryczne i cieplne.
W krótkich łukach zjawiska przyelektrodowe, zwłaszcza na katodzie i w jej pobliżu, bardzo wyraźnie determinują właściwości łuku nie tylko jako elementu obwodu elektrycznego, ale także jako efektywnego źródła
ciepła [1]. W długich łukach ten wpływ jest mniej wyDr hab. inż. Antoni Sawicki prof. PCz., mgr
inż. Łukasz Świtoń, dr inż. Ryszard Sosiński
– Politechnika Częstochowska.
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raźny. Dotyczy to także wytwarzania i badania łuku o
symetrycznych charakterystykach napięciowo-prądowych. Asymetria charakterystyk jest często obserwowana w krótkich łukach podczas spawania z użyciem
transformatorów i wytapiania stali w piecach łukowych.
Stanom symetrycznym mogą odpowiadać jednakowe
warunki przyelektrodowe w krótkim łuku, a quasi-symetrycznym – pomijalność różnych efektów przyelektrodowych w długim łuku.
Sposób i zakres wyznaczania charakterystyk łuku
elektrycznego odpowiada zarówno celom technologicznym, jak i poznawczym. Ze względu na ekstremalne stany materii w postaci plazmy, diagnostyka procesów w kolumnie łukowej i na powierzchni elektrod
jest bardzo utrudniona. Z tego względu zagadnienia
wyznaczania charakterystyk elektrycznych łuku wydają się stosunkowo najłatwiejsze. Łuk traktowany jest
wtedy jako nieliniowy element obwodu elektrycznego
o parametrach skupionych. W procesach technologicznych spawalniczych i elektrometalurgicznych występuje

dość duża zmienność warunków płonięcia łuku podczas
każdego cyklu. Szczególnie łatwo można ją zaobserwować w stalowniczych piecach łukowych prądu przemiennego. Oprócz zmiennych czynników, jak temperatura
i skład chemiczny środowiska gazowego, celowo zmieniane są wartości skuteczne prądów, którymi determinuje się moce łuków, istotne z punktu widzenia technologii
topienia i oddziaływania na wykładzinę pieca.
Uwzględniając to zjawisko, autorzy postanowili: eksperymentalnie wyznaczyć przebiegi czasowe wielkości
elektrycznych łuku, określić zmienności parametrów
modelu Cassiego, zbudować i przeprowadzić symulację makromodelu w programie MATLAB-Simulink.

Model matematyczny
łuku Cassiego

(1)

gdzie: Pel – moc elektryczna dostarczona, Proz – moc rozpraszana
z łuku, H – entalpia gazu.

W opisie modelu dynamicznego najczęściej posługujemy się konduktancją, która jest funkcją złożoną.
Stąd po podstawieniu
				

(2)

Przyjmujemy założenie, że natężenie pola elektrycznego w kolumnie łukowej nie zależy od prądu,
E(I) = const. Jeśli wykorzystamy zależności Pel = u2g ,
g = K1 . H i Proz = Uc2 = K2 . H, to otrzymamy znany model Cassiego

						

				
a stąd
			

(4)

U = ± Uc		

(5)

Rozwiązania modelu Cassiego na płaszczyźnie
u(i) stanowią pętle histerezy częściowo otaczające
odpowiednie odcinki charakterystyk statycznych U(I).
W przypadku silnych prądów, granicznym efektem
uproszczenia (pominięcia stałej czasowej) modelu
Cassiego jest charakterystyka proporcjonalna do funkcji
			

Pomimo licznych niedoskonałości i opracowania wielu nowszych modeli matematycznych łuku elektrycznego, model Cassiego pozostaje najczęściej używanym i
najprostszym odwzorowaniem procesów fizycznych. Podobnie jak przeważająca większość późniejszych modeli, podczas jego tworzenia wychodzi się z bilansu mocy
						

Teoretyczną charakterystykę statyczną wyładowania można otrzymać z warunku

u = Uc sign(i)		

(6)

Jednak użycie funkcji odcinkami liniowych znacznie
pogarsza stabilność algorytmów całkowania numerycznego w programach symulacyjnych. Ułatwia natomiast
badanie układów metodami analitycznymi [2].

Eksperymentalne wyznaczanie
charakterystyk dynamicznych łuku
Badania eksperymentalne obejmowały wyznaczanie przebiegów czasowych prądu, napięcia i odległości między elektrodami, które były ustawione
poziomo oraz wykonane z grafitu i cyrkonu. Zasilanie odbywało się z dwóch transformatorów spawalniczych STB-250. Ze względu na potrzebę zwiększenia
napięcia na łuku, strony wtórne transformatorów połączono szeregowo. Badania wykonywano, zmieniając prąd lub odległość między elektrodami. Przebiegi
rejestrowano za pomocą systemu komputerowego
z przetwornikami pomiarowymi i kartą PCL818 HG.
Zakres zmian prądu wynosił 50÷250 A, a odległości
2,5÷ ok. 25 mm.

(3)

gdzie: θC – stała czasowa, UC – stałe napięcie modelu Cassiego,
K1, K2 – stałe proporcjonalności.

Model Cassiego jest najczęściej używany w przypadkach dużych prądów z niską efektywnością procesów chłodzenia obszaru wyładowania. W praktyce odpowiada to pracy większości urządzeń spawalniczych
i elektrometalurgicznych. Tylko w procesach spawalniczych startowych i podczas początku roztapiania zimnego wsadu w piecu, z mniejszym prądem i bardzo niespokojnym wyładowaniem, bardziej odpowiedni może
okazać się model Mayra.

Rys. 1. Rozkład widmowy amplitudy prądu łuku (Inast = 250 A,
d = 2,5 mm)
Fig. 1. Spectral distribution of arc current amplitude (Inast = 250 A,
d = 2.5 mm)
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W tych warunkach zaobserwowano trudności
w zapaleniu i utrzymaniu stabilnego płonięcia łuku, jeśli
prądy wyładowania były poniżej 50 A. Charakterystyka
dynamiczna cechowała się niewielką asymetrią napięć
zapłonu. Napięcie to było nieco większe, jeśli katodą
był cyrkon. Wynikało to nie tylko z różnicy w zdolności
emisyjnej materiałów, ale także z wymiarów i kształtu
elektrod (pręt grafitowy o średnicy wynoszącej 6 mm i
cyrkonowy o średnicy równej 20 mm). Przebiegi prądów
cechowały się niewielkimi odkształceniami. Przykład
wyniku analizy widmowej prądu pokazano na rysunku
1. W porównaniu z podstawową, amplitudy wyższych
harmonicznych były znikomo małe. O istniejącej nieznacznej asymetrii świadczyły jednak porównywalne
amplitudy harmonicznych parzystych i nieparzystych.

z tego powodu pomiary starano się wykonywać bardzo
szybko. Ze względu na stałoprądowe cechy spawalniczych źródeł zasilania i niemal sinusoidalne przebiegi
prądów, uzyskano dużą zgodność wartości skutecznych prądów łuku z nastawami źródeł.

Obliczanie rozkładów
parametrów łuku
Dotychczas opracowano wiele metod analitycznych
obliczania parametrów modeli łuku elektrycznego [2].
Wymagają one znajomości przebiegów czasowych
prądu i napięcia łuku. Jednak w sytuacji działania losowych zaburzeń, subiektywny wybór najbardziej odpowiednich fragmentów przebiegów może wpływać na
wiarygodność uzyskiwanych wyników. Stąd obserwuje
się stosunkowo często przyjmowanie modelu Cassiego (rys. 2, 3).
Znane metody określania parametrów modeli łuku
opracowano do symulowania działania aparatów elektrycznych. Metodę Amsincka stosuje się wówczas, gdy
po przejściu prądu przez wartość zerową nastąpi bardzo szybkie odtworzenie właściwości przewodzących
kanału plazmowego. Metoda uogólniona zakłada identyczne warunki płonięcia łuku w wybranych przedziałach czasowych. Tutaj po krótkiej przerwie powtarzano
zapłony łuku. Natomiast metoda Zücklera zakłada, że
w dwóch chwilach czasowych wartości UC i θC są takie
same.
W analizowanych przypadkach wyboru nastawy
prądu I od 50 do 250 A zastosowano trzy metody obliczeniowe: Zücklera, uogólnioną i Amsincka. W każdej
z nich użyto aproksymacji rozkładu stałej czasowej za
pomocą funkcji liniowej, a napięcia Cassiego za pomocą funkcji logarytmicznej. Odpowiednie wyrażenia zamieszczono w tablicy I. Ostatni wiersz zawiera aproksymacje danych pochodzących z trzech metod obliczeniowych. Pomimo sporego rozrzutu danych pomiarowych, przebiegi funkcji aproksymujących są położone
stosunkowo blisko siebie. Świadczy to o wysokim stopniu ekwiwalentności metod obliczeniowych. Z wykresów widać, że wraz ze zwiększeniem prądu łuku rośnie
zarówno stała czasowa, jak i napięcie Cassiego. Ten
wzrost napięcia może być spowodowany przez samoczynne wydłużenie się łuku, unoszonego przez coraz
silniejsze przepływy konwekcyjne powietrza, i skracanie się elektrod wywołane erozją materiałów. Właśnie
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Rys. 2. Rozkład stałej czasowej modelu Cassiego (d = 2,5 mm)
Fig. 2. Distribution of time-constant of the Cassi model (d = 2.5 mm)

Rys. 3. Rozkład napięcia modelu Cassiego (d = 2,5 mm)
Fig. 3. Voltage distribution of the Cassi model (d = 2.5 mm)

Tabela I. Funkcje aproksymujące parametry modelu
Cassiego obliczone różnymi metodami (prąd I w A)
Table I. Functions approximating parameters of Cassi
model, calculated using different methods (electric
current I in A)
Metoda obliczeniowa

ΘC, s

U C, V

Zücklera

0,00446067•I + 0,983409

15,6562•log I - 36,7609

Uogólniona

0,00516433•I + 0,957294

14,9477•log I - 32,0374

Amsincka

0,00539133•I + 0,929555

18,4541•log I - 53,1809

Funkcje wypadkowe

0,00500544•I + 0,956753

16,3531•log I - 40,6617

Symulacja obwodu
z makromodelem łuku Cassiego
Dane z obliczeń posłużyły do utworzenia ekwiwalentnego makromodelu łuku Cassiego w programie
MATLAB-Simulink. Zgodnie z warunkami eksperymentu został on włączony w obwód z dwoma transformatorami spawalniczymi zasilanymi napięciem międzyprzewodowym z sieci przemysłowej trójfazowej (rys.
4). Wyznaczone eksperymentalnie parametry schematu zastępczego każdego transformatora odpowiadały
wybranej nastawie prądowej 250 A [4, 5]. Wyniki symulacji obwodu z różnymi parametrami łuku pokazano na rysunku 5. Można zauważyć, że wpływ rozrzutu
tych parametrów na charakterystyki dynamiczne łuku
jest niewielki. Również porównanie wyników symulacji
z charakterystyką wyznaczoną eksperymentalnie (rys.
6) pokazuje nieznacznie różnice.

Rys. 5. Charakterystyki dynamiczne
łuku z wykorzystaniem parametrów
obliczonych metodami: Amsincka
(θC = 2,2873•10-4 s, UC = 53,5 V),
uogólnionej (θC = 2,5065•10-4 s,
UC = 55,4 V) i Zücklera (θC = 2,2204•
10-4 s, UC = 57,6 V) (d = 2,5 mm)
Fig. 5. Dynamic characteristic curves of arc using parameters calculated with the following methods: Amsinck (θC = 2.2873•10-4 s, UC = 53.5
V), generalized (θC = 2.5065•10-4 s,
UC = 55.4 V) and Zückler (θC = 2.2204•
10-4 s, UC = 57.6 V) (d = 2.5 mm)

Rys. 6. Charakterystyki dynamiczne łuku eksperymentalna
i teoretyczna z wykorzystaniem
parametrów obliczonych metodą Zücklera (θC = 2,0673•10-4
s, UC = 47 V, d = 2,5 mm)
Fig. 6. Experimental and theoretical dynamic characteristic
curves of arc using parameters
calculated with the Zückler
method (θC = 2.0673•10-4 s,
UC = 47 V, d = 2.5 mm)

Rys. 4. Schemat obwodu łuku elektrycznego z modelem Cassiego
Fig. 4. Diagram of circuit model of electric current with the Cassi

Wnioski
– Wykazano efektywność i równoważność metod
analitycznych (Zücklera, uogólnionej i Amsincka)
wyznaczania parametrów modelu Cassiego łuku
elektrycznego.
– Wzrostowi prądu wymuszającego towarzyszy quasiliniowy wzrost stałej czasowej i nieliniowy (nasycający się) wzrost napięcia modelu Cassiego.

– Opracowany model obwodowy Cassiego łuku
elektrycznego w programie MATLAB-Simulink
może stanowić wygodne narzędzie symulowania
procesów w układach spawalniczych i elektrotermicznych.
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