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20 lat doświadczenia w spawalnictwie
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przecinarki plazmowe
materiały spawalnicze
wentylacje przemysłowe

Jesteśmy na rynku od 1989 roku. Prowadzimy sprzedaż i serwis
urządzeń spawalniczych. Zajmujemy się zagadnieniami cięcia
plazmowego – ręcznego i na stołach CNC. Dostarczamy wysokiej jakości materiały spawalnicze. Dysponujemy środkami ochrony osobistej z zakresu spawania i chemią spawalniczą. Realizujemy systemy filtracji wentylacji przemysłowych. Jesteśmy dystrybutorem elementów automatyki. Od ponad 5-ciu lat realizujemy
zrobotyzowane stanowiska spawalnicze w oparciu o komponenty
japońskiej firmy OTC-Daihen. Rozwiązujemy kompleksowo (projekt i realizacja) zagadnienia z automatyki i robotyki przemysłowej. Współpracujemy z Politechniką Poznańską w zakresie praktycznego kształcenia studentów – przyszłych inżynierów.

automatyka przemysłowa
robotyka przemysłowa
Otrzymaliśmy
Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich

za innowacyjne produkty OTC-Daihen:

W 2008r za DW 300 MIG PULS spawarka MIG prądu przemiennego.

W 2009r za AC SERVO TORCH

- w pełni sterowalny podajnik do robota.
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Prace doktorskie

Wpływ struktury i obciążenia na naprężenia i odkształcenia
połączenia lutowanego stal nierdzewna – cermetal
15 grudnia 2009 r. w Szczecinie odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Michała Kawiaka nt.
„Wpływ struktury i obciążenia na naprężenia i odkształcenia
połączenia lutowanego stal nierdzewna - cermetal”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), a recenzentami – dr hab. inż. Jerzy Łabanowski prof.
PG (Politechnika Gdańska) i dr hab. inż. Janusz Grabian
prof. AM (Akademia Morska w Szczecinie).
Rozprawa dotyczyła problematyki połączeń lutowanych
materiałów o różnych właściwościach fizykochemicznych,
w szczególności wpływu mikrostruktury spojenia, właściwości
materiałów rodzimych i dodatkowych, obciążenia oraz geometrii złącza lutowanego stal nierdzewna–węglik spiekany lub
węglikostal na występujące w nim naprężenia i odkształcenia.
Główną przyczyną powstawania rozciągających naprężeń
w płytkach spieków cermetalicznych w czasie ich lutowania
do elementów stalowych, jest ich mniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej w porównaniu ze stalą. Wielkość i rozkład tych naprężeń zależy od: szerokości szczeliny lutowniczej, właściwości fizykochemicznych materiałów rodzimych
i dodatkowych, mikrostruktury spojenia, możliwości kompensacji naprężeń, obecności elementów dystansujących, wymiarów elementów łączonych, pola i stanu powierzchni lutowanej,
oraz warunków i parametrów lutowania. W wielu publikacjach
pokazano przykłady uszkodzeń złączy lutowanych powstałych
w czasie ich wytwarzania w wyniku działania naprężeń o wartościach niebezpiecznych. Dostępne dane dotyczące minimalizacji naprężeń własnych złączy lutowanych są fragmentaryczne i dotyczą nielicznych wybranych przypadków, przez co
nie mogą być uogólniane.
Na podstawie analizy stanu zagadnienia oraz badań własnych złączy lutowanych sformułowano tezę dotyczącą możliwości obniżenia wielkości naprężeń własnych i eksploatacyjnych w złączach lutowanych cermetali ze stalą na dużych
powierzchniach lutowania, w wyniku właściwego kształtowania parametrów geometrycznych i mikrostruktury złącza
oraz doboru składu chemicznego spoiwa. W pracy określono
wpływ mikrostruktury i obciążenia złącza lutowanego stal nierdzewna – węglik spiekany/węglikostal na występujące w nim
naprężenia oraz odkształcenia na przykładzie złączy lutowanych: stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut CU 106 – węglik spiekany G30 oraz stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut BNi2 – węglikostal Ferro Titanit Nicro 128.
Na wartość naprężeń własnych cieplnych i eksploatacyjnych powstających w złączach lutowanych ma wpływ: geometria złącza (szerokość szczeliny lutowniczej oraz wymiary
i kształt łączonych materiałów), skład chemiczny materiałów
dodatkowych i rodzimych, mikrostruktura spojenia (udział objętościowy w spojeniu faz międzymetalicznych, faz umacniających, roztworów stałych nadających spojeniu różne właściwości mechaniczne), granica plastyczności zależna od szerokości szczeliny lutowniczej i mikrostruktury spojenia.
W wyniku badań metalograficznych, składu chemicznego i właściwości mechanicznych wytworzonych złączy lutowanych określono wpływ szerokości szczeliny lutowniczej,
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właściwości fizykochemicznych materiałów rodzimych i lutu
na mikrostrukturę, skład chemiczny, mikrotwardość spojenia
oraz wytrzymałość na ścinanie złącza.
Badania numeryczne przeprowadzono na modelach
w płaskim stanie naprężenia. Podstawowy model zbudowano z płyty ze stali utwardzanej wydzieleniowo i dziesięciu płytek z węglika spiekanego lub węglikostali połączonych lutem. Założono, że model obliczeniowy wykonany został z materiałów idealnych: płyta stalowa – materiał sprężysto-plastyczny z liniowym umocnieniem, lut materiał sprężysto-idealnie plastyczny, węglik spiekany/węglikostal – materiał sprężysty. Obliczenia wykonano dla szerokości spoin
0,05; 0,10 i 0,15 mm, dla dwóch wartości granicy plastyczności lutu 70 i 180 MPa. Modele obciążano ujemnym przyrostem temperatury (od temperatury solidusu lutu do temperatury otoczenia) lub dodatnim (od temperatury otoczenia do temperatury pracy złącza), lub działającym jednocześnie przyrostem temperatury i obciążeniem mechanicznym.
W wyniku badań numerycznych określono ilościowo
wpływ szerokości szczeliny lutowniczej i granicy plastyczności lutu oraz liczby i wielkości płytek ze spieków cermetalicznych w złączu oraz warunków lutowania na wielkość naprężeń własnych w złączu.
Problematyka rozprawy dotyczy jednego z ważniejszych
obszarów prac badawczych Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a wpływ geometrii złącza lutowanego o dużej powierzchni spieków cermetalicznych ze stalą utwardzaną wydzieleniowo na jego mikrostrukturę oraz stan naprężeń i odkształceń
jest obecnie przedmiotem projektu badawczego MNiSW.
Na wniosek recenzentów praca została wyróżniona
uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Promotor i doktorant dziękują Ministerstwu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za finansowanie projektu badawczego MNiSW, Nr N N507 356635 nt. Wpływ geometrii
złącza lutowanego o dużej powierzchni spieków cermetalicznych ze stalą utwardzaną wydzieleniowo na jego mikrostrukturę oraz stan naprężeń i odkształceń, w ramach którego została wykonana końcowa część pracy doktorskiej.
Oprac.: prof. dr hab. inż Jerzy Nowacki

Andrzej Klimpel
Damian Janicki
Agnieszka Rzeźnikiewicz
Ziemowit Wilk

Napawanie laserowe z materiałem
dodatkowym w postaci drutu
proszkowego cermetalowego Ni-WC
Laser surfacing by welding with a filler in the form
of a metal-ceramic flux-cored wire Ni-WC
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono próby napawania laserowego na podłożu ze stali S355NL drutem proszkowym cermetalowym zawierającym w osnowie stopu niklu węgliki wolframu WC. Określono wpływ podstawowych parametrów
napawania: mocy wiązki laserowej, prędkości napawania
oraz prędkości podawania drutu na jakość, kształt oraz wymiary geometryczne napoin.

In the article the influence of technological conditions
of laser surfacing using cermetal cored wire EnDoTec
DO*11 on the quality, shape and size and dilution of the
deposits surfaced on the substrate of S355NL steel has
been described.

Wstęp
Wzrastające zapotrzebowanie przemysłu na części
maszyn i urządzeń o coraz wyższych właściwościach
eksploatacyjnych wymaga doskonalszych materiałów
metalowych, ceramicznych, cermetalowych i tworzyw
sztucznych, a także lepszych sposobów ich nakładania na podłoża metalowe [1÷5]. Niewątpliwie materiały cermetalowe są jednymi z najbardziej zaawansowanych materiałów inżynierskich, które dzięki połączeniu
cech materiałów ceramicznych oraz metalowych nie tylko polepszają właściwości wytrzymałościowe, ale także
zapewniają dobre właściwości eksploatacyjne, takie jak

Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż.
Damian Janicki, dr inż. Agnieszka Rzeźnikiewicz,
mgr inż. Ziemowit Wilk – Politechnika Śląska.

odporność na zużycie ścierne i erozyjne, żarowytrzymałość, odporność na korozję itd. [1÷5].
W ostatnich latach coraz powszechniej w przemyśle światowym stosowana jest technologia napawania laserowego, zapewniająca najwyższą jakość napawanych warstw wierzchnich i dużą dokładność regulacji ich właściwości użytkowych [3, 6]. Szczególnie przydatne do tego celu są lasery diodowe dużej
mocy HPDL. Szczególne cechy lasera diodowego dużej mocy HPDL, do których należy zaliczyć: równomierny rozkład energii w miejscu ogniskowania wiązki,
tzw. rozkład wielodomowy, prostokątny kształt ogniska
oraz dużą sprawność energetyczną, ok. 30÷50%, czynią go idealnym spawalniczym źródłem ciepła w technologii napawania (tabl. I) [3, 6]. Odpowiedni dobór
materiałów dodatkowych oraz parametrów napawania
laserowego zapewnia wykonanie warstw wierzchnich
o wysokiej jakości, bardzo jednorodnych metalurgicznie, przy łatwo regulowanym udziale materiału podłoża
w szerokim zakresie [1÷6].
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Tablica I. Dane techniczne lasera diodowego dużej
mocy HPDL ROFIN SINAR DL 020
Table I. Technical data of the high power diode laser
of the HPDL ROFIN SINAR DL 020 type
Długość fali promieniowania
laserowego

808 nm ±5 nm lub
940 nm ± 10 nm

Moc wyjściowa wiązki laserowej
(promieniowanie ciągłe)

2200 W

Zakres mocy

100÷2200 W

Długość ogniskowa wiązki laserowej
Wymiary ogniska wiązki laserowej

82 mm / 32 mm
1,8 x 6,8 mm / 1,8 x 3,8 mm

Gęstość mocy w płaszczyźnie
ogniska wiązki laserowej

0,8-36,5 kW/cm2

Przebieg badań
Próby napawania drutem proszkowym cermetalowym prowadzono na stanowisku wyposażonym w laser diodowy dużej mocy HPDL firmy ROFIN SINAR
DL 020. Laser ten zawiera głowicę z dwoma pakietami diod zasilanych z oddzielnych źródeł prądu, układ
sterowania mocą wiązki laserowej oraz układ chłodzenia pakietów diod (rys. 1). Głowica lasera zamocowana jest na prowadnicy liniowej układu pozycjonowania firmy ISEL AUTOMATION sterowanym numerycznie. Dokładność pozycjonowania układu wynosi
0,20 µm/100 mm. Prowadnica wykonująca ruch prostoliniowy wzdłuż pionowej osi z umożliwiała zmianę
położenia ogniska wiązki laserowej względem gór-

nej powierzchni napawanych płyt. Stół spawalniczy
umieszczony bezpośrednio pod głowicą lasera poruszał się w płaszczyźnie xy za pośrednictwem układu
prowadnic o dokładności pozycjonowania 1,0 µm/25
mm. Stanowisko do napawania laserowego wyposażono dodatkowo w układ podawania drutu z podajnikiem
KD3 firmy Castolin-Eutectic.
Proces napawania laserowego prowadzono na
podłożu ze stali S355NL, drutem proszkowym cermetalowym zawierającym w osnowie stopu niklu węgliki
wolframu WC – EnDoTec DO11 firmy Castolin-Eutectic
(tabl. II, III). Określono wpływ podstawowych parametrów napawania laserowego: mocy wiązki laserowej,
prędkości napawania oraz prędkości podawania drutu
na jakość, kształt i wymiary geometryczne napoin. Próby napawania laserowego drutem proszkowym cermetalowym wykonano wzdłuż krótszego boku prostokątnego ogniska wiązki laserowej przy różnych parametrach napawania laserowego (tabl. IV).
Tablica II. Skład chemiczny blachy ze stali konstrukcyjnej S355NL
Table II. Chemical constitution of a sheet made of the
S355NL constructional steel
Zawartość składników stopowych, % wag.
C

Mn

Si

Cu

V

Cr

Ni

0,18

1,65

0,5

0,35

0,12

0,09

0,5

Właściwości mechaniczne
Re min: 345 MPa

d

Rm: 470 MPa

A5 min: 22%

c
a

e
g
b

Rys. 1. Stanowisko badawcze procesu napawania laserem HPDL DL020 przy użyciu drutu; a – głowica laserowa, b – spawalniczy stół sterowany komputerowo, c – komputer sterujący stanowiskiem, d – butla gazu osłonowego (argonu), e – dysza gazu osłonowego, f – układ podawania drutu proszkowego, g – podajnik drutu
Fig. 1. View of a test stand of a surfacing by welding process with the HPDL DL020 laser using a filler wire; a – laser head, b – computercontrolled welding bench, c – computer controlling the stand, d – shielding gas cylinder (argon), e – shielding gas nozzle, f – flux-cored wire
feeding system, g – wire feeder
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Tablica III. Skład chemiczny (w % wag.) i twardość
stopiwa drutu EnDoTec DO11 oraz jego właściwości
fizyczne
Table III. Chemical constitution in percentage by weight and hardness of a deposited metal of the EnDoTec
DO11 filler wire as well as its physical properties
Twardość
Ni

C

Si

Cr

B

WC

reszta

0,4

2,5

3,0

1,5

50

ziarnistość
węglika WC
mm

masa
liniowa drutu
kg/m

1,0÷400

0,0197

stopiwa

węglików
WC

55
HRC

2400
HV0,3

gęstość właściwa
stopiwa
g/cm3

gęstość
właściwa
drutu g/cm3
9,78

11,36

Tablica IV. Parametry napawania laserem diodowym
dużej mocy z materiałem dodatkowym w postaci drutu
proszkowego cermetalowego Ni-WC
Table IV. Parameters of surfacing by welding with
a high power diode laser with a filler in the form of
a metal-ceramic flux-cored wire Ni-WC
Oznaczenie
napoiny

Moc wiązki
laserowej
W

1
2

1200

0,15

0,15

6

0,1

7

0,2

9

30

1600

0,15

480
720

0,2
1400

Energia liniowa napawania, J/mm
360

0,1

4

8

Prędkość
podawania
drutu, cm/min

0,2

3
5

Prędkość
napawania
m/min

420
40

560
840
480

50

0,1

nie prędkości podawania drutu powoduje kroplowe stapianie się końcówki drutu, co prowadzi do powstawania nierówności lica napoiny. Natomiast zwiększenie
prędkości podawania drutu powoduje niecałkowite stopienie się koszulki drutu proszkowego.
W badanym zakresie parametrów napawania udział
materiału podłoża w napoinie kształtował się w zakresie 3÷14% (tabl. V, rys. 2).
Badania metalograficzne wykazały, że zawartość
i wielkość węglików wolframu w osnowie stopu niklu zależą przede wszystkim od energii liniowej napawania.
W przypadku napawania z minimalną energią liniową
łuku (prędkość napawania 0,2 m/min, moc wiązki laserowej 1200 W), węgliki wolframu rozłożone są bardziej równomiernie na całym przekroju napoiny (rys. 2, 3). Wzrost
energii liniowej napawania sprawia, że większość węglików wolframu ulega znacznemu nadtopieniu lub nawet
całkowitemu rozpuszczeniu w osnowie stopu niklu.
Pomiary udziału węglików wolframu w napoinach
wykazały, że w badanym polu parametrów ok. 65 do
80% węglików znajdujących się w rdzeniu drutu proszkowego ulega rozpuszczeniu w osnowie, co ma wpływ
na jej mikrotwardość. Napoiny o najmniejszym udziale węglików wolframu w strukturze, wynoszącym ok.
9% (np. napoina nr 9 wg tabl. IV, rys. 2), miały najwyższą twardość osnowy, równą ok. 620 HV0,2. Twardość
osnowy napoin z największym udziałem węglików wolframu w strukturze wynoszącej ok. 17% (np. napoina
nr 2) kształtowała się na poziomie ok. 500 HV0,2.
Dodatkowo w przegrzanym jeziorku spawalniczym
napoin wykonywanych przy wyższych energiach liniowych, znacznie cięższe węgliki wolframu (gęstość
WC – 15,72 g/cm3, gęstość Ni – 8,9 g/cm3) opadają w kierunku obszaru stopienia z materiałem podłoża (rys. 2, 3).

640
960

Badania metalograficzne
i pomiary mikrotwardości
Analiza makrostruktury napoin laserowych (tabl. V,
rys. 2), wykazała regularny kształt linii wtopienia, wąską SWC oraz występowanie niewielkiej ilości wad
wewnętrznych w postaci porowatości, spowodowanej zawilgoceniem rdzenia drutu proszkowego. Wzrost
mocy wiązki laserowej, przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości podawania drutu, powoduje zwiększenie
szerokości napoiny, wysokości nadlewu oraz udziału materiału podłoża w napoinie (tabl. V). Zmniejszenie prędkości napawania, przy stałych pozostałych parametrach procesu, powoduje zwiększenie szerokości
napoiny oraz wysokości nadlewu.
Przy danej mocy wiązki laserowej istnieje wąski zakres regulacji prędkości podawania drutu. Zmniejsze-

Tablica V. Wpływ parametrów procesu napawania
laserem diodowym dużej mocy drutem proszkowym
cermetalowym Ni-WC na kształt napoin
Tablica V. Influence of parameters of a surfacing by
welding process using a high power diode laser with
a metal-ceramic flux-cored wire Ni-WC on shape of
padding welds
Oznaczenie
napoiny

Szerokość
napoiny b
mm

Wysokość
nadlewu
hn, mm

Głębokość
wtopienia
hw, mm

Udział materiału podłoża w napoinie, %

1

3,78

0,56

0,05

3,29

2

4,35

0,62

0,08

5,53

3

5,00

0,90

0,10

11,04

4

4,64

0,71

0,07

5,58

5

5,10

1,02

0,10

9,66

6

5,34

1,30

0,07

4,89

7

5,26

1,06

0,08

10,75

8

5,41

1,22

0,24

13,98

9

5,42

1,77

0,23

9,83
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Pozostałe
parametry
napawania

Prędkość napawania, m/min
0,2

0,15

0,1

Moc wiązki
1200 W,
prędkość
podawania
drutu
30 cm/min

Moc wiązki
1400 W,
prędkość
podawania
drutu
40 cm/min

Moc wiązki
1600 W,
prędkość
podawania
drutu
50 cm/min
Rys. 2. Wpływ parametrów procesu napawania laserem diodowym dużej mocy drutem proszkowym cermetalowym Ni-WC na kształt napoin
Fig. 2. Influence of parameters of a surfacing by welding process using a high power diode laser with a metal-ceramic flux-cored wire Ni-WC
on shape of padding welds
Pozostałe
parametry
napawania

Prędkość napawania, m/min
0,2

0,15

0,1

Moc wiązki
1200 W,
prędkość
podawania
drutu
30 cm/min

Moc wiązki
1400 W,
prędkość
podawania
drutu
40 cm/min

Moc wiązki
1600 W,
prędkość
podawania
drutu
50 cm/min
Rys. 3. Mikrostruktura przekroju poprzecznego napoin wykonanych laserem diodowym dużej mocy drutem proszkowym cermetalowym Ni-WC
Fig. 3. Microstructure of a transverse section of pudding welds performed using a high power diode laser with a metal-ceramic flux-cored
wire Ni-WC
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Wnioski
Badania procesu napawania laserem diodowym
dużej mocy z materiałem dodatkowym w postaci drutu proszkowego cermetalowego Ni-WC na podłożu
ze stali S355NL wykazały, że:
1. Największy wpływ na kształt i udział materiału podłoża w napoinie ma moc wiązki laserowej, a następnie prędkość napawania. W badanym zakresie
parametrów napawania udział materiału podłoża
w napoinie wynosił ok. 3÷14%.
2. Obecność i wielkość węglików wolframu w osnowie stopu niklu zależą przede wszystkim od
energii liniowej napawania. Wzrost energii liniowej napawania sprawia, że większość wę-

glików wolframu ulega znacznemu nadtopieniu
lub nawet całkowitemu rozpuszczeniu w osnowie stopu niklu. W badanym polu parametrów
napawania 65÷80% węglików znajdujących się
w rdzeniu drutu proszkowego ulega rozpuszczeniu w osnowie.
3. Mikrotwardość osnowy napoin zależy od ilości
rozpuszczonych w niej węglików WC. Napoiny
o najniższym udziale węglików wolframu w
strukturze, wynoszącym ok. 9%, miały najwyższą twardość osnowy ok. 620 HV0,2. Twardość
osnowy napoin o najwyższym udziale węglików
wolframu w strukturze, ok. 17%, kształtowała się
na poziomie ok. 500 HV0,2.
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ITM Polska: Innowacje Technologie Maszyny
Poznań, 8-11 czerwca 2010
Innowacje-Maszyny-Polska 2010, targi innowacyjnych procesów technologicznych, należą do największych tego typu wydarzeń w Polsce. Ich kolejna edycja mieć będzie formułę, która umożliwi ukazanie poszczególnych etapów tworzenia nowoczesnego produktu – od koncepcji i projektu poprzez różnorodne etapy procesu: obróbkę skrawaniem, odlewnictwo, spawalnictwo, lakiernictwo, transport, aż do efektu finalnego. Niewątpliwą atrakcją będą Wyspy Innowacyjności - podzielone tematycznie przestrzenie, na których zwiedzający będą mogli zapoznać się z nowymi technologiami i produktami oferowanymi przez wystawców. Przekaz zostanie dodatkowo wzmocniony dzięki prezentowanym na ekranach filmom pokazującym innowacyjne rozwiązania. Wyspy służyć będą również jako miejsce relaksu, umożliwiając prowadzenie rozmów biznesowych w
komfortowej atmosferze.
Podzielonym na salony tematyczne targom ITM Polska towarzyszyć będą wydarzenia
specjalne:
• Park Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów (W ramach Salonu HAPE)
• Innowacyjność w praktyce – wykład oraz wycieczka po terenie ekspozycji Salonu MACHTOOL
• Park Odlewnictwa (w ramach Salonu METALFORUM)
• Poligon Umiejętności (SURFEX)
• Konwencja „Transport Szynowy XXI wieku dla Polski” (TRANSPORTA)
• Akademia Spawania (WELDING)
• Prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych w ramach Salonu NAUKA DLA GOSPODARKI

W ubiegłorocznych targach ITM Polska wzięły udział 953 firmy z 27 krajów i terytoriów.
Ekspozycję odwiedziło natomiast około 15.500 zwiedzających. Wystawcy, którzy planują
swój udział w tegorocznej edycji, dzięki zgłoszeniu do 5 lutego 2010 mogą liczyć na
preferencyjne warunki najmu powierzchni.

Dodatkowe informacje na www.itm-polska.pl
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Andrzej Klimpel
Damian Janicki
Ziemowit Wilk

Naprawa precyzyjnych odlewów
lotniczych z nadstopu kobaltu HS 31
Repair of aircraft precision castings made
from HS 31 cobalt base superalloy
Streszczenie

Abstract

W artykule opisano wyniki badań nad opracowaniem technologii naprawy precyzyjnych odlewów aparatów kierujących z nadstopu kobaltu HS 31 (X-40). W wyniku odpowiedniego przygotowania segmentów do naprawy, użycia kompatybilnego z podłożem materiału dodatkowego i zastosowania lasera diodowego dużej mocy HPDL odbudowano pierwotny kształt naprawianego elementu. Kontrola jakości wykazała wysoką jakość przeprowadzonych napraw. Na podstawie pomiarów nie stwierdzono wyraźnego wzrostu mikrotwardości
naprawianych obszarów. Wyniki eksperymentów wykazały możliwość naprawy powierzchniowych nieciągłości
w całym założonym początkowo obszarze wynoszącym
7,5 x 7,5 x 2,5 mm.

In this article results of experiments focused on technology of repair turbine vanes precision casting made
from cobalt base superalloy HS 31 (X-40) were compiled. Applying adequate segment preparation method connected with application of high power diode laser and use
of compatible with castings filler metal, original shape of
segments were reconstructed. High quality of repairs was
proved. No significant increase of microhardness was found. The experiments revealed possibility of repairing
surface discontinuities in entire assumed range of size
7,5 x 7,5 x 2,5 mm.

Wstęp
Przypadający na początek lat czterdziestych XX w.
intensywny rozwój nadstopów na osnowie kobaltu
związany był z dużym zapotrzebowaniem na żarowytrzymałe i żaroodporne materiały stosowane w energetyce i lotnictwie. Szczególne właściwości tych stopów zadecydowały w początkowej fazie o wykorzystaniu ich w budowie łopatek turbin gazowych. Niestety już w latach pięćdziesiątych, zostały one wyparte przez charakteryzujące się znacznie wyższymi właściwościami – nadstopy na osnowie niklu. Jednak ze
względu na wyjątkowe właściwości, do których należą: wysoka odporność korozyjna, wysoki współczyn-

Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż.
Damian Janicki, mgr inż. Ziemowit Wilk – Politechnika Śląska.

nik przewodnictwa cieplnego, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wciąż są wykorzystywane w produkcji nieruchomych elementów silników turboodrzutowych, głównie aparatów kierujących (ang. turbine
vanes), rys. 1 [1].
Osiągnięcie wysokich dokładności kształtowo-wymiarowych skomplikowanych struktur odlewów jest
możliwe dzięki zastosowaniu m.in. precyzyjnych tech-

Rys. 1. Segment
aparatu kierującego
z nadstopu kobaltu
HS 31 (X-40);
Fig. 1. A view of HS
31 (X-40) cobalt base
superalloy
turbine
vane segment
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nik odlewania, z których najczęściej bywa wykorzystywana metoda wytapianych modeli. Jak wynika z dostępnych danych literaturowych i produkcyjnych, 20%
krajowej produkcji precyzyjnych odlewów stosowanych
w budowie silników turboodrzutowych, a u wytwórców
wschodnioeuropejskich nawet 70% produkcji, stanowią niestety braki produkcyjne [2, 3]. Ze względu na
wysokie koszty wytwarzania odlewów precyzyjnych,
zagadnieniem opracowania skutecznych metod naprawy lotniczych odlewów z nadstopów zajmuje się coraz
więcej wiodących ośrodków naukowo-badawczych na
świecie.
Pomimo wielu trudności związanych z naprawą elementów odlewanych, większość powierzchniowych
nieciągłości można skutecznie usuwać, stosując technologię napawania laserowego [4, 5].

Materiały i urządzenia do naprawy
Jako materiału podstawowego użyto próbek wyciętych z aparatów kierujących odlanych z nadstopu kobaltu HS 31 (X-40) (tabl. I, II).
W celu otrzymania wysokiej powtarzalności prowadzonych eksperymentów, próbki o stałych wymiarach
30 x 30 x 6 mm zostały pobrane wyłącznie z zewnętrznego pierścienia aparatu kierującego. Następnie powierzchnie pobranych próbek szlifowano na szlifierce magnesowej w celu uzyskania płaskiej powierzchni
i usunięcia powierzchniowej warstewki trudno topliwych tlenków.
Do wypełniania powierzchniowych nieciągłości wykorzystano laser diodowy dużej mocy HPDL ROFIN SINAR DL 020 (tabl. III).

Tablica III. Dane techniczne lasera ROFIN SINAR DL 020
Table III. Technical data of ROFIN SINAR DL 020 laser
Długość fali promieniowania laserowego, nm

808 – 940±5

Maksymalna moc wyjściowa wiązki lasera
(praca ciągła), kW

2,2

Zakres mocy, kW
Długość ogniskowej wiązki lasera, mm
Rozmiar plamki, mm
Zakres gęstości mocy
na powierzchni plamki, kW/cm2

0,1 – 2,2
82 / 32
1,8 × 6,8 / 1,8 × 3,8
0,8 – 32,2

Warunki dopuszczenia uszkodzonych
segmentów do naprawy
Powołując się na wewnętrzne przepisy największych wytwórców aparatów kierujących silników lotniczych, określono zakres prowadzonych napraw:
– największa dopuszczalna liczba napraw obszarów
nieciągłości w pojedynczym segmencie – 3,
– dopuszczalna liczba napraw w obszarze pióra łopatki – 1,
– największa dopuszczalna głębokość pojedynczej
naprawianej nieciągłości – 2,5 mm,
– w naprawach odlewów łopatek chłodzonych powietrzem dopuszcza się naprawę pojedynczej nieciągłości o największej głębokości naprawy 6,25 mm,
– dopuszcza się naprawę wadliwych obszarów nieciągłości, których powierzchnia przed naprawą nie
przekracza 7,5 x 7,5 mm.
Natomiast bezwzględnie zabrania się jakichkolwiek ingerencji w:
– obszarze krawędzi natarcia i krawędzi spływu pióra
łopatki oraz obszarze przejścia między piórem łopatki a zamkiem lub półką segmentu (rys. 2).

Tablica I. Nominalny skład chemiczny nadstopu
kobaltu HS 31 (X-40)
Table I. Nominal chemical composition of HS-31
(X-40) cobalt base superalloy
Gatunek
X40 AMS 5382

Skład chemiczny, % wag.
C

Ni

Cr

Co

W

Fe

Si

Mn

0,4

10,0

22,0

57,5

7,5

1,5

0,5

0,5

10

Zakres temp.
topnienia, oC

X40
AMS
5382

Gęstość
g/cm3

Gatunek

Tablica II. Właściwości fizyczne nadstopu kobaltu
HS 31 (X-40)
Table II. Physical properties of HS 31 (X-40)
cobalt base superalloy

8,62

1360÷
÷1380

Przewodność cieplna, J/(kg•K)
w temp. ºC

Współczynnik rozszerzalności cieplnej,
10-6/K, w temp., ºC

93

538

1093

93

538

1093

11,8

21,6

–

–

15,1

–
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny precyzyjnego odlewu aparatu kierującego, wykonanego z nadstopu kobaltu HS 31 (X-40)
Fig. 2. Cross-section of HS 31 (X-40) cobalt base turbine vane precision casting

Kontrola jakości odlewów przebiega wg ustalonej procedury, która obejmuje kolejno: oględziny zewnętrzne, badania penetracyjne i radiologiczne. Podstawą wybrakowania odlewu jest przekroczenie granicznych wymiarów wymienionych w kryteriach dopuszczających odlewy do naprawy. W badaniach penetracyjnych wykorzystano zestaw o oznaczeniu wg
PN-EN 571-1: I-D-a2. Obrazy wskazań porównywano
z wzorcami i kwalifikowano do 4 grup jako: prawidłowe, przeznaczone do zaszlifowania, do naprawy, bądź
wybraki. Obszarem szczególnego zainteresowania jest
grupa 3, tj. elementy przeznaczone do naprawy. Ostatecznie odlewy poddawane są badaniom radiologicznym. Części przeznaczone do naprawy powinny zostać dokładnie oznakowane, z dokładnym zaznaczeniem obszaru naprawy i określeniem głębokości zalegania wykrytej nieciągłości.

Zadowalające wyniki uzyskano w przypadku zastosowania obu technik obróbki powierzchniowej: szlifowania ręcznego i frezowania. Procesy te pozwalają całkowicie kontrolować objętość usuwanego materiału, a także dowolnie kształtować geometrię tworzonego rowka.
Podczas opracowywania warunków technologicznych usuwania powierzchniowych nieciągłości segmentów aparatów kierujących dokonano także oceny
metody oczyszczania przygotowanej do wypełniania
powierzchni rowka. W wyniku badań okazało się, że
samo czyszczenie końcowe, przed wypełnianiem rowków techniką napawania laserowego, nie ma większego znaczenia. Zatem zastosowanie opracowanej technologii nie wymaga spełnienia specjalnych wymagań
w zakresie czystości i pozwala wykorzystać opracowaną metodę w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.

Metodyka wypełniania
nieciągłości powierzchniowych

Metodyka przygotowania
nieciągłości do naprawy
W badaniach określono metodykę przygotowania powierzchni nieciągłości powierzchniowych do wypełniania
przez napawanie laserowe. Przez termin przygotowanie
należy rozumieć: technikę usuwania zdefektowanego obszaru wraz z nadaniem mu odpowiednich cech kształtowo-wymiarowych i metodę oczyszczania rowka przed samym wypełnianiem. W badaniach wyselekcjonowano trzy
metody przygotowania obszaru nieciągłości: żłobienie plazmą argonową, szlifowanie szlifierką trzpieniową wyposażoną w tarczę o średnicy 22 x 1,5 mm i frezowanie ręczne.

W badaniach określono sposoby wypełniania nieciągłości powierzchniowych napawania laserowego,
wykonano też próby określenia optymalnej geometrii rowka. Wycinano rowki o wymiarach 3,5 x 1,5 mm
i kątach pochylenia ścianki bocznej rowka: 30, 45, 60
i 90o, które następnie wypełniono pojedynczym ściegiem prostym. Porównawcze próby wypełniania rowków o szerokości 3,5 mm z użyciem materiału dodatkowego w postaci drutu i proszku wykazały, że w obu
przypadkach można uzyskać napoiny wysokiej jakości. Jednak doświadczenia, z materiałem w formie dru-

Tablica IV. Skład chemiczny materiałów dodatkowych do napawania naprawczego nadstopu kobaltu HS 31
Table IV. Chemical analysis of HS 31 cobalt base filler metals assigned to laser repair cladding
Skład chemiczny, % wag.

Materiał

C

Si

Cr

Ni

Mn

Co

Fe

S

W

P

N

AMDRY X-401)

0,50

0,23

24,84

10,64

0,29

55,76

0,28

< 0,01

7,24

0,02

0,02

PMET 931

0,48

0,76

25,95

9,96

0,85

reszta

1,08

0,004

7,68

0,013

0,02

Uwagi: 1) Zawiera: <0,01% Zr i 0,02% O. Ziarnistość proszku wynosi 120÷350 µm; zawartości poszczególnych pierwiastków podano wg informacji dostarczonych przez producentów: proszku AMDRY X-40 firmy SULZER METCO oraz drutu PMET 931 o średnicy 0,9 mm wg firmy POLYMET

Tablica V. Warunki technologiczne naprawy powierzchniowych nieciągłości z wykorzystaniem wielościegowej
techniki napawania laserem HPDL proszkiem AMDRY X-40
Table V. Technical specification of surface discontinuities repair with utilizing multipass HPDL laser surfacing technique with AMDRY X-40 powder
Oznaczenie
napoiny

Głębokość
nieciągłości
mm

NN1
NN2

1,5

NN3
NN4

Szerokość
nieciągłości
mm

Szerokość
wiązki
mm

Moc
wiązki
W

Prędkość
napawania
m/min

Energia
liniowa
J/mm

Natężenie podawania proszku
g/min

Liczba
ściegów/warstw

3,0

3,8

1000

0,10

600

1,5

1/2

360

8,0

1/2

420

6,0

5,0
7,5

2,5

7,5

1200
6,8

1400

0,20

2/2
2/3

Uwagi: Szerokość wiązki na powierzchni próbki 6,8 mm przy długości ogniskowej wiązki laserowej 82 mm i 3,8 przy długości ogniskowej
32 mm. Osłona obszaru naprawianego – argon o natężeniu przepływu 10,0 l/min. Proszek AMDRY X-40, podawany do jeziorka napoiny
pod kątem 45o
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tu wykazały większe zagrożenie wystąpienia niezgodności typu przyklejenie, lub brak przetopu. W 9 przypadkach na 13 napoiny nie spełniały podstawowego
kryterium jakości, pod względem zapewnienia prawidłowego wiązania metalicznego pomiędzy podłożem i
napoiną. Wady typu przyklejenia we wszystkich przypadkach powstały w pośrodku układanego ściegu.
Ostatecznie na pobranym fragmencie aparatu kierującego wykonano 4 doświadczalne napoiny naprawcze o wymiarach zestawionych w tablicy V. Ze względu na złożoność kształtu aparatu kierującego, do napawania proszkowego nie zastosowano płytek wybie-

Oznacznie
wg
tablicy V

NN2

gowych. Szczegółowa kontrola jakości naprawianych
powierzchni odlewów potwierdziła wysoką jakość napraw. Drobne niezgodności zostały wykryte w miejscu
wygaszenia wiązki (kraterze).
Wykryte niezgodności nie stanowią jednak poważnego zagrożenia dla spójności elementu, gdyż lica napoin
naprawczych zeszlifowano, całkowicie usuwając wykryte nieciągłości, na co wskazuje wynik przeprowadzonego powtórnie badania penetracyjnego (rys. 3). Zmierzone na przekrojach poprzecznych wartości mikrotwardości napoin naprawczych wykazały niewielki przyrost mikrotwardości naprawianych obszarów (rys. 4).

NN4

Badania
penetracyjne
Rys. 3. Lica doświadczalnych napoin naprawczych powierzchni aparatu kierującego z nadstopu kobaltu HS 31, wykonanych laserem diodowym dużej mocy HPDL z materiałem dodatkowym w postaci proszku AMDRY X-40 (tabl. V). Badania penetracyjne wykonano przed
i po zeszlifowaniu lica napoin. Widoczna wysoka jakość napoin
Fig. 3. Face view of experimental repairing deposits of HS 31 cobalt
base superalloy, produced with use of HPDL laser technique with
AMDRY X-40 powder filler metal

Mikrotwardość uH0,2

Badania
wizualne

Linia
wtopienia

Rys. 4. Profil mikrotwardości doświadczalnych napoin naprawczych
Fig. 4. Microhardness profile of experimental repairing deposits

Wnioski
Opracowane warunki technologiczne usuwania
nieciągłości powierzchniowych precyzyjnych odlewów
z nadstopu kobaltu HS 31 wykazały możliwość usuwania większości nieciągłości. Określony na początku
eksperymentów napawania laserem HPDL zakres parametrów optymalnych umożliwia naprawę nieciągłości powierzchniowych o różnorodnym typie i wielkości.
Wykorzystane do usuwania powierzchniowych nieciągłości urządzenia i materiały eksploatacyjne (ściernice, frezy, środki czyszczące), okazały się odpowied-

nie w celu naprawy materiału podłoża. Na podstawie
przeprowadzonych badań penetracyjnych wykazano wysoką jakość napoin naprawczych. Zabieg szlifowania nadlewu lica zapewnia całkowite usunięcie
wykrytych drobnych nieciągłości kraterowych. Obserwacje mikroskopowe obszarów napoin naprawczych
nie wykazały obecności żadnych defektów struktury
wewnętrznej, a pomiary mikrotwardości wykazały tylko niewielki (ok. 23%) przyrost mikrotwardości napoiny w stosunku do mikrotwardości podłoża.

Literatura
[1] Mikułowski B.: Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe – Nadstopy, Wydawnictwo AGH 1997.
[2] Shan J.G., Ren J.L., Khorunov V. F.: Repairing of the defects
of the engine vanes of an aeroplane by light beam brazing, Journal of Materials Processing Technology, vol.121, 2002.
[3] Cotton J.D., Clark L.P., Phelps H.R., Titanium Investment Casting Defects. A Metallographic Overview. Solidification and
Semi-Solid Processing.

12

Przegląd spawalnictwa 1/2010

[4] Ojo O.A., Ding R.G., Chaturvedi M.C., Heat affected zone
microfissuring in a laser beam welded directionally solidified
Ni3Al-base alloy.
[5] Vitek J.M.: The effect of welding conditions on stray grain formation in single crystal welds – theoretical analysis, Acta Materialia, vol. 53, 2005.

Maciej Lachowicz
Wojciech Nosko

Spawanie stali konstrukcyjnej
Weldox 700
Welding of structural steel Weldox 700

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych i wytrzymałościowych elementów oraz połączeń spawanych w konstrukcjach dźwigowych wykonanych ze stali
Weldox 700. Badania obejmowały obserwację elementów
eksploatowanych i analizę przyczyn uszkodzeń oraz ocenę próbnych spoin wykonanych metodą MAG. W wyniku
badań określono jakość połączeń spawanych, zmiany mikrostrukturalne w strefie wpływu ciepła oraz wytrzymałość
złączy. Stwierdzono, że materiał charakteryzuje się bardzo małym przyrostem odkształcenia i naprężenia pomiędzy umowną granicą plastyczności a wytrzymałością na
rozciąganie, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji. Stal Weldox 700 wykazuje tendencję do zahartowania strefy wpływu ciepła, w której powstają pęknięcia na zimno. Bardzo duża tolerancja składu chemicznego
stanowi trudność w doborze technologii i parametrów spawania. Stwierdzono również spadek wytrzymałości połączeń spawanych o ok. 30% w stosunku do materiału wyjściowego.

In the paper, results of metallographic and mechanical testing of components and welded joints in load-carrying structures made of Weldox 700 steel are presented. The research included observations of used components and their damage analysis. Test welds were made
by MAG method. The results allowed determining quality of welded joints, microstructural changes in HAZ and
strength of welds. It was found that the material is characterised by very low increase of deformation and stress values between yield stress and tensile strength, which creates a risk for the structure safety. The Weldox 700 steel shows a tendency to HAZ hardening and cold cracking.
The very wide tolerance of chemical composition makes
a serious difficulty for selection of the process and welding
parameters. It was also found that strength of welded joints is ca. 30% lower in comparison to the base material.

Wstęp
W konstrukcjach dużych maszyn dźwigowych od
wielu lat stosowano stale konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości, np. S355 (18G2A). Od kilku lat
wielu producentów do wykonywania elementów wysięgników, wsporników i podpór stosuje stale o podwyższonej wytrzymałości, umacniane wydzieleniowo
lub ulepszane cieplnie, np. S500A, S550AL, S620A,
S690AL, S690Q, S690QL oraz stal występującą pod
handlową nazwą Weldox 700. Nowoczesne stale
Dr inż. Maciej Lachowicz, mgr inż. Wojciech
Nosko – Politechnika Wrocławska.

o podwyższonej wytrzymałości można zaliczyć do
bardzo szerokiej grupy stali HSS i AHSS (Adveced
Hight Strenght Steel). Stale wykazujące granicę plastyczności na poziomie powyżej 550 MPa najczęściej
można zaliczyć do stali CP (complex phase) lub stali
martenzytycznych. Ich struktura składa się z drobnoziarnistego ferrytu, umocnionego dyspersyjnymi wydzieleniami węglików, azotków i węglikoazotków tytanu, niobu, wanadu i molibdenu [1÷5]. Analiza struktury tych stali jest utrudniona ze względu na pewną
dowolność w doborze ich składu chemicznego i technologii wytwarzania stosowaną przez producentów
(regulowane walcowanie, umacnianie wydzieleniowe, ulepszanie cieplne) [6]. Normy wymagają spełnienia minimalnych właściwości mechanicznych, co
skutkuje tym, że np. ilość i zawartość pierwiastków
stopowych zawiera się w bardzo szerokim zakresie,
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a struktury znacznie zależą np. od grubości wyrobów.
Stale te również najczęściej są określane mianem
stali spawalnych, a równoważnik węgla ekwiwalentnego wynosi poniżej 0,46%.
W wyniku badań rzeczywistych konstrukcji eksploatowanych w trudnych warunkach, np. w przemyśle
wydobywczym, wykonanych ze stali Weldox 700, które prowadzono we współpracy z przemysłem, często
obserwowano bardzo niepokojące uszkodzenia elementów dźwigowych. Przykładowe złomy pokazano
na rysunkach 1 i 2. Analiza uszkodzeń wykazała, że
stosowane na te elementy stale mają tendencję do
pękania w pobliżu połączeń spawanych, a ich zachowanie w warunkach eksploatacyjnych jest trudne do
przewidzenia i zamodelowania. Podczas eksploatacji
wysięgników zaobserwowano np. przemieszczenia
wielkości 0,5 m, mierzone strzałką ugięcia elementu
na długości kilkunastu metrów, które nie powodowały
żadnych odkształceń plastycznych.

Metodyka badań
Badania obejmowały połączenia spawane wykonane ze stali Weldox 700. Producent stali podaje jedynie maksymalne zawartości pierwiastków oraz minimalne właściwości mechaniczne, jakie badana stal
powinna wykazywać. Skład chemiczny stali Weldox
700 wykazuje więc rozbieżności w zależności od grubości wykonanych z niej blach. Skład chemiczny materiału blach poddanych badaniom zestawiono w tablicy I. Grubość blach wykonanych ze stali Weldox
w badanych konstrukcjach wysięgników wynosiła 8 i
12 mm. Do wykonania próbnych spoin wzorcowych
zastosowano blachę o grubości 8 mm.
Właściwości wytrzymałościowe badanego materiału określono w statycznej próbie rozciągania, którą przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 10002.
Zastosowano maszynę wytrzymałościową – model
INSTRON 1126 oraz zakres pomiarowy: 0–100 kN,
działka elementarna wynosiła 1 kN. Urządzenie posiada świadectwo wzorcowania wydane przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez PCA.
Właściwości wytrzymałościowe blach stosowanych
w badaniach zestawiono w tablicy II. Złącza spawane
poddano próbie rozciągania wg normy PN-EN 895.
Połączenia spawane w rzeczywistej konstrukcji
wysięgników wykonano metodą MAG. Ze względu
na to, że stale Weldox często łączone są ze stalami
S355 (18G2A), stosowane jest stopiwo SG3.
Spoiny próbne wykonano ze stali Weldox 700 o
składzie chemicznym ujętym w kolumnie A tablicy I.
Spawano metodą MAG w osłonie mieszanki M24.
Złącza ukosowano na V (60o) i spawano w pozycji
PA. Stosowano drut o grubości 1,2 mm gatunku SG3.
Prędkość spawania wynosiła ok. 310 mm/min, kierunek spawania P-L, liczba ściegów 4. Parametry prądowo-napięciowe spawania wynosiły: dla pierwszego
ściegu – 144 A/15 V, dla pozostałych ściegów – 195
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A/19 V. Nie stosowano podgrzewania wstępnego, ponieważ dla blach o grubości 8 mm, według producenta, nie jest to konieczne.

Tablica I. Skład chemiczny materiału rury wysięgnika
i blachy wspornika B1
Table I. Chemical composition of extension tube and
B1 bracket sheet
Lp.

Pierwiastek
% wag.

Rura
wysięgnika
R
kolumna A

Blacha
wspornika
B1
kolumna B

Zawartość wg
producenta
(max.) [6]

1

C

0,05

0,15

0,20

2

Si*

0,18

0,34

0,60

3

Mn*

1,61

0,90

1,60

4

P

0,008

0,007

0,020

5

S

0,001

0,003

0,010

6

B*

0,000

0,002

0,005

7

Nb*

0,05

0,003

0,04

8

Cr*

0,03

0,66

0,70

9

V*

0,01

0,05

0,09

10

Cu*

0,03

0,15

0,30

11

Ti*

0,11

0,02

0,04

12

Al*

0,03

0,05

(min.) 0,015*

13

Mo*

0,005

0,23

0,70

14

Ni*

0,03

0,05

2,0

15

N

--

16

Fe

reszta

0,015
reszta

reszta

* Zawartość pierwiastków stopowych z Al, V, Nb, Ti powinna wynosić min. 0,040 %.

Tablica II. Właściwości wytrzymałościowe materiału rury wysięgnika otrzymane w statycznej próbie
roz-ciągania
Table II. Mechanical properties of extension tube
obtained in tensile test
Oznaczenie próbki
1

2

3

4

Wartość
średnia

Rp0,2, MPa

761

775

767

739

760 ± 24

Rm, MPa

775

802

781

767

781 ± 23

A50, %

17,4

16,4

17,8

19,0

17,65 ± 1,7

Parametr

Wartości minimalne podawane przez producenta [6]
Rp0,2, MPa
700

Rm, MPa

A50, %

780–930
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Wyniki badań
W badanych elementach dźwigowych uszkodzonych podczas eksploatacji, wykonanych ze stali
Weldox 700, występowały przełomy zmęczeniowe z
plastyczną strefą doraźną. Ogniska przełomu zmęczeniowego występowały w miejscach spoin łączących wysięgniki ze wspornikami. Ogniska przełomów

występujące w jednym z przykładowych badanych
elementów pokazano na rysunkach 1-2. Ogniska te są
umiejscowione w obszarze strefy wpływu ciepła spoiny wykonanej pomiędzy rurą a wspornikiem. Strefy
doraźne obserwowanych przełomów wykazywały cechy przełomu plastycznego, jednak w ich obszarach
zawsze stwierdzano charakterystyczne, niepokojące,
liczne rozwarstwienia materiału; ich przykład pokazano na rysunku 2. Rozwarstwienia materiału występowały również w próbkach wytrzymałościowych po
próbie rozciągania. Przykładowe próbki po statycznej
próbie rozciągania przedstawiono na rysunku 3.

Badania mikroskopowe

Rys. 1. Przykładowy uszkodzony fragment elementu wysięgnika.
Powiększony fragment strefy zmęczeniowej
Fig. 1. Exemplary damage fragment of extension tube. Magnified
fragment of fatigue zone

Obserwacje mikrostruktury prowadzono na próbkach pobieranych ze złączy spawanych wykonanych
w strefach zmęczeniowych. Dla przykładowego przełomu pokazanego na rysunku 1, zgład metalograficzny wykonano poprzecznie do ścianki rury wysięgnika wzdłuż przekroju A-A. Pobrana próbka obejmowała dwie spoiny: łączącą rurę wysięgnika i wspornik oraz
łączącą blachy usztywniające wspornik – B1 i B2. Makroskopowy obraz złącza spawanego pokazano na rysunku 4.

Rys. 2. Przykładowa strefa zmęczeniowa występująca w przełomie wysięgnika
Fig. 2. Exemplary fatigue zone in extension tube fracture

Rys. 4. Makroskopowy obraz złącza spawanego wykonanego
w przekroju A-A pokazanym na rysunku 1
Fig. 4. Macroscopic image of welded joint in cross-section A-A,
see Fig. 1

Rys. 3. Makroskopowy obraz rozwarstwienia w próbkach wytrzymałościowych po próbie rozciągania
Fig. 3. Macroscopic image of lamination in test pieces after tensile test

Rys. 5. Mikrostruktura połączenia spawanego w miejscu M1.
Widoczna struktura quasi-eutektoidu w spoinie, struktura martenzytyczna w SWC i struktura ferrytyczno-perlityczna blachy B2
Fig. 5. Microstructure of welded joint at M1. Quasieutectoidal structure (pearlite) in HAZ and ferritic-pearlitic structure in B2 sheet material
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W wyniku badań mikroskopowych pomiędzy blachami
B1 i B2 zaobserwowano pęknięcia lub przyklejenia wskazane na rysunku 4. Pomiędzy blachą B1 a rurą wysięgnika R również stwierdzono pęknięcie – Pk rozwijające się w strefie wpływu ciepła (SWC) po stronie rury wysięgnika. Obserwacje przykładowego połączenia spawanego w miejscach M1 i M2 wykazały, że występuje tam
struktura Widmannstättena z przewagą quasi-eutektoidu.

W strefie wpływu ciepła blachy B1 i rury R w obszarach
spoiny M1 i M2 stwierdzono występowanie struktury niskowęglowego martenzytu. Mikrostrukturę połączenia
spawanego w miejscu M1 pokazano na rysunkach 5 i
6, a w spoinie M2 na rysunkach 7 i 8.
W wyniku obserwacji materiału rodzimego rury wysięgnika stwierdzono, że w wysięgniku występuje drobnoziarnista struktura ferrytyczna z pojedynczymi wy-

Rys. 6. Powiększony obszar SWC pokazany na rysunku 5; struktura niskowęglowego martenzytu
Fig. 6. Magnified HAZ area shown in Fig. 5. Structure of low-carbon martensite

Rys. 9. Mikrostruktura materiału wysięgnika. Struktura ferrytyczna
oraz lokalne wyspy niskowęglowego martenzytu
Fig. 9. Microstructure of extension tube. Ferritic structure and local
low-carbon martensite islands

Rys. 7. Mikrostruktura połączenia spawanego w pobliżu M2.
Widoczna struktura quasi-eutektoidu – perlitu w spoinie oraz struktura martenzytyczna w SWC
Fig. 7. Microstructure of welded joint at M2. Quasieutectoidal structure (pearlite) in weld and martensitic structure HAZ

Rys. 10. Mikrostruktura blachy wspornika B1 obserwowana
w miejscu M2. Struktura niskowęglowego martenzytu
Fig. 10. Microstructure of B1 bracket sheet at M2. Structure of lowcarbon martensite

Rys. 8. Powiększony obszar SWC pokazany na rysunku 7. Mikrostruktura gruboiglastego, niskowęglowgo martenzytu
Fig. 8. Magnified HAZ area shown in Fig. 7. Microstructure of coarse-acicular, low-carbon martensite

Rys. 11. Wyniki pomiarów twardości wykonanych w połączeniu
spawanym blachy wspornika B1, B2 i rury wysięgnika R
Fig. 11. Hardness measurements in welded joint of bracket sheet
B1, B2 and extension tube R
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spami martenzytu, która jest charakterystyczna dla stali o dużej wytrzymałości, typu HSS, AHSS, umacnianych wydzieleniowo oraz ulepszanych cieplnie. Mikrostrukturę wysięgnika pokazano na rysunku 9. Obserwacje mikrostruktury materiału rodzimego blachy B1
przeprowadzono w spoinie oraz w miejscu M2. W obu
miejscach stwierdzono strukturę niskowęglowego martenzytu. Mikrostrukturę blachy B1 zaobserwowaną
w miejscu M2 pokazano na rysunku 10.

Pomiary twardości
Pomiary twardości połączenia spawanego blach
B1, B2 i rury wysięgnika R przeprowadzono na przekroju poprzecznym pokazanym na rysunku 4. Wyniki
pomiarów wykonanych w SWC przedstawiono na rysunku 11. W wyniku pomiarów twardości stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnej twardości 350 HV w SWC
dla blachy B2 oraz B1. Twardość SWC blachy B1 wynosiła 370 i 383 HV10, a blachy B2 – 370 i 413 HV10.
Wzrost twardości w SWC powyżej 350 HV świadczy
o zahartowaniu SWC. Twardość SWC w rurze nie przekracza wartości dopuszczalnej i wynosi 181 HV10.

nie mniejszej niż w pozostałym obszarze. Obserwowano również drobne wydzielenia węglików i azotków, blokujące granice ziaren oraz większe wydzielenia azotków tytanu (rys. 16). Segregacja występująca w strukturze powoduje rozwarstwienia i wzdłużne pęknięcia
w badanym materiale.
W wyniku prób rozciągania stwierdzono, że wytrzymałość połączenia zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym jest niższa od wytrzymałości materiału w stanie dostarczenia. Rozerwanie próbek następowało w spoinie, co jest wynikiem zastosowania stopiwa SG3, które wykazuje niższą wytrzymałość od stali Weldox. Wytrzymałość połączenia w kierunku poprzecznym jest jednak o ok. 30% niższa od
materiału rodzimego, co należy uznać za wartość stosunkowo dużą. Wyniki próby rozciągania zestawiono
w tablicy III.

Tablica III. Wytrzymałość na rozciąganie połączeń
spawanych ze stali Weldox 700
Table III. Tensile strength of welded joints of the
Weldox 700 steel.
Parametr

Próby spawalności
Do prób spawania z wysięgnika pobrano próbki
w kierunku wzdłużnym i poprzecznym do osi wysięgnika i kierunku walcowania blachy. Z połączeń spawanych
wykonano próbki wytrzymałościowe, które poddano próbie statycznego rozciągania. W strukturze spoiny zaobserwowano strukturę Widmannstättena z przewagą quasi-eutektoidu. W strefie wpływu ciepła wpojawiła się
struktura niskowęglowego martenzytu. Twardość SWC
nie przekroczyła jednak wartości dopuszczalnej 350 HV.
Maksymalna twardość połączenia spawanego, określona w wyniku rozkładu twardości wzdłuż linii widocznych na rysunku 12 wynosiła 274 HV10. Mikrostrukturę połączenia spawanego pokazano na rysunkach 12
i 13, a strukturę w SWC na rysunku 14. Zaobserwowano segregację w strukturze spawanej blachy, którą widać na rysunkach 12 i 15. W miejscu segregacji występowała struktura ferrytyczna o wielkości ziarna kilkakrot-

Rys. 12. Makrostruktura próbnego połączenia spawanego
Fig. 12. Macrostructure of test welded joint

Kierunek wzdłużny
1

2

3

Wartość śr

Rm, MPa

640

633

643

638 ± 12

Rm, MPa

594

502

559 ± 124

Kierunek poprzeczny
582

Rys. 13. Mikrostruktura spoiny, SWC i materiału rodzimego
Fig. 13. Microstructure of welded joint, HAZ and base material

Rys. 14. Struktura w SWC. Mikrostruktura niskowęglowego martenzytu
Fig. 14. Microstructure in HAZ. Low-carbon martensite
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Rys. 15. Mikrostruktura materiału rodzimego. Struktura ferrytyczna z widoczną segregacją w środkowej części blachy
Fig. 15. Microstructure of base material. Ferritic structure with segregation in middle part of sheet

Rys. 16. Powiększony obszar segregacji. Widoczne bardzo drobne ziarna ferrytu oraz azotki tytanu
Fig. 16. Magnified segregation area. Very fine ferrite grains and titanium nitrides

Wnioski
W wyniku badań próbnych połączeń spawanych
stwierdzono, że ich jakość jest zadowalająca. Niższa wytrzymałość wynika z zastosowanego stopiwa. Jednak próbki spawane poprzecznie wykazywały znacznie niższą wytrzymałość od próbek spawanych wzdłużnie. Obserwacje rzeczywistych elementów konstrukcyjnych wskazują jednak na pękanie połączeń w trakcie eksploatacji przy naprężeniach niższych od dopuszczalnych, o czym świadczą powstałe przełomy zmęczeniowe. Stal zastosowana do próbnych złączy spawanych miała mniejszą zawartość węgla, a martenzyt powstały w SWC
wykazywał niewielką twardość. W rzeczywistej konstrukcji grubsza blacha zawierała 0,15%C i w SWC
stwierdzono przekroczenie twardości 350HV.
Duże różnice w składzie chemicznym stali
Weldox, które dopuszcza producent, powodują problemy w doborze właściwej technologii spawania,
np. gatunku stopiwa czy też obróbki cieplnej przed
i po spawaniu. Powstanie twardego martenzytu w
SWC we wsporniku świadczy o tym, że parametr CE

nie jest wystarczający dla uzyskania właściwej jakości i wytrzymałości połączeń spawanych w stalach
ferrytyczno-martenzytycznych. Wydaje się, że pojęcie stale spawalne może nie być trafne, ponieważ jakość połączenia bardzo zależy od składu chemicznego, grubości blachy i usytuowania spoiny w stosunku do kierunku walcowania. Niski współczynnik węgla ekwiwalentnego CE (<0,46%) powinien zapewnić, podobnie jak w klasycznych stalach konstrukcyjnych, spawalność w każdych warunkach.
Ze względu na niemal identyczne naprężenie odpowiadające umownej granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, badany materiał nie wykazuje praktycznie żadnego bezpiecznego zapasu plastyczności, wymaganego od materiałów konstrukcyjnych. W przypadku przekroczenia naprężeń dopuszczalnych stwarza to bardzo duże niebezpieczeństwo
nagłego pękania, zwłaszcza w złożonym stanie naprężeń. Wzdłużne rozwarstwienia materiału występujące podczas pękania mogą być wynikiem segregacji
dyspersyjnych wydzieleń węglików i azotków.
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Zastosowanie nagrzewania
indukcyjnego w procesach
lutowania twardego
materiałów paramagnetycznych
Application of induction heating in processes
of hard soldering of paramagnetic materials
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono metodykę opracowywania technologii lutowania indukcyjnego połączeń różnoimiennych wysokostopowa stal nierdzewna – miedź oraz jednoimiennych połączeń wysokostopowej stali nierdzewnej, z której
wykonano elementy ciepłowodowych paneli grzewczych.
Określono korzyści technologiczne i ekonomiczne związane z zastosowaniem nagrzewania indukcyjnego w procesie lutowania w stosunku do stosowanej dotychczas metody spawania TIG.

It has been presented the essentials of the induction
heating process. Technical elaboration of induction brazing as a metod of joining stainless steel to copper has
been display. Comparision of induction brazing and TIG
welding processes has been presented. Technological
and economical adventages achived by the use of induction heating have been determined.

Wstęp
Konkurencja w przemyśle wymusza na przedsiębiorcach wytwarzanie nowoczesnych produktów, do
wykonania których stosowane są coraz bardziej zaawansowane materiały konstrukcyjne. Innym czynnikiem determinującym pozycję przedsiębiorstwa na rynku jest zwiększanie wydajności produkcji, przy ograniczeniu kosztów własnych, których największą część
stanowi robocizna. Jest oczywiste, że zmniejszanie
kosztów robocizny nie może wpływać ujemnie na końcową jakość gotowego produktu.
Jednym z podstawowych procesów wytwarzania
w przemyśle metalowym jest łączenie. Spośród stosowanych metod łączenia elementów metalowych

Inż. Marian Piątek, inż. Piotr Rękasowski,
mgr inż. Maciej Różański – Instytut Spawalnictwa.

najstarszą znaną, ale nadal rozwijaną i powszechnie
stosowaną metodą jest lutowanie twarde. Duże zainteresowanie procesy lutowania zawdzięczają takim zaletom, jak: nienadtapianie krawędzi materiałów łączonych, łatwe zapewnienie szczelności, duża trwałość
i wytrzymałość połączeń, dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne, wysoka wydajność procesu. Ostatnia zaleta w dużej mierze zależy od sposobu nagrzewania elementów łączonych do wymaganej temperatury lutowania. Spośród wielu stosowanych w procesach lutowania sposobów nagrzewania jednym z najszybszych i najwydajniejszych jest nagrzewanie indukcyjne. Nagrzewanie indukcyjne jest również z powodzeniem stosowane do takich procesów, jak: obróbka
cieplna, zgrzewanie, topienie, obróbka plastyczna itp.
Należy stwierdzić, że ze względu na mechanizm wytwarzania ciepła metoda ta jest zalecana do nagrzewania materiałów będących ferromagnetykami. Nagrzewanie materiałów paramagnetycznych jest mniej wydajne ze względu na niewystępowanie zjawiska histerezy magnetycznej.
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Proces nagrzewania
indukcyjnego
Zasadą procesu nagrzewania indukcyjnego jest
indukowanie we wsadzie (przewodniku elektrycznym)
w szybkozmiennym polu elektromagnetycznym prądów wirowych, które zgodnie z prawem Joule’a nagrzewają wsad. Wadą w przypadku nagrzewania na
wskroś elementów masywnych jest tzw. zjawisko naskórkowości, ponieważ indukowane prądy koncentrują się w warstwach przypowierzchniowych wsadu, co
powoduje szybkie nagrzewanie tych warstw. Efekt ten
jest tym bardziej znaczący, im większa jest częstotliwość pracy urządzenia.
Pole elektromagnetyczne jest wytwarzane przez
odpowiednio ukształtowany zespół przewodników, noszących nazwę wzbudnika (induktora). Ma on najczęściej postać cylindrycznej lub płaskiej cewki, jedno- lub
wielozwojowej, dopasowanej do kształtu łączonych
elementów (rys.1). Wzbudniki mogą być wyposażone
w rdzenie magnetyczne, służące do koncentracji strumienia pola magnetycznego. Wzbudnik wraz z nagrzewanym elementem (wsadem) stanowi indukcyjny układ
grzejny.
Wzbudnik zasilany jest na ogół przez układ dopasowujący (transformator) z generatora (przemiennika częstotliwości) o określonej mocy (na ogół nastawialnej) i częstotliwości (stałej lub zmiennej) (rys. 2).
Istotny wpływ na sprawność tych procesów ma częstotliwość prądu indukowanego we wsadzie. Musi być
ona dobrana przy uwzględnieniu właściwości i wymiarów wsadu, a także technologicznego celu nagrzewania. Zakres częstotliwości stosowanych w tej technice
waha się od kilkunastu Hz do kilku MHz. Zakres mocy
urządzeń zasilających, w zależności od wielkości i ro-

Rys. 1. Przykłady kształtów wzbudników indukcyjnych
Fig. 1. Examples of shapes of heating inductors
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dzaju wsadu, oczekiwanej wydajności procesu, a także
rodzaju wymaganej obróbki cieplnej, jest również bardzo szeroki, od kilku watów do kilku megawatów. Przy
tak szerokim zakresie częstotliwości oraz mocy generatorów do nagrzewania indukcyjnego trudno jest mówić o jednym rodzaju źródeł zasilania.
W zależności od częstotliwości roboczej, gęstości
objętościowej mocy, czasu nagrzewania oraz wymiarów wsadu możliwe jest nagrzewanie powierzchniowe, nagrzewanie wskrośne, topienie (także lewitacyjne) oraz lutowanie lutami twardymi i miękkimi.
Jak już wspomniano, im wyższa jest częstotliwość
pola elektromagnetycznego, tym indukowane prądy
koncentrują się bliżej powierzchni wsadu (zjawisko naskórkowości), co powoduje skupienie mocy czynnej
oraz energii cieplnej w tych warstwach. Wyższa częstotliwość pola elektromagnetycznego ułatwia również
nagrzewanie metali nieżelaznych. Metale nieżelazne
charakteryzują się bowiem niewielkimi wartościami rezystancji przy małych częstotliwościach. Wymaga to
dla dostarczenia określonej ilości energii E do wsadu
odpowiednio dużego natężenia prądu I lub odpowiedniego czasu procesu nagrzewania t (E = I2 • Rz • t). Przy
zwiększeniu częstotliwości pracy następuje wzrost rezystancji zastępczej Rz wsadu, co pozwala, przy tej
samej energii dostarczonej do wsadu, na znaczne
oszczędności energii pobieranej z sieci zasilającej.
Wysoka sprawność energetyczna procesu nagrzewania indukcyjnego, możliwość wytwarzania ciepła bezpośrednio w obrabianym elemencie, brak zanieczyszczeń, możliwość łatwej automatyzacji przy zapewnieniu dokładnych, kontrolowanych i powtarzalnych parametrów oraz najnowsze osiągnięcia energoelektroniki spowodowały w ostatnich latach intensywny rozwój zasilaczy (falowników) przeznaczonych do
nagrzewania indukcyjnego. Pozwala to na spełnienie
różnorodnych wymagań stawianych przez technologię ogólnie rozumianej obróbki cieplnej, tak w zakresie
mocy wyjściowych, jak również częstotliwości.
Instytut Spawalnictwa od kilkunastu lat prowadzi intensywne prace związane z projektowaniem i wytwarzaniem nagrzewnic indukcyjnych wysokiej częstotliwości. Urządzenia te są obecnie produkowane przez
Instytut Spawalnictwa w kilku wariantach mocy i częstotliwości pracy (tabl. I).
Równolegle z pracami związanymi z produkcją nagrzewnic indukcyjnych w Instytucie Spawalnictwa prowadzone są liczne prace badawcze nad możliwością

Rys. 2. Schemat ogólny urządzenia do nagrzewania indukcyjnego
Fig. 2. General diagram of an induction heating machine

Tablica I. Typoszereg nagrzewnic produkowanych
przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Table I. Series of types of heaters manufactured by
Instytut Spawalnictwa (Institute of Welding Technology) in Gliwice.
Typ
Cecha
Moc znamionowa
kW
Zakres
częstotliwości
roboczych, kHz

NG-15 NG-40

15

40

NG100

NG-415

NG-430

100

15

30

100÷
÷400

100÷
÷400

10÷40 10÷40 10÷40

Sprawność, %

92

92

90

90

90

Masa, kg

60

90

235

80

100

Zastosowanie

lutowanie twarde i miękkie, nagrzewanie wskrośne do obróbki plastycznej, odpuszczanie, wyżarzanie, hartowanie,
połączenia skurczowe,
topienie w tyglu

hartowanie powierzchniowe, lutowanie twarde i miękkie, nagrzewanie
strefowe, odpuszczanie i wyżarzanie
elementów cienkościennych, techniki
laboratoryjne

zastosowania wymienionych urządzeń do procesów lutowania indukcyjnego oraz opracowywania w ramach
usług badawczych gotowych technologii do wykonywania ściśle określonych produktów.

Lutowanie indukcyjne
ciepłowodowych paneli
grzewczych
Ciepłowodowe panele grzewcze są elementem systemu ogrzewania ściennego, którego niezwykle wysoką sprawność w przekazywaniu ciepła uzyskano dzięki procesom kondensacji i odparowywania specjalnego medium znajdującego się wewnątrz panelu w warunkach obniżonego ciśnienia. Obniżone ciśnienie pracy
oraz agresywny charakter medium wypełniającego panel grzewczy, wymagają zastosowania do produkcji paneli wysokostopowej stali nierdzewnej oraz rur miedzianych. W związku z tym produkcja paneli grzewczych wymaga wykonania niezawodnych i nietypowych geometrycznie połączeń elementów rurowych (rys. 3), wykonanych ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 wg PN-EN
10088-1:2007 – pomiędzy sobą (teowe połączenie rury
o średnicy 10 x 1 mm z wywiniętym gniazdem w rurze o
średnicy 20 x 1 mm) oraz połączenia mieszanego elementów rurowych pomiędzy wymienionymi gatunkami
stali nierdzewnej i miedzi CuETP wg PN-EN 1976:2001
(teleskopowe połączenie rury stalowej o średnicy 20 x
1,0 mm z rurą miedzianą o średnicy 18 x 0,9 mm). Połączenia te wykonywano bardzo pracochłonną i wymagającą dużego doświadczenia spawacza metodą spawania TIG elektrodą nietopliwą w osłonie argonu. Pro-

Rys. 3. Schemat panela grzewczego z wyszczególnionymi obszarami połączeń lutowanych
Fig. 3. Diagram of heating panel showing areas of soldered joints

blemy i wysokie koszty związane z dotychczasową metodą spawania były powodem poszukiwania przez firmę
ENEREKO alternatywnej i konkurencyjnej – w stosunku
do dotychczasowej metody łączenia elementów paneli
grzewczych. Wydajną metodą łączenia elementów – zapewniającą wysoką jakość i szczelność paneli, jest lutowanie. Spośród dostępnych źródeł ciepła największą
szybkość nagrzewania zapewnia nagrzewanie indukcyjne. W Instytucie Spawalnictwa wytypowano materiały
dodatkowe do lutowania, opracowano kształt wzbudników oraz parametry prądowo-napięciowe procesu, gwarantujące równomierne i szybkie nagrzewanie obszarów
złącza lutowanego.

Dobór materiałów dodatkowych
Ze względu na dużą zawartość składników stopowych, szczególnie chromu, tworzących trwałe, niezwilżalne przez ciekły lut tlenki na powierzchni, wysokostopowa stal nierdzewna jest uznawana za materiał trudno lutowalny. W celu doboru najkorzystniejszego pod
względem rozpływności i zwilżania układu lut - topnik wykonano próby zwilżenia spoiwem materiałów łączonych. Próby przeprowadzono w warunkach zbliżonych do warunków produkcyjnych procesu lutowania.
Do prób zastosowano luty: AG 102, AG 104, AG 203,
AG 302 wg PN-EN 1044:2002, których skład chemiczny i temperatury topnienia podano w tablicy II. Jako
topnik stosowano wysokofluorkową pastę o handlowej
nazwie F47A (FH 10 wg PN-EN 1045:2001) produkcji
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Wyniki prób rozpływności przedstawiono w tablicy III.
Za podstawę oceny właściwości lutowniczych wytypowanych spoiw do lutowania twardego przyjęto wielkość i równomierność powierzchni ich rozpłynięcia się
na płytkach stalowych i miedzianych. Najlepszą zwilżalność powierzchni miedzianych i stalowych wykazały
luty AG 104 oraz AG 203 (tabl. III). Ze względu na sto-

Przegląd spawalnictwa 1/2010

21

sunkowo wysoki zakres temperatury topnienia drugiego z tych lutów i spowodowane tym niebezpieczeństwo
ponownego utlenienia powierzchni podczas lutowania,
za najlepszy do lutowania wymienników ciepła uznano
lut AG 104 wg PN-EN 1044:2002 w postaci pręta litego o średnicy 2 mm.
Tablica II. Skład chemiczny oraz zakres temperatury
topnienia wytypowanych do prób rozpływności lutów
srebrnych
Table II. Chemical constitutions and a range of the fusion temperature of silver solders selected for spread
factor tests
Zakres temperatur topnienia, °C
solidus likwidus

Oznaczenie
lutu

Ag

Cu

Zn

AG102

55÷57

21÷23

15÷ 19

–

Sn: 4÷6

620

655

AG104

44÷46

26÷28

23÷27

–

Sn: 2÷3

640

680

AG203

43÷45

29÷31

24÷28

–

–

675

735

AG302

44÷46

14÷16

14÷18

17÷21

–

605

620

Skład chemiczny, %, m/m
Cd

Inne

tów. Dodatkowo jej kształt powinien zapewniać łatwość
umieszczania elementów łączonych w obszarze działania szybkozmiennego pola magnetycznego. Ostatecznie po wielu przeprowadzonych próbach cewkę indukcyjną ukształtowano jak na rysunku 4a. Jej kształt
umożliwił bardzo szybkie nagrzewanie obszaru złącza
do temperatury lutowania, dzięki czemu powierzchnia
elementów stalowych nie uległa nadmiernemu utlenieniu. W przypadku połączenia teleskopowego elementu
stalowego z miedzianym (rys. 4b), zastosowano cewkę
indukcyjną cylindryczną, dwuzwojową. Ze względu na
bardzo intensywne odprowadzanie ciepła z obszaru lutowania przez element miedziany (współczynnik przewodzenia ciepła λ = 411 W/ (m•K), złącze pozycjonowano w cewce indukcyjnej tak, aby intensywnemu nagrzewaniu podlegał element miedziany.
a)

b)

Kształt wzbudnika
Kolejną trudnością w opracowaniu technologii wysokojakościowego lutowania połączenia teowego elementów ze stali nierdzewnej było dobranie odpowiedniego kształtu wzbudnika. Cewka wzbudnika musiała być ukształtowana tak, aby zapewnić maksymalne skoncentrowanie wytwarzanego szybkozmiennego pola magnetycznego w obszarze złącza bez nadmiernego oddziaływania na pozostałe części elemen-

Rys. 4. Kształt cewki indukcyjnej do nagrzewania połączenia teowego
rur; a – z wysokostopowej stali nierdzewnej, b – połączenia mieszanego rury ze stali nierdzewnej z rurą miedzianą
Fig. 4. Shape of induction coil for proper heating of a tee joint of pipes; a – made of z high-alloy stainless steel and b – joint of a stainless steel pipe with a copper pipe

Tablica III. Wyniki prób rozpływności wytypowanych lutów na powierzchniach płytek z wysokostopowej stali
X5CrNi18-10 oraz miedzi CuETP.
Table III. Results of spread factor tests of selected solders on surfaces of plates made of high-alloy steel grade
X5CrNi18-10 and copper grade CuETP
Materiał lutowany

Stosowany lut
AG 102

Stal typu 18-8

Miedź
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AG 104

AG 203

AG 302

a)

b)

c)

Rys. 5. Widok: a – połączeń lutowanych elementów paneli grzewczych, b – makrostruktura połączenia lutowanego jednoimiennego,
c – różnoimiennego
Fig. 5. General: a – soldered joints of elements of heating panels and
macrostructure of: a – homonymous soldered joint: c – heteronymous soldering joint

Badając wykonane wzbudniki oraz wynikach ich prób
rozpływności, wykonano po kilkanaście połączeń próbnych celem sprawdzenia powtarzalnej jakości i szczelności połączeń lutowanych. Oceny dokonywano na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych makroskopowych otrzymanych połączeń. Badania wizualne wykazały, że lico lutowiny każdorazowo miało równomierny kształt na całym jej obwodzie, a powierzchnia materiału podstawowego nie ulegała nadmiernemu utlenieniu podczas trwania procesu (rys. 5a). Badania metalograficzne - makroskopowe wykazały z kolei
dostateczną głębokość wnikania lutu zarówno w połączeniach teowych rur stalowych (rys. 5b), jak i w przypadku różnoimiennych połączeń teleskopowych rury
stalowej z miedzianą (rys. 5c).

Korzyści ekonomiczne
W celu określenia ekonomiki lutowania indukcyjnego paneli grzewczych w porównaniu z dotychczasowo
stosowaną technologią ich spawania metodą TIG dokonano zestawienia poszczególnych kosztów procesów. Wyliczenia przedstawiono w tablicy IV, przyjmując: roczną produkcję na poziomie 10 tys. szt. paneli,
orientacyjne koszty robocizny spawacza 35 zł/ h., oraz
koszty robocizny operatora nagrzewnicy 30 zł/h. Uzyskano następujące wyniki:
– Koszty spawania paneli metodą TIG przed wdrożeniem lutowania indukcyjnego: 0,5 h x 35 zł/h + 0,75
kWh x 0,35 zł/kWh = 17,76 zł/panel
– Koszty spawania paneli po wdrożeniu lutowania indukcyjnego: 0,025 h. x 30 zł/h + 0,55 kWh x 0,35 zł/
kWh = 0,95 zł/panel
– Oszczędność wskutek wdrożenia lutowania indukcyjnego w zł./panel: 17,76 zł/panel – 0,95 zł/panel =
16,81 zł/panel
– Przewidywane efekty przy założeniu produkcji 10
tys. szt./rok: 16,81 zł/panel x 10 000 szt. = 168100
zł
– Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych przy założeniu produkcji docelowej 10 000 szt./rok wynosi
ok. 0,3 roku

Widać, że inwestycja jest wysoce opłacalna, ponieważ okres zwrotu nakładów, przy założonej skali produkcji 10 000 szt./rok, wynosi ok. 4 miesięcy.
Tablica IV. Zestawienie kosztów związanych z wdrożeniem technologii lutowania indukcyjnego i produkcją
paneli grzewczych oraz kosztów związanych z produkcją paneli metodą TIG
Table IV. List of particular costs connected with implementation of the induction soldering technology
and manufacturing of heating panels as well as costs connected with manufacturing of panels with
use of TIG welding
Parametry

Jednostka

Wartość

Koszty inwestycyjne

zł

50 000

Docelowa wielkość produkcji paneli

szt/rok

10 000

Czas spawania przed wdrożeniem

min/panel

30, tj. 0,5 h

Czas lutowania po wdrożeniu (7x 13s.)

min/panel

1,5, tj. 0,025 h

Zużycie energii przed wdrożeniem

kWh

0,75

Zużycie energii po wdrożeniu

kWh

0,55

Koszt 1 kWh

zł/h

0,35

Stawka godzinowa spawacza

zł/h

35

Stawka godzinowa operatora stanowiska

zł/h

30

Wnioski
Przykład zastosowania nagrzewania indukcyjnego w procesie lutowania twardego paneli grzewczych potwierdza atrakcyjność technologiczną i ekonomiczną tej metody nagrzewania ze względu na jej
wysoką sprawność, powtarzalność i precyzję nagrzewania, łatwość automatyzacji produkcji i prostotę obsługi urządzeń.
Wydzielanie ciepła bezpośrednio we wsadzie
przy braku płomienia, bez zanieczyszczeń środowiska przez toksyczne spaliny potwierdza, że ta metoda nagrzewania w procesach przemysłowych jest
również przyjazna dla środowiska. Przyjazny jest
również lutowany indukcyjnie produkt, jakim jest ciepłowodowy panel grzewczy, wchodzący w skład unikatowego systemu ogrzewania ściennego o nazwie
handlowej RAYON firmy ENEREKO. Ten system
ogrzewania pozwala zaoszczędzić pomieszczeń
mieszkalnych do 30% energii w stosunku do ogrzewania klasycznego. Ciepłowodowe ogrzewanie
ścienne RAYON ogranicza do minimum konwekcyjny ruch powietrza, jaki ma miejsce w przypadku standardowego ogrzewania, eliminuje cyrkulację kurzu
i alergenów oraz umożliwia zachowanie stałej naturalnej jonizacji powietrza.
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Badania strukturalne złączy
spawanych ze stopu na osnowie
fazy międzymetalicznej Fe-Al
Research of the structure welded of Fe-Al
intermetallic phase based alloys
Streszczenie

Abstract

Poznanie zjawisk zachodzących podczas spawania stopów Fe-Al ułatwi opracowanie technologii łączenia
tych materiałów z innymi, na przykład ze stalami, co może
mieć duże znaczenie praktyczne. Jest to istotne ze względu na wzrost zapotrzebowania na nowe rozwiązania technologiczne, dyktowane zwłaszcza przez przemysł okrętowy, motoryzacyjny, petrochemiczny i energetyczny. Dzięki wysokiej odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy
międzymetalicznej Fe-Al w temperaturze podwyższonej,
szczególnie w środowisku tlenu i siarki, materiał ten bardrzo dobrze nadaje się na elementy maszyn i urządzeń,
jednak ograniczenia technologiczne powodują wysokie
koszty wytwarzania elementów z intermetalików. Dlatego
należy opracować technologię spawania na osnowie faz
międzymetalicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań spajania metodą spawania laserowego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al.

Understanding the phenomena occurring during the
welding of alloys Fe-Al facilitate development of these
technologies combine with other materials, such as the
steels, which, taking into account the technological difficulties intermetallic phase based alloy may be of great
practical importance. This is an important issue, because
of the increase in the demand for new technological solutions is dictated primarily by the book industry, automotive, petrochemical and energy. High resistance to corrosive intermetallic phase based alloy, phase in high temperature environment, particularly in the oxygen and sulfur content makes it an attractive material for use on items
of machinery and equipment, but technological limitations
have the high cost of manufacturing items from intermetalics. For these reasons, the development of bonding technology by welding alloys for intermetallic phase based alloy appear to be deliberate.

Wstęp
Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al
i Fe3-Al, oprócz takich właściwości, jak: wysoka odporność na działanie substancji gazowych o właściwościach utleniających w temperaturze otoczenia i podwyższonej, wysoka odporność na ścieranie oraz mała
gęstość, mają znacznie mniejsze koszty materiałowe
niż stale stopowe odporne na korozję [1].

Dr inż. Janusz Cebulski, dr inż. Stanisław
Lalik – Politechnika Śląska.
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Mimo intensywnych badań tej grupy materiałów zarówno w kraju, jak i za granicą, wiele problemów technologicznych nie zostało rozwiązanych. Dotyczy to
zwłaszcza technologii wytwarzania i przetwarzania intermetalików.
Do potencjalnych zastosowań stopów na osnowie
fazy międzymetalicznej Fe-Al należą:
– materiały konstrukcyjne – zamienniki stopów na
osnowie niklu oraz stali nierdzewnych o dużej zawartości pierwiastków deficytowych;
– materiały na elementy pracujące w ciekłych środowiskach korozyjnych oraz w warunkach korozji wysokotemperaturowej;
– materiały na powłoki ochronne;
– materiał wyjściowy do produkcji wieloskładnikowych stopów oraz kompozytów.

Ze względu na problemy technologiczne związane przede wszystkim z obróbką plastyczną stopów
na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al [2, 4÷6], korzystne wydaje się opracowanie technik łączenia tych
stopów z klasycznymi materiałami konstrukcyjnymi np.
ze stalami. W artykule opisano badania złączy spawanych wykonanych metodą laserową.
Procesy spajania stopów na osnowie faz międzymetalicznych muszą się odbywać w atmosferach
ochronnych. Spajane elementy powinny być wstępnie
podgrzane, a sam proces spajania powinien mieć charakter pulsacyjny.

Cel i zakres badań
Celem badań było określenie podatności na spajanie metodą spawania laserowego stopu na osnowie
fazy międzymetalicznej Fe-Al oraz określenie zmian
struktury zachodzących w materiale podczas spawania. Przetapianie stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al przeprowadzono na zautomatyzowanym
laserowym stanowisku badawczym wyposażonym w
laser molekularny CO2 Spectra Physics Model 820.
Zakres badań obejmował:
– przetopienie laserowe stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al,
– badania metalograficzne,
– badania na elektronowym mikroskopie skaningowym.

Wyniki badań
Próby przetapiania laserowego wykonano na próbkach o grubości 1,0÷1,3 mm wyciętych z wlewków wykonanych wg przedstawionej technologii. Parametry
procesu spawania laserem molekularnym CO2 zestawiono w tablicy II.
We wszystkich próbach średnica wiązki laserowej
na powierzchni stopu wynosiła 2 mm, a do ochrony obszaru spawania użyto azotu. Do wykonywania złączy ze
stopu na osnowie fazy międzymetalicznej wybrano spawanie laserowe ze względu na takie właściwości metody, jak: wysoka koncentracja energii, uzyskiwanie spoin o wysokiej czystości metalurgicznej oraz najniższe
ze wszystkich metod łączenia naprężenia spawalnicze.
Tablica II. Parametry przetapiania stopu Fe40Al5Cr0,2Ti0,2B
Table II. Parameters rendering down alloy Fe40Al5Cr0,2Ti0,2B
Nr

Grubość
materiału, mm

Prędkość
przetapiania, m/s

Moc
lasera, W

1

1,3

0,0025

1070

2

2,1

0,0037

900

3

2,2

0,0037

1100

4

1,0

0,0055

800

Wyniki badań metalograficznych
Materiały do badań
Badania przeprowadzono na stopie o osnowie fazy
międzymetalicznej Fe-Al i składzie chemicznym podanym w tablicy I. Do wytopu stopu użyto czystych składników: żelaza Armco (technicznie czystego), aluminium Aro (o stopniu czystości 99,995% wag.), chromu
aluminotermicznego otrzymanego metodą Krolla oraz
boru amorficznego (czystego chemicznie). Wytopy
prowadzono w indukcyjnym piecu próżniowym VSG-2
firmy Balcerss. Podstawowe składniki: żelazo i aluminium przed rozpoczęciem procesu roztapiania umieszczono w tyglu alundowym, natomiast dodatki stopowe
wprowadzono do kąpieli Fe-Al w kolejności ich wzrastającej reaktywności. Wytapianie prowadzono w próżni (10-2 Pa). Kąpiel metalową przegrzaną do temperatury 1500°C odlewano do formy w atmosferze pieca, w
którym prowadzono wytop.
Tablica I. Skład chemiczny stopu Fe-40Al-5Cr0,2Ti-0,2B
Table I. The chemical composition of the alloy Fe-40Al
-5cr-0, 2Ti-0, 2B
Pierwiastek

Fe

Al

Cr

Ti

B

C

Zawartość pierwiastków, % wag.

68,18

23,50

5,67

0,14

0,015

0,056

Badania metalograficzne wykonano na zgładach pobranych w miejscu przetopu w taki sposób,
aby poza spoiną widoczna była strefa wpływu ciepła i materiał rodzimy. Wyniki obserwacji przedstawiono na rysunkach 1÷6. Próbki oznaczono według
tablicy II. Zarówno badania wykonane za pomocą mikroskopu świetlnego, jak i skaningowego wykazały, że
stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al w stanie po krystalizacji pierwotnej mają wiele wad odlewniczych, tj: pustek, rzadzizn, dendrytów oraz różnego
rodzaju pęknięć i mikropęknięć. Wady te mają istotne
znaczenie w przypadku wykonywania złączy spawanych z tych materiałów. Próby wykonano dla stopu Fe40Al5Cr0,2Ti0,2B w zakresie mocy lasera 800÷1100 W
z różnymi prędkościami przetapiania. Dla wykonanych
połączeń zmierzono głębokość wtopienia wiązką laserową. Uzyskano następujące wyniki: próbka 1 głębokość wtopienia 0,3 mm, próbki 2 i 3 – 0,2 mm, próbka 4
1,0 mm. W wyniku badań zmierzono głębokość przetopienia wiązką laserową w stopie na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al.
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku określenia zależności szerokości spoiny od mocy wiązki lasera. W opisanych badaniach największą szerokość przetopu uzyskano dla próbki o najmniejszej grubości (1 mm), mimo zastosowania największej prędkości przetapiania oraz najmniejszej mocy wiązki lasera.
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Rys. 1. Mikrostruktura spoiny: SWC oraz materiału rodzimego próbki I
Fig. 1. Views weld microstructure: the material home and SWC samples 1

Rys. 5. Widok strefy wpływu
ciepła
Fig. 5. View the heat-affected
zones

Rys. 6. Spoina i SWC
Fig. 6. View the weld, heataffected zones

Wnioski

Rys. 2. Mikrostruktura strefy przetopienia próbki 3, widoczne pęknięcia na granicach ziarn
Fig. 2. Microstructure of sample zone of rendering down 3. Visible
cracks at grain boundaries

Rys. 3. SWC w spoinie i pęknięcia stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al
Fig. 3. View the weld, heat-affected zones and to alloy cracks intermetallic Fe-Al phase based

Rys. 4. Fragment spoiny z rysunku 3
Fig. 4. Detail from Figure 3
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Przeprowadzone badania i analiza ich wyników pozwoliły na sformułowanie następujących
wniosków:
1. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej
Fe40Al5Cr0,2Ti0,2B po krystalizacji pierwotnej
mają wiele wad odlewniczych, zwłaszcza pustek
i rzadzizn powodujących pękanie połączeń spawanych w tych obszarach.
2. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al,
spawane za pomocą lasera, wykazują zmiany
w obrębie spoiny, polegające na rozdrobnieniu
cząstek powstałych po krystalizacji pierwotnej z
zachowaniem kształtu i rozmiaru ziaren w obszarze przejścia spoiny i strefy wpływu ciepła.
3. Podczas przetapiania badanego materiału
stwierdzono małą szerokość spoiny i strefy wpływu ciepła, co wynika z dużej koncentracji energii
podczas spawania laserowego.
4. Wyjaśnienie wpływu parametrów technologicznych spawania laserowego na mikrostrukturę
i geometrię złącza wymaga dalszych badań.
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Zrobotyzowane napawanie tig
krawędzi przedmiotów
Robotized tig surfacing of tools edges
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu podstawowych parametrów procesu zrobotyzowanego napawania TIG materiałem dodatkowym w postaci drutu na
kształt, wymiary i jakość napoin wykonywanych na krawędziach przedmiotów. Stanowisko z nowoczesnym robotem spawalniczym umożliwiło precyzyjne określenie
wpływu poszczególnych parametrów przy zachowaniu
niezmiennych nastaw pozostałych czynników wpływających na przebieg procesu napawania. Badania pozwoliły
na opracowanie pola parametrów optymalnych napawania
metodą TIG krawędzi przedmiotów oraz określenie wpływu zmian podstawowych parametrów procesu na kształt
napoin oraz stabilność przebiegu procesu napawania
i możliwości sterowania jego jakością. Zrobotyzowane napawanie metodą TIG krawędzi przedmiotów może zostać
wykorzystane w naprawie uszkodzonych narzędzi skrawających, jak również w produkcji nowych części
o właściwościach eksploatacyjnych znacznie przewyższających produkowane dotychczas narzędzia.

In this paper the researches results of robotized TIG
surfacing parameters influence on dimensions, shape and
quality of edges deposits were described.
Using robotized stand equipped with modern welding
robot allows to precise define the influence of single parameter with keeping constant the others. Investigations allows to work out a field of optimal TIG tools edges surfacing parameters and also find the influence of basic parameters changes on deposits quality, process stability and
possibilities of process quality steering.
Robotized TIG tools edges surfacing can be used for
repairing of damaged tools and also in production new
part with significantly higher operating properties compared to present tools.

Wstęp
Odpowiednie właściwości użytkowe warstwy
wierzchniej przedmiotu, zarówno nowo wytwarzanego, jak i remontowanego, można uzyskać przy
zastosowaniu różnego rodzaju procesów technologicznych, do których zaliczyć należy m.in. procesy
napawania. Zagadnienie napawania regeneracyjProf. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż.
Tomasz Kik, mgr inż. Rafał Skiba – Politechnika
Śląska.

nego oraz produkcyjnego części maszyn jest bardzo ważnym problemem technicznym i ekonomicznym przemysłu. Technologia ta umożliwia przywrócenie pierwotnych właściwości warstwy wierzchniej
regenerowanej części lub też nadanie jej nowych
– lepszych – właściwości eksploatacyjnych, co zapewnia często wyższą trwałość przedmiotu [1÷3].
Można zatem dobierać odpowiednie cechy użytkowe części w zależności od potrzeb, uwzględniając przy tym również istotne aspekty ekonomiczne.
Koszty regeneracji zniszczonego elementu stanowią od kilku do kilkudziesięciu procent jego wartości, natomiast jego trwałość jest zwykle kilkakrotnie
wyższa [1÷5].
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Tablica I. Skład chemiczny materiałów użytych do badań, % wag.
Table I. Chemical composition of base metal and filler material, % wg.
Skład chemiczny stali S355NL, % wag.
C

Mn

max. 0,2

1÷1,5

Si
0,2÷0,55

Cr
max. 0,30

Ni

V

max. 0,03

0,05÷0,15

Cu
max. 0,30

P

S

Al

N

max. 0,04

max.
0,035

min. 0,02

0,01÷0,025

Skład chemiczny stopiwa drutu EnDOtec DO*13, % wag.
Rodzaj drutu

C

Si

Mn

P

S

Cr

EnDOtec DO13

0,45

3,0

0,5

0,02

0,01

9,5

Przebieg badań
Celem badań było opracowanie techniki zrobotyzowanego napawania krawędzi przedmiotów metodą TIG
materiałem dodatkowym w postaci drutu proszkowego
EnDOtec DO*13 o średnicy 1,2 mm na podłożu ze stali S355NL (tabl. I).
Badania przeprowadzono na zrobotyzowanym stanowisku badawczym składającym się z sześcioosiowego robota REIS SRV6, źródła prądu CastoTIG
2002 AC/DC oraz podajnika drutu zimnego KD 3 firmy
Castolin Eutectic.

Wpływ techniki podawania drutu
na kształt i jakość napoin
Badania wpływu techniki podawania drutu na kształt
i jakość napoin przeprowadzono w celu ustalenia optymalnego położenia końcówki drutu względem napawanej powierzchni, umożliwiającego uzyskanie wysokiej
jakości napoin (tabl. II, rys. 1). Wykonano próby zrobotyzowanego napawania TIG z materiałem dodatkowym
w postaci drutu, ustawiając końcówkę drutu w trzech
charakterystycznych miejscach (tabl. II, rys. 1).

1b)

1c)

Tablica II. Wpływ techniki podawania drutu do napawanej krawędzi na kształt i jakość napoin krawędziowych (rys. 1)
Table II. An influence of wire feeding method on edge
deposits quality (fig. 1)
Oznaczenie
napoiny

Ustawienie
końcówki drutu
względem krawędzi

I/1

oś drutu odsunięta od
osi napawanej krawędzi
o 1,0 mm (rys. 1b)

niesymetryczny kształt
napoiny (napoina na
pionowej płaszczyźnie
tworzącej krawędź)

I/2

oś drutu przesunięta
w kierunku poziomej
płaszczyzny od krawędzi
o 1,0 mm (rys. 1c)

niesymetryczny kształt
napoiny (napoina na
poziomej powierzchni
tworzącej krawędź)

I/3

oś drutu w osi z osią krawędzi (rys. 1a)

wysoka jakość, gładkie,
równe lico napoiny,
symetryczny nadlew

Ocena jakości

UWAGI: Napawanie prądem ciągłym DC(-), elektroda nietopliwa W+La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody - 60º, natężenie prądu 110 A, prędkość napawania 3,0 mm/s, prędkość podawania drutu – 70 cm/min, energia liniowa procesu napawania
385 J/mm, długość łuku 5,0 mm, gaz ochronny argon o natężeniu przepływu 12,0 dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi 20º; kąt krawędzi 90°

1a)

Rys. 1. Makrostruktura napoin krawędziowych przy różnych ustawieniach końcówki drutu względem napawanej krawędzi (tabl. II)
Fig. 1. Macrostructure of edge deposits surfaced with different wire end position (table II)
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Wpływ kąta pochylenia palnika
na kształt i jakość napoin
W celu określenia wpływu kąta pochylenia palnika na napawaną powierzchnię wykonano próby
napawania z odchyleniem palnika od pionu pod kątem: 15°, 30° i 45° w osi poprzecznej do osi napoiny
oraz przy prostopadłym ustawieniu palnika względem górnej powierzchni tworzącej napawaną krawędź. Pozostałe parametry procesu utrzymywano
Tablica III. Wpływ kąta pochylenia palnika oraz podstawowych parametrów procesu napawania na jakość napoin krawędziowych
Table III. An influence of torch angle and basic surfacing process parameters on edge deposits quality
Ozn.
napoiny

I, A

vnap
mm/s

vdr
cm/min

E
J/mm

Kąt
pochylenia
palnika 0°

Ocena
jakości

II/1

110

5,0

70

231

15

wysoka
jakość

II/2

90

2,0

50

577

II/3

110

5,0

70

231

II/4

90

2,0

50

472

II/5

110

5,0

70

231

II/6

90

2,0

50

472

II/7

110

5,0

100

231

30

45

Rys. 2. Makrostruktura napoin krawędziowych wykonanych przy różnych energiach liniowych (tabl. IV i V)
Fig. 2. Macrostructure of edge deposits surfaced with different heat
input (table IV and V)

w zakresie zapewniającym stabilne stapianie się
drutu oraz uzyskanie gładkiego, równego lica napoiny, które ustalono podczas badań wstępnych.
Ocenę jakości uzyskanych napoin przeprowadzono na podstawie badań wizualnych i makroskopowych (tabl. III).

Wpływ energii liniowej procesu napawania
krawędzi oraz prędkości podawania
drutu na kształt i jakość napoin

niesymetryczny
kształt
napoiny

wysoka
jakość

0

UWAGI: Napawanie prądem ciągłym DC (-), elektroda nietopliwa
W+La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody 60º, długość łuku
5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12,0 dm3/min,
kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi 20º; Oznaczenia: I – natężenie prądu, vnap – prędkość napawania, vdr – prędkość
podawania drutu, E – energia liniowa procesu; kąt krawędzi 90°,
* kąt pochylenia palnika względem płaszczyzny napawanej

Badania wpływu zmian energii liniowej procesu
na kształt i jakość napoin wykonywanych na krawędziach przedmiotów przeprowadzono w zakresie parametrów zapewniających stabilne stapianie
się drutu oraz wysoką jakość napoin. Próby wykonano przy prostopadłym ustawieniu palnika oraz
pochyleniu go o kąt 45° w osi poprzecznej do osi
napoiny. Ocenę jakości uzyskanych napoin przeprowadzono na podstawie badań wizualnych i makroskopowych (tabl. IV, rys. 2). Określono również
wpływ zmian energii liniowej na podstawowe wymiary napoin krawędziowych (tabl. V.).

Tablica IV. Wpływ zmian energii liniowej procesu napawania na jakość napoin krawędziowych (rys. 2)
Table IV. An influence of heat input of surfacing process on edge deposits quality (fig. 2)
Ozn. napoiny

I, A

vnap, mm/s

vdr, cm/min

E, J/mm

Ocena jakości

kąt pochylenia palnika względem poziomej płaszczyzny tworzącej krawędź – 90°
III/1

90

III/2
III/3
III/4

110

2,0

50

472

3,0

70

385

4,0

70

288

5,0

100

231

III/5

7,0

100

165

III/6

9,0

100

122

wysoka jakość

niesymetryczny nadlew napoiny

kąt pochylenia palnika względem poziomej płaszczyzny tworzącej krawędź – 45°
III/7

90

III/8
III/9

110

III/10
III/11

120

2,0

50

472

3,0

70

385

5,0

70

231

7,0

70

165

10,0

120

126

wysoka jakość

niesymetryczny nadlew napoiny

UWAGI: Napawanie prądem ciągłym DC (-), elektroda nietopliwa W+La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody 60º, długość łuku
5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12,0 dm3/min. Oznaczenia: I – natężenie prądu, vnap – prędkość napawania, vdr – prędkość podawania drutu, E – energia liniowa procesu; sposób przygotowania krawędzi: krawędzie ostre, kąt 90°
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Tablica V. Wpływ zmian energii liniowej na wymiary
napoin krawędziowych oraz udział materiału podłoża
w napoinie (tabl. IV, rys. 2)
Table V. An influence of heat input on edge deposits dimensions and dilution (table IV, fig. 2)
Ozn. napoiny

B, mm

H, mm

b, mm

h, mm

U p, %

kąt pochylenia palnika względem poziomej
płaszczyzny tworzącej krawędź – 90°
III/1

3,42

3,91

1,95

3,89

38,18

III/2

3,12

3,29

1,92

3,16

37,13

III/3

3,33

2,97

2,17

2,24

32,12

III/4

3,93

4,08

2,31

3,87

35,77

III/5

2,03

2,05

1,38

1,58

34,38

kąt pochylenia palnika względem poziomej
płaszczyzny tworzącej krawędź – 45°
III/7

4,49

2,35

2,69

1,10

31,58

III/8

2,92

2,55

2,43

1,90

39,51

III/9

2,43

1,70

2,56

0,70

28,54

III/10

3,05

1,58

3,05

0,62

28,20

III/11

2,45

1,68

2,37

0,66

27,76

UWAGI: B – szerokość napoiny, mm; H – wysokość napoiny, mm,;
b – szerokość wtopienia napoiny w płaszczyznę poziomą, mm;
h – wysokość wtopienia napoiny w płaszczyznę pionową, mm;
Up – udział materiału podłoża w napoinie

Wpływ sposobu przygotowania krawędzi
W celu określenia wpływu sposobu przygotowania
krawędzi na jakość napoin krawędziowych oraz ich wymiary geometryczne i udział materiału podłoża w na-

Tablica VII. Wyniki pomiarów mikrotwardości HV 0,2
na przekroju poprzecznym napoin
Table VII. HV0,2 hardness measurement results on
deposits cross-section
Nr punktu pomiarowego*

napoina

LW

SWC

MR

TWARDOŚĆ
HV0,2

Minimalna
energia liniowa
165 J/mm

Średnia energia liniowa
231 J/mm

Maksymalna
energia liniowa
472 J/mm

1

630,2

600,1

508,4

2

655,3

579,4

511,0

3

590,6

545,7

540,3

4

615,9

535,8

555,5

5

624,5

579,0

544,4

6

645,5

584,0

520,2

7

480,6

440,1

349,0

8

423,3

429,1

404,0

9

444,1

445,0

370,2

10

407,2

408,8

263,3

11

384,4

300,7

225,2

12

312,9

256,4

237,5

13

207,2

220,5

242,8

14

230,0

222,8

231,2

* LW – linia wtopienia, SWC – strefa wpływu ciepła, MR – materiał rodzimy

poinie, przeprowadzono próby napawania na krawędziach prostych oraz frezowanych pod kątem 45° tak
aby uzyskać płaską powierzchnię o szerokości 1 i 2
mm (rys. 4). Pozostałe parametry procesu utrzymywano w zakresie parametrów optymalnych, ustalonych na
podstawie wcześniejszymi badań (tabl. VI, rys. 3).

Tablica VI. Wpływ sposobu przygotowania krawędzi do napawania na jakość napoin krawędziowych oraz udział
materiału podłoża w napoinie
Table VI. An influence of edge preparation on edge deposits quality and dilution
Ozn. napoiny

I, A

vnap, mm/s

vdr, cm/min

E, J/mm

Ocena jakości

U p, %

kąt pochylenia palnika – 90°, sposób przygotowania krawędzi – krawędź prosta (rys. 3)
IV/1
IV/2
IV/3
IV/4

90
110

2,0
4,0

50

472

31,58

236

34,09

3,0

70

385

5,0

100

231

wysoka jakość

38,18
32,12

kąt pochylenia palnika – 90°, sposób przygotowania krawędzi – 1x45° (rys. 3)
IV/5
IV/6
IV/7
IV/8

90
110

2,0
4,0
3,0
5,0

50
70

472
236

niesymetryczny kształt napoiny

40,17
36,33

385

wysoka jakość

38,38

231

niesymetryczny kształt napoiny

39,65

kąt pochylenia palnika – 90°, sposób przygotowania krawędzi – 2x45° (rys. 3)
IV/9
IV/10
IV/11
IV/12

90
110

2,0
4,0

50

472
236

3,0

70

385

5,0

50

231

38,20
wysoka jakość

38,77
36,76
37,21

UWAGI: Napawanie prądem ciągłym DC (-), elektroda nietopliwa W+La o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody 60º, długość łuku
5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12,0 dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi 20º. Oznaczenia:
I – natężenie prądu, vnap – prędkość napawania, vdr – prędkość podawania drutu, E – energia liniowa procesu; Up – udział materiału
podłoża w napoinie
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W celu określenia wpływu cyklu cieplnego napawania na twardość napoin oraz SWC przeprowadzono
pomiar twardości przy stałym obciążeniu wynoszącym
200 g. Czas obciążenia wynosił 10 sekund. Badania
twardości napoin krawędziowych wykonano wzdłuż linii pomiarowej obejmującej napoinę, strefę wpływu ciepła oraz materiał rodzimy (tabl. VII).

Rys. 3. Sposób przygotowania krawędzi do napawania, tablica 6
Fig. 3. Edge preparation for surfacing, table 6

Wnioski
Badania procesu zrobotyzowanego napawania
TIG z materiałem dodatkowym w postaci drutu proszkowego EnDOtec DO*13 wykazały, że można uzyskać napoiny wysokiej jakości na krawędziach przedmiotów, konieczne jest wtedy jednak ścisłe kontrolowanie wszystkich parametrów procesu, szczególnie ustawienia palnika i końcówki układu podawania
drutu względem napawanej krawędzi. Zastosowanie
robota spawalniczego dodatkowo rozszerza zakres
możliwości o precyzyjne napawanie krawędzi prostych, a także będących wycinkiem krzywej.
Badania wpływu techniki podawania drutu do jeziorka ciekłego metalu wykazały, że odpowiednie
ustawienie punktu przecięcia osi drutu z osią elektrody nietopliwej znacząco wpływa na sposób stapiania
się drutu oraz stabilność prowadzenia procesu napawania. Ustawienie punktu przecięcia osi drutu z osią
elektrody dokładnie na krawędzi przedmiotu (rys. 1a)
powoduje, że otrzymana napoina charakteryzuje się
gładkim i równym licem. Przesunięcie tego punktu w
kierunku górnej płaszczyzny tworzącej krawędź lub
jego odsunięcie od niej, powoduje uzyskanie napoiny o niesymetrycznym kształcie nadlewu a w przypadku odsunięcia na zewnątrz od napawanej krawędzi (rys. 1b) również bardzo nierównomiernym licu
(tabl. II, rys. 1).
Badania wpływu kąta pochylenia palnika względem napawanej powierzchni na kształt i jakość napoin krawędziowych wykazały, że najmniejszy udział
materiału podłoża w napoinie uzyskano przy pochyleniu palnika względem poziomej płaszczyzny two-

rzącej krawędź równym 45° (udział materiału podłoża na poziomie 28÷30%, tabl. III). Należy jednak
zauważyć, że przy takim ustawieniu palnika istnieje
znacznie większe niebezpieczeństwo powstania napoiny o niesymetrycznym kształcie nadlewu, zwykle
przesuniętej w płaszczyznę poziomą, tworzącą krawędź, jak na rysunku 1c.
Opracowanie optymalnej techniki podawania
materiału dodatkowego wymagało przeprowadzenia badań wpływu zmian natężenia prądu, prędkości podawania drutu oraz prędkości napawania – na
kształt i jakość uzyskanych napoin. Wynika z nich,
że zmiana energii liniowej w zakresie 165,0÷472,5
kJ/mm umożliwia uzyskanie napoin o szerokości
2,4÷4,5 mm i wysokości 1,7÷ 4,1 mm. Po procesie
obróbki krawędzi szerokość warstwy napawanej zawiera się w zakresie 1,9÷2,7 mm, a wysokość wynosi 0,7÷3,9 mm (tabl. IV i V, rys. 2). Udział materiału podłoża w napoinach waha się w granicach
28÷40% i nieznacznie zależy od zmian energii liniowej w badanym zakresie. Przy minimalnej energii
156 kJ/mm wynosi on ok. 28,5% i rośnie do wartości
ok. 40% przy maksymalnej energii liniowej wynoszącej 472,5 kJ/mm (tabl. IV i V).
Pomiary twardości napoin wykonanych przy minimalnej, średniej i maksymalnej energii liniowej wykazały, że wraz ze wzrostem energii liniowej procesu maleje twardość napoin. Maksymalną twardość
napoin równą ok. 630÷650HV uzyskano przy minimalnej energii liniowej wynoszącej 156 kJ/mm
(tabl. VII).
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Napawanie łukiem krytym
stali niskostopowej spoiwem
o strukturze superferrytu
Saw surfacing of low-alloyed steel
with super-ferrite additional material
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wpływ parametrów napawania łukiem krytym spoiwem o strukturze superferrytu 00H18M2Nb stali S355 NL na jakość, geometrię napoin, zmiany strukturalne oraz rozkład twardości w napoinie,
strefie wpływu ciepła i materiale rodzimym. Proces napawania ściegów prostych przeprowadzono przy zmiennych
parametrach procesu (natężenie prądu, napięcie łuku,
prędkość napawania). Wykonano również napoiny zakładkowe jedno-, dwu- i trójwarstwowe przy różnej energii liniowej procesu. Wyniki badań wykazały, że poprzez zmianę parametrów napawania można sterować udziałem materiału rodzimego (w napoinie w zakresie 35÷70%) oraz
wymiarami geometrycznymi napoiny. Z pomiarów naprężeń wynika, że następuje wzrost ich poziomu wraz z liczbą
układanych warstw napoin. W celu ograniczenia naprężeń
w przypadku napawania zakładkowego wielowarstwowego należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiedni dobór energii liniowej napawania.

In this paper influence of SAW surfacing with
00H18M2Nb super-ferrite filler material of 355 NL steel plates parameters changes on dimensions, structural
changes and hardness distribution in deposit, HAZ and
base material was described. Stringer beads deposits
were surfaced with variable process parameters (surfacing current, arc voltage, surfacing speed). Overlapped
single-, double- and triple layer deposits were surfaced
with different heat input. Surfacing process investigations
indicates that is possible to steering of dilution (from 35
up to 70%) and dimensions of deposits. Measurements of
stress level indicates that stress level increase with number of layers. Thanks to suitable heat input level selection
it is possible to decrease of stress level during multilayer surfacing.

Wstęp
Zużycie elementów maszyn następuje we wszystkich gałęziach przemysłu: górnictwie przemyśle cementowym, elektrowniach opalanych węglem, inżynierii budowlanej, recyklingu, ochronie środowiska, w przemyśle chemicznym itp. Niektóre elementy przestają funkcjonować tylko z powodu uszkodzeń
Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż.
Jacek Górka, dr inż. Artur Czupryński, dr inż.
Tomasz Kik, mgr inż. Paweł Sitarz – Politechnika
Śląska.
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o mniejszym znaczeniu. Dzięki zastosowaniu technik
napawania możliwa jest regeneracja części maszyn
(napawanie regeneracyjne) lub poprawa właściwości
powierzchni, takich jak ścieralność, korozja i odporność na starzenie lub żaroodporność i żarowytrzymałość (napawanie produkcyjne) [1÷3].

Badania własne
Celem badań było określenie wpływu parametrów
napawania łukiem krytym spoiwem o strukturze superferrytu 00H18M2Nb (tabl. I), stali S355 NL o grubości 15 mm (tabl. II) na jakość geometrię napoin,

zmiany strukturalne w materiale rodzimym oraz rozkład naprężeń w napoinach zakładkowych jedno-,
dwu- i trójwarstwowych.
Próby napawania przeprowadzono na stanowisku zautomatyzowanym, wyposażonym w traktor spawalniczy A2TFH1 i źródło prądu firmy ESAB
LAF 635 DC, w pozycji podolnej, drutem elektrodowym 00H18M2Nb średnicy 3,2 mm, pod topnikiem
aglomerowanym OK. Flux 10.71, na powierzchni stali S355 NL grubości 15 mm.

Tablica I. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne spoiwa 00H18M2Nb
Table I. Chemical composition and mechanical properties of 00H18M2Nb filler material
Zawartość pierwiastków, %

Tablica III. Parametry procesu napawania łukiem krytym ściegów prostych
Table III. Stringer beads SAW surfacing parameters
Oznaczenie
napoiny

Natężenie
prądu napawania
I, A

1

300

2

400

3

500

36

4

300

25

5

400

6

500

42

7

300

29

8

400

Napięcie
łuku
U, V

Prędkość
napawania
v, cm/min

Energia
liniowa
E, kJ/cm
22
29

30

35

25

40

34

38

C

Cr

N

Mo

P

S

Nb

Si

Mn

9

500

48

0,0012

18,5

0,0023

1,9

0,028

0,002

0,25

0,2

0,3

10

300

11

11

400

12

500

18

13

300

13

14

400

15

500

21

16

300

14

17

400

18

500

24

19

300

7

20

400

21

500

12

22

300

8

23

400

24

500

14

25

300

10

26

400

27

500

Właściwości mechaniczne
wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

granica plastyczności Re, MPa

wydłużenie
A 5, %

560

430

38

Tablica II. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali S355 NL
Table II. Chemical composition and mechanical properties of S355 NL steel
Zawartość pierwiastków, %
C

Mn

Si

P

S

N

Cr

Cu

Ni

0,16

1,50

0,50

0,035

0,035

-

0,50

0,30

0,50

Właściwości mechaniczne
wytrzymałość
na rozciąganie
Rm, MPa

granica plastyczności
Re, MPa

wydłużenie
A5 , %

490

420

21

Napawanie ściegów prostych
Proces napawania ściegów prostych o długości
200 mm przeprowadzono przy zmiennych parametrach procesu napawania:
– natężenie prądu napawania: 300÷500 A,
– napięcie łuku: 30÷40 V,
– prędkość napawania: 25÷75 cm/min (tabl. III).
Badania wizualne oraz makroskopowe pozwoliły na określenie wpływu parametrów napawania na
geometrię napoin oraz udział materiału podłoża w napoinie (rys. 1, tabl. IV).

14

30

35

50

40

19

10

30

35

40

17

75

11

14
16

Rys. 1. Makrostruktura napoin: 2, 10, 22; parametry napawania:
tabl. III
Fig. 1. Macrostructure of SAW deposits: 2, 10, 22; surfacing parameters: table III
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Udział materiału
Up, %

Współ. kształtu
Φ = b/hw

1,41

2,76

41,02

22,21

17,03

35,1

1,98

1,82

15,43

12,65

7,05

45,0

3

22,52

2,26

2,73

39,04

23,22

9,96

37,3

4

19,5

6,2

2,25

27,75

54,34

3,14

66,2

5

14,8

2,34

1,67

14,85

17,04

6,32

53,4

6

12,68

2,1

1,43

12,36

14,41

6,03

54,0

7

11,3

1,5

1,54

11,77

8,55

7,38

42,3

8

16,5

3,94

2,02

20,48

29,26

4,06

58,9

9

19,3

3,40

2,74

34,35

30,19

5,67

46,8

10

27,3

6,28

3,45

64,45

79,54

4,34

55,3

Pole nadlewu
Fn, mm2

24,02
13,96

Szerokość lica
b, mm

1
2

Oznaczenie
napoiny

Pole wtopienia
Fw, mm2

Wysokość
nadlewu hn, mm

Głębokość wtopienia hw, mm

Tablica IV. Wpływ parametrów napawania na geometrię napoiny oraz udział materiału rodzimego
w napoinie
Table IV. Influence of SAW surfacing parameters
on deposits dimensions and dilution

11

17,55

3,51

1,96

23,95

30,66

5,00

56,1

12

13,3

4,53

2,21

19,33

31,62

2,93

62,1

13

27,52

3,44

2,72

50,52

54,16

8,00

51,7

14

18,42

4,77

2,96

34,83

42,45

3,86

54,9

15

14,1

2,70

1,75

15,20

19,98

5,22

56,8

16

15,9

5,42

1,62

16,53

41,90

2,93

71,7

17

17,87

5,88

2,51

29,09

49,61

3,03

63,0

18

23,45

3,41

3,2

49,48

39,48

6,87

44,4

19

27,98

2,82

2,72

48,53

39,31

9,92

44,8

20

27,38

6,95

2,88

54,41

80,31

3,93

59,6

21

11,2

3,00

1,4

10,19

18,54

3,73

64,5

22

13,89

4,80

2.15

19,94

34,17

2,89

63,2

23

14,06

2,89

2,34

21,43

19,64

4,86

47,8

24

14,1

3,61

2,37

20,47

25,09

3,90

55,1

25

13,9

3,02

1,82

15,30

21,81

4,60

58,8

26

18,9

4,00

1,72

21,02

36,04

4,72

63,2

27

26,63

6,70

4,0

65,98

78,69

3,97

54,4

Wykonanie napoin zakładkowych
Na podstawie prób napawania ściegów prostych
wytypowano parametry napawania napoin zakładkowych jedno-, dwu- i trójwarstwowych. Wykonano napoiny z energią liniową 11 i 24 kJ/cm (rys. 2). W celu
określenia jakości napoin przeprowadzono badania wizualne i magnetyczno-proszkowe metodą fluorescencyjną. Badania mikroskopowe miały na celu
uwidocznienie zmian strukturalnych w materiale rodzimym oraz strefie wpływu ciepła, będących wynikiem oddziaływania cyklu cieplnego podczas napawania łukiem krytym (rys. 3, 4).
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Napoina Z1

Napoina Z2

Rys. 2. Lica napoin zakładkowych, parametry napawania: Z1: I = 300
A, U = 30 V, v = 50 cm/min; Z2: I = 500 A, U = 40 V, v = 50 cm/min.
Fig. 2. A view of multilayer overlapped deposits faces Z1: I = 300
A, U = 30 V, v = 50 cm/min; Z2: I = 500 A, U = 40 V, v = 50 cm/min.

III warstwa

II warstwa

I warstwa

Napoina - SWC

SWC

SWC - MR

Rys. 3. Mikrostruktura napoiny 3-warstwowej Z1, trawienie: Odczynnik Adler
Fig. 3. View of microstructure of three-layers overlapped deposit
Z1, etching: Odczynnik Adlera

III warstwa

II warstwa

I warstwa

Napoina - SWC

SWC

SWC - MR

Rys. 4. Mikrostruktura napoiny 3-warstwowej Z2, trawienie: Adlera
Fig. 4. View of microstructure of three-layers overlapped deposit
Z2, etching: Adler

Określono wpływ cyklu cieplnego napawania na
twardość napoin oraz SWC, przeprowadzono pomiar
twardości przy stałym obciążeniu wynoszącym 1 kg.
Czas trwania obciążenia wynosił 15 s. Badania twardości napoin wielowarstwowych przeprowadzono wzdłuż
linii pomiarowej obejmującej napoinę, strefę wpływu ciepła oraz materiał rodzimy, zachowując odpowiednie odległości od sąsiednich punktów pomiarowych (tabl. V).
Poziom naprężeń w poszczególnych warstwach napoiny zakładkowej 1, 2, 3– warstwowej określono na
dyfraktometrze rentgenowskim. Pomiarów dokonano
w kierunku napawania – x oraz w kierunku prostopadłym do kierunku napawania – y (tabl. V).

Tablica V. Wyniki pomiaru twardości napoin zakładkowych
Table V. Overlapped deposits hardness measurement results
Miejsce
pomiaru

Napoina

Materiał
rodzimy

SWC

nr warstwy

Tablica VI. Wyniki pomiaru naprężeń w napoinie zakładkowej Z2
Table VI. Results of stress level measurement on
overlapped deposit Z2
Numer
warstwy

twardość HV1
3

napoina Z1
3

337

329

343

2

333

334

361

-

-

-

-

-

-

1

340

336

328

261

245

222

192

188

185

-

-

-

-

-

-

2

napoina Z2
3

346

320

357

-

-

-

-

-

-

2

340

323

320

-

-

-

-

-

-

1

332

336

320

280

245

213

183

188

179

Wnioski
Przeprowadzone badania wizualne oraz badania makroskopowe ściegów prostych dla całego zakresu parametrów napawania wykazały wysoką jakość napoin. Wszystkie uzyskane napoiny charakteryzują się poprawnym wyglądem i kształtem lica.
Badania metalograficzne makroskopowe pojedynczych ściegów prostych pozwoliły na określenie wpływu podstawowych parametrów napawania na wymiary geometryczne napoin oraz określenie udziału materiału rodzimego w napoinie. Poprzez zmianę parametrów napawania można sterować udziałem materiału rodzimego w napoinie w zakresie
35÷70% (tabl. IV). Udział materiału rodzimego w napoinie jest zależny bezpośrednio od parametrów napawania i nie może być oceniany tylko na podstawie energii liniowej napawania, gdyż przy tej samej energii liniowej napawania, ale innych poszczególnych parametrach, udział materiału rodzimego
w napoinie ulega znacznej zmianie.
Przeprowadzone badania wizualne i magnetyczno-proszkowe napoin wielowarstwowych wykonanych z energią liniową 11 kJ/cm, uwidoczniły w trzeciej warstwie pęknięcia usytuowane poprzecznie do
kierunku napawania. Przyczyną powstawania pęknięć może być wzrost naprężeń spowodowany wielokrotnym cyklem cieplnym napawania. Badania
metalograficzne makroskopowe napoin zakładkowych 1, 2, 3– warstwowych nie wykazały niezgodności spawalniczych, natomiast z badań metalograficznych mikroskopowych napoin wielowarstwowych
wynika, że wraz ze wzrostem liczby warstw zmniej-

1

Kierunek pomiaru

Wartość naprężeń, MPa

prostopadle do kierunku napawania

82

zgodnie z kierunkiem napawania

484

prostopadle do kierunku napawania

65

zgodnie z kierunkiem napawania

412

prostopadle do kierunku napawania

38

zgodnie z kierunkiem napawania

303

sza się udział materiału podłoża w napoinie. Napoiny z trzeciej warstwy mają strukturę superferrytu.
W pierwszej i drugiej warstwie obserwuje się struktury bainityczne. W SWC można zauważyć rozdrobnienie ziarna w wyniku oddziaływania cyklu cieplnego napawania. Materiał rodzimy charakteryzuje się
strukturą ferrytyczno-perlityczną. Pomiary twardości na przekrojach poprzecznych napoin zakładkowych wielowarstwowych wykazały w strefie wpływu
ciepła wzrost twardości do 345 HV1 w stosunku do
twardości materiału rodzimego (180 HV1). W przypadku napoin wielowarstwowych najwyższą twardością charakteryzuje się trzecia warstwa napoiny
(360 HV1). W drugiej i trzeciej warstwie twardość
maleje w wyniku zwiększenia udziału materiału podłoża w napoinie. Wzrost twardości SWC w stosunku do twardości materiału rodzimego spowodowany
jest rozdrobnieniem ziarna w tym obszarze na skutek oddziaływania cyklu cieplnego napawania. Pomiary naprężeń wykazały wzrost poziomu naprężeń
wraz z liczbą układanych warstw. W przypadku naprężeń mierzonych w kierunku napawania ich wartość wzrasta z 300 MPa w pierwszej warstwie do
500 MPa w trzeciej warstwie, a w przypadku naprężeń mierzonych prostopadle do kierunku napawania – z 40 MPa w pierwszej warstwie do 80 MPa w
trzeciej. Aby ograniczyć poziom naprężeń w przypadku napawania zakładkowego wielowarstwowego, należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność
układania poszczególnych ściegów oraz odpowiedni dobór parametrów procesu.
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Wpływ wtrąceń niemetalicznych
na pękanie złączy zgrzewanych
prądem o dużej częstotliwości
Non-metallic inclusions influence on cracking
of joints welded with high requency currents
Streszczenie

Abstract

Kształtowniki zamknięte ze szwem, produkowane metodą zgrzewania prądem o dużej częstotliwości, wytwarzane są na zimno z drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych
niestopowych. Rury wykonywane tą metodą są poddawane często zginaniu podczas montażu rurociągu, w czasie
którego występują pojedyncze przypadki pękania w obszarze złącza zgrzewanego.
W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury złącza zgrzewanego oraz powierzchni pęknięć, których
celem było określenie wpływu występowania wad materiałowych w stali na powstawanie uszkodzeń. Badania wykonano na złączach zgrzewanych wytworzonych z taśmy ze
stali L290MB po walcowaniu termomechanicznym, z której wykonano rury zgrzewane o średnicy 168,3 x 5,6 mm.
Stwierdzono występowanie w stali licznych wtrąceń
niemetalicznych, głównie rozwalcowanych siarczków manganu MnS oraz krzemianów, które są powodem powstawania pęknięć lamelarnych w wyniku działania naprężeń
w miejscu zgrzewania.

This article concerns closed sections with seam, which
are manufactured by high frequency currents welding method. These type of closed sections are produced during
cold forming process from unalloyed, fine-grained constructional steels. Pipes produced by described method
are often exposed for bending during the utilization, which
can lead to cracking in welded joint region.
Microstructure research results of joints and surface
cracks are presented in this paper. The aim of this work
was to evaluate the influence of material defects appearing on cracks developing. The research were made on
welded joints manufactured from L290MB steel strip after
thermomechanical rolling. The dimensions of welded pipe
were ø168,3 x 5,6 millimeters.
Large number of non-metallic inclusions, mainly manganese sulfides and silicates, are observed during the research. Occurring of the lamellar tearing cracks in welding
spot were caused by observed inclusions and impact of
compressive stresses.

Wstęp
Pęknięcia lamelarne występują w konstrukcjach
spajanych w wyniku działania naprężeń normalnych do
powierzchni blachy. Pękanie zachodzi podczas spajania, krótko po nim albo też pod wpływem obróbki cieplnej po spajaniu. Czynnikami wywołującymi pękanie lamelarne są naprężenia (strukturalne, cieplne oraz powstające w wyniku utwierdzenia złącza), a także niska
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plastyczność w kierunku prostopadłym do powierzchni blachy, spowodowana obecnością wtrąceń niemetalicznych, niskimi właściwościami mechanicznymi osnowy oraz starzeniem i obecnością wodoru [3, 5].
Pęknięcia lamelarne powstają w miejscach występowania wtrąceń niemetalicznych. Największy wpływ
na powstawanie mikroszczelin na wtrąceniach ma
obecność w stali siarczków eutektycznych, które ze
względu na dużą względną plastyczność, w procesie
walcowania ulegają znacznemu odkształceniu, przyjmując kształt płaskich soczewek wydłużonych w kierunku walcowania. Obecność tych wtrąceń w obszarze
działania naprężeń prostopadłych do ich powierzchni
powoduje dekohezję materiału na granicy wtrącenie-osnowa i powstanie pustki [5].

W pierwszym etapie procesu zgrzewania rur prądem o dużej częstotliwości w celu uzyskania prostych
krawędzi taśmę stalową obcina się przed zgrzewaniem i prostuje. Tak przygotowana taśma za pośrednictwem układu walców ciągnących przemieszczana jest do zespołów formowania. W skład takich zespołów wchodzą rolki ciągnące oraz formujące (złożone z 2 klatek wstępnego formowania, klatki podginania brzegów, zespołu walców do formowania liniowego oraz 3 klatek nożowych). W kolejnych zespołach taśma jest wstępnie przeginana, podejmowane są jej brzegi,a następnie jest formowana liniowo w
rurę otwartą i kształtowana w rurę szczelinową. Uzyskany w ten sposób ostateczny profil rury jest zgrzewany indukcyjnie na stole zgrzewalniczym, wyposażonym w układ rolek dociskowych z regulacją siły spęczania. Brzegi rury są nagrzewane przez cewkę indukującą prądem częstotliwości 100÷130 kHz. Proces
wytwarzania rur kończy ich obróbka cieplna, profilowanie oraz kontrola jakości [1, 2, 4].
W przedstawionych operacjach technologicznych
na materiał taśmy oddziałują naprężenia, które w obecności zanieczyszczeń w stali, a zwłaszcza wtrąceń niemetalicznych, mogą powodować powstawanie pęknięć
lamelarnych.

Wyniki badań
Badania przeprowadzono w celu określenia wpływu wad materiałowych, zwłaszcza wtrąceń niemetalicznych, występujących w stali do produkcji rur zgrzewanych prądem o dużej częstotliwości, na powstawanie pęknięć lamelarnych podczas ich zginania. Rury
o średnicy 168,3 x 5,6 mm, w których zarejestrowano
pęknięcia, wykonano ze stali L290MB po walcowaniu
termomechanicznym.
Wykonano następujące badania:
– mikrostruktury,
– przełomów na elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM),
– mikroanalizę rentgenowską składu chemicznego
wtrąceń niemetalicznych za pomocą SEM wyposażonego w system mikroanalizy EDS (Energy Dispersive Spektrometry).
Potwierdzono, że badane złącza zgrzewane zostały wykonane z taśmy stalowej o strukturze ferrytyczno-perlitycznej (rys. 3), w której występują liczne wtrącenia niemetaliczne punktowe i w układzie pasmowym
(rys. 2, 4).
Mikroanaliza rentgenowska składu chemicznego
wtrąceń niemetalicznych wykazała, że są to krzemiany (rys. 4) oraz siarczki manganu MnS (rys. 5). Widok pęknięć lamelarnych w analizowanym połączeniu
zgrzewanym przedstawiono na rysunkach 1, 7. Obserwacje powierzchni pęknięć prowadzone na SEM wykazały, że są to pęknięcia lamelarne (rys. 8) i że widoczne są tam długie pasma rozwalcowanych siarczków manganu (rys. 7).

Rys. 1. Wtrącenie niemetaliczne i pęknięcia lamelarne w SWC
zgrzeiny
Fig. 1. Non-metallic inclusions and lamellar tearing in HAZ welding joint

Rys. 2. Wtrącenie niemetaliczne w stali
Fig. 2. Non-metallic inclusions in steel

Rys. 3. Mikrostruktura ferrytyczno-perlityczna taśmy ze stali L290MB
Fig. 3. Ferritic-perlitic microstructure L290MB steel strip

Rys. 4. Wtrącenie niemetaliczne w stali
Fig. 4. Non-metallic inclusions in steel
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Rys. 5. Wtrącenie niemetaliczne (krzemiany) w stali oraz jego EDS
Fig. 5. Non-metallic inclusions (silicates) in steel and EDS

Rys. 6. Wtrącenie niemetaliczne (MnS) w stali oraz jego EDS
Fig. 6. Non-metallic inclusions (MnS) in steel and EDS

Rys. 7. Wtrącenie niemetaliczne (MnS) na powierzchni pęknięcia lamelarnego oraz jego EDS
Fig. 7. Non-metallic inclusions (MnS) in surface lamellar tearing and EDS

Rys. 8. Powierzchnia pęknięcia lamelarnego
Fig. 8. Surface lamellar tearing
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Obecność wtrąceń niemetalicznych powoduje pogorszenie właściwości mechanicznych,
a zwłaszcza ciągliwości stali. Wtrącenia krzemianowe przedostają się głównie z żelazostopów oraz
wymurówki pieców metalurgicznych, a w procesie walcowania – ze względu na swoją kruchość
pękają i występują w postaci drobnych kawałków
o ostrych krawędziach.
W stanie lanym w stalach niskowęglowych
i węglowo-manganowych o podwyższonej wytrzymałości siarczki występują w dwóch postaciach: jako siarczki globularne i eutektyczne,
rozmieszczone w przestrzeniach międzydendrytycznych [5].

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań próbek
pobranych z taśmy ze stali L290MB, z której wykonano rury zgrzewane o średnicy 168,3 x 5,6 mm, stwierdzono występowanie wad materiałowych – licznych
wtrąceń niemetalicznych w postaci rozwalcowanych
siarczków manganu MnS oraz krzemianów. Wady te
są pochodzenia metalurgicznego.
Pęknięcia w procesie spłaszczania lub gięcia rury
zgrzewanej powstają z powodu niewłaściwej jakości taśmy stalowej. Występujące rozwalcowane wtrącenia niemetaliczne, zwłaszcza pasmowo ułożone
siarczki manganu, powodują pękanie rury w obszarze
zgrzewania pod działaniem naprężeń występujących
w procesie gięcia. Nadmierna ilość pasm siarczków

manganu występujących na brzegach taśmy powoduje w trakcie zgrzewania powstawanie pęknięć lamelarnych w obszarze strefy wpływu ciepła, w miejscach
kształtowania profilu z taśmy siłą ściskającą.
Aby uniknąć pęknięć lamelarnych w profilach zimnogiętych, zarówno w procesie zgrzewania, jak i gięcia rur podczas montażu rurociągów przesyłowych,
konieczne jest stosowanie taśmy stalowej, w której
nie występuje nadmierna ilość wtrąceń niemetalicznych, a zwłaszcza pasmowo ułożonych siarczków
manganu. Kontrolę taśm poprzedzającą proces produkcyjny należy prowadzić za pomocą badań ultradźwiękowych.
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Kropla
sukcesu

Z okazji 60-lecia swojej działalności, Kemppi prezentuje
odwieżony wizerunek graficzny. Nowa tożsamość wizualna
nawiązuje do postępujących zmian w podstawowych obszarach
działalności firmy. Zaokrąglony kształt nowego logo symbolizuje
kroplę ciekłego metalu formowaną w procesie spawania.
Kropla tworzy ocean.
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