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Prace habilitacyjne

Określenie warunków technologicznych napawania rolek linii ciągłego
odlewania stali na podstawie analizy stanu naprężeń spawalniczych
W dniu 10 lutego 2010 roku, na posiedzeniu Rady
Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyło się kolokwium habilitacyjne
dr. inż. Eugeniusza Turyka.
Tematem rozprawy habilitacyjnej dr. inż. E. Turyka było
„Określenie warunków technologicznych napawania rolek linii ciągłego odlewania stali na podstawie analizy stanu naprężeń spawalniczych”.
Recenzentami monografii, wydanej przez Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej byli: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak z
Politechniki Śląskiej (Kierownik Zespołu Metod Numerycznych w Termomechanice i Biomechanice Wydziału Mechanicznego Technologicznego) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Kierownik Zakładu Spawalnictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki).
Recenzentami merytorycznymi pracy oraz całokształtu dorobku naukowo-badawczego byli (w kolejności alfabetycznej): prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel z Politechniki Śląskiej (Kierownik Katedry Spawalnictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego), prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa z
Politechniki Warszawskiej (Zakład Inżynierii Spajania Wydziału Inżynierii Produkcji), prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie oraz prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
(Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych).
Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach po zapoznaniu się z recenzjami, stwierdziła, że wszystkie recenzje są pozytywne i podjęła uchwałę o dopuszczeniu dr. inż. E. Turyka do kolokwium
habilitacyjnego.
W rozprawie habilitacyjnej dr. inż. E. Turyka analizowano zagadnienia trwałości napawanej warstwy rolek linii ciągłego odlewania stali (COS), związane z doborem warunków
technologicznych napawania, w celu zmniejszenia skłonności do pękania warstw napawanych, spowodowanego niekorzystnymi naprężeniami własnymi.
Zasadniczym celem pracy jest wyjaśnienie stanu naprężenia napawanych wielowarstwowo rolek linii COS, w stadium napawania i eksploatacji oraz zastosowanie wyników
do opracowania zaleceń technologicznych napawania, zapewniających ograniczenie rozwoju pęknięć w powierzchniowych warstwach rolek, pracujących w warunkach zmiennych
cykli obciążenia cieplno-mechanicznego.
W celu analizy stanu naprężenia napawanych rolek opracowano model i metodę obliczeń składu fazowego oraz stanu naprężenia w cylindrycznych częściach napawanych,
z wykorzystaniem wykresów rozpadu austenitu CTPc, modelu Bodnera-Partoma i metod teorii narastania ciał termosprężystoplastycznych. Obliczenia wykazały, że na drodze
doboru materiału warstw napawanych, temperatury podgrzewania wstępnego i energii liniowej można regulować skład
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Dr inż. Eugeniusz Turyk
Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach

strukturalny i poziom naprężeń własnych w napawanej rolce.
Przyjęte założenia i metodę numerycznej symulacji struktur
i stanu naprężenia poddano weryfikacji doświadczalnej. Do
weryfikacji wykorzystano wyniki pomiaru naprężeń metodą
Mathara, metodą stopniowego wytaczania kolejnych warstw
części napawanej i metodą magnetosprężystą oraz badań
metalograficznych. Wyniki modelowania numerycznego oraz
dane eksperymentalne pomiaru naprężeń i badań metalograficznych są zgodne pod względem struktury, kolejności stref
rozciągania i ściskania wzdłuż promienia rolki oraz poziomu
naprężeń w warstwach napawanych i materiale rolki. Wyniki te potwierdziły prawidłowość obliczeniowego modelu wielowarstwowego napawania rolek linii COS.
Podsumowanie przedstawionej w pracy analizy dotyczącej metodyki ustalania technologii napawania, z zastosowaniem komputerowego wspomagania, stanowi program „Technologie napawania”. Wyniki tej pracy mogą stanowić podstawę do użytkowego stosowania metody obliczeniowej analizy stanu naprężenia napawanych cylindrycznych części maszyn oraz racjonalizacji warunków technologicznych napawania rolek linii COS, w celu zmniejszenia skłonności do pękania warstw napawanych, a tym samym zwiększenia trwałości napawanych rolek.
Po zapoznaniu się z prezentacją habilitanta odnośnie
tezy, zakresu, przebiegu i wyników badań zawartych w pracy oraz po wysłuchaniu wykładu habilitacyjnego nt. „Regeneracja części maszyn i rewitalizacja metodami spawalniczymi”
Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, biorąc pod uwagę ocenę dorobku naukowego
habilitanta i rozprawy habilitacyjnej oraz ocenę przebiegu kolokwium habilitacyjnego podjęła w tajnym głosowaniu uchwałę o nadaniu dr. inż. Eugeniuszowi Turykowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „Inżynieria Materiałowa”.
Prof. dr hab. Jerzy Nowacki
Zachodniopomorski Technologiczny
Uniwersytet w Szczecinie

Andrzej Gruszczyk
Jacek Górka

Niejednorodność składu chemicznego
i struktury spoin i napoin
Heterogeneity of chemical composition
and structure of fusion and padding welds
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono problem makroniejednorodności spoin i napoin jednowarstwowych. Przeprowadzono
badania napoin wykonanych metodami GMA, MMA i SAW
spoiwami wysokoniklowymi i spoiwem ferrytycznym na stali niskowęglowej. Wykazano, że obok opisanych w literaturze przypadków makrosegregacji w obszarze przyległym
do linii wtopienia w postaci stref przejściowych, wtrąceń
i półwyspów o składzie chemicznym uboższym w składniki stopowe spoiwa, na brzegach napoin mogą wystąpić
obszary bogatsze w składniki stopowe. W przypadku napawania stali niskowęglowej spoiwem 00H18M2Nb przejawia się to występowaniem ferrytu w narożach napoin.
Wynika to z niejednorodności pola konwekcji w ciekłym jeziorku spawalniczym.

In this work a problem of heterogeneity of single-layer fusion welds and padding welds was presented. Tests
of padding welds created with use of the GMA, MMA and
SAW methods with high-nickel filler metals and a ferritic
filler metal on low-carbon steel were performed. It was
shown that apart from cases of macrosegregation in the
area adjacent to a line of fusion in the form of weld interfaces, inclusions and peninsulas of chemical constitution poorer in alloy-forming elements of a filler metal, described
in professional literature, areas richer in alloy-forming elements of a filler metal may occur on toes of padding welds. In case of pad welding of low-carbon steel with the
00H18M2Nb filler metal, it manifests itself with occurrence of ferrite in padding welds corners. It results from heterogeneity of a convection area in a liquid welding puddle.

Wstęp
W procesach spawania ogólnie przyjętą zasadą jest
dobór spoiwa o składzie chemicznym zbliżonym do materiału spawanego. Uzasadnia się to możliwością zapewnienia zgodności właściwości chemicznych i fizycznych materiału rodzimego, SWC i spoiny oraz możliwością uzyskania wymaganych własności mechanicznych
i odporności korozyjnej złącza [1]. W wielu jednak przypadkach w procesie spawania wymagane jest użycie
spoiwa różniącego się istotnie składem chemicznym od
materiału spawanego. Dotyczy to na przykład łączenia
materiałów trudno spawalnych, skłonnych do tworzenia
pęknięć zimnych lub gorących, lub materiałów różniących się składem chemicznym. Podobnie jest w przypadku nowoczesnych spawalnych tworzyw konstrukcyjnych, o wysokich właściwościach eksploatacyjnych,
Dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk prof. PŚl,
dr inż. Jacek Górka – Politechnika Śląska.

wynikających ze stosowania w procesie ich wytwarzania specjalnych zabiegów metalurgicznych, tzn. obróbki plastycznej, cieplnej lub cieplno-mechanicznej. Uzyskanie spoin o właściwościach zbliżonych do właściwości tych materiałów (Rm, KV) wymaga stosowania
spoiw o wyższej niż w materiale rodzimym zawartości
składników stopowych. Przykładem mogą być wyróżniające się niską zawartością składników stopowych
i węgla stale walcowane termomechanicznie o granicy plastyczności wynoszącej 700 MPa. Bardzo często
znaczne różnice składu chemicznego spoiwa i napawanego podłoża występują w przypadku napawania.
Różnice składu chemicznego spoiwa i spawanego
lub napawanego podłoża prowadzą do tworzenia się
w obrębie spoin i napoin obszarów o wymiarach
1÷2 mm różniących się składem chemicznym i strukturą. W przeciwieństwie do mikrosegregacji wiążącej się
z redystrybucją składników stopu w czasie krzepnięcia
spoin, zjawisko to nazwano makrosegregacją lub makroniejednorodnością. Może ono powodować pogorszenie jakości oraz właściwości eksploatacyjnych spoin i napoin [1÷3].
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iwa niż spoina utworzona przez stop tworzący się z wymieszanych przez konwekcję składników spawanego
podłoża i spoiwa. Makroniejednorodność w spoinach
i napoinach, występująca najczęściej w postaci warstw
przyległych do linii wtopienia, ma również postać ukierunkowanych lub nieukierunkowanych pasm i wtrąceń
[2, 3]. W każdym z opisanych w literaturze przypadków
miejsca te zaliczyć można do obszarów uboższych
w składniki stopowe spoiwa.

Rys. 1. Charakterystyczne obszary złącza spawanego
Fig. 1. Characteristic areas of a welded joint

Zjawisko makrosegregacji w strefie przyległej do linii wtopienia znane jest od lat i w zależności od rodzaju łączonych materiałów i stosowanych
spoiw oraz parametrów spawania przejawia się w różny sposób. W pierwszych pracach [4], przy spawaniu nadstopów niklu, stwierdzono obecność między linią wtopienia a spoiną warstwy uboższej w składniki stopowe spoiwa (filler metal depleted area) o grubości 80÷150 µm. W tej warstwie występował gradient stężenia składników stopowych od składu spawanego podłoża do składu spoiny. Tłumaczono to dyfuzją składników stopowych w ciekłej warstwie metalu przyległego do linii wtopienia. Późniejsza praca [5], dotycząca spawania stali wysokowytrzymałej HY-80 spoiwem o niskiej zawartości składników
stopowych, wykazała obecność w tym obszarze
tzw. strefy niewymieszanej (unmixed zone) o składzie chemicznym materiału spawanego i grubości ok.
75 µm oraz ukierunkowanych zgodnie z konwekcją
pasm niewymieszanego ze spoiwem materiału podłoża (rys. 1).
Występowanie strefy niewymieszanej powiązano
z zanikiem konwekcji ciekłego metalu w strefie przyległej do granicy fazy stałej. Bardziej złożony charakter
strefy przejściowej między spoiną a materiałem rodzimym stwierdzono przy spawaniu metodą GMA aluminium spoiwem Al-4,4Mg [6]. Wykazano istnienie strefy niewymieszanej o składzie chemicznym materiału rodzimego oraz przylegającej do niej cienkiej warstwy (ok. 25 µm), w której występował gradient stężenia składników stopowych od składu materiału rodzimego warstwy niewymieszanej do składu spoiny. Sugerowano, że gradient stężenia składników stopowych
w tej warstwie wynika z konwekcji lub dyfuzji, albo obu
tych czynników jednocześnie. Przy spawaniu stali niskowęglowych i niskostopowych spoiwami o strukturze austenitycznej i stopami na osnowie niklu, obserwuje się wzdłuż linii wtopienia twarde warstwy martenzytu nazwane strefami przejściowymi lub strefami
twardymi (intermediate zone, hard zone). Nie wykazują
one cech stref niewymieszanych, a ich skład chemiczny przyjmuje wartości pośrednie między składem chemicznym materiału rodzimego i materiału spoiny [7, 8].
Są one obszarami uboższymi w składniki stopowe spo-
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Przebieg badań
Badaniom poddano napoiny jednowarstwowe, wykonane z zastosowaniem spoiw różniących się istotnie składem chemicznym od napawanej stali niskowęglowej. Próbki wykonano metodą napawania łukiem
krytym SAW, napawanie w osłonie gazów ochronnych GMA oraz napawania ręczna elektrodami otulonymi MMA. Metodą GMA napoiny wykonywano z zastosowaniem spoiwa Inconel 625 o średnicy 0,9 mm
w osłonie argonu. Łukiem krytym napoiny wykonano
spoiwem ferrytycznym 00H18M2Nb o średnicy 4 mm
z zastosowaniem topnika aglomerowanego OK Flux
10.71. Do napawania elektrodami otulonymi zastosowano elektrody Xuper 2220-NiCu30MnTi o średnicy
3 mm. Skład chemiczny użytych spoiw przedstawiono
w tablicy I. Próby napawania stali niskowęglowej wykonano w szerokim zakresie parametrów (I, U, E, vn), aby
uzyskać napoiny o różnym kształcie i wielkości oraz
aby stworzyć różne warunki konwekcji ciekłego metalu
w jeziorku spawalniczym. Wybrane makrostruktury napoin wykonanych metodą SAW przedstawiono na rysunku 2.

I = 600 A, U = 30 V,
vn = 6,7 mm/s, E = 2,7 kJ/mm

I = 600 A, U = 40 V,
vn = 6,7 mm/s, E = 3,6 kJ/mm

I = 250 A, U = 40 V,
vn = 6,7 mm/s, E = 1,5 kJ/mm

I = 250 A, U = 40 V,
vn = 13,3 mm/s, E = 0,8 kJ/mm

Rys. 2. Wybrane przekroje napoin wykonanych łukiem krytym,
spoiwo: 00H18M2Nb, podłoże: stal niskowęglowa
Fig. 2. Selected sections of pudding welds created with hidden
arc welding, filler metal: 00H18M2Nb, basis metal: low-carbon steel

Tablica I. Skład chemiczny spoiw zastosowanych do napawania jednowarstwowego stali niskowęglowej
Table I. Chemical composition of filler metals used for single-layer pad welding of low-carbon steel
Ni
58,0

Cr
20-23,0

Cr
18,5

C
0,0012

C
max 0,15

Zawartość składników stopowych w spoiwie Inconel 625, %
Nb
Fe
C
Mn
Si
3,15-4,15
max 5
max 0,1
max 0,5
max 0,5
Zawartość składników stopowych w spoiwie 00H18M2Nb, %
N
Mo
P
S
Nb
Si
0,0023
1,9
max 0,028
max 0,002
0,25
0,2
Zawartość składników stopowych w spoiwie Xuper 2220, %
Si
Mn
Fe
Ni
Ti
max 1,0
max 2,5
max 2,5
62 min
max 1,5
Mo
8-10,0

Tablica II. Rozkład twardości HV0,2 w napoinach
napawanych metodą SAW
Table II. Hardness distribution HV0,2 in padding welds
padded using the SAW method
Twardość HV0,2 mierzona zgodnie z rys. 6
Punkty pomiarowe
Obszar A – bainit
Obszar B – ferryt

1
410
244

2
391
237

3
367
222

4
372
222

5
377
212

S
0,015
Mn
0,3

Al
4,4

Ti
0,4

P
0,015

Co
1,0

C+N
0,035
Cu
reszta

Wszystkie wykonane napoiny poddano szczegółowym mikroskopowym badaniom metalograficznym.
W celu opracowania optymalnych warunków ujawniania makroniejednorodności zgłady metalograficzne
przygotowano z zastosowaniem różnych odczynników
(Nital, Adler, chlorek żelaza, woda królewska) i różnych
procedur trawiących. W czasie obserwacji szczególną
uwagę zwracano na przyległe do linii wtopienia obszary

Rys. 6. Miejsca pomiaru twardości w napoinach wykonanych metodą SAW
Fig. 6. Places of hardness measurements in padding welds
created with the SAW method
I = 110 A, U = 23 V,
vn = 18 mm/s, E = 0,14 kJ/mm

I = 125 A, U = 23 V,
vn = 10 mm/s, E = 0,29 kJ/mm

Rys. 3. Makroniejednorodności w strefie przyległej do linii wtopienia
napoin wykonanych metodą GMA, trawienie: woda królewska
Fig. 3. Macroheterogeneity in the area adjacent to a line of fusion of
the padding weld created with the GMA method, etching: nitrohydrochloric acid

Rys. 4. Makroniejednorodności w strefie przyległej do linii wtopienia
napoiny wykonanej metodą SAW, trawienie: Adler + Nital
Fig. 4. Macroheterogeneity in the area adjacent to a line of fusion of
the padding weld created with the SAW method, etching: Adler + Nital

Rys. 5. Makroniejednorodności na brzegu napoiny wykonanej
metodą SAW, trawienie: Adler
Fig. 5. Macroheterogeneity on the toe of a padding weld created with
the SAW metod, etching: Adler

Rys. 7. Rozkład zawartości chromu wzdłuż linii pomiarowej na
brzegu napoiny wykonanej metodą SAW
Fig. 7. Distribution of chromium contents along a measurement line
on the toe of a padding weld created with use of the SAW method
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napoin. Wybrane wyniki mikroskopowych badań metalograficznych przedstawiono na rysunkach 3÷5. Część
próbek poddano badaniom mikrotwardości na mikrotwardościomierzu Micro-Vickers 401 MVD i badaniom
na mikroanalizatorze rentgenowskim. Wyniki tych badań przedstawiono na rysunkach 6 i 7.

Analiza wyników
Metody i parametry napawania stali niskowęglowej dobrano w sposób zapewniający uzyskanie różnych warunków konwekcji ciekłego metalu w jeziorku spawalniczym oraz różnych wielkości i kształtów
przekroju napoin (rys. 2). Próby napawania metodami GMA i MMA prowadzono z zastosowaniem spoiw na osnowie niklu Inconel 625 i Xuper 2220 (tabl. I).
W tym przypadku badania metalograficzne ujawniły pierwotną strukturę napoin niezależnie od zastosowanych parametrów napawania i stopnia wymieszania spoiwa z materiałem podłoża (rys. 3). Do napawania metodą SAW zastosowano spoiwo ferrytyczne
00H18M2Nb (tabl. I). W wyniku wymieszania tego spoiwa z napawanym podłożem w napoinach zachodziły
przemiany fazowe. Fazą dominującą w napoinach wykonanych spoiwem 00H18M2Nb był bainit (rys. 4).
Istotne różnice składu chemicznego spoiwa i napawanego podłoża doprowadziły do wystąpienia w znacznej większości napoin makrosegregacji, niezależnie od
zastosowanego spoiwa oraz metody i parametrów napawania. Przejawiało się to najczęściej wystąpieniem
w strefie przyległej do linii wtopienia obszarów o wyższej zawartości składników napawanego podłoża lub
wtrąceń napawanego podłoża w postaci wysepek ukierunkowanych zgodnie z konwekcją ciekłego metalu
w jeziorku spawalniczym (rys. 3, 4). Jest to zjawisko
znane i szczegółowo opisane w literaturze [1÷8].
W napoinach wykonanych metodą SAW spoiwem
00H18M2Nb stwierdzono występowanie innego rodzaju
makroniejednorodności, którą w opisywanym przypadku można by nazwać makroniejednorodnością strukturalną. Polegała ona na istotnej różnicy struktury napoiny w jej objętości i na jej krawędziach (rys. 5, 6 i 8).
W narożach, utworzonych przez lico i linię wtopienia napoin wykonanych spoiwem ferrytycznym
00H18M2Nb, zaobserwowano wydzielenia ferrytu o niskiej twardości ok. 225 HV0,2. W pozostałej części napoin występowały struktury podhartowane o twardości zależnej od parametrów napawania, sięgającej 400 HV0,2
(rys. 6, tabl. II). Zasadniczymi powodami wystąpienia
niejednorodności struktury badanych napoin mogą być
różnice składu chemicznego lub warunków cieplnych
na krawędzi i wewnątrz napoin. Ujednorodnienie składu
chemicznego spoin i napoin wynika z intensywnej konwekcji ciekłego metalu w jeziorku spawalniczym. Pole
konwekcji w jeziorku spawalniczym nie jest polem jednorodnym i intensywność konwekcji w narożach napoin nie jest tak duża jak w innych częściach napoiny [9].
Może to mieć wpływ na rozkład składników stopowych
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Rys. 8. Schemat napoiny z zaznaczeniem miejsc występowania makroniejednorodności w postaci wydzieleń ferrytu
Fig. 8. Diagram of a padding weld with marked places of occurrence
of macroheterogeneity in the form of ferrite releases

i przemiany strukturalne zachodzące w napoinach.
Zostało to potwierdzone badaniami przeprowadzonymi na mikroanalizatorze rentgenowskim, gdzie analiza
punktowa wykazała wzrost zawartości chromu w narożu
napoiny (rys. 7). W badanym przypadku różnica zawartości chromu nie była duża (ok. 0,8%, co stanowi 10%
zawartości chromu w napoinie). Prawdopodobnie na
makroniejednorodność obserwowaną w narożach napoin wykonanych spoiwem 00H18M2Nb mają również
wpływ warunki cieplne występujące w czasie tworzenia
napoiny. Ze względu na istotny wpływ makroniejednorodności spoin i napoin na ich właściwości [1÷3], celowe jest prowadzenie dalszych badań z udziałem innych
materiałów i metod badawczych, by jednoznacznie wyjaśnić procesy prowadzące do istotnych różnic struktury
i właściwości na krawędzi i wewnątrz spoin oraz napoin
wykonanych spoiwami różniącymi się składem chemicznym od materiału rodzimego.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że napawanie stali niskowęglowej metodami: GMA, MMA,
SAW, z zastosowaniem spoiw różniących się istotnie od napawanego podłoża składem chemicznym, powoduje powstanie makroniejednorodności napoin niezależnie od zastosowanych parametrów napawania. W większości przypadków przejawia się to opisanym w literaturze tworzeniem
w obszarze przyległym do linii wtopienia stref
przejściowych, wtrąceń i wysepek o składzie chemicznym uboższym w składniki stopowe spoiwa.
Napawanie stali niskowęglowej spoiwem ferrytycznym 00H18M2Nb ujawniło występowanie wydzieleń ferrytu tylko na brzegach napoin. Wynika to
z niejednorodności pola konwekcji w jeziorku ciekłego metalu. W miejscach tych stwierdzono podwyższoną zawartość chromu. Makroniejednorodność w spoinach i napoinach może się więc przejawiać również występowaniem obszarów o podwyższonej zawartości składników stopowych spoiwa.
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Nowości techniczne

Zastosowanie rozwiązań Wise™
gwarantuje większą wydajność spawania
Techniki cyfrowe były stosowane w spawalnictwie od
1993 r., kiedy to firma Kemppi zaprezentowała pierwsze
urządzenia Kemppi Pro. W kolejnych latach techniki przetwarzania cyfrowego pozwoliły znacznie zwiększyć wydajność
i jakość procesów spawalniczych.
Rodzina produktów Wise™ dzieli się na dwie grupy:
zwiększające wydajność spawania oraz zupełnie nowe procesy spawalnicze. Wykorzystanie produktów Wise pozwala
osiągać wydajność spawania nieosiągalną w przypadku tradycyjnego spawania MIG/MAG.
Wprowadzenie i dostępność produktów Wise™ wiąże się
ściśle z rodziną urządzeń Kemppi FastMig i nowym programatorem Kemppi DataGun. Najnowszy model serii FastMig,
imponujące urządzenie FastMig Pulse 350/450, umożliwia
korzystanie ze wszystkich produktów Wise, a Kemppi DataGun pozwala szybko i wygodnie aktualizować oprogramowanie urządzeń.

Cztery produkty Wise

WisePenetration jest procesem, zapewniającym stałą moc spawania niezależnie od długości łuku. Pozwala to
zmniejszyć ryzyko spawania krawędzi i ogranicza konieczność korygowania parametrów spawania.
Podczas tradycyjnego spawania MIG/MAG stosunek
napięcia i natężenia prądu spawania ulega wahaniom z powodu zmian w odległości między spoiną a uchwytem spawalniczym, wynikających z prowadzenia uchwytu przez
spawacza. Może to wpływać na jakość, niepełne lub nierówne wtopienie, nierówny profil spoiny i odpryski. Rozwiązanie Kemppi WisePenetration zaprojektowano w celu uzyskania lepszych wyników spawania przy mniejszym nakładzie pracy.

WiseRoot to specjalnie opracowany proces spawania, łatwy w opanowaniu i stosowaniu, a jego wykorzystanie pozwala ograniczyć nakłady na obróbkę spoin. Mniejsza objętość spoiny przy zastosowanie materiałów o większej grubości oznacza mniejsze koszty drutu. Proces WiseRoot zaprojektowano z myślą o skutecznym wypełnianiu spoin, również
w przypadku niedokładnego przygotowania krawędzi, dzięki czemu metoda ta pozwala wykonać grań spoiny trzy razy
szybciej niż metoda TIG. Spawacze niechętnie stosują tradycyjną metodę MIG/MAG do wykonywania wysokiej jakości
spoin krawędziowych ze względu na znane problemy z jakością. Proces Kemppi WiseRoot zdecydowanie nie jest jednak
metodą tradycyjną i został już uznany za sprawdzone rozwiązanie do spawania grani.
WiseFusion jest to proces zapewniający dobrą jakość
spoiny bez względu na pozycję spawania. Jego działanie
polega na stworzeniu i utrzymaniu optymalnych właściwości
krótkiego łuku podczas spawania impulsowego MIG/MAG.
Dzięki utrzymywaniu krótkiego łuku podczas spawania ręcznego i zautomatyzowanego, proces WiseFusion zapewnia
jednolitą jakość spawania we wszystkich pozycjach, a po
początkowym ustawieniu nie wymaga już korygowania parametrów.
WiseThin to specjalnie opracowany proces zgrzewania
zimnym łukiem do ręcznego i zautomatyzowanego spawania
i lutospawania cienkich blach. Typowe zastosowania to wytwarzanie wysokiej jakości elementów wykonanych ze stali węglowej i nierdzewnej, między innymi w przemyśle samochodowym.
Więcej informacji można znaleźć w serwisie internetowym firmy pod adresem www.kemppi.com.
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Jerzy Haduch

Monitorowanie jakości procesu spajania
Quality monitoring of welding process

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki monitorowania procesu spajania materiałów metodą MAG. Rozpatrzono parametry technologiczne procesu i rozważono również wpływ
dwóch gatunków gazów osłonowych. Podano zakres parametrów, które można zastosować przy sterowaniu procesem. Celem badań było określenie metody i parametrów
spajania, których monitorowanie pozwoli na utrzymanie
wysokiej jakości układanych ściegów.

The paper presents the results of monitoring of the welding process MAG method. Technological parameters of
welding process and the influence of kind of shielding gas
has been taken into consideration. The aim of examination was to determine this method and the parameters of
welding, monitoring of which will allow to provide high level of weld bead.

Wstęp
W stosowanej technologii wytwarzania elementów
maszyn istotne miejsce zajmuje proces spajania. Wynika to z faktu, że ta technologia pozwala na wytwarzanie elementów maszyn w sposób prosty i szybki. Jednak podstawowe znaczenie w stosowaniu tej technologii ma jakość połączeń spawanych. Należy zagwarantować najwyższą ich jakość, aby zgodnie z euronormami spełnić oczekiwania klienta. Wykonanie połączeń dotychczas oceniano po zakończeniu spawania
różnymi metodami zarówno nieniszczącymi, jak i niszczącymi. Wykrycie niezgodności spawalniczych pociąga jednak za sobą konieczność dokonywania pracochłonnych działań naprawczych, co wymaga dużo czasu. Innym rozwiązaniem jest monitorowaie procesu.
W procesie spawania można wyróżnić sygnały: napięcia i prądu spawania oraz fizyczne skutki ich obecności
wywołujące powstanie łuku i jego oddziaływanie w postaci fali akustycznej oraz optycznej. Następuje emisja
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fali akustycznej jako dźwięku oraz fali świetlnej w postaci promieniowania łuku. Wszystkie te sygnały przekazują informacje o przebiegu procesu spawania. Do
oceny jakości tworzonego ściegu niezbędna jest analiza monitorowanych wielkości w czasie rzeczywistym.
Monitorując wybrane przez ekperymentatora sygnały,
można nadzorować proces spawania i jakość tworzonego ściegu [4]. Rodzaj zastosowanej analizy decyduje o możliwości oceny jakości ściegu. Analiza pozwala na wyselekcjonowanie informacji o jakości powstającego połączenia i umożliwia określenie dopuszczalnego zakresu zmian wybranych sygnałów do sterowania [5÷7, 9÷12]. Postęp w konstrukcji mechanizmu podawania drutu elektrodowego oraz spawalniczych źródeł prądu pozwala obecnie w czasie spawania, a więc
w czasie rzeczywistym, na sterowanie parametrami
elektro mechanicznymi i wpływanie na jakość układanych ściegów [1÷3, 6, 8, 13, 14].
Podstawowym więc celem jest takie prowadzenie procesu połączenia, aby na etapie jego tworzenia zapewnić jak najlepsze warunki powstawania złącza i uniknąć niezgodności spawalniczych. Wymaga to
określenia dopuszczalnych zmian parametrów technologicznych procesu, a w szczególności: napięcia spawania, prądu spawania i prędkości podawania drutu
elektrodowego, które można wykorzystać do sterowania procesem.

Określenie wielkości zmian
wybranych parametrów
technologicznych
Do spawania zarówno ręcznego, jak i automatycznego najczęściej stosowane jest spawanie w atmosferze gazu osłonowego elektrodą topliwą (metoda MAG).
Metodę tę charakteryzuje szereg parametrów technologicznych, które należy wstępnie ustalić, rozpoczynając proces spawania. Zakładając odpowiednią geometrię ustawienia uchwytu w przestrzeni, tj. pochylenia
w płaszczyźnie spawania oraz w płaszczyźnie prostopadłej do niej, są to następujące parametry:
Uo – napięcie biegu jałowego spawalniczego źródła
prądu,
vel – prędkość podawania drutu elektrodowego,
h – odległość pomiędzy materiałem spawanym a koń
cem rurki stykowej przekazującej prąd na elektrodę,
vsp – prędkość spawania, czyli przemieszczania się
uchwytu względem materiału spawanego,
– rodzaj gazu osłonowego,
Q – natężenie przepływu gazu osłonowego,
– gatunek drutu elektrodowego,
d – średnica zastosowanego drutu elektrodowego,
L – indukcyjność w obwodzie prądu spawania.
W artykule przedstawiono wyznaczanie zakresu dopuszczalnych zmian prędkości podawania drutu elektrodowego oraz energii liniowej przez monitorowanie
wartości średniej napięcia i prądu spawania (rys. 1).

Rys. 1. Schemat blokowy toru pomiarowego do monitorowania procesu spawania: 1 – blok sterujący zespołem spawalniczym, 2 – spawalnicze źródło prądu, 3 – blok monitorujący parametry spawania,
4 – blok przetwornika drogi spawania, 5 – blok rejestrujący, vel min –
minimalna prędkość podawania drutu elektrodowego, s – droga spawania; pozostałe oznaczenia – opis w tekście
Fig. 1. Measurement block diagram for monitoring of the welding
process: 1 – control block of welding panel, 2 – welding source,
3 – monitoring block of welding parameters, 4 – welding tunnel block
converter, 5 – register block, vel min – minimal rate of feed of the electrode, s – welding distance; other marks – description in the text

Przebieg badań
Na próbkach ze stali S235 o wymiarach 300 x 70 x
10 mm układano metodą MAG napoiny techniką w prawo, topiąc drut elektrodowy SG-2 firmy Baildon/Esab
o średnicy 1,0 mm. Napawanie odbywało się na stanowisku badawczym w trybie automatycznym. Materiał
próbki zamocowano w uchwycie na wózku, który poruszał się po torach względem nieruchomego uchwytu spawalniczego. W trakcie przemieszczania próbki z prędkością spawania następowała proporcjonalna
do drogi spawania zmiana prędkości podawania drutu elektrodowego od zadanej wartości minimalnej do
maksymalnej.
Przyjęte w badaniach zmienne parametry technologiczne procesu: rodzaj gazu osłonowego, napięcie biegu jałowego U0, odległość h rurki stykowej przekazującej prąd na elektrodę i prędkość podawania drutu elektrodowego vel, przedstawiono w tablicy I. Rodzaj osłony gazowej zastosowanej w danej próbie oznaczono literami: M w przypadku stosowania mieszanki oraz C,
gdy stosowano dwutlenek węgla. Mieszankę stanowiły
gazy: argon 80% i dwutlenek węgla 20%. Prędkość napawania vn wynosiła 0,36 m/min, a natężenie przepływu gazu osłonowego Q = 16 dcm3/min. Pozostałe parametry były podczas badań niezmienne.

Tablica I. Parametry technologiczne napawania próbek metodą MAG zastosowane podczas badań
Table I. Technological parameters of filling MAG method applied in the research
Nr próbki

Rodzaj osłony
gazowej

Uo
V

h
mm

vel
mm/s

1

M

20

17

40 – 190

2

M

22

17

40 – 190

4

C

22

17

40 – 170

5

C

20

17

40 – 135

6

C

20

19

40 – 130

7

C

22

19

40 – 140

8

M

22

19

40 – 190

9

M

20

19

40 – 190

Podczas badań monitorowano przebieg 3 procesu za pomocą sygnałów napięcia i prądu. Układ pomiarowy mierzył na bieżąco wartości średnie prądu I
i napięcia U napawania (rys. 1). Dla każdej próbki wartość średnią prądu I w funkcji prędkości podawania drutu elektrodowego rejestrowano w postaci wykresów.
Proces napawania przerywano, gdy wystąpiła niestabilność objawiająca się zwiększonym rozpryskiem.
Ułożone ściegi oceniano, poddając jej oględzinom
zewnętrznych i pomiarom geometrycznym.
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Kryteria oceny jakości procesu
Podstawą oceny procesu napawania były oględziny zewnętrzne ułożonego ściegu. Jako kryterium
przydatności stosowanych parametrów przyjęto, że
ścieg ma być równomierny, bez gwałtownych zmian
szerokości i wysokości. Lico powinno być bez pęknięć
i nieciągłości, pokryte równomierną drobną łuską oraz
bez śladów rozprysku. Poddano również ocenie geometryczne wymiary uzyskanych napoin: szerokość
b i wysokość w, celem wyznaczenia zakresu dopuszczalnych zmian monitorowanych parametrów przy
wprowadzaniu w przyszłości układów sterujących
jakością procesu spawania.

Rys. 2. Próbka 1 po napawaniu
Fig. 2. The sample 1 after filling

Wyniki badań
Na rysunku 2 przedstawiono próbkę 1 napawaną
przy zastosowaniu jako gazu osłonowego mieszanki:
80% Ar i 20% CO2. Odległość rurki stykowej przekazującej prąd na elektrodę wyniosła 17 mm. Napięcie biegu jałowego miało wartość 20 V, a prędkość podawania
drutu elektrodowego vel zmieniano w zakresie 40÷190
mm/s. Zmiana tej prędkości wymusiła zmianę prądu
napawania, którego wartość średnia wynosiła 20÷250
A. Na rysunku 3 przedstawiono przebieg tych zmian.
Porównując długość ułożonego ściegu (rys. 2) z długością na osi vel (rys. 3) widać, że równomierny przebieg
napoiny pokrywa się z gładkim monotonicznym przebiegiem monitorowanego prądu. Zmierzone wartości
średnie szerokości b i wysokości w napoiny zestawiono w tablicy II.
Zmiany geometrii napoiny przedstawiono na
rysunku 4. Uwzględniając kryteria jakości procesu,
można określić przydatny do praktycznego zastosowania zakres zmian prędkości podawania drutu elektrodowego vel, wynosi on 48÷118 mm/s. Powoduje to
topienie materiału prądem średnim wartości 25÷225
A. W tych warunkach napoina uzyskuje wysokość
w w zakresie 1,5÷3,9 mm, natomiast jej szerokość
b zawiera się w granicach 5,3÷7,0 mm.
Na rysunku 5 przedstawiono próbkę 2 napawaną
przy zastosowaniu gazu osłonowego w postaci mieszanki: 80% Ar i 20% CO2. Odległość rurki stykowej
przekazującej prąd na elektrodę wynosiła 17 mm. Napięcie biegu jałowego było równe 22 V, a prędkość poTablica II. Próbka 1. Wartości średnie szerokości b i
wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table II. Sample 1. Average value of breadth b and height w padding weld for individual electrode speed vel
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Rys. 3. Wpływ prędkości vel podawania drutu elektrodowego na wartość średnią prądu napawania I próbki 1
Fig. 3. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 1

Rys. 4. Geometria ułożonego ściegu próbki 1 z zakresem przydatności vel
Fig. 4. Geometry of the arranged bead of the sample1 and the scope of the usefulness vel

Tablica III. Próbka 2. Wartości średnie szerokości b
i wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table III. Sample 2. Average value of breadth b and height w padding weld for individual electrode speed vel

vel, mm/s

48

56

64

72

79

87

95

vel, mm/s

48

56

64

72

79

87

95

103

111

119

b, mm

3,7

4,9

5,4

6,1

6,3

6,8

7,0

b, mm

5,6

5,8

5,8

6,8

6,9

6,8

7,1

7,2

7,4

7,8

w, mm

1,4

2,8

2,2

2,5

2,6

2,9

3,3

w, mm

1,5

2,0

2,3

2,5

2,9

3,0

3,3

3,5

3,5

4,1
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dawania drutu elektrodowego vel zmieniano w zakresie
40÷190 mm/s. Zmiana tej prędkości wymusiła zmianę
średniego prądu napawania w przedziale od ok. 45 do
285 A.
Na rysunku 6 przedstawiono przebieg tych zmian.
Porównując długość ułożonego ściegu pokazanego na
rysunku 5 z długością na osi vel rysunku 6 widać, że
równomierny charakter napoiny pokrywa się z równomiernym przebiegiem prądu. Zmierzone wartości średnie szerokości b i wysokości w napoiny zestawiono
w tablicy III.
Zmiany geometrii napoiny przedstawiono na rysunku 7. Uwzględniając kryteria jakości procesu, można
określić przydatny do praktycznego zastosowania zakres zmian prędkości podawania drutu elektrodowego vel, wynosi on 48÷119 mm/s. Powoduje to topienie
materiału prądem średnim w przedziale 50÷240 A. W
tych warunkach powstaje napoina, która uzyskuje wysokość w w granicach 1,5÷4,1 mm, natomiast szerokość b wynosi 5,6÷7,8 mm.
Na rysunku 8 przedstawiono próbkę 4 napawaną przy zastosowaniu jako gazu osłonowego dwutlenku węgla. Odległość rurki stykowej przekazującej prąd
na elektrodę wynosiła 17 mm. Napięcie biegu jałowego
było równe 22 V, a prędkość podawania drutu elektrodowego vel zmieniano w zakresie 40÷170 mm/s. Zmiana
tej prędkości wymusiła zmianę prądu napawania, którego wartość średnia wynosiła od ok. 45 do 285 A. Na rysunku 9 przedstawiono przebieg tych zmian. Porównując długość ułożonego ściegu na rysunku 8 z długością
na osi vel rysunku 9 widać, że charakter napoiny pokrywa dobrze monitorowany przebieg wartości średniej
prądu napawania. Zmierzone wartości średnie szerokości b i wysokości w napoiny zestawiono w tablicy IV.

Rys. 7. Geometria ułożonego ściegu próbki 2 z zakresem przydatności vel
Fig. 7. Geometry of the arranged bead of the sample 2 and the scope of the usefulness vel

Rys. 8. Próbka 4 po napawaniu
Fig. 8. The sample 4 after filling

Rys. 5. Próbka 2 po napawaniu
Fig. 5. The sample 2 after filling
Rys. 9. Wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego vel na wartość średnią prądu napawania I próbki 4
Fig. 9. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 4

Tablica IV. Próbka 4. Wartości średnie szerokości b
i wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table IV. Sample 4. Average value of breadth b and height w padding weld for individual electrode speed vel
Rys. 6. Wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego vel na wartość średnią prądu napawania I próbki 2
Fig. 6. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 2

vel, mm/s

40

48

56

64

72

79

87

95

b, mm

2,3

3,8

4,8

4,8

6,3

6,6

6,9

7,2

w, mm

0,5

1,3

2,2

2,20

2,3

2,6

2,9

3,2
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Rys. 10. Geometria ułożonego ściegu próbki 4 z zakresem przydatności vel
Fig. 10. Geometry of the arranged bead of the sample 4 and the scope of the usefulness vel
Rys. 11. Próbka 5 po napawaniu
Fig. 11. The sample 5 after
filling

Rys. 12. Wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego vel na
wartość średnią prądu napawania I próbki 5
Fig. 12. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 5

Zmiany geometrii napoiny pokazano na rysunku 10. Uwzględniając kryteria jakości procesu, można określić przydatny do praktycznego zastosowania zakres zmian prędkości podawania drutu elektrodowego vel, który wynosi 55÷95 mm/s. Powoduje to topienie materiału prądem średnim odpowiednio 60÷173 A. W tych warunkach napoina uzyskuje wysokość w – 2,2÷3,1 mm, natomiast szerokość
b – 4,8÷7,2 mm.
Na rysunku 11 przedstawiono próbkę 5 napawaną przy zastosowaniu jako gazu osłonowego dwutlenku węgla. Odległość rurki stykowej przekazującej prąd na elektrodę wynosiła 17 mm. Napięcie biegu jałowego zadano równe 20 V, a prędkość podawania drutu elektrodowego vel zmieniano w zakresie
40÷135 mm/s. Zmiana tej prędkości wymusiła zmianę prądu napawania, którego wartość średnia wynosiła odpowiednio od ok. 32 do 105 A. Na rysunku 12
przedstawiono przebieg tych zmian. Porównując długość ułożonego ściegu pokazanego na rysunku 11
z długością na osi vel rysunku 12 widać, że charakter
napoiny monitorowany przebiegiem wartości średniej prądu napawania dobrze reprezentuje jakość
ściegu. Zmierzone w możliwym przedziale wartości
średnie szerokości b i wysokości w napoiny zestawiono w tablicy V.
Zmiany geometrii napoiny przedstawiono na rysunku 13. Uwzględniając kryteria jakości procesu, można
określić przydatny do praktycznego zastosowania zakres zmian prędkości podawania drutu elektrodowego
vel wynoszący 48÷63 mm/s. Powoduje to topienie materiału prądem średnim wartości 15÷70 A. W tych warunkach napoina uzyskuje wysokość w – 2,0÷2,4 mm, natomiast szerokość b – 3,8÷5,3 mm.
Na rysunku 14 przedstawiono próbkę 6 napawaną przy zastosowaniu jako gazu osłonowego dwutlenku węgla. Odległość rurki stykowej przekazującej prąd
na elektrodę wynosiła 19 mm, napięcie biegu jałowego
20 V, a prędkość podawania drutu elektrodowego vel
zmieniano w zakresie 40÷130 mm/s. Zmiana tej prędkości wymusiła zmianę prądu napawania, którego wartość średnia wynosiła odpowiednio od ok. 32 A do 105
A. Na rysunku 15 pokazano przebieg tych zmian. Porównując długość ściegu przedstawionego na rysunku
14 z długością na osi vel rysunku 15 można zauważyć,
że monitorowany przebiegiem wartości średniej prąd
napawania dobrze oddaje jakość napoiny. Zmierzone

Tablica V. Próbka 5. Wartości średnie szerokości b
i wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table V. Sample 5. Average value of breadth b and height w padding weld for individual electrode speed vel
Rys. 13. Geometria ułożonego ściegu próbki 5 z zakresem przydatności vel
Fig. 13. Geometry of the arranged bead of the sample 5 and the scope of the usefulness vel
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vel, mm/s

48

56

64

72

b, mm

3,8

4,5

5,4

5,0

w, mm

2,0

2,1

2,4

3,0

79

87

95

3,5

3,6

3,7

wartości średnie szerokości b i wysokości w napoiny
zestawiono w tablicy VI.
Zmiany geometrii napoiny przedstawiono na rysunku 16. Uwzględniając kryteria jakości procesu, można
określić przydatny do praktycznego zastosowania zakres zmian prędkości podawania drutu elektrodowego
vel wynoszący 48÷68 mm/s. Powoduje to topienie materiału prądem średnim odpowiednio 15÷80 A. W tych warunkach wysokość napoiny w wynosi 1,8÷2,9 mm, natomiast szerokość b – 3,8÷4,3 mm. Przy prędkości podawania drutu elektrodowego ok. 63 mm/s szerokość napoiny jest maksymalna i wynosi ok. 5,3 mm.
Na rysunku 17 pokazano próbkę 7 napawaną przy
zastosowaniu jako gazu osłonowego dwutlenku węgla.
Odległość rurki stykowej przekazującej prąd na elektrodę wynosiła 19 mm. Napięcie biegu jałowego zadano 22 V, a prędkość podawania drutu elektrodowego vel zmieniano w zakresie 40÷140 mm/s. Zmiana tej
prędkości wymusiła zmianę średniego prądu napawania od ok. 15 do 108 A . Przebieg tych zmian przedstawiono na rysunku 18. Porównując długość ściegu pokazanego na rysunku 17 z długością na osi vel (rys. 18)
można zauwazyć, że monitorowany wartością średnią
przebieg prądu napawania dobrze odzwierciedla jakość napoiny. Zmierzone wartości średnie szerokości
b i wysokości w napoiny zestawiono w tablicy VII.
Zmiany geometrii napoiny przedstawiono na rysunku 19. Uwzględniając kryteria jakości procesu, do praktycznego zastosowania nadają się prędkości podawania drutu elektrodowego vel z zakresu 55÷95 mm/s. Powoduje ona topienie materiału prądem o średniej wartości odpowiednio 45÷153 A. W tych warunkach wysokość
napoiny w wynosi 2,8÷3,2 mm, natomiast szerokość b
ściegu obejmuje przedział 4,8÷7,0 mm.

Tablica VI. Próbka 6. Wartości średnie szerokości
b i wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table VI. Sample 6. Average value of breadth b and
height w padding weld for individual electrode speed vel
vel, mm/s

48

56

64

72

b, mm

3,6

4,5

5,3

3,9

w, mm

1,6

2,3

2,4

3,2

79

87

3,3

3,2

Rys. 14. Próbka 6 po
napawaniu
Fig. 14. The sample 6
after filling

Rys. 15. Wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego vel na
wartość średnią prądu napawania I próbki 6
Fig. 15. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 6

Rys. 16. Geometria ułożonego ściegu próbki 6 z zakresem przydatności vel
Fig. 16. Geometry of the arranged bead of the sample 6 and the scope of the usefulness vel
Rys. 17. Próbka 7 po
napawaniu
Fig. 17. The sample 7
after filling

Tablica VII. Próbka 7. Wartości średnie szerokości b
i wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table VII. Sample 7. Average value of breadth b and
height w padding weld for individual electrode speed vel
vel, mm/s

48

56

64

72

79

87

95

b, mm

3,7

4,9

5,4

6,1

6,3

6,8

7,0

w, mm

1,4

2,8

2,2

2,5

2,6

2,9

3,3

Rys. 18. Wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego vel na
wartość średnią prądu napawania I próbki 7
Fig. 18. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 7
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Rys. 19. Geometria ściegu próbki 7 z zakresem przydatności vel
Fig. 19. Geometry of the arranged bead of the sample 7 and the scope of the usefulness vel

Rys. 20. Próbka 8 po napawaniu
Fig. 20. The sample 8 after filling

Na rysunku 20 pokazano próbkę 8 napawaną przy
zastosowaniu jako gazu osłonowego mieszanki: 80%
Ar i 20% CO2. Odległość rurki stykowej przekazującej
prąd na elektrodę wynosiła 19 mm. Napięcie biegu jałowego było równe 22 V, a prędkość podawania drutu
elektrodowego vel zmieniano w zakresie 50÷190 mm/s.
Zmiana tej prędkości wymusiła zmianę średniego prądu napawania od ok. 30 A do maks. 277 A. Przebieg
tych zmian przedstawiono na rysunku 21. Porównując
długość ściegu pokazanego na rysunku 20 z długością
na osi vel (rys. 21), można zauważyć, że monitorowany
wartością średnią prądu napawania przebieg dobrze
odzwierciedla charakter napoiny. Zmierzone wartości
średnie szerokości b i wysokości w napoiny zestawiono w tablicy VIII.
Zmiany geometrii napoiny zilustrowano na rysunku 24. Uwzględniając kryteria jakości procesu, do
praktycznego zastosowania można przyjąć prędkość

Tablica VIII. Próbka 8.Wartości średnie szerokości b
i wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table VIII. Sample 8. Average value of breadth b and height w padding weld for individual electrode speed vel
vel, mm/s

48

56

64

72

79

87

95

103

111

119

b, mm

5,6

5,8

5,8

6,8

6,9

6,8

7,1

7,2

7,4

7,8

w, mm

1,5

2,0

2,3

2,5

2,9

3,0

3,3

3,5

3,5

4,1

Rys. 21. Wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego vel na
wartość średnią prądu napawania I próbki 8
Fig. 21. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 8
Rys. 23. Próbka 9 po napawaniu
Fig. 23. The sample 9 after filling

Rys. 22. Geometria ułożonego ściegu próbki 8 z zakresem przydatności vel
Fig. 22. Geometry of the arranged bead of the sample 8 and the scope of the usefulness vel
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Rys. 24. Wpływ prędkości podawania drutu elektrodowego vel na
wartość średnią prądu napawania I próbki 9
Fig. 24. Influence of the speed vel of handing electrode wire for the
average filling current value I of the sample 9

podawania drutu elektrodowego vel z zakresu 50÷115
mm/s. Powoduje ona topienie materiału prądem o
średniej wartości 30÷00 A. W tych warunkach tworzone są napoiny o wysokości w z zakresu 1,5÷3,9
mm, natomiast szerokość b ściegu obejmuje przedział 5,6÷7,6 mm.
Na rysunku 23 przedstawiono próbkę 9 po napawaniu z zastosowaniem jako gazu osłonowego mieszanki: 80% Ar i 20% CO2. Odległość rurki stykowej przekazującej prąd na elektrodę wynosiła 19
mm. Napięcie biegu jałowego było równe 20 V, a
prędkość podawania drutu elektrodowego vel zmieniano w zakresie 48÷190 mm/s. Zmiana tej prędkości wymusiła zmianę średniego prądu napawania
od ok. 40 A do maks. 265 A. Przebieg tych zmian
zilustrowano na rysunku 24. Porównując długość
ściegu pokazanego na rysunku 23 z długością na
osi vel (rys. 24) widać że monitorowany wartością

średnią przebieg prądu napawania dobrze odzwierciedla charakter napoiny. Zmierzone wartości średnie szerokości b i wysokości w napoiny zestawiono
w tablicy IX.
Zmiany geometrii napoiny pokazano na rysunku 25. Uwzględniając kryteria jakości procesu, praktycznie można wykorzystać prędkość podawania drutu elektrodowego vel z zakresu 48÷116 mm/s. Powoduje ona topienie materiału prądem o średniej wartości
odpowiednio od ok. 45 do 200 A. W tych warunkach
tworzone są napoiny o wysokości w z zakresu 2,0÷3,9
mm, natomiast szerokość b ściegu obejmuje przedział
6,1÷6,9 mm. Przy prędkości podawania drutu elektrodowego 56 mm/s następuje zmniejszenie szerokości
ściegu do ok. 5,0 mm.
Podsumowanie wyników badań monitorowania procesu spawania za pomocą wartości średniej prądu
i napięcia spawania zestawiono w tablicy X.

Tablica IX. Próbka 9. Wartości średnie szerokości b
i wysokości w napoiny dla poszczególnych prędkości
podawania drutu elektrodowego vel
Table IX. Sample 9. Average value of breadth b and
height w padding weld for individual electrode speed vel

Tabela X. Wyniki pomiarów monitorowania jakości procesu spawania wartością średnią napięcia Us i prądu
Is spawania oraz wyznaczonych zakresów prędkości
podawania drutu elektrodowego vel i dopuszczalnych
średnich energii liniowych El
Table X. Results of measurements of monitoring of the
quality of the welding process using medium value of
the welding load voltage Us and welding current Is as
well as of the appointed ranges of handing electrode
wire with the speed vel and of acceptable averages of
linear energies El

vel, mm/s

48

56

64

72

79

87

95

103

111

b, mm

6,2

5,0

5,6

6,1

6,3

6,5

6,8

6,8

6,8

w, mm

2,0

2,2

2,3

2,8

2,9

3,1

3,4

3,7

3,8

119

3,1

Rys. 25. Geometria ułożonego ściegu próbki 9 z zakresem przydatności vel
Fig. 25. Geometry of the arranged bead of the sample 9 and the scope of the usefulness vel

Próbka

Us

nr

V

min.

max.

min.

max.

min.

max.

mm

1

18,5

25

225

48

118

39

347

17

M

2

20,5

50

240

48

119

85

410

17

M

4

20,5

60

173

55

95

103

296

17

C

5

18,5

15

70

48

63

23

108

17

C

6

18,5

15

80

48

68

23

123

19

C

7

20,5

45

153

55

95

77

261

19

C

8

20,5

30

200

50

115

51

342

19

M

9

18,5

45

200

48

116

69

308

19

M

Is, A

vel, mm/s

El, J/mm

h
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osłonowy
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Wnioski
Przy stosowaniu mieszanki jako gazu osłonowego
oraz przy stosowaniu tej samej odległości rurki stykowej przekazującej prąd na elektrodę h i jednakowym gazie osłonowym, a także prawie jednakowym
zakresie prędkości podawania drutu elektrodowego,
uzyskanie dobrej jakości ściegów jest zależne od napięcia spawania, które narzuca ograniczenie dopuszczalnego zakresu zmian prądu spawania.
Dla osłony gazowej w postaci mieszanki (próbki
1,2,8,9):
– przy stosowaniu ustalonej wartości napięcia spawania Us = 18,5 V wraz z oddaleniem uchwytu od
materiału spawanego z odległości h = 17 mm do
19 mm (próbki 1 i 9) następuje zawężenie zakresu prądu monitorującego jakość spoin z zakresu
25÷225 A do przedziału 45÷200 A. Praktycznie więc
zastosowanie liniowej energii spawania zawęża się
do przedziału od ok. 69 J/mm do 308 J/mm przy
h = 19 mm;
– przy stałej wartości napięcia spawania Us = 20,5 V
wraz z oddaleniem uchwytu od materiału spawanego
z odległości h = 17 mm do 19 mm (próbki 2 i 8), następuje zmiana zakresu prądu monitorującego odpowiednio z 50÷240 A do 30÷200 A. Odpowiadający tym
prądom zakres dopuszczalnej energii liniowej napawania, dla h = 17 mm wynoszący 85÷410 J/mm, ulega
dla h = 19 mm przesunięciu do zakresu 51÷342 J/mm.
Dla osłony gazowej w postaci dwutlenku węgla
(próbki 4, 5, 6, 7):
– przy zastosowaniu tego samego napięcia monitorującego 18,5 V (próbki 5 i 6) wzrost odległości h

z 17 mm do 19 mm powoduje, że minimalna wartość
prądu monitorującego jakość procesu pozostaje na
poziomie 15 A, natomiast wartość maksymalna wzrasta odpowiednio z 70 A do 80 A. Stosowana w obydwu przypadkach energia liniowa napawania pozostaje prawie na tym samym poziomie i do praktycznego zastosowania można przyjąć przedział od 23÷
do ok. 108 J/mm;
– przy zastosowaniu napięcia 20,5 V (próbki 4 i 7),
wzrost odległości h z 17 mm do 19 mm powoduje, że
zakres monitorowania prądu w przedziale 103÷296 A
ulega przesunięciu w dół do zakresu 45÷153 A. Dopuszczalny przedział zmian przyrostu wartości średniej prądu zmalał ze 113 A dla h = 17 mm do 108 A
dla odległości h = 19 mm. Energia liniowa napawania przy h = 17 mm, obejmująca przedział 103÷296
J/mm, ulega przesunięciu do niższych wartości, obejmując zakres 77÷261 J/mm.
Przeprowadzone badania wykazały, że monitorowanie procesu wartością średnią napięcia Us i prądu
Is spawania pozwala na nadzorowanie i utrzymanie
na stałym poziomie jakości spawania.
Zastosowanie energii liniowej jako wielkości do
monitorowania procesu spawania może mieć charakter pomocniczy, gdyż jej wzrost lub zmniejszenie nie
jest jednoznaczne z poprawą jakości ściegu. Wartość
tej energii musi być jednak utrzymana w ściśle określonym przedziale ustalonym podczas badań.Wyniki
badań można zastosować zarówno do opracowania
układów sterowania, jak i układów regulacji automatycznej do monitorowania jakości procesu spawania.
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Odporność korozyjna połączeń spawanych
ze stali Weldox 700
Corrosion resistance of welded joints made
of steel Weldox 700
Streszczenie

Abstract

Celem badań było określenie odporności korozyjnej
połączenia spawanego wykonanego ze stali Weldox 700.
Przeprowadzono obserwacje mikrostruktury materiału rodzimego, SWC oraz spoiny. Z poszczególnych stref wykonanego połączenia pobrano próbki do badań potencjodynamicznych. Stwierdzono, że otrzymane różnice w wartościach potencjału stacjonarnego oraz korozji w poszczególnych strefach złącza spawanego są wystarczające do
wystąpienia zjawiska korozji galwanicznej. Wykazano także, że w przypadku wykonanego złącza obszar spoiny wykazuje katodowy charakter, w odniesieniu do pozostałych
obszarów połączenia spawanego, co zapewnia ochronę
katodową spoiny.

The purpose of tests was to determine the corrosion
resistance of a welded joint made on the Weldox 700 steel. Observations of microstructure of the native material,
SWC and fusion weld were done. Samples for potential
and dynamic tests were taken from particular areas of the
joint created. It was ascertained that obtained differences
in values of stationary potential and corrosion in particular areas of the welded joint are sufficient to occurrence of
a galvanic corrosion phenomena. It was also shown that
in case of the joint created, the fusion weld area demonstrates the cathode nature with reference to the other areas of the welded joint, what ensures cathode protection of
the fusion weld.

Wstęp
Stale o nazwie handlowej Weldox zaliczane są
do grupy stali konstrukcyjnych niskostopowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Skład chemiczny stali charakteryzuje się zwiększoną zawartością manganu i krzemu oraz wprowadzeniem mikrododatków. Normy wymagają spełnienia minimalnych właściwości mechanicznych, co pozwala producentom na dowolność
w doborze składu chemicznego i technologii wytwarzania (regulowane walcowanie, umacnianie wydzieleniowe, ulepszanie cieplne). W konsekwencji ilość i zawartość pierwiastków stopowych zawiera się w bardzo
szerokim zakresie, a występujące struktury silnie zależą np. od grubości wyrobów. Najbardziej zbliżonym
polskim odpowiednikiem tych stali jest S690Q zgodna
z normą PN-EN 10137-2:2000 [1÷4].
Dr inż. Marzena Podrez-Radziszewska, dr inż.
Maciej Lachowicz, mgr inż. Wojciech Nosko
– Politechnika Wrocławska.

Struktura stali Weldox z małą zawartością węgla
składa się z ferrytu umocnionego drobnodyspersyjnymi wydzieleniami węglików lub azotków [1÷3]. Zgodnie z danymi producenta wysokie właściwości mechaniczne, pozwalające na pracę w warunkach dużych obciążeń, uzyskiwane są dzięki ulepszaniu cieplnemu [4]. Zabieg hartowania prowadzony jest zazwyczaj bezpośrednio z temperatur walcowania (obróbka
cieplno-plastyczna) [1÷3].
Mały równoważnik węgla ekwiwalentnego sprawia, że stale te są uznawane za stale spawalne [1÷4].
Wprowadzanie nowych gatunków stali o dużej wytrzymałości wymaga jednak nietradycyjnego podejścia w
zakresie technologii ich łączenia. Podstawową kwestią
jest wybór materiału elektrody, który uwarunkowany
jest wymaganiami wykorzystanej technologii spawania. Zastosowany materiał powinien umożliwić uzyskanie dobrej jakości połączeń spawanych, a jednocześnie być przydatny do łączenia stosunkowo dużej liczby różnych gatunków stali.
Materiał dodatkowy stosowany do wykonywania
spoiny charakteryzuje się składem, który zwykle różni
się od materiału rodzimego. Nie pozostaje to bez wpły-
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wu na zachowanie korozyjne wykonanego połączenia
spawanego. W praktyce oznacza to, że między materiałem spoiny a spawanym metalem tworzy się różnica potencjałów. Wartość ta nie zawsze jest możliwa do
pominięcia. Przyjmuje się, że efekty galwaniczne można pominąć jedynie wtedy, gdy różnica potencjałów
jest mniejsza niż 50 mV [5].
Zniszczenie korozyjne, wynikające z galwanicznego połączenia dwóch metali, zależy nie tylko od ich położenia w szeregu napięciowym, ale również od wielkości (proporcji) powierzchni i stopnia ich spolaryzowania. Szczególnie niebezpieczne, z punktu widzenia korozji galwanicznej, są ogniwa z małą powierzchnią anodową i dużą katodową. W projektowaniu połączeń spawanych dąży się do układów, w których powierzchnia
anodowa jest duża, natomiast katodowa – mała [1, 5].
Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie odporności korozyjnej połączeń spawanych ze
stali Weldox, a szczególnie ocena prawidłowości pod
względem korozyjnym doboru spoiwa do spawanego
materiału. Zgodnie z zasadami, spoiwo nie może być
anodą w utworzonym w ten sposób ogniwie korozyjnym. Ocenę odporności korozyjnej złącza przeprowadzono przez pomiar potencjału stacjonarnego, wykreślenie krzywych polaryzacyjnych oraz wyznaczenie na
ich podstawie potencjału i prądu korozji w poszczególnych strefach złącza spawanego.

Materiał do badań
Do wykonania połączeń spawanych wykorzystano blachy ze stali Weldox 700 o grubości 8 mm. Skład
chemiczny zastosowanego materiału zestawiono w tablicy I.
Podczas często spotykanego spawania stali Weldox 700 ze stalą S355J2G3 (dawniej – 18G2A) wykorzystywane jest spoiwo SG3 wg DIN 8559 (G4Si1 wg
EN 440) o składzie chemicznym podanym w tablicy II.
Z tego względu do wykonania połączeń spawanych zastosowano drut tego gatunku o średnicy 1,2 mm.
Próbki do wykonania połączeń ukosowano na V
(60o) i spawano w kierunku poprzecznym do kierunku
walcowania. Makrostrukturę spoiny pokazano na rysunku 1a.
Wykonane połączenia spawane pozbawione były
wad spawalniczych i wykazywały dobrą jakość. Twardość połączeń nie przekraczała wartości dopuszczalnych, co jest wynikiem małej zawartości węgla w badanej stali i zastosowanym spoiwie. Przy większych
grubościach blach producent zwiększa zawartość węgla, co może powodować powstanie w SWC struktury

Tablica II. Skład chemiczny drutu (w % wag)
Table II. Chemical composition of a wire (in %)
C

Si

Mn

P

S

0,08

1,00

1,70

< 0,025

< 0,025

a)

b)

Rys. 1. a – makrostruktura złącza spawanego, b – rozkład twardości
wykonany na przekroju poprzecznym
Fig. 1. a – welded joint macrostructure, b – hardness distribution performed on the transverse section

martenzytycznej. Na podstawie wykonanych wzdłuż
spoiny rozkładów twardości stwierdzono, że maksymalna twardość połączenia spawanego wynosiła 272
HV10 i występowała w materiale rodzimym (rys. 1b).

Metodyka badań
W wyniku przeprowadzonych wstępnych prób spawania, do wykonania połączeń spawanych zastosowano następujące parametry procesu spawania technologią MAG: prędkość spawania – 0,31 mm/min,
gaz osłonowy – M24, parametry prądowo-napięciowe
– 195 A/19 V (dla ściegu przetopowego1) i 144 A/15 V
(dla kolejnych ściegów), kierunek spawania – w lewo.
Nie stosowano podgrzewania wstępnego, ponieważ
dla blach grubości 8 mm, według producenta nie jest
to konieczne. Badane złącza zostały wykonane przez
uprawnionych inżynierów spawalników.

Tablica I. Skład chemiczny badanej stali Weldox 700 (w %, wag.)
Table I. Chemical composition of the tested steel Weldox 700 (in %)
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C

Si*

Mn*

0,05

0,18

1,61

P

S

B*

Nb*

Cr*

V*

Cu*

Ti*

Al*

Mo*

0,008 0,001
0,05
0,03
0,01
0,03
0,11
0,03
0,005
*sumaryczna zawartość pierwiastków stopowych powinna wynosić min. 0,040%
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Ni*

N

Fe

0,03

-

reszta

Badania makroskopowe wykonano na mikroskopie
stereoskopowym SMT 800. W badaniach mikroskopowych wykorzystano mikroskop świetlny Neophot 32
sprzężonego z kamerą cyfrową Visitron Systems oraz
skaningowy mikroskop elektronowy Jeol 5800V. Twardość zmierzono metodą Vickersa, stosując twardościomierz Zwick przy sile 98,07 N w warunkach zgodnych z
normą PN-EN ISO 6507-1.
Elektrochemiczne pomiary stałoprądowe służące do oceny odporności korozyjnej przeprowadzono
metodami obejmującymi pomiar potencjału stacjonarnego i zarejestrowanie zależności i = f(E) podczas badań polaryzacyjnych w trójelektrodowym układzie pomiarowym. Układ pomiarowy, całkowicie zautomatyzowany, składał się z naczynia pomiarowego, potencjostatu Atlas 0531 Elektrochemical Unit&Impedance
Analyser oraz sterownika komputerowego. Elektroda
pomocnicza była wykonana ze stali austenitycznej, natomiast jako elektrodę odniesienia zastosowano nasyconą elektrodę Ag/AgCl. Próbki do badań korozyjnych
obejmowały obszar materiału rodzimego, środek spoiny oraz SWC. Do badań pobrano po dwie próbki z każdego obszaru. Ze względu na powtarzalność wyników
uzyskanych dla materiału rodzimego, przedstawiono
wyniki uzyskane dla jednej z próbek.
Próbki w postaci krążków były szlifowane, a następnie polerowane. Powierzchnia elektrody badanej
(próbki) wynosiła 0,785 cm2. Przed rozpoczęciem pomiaru każdą próbkę przedstawiono w 5% roztworze
NaCl o temperaturze 24oC przez 30 min, po czym była
poddawana w tym samym roztworze polaryzacji w kierunku anodowym z szybkością dE/dt = 1 mV/s. Wartości prądu i potencjału korozji wyznaczono metodą Sterna przez ekstrapolację prostych Tafela dla anodowej
i katodowej części krzywej i = f(E) w zakresie ± 40 mV
od zmierzonego potencjału przejścia katodowo-anodowego przy prędkości narastania potencjału 1 mV/s.

Wyniki badań
Charakterystyka mikrostruktury
Na podstawie przeprowadzonych badań mikroskopowych stwierdzono, że mikrostruktura stali charakteryzowała się drobnoziarnistymi wydzieleniami ferrytu umacnianego dyspersyjnymi wydzieleniami węglików (rys. 2). Obszar SWC charakteryzował się strukturą ferrytyczną z pojedynczymi wydzieleniami węglików
(rys. 3). Wskazuje to na fakt, że w wyniku cyklu cieplnego spawania nastąpiło rozpuszczenie węglików i przesycenie ferrytu w tym obszarze. W spoinie stwierdzono strukturę drobnoiglastego ferrytu o cechach dendrytycznych, występującą w układzie Widmanstättena,
charakterystyczną dla połączeń spawanych (rys. 4, 5).
W strukturze materiału widoczne są również wydzielenia ferrytu występujące na granicach ziaren byłego austenitu (rys. 4).

a)

b)

Rys. 2. Mikrostruktura materiału rodzimego. Widoczne drobne ziarna ferrytu oraz drobnodyspersyjne wydzielenia węglików. Stan trawiony; a – mikroskopia świetlna, b – SEM
Fig. 2. Native material microstructure. Fine crystallites of ferrite and
fine-dispersive releases of carbides are visible. Etched condition;
a – light microscopy, b – electromotive force

a)

b)

Rys. 3. Przykładowa mikrostruktura w SWC. Struktura przesyconego ferrytu z pojedynczymi wydzieleniami węglików. Stan trawiony;
a – mikroskopia świetlna, b – SEM
Fig. 3. Exemplary microstructure in SWC. Structure of supersaturated ferrite with individual releases of carbides. Etched condition;
a – light microscopy, b – electromotive force

Rys. 4. Przykładowa mikrostruktura w spoinie. Drobnoziarnista
struktura iglastego ferrytu o charakterze dendrytycznym z cechami
struktury Widmanstättena i ferrytem wydzielonym na granicach ziaren byłego austenitu. Stan trawiony, mikroskopia świetlna
Fig. 4. Exemplary microstructure in a fusion weld. Fine-grained
structure of needles-shaped ferrite of the dendritic nature with features of Widmanstätten structure with ferrite released on grain boundaries of former austenite. Etched condition, light microscopy

Rys. 5. Przykładowa mikrostruktura w spoinie. Iglasty ferryt o cechach mikrostruktury Widmanstättena. Stan trawiony, SEM
Fig. 5. Exemplary microstructure in a fusion weld. Needle-shape ferrite of Widmanstätten’s microstructure features. Etched condition,
electromotive force
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Badania potencjodynamiczne
Elektrochemiczny potencjał stacjonarny wyznaczono w stosunku do elektrody chlorosrebrowej po 30
minutach stabilizacji w 5% roztworze wodnym NaCl
o temperaturze otoczenia. Uzyskane wyniki pomiarów
zestawiono w tablicy III. Na ich podstawie stwierdzono,
że zarówno w materiale rodzimym, jak i SWC występowały mniejsze wartości potencjału stacjonarnego niż
w obszarze spoiny złącza spawanego.
Krzywe polaryzacyjne uzyskane dla badanych próbek pokazano na rysunku 6. Wartości prądu oraz potencjału korozji zestawiono w tablicy IV.
Na ich podstawie stwierdzono, że dla spoiny uzyskano zdecydowanie większe wartości gęstości prądu
w zakresie katodowym i anodowym krzywej, w porównaniu z materiałem rodzimym oraz SWC. Jednocześnie
dla spoiny uzyskano wyższe (mniej ujemne) wartości
potencjału korozyjnego (-477 oraz -491 mV). Świadczy
to o tym, że obszar spoiny w badanym układzie galwanicznym jest bardziej skłonny do korozji. Większe wartości potencjału korozji zapewniają jednak ochronę katodową spoiny i eliminują niebezpieczeństwo wystąpienia korozji w złączu. Większą odporność stali Weldox
na korozję w porównaniu z materiałem spoiny należy
wiązać z obecnością w jej składzie chemicznym mikrododatków, takich jak miedź, chrom czy molibden.
Potencjał korozyjny materiału rodzimego wynosił
-605 mV, natomiast dla materiału w obszarze SWC
zawierał się w zakresie od -657 mV (próbka nr 1) do
-573 mV (próbka nr 2). Powstałe rozrzuty w obszarze
SWC złącza w uzyskanych wartościach wynikają z powstania (w wyniku oddziaływania cyklu cieplnego spawania) niejednorodnej mikrostruktury. Na tej podstawie
można uznać, że zmiany mikrostruktury stali Weldox
wywołane spawaniem powodują zmiany wartości potencjału korozyjnego w zakresie ±50 mV. Jest to wartość na granicy progu wymaganego do wystąpienia korozji galwanicznej.
Ponadto w SWC stwierdzono o ponad rząd mniejsze
wartości gęstości prądu w porównaniu z materiałem rodzimym, zarówno w zakresie katodowych, jak i anodowych krzywych polaryzacyjnych. Jest to związane
z występującą w tym obszarze zasadniczo jednofazową
strukturą przesyconego ferrytu, pozbawioną wydzieleń
węglikowych (rys. 3). Różnica potencjałów występująca pomiędzy materiałem rodzimym i SWC a spoiną jest
wystarczająca do wystąpienia korozji galwanicznej.

Rys. 6. Krzywe polaryzacyjne otrzymane dla badanych próbek
Fig. 6. Polarization curves obtained for the tested samples

Tablica IV. Wartości prądu oraz potencjału korozji
otrzymane dla badanych próbek
Table IV. Values of current and corrosion potential obtained for the tested samples
Miejsce
badania

materiał
rodzimy

spoina 1

spoina 2

SWC 1

SWC 2

Ekor, mV

-605

-491

-477

-657

-573

Ikor,
A/cm2

29,01
•10-9

28,53
•10-6

6,27
•10-6

284,54
•10-12

446,43
•10-12

Podsumowanie
W wykonanych połączeniach spawanych nie
stwierdzono występowania niezgodności spawalniczych, charakteryzowały się one wysoką jakością. W
wyniku przeprowadzonych badań polaryzacyjnych
stwierdzono jednak, że otrzymane różnice w wartościach potencjału stacjonarnego oraz korozji w poszczególnych strefach złącza spawanego są wystarczające do wystąpienia zjawiska korozji galwanicznej. W przypadku badanego złącza obszar spoiny
wykazuje katodowy charakter w odniesieniu do pozostałych obszarów połączenia spawanego. Połączenie spełnia zatem podstawową zasadę dotyczącą unikania możliwości występowania małych obszarów anodowych (spoina) oraz dużych katodowych.
Zapewnia to ochronę katodową spoiny i eliminuje
niebezpieczeństwo wystąpienia korozji w złączu.

Literatura
Tablica III. Wartości potencjałów stacjonarnych otrzymane dla badanych próbek
Table III. Values of stationary potential obtained for the
tested samples
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Miejsce
badania

materiał
rodzimy

spoina 1

spoina 2

SWC 1

SWC 2

Eoo, mV

-575

-483

-462

-605

-524
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Metalograficzne aspekty uszkodzeń
eksploatacyjnych złącza spawanego
stali i staliwa austenitycznego
Metalographical aspects of austenitic steel
and cast iron joints operation damages
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono analizę roli połączenia spawanego odlewanej odśrodkowo rury ze staliwa austenitycznego z prętem dystansującym ze stali austenitycznej – w
wystąpieniu uszkodzeń eksploatacyjnych rolki pieca samotokowego do obróbki cieplnej blach. Badania mikroskopowe próbek wyciętych z uszkodzonej rolki pieca samotokowego wykazały, że wykonanie połączenia spawanego powoduje powstanie w strefie wpływu ciepła ciągłej siatki wydzieleń węglikowych na granicach ziarn austenitu. Pęknięcia w badanej rolce pieca samotokowego powstały w wyniku dynamicznego oddziaływania łopatek dystansujących
na przyspawany pręt ze stali austenitycznej, co spowodowało rozwój pęknięć wzdłuż siatki wydzieleń węglików na
granicach ziarn austenitu.

The paper presents analysis of a centrifugally casted
austenitic steel pipe and austenitic steel distance rod welded connection role in damage performance of roller-hearth heat treatment furnace. Microscopic examination of
samples cut from the damaged roller showed presence of
continuous grid of carbides at the prior austenitic grain boundaries in weld heat affected zone. Dynamic interaction
between distance blades and welded austenitic steel rod
resulted in crack nucleation and propagation along continuous grid of carbides at the prior austenitic grain boundaries and consequently in roller damage.

Wstęp
Staliwa austenityczne są interesującym tworzywem
ze względu na przyjazny technologicznie proces wytwarzania (odlewanie) oraz szczególne właściwości
charakterystyczne dla struktury austenitycznej (np. odporność na pękanie, odporność korozyjna oraz żaroodporność). Modyfikacja mikrostruktury odlewanych
staliw austenitycznych w praktyce może się odbywać
jedynie przez modyfikację składu chemicznego, waDr inż. Janusz Krawczyk, dr inż. Piotr Bała,
dr inż. Bogdan Pawłowski, dr inż. Sławomir Kąc
– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

runków krystalizacji lub odpowiednią obróbkę cieplną.
W najnowszej literaturze światowej można spotkać wiele opracowań dotyczących współczesnych staliw austenitycznych [1÷17]. Istotnym zagadnieniem jest również
wpływ spawania na mikrostrukturę i właściwości staliw o strukturze austenitycznej. Zagadnienie to również
jest też podejmowane w najnowszej literaturze światowej, np. [18, 19]. Natomiast w literaturze krajowej problematyka połączeń spawanych (w tym również dotyczących stali i staliw austenitycznych) jest poruszana
pozycjach przeglądowych [20÷22].
Celem pracy było określenie roli połączenia spawanego pręta dystansującego ze stali austenitycznej
z odlewaną odśrodkowo rurą ze staliwa austenitycznego w wystąpieniu uszkodzeń eksploatacyjnych rolki pieca samotokowego.
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Materiały do badań
Badaniami objęto połączenie spawane odlewanej odśrodkowo rury ze staliwa austenitycznego
i pręta dystansującego ze stali austenitycznej. Rura
została wykonana ze stali A608 (wg normy ASTM).
Skład chemiczny staliwa został zestawiony w tablicy I. Mieści się on w granicach przewidzianych normą. Analizując skład chemiczny, można zauważyć,
że w przypadku właściwie wykonanego odlewania
odśrodkowego, ze względu na grubość ścianki rury
staliwo powinno już na etapie chłodzenia po odlaniu ulec przesyceniu. Inaczej, zgodnie z normą PN
-EN 10283, staliwo to powinno być przesycane z
temperatury 1080ºC, a maksymalnie z temperatury
1150ºC.
Przyspawany pręt był wykonany ze stali austenitycznej (mikroanalizę zawartości pierwiastków stopowych przedstawiono na rys. 1).

Tablica I. Skład chemiczny staliwa austenitycznego,
z którego została wykonana rura, % mas.
Table I. Chemical comosition of austenitic cast steel
(percentage by weight) used for manufacturing a tube
C

Mn

Si

Cr

Ni

S

P

Fe

0,31

0,82

1,21

19,36

9,81

0,003

0,017

reszta

Charakterystyka próby
eksploatacyjnej oraz uszkodzeń
eksploatacyjnych
Badania eksploatacyjne połączenia spawanego
wykonano dla konstrukcji rolki pieca samotokowego
do obróbki cieplnej blach. Schemat rolki w miejscach,
w których występowało badane połączenie spawane
został przedstawiony na rysunku 2.
Rolka pracowała w komorze pieca, w której temperatura nie przekraczała 1050ºC. Podstawowy zakres temperatur w komorze pieca wynosił 880÷950ºC.
Temperatura wody (woda czysta, uzdatniona) na wejściu do rolki wynosiła ok. 35ºC, a na wyjściu z rolki
50÷55ºC. Orientacyjny przepływ wody przez jedną rolkę wynosił 3,0÷3,5 m3/h.
Obciążenie rolki od przemieszczanych przez piec
blach wynosiło maks. 1000 kg. Prędkość obrotowa rolki mieściła się w zakresie 3÷33 obr/min. Rolka pracowała również w układzie nawrotnym z prędkością
10 obr/min. W miejscach wskazanych na rysunku 2
przyspawany pręt ze stali austenitycznej był uderzany przez łopatki dystansujące w wyniku oddziaływania
bezwładnościowego podczas zmiany kierunku obrotu
rolki lub jej zatrzymania.
Po kilkumiesięcznym okresie eksploatacji pieca
stwierdzono pierwsze objawy uszkodzenia rolki, w postaci wycieków wody chłodzącej z przestrzeni pomiędzy płaszczem zewnętrznym rolki i płaszczem wewnętrznym. Przecieki zaobserwowano w miejscu połą-

a)

Rys. 2. Schemat fragmentu rolki z zaznaczonymi miejscami badanych spoin oraz uszkodzeń
Fig. 2. Scheme of a fragment of the roller with areas of inspected welds and damages marked

b)

Rys. 1. Mikroanaliza składu chemicznego pręta,przyspawanego do
rury: a – widmo promieniowania charakterystycznego, b – obliczenia
zawartości pierwiastków stopowych
Fig. 1. Microanalysis of chemical constitution of a rod which was welded to the tube: a – emission spectrum, b – calculation of allaying
elements contents
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Rys. 3. Uszkodzenie rolki – miejsce pobrania prób do badań
Fig. 3. Damage of a roller – a place of drawing of samples for investigation

czenia przesuwnego pomiędzy wałem nośnym i płaszczem zewnętrznym – przez pierścień. Ostatecznym
stadium uszkodzenia rolki, a w zasadzie jej zniszczenia, było pęknięcie i rozejście się płaszcza wewnętrznego w pobliżu złączy spawanych (rys. 3).
Analiza konstrukcji rolki wyraźnie wskazuje na zależność pomiędzy miejscem wykonania połączeń spawanych a wystąpieniem uszkodzeń. Badaniami metalograficznymi objęto więc miejsca w pobliżu złącza
spawanego oraz samą spoinę.

Wyniki badań
Już obserwacje makroskopowe miejsc wystąpienia uszkodzeń eksploatacyjnych skłaniają do wiązania
ich ze złączem spawanym (rys. 4). Widać, że w pobliżu złącza spawanego w kierunku równoległym do osi
rury tworzy się siatka pęknięć. Natomiast uszkodzenie (przełom) nastąpiło po drugiej stronie złącza. Symetryczne względem złącza spawanego ułożenie pęknięć, biegnących równolegle do osi rury, widoczne jest
na obrazie makroskopowym zgładu (rys. 5). Na zgładzie tym widoczne jest nie tylko położenie pęknięć oraz
przełomów, ale i różnice w mikrostrukturze pomiędzy
materiałem przyspawanego pręta, materiałem spoiny
oraz materiałem, z którego została wykonana rura. Ponieważ oba materiały (pręt i rura) charakteryzują się
zdecydowaną przewagą udziału austenitu w mikrostrukturze, to powstawanie naprężeń cieplnych pomiędzy prętem a materiałem rury ze względu na różnice w
rozszerzalności cieplnej nie powinno być decydujące w
powstawaniu uszkodzeń rury.
a)

Spawanie powoduje jednak zmiany w mikrostrukturze rury, wskazujące na jej przekrystalizowanie oraz intensyfikację wydzielania węglików na granicach ziarn
austenitu, na co wskazuje mikrostruktura w pobliżu
spoiny, przedstawiona na rysunku 6. Wpływa to na rozkład twardości w pobliżu złącza spawanego. Rozkład
twardości w pobliżu spoi przekroju ze złączem spawanym (rys. 7). Przyczyną wystąpienia różnic w twardości
badanej rury staliwnej w pobliżu połączenia spawanego najprawdopodobniej są procesy przesycania i starzenia materiału rury. Na podstawie stwierdzonej dużej
zawartości chromu oraz małej zawartości niklu i krzemu
w wyraźnie trawiącym się składniku strukturalnym (występującym w obszarach międzydendrytycznych) w porównaniu z osnową można stwierdzić, że są to eutektyki węglikowe powstałe podczas krystalizacji. Na podstawie składu chemicznego obszarów wokół wydzieleń eutektyki stwierdzono, że są to obszary wydzieleń
fazy σ (międzymetaliczna faza Cr-Fe). Faza taka wydziela się w zakresie temperatury 650-850ºC, co mogło nastąpić podczas procesu chłodzenia po odlaniu.
Możliwe jest również, że wydzielenia fazy σ powstały
podczas eksploatacji w wyniku braku chłodzenia i nagrzania się części rolki powyżej 650ºC. Podobnie bardzo duża zawartość chromu oraz niska zawartość niklu
i krzemu w porównaniu z osnową wskazuje, że na granicach ziarn austenitu wydzieliła się ciągła siatka węglików chromu typu M23C6. Analizę wydzieleń zamieszczono w pracy [23]. Należy zaznaczyć, że podwyższona
twardość, zmierzona na powierzchni zewnętrznej rury
(w miejscu jej pasowania), obok procesów przemian fazowych związanych z wykonywaniem złącza spawanego, jest prawdopodobnie związana z warunkami krystalizacji podczas odlewania odśrodkowego (przechłodze-

b)

Rys. 4. Położenie pęknięć występujących w rurze względem połączenia spawanego: a – obraz od strony powierzchni zewnętrznej
rury – powierzchni wykonania złącza spawanego, b – obraz od strony wewnętrznej powierzchni rury
Fig. 4. Position of cracks occurring in tube in relation to place of creation of welded joint: a – image from an outside surface of the tube
– the surface of creating welded joint, b – image from an inside surface of the tube
Rys. 5. Położenie pęknięć i przełomu
względem miejsca wykonania połączenia spawanego, widoczne na obrazie makroskopowym zgładu. Powierzchnia czołowa pod prętem jest
powierzchnią przełomu
Fig. 5. Position of cracks and fracture in relation to a place of creation of
welded joint is visible in macroscope
image of a microsection. Butting face
under rod is a fracture surface

Rys. 6. Mikrostruktura rury staliwnej w pobliżu spoin. Mikroskop świetlny
Fig. 6. Microstructure of a cast
steel tube nearby a weld. Light
microscope

Rys. 7. Twardość HV30 w złączu spawanym, przyspawanym pręcie,
pod połączeniem spawanym w rurze staliwnej oraz w miejscu oddalonym od spoin na powierzchni zewnętrznej rury (poddawanej oddziaływaniu tribologicznemu w wyniku pasowania)
Fig. 7. Hardness HV30 in welded joint, rod being welded, under welded joint in cast steel tube and in a place more distant from weld on
tube outside surface (exposed to tribologic impact as a result of fitting)
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a)

b)

c)

d)

Rys. 8. Mikrostruktura w obszarze złącza spawanego: a – przekrój
spoiny w pobliżu jej lica z widocznym pęknięciem w obszarze lica;
b – linia wtopienia – górna część to spoina, dolna to staliwo austenityczne (materiał rury); c – mikrostruktura w obszarze linii wtopienia
z widoczną strefą częściowego przetopu wzdłuż przestrzeni międzydendrytycznych w staliwie – pow. z rys. b; d – mikrostruktura w obszarze linii wtopienia z widocznymi kryształami kolumnowymi od linii
wtopienia w głąb spoiny – pow. z rys. c; mikroskop świetlny
Fig. 8. Microstructure in area of welded joint: a – section of weld nearby its face with a crack in the face area visible; b – line of fusion
– upper part it is a weld, lower part it is austenitic cast steel (tube
material); c – microstructure in the line of fusion area with a zone of
partial weld penetration along interdendritic space in cast steel visible – magnificated area from fig. b; d – microstructure in the line of fusion area with column crystals from the line of fusion into weld depth
visible – magnificated area from fig. c; light microscope

Rys. 9. Pęknięcia powstające w wyniku dynamicznego oddziaływania łopatek dystansujących na przyspawany pręt oraz w wyniku kruchości materiału rury spowodowanej wydzieleniami węglików po granicach ziarn austenitu wytworzonej przez nagrzanie materiału rury
podczas spawania; mikroskop świetlny
Fig. 9. Cracks arising as a result of dynamic impact of outspacing
blades on the rod welded and also as a result of brittleness of tube
material caused by austenite grain release of carbides produced by
heating of tube material in the course of welding; light microscope

nia w warstwie zewnętrznej rury) oraz odkształceniem
plastycznym powierzchni zewnętrznej rury, wynikającym z oddziaływań tribologicznych (pasowanie).
Na rysunku 8 przedstawiono mikrostrukturę złącza
spawanego. Widać że zostało one wykonane prawidłowo i jest na tyle wytrzymałe, że nie ono uległo uszkodzeniu, ale materiał rury. Uderzanie łopatek dystansują-

cych w przyspawane pręty powoduje powstawanie pęknięć równolegle do osi tych prętów oraz do osi rury staliwnej w przejściu spoiny do materiału rury. Wynika to
z oddziaływania udarowego przez połączenie spawane na materiał rury, co jest bezpośrednią przyczyną wystąpienia uszkodzeń. Potwierdza to usytuowanie pęknieć widocznych na zgładzie metalograficznym (rys. 9).

Wnioski
Uszkodzenie eksploatacyjne rolki pieca samotokowego (rury ze staliwa austenitycznego będącej jej częścią) było bezpośrednio związane ze złączem spawanym.
Obecność w strefie wpływu ciepła odlewu ciągłej siatki wydzieleń węglikowych na granicach ziarn austenitu obniża
odporność na pękanie odlewanej odśrodkowo rury ze staliwa austenitycznego. Połączenie spawane zostało wyko-

nane tak, żeby w wyniku oddziaływania dynamicznego łopatek dystansujących nie zostały oderwane przyspawane
pręty, a uszkodzeniom uległa tylko rura staliwna w przejściu spoiny do materiału rury. Za główną przyczynę powstania uszkodzeń należy uznać błędy konstrukcyjne dotyczące doboru materiału rury oraz usytuowania łopatek
i prętów dystansujących.
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Aleksander Łukomski
Bogdan Sobocki

Pozycjonery spawalnicze specjalne
Special welding positioners

Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono urządzenia, często skomplikowane, do pozycjonowania zespołów spawanych średniej
wielkości, jak np. zespoły spawane pojazdów szynowych.
Zespoły te najczęściej muszą być spawane w pozycji podolnej, a więc pozycjoner powinien umożliwić takie ustawienie zespołu spawanego, aby każda spoina wykonywana była w tej pozycji. Budowa takich pozycjonerów nie jest
łatwa i zajmuje się tym niewiele firm.

In the article there are described devices, frequently
complicated, used for positioning of medium size welded
assemblies such as welded assemblies of rail-vehicles.
Most frequently, those assemblies have to be welded in
the flat position (PA) so a positioner should make it possible to place a welded assembly in such a way that each
fusion weld was executed in that position. Construction
of such positioners is not easy and a few companies only
manufacture them.

Wstęp
Podczas procesu spawania bardzo często zachodzi potrzeba ustawienia zespołu spawanego w dogodnej dla spawacza pozycji ze względów ergonomicznych. Konieczność takiego ustawienia wynika często
także z wymogu prowadzenia procesu spawania w pozycji podolnej, „korytkowej” – PA, ewentualnie nabocznej – PB. Wymagania takie stawia np. przemysł taboru szynowego. Dotyczy to także innych, odpowiedzialnych zespołów spawanych występujących w różnych
branżach. Bardzo często pozycja spawania jest narzucona w instrukcji spawania. Niekiedy stosowanie odpowiedniej pozycji spawania sprawdzane jest przez inspektorów lub komisarzy odbiorczych np. z kolejnictwa
lub przemysłu lotniczego, i jest warunkiem zaakceptowania technologii spawania. Stąd powstają różne konstrukcje różnych pozycjonerów, niekiedy znacznych
rozmiarów. W artykule skupiono się tylko na pozycjo-

Inż. Aleksander Łukomski – Prezes firmy Taskoprojekt, inż. Bogdan Sobocki – Dyrektor Techniczny firmy Taskoprojekt.
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nerach specjalnych, współpracujących z odpowiednim
oprzyrządowaniem spawalniczym. Uniwersalne obrotniki rolkowe i typowe pozycjonery są na tyle znane, że
można pominąć ich omawianie. Istnieje wiele firm wykonujących takie uniwersalne maszyny. Firmy te wydają katalogi, w których zawarte są wszelkie informacje
potrzebne technologom.
Inaczej wygląda sprawa specjalnych pozycjonerów używanych w spawalniach. Niewiele firm wykonuje takie urządzenia. Urządzenia te są drogie i wraz z
przyrządem stanowią znaczącą część kosztów stanowiska spawalniczego. Jednak przy produkcji seryjnej,
zwłaszcza odpowiedzialnych zespołów spawanych,
nie ma innego wyjścia. Zdarza się, że nawet przy małych seriach (kilka sztuk) również wymagane jest takie
wyposażenie ze względów jakościowych.
Podział na obrotniki i pozycjonery jest następujący.
Obrotnik to przeważnie maszyna do nadawania przedmiotowi ruchu obrotowego wokół osi pionowej lub poziomej – najczęściej roboczego, a w niektórych przypadkach także ustawczego, spełniającego funkcję pozycjonowania. Pozycjoner to maszyna służąca do manipulowania przedmiotem spawanym, osadzonym
w nim, często za pomocą przyrządu spawalniczego.
Pozycjonery mają praktycznie do trzech stopni swobody, co daje możliwość takiego ustawiania osi, aby uzy-

Rys. 1. Pozycjoner jednokolumnowy o poziomej osi obrotu z napędem ręcznym, wyposażony w przyrząd dwustronny – do osadzenia
przeciwległego zespołów spawanych
Fig. 1. Single-column positioner of horizontal axis of rotation with
hand operations, equipped with a two-sided fixture – for opposite mounting of units welded

Rys. 4. Pozycjoner dwukolumnowy dwuosiowy z podnoszeniem.
W środkowej części widoczna płyta do montażu przyrządów
Fig. 4. Two-column two-axis positioner with a lifting system. In the
central a plate for assembling fixtures is visible

Rys. 2. Pozycjoner dwuosiowy z napędem elektromechanicznym
wraz z przyrządem. Widoczne na posadzce strefy niebezpieczne
Fig. 2. Two-axis positioner with electromechanical drive together with
a fixture. Danger areas are visible on a floor

Rys. 5. Pozycjoner dwukolumnowy o poziomej osi obrotu z podnoszeniem do spawania. Widoczny jest jeden z zabieraków,
w których montowany jest przedmiot do wyspawania
Fig. 5. Two-column positioner of horizontal axis of rotation with a lifting system used for welding out. One of drivers is visible in which an
element to be welded out is mounted

Rys. 3. Pozycjoner jednokolumnowy dwuosiowy z podnoszeniem
o udźwigu do 5 ton
Fig. 3. Single-column positioner with a lifting system of hosting
capacity up to 5 ton

Rys. 6. Duży pozycjoner o udźwigu 20 ton do obracania podwozia
lokomotywy co 90°. W każdej pozycji co 90° suwnicą odkłada się
podwozie na specjalnych podporach do dalszego spawania
Fig. 6. Big positioner of hosting capacity of 20 ton used for turning a
locomotive running gear every 90°. In each position every 90° a running gear is by means of an overhead crane put on special supports
for further welding out
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skać odpowiednie położenie dla każdej spoiny. Pozycjonery mogą być wyposażane w mechanizm podnoszenia w celu umożliwienia obrotu szerokim zespołom
spawanym lub zwiększenia możliwości uzyskania ergonomicznej pozycji spawania (rys. 3÷5, 8).
Pozycjonery mogą mieć napęd ręczny (rys. 1) lub
mechaniczny. Najczęściej elektromechaniczny, ale stosowany jest także napęd pneumatyczny, hydrauliczny
lub kombinowany. Obecnie, dla wygody i uproszczenia przyjęto, że nazwą pozycjoner określa się wszystkie
maszyny manipulujące przedmiotem spawanym.
Najczęściej zespół spawany montowany jest
w przyrządzie spawalniczym, który jest osadzony

w pozycjonerze. Urządzenia te na ogół konstruuje się
tak, aby umożliwić współpracę z różnymi przyrządami, wymiennie (rys. 1÷4). Można tym sposobem uzyskać pewną uniwersalność, przynajmniej w konkretnej fabryce, stosując odpowiednie powierzchnie przylgowe i sposoby mocowania przyrządów w pozycjonerach. W niektórych przypadkach stosowana jest
inna technologia spawania. Sczepianie montażowe
zespołu spawanego odbywa się w przyrządzie stacjonarnym, a później zespół mocowany jest w pozycjonerze w specjalnych zabierakach dopasowanych do kształtu zespołu spawanego – bez przyrządu
(rys. 5) lub w uproszczonym przyrządzie i tylko do

Rys. 7. Średniej wielkości pozycjoner pierścieniowy do montażowego spawania podłużnicy o długości 17 000 mm. Na pierwszym planie
widoczny jest przycisk dłoniowy obrotu
Fig. 7. Medium size, ring type positioner for assembly welding of
a stringer of the length of 17 000 mm. In the foreground a hand operated push-button of rotation is visible

Rys. 9. Dwukolumnowy pozycjoner z poziomą osią obrotu z podnoszeniem i z napędem elektromechanicznym. Na pierwszym planie,
przy barierce, widoczny skaner laserowy
Fig. 9. Two-column positioner of horizontal axis of rotation equipped
with a lifting system with electromechanical drive. In the foreground,
near a barrier, a laser scanner is visible

Rys. 8. Pozycjoner będący jednocześnie przyrządem spawalniczomontażowym do spawania podwozia lokomotywy z bardzo ciekawym rozwiązaniem mechanizmu podnoszenia po promieniu, za pomocą elektromechanicznych siłowników śrubowych
Fig. 8. Positioner which is also a welding and assembling machine
used for welding of locomotive running gear, with a very interesting
solution of mechanism for lifting along radius by means of electromechanical helical servo-motors

Rys. 10. Pozycjoner spawalniczy dwukolumnowy z poziomą osią obrotu z podnoszeniem i z napędem hydraulicznym. Widoczny po lewej
stronie hamulec tarczowy
Fig. 10. Two-column welding positioner of horizontal axis of rotation with a lifting system and a hydraulic drive. On the left a disc brake is visible
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spawania. Dla bardzo dużych zespołów spawanych
niekiedy pozycjoner (rys. 6) służy tylko do obracania
np. o 90°, po czym przedmiot jest wyjmowany np. przy
użyciu suwnicy i po odstawieniu na osobne stanowisko stacjonarne, w tej pozycji spawany. Po zespawaniu wszystkich spoin w tej pozycji zespół spawany ponownie wkłada się za pomocą suwnicy do pozycjonera, obraca w inną pozycję, np. o 90°, wyjmuje z pozycjonera, odstawia na następne stanowisko stacjonarne, spawa itd.
Do obracania długich zespołów spawanych stosuje
się pozycjonery pierścieniowe (rys. 7). Dużym i kosztownym problemem przy ich stosowaniu jest często
konieczność wykonania potężnych fundamentów z zagłębieniami.
Każdorazowo, opracowując technologię, szuka się
najkorzystniejszych rozwiązań ze względu na koszty
i na jakość. Stąd duża różnorodność zastosowań i rozwiązań stanowisk spawalniczych, na których wyposażeniu są pozycjonery. Należy także dążyć do jak największej unifikacji rozwiązań. Trzeba też wspomnieć
o zastosowaniu pozycjonerów w stanowiskach zrobotyzowanych. W takich przypadkach pozycjoner często
musi zapewnić bezstopniowe ustalenie pozycji lub ruch
roboczy. Takie urządzenia są bardziej zaawansowane
technicznie i dokładniejsze niż pozycjonery do spawania ręcznego i najczęściej mniejsze. Przeważnie firmy
produkujące roboty mają w swojej ofercie współpracujące z robotem pozycjonery, albo zespoły do ich budowy wraz ze zintegrowanym sterowaniem.
Ze względu na ramy artykułu pominięto szczegóły budowy pozycjonerów. Temat ten wystarczyłby
na spory poradnik. Tu sygnalizujemy tylko problemy
z bezpieczeństwem tych maszyn. Omówienie całości tego zagadnienia także przerasta ramy tego artykułu. Skupiono się zatem na najważniejszych aspektach tego zagadnienia. Generalnie można założyć, że
są to maszyny bardzo niebezpieczne. Z obszernej listy zagrożeń warto odnotować: możliwość pochwycenia przez maszynę, przewrócenia, uderzenia podczas obrotu lub opuszczania i wiele innych. Istotnym
zagrożeniem jest często wchodzenie spawaczy lub
serwisantów na konstrukcję przyrządu w pozycjonerze. Dlatego zawsze podczas projektowania stanowiska spawalniczego wyposażonego w większy pozycjoner należy dążyć do wyposażenia go w odpowiednie podesty. Często są to skomplikowane maszyny
z napędem elektromechanicznym, czy hydraulicznym.
Najczęściej jednak wystarczają handlowe podesty
o odpowiednio mocnej i stabilnej budowie. Pozycjonery powinny być wyposażone w hamulec obrotu i podnoszenia, jeżeli taką funkcję realizuje pozycjoner. Hamulec obrotu powinien być jak najbliżej ramy przyrządu. Najczęściej stosuje się hamulec tarczowy z luzownikiem (rys. 10), a więc sprężyna lub pakiet sprężyn
dociska klocki hamulcowe do tarczy, a odciąga klocki elektromagnes, siłownik pneumatyczny lub hydrauliczny, tuż przed obrotem. Zapewnia się to poprzez
odpowiednie sterowanie. Niekiedy nie ma możliwości

zastosowania takiego hamulca. Stosuje się wtedy tarczę z wybraniami lub otworami rozmieszczonymi co
odpowiednią ilość stopni, np. co 15°, i pilot uruchamiany ręcznie lub nożnie przy pozycjonerach z napędem ręcznym albo mechanicznie przy pozycjonerach
z napędem mechanicznym. A gdy i takiego rozwiązania nie da się zastosować, ostatecznością jest silnik
motoreduktora napędu obrotu wyposażony fabrycznie w hamulec. Jest to jednak rozwiązanie gorsze
pod względem zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze, gdyż hamulec znajduje się na początku łańcucha
kinematycznego, a „po drodze” jest często wiele połączeń, które mogą ulec zerwaniu. W pozycjonerach
z podnoszeniem ważne jest zabezpieczenie urządzenia przed niekontrolowanym opuszczeniem. Najczęściej stosuje się przekładnie śrubowe samohamowne
z układem kontrolującym zużycie nakrętki lub mechanizmy zapadkowe. Zapadki tych mechanizmów działają symetrycznie na odpowiednie elementy oporowe
wykonane w konstrukcji prowadnicy. Podczas ruchu
rygle są odciągane mechanicznie, przy czym medium
służące do napędu powinno być inne niż służące do
podnoszenia i opuszczania, np. gdy podnoszenie realizowane jest hydraulicznie, to do odciągania dobrze
jest użyć napędu pneumatycznego lub elektrycznego.
Opory mogą być wykonane w formie przyspawanych
płytek lub otworów w konstrukcji prowadnicy. Projektując stanowisko wyposażone w pozycjoner, należy
zwrócić uwagę na luźne elementy przyrządu spawalniczego, które podczas obrotu mogą się niebezpiecznie przemieszczać. Wszelkie tego typu elementy należy zabezpieczyć, czy to przez odpowiednie miejsce
odkładcze, np. otwór, czy też uchwyt sprężynowy, łańcuszek lub linkę.
W pozycjonerach niezwykle ważne jest właściwe
doprowadzenie przewodu masowego i odpowiednie
uziemienie pozycjonera. Chodzi tu o zabezpieczenie
wszelkich mechanizmów, w tym łożysk tocznych, przed
przepływem prądu. Prąd przepływający przez mechanizmy pozycjonera nieprzystosowanego do przypływu
wysokich prądów może doprowadzić do zaburzenia jarzenia łuku spawalniczego, a nawet do zniszczenia maszyny. Wszystkie tego typu zabezpieczenia są konieczne, jednak nie wykluczają niebezpieczeństwa podczas
ruchu maszyny. Najlepiej byłoby, aby w obszarze obrotu i podnoszenia nie znajdował się nikt z obsługi podczas ruchu. W praktyce jest to trudno zrealizować. Najprościej wygląda to w stanowiskach zrobotyzowanych,
gdzie strefa niebezpieczna osłonięta jest ogrodzeniem i drzwiami z zamkiem bezpieczeństwa, głównie
ze względu na strefę pracy robota, ale przy okazji chroni także przed niebezpieczeństwem podczas ruchu pozycjonera. Takie rozwiązanie należy uznać za najbezpieczniejsze również dla stanowisk do ręcznego spawania, ale wyposażonych w zmechanizowane pozycjonery. Niestety takich rozwiązań nie stosuje się w spawalniach, głównie ze względu na stratę czasu. Ogrodzenie jest w znacznej odległości od pozycjonera, gdyż
musi zapewnić odpowiednią strefę pracy dla spawa-
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czy, powiększoną często o miejsce na aparaturę spawalniczą i miejsce odkładcze. Wyjście spawaczy poza
ogrodzenie, zaryglowanie zamka, uruchomienie pozycjonera i po zapozycjonowaniu ponowny powrót w strefę spawania zabiera sporo czasu. Co więc należy zrobić? Korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie skanera laserowego (rys. 9), który działa w ten sposób, że
zaprogramowuje się go na minimalny obszar bezpieczeństwa, poza który muszą przejść spawacze i skaner zezwala na uruchomienie obrotu lub podnoszenia,
gdy nikt ani nic nie znajduje się w zaprogramowanej
przestrzeni. Jest to znacznie krótsza droga do pokonania dla obsługi. Wadą jest koszt urządzenia, a często
nie wystarczy jeden skaner i trzeba zastosować dwa
dla objęcia całego obszaru niebezpiecznego, a to już
może kosztować kilkanaście tysięcy euro. Stosunkowo
najprościej jest wyznaczyć na posadzce strefę niebezpieczną, poza którą muszą przejść pracownicy obsługi (rys. 2). Można ją oznaczyć przez wymalowanie farbą pasów o kombinacji barw: żółtej i kontrastowej barwy czarnej, po wcześniejszej analizie zasięgu niebezpiecznych elementów podczas obrotu. Przy takim rozwiązaniu lepiej mieć akceptację miejscowego inspektora PIP na takie rozwiązanie, a na pewno bardzo dobrze napisaną instrukcję obsługi i bezpieczeństwa pracy. Jest to jednak zabezpieczenie bardzo prymitywne
i nie zawsze akceptowane przez służby bhp.
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Zawsze wszelkie elementy ruchome powinny być
pomalowane na kolor żółty. Pozycjonery muszą być
wyposażone w dobrze widoczne z każdego miejsca
pracy lampy bezpieczeństwa, sygnalizujące ruch i
stan awaryjny oraz tam gdzie to konieczne – w wyłączniki stop. Jeżeli jest wątpliwość co do widoczności sygnału świetlnego, konieczne jest zastosowanie sygnału dźwiękowego, tzw. buczka. Jeżeli chodzi
o przepisy bezpieczeństwa, to brak jest specjalnego
potraktowania pozycjonerów w przepisach. Są one
traktowane jak inne maszyny, a więc podlegają ogólnym zasadom bezpieczeństwa: Dyrektywie maszynowej, Ustawie o zasadniczych wymaganiach i Ustawie
o ocenie zgodności. Wymagane jest przeprowadzenie oceny zgodności dla nowych maszyn i w wypadku
spełnienia przez pozycjoner warunków oceny zgodności, wystawienie deklaracji WE i oznakowanie znakiem CE.
Artykuł powstał na bazie czterdziestoletnich doświadczeń firmy Taskoprojekt. Wszystkie przedstawione pozycjonery zostały wykonane w tej firmie. Na zdjęciach pokazano niektóre konstrukcje z ostatnich kilku
lat. Nie uwzględniono innych, również ciekawych rozwiązań z lat wcześniejszych.
Autorzy mają ponad czterdziestoletnią praktykę
w konstruowaniu i projektowaniu maszyn i stanowisk
spawalniczych.

Marek Fidali
Artur Czupryński

Identyfikacja niezgodności
spawalniczych na podstawie
analizy obrazów termowizyjnych
Identyfication of welding incompatibilities
on the basis of analysis of thermovision images

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono analizę sekwen obrazów termowizyjnych służącą do identyfika niezgodności spawalniczych oraz zakłóceń w procesie spawania. Zaproponowane rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w systemach monitorowania i diagnostyki procesu spawania oraz
w układach adaptacyjnych układów sterowania procesem
spawania w trybie on-line. W celu weryfikacji tej koncepcji przeprowadzono badania mające na celu rejestrację sekwencji obrazów termowizyjnych podczas realizacji procesu spawania, w czasie którego symulowano zakłócenia wywołujące niezgodności spawalnicze. Zaproponowano nowe metody przetwarzania i analizy zarejestrowanych
obrazów termowizyjnych, które – jak pokazują uzyskane
wyniki – pozwalają zidentyfikować nieprawidłowości procesu i niezgodności spawalnicze symulowane podczas procesu spawania.

In this article an idea of analysis of thermovision images sequence intended for purposes of identification of
welding incompatibilities and disturbances in the welding
process was presented. The proposed approach may be
used in systems of monitoring and diagnostics of the welding process as well as in adaptation systems of units of
welding processes control in the on-line mode. To verify
the proposed idea tests were performed, the purpose of
which was recording of a thermovision images sequence
during execution of the welding process in the course of
which disturbances manifesting themselves with welding
incompatibilities were simulated. A number of methods of
processing and analysis of the recorded termovision images was proposed which, as obtained results show, allow
to identify process abnormalities and welding incompatibilities simulated during the welding process.

Wstęp
Wielkoseryjne wytwarzanie elementów spawanych metodą MIG/MAG w praktyce przemysłowej
bardzo często realizowane jest na zrobotyzowanych i
zautomatyzowanych stanowiskach produkcyjnych [2,
7, 8]. Dążeniem projektów zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych jest prowadzenie adaptacyjnej kontroli procesu spawania, co w znaczący sposób podnosi efektywność produkcji, pozwala wyeliminować pojawiające się niezgodności spawalnicze w
dr inż. Marek Fidali, dr inż. Artur Czupryński
– Politechnika Śląska.

całej serii produkcyjnej oraz ogranicza lub eliminuje
potrzebę cyklicznych i kosztownych badań niszczących i nieniszczących, mających na celu ocenę struktury wewnętrznej i właściwości mechanicznych złącza [6, 9, 10].
Opracowano systemy umożliwiające monitorowanie
i kontrolę procesu spawania [2÷4, 10, 11]. Większość z
nich to rozwiązania prototypowe, pozwalające na obserwację wybranych parametrów fizycznych i identyfikację wad w trybie on-line. Systemy te, w zależności
od uwarunkowań technologicznych, są oparte na pomiarze różnych wielkości fizycznych z zastosowaniem
czujników elektromechanicznych, przetworników napięcia, prądu, drgań, dźwięku, temperatury, ciśnienia,
przepływu i przetworników optycznych, w tym kamer
wizyjnych oraz termowizyjnych. Należy zaznaczyć, że
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nie zawsze systemy te umożliwiają bieżącą korekcję
parametrów procesu spawania.
Wśród rozwiązań komercyjnych można wskazać
systemy pozwalające w ograniczonym zakresie, wynikającym z przyjętego algorytmu sterowania, obserwować i korygować wybrane parametry spawalnicze
w trybie on-line. Znane są np. komercyjne rozwiązania umożliwiające obserwację i adaptacyjną kontrolę położenia spoiny (Seam Tracking Systems) [6, 8],
lub sterowanie wartościami podstawowych parametrów procesowych, takich jak prąd, napięcie i przepływ
gazu osłonowego w czasie rzeczywistym [10, 12].
Realizacja adaptacyjnej kontroli procesu spawania
w trybie on-line jest zagadnieniem bardzo złożonym,
gdyż wymaga wielu działań mających na celu identyfikację nieprawidłowości procesowej powodującej niezgodności spawalnicze, a następnie wypracowania sygnału korygującego odpowiednie parametry procesowe. Wymaga to uwzględnienia bezpośrednich czynników, decydujących o stabilności procesu spawania, takich jak:
– właściwości materiałowe elementów spawanych
i materiału dodatkowego,
– zamocowanie i usytuowanie spawanych elementów
względem siebie,
– usytuowanie palnika względem elementów spawanych,
– tolerancja wykonania łączonych elementów,
– prąd spawania i napięcie łuku spawalniczego,
– rodzaj i natężenie przepływu gazu osłonowego,
– stabilność mocowania elementów łączonych i ruchu
palnika,
– prędkość podawania materiału dodatkowego,
– parametry środowiskowe (temperatura, wilgotność,
prądy i przejrzystość powietrza, itp.).
Wszystkie te czynniki mają bezpośredni i pośredni
wpływ na zjawiska fizyczne zachodzące podczas spawania. Obserwacja tych zjawisk pozwala na określenie nieprawidłowości procesu spawania i powstawanie niezgodności spawalniczych, co jest bardzo istotne
z punktu widzenia projektowania systemów monitorowania i sterowania procesem spawania.
Spośród wielu zjawisk fizycznych zachodzących
podczas procesu kształtowania złącza spawanego,
kluczową rolę dla jakości spoiny odgrywają procesy
metalurgiczne zachodzące w czasie spawania oraz
szybkość chłodzenia złącza.
Do obserwacji zjawisk cieplnych stosowane są
czujniki temperatury umożliwia pomiary kontaktowe i bezkontaktowe. Ze względów technicznych
najczęściej stosowane są czujniki promieniowania podczerwonego, w tym kamery termowizyjne.
Ich zaletą jest możliwość szybkiego i bezdotykowego pomiaru temperatury w dowolnej chwili procesu
i dowolnym punkcie złącza. W przypadku kamer
termowizyjnych dodatkowo istnieje możliwość obserwacji i analizy rozkładu pól temperaturowych,
które stanowią istotne źródło informacji o charakterze generowanych zjawisk cieplnych [5].
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Pomimo pewnych ograniczeń pomiarów promieniowania podczerwonego, związanych m.in. ze zmianami
emisyjności, przyjęto metody pozwalające na skuteczną obserwację zjawisk cieplnych i parametrów spoiny
do celów monitorowania i kontroli procesu spawania.
Można tu wymienić m.in. identyfikację braku lub niepełnego przetopu, czy nieosiowość złacza spawanego
[4, 6, 7, 9, 11].
Przedstawiono wyniki badań, których celem była
identyfikacja niezgodności spawalniczych na podstawie wyników analizy obrazów termowizyjnych. W trakcie badań skupiono się przede wszystkim na ocenie
przydatności zaproponowanych metod analizy termogramów do wykrywania wad spawalniczych, a także
do identyfikacji zależości między objawami a wadami
powstającymi podczas spawania. Testowane metody
analizy obrazów termowizyjnych zostały przyjęte w wizyjnym systemie ciągłej diagnostyki procesu spawania
[3, 5], opracowanym w ramach projektu: System oceny
stanu elementów maszyn i urządzeń z zastosowaniem
metod wizyjnych (PW-004/ITE/10/2006, zadanie realizowane przez zespół Politechniki Śląskiej w ramach
Projektu wieloletniego koordynowanego przez Instytut Eksploatacji w Radomiu), wykonywanego w latach
2006-2008 i aktualnie rozwijanego w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn przy współpracy z Katedrą
Spawalnictwa Politechniki Śląskiej.

Termowizyjna obserwacja
procesu spawania
Do weryfikacji metod analizy obrazów termowizyjnych i oceny ich przydatności do wykrywania wybranych niezgodności spawalniczych złączy spawanych
metodą MAG, zastosowano obserwacje termowizyjne.
Badania wykonano w laboratorium Katedry Spawalnictwa na zmechanizowanym stanowisku spawalniczym
składającym się z półautomatu spawalniczego TotalArc 5000 z podajnikiem drutu, butli z gazem osłonowym oraz stołu z traktorem spawalniczym AS14a-1200
firmy OZAS Opole z zespołem suportów do mocowania uchwytu spawalniczego (rys. 1).

Rys. 1. Stanowisko badawcze
Fig. 1. Test stand

Tablica I. Parametry spawania
Table I. Parameters of welding
Prąd
spawania
A

Napięcie
spawania
V

Prędkość
spawania
cm/min

Natężenie przepływu
gazu osłonowego
l/min

Wylot
elektrody
mm

240

25

30÷60

18

25

Rys. 2. Przykład odbić promieniowania podczerwonego od gorącego palnika i łuku spawalniczego
Fig. 2. Example of reflections of infrared radiation coming from hot
blowpipe and welding arc

Przy użyciu drutu elektrodowego litego o średnicy 1,2 mm, zgodnego z normą EN 440-G423CG3Si1,
metodą MAG w osłonie mieszanki Ar + 18% CO2 łączono blachy o wymiarach 300 x 100 x 5 mm, wykonane ze stali S235JRG2. Krawędzie blach przed spawaniem ukosowano na V – kąt 60o, a blachy łączono
z odstępem 1,0 mm. Parametry spawania zamieszczono w tablicy I.
Proces spawania rejestrowano kamerą termowizyjną VarioCam firmy Infratec z niechłodzoną matrycą detektorów podczerwieni (FPA) o rozdzielczości 320x240px, pozwalającą obserwować promieniowanie podczerwone w paśmie 8÷13 mm z dokładnością do ±2K. Kamerę wyposażono w obiektywy
o ogniskowej 50 mm i pole widzenia FOV 16x12°.
Oś optyczna kamery została usytuowana równolegle do kierunku spawania, pod kątem 45° do powierzchni spawanych elementów, co pozwoliło na
jednoczesną obserwację łuku spawalniczego oraz
powstającej spoiny. Zaproponowany sposób usytuowania związany jest również z wpływem niekorzystnych czynników wynikających z ograniczonej głębi
ostrości, wynikającą z perspektywy oraz odbić od powierzchni elementów łączonych, charakteryzujących
się niskimi wartościami emisyjności w granicach ok.
0,5. Na rysunku 2 przedstawiono obraz termowizyjny rozgrzanego palnika i jego odbicie na powierzchni elementu łączonego oraz obraz termowizyjny elementów podczas spawania z widocznym odbiciem
łuku. W analizie obrazów przyjęto, że zaobserwowane efekty odbicia obciążają obrazy i nie powinny
mieć negatywnego wpływu na identyfikację nieprawidłowości w przebiegu procesu spawania. Należy się
spodziewać, że efekty te mogą być dodatkowym źródłem informacji, na podstawie których możliwe będzie identyfikowanie wybranych cech obrazów termowizyjnych.
Kamerę, poprzez złącze FireWire (IEEE 1394), podłączono do komputera i sterowano za pomocą oprogramowania Irbis Online umożliwiającego m.in. ciągłą rejestrację sekwencji obrazów termowizyjnych na dysku
twardym. Obrazy rejestrowano z maksymalną możliwą
prędkością 50 klatek/s, co pozwoliło na precyzyjną obserwację procesu spawania.
Z obserwacją procesu spawania związana jest
obecność zjawisk cieplnych charakteryzujących się

dużą dynamiką zmian temperatury w zakresie od 200oC
w obszarze stygnącego złącza do 5000oC w obszarze łuku spawalniczego. Zastosowana kamera miała
zakres pomiarowy do 2000oC. Aby uniknąć przekroczenia zakresu pomiarowego, konieczne było stosowanie filtru tłumiącego promieniowanie cieplne docierające przez kamerę do matrycy detektorów podczerwieni. Filtr ten pełnił jednocześnie funkcję chroniącą powierzchnię obiektywu kamery przed rozpryskami towarzyszącymi jarzącemu się łukowi spawalniczemu. Do badań zastosowano filtr wykonany z
polietylenu, a jego stopień tłumienia określono doświadczalnie, co pozwoliło na takie skorygowanie
ustawień kamery, aby mierzona temperatura wzorca ciepła odpowiadała w przybliżeniu jego rzeczywistej temperaturze.
Należy zaznaczyć, że dla przyjętego ustawienia
kamery i poprawek korekcyjnych uwzględniających
tłumiące własności zastosowanego filtru, obserwacja bezwzględnych wartości temperatury jest obarczona dużym błędem wynikającym z występowania odbić
oraz zmian emisyjności złącza spawanego w funkcji
temperatury. Nie stanowi to jednak poważnego ograniczenia w ocenie stanu procesu i złącza spawanego,
ponieważ istotna jest obserwacja względnych zmian
temperatury wyznaczanych dla kolejno obserwowanych obrazów.
Celem przeprowadzonego eksperymentu było wykonanie złączy spawanych z wprowadzonymi niezgodnościami spawalniczymi. Jedną z niezgodności którą symulowano, była porowatość, którą wprowadzono przez wdmuchiwanie od strony grani sprężonego powietrza. Istotne dla weryfikacji metod przetwarzania i analizy obrazów termowizyjnych było to,
żeby symulowane zakłócenia procesu spawania wywoływały niezgodności spawalnicze trudne do identyfikacji w wyniku oględzin czoła i grani spoiny. Nie
jest to zadanie łatwe i jego realizacja wymaga większej liczby prób.
Z serii wykonanych połączeń do celów prezentacji działania zaproponowanych metod przetwarzania i
analizy obrazów termowizyjnych wybrano spoinę, której lico i grań pokazano na rysunku 3, gdzie zamieszczono również opis charakterystycznych niezgodności,
które identyfikowano podczas analizy obrazów termowizyjnych.
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a)
b)

obszar łuku spawalniczego (ROI_Arc)

c)

obszar krzepnięcia
spoiny (ROI_Solid)

d)

1

2

3

4

1 - 093 mm – zmiana wysokości grani,
2 - 098 mm – wtrącenie na licu spoiny,
3 - 114 mm – początek zmiany wysokości i szerokości lica
spoiny, chwilowy brak przetopu
4 - 140 mm – początek zmiany powierzchni lica spoiny
Rys. 3. Badane złącze spawane: a – złącze z zaznaczonym obszarem, dla którego prowadzono analizy, b – lico badanego odcinka spoiny, c – grań badanego odcinka spoiny, d – zaznaczone i zidentyfikowane niezgodności spawalnicze
Fig. 3. Formed welded joint examined in tests: a – view of joint together with the marked area for which analyses were performed, b
– view of a face of the fusion weld section examined, c – view of a
root of the fusion weld section examined, d – description of marked
and identified welding incompatibilities

Przetwarzanie i analiza sekwencji
obrazów termowizyjnych
rejestrowanych podczas spawania
Identyfikacja nieprawidłowości w procesie spawania oraz detekcja niezgodności spawalniczych na podstawie serii obrazów termowizyjnych wymaga przeprowadzenia operacji przetwarzania i analizy każdego
z zarejestrowanych obrazów termowizyjnych.

Przetwarzanie obrazów termowizyjnych
W przypadku zarejestrowanych obrazów termowizyjnych przetwarzanie polegało na wydzieleniu obszarów badania, normalizacji wartości temperatury oraz, w
niektórych przypadkach, progowania i binaryzacji. Kamera IR umożliwia jednoczesną obserwację obszaru
łuku spawalniczego oraz złącza, co pozwala określić
trzy badane obszary (rys. 4).
Podział obrazu na badane obszary umożliwia pozyskanie odrębnych obrazów, które mogą być w dalszym ciągu przetwarzane i analizowane z zastosowaniem różnych metod, dobranych do każdego obszaru.
Kolejnym krokiem jest operacja normalizacji wartości temperatury w obrębie każdego obszaru. Normalizacja wartości temperatury każdego termopiksela przeprowadzana jest względem temperatury odniesienia Tr. zgodnie ze wzorem Tn(i,j) = T(i,j)/Tr, gdzie
T(i,j) to wartość termopiksela przed normalizacją, a
Tn(i,j) to wartość znormalizowana termopiksela. Wy-

34

Przegląd spawalnictwa 2/2010

obszar
stygnięcia
spoiny (ROI_Cool)
Rys. 4. Podział obrazu termowizyjnego na badane obszary
Fig. 4. Method of division of thermovision image into areas

bór wartości temperatury odniesienia wymaga wstępnej analizy zarejestrowanych obrazów lub przyjęcia z
góry założonej wartości związanej ze zjawiskiem cieplnym obserwowanym w danym obszarze. Za temperaturę odniesienia można przyjąć np. temperaturę topnienia łączonych materiałów lub temperaturę odpowiadającą wybranym przemianom metalurgicznym zgodnie z wykresem żelazo-węgiel. Należy zaznaczyć, że
zaproponowane postępowanie jest słuszne, gdy parametry pomiarowe kamery IR zostały dobrane w taki
sposób, aby mierzone wartości temperatury w przybliżeniu odpowiadały wartościom rzeczywistym. W innym
przypadku temperatura odniesienia może być dobrana
w sposób doświadczalny, tak aby zakres wartości znormalizowanych pozwalał, identyfikować znane zjawiska
i procesy zachodzące podczas łączenia materiałów. W
omawianych badaniach przyjęto wartość temperatury
odniesienia jako średnią wartość maksymalną, wyznaczoną dla każdego obszaru (ROI) z osobna, na podstawie sekwencji obrazów zarejestrowanych podczas procesu spawania uznawanego za prawidłowy.
Normalizacja pozwoliła ograniczyć dynamikę zmian
wartości pikseli obrazu do zakresu (0, 1) oraz uprościć
późniejsze operacje na obrazie, jak również ułatwić
interpretację wartości wyznaczanych cech obrazów,
a zatem i sygnałów diagnostycznych.
Ostatnią operacją przetwarzania obrazów było ich
progowanie. W opisywanych badaniach operację progowania przeprowadzono dla obszaru łuku (ROI_Arc),
stosując górny próg o wartości dobranej doświadczalnie. Dla potrzeb analizy topologicznej obrazy po operacji progowania dodatkowo poddano binaryzacji.

Analiza obrazów termowizyjnych
W ramach wcześniej prowadzonych badań [3, 5]
nad termowizyjną diagnostyką procesu spawania,
zaproponowano uniwersalne wieloetapowe podejście do analizy sekwencji wstępnie przetworzonych
obrazów termowizyjnych reprezentowanych przez
obszary wydzielone z obrazów termowizyjnych. Efektem końcowym zaproponowanego rozwiązania są
cechy diagnostyczne niezbędne do rozpoznawania

Rys. 5. Analiza sekwencji obrazów termowizyjnych
Fig. 5. Analysis of thermovision images sequence

niezgodności spawalniczych w automatycznych układach monitorowania i diagnostyki procesu spawania.
Wartości wyznaczanych cech mogą być wykorzystane w automatycznych układach korekcji parametrów
spawania.
Na rysunku 5 przedstawiono schemat działań składających się na analizę obrazów termowizyjnych. Jak
pokazano na schemacie, poza pierwotnymi obrazami termowizyjnymi, analizie mogą być poddawane dodatkowe obrazy powstałe w wyniku stosowania przekształceń obrazów pierwotnych. Podczas badań rozpatrywano F-obrazy (amplitudogramy i fazogramy), powstałe w wyniku stosowania dwuwymiarowej transformaty Fouriera, jak również obrazy różnicowe powstałe w wyniku odejmowania od siebie obrazu aktualnie
rejestrowanego od obrazu zarejestrowanego wcześniej. Obrazy dodatkowe w zależności od metody analizy mogą być poddawane wstępnemu przetwarzaniu.
Podczas badań rozpatrywano operację binaryzacji amplitudogramów. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowe amplitudogramy i ich wersje oraz przebieg wartości względnej pola powierzchni sekwencji zbinaryzowanych amplitudogramów.
Dostrzegalne są różnice w kształcie obrazów binarnych w zależności od stanu procesu spawania. Przebieg względnego pola powierzchni wskazuje wyraźnie
zmiany w sposobie generowania łuku przy przejściu

z obszaru spoiny uznawanej za dobrze wykonaną do
obszaru, gdzie wyraźnie zmieniła się wysokość i szerokość jej lica.

Rys. 6. Amplitudogramy obszaru łuku, ich wersje cyfrowe oraz przebieg wartości pola powierzchni wyznaczony z obrazów binarnych
Fig. 6. Amplitudegrams of the arc area, their binary versions and
a graph of surface area values determined from binary images
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Z każdego obrazu pierwotnego, jak również dodatkowego, wyznaczane są bezpośrednio cechy liczbowe
(punktowe). Liczne publikacje dotyczące analizy obrazów oferują duże możliwości w dziedzinie wyznaczania cech liczbowych. Cechy liczbowe wyznaczone dla
kolejnych obrazów w zarejestrowanej sekwencji i uporządkowane w czasie tworzą jednowymiarowe sygnały diagnostyczne, obrazujące przebieg zmian cechy
podczas realizacji procesu spawania i mogą być poddawane ponownie analizie metodą analizy sygnałów.
Dla potrzeb badań zdecydowano się na rozpatrywanie
cech statystycznych, topologicznych i heurystycznych.

Cechy statystyczne
W przypadku cech statystycznych uwzględniono
16 cech I rodzaju, wyznaczanych na podstawie histogramu (wartość średnia, wartość średnia bezwzględna, wartość średniokwadratowa, wartość skuteczna,
wariancja, odchylenie standardowe, wartość szczytowa bezwzględna, wartość szczytowa dodatnia, wartość szczytowa ujemna, wartość międzyszczytowa,
współczynnik kształtu, współczynnik szczytu, współczynnik impulsowości, współczynnik luzu, asymetria,
kurtoza), oraz 8 cech statystycznych II rodzaju, wyznaczanych na podstawie macierzy zdarzeń (kontrast, korelacja, energia, entropia, inercja, spójność, odwrotny
moment różnicowy, kowariancja).
Na rysunku 7 przedstawiono przebiegi sygnałów
diagnostycznych w funkcji cech statystycznych II rodzaju.
We wszystkich przypadkach dostrzegalna jest
zmiana wartości sygnału, skorelowana z zakłóceniami
procesu powodującymi niezgodności spawalnicze widoczne w spoinie.

Cechy topologiczne
Cechy topologiczne opisują parametry geometryczne obszaru łuku po operacji binaryzacji. Najprostszym

Rys. 8. Obrazy binarne obszaru łuku oraz przebieg pola powierzchni obszaru łuku w funkcji długości spoiny
Fig. 8. Binary images of the arc area and diagram of the surface area
of the arc area versus the fusion weld length

przykładem takiej cechy jest pole powierzchni obszaru binarnego. Inne cechy, które mogą być wyznaczane,
to m.in współczynnik wydłużenia, momenty bezwładności, maksymalna średnica Fereta itp.
Na rysunku 8 przedstawiono przebieg zmian
względnego pola powierzchni cyfrowego obrazu łuku
spawalniczego w funkcji długości spoiny.
Na przebiegu zaprezentowanego sygnału diagnostycznego wyraźnie można zidentyfikować zmianę
wartości pola powierzchni obszaru spoiny oraz większą zmienność tego parametru w obszarze zmiany wysokości i szerokości lica spoiny.

Cechy heurystyczne
Cechy heurystyczne zostały zdefiniowane subiektywnie na podstawie obserwacji obrazów i zjawisk zachodzących w wyselekcjonowanych obszarach. Dla
łuku spawalniczego zdefiniowano 4 cechy – są to:
wartość maksymalna, współrzędna x wartości maksymalnej, współrzędna y wartości maksymalnej oraz
wartość średnia temperatury w sąsiedztwie wartości

a)

b)

Rys. 7. Przebiegi funkcyjne parametrów statystycznych drugiego rodzaju: a – korelacja wyznaczona w obszarze krzepnięcia (ROI_solid)
b – kowariancja wyznaczona w obszarze łuku
Fig. 7. Functional graphs of statistical parameters of the second type: a – correlation determined in the solidification area (ROI_solid),
b – covariance determined in the arc area
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maksymalnej, liczona dla zadanej liczby pikseli w kierunku poziomym i pionowym. Zaproponowane cechy
pozwalają oceniać stabilność jarzenia łuku. W przypadku niestabilności procesu wzrasta wariancja wartości cech, co umożliwia identyfikację charakterystycznych niezgodności spawalniczych, takich jak: rozpryski, przepalenia, brak ciągłości spoiny itp. Na rysunku
9 przedstawiono przykładowy przebieg cech opisujących współrzędne x i y wartości maksymalnej w obsza-

rze łuku spawalniczego. Widać wyraźny rozrzut wartości w chwili zmiany warunków procesu spawania.
Na rysunku 10 zaprezentowano przebiegi cech
heurystycznych w funkcji długości spoiny, wyznaczone dla obszaru chłodzenia, które potwierdzają wystąpienie anomalii procesu spawania, mających wpływ na
postać złącza spawanego.
Poza cechami liczbowymi z obrazów termowizyjnych można pozyskać również cechy funkcyjne. Ce-

Rys. 9. Przykładowe przebiegi cech opisujących położenie wartości maksymalnej w kierunku x i y płaszczyzny łuku spawalniczego
Fig. 9. Exemplary graphs of features describing position of the maximum value towards x and y of a plane of the area of interest of welding arc

Rys. 10. Przykładowe przebiegi cech heurystycznych wyznaczonych w obszarze chłodzenia
Fig. 10. Exemplary graphs of heuristic features determined in the cooling area

Przegląd spawalnictwa 2/2010

37

chami funkcyjnymi są średnie poziome i pionowe profile temperaturowe obszarów krzepnięcia i chłodzenia. Na rysunku 11 przedstawiono przykładowe przebiegi profili: pionowego i poziomego dla obszaru stygnięcia.
Cechy funkcyjne wyznaczone dla kolejnych obrazów, uporządkowane w czasie, mogą być przedstawione na wykresie 3D lub 2D w postaci nowego obrazu – skanogramu. Na rysunku 12 przedstawiono skanogramy wyznaczone na podstawie profili poziomych
i pionowych dla analizowanego odcinka spoiny. Skanogramy są źródłem dodatkowych informacji o zmianach w przebiegu procesu spawania i mogą być poddane dalszej analizie z zastosowaniem wybranych
metod.
Przebiegi profili: pionowego i poziomego, poddano
analizie i wyznaczono cechy statystyczne pierwszego rodzaju, które pozwoliły na utworzenie sygnałów
diagnostycznych w funkcji długości spoiny. Na rysunku 13 przedstawiono przykładowe przebiegi wyznaczonych cech dla profii pionowych w obszarze krzepnięcia (ROI_Solid). Dostrzegalne są zmiany wartości
w tych miejscach, w których pojawiły się niezgodności spawalnicze.

a)

b)

Rys. 11. Przykłady profili: a – poziomego, b – pionowego, wyznaczone w obszarze chłodzenia (ROI_Cool)
Fig. 11. Examples of profiles: a – horizontal, b – vertical determined
in the cooling area (ROI_Cool)

a)

b)

Rys. 12. Przykładowe skanogramy dla obszaru chłodzenia jako szereg uporządkowanych profili: a – poziomych, b – pionowych
Fig. 12. Exemplary scangrams determined for the cooling area as
a number of ordered: a – horizontal profiles, b – vertical profiles
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Rys. 13. Przebiegi cech statystycznych pierwszego rodzaju wyznaczone dla profilu pionowego w obszarze krzepnięcia (ROI_Solid)
Fig. 13. Charts of statistical features of the first type determined for
the vertical profile in the solidification area (ROI_Solid)

Wnioski
W artykule przedstawiono koncepcję analizy
obrazów termowizyjnych do celów diagnozowania
i sterowania procesem spawania. W celu weryfikacji tej koncepcji przeprowadzono eksperyment na
stanowisku spawalniczym, polegający na symulacji nieprawidłowości procesu spawania. Podczas
doświadczenia rejestrowano obrazy termowizyjne,
które poddano przetwarzaniu i analizie. Zaproponowano kilka przykładowych metod przetwarzania
i analizy, które pozwoliły na pozyskanie z obrazów
termowizyjnych informacji świadczących o nieprawidłowościach procesu spawania, mających wpływ

na wygląd i właściwości wykonywanych połączeń
spawanych. Zaobserwowano, że duży wpływ na
wartości wyznaczanych cech mają wymiary i położenie rozpatrywanych obszarów. Nie bez znaczenia dla przebiegów wyznaczanych funkcji są również odbicia promieniowania od powierzchni metalicznych. Zaproponowana metodą analizy obrazów
termowizyjnych procesu spawania jest ciągle rozwijana i prowadzone są badania nad wyborem nowych metod pozwalających skuteczniej identyfikować większy zakres niezgodności spawalniczych,
co wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań.

Literatura
[1] Balfour C., Smith J.S., Amin-Nejad S., Feature correlation for
weld image-processing applications, International Journal of
Production Research 2004, vol. 42, no. 5.
[2] Czajewski W.: Automatyczne rozpoznawanie i śledzenie spawów przez robota przemysłowego z wykorzystaniem analizy
obrazów, PAK 7-8/2002.
[3] Bzymek A., Fidali M., Jamrozik W., Timofiejczuk A.: Diagnostic vision system for welded joint and welding process assessment. Problemy Eksploatacji 4/2008.
[4] Fan H, Ravala N.K., Wikle H.C., Chin B.A.: Low-cost infrared
sensing system for monitoring the welding process in the presence of plate inclination angle. Journal of Materials Processing Technology vol. 140, no. 1, 2003.
[5] Fidali M., Bzymek A., Timofiejczuk A., Czupryński A., Jamrozik W.: Ocena stanu procesu spawania na podstawie analizy
obrazów wizyjnych i termowizyjnych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/2009.
[6] Govardhan, S.M.; Wikle, H.C.; Nagarajan, S.; Chin, B.A.:
Real-time welding process control using infrared sensing.
American Control Conference, 1995. Proceedings of the, vol.
3, no. 21-23, June 1995.

[7] Huang R. S., Liu L. M., Song G.: Infrared temperature measurement and interference analysis of magnesium alloys in hybrid laser-TIG welding process. Mater. Sci. Eng. A, 2006.
[8] Kim J.S., Son Y.T., Cho H.S., Koh K.II.: A robust method for
vision-based seam tracking in robotic arc welding. Proceedings of the IEEE International Symposium on Intelligent
Control, 1995.
[9] Menaka M., Raj B., Vasudevan M., Venkatraman B.: Thermography for online detection of incomplete penetration and penetration depth estimation. 12th A-PCNDT 2006 – Asia-Pacific Conference on NDT, Auckland, New Zeland.
[10] Rong-Ho Lin, Fisher G.W.: An on-line arc welding quality
monitor and process control system Industrial Automation
and Control: Emerging Technologies, 1995, International
IEEE/IAS Conference.
[11] Smith J.S., Balfour C.: Real time top-face vision based control of weld pool size, An international journal industrial robot,
no. 32/2/2005.
[12] Yamamoto M., Kaneko Y., Fujii K., and others.: Adaptive Control of Pulsed MiG Welding Using Image Processing System.
IEEE, 1988.

W następnym numerze
między innymi...

@

Krzysztof J. Kurzydłowski, Hubert Matysiak, Jerzy Nowacki, Piotr Zając
Odporność korozyjna złączy spawanych stali dupleks
Tomasz Węgrzyn, Michał Miros
Wytrzymałość złączy spawanych w ramach samochodów ciężarowych
Jacek Słania
Plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej
Ryszard Pakos, Michał Szymczak
Przegląd programów komputerowych do przewidywania odkształceń spawalniczych
na wczesnych etapach produkcji i symulacji procesów spawalniczych
Aleksander Łukomski, Bogdan Sobocki
Zmechanizowane usuwanie odkształceń spawalniczych

Przegląd spawalnictwa 2/2010

39

Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo częsciowo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone na
język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy
porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

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

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

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

tel./fax, e-mail:

40

Przegląd spawalnictwa 2/2010

Zamawiam czasopismo
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na rynku oferta w branży spawalniczej:

–
–
–
–
–

materiały spawalnicze do napraw i regeneracji,
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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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