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Zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP
Warszawa 17 marca 2010 r.
17 marca 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego
SIMP w Warszawie odbyło się zebranie Zarządu Sekcji
Spawalniczej z następującym porządkiem obrad:
─ sprawozdanie z działalności Sekcji w 2009 r.,
─ omówienie planowanych konferencji i targów spawalniczych w 2010 r.,
─ informacja o spotkaniu prezesów poszczególnych
sekcji naukowo-technicznych, które odbyło się
18.11.2009 r.,
─ przygotowania do Walnego Zebrania Sekcji Spawalniczej,
─ rozpatrzenie wniosków o przyznanie medalu im.
Stanisława Olszewskiego,
─ omówienie inicjatywy uhonorowania okolicznościowymi monetami inż. Stanisława Olszewskiego
i prof. Stefana Bryły,
─ wolne wnioski.
Obrady prowadził Prezes dr inż. Jan Plewniak, który omówił zakres i formy działalności Sekcji w 2009 r.
Stan liczebny członków zmniejszył się o ok. 10%
w stosunku do liczby osób zrzeszonych w ub.r. w 13
oddziałach.
Podstawowym przejawem działalności były konferencje organizowane przez członków Sekcji. W ubiegłym roku zorganizowali oni trzy ogólnokrajowe konferencje oraz kilka lokalnych seminariów, spotkań i sympozjów. Najważniejsze z nich to:
─ 51 Krajowa Konferencja w Dębem k. Warszawy
„Postęp w spawalnictwie”, która zgromadziła 130
uczestników,
─ XV Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja
Spawalnicza: „Postęp, Innowacje i Wymagania Jakościowe Procesów Spawania” – Międzyzdroje,
130 osób,
─ II Międzynarodowa Konferencja „Natryskiwanie
cieplne. Metalizacja w przemyśle dziś i jutro” – 90
osób,
─ Gdańskie spotkanie spawalników – 250 osób.
Wyróżniającą się, aktywną działalność prowadzą
oddziały: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy.
W 2010 roku spawalnicy będą mieli okazję uczestniczyć w licznych, organizowanych przez różne instytucje konferencjach i targach. Główne imprezy to:
─ V Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla
Spawalnictwa, Kielce 23–26.03.2010 r.,
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─ XVII Międzynarodowa Konferencja: „Spawanie
w Energetyce” Opole – Turawa 20–23 kwietnia
2010 r., organizatorzy: Politechnika Opolska i PTS,
─ XVI Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza „Postęp, Innowacje i Wymagania Jakościowe Procesów Spajania” Międzyzdroje
25-27 maja 2010 r., organizator: Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP,
─ IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze, Szczecin 17.05.2010 r.,
─ Międzynarodowe Targi Poznańskie – z udziałem
firm wytwarzających urządzenia i materiały spawalnicze – czerwiec 2010 r.,
─ XIV Spotkanie Spawalników Wybrzeża – 2 września 2010 r.,
─ III Międzynarodowa Konferencja „Postęp w technologiach lutowania” Wrocław 20–22 września 2010 r.
organizatorzy: Politechnika Wrocławska i Dolnośląska Sekcja Spawalnicza,
─ 52 Krajowa Konferencja Spawalnicza „Zaawansowane technologie spawalnicze” Sosnowiec 19–21
października 2010 r., organizatorzy: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Kolporter EXPO Sp. z o.o.
W punkcie poświęconym stanowi sekcji naukowotechnicznych podkreślono, że 3 z nich opracowały raporty (niestety zbyt wąsko rozpropagowane) o sytuacji
poszczególnych branż przemysłu.
Zarząd omówił stan przygotowań do Walnego Zebrania Sekcji. Zaplanowano je na 6 maja 2010 roku
o godz. 11.00 w sali E budynku NOT przy ul. Czackiego 3 w Warszawie.
Zarząd Sekcji rozpatrzył pozytywnie złożone przez
Sekcje: Zachodniopomorską, Wielkopolską oraz Dolnośląską wnioski o nadanie Medalu im. Stanisława Olszewskiego. W wyniku głosowania otrzymają je Panowie: Roman Walkowiak, Włodzimierz Wiesner, Wiesław Derlukiewicz, Jan Nadwyczawski i Andrzej Dziadkiewicz.
Zebrani poparli inicjatywę Sekcji Częstochowskiej
upamiętnienia na okolicznościowych monetach emitowanych przez NBP w serii „Wielcy Polacy” dwóch
Polaków: inż. Stanisława Olszewskiego i prof. Stefana Bryły.
Na zakończenie Omówiono także organizacyjne
sprawy SIMP.
Protokołował: dr inż. Kwiryn Wojsyk

Bogdan Pawłowski
Janusz Krawczyk
Piotr Bała
Sławomir Parzych
Marek Paćko

Jakość złączy spawanych rurociągu
wody chłodzącej wykonanego ze stali
austenitycznej X6CrNiTi18-10
Quality of welded joints of cooling water pipeline made
of austenitic steel X6CrNiTi18-10
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań złączy spawanych rurociągu wody chłodzącej o średnicy 323,9x4
mm wykonanego ze stali X6CrNiTi18-10 (1.4541). Badano
skład chemiczny spoiny oraz materiał rodzimy rurociągu,
wykonano też badania radiograficzne i penetracyjne spoin oraz analizę zgładów metalograficznych spoin. Omówiono ujawnione podczas badań niezgodności spawalnicze oraz przedstawiono możliwe przyczyny ich powstania.

In the article results of tests of welded joints of cooling water pipeline of 232.9x4 mm diameter, made of
steel X6CrNiTi18-10 (1.4541) were presented. Chemical constitution of fusion weld and pipeline native material were tested, as well as radiographic inspections, liquid-penetrant inspections and analysis of metallographic
specimens of fusion welds were performed. Welding imperfections discovered during tests were discussed and
possible causes of their arising were showed.

Wstęp

nia nie zapewni wysokiej jakości złączy spawanych, jeśli będą one wykonywane niezgodnie z zasadami i bez
zachowania należytej staranności, co prowadzi do powstawania różnych niezgodności spawalniczych oraz
związanych z tym strat materialnych.
Autorzy chcieli określić przyczyny występowania
nieszczelności połączeń spawanych rurociągu wody
chłodzącej wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10 oraz omówić przyczyny powstania ujawnionych niezgodności spawalniczych.

Austenityczne stale nierdzewne (zwane również
stalami kwasoodpornymi) mają szerokie zastosowanie (stanowią najważniejszą grupę stali odpornych
na korozję), gdyż poza wysoką odpornością korozyjną charakteryzują się m.in. dużą ciągliwością, formowalnością oraz spawalnością [1÷4]. Spawalności metalurgicznej i technologicznej austenitycznych stali nierdzewnych poświęcono wiele prac badawczych [5÷9].
Prowadzone są również intensywne badania mające
na celu wykorzystanie do spawania stali austenitycznych technologii lutospawania laserowego [10]. Jednak nawet wprowadzenie najnowszych technik spawaDr inż. Bogdan Pawłowski, dr inż. Janusz
Krawczyk, dr inż. Piotr Bała, mgr inż. Sławomir
Parzych, dr inż. Marek Paćko – Akademia Górniczo-Hutnicza.

Materiał do badań
Badaniami objęto trzy wycięte fragmenty złączy
spawanych rurociągu o średnicy 323,9x4 mm ze stali X6CrNiTi18-10 oznaczone jako próbki: T1, T2 i T3.
Zgodnie z PN-EN 100088-1:2005 skład chemiczny badanej stali powinien mieścić się w zakresie (% wag.):
≤0,08 C, ≤1,00 Si, ≤2,00 Mn, 0,045 Pmax, ≤0,015 S,
17,0÷19,0 Cr, 9,0÷12,0 Ni, 5xC÷0,70 Ti.
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Badania składu chemicznego dostarczonych próbek wykonano na spektrometrze emisyjnym ARL 3460.
Dla materiału rodzimego rurociągu uzyskano wyniki
(% wag.): 0,03 C, 0,65 Si, 1,18 Mn, 0,028 P, 0,004 S,
18,12 Cr, 0,16Mo, 9,22 Ni, 0,30 Ti.
Na spektrometrze emisyjnym wykonano również
analizę składu chemicznego spoiny (% wag.):
0,05 C, 0,75 Si, 1,57 Mn, 0,022 P, 0,006 S, 19,18 Cr,
0,13 Mo, 9,71 Ni, 0,13 Ti.
Na podstawie tych danych stwierdzono, że skład
chemiczny próbek badanej stali mieści się w zakresie przewidzianym normą PN-EN 100088-1:2005.
Skład chemiczny obszaru spoiny wskazuje, że do
spawania użyto materiału dodatkowego (spoiwa) ze
stali 18-8 (bez dodatków stopowych ˗̶ stabilizatorów). Wyznaczono (wg danych literaturowych) równoważniki chromu RCr i niklu RNi [2, 9, 11]. Dla materiału spoiny wynoszą one odpowiednio: RCr = 21,7 oraz
RNi = 11,99. Iloraz RCr/RNi wynosi 1,8, co wskazuje na
niewielką skłonność do pęknięć gorących w spoinie
(austenityczno-ferrytyczny charakter krzepnięcia spoiny) [2, 11].

Niewłaściwe oprzyrządowanie i dopasowanie odcinków rur przed spawaniem powoduje takie niezgodności spawalnicze, jak: przesunięcie warstw spoiny,
przesunięcie liniowe (niezgodność 507) oraz kątowe
(niezgodność 508).
Do badań metalograficznych użyto próbek T2 i T3.
Wykonano po dwa zgłady metalograficzne (oznaczone
jako 2.1 i 2.2 oraz 3.1 i 3.2) tak aby dwie z płaszczyzn
obserwacji metalograficznych przecinały obszary występowania niezgodności spawalniczych ujawnionych
w próbie penetracyjnej (rys. 2).
Mikrostruktury pobranych próbek, obserwowane
pod mikroskopem optycznym, przedstawiono na rysunkach 4÷6.

a)

Badania nieniszczące
oraz mikroskopowe obserwacje
przekrojów spoiny
W dostarczonych trzech fragmentach złącza spawanego stwierdzono występowanie następujących
niezgodności (sklasyfikowanych wg [12]). W grupie nr
5 (Niezgodności spawalnicze dotyczące kształtu i wymiarów): 504 – wyciek, 515 – wklęśnięcie grani, 516
– porowatość grani, 5013 – podtopienie grani. Badania radiograficzne wykazały niezgodności z grupy nr 2
(pustki): 2011 – pęcherz gazowy, 2014 – łańcuch pęcherzy, 2015 – pęcherz podłużny; z grupy nr 4 (przyklejenie i brak przetopu): 401 – przyklejenie (brak wtopienia) oraz niezgodności z grupy nr 5 (niezgodności
spawalnicze dotyczące kształtu i wymiarów): 504 – wyciek, 515 – wklęśnięcie grani, 5012 – podtopienie przerywane (rys. 1).
Na próbkach wykonano również badania penetracyjne. Próbki T2 i T3 dały wynik dodatni. Na rysunku 2
widoczne są punktowe zabarwienia wywoływacza od
strony lica na obu próbkach, co świadczy o występowaniu niezgodności wychodzących na powierzchnię
spoiny.
Dodatkowe badania makroskopowe dostarczonych
złączy spawanych w płaszczyźnie prostopadłej do osi
spoiny wykazały niestarannie wykonane centrowanie
obu spawanych rur. Brak współosiowości (niezgodność
507 – przesunięcie liniowe) wystąpił we wszystkich badanych próbkach, a w próbce T3 przesunięcie osi spawanych rur wynosi prawie połowę grubości ścianki rur.
Dodatkowo na próbkach T2 oraz T3 widoczna jest niezgodność 508 – przesunięcie kątowe. Przykład tych
niezgodności pokazano na rysunku 3.

4

Przegląd spawalnictwa 4/2010

b)

c)

Rys. 1. Radiogram spoiny: a ˗̶ próbka T1, b ˗̶ próbka T2, c ˗̶ próbka T3
Fig. 1. Radiograph of the fusion weld: a - sample T1, b - sample T2,
c - sample T3

Poza stwierdzonymi już wcześniej (badania RTG,
badania wizualne) niezgodnościami spawalniczymi, obserwacje zgładów metalograficznych obszarów
spoin wykazały również niezgodność 4021 – niepełny
przetop grani (rys. 5). Powstanie tej niezgodności jest
a)

Rys. 4. Wżer korozyjny powstały w miejscu niezgodności spawalniczej, próbka 2.1
Fig. 4. Corrosion pit formed in a place of welding imperfection, sample 2.1

b)

Rys. 5. Wżer korozyjny powstały w miejscu niezgodności spawalniczej, próbka 3.1
Fig. 5. Corrosion pit formed in a place of welding imperfection, sample 3.1

Rys. 2. Wyniki badań penetracyjnych: a – próbka T2, b – próbka T3
Fig. 2. Results of liquid-penetrant inspections: a – sample T2, b –
sample T3

a)
Rys. 6. Mikrostruktura obszaru spoiny, próbka 3.2.
Fig. 6. Microstructure of fusion weld area, sample 3.2.

b)

Rys. 3. Brak współosiowości spawanych rur: a ˗̶ próbka T2, b ˗̶ próbka T3
Fig. 3. Poor alignment of welded tubes: a – sample T2, b – sample T3

związane z niewłaściwie dobranymi parametrami spawania oraz brakiem osiowości spawanych odcinków
rur. Brak właściwego centrowania (współosiowości)
spawanych odcinków rur jest widoczny na wszystkich
zgładach metalograficznych (niezgodność 507 – przesunięcie liniowe widoczne na wszystkich obserwowanych zgładach metalograficznych, niezgodność 508
– przesunięcie kątowe widoczne szczególnie wyraźnie
dla próbki 3.2 – rys. 6).
Widoczne na rysunkach 4 i 5 wżery korozyjne utworzyły się w miejscach (powstałych w procesie spawania) pęcherzy (otwartych w kierunku grani), których utleniona powierzchnia została zaatakowana korozyjnie.
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Przyczyny powstawania wad
spawalniczych w rurociągu
wody obiegowej
Grupa nr 2 – Pustki
Obserwowane niezgodności spawalnicze z grupy nr
2 – Pustki: 2011 – pęcherz gazowy, 2014 – łańcuch pęcherzy, 2015 – pęcherz podłużny, mogą być skutkiem
działania wilgoci zawartej w gazach osłonowych lub/
oraz nieusuniętych zanieczyszczeń (np. smary, oleje).

Grupa nr 4 – Przyklejenia i brak przetopu
Niezgodność 401 – przyklejenie (brak wtopienia) wynika z braku połączenia metalicznego pomiędzy materiałem rodzimym a metalem spoiny oraz między poszczególnymi ściegami spoiny. Stwierdzono również
wystąpienie niezgodności 4021, czyli niepełnego przetopu jednej ze ścianek grani. Główną przyczyną występowania tego typu niezgodności spawalniczych jest niewłaściwa technologia spawania: nieodpowiedni kształt
rowka spoiny, nieprawidłowe przygotowanie do spawania materiału podstawowego (centrowanie) i powierzchni poprzednio ułożonego ściegu, źle dobrany kąt prowadzenia elektrody, zbyt duża prędkość spawania, niewłaściwa długość łuku oraz zbyt małe natężenie prądu.

Grupa nr 5 – Niezgodności spawalnicze
dotyczące kształtu i wymiarów
Ujawnione niezgodności spawalnicze: 504 – wyciek, 507 – przesunięcie liniowe, 508 – przesunięcie
kątowe, 515 – wklęśnięcie grani, 516 – porowatość
grani, 5012 – podtopienie przerywane, 5013 – podtopienie grani są skutkiem nieprawidłowych warunków
technologicznych i techniki spawania oraz niewłaściwego oprzyrządowania i dopasowania przedmiotów
przed spawaniem.

Zalecenia dotyczące
spawania badanych rur
ze stali austenitycznych
Zgodnie z wytycznymi [13] końce rur stalowych
o grubości ścianki 3,2 ÷ 22,2 mm powinny być przed
spawaniem ukosowane na V z płaskim ścięciem, wg
rysunku 7.
Rury powinny być składane do spawania za pomocą specjalnych urządzeń (stabilizatorów, pozycjonerów, centrowników) w celu umożliwienia ich odpowiedniego centrowania oraz uniknięcia ewentualnej owalizacji. Zmniejsza to również ryzyko wystąpienia pęknięć
podczas krzepnięcia spoiny.
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Rys. 7. Przygotowanie końców rur stalowych do spawania, wg [13]
Fig. 7. Preparation of steel tubes ends for welding according to [13]

W celu uniknięcia utlenienia spoiny oraz materiału
rodzimego od strony grani podczas spawania i związanej z tym utraty odporności na korozję, należy zapewnić dodatkową osłonę gazową tego obszaru (wprowadzić tzw. gaz formujący). Zgodnie z zaleceniami [14]
podczas elektrycznego spawania łukowego (GTAW,
GMAW) austenitycznych stali nierdzewnych gazem
ochronnym może być argon. Efektywność działania
ochronnego gazu formującego oraz jego oszczędność
można zapewnić przez stosowanie: gas-stoperów,
dysków, cylindrów lub podobnego osprzętu spawalniczego do kontroli gazu formującego.
Zgodnie z normą jako materiały dodatkowe do
spawania stali nierdzewnej X6CrNiTi18-10 powinny być używane spoiwa wg normy PN-EN 12072 G 19 9 Nb (dla metody GMAW – spawanie łukowe
elektrodą metalową w osłonie gazu) lub W 19 9 Nb
(dla metody GTAW – spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu).

Wnioski
Na podstawie wykonanych badań można sformułować następujące wnioski:
– Analiza składu chemicznego obszaru spoiny
wskazuje, że została użyta stal austenityczna
typu 18/8 bez dodatku tzw. pierwiastka stabilizacyjnego. Spoiwem zalecanym w procesie spawania austenitycznych stali nierdzewnych stabilizowanych tytanem (jak stal X6CrNiTi18-10) jest
spoiwo z dodatkiem niobu.
– Przyczyną występowania niezgodności spawalniczych w badanych złączach rur ze stali X6CrNiTi18-10 była niewłaściwa metoda spawania. Do
powstania niezgodności spawalniczych mogły się
przyczynić takie czynniki jak: zła jakość gazów
osłonowych (zawilgocenie), brak osłony gazu formującego (zapewniającego ochronę grani), nieusunięte zanieczyszczenia (np. smary, oleje)
oraz niewłaściwe parametry spawania.
– Dodatkowym istotnym czynnikiem mogącym mieć
wpływ na powstanie niezgodności spawalniczych
mogło być niewłaściwe zastosowanie lub nawet
brak niezbędnego oprzyrządowania spawalniczego, mającego za zadanie właściwe dopasowanie
(wyosiowanie) spawanych odcinków rur.
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NA SPRZEDAŻ
Stanowisko spawalnicze
z Robotem TA-1800WG Panasonic
Stanowisko spawalnicze
z Robotem TA-1800WG Panasonic
Przeznaczony do harmonijnej pracy ramienia robota
z obrotnikiem, pozycjonując i obracając elementy pozwala
na spawanie najbardziej skomplikowanych detali.
Ramie spawalnicze TA-1800WG Panasonic
– spawanie w gazach ochronnych
– spawanie MIG/MAG (możliwość TIG)
– sterowanie CNC: G2 Panasonic
– palnik (z urządzeniem czyszczącym) 45° firmy DINSE
– 6 osi obrotu
– udźwig 8 kg
– zasięg ø 1796 mm
– dokładność ramienia +/- 0,1 mm

Półautomaty spawalnicze Kemppi i Ozas
– Spawanie metodą MIG/MAG/TIG
– Półautomaty: KEMPACT PULSE 3000 Kemppi
			
MINIMAG 251 Ozas
			
MINIMAG 250 Ozas
			
FALTIG 161DC Ozas

Obrotnik PanaDicell
– Maksymalna prędkość 10-16 obr/min
– Udźwig obrotnika 500-1000 kg (rama + przyrząd + detal)
– Zakres obrotu +/- 180° dla ramy lub +/-300° dla oprzyrządowania
– Powtarzalność 0,05 mm
– produkcja elementów o wymiarach: długość 2800 mm,
szerokość 1000 mm, wysokość 800 mm
Stoły spawalnicze firmy Demmeler
–
–

2 stoły spawalnicze o wymiarach:
2000x1000 mm / 1200 x 2400 mm Demmeler
Oprzyrządowanie firmy Demmeler
Kontakt
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WISTA Witt i wspólnicy Spółka Jawna
62-050 Mosina
ul. Śremska 75D
tel. (61) 898 46 00
www.wista.com.pl
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Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Mechaników Polskich
Oddział Warszawski

Zarząd Oddziału
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel. 22 540 22 18
Fax 22 540 32 55
www.simp.freehost.pl
Nasz znak: 4/2010

Konto: PKO BP XV O/Warszawa
nr 41 1020 1156 0000 7002 0007 5135

SEKCJA SPAWALNICZA

ODCZYTY I WYCIECZKI TECHNICZNE
organizowane przez Sekcję Spawalniczą OW SIMP w drugim kwartale 2010 roku
dostępne dla wszystkich członków SIMP i NOT

ODCZYTY TECHNICZNE
Gmach Nowy Technologiczny Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 85, sala Rady Wydziału, pok. nr 129. Dojazd tramwajami 10, 17 i 33
Data i godzina

Prelegent, temat odczytu

Prowadzący odczyt

15-04-2010
godz. 1700

Mgr inż. LECHOSŁAW TUZ
„Spawanie odlewniczych stopów magnezu”

Dr inż. Tomasz Chmielewski

06-05-2010
godz. 1600

Mgr inż. JAN GRZEBALSKI
„Zawód Spawalnik”
DZIEŃ SPAWALNIKA

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

24-06-2010
godz. 1700

Dr inż. WITOLD MILEWSKI, prof. IMP
„Natryskiwanie cieplne”

Mgr inż. Piotr Zieliński

WYCIECZKI
Data i godzina

Nazwa instytucji, adres

TECHNICZNE
Uwagi

29-04-2010
godz. 1100

PTU-E SKOS
ul. Podskarbińska 32/34

Dojazd autobusami: 102, 125, 135
Dojazd tramwajami: 3, 6, 8, 21, 26

20-05-2010
godz. 1100

ZASO Zakład Aparatury Spawalniczej
ul. Ruchliwa 18

Dojazd autobusami: 154, 177, 301
Dojazd tramwajami: 9, 15, 25

10-06-2010
godz. 1100

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3

Dojazd autobusami: 122, 170, 180, 307, 406

UWAGA: W związku z kończącą się kadencją obecnego Zarządu Sekcji Spawalniczej OW SIMP,
uprzejmie informujemy, że spotkanie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 08-04-2010 r. o godz. 1600
w sali Rady Wydziału Inżynierii Produkcji PW przy ul. Narbutta 85, pok. nr 129.
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Jacek Słania
Tadeusz Kaczor

Plan spawania zbiornika ciśnieniowego
Welding technology plan for welding of pressure vessel
Streszczenie

Abstract

W artkule przedstawiono przykładowy plan spawania
zbiornika ciśnieniowego. W planie odniesiono się do wymagań przepisów Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, uprawnień personelu nadzoru spawalniczego, spawaczy oraz personelu kontroli i badań. Przedstawiono sposób postępowania na wszystkich etapach spawania zbiornika ciśnieniowego. Omówiono zakres kontroli przed,
podczas i po spawaniu.

The article presents the example of welding technology plan for production of a pressure vessel. The plan
refers to the requirements of Office of Technical Inspection in the range of parent materials and welding consumables, qualification of welding personnel with responsibility for welding coordination, welders and NDT personnel. The procedures for all stages of welding of pressure
vessel are shown. The range of the inspection before, during and after welding performance has been discussed.

Wstęp
Zapewnienie wymaganej jakości oraz powtarzalności wykonania wyrobów spawanych, zwłaszcza tak
odpowiedzialnych jak zbiorniki ciśnieniowe, wymaga
m.in. opracowania planów spawania. Plany spawania
wymagane są przez normę PN EN ISO 3834-2 [1].
W artykule przedstawiono przykład planu spawania zbiornika ciśnieniowego podlegającego odbiorowi
przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wymagania projektowe
dla zbiorników ciśnieniowych
Producent, projektując proste zbiorniki ciśnieniowe,
określa ich zastosowanie, przyjmując:
a) najniższą temperaturę roboczą, Tmin;
b) najwyższą temperaturę roboczą, Tmax;
c) najwyższe ciśnienie robocze, Pa.
W przypadku przyjęcia najniższej temperatury roboczej powyżej -10°C, wymagania jakościowe w stosunku do materiałów powinny być spełnione w temperaturze
-10°C.
Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa, Gliwice, mgr inż. Tadeusz Kaczor – Urząd
Dozoru Technicznego.

Projekt prostych zbiorników ciśnieniowych powienien uwzględniać:
a) możliwość oględzin ich wnętrza oraz odwadniania;
b) zachowanie właściwości wytrzymałościowych przez
okres ich użytkowania, zgodnie z zamierzonym
przeznaczeniem;
c) odpowiednie zabezpieczenie przed korozją, z
uwzględnieniem przewidywanego zastosowania
tych zbiorników.
Producent powinien zapewnić także, aby w przewidywanych warunkach użytkowania:
a) proste zbiorniki ciśnieniowe nie były poddawane naprężeniom wpływającym niekorzystnie na ich bezpieczną pracę;
b) ciśnienie wewnątrz prostych zbiorników ciśnieniowych nie przekraczało trwale najwyższego ciśnienia roboczego; dopuszcza się chwilowe przekroczenie najwyższego ciśnienia roboczego nie więcej
niż o 10%.
Do wykonania złączy obwodowych i wzdłużnych
powinny być stosowane spoiny z pełnym przetopem
lub inne spoiny zapewniające równoważną niezawodność złącza. Dna wypukłe, z wyjątkiem kulistych,
powinny mieć część walcową.

Specyfikacje i normy związane
Dyrektywa Europejska w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE [2].
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Warunki Urzędu Dozoru Technicznego: WUDT-UC
wyd. 10.2003 r. [3]:
WUDT-UC-WO Wymagania ogólne
WUDT-UC-WO-M Materiały
WUDT-UC-WO-W Wytwarzanie
Wykaz dokumentów normatywno–technicznych:
WUDT-UC-WO-M/12
WUDT-UC-WO-W/16
PN EN 13445 Część 1–6 Nie ogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe [4].
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. z
dnia 28 grudnia 2005 r.)
Dokumentacja konstrukcyjna zbiornika pionowego:
– Zbiornik ciśnieniowy – rysunek złożeniowy.
– Zbiornik ciśnieniowy – rysunek szczegółów

Kryteria doboru materiałów
podstawowych
Stale jakościowe niestopowe stosowane do wytwarzania zbiorników ciśnieniowych stalowych powinny:
a) być uspokojone i dostarczane w stanie normalizowanym lub równoważnym;
b) mieć zawartość węgla w wyrobie poniżej 0,25%,
siarki i fosforu poniżej 0,05% ˗̶ dla każdego z tych
składników.
Proste zbiorniki ciśnieniowe wykonane ze stali jakościowej niestopowej powinny mieć następujące właściwości wytrzymałościowe:
a) największą wartość wytrzymałości na rozciąganie,
oznaczoną symbolem Rm,max, mniejszą od 580 N/mm2;
b) wydłużenie po zerwaniu, wyrażone w %, oznaczone symbolem A przy Lo = 5,65√So lub symbolem
A80 mm przy Lo = 80 mm, spełniające następujące warunki:
a) jeżeli próbki są pobrane równolegle do kierunku
walcowania:
– dla grubości ≥ 3 mm: A ≥ 22%,
– dla grubości < 3 mm: A80 mm ≥ 17%,
b) jeżeli próbki są pobrane poprzecznie do kierunku walcowania:
– dla grubości ≥ 3 mm: A ≥ 20%,
– dla grubości < 3 mm: A80 mm ≥ 15%;
c) średnią udarność, oznaczoną symbolem KCV i wyrażoną w J/cm2, w najniższej temperaturze roboczej, określonej na podstawie trzech próbek pobranych równolegle do kierunku walcowania, nie mniejszą niż 35 J/cm2; najwyżej jeden wynik z tych trzech
prób może być mniejszy niż 35 J/cm2, ale nie mniejszy niż 25 J/cm2.
W przypadku stali stosowanych do wytwarzania prostych zbiorników ciśnieniowych, których najniższa temperatura robocza jest niższa od -10°C, a grubość ścianki wynosi więcej niż 5 mm, należy sprawdzić udarność.
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Kryteria doboru materiałów
dodatkowych
Materiały spawalnicze stosowane do wykonania
spoin prostego zbiornika ciśnieniowego lub na tym
zbiorniku, powinny być odpowiednie do materiałów
spawanych, o właściwościach zgodnych z właściwościami tych materiałów. Elementy wpływające na wytrzymałość zbiornika ciśnieniowego, w szczególności
śruby i nakrętki, powinny być wykonane z materiałów
zgodnych pod względem właściwości z materiałami
zastosowanymi do wytwarzania elementów ciśnieniowych. Materiały inne stosowane do wykonania elementów wpływających na wytrzymałość prostego zbiornika ciśnieniowego powinny wykazywać, w najniższej
temperaturze roboczej, odpowiednie wydłużenie przy
rozerwaniu i udarność. Elementy nie podlegające ciśnieniu, np. podpory czy uchwyty transportowe zbiorników ciśnieniowych spawanych powinny być wykonane
z materiałów o właściwościach zgodnych z materiałami
elementów, z którymi są łączone podczas spawania.

Materiały podstawowe
Wykaz materiałów stosowanych do wytwarzania
urządzenia ciśnieniowego na podstawie dokumentacji
projektowej przedstawiono w tablicy I.
Właściwości mechaniczne zastosowanych stali do
budowy aparatu podanow tablicy II.
Tablica I. Grupy stali stosowane do produkcji urządzenia ciśnieniowego
Table I. Group of steel for production of pressure vessels
Grupa wg CR
Gatunek stali
ISO 15608
Stale o minimalnej granicy plastyczności
ReH ≤ 360 N/mm2 i składzie chemicznym nie przekraczającym w %:
C – 0,24 (0,25 dla odlewów), Si – 0,60,
Mn – 1,70, Mo – 0,70, S – 0,045, P – 0,045
1.1
Inny pojedynczy składnik – 0,3 (0,4 dla odlewów)
Suma innych składników – 0,8 (0,8 dla odlewów)
SA 516 Gr. 415N

11.1

Stale nie objęte grupami od 1 do 10 i zawierające
0,25 < C ≤ 0,5%
SA 333M Gr. 6N
SA 420 Gr. WPL 6N
SA 350M Gr. LF2Cl.1N

Tablica II. Właściwości mechaniczne stali zastosowanych do budowy aparatu
Table II. Mechanical properties of steel used for apparatus construction
Gatunek stali

Rm, MPa

Re, MPa

Wydłużenie, %

SA 516 Gr. 415N
SA 333M Gr. 6N
SA 420 Gr. WPL 6N
SA 350M Gr. LF2Cl.1N

415-550
415
415-585
485-655

220
240
240
250

21
22
22
22

Materiały dodatkowe

Przygotowanie do spawania

Gatunki materiałów dodatkowych do spawania ujmują:
– Instrukcje technologiczne spawania (WPS), instrukcje robocze oraz dokumentacja konstrukcyjna.
– Materiały dodatkowe do spawania dobiera się na
podstawie ich składu chemicznego i właściwości
wytrzymałościowych wg norm podanych w tablicy
III oraz WUDT-UC-WO-M/08 dla stali.
– Materiały spawalnicze muszą być uznane przez
UDT i posiadać atesty wytwórcy.

Kwalifikowanie technologii
spawania
Złącza spawane urządzeń ciśnieniowych mogą być
wykonywane, gdy zakład posiada aktualne uznania
technologii spawania wydane przez jednostkę notyfikowaną UDT w danym zakresie grubości, grupy materiału, metody i pozycji spawania zgodnie z WUDT-UCWO-W/02 wg PN EN 15614-1.

Kwalifikacje spawaczy
Złącza spawane urządzeń ciśnieniowych mogą wykonywać tylko spawacze posiadający aktualne uprawnienia UDT w danym zakresie grubości, grupy materiału, metody i pozycji spawania zgodnie z PN EN-287-1
oraz PN EN 1418.

Temperatura otoczenia nie powinna być niższa od
5°C, a przy spawaniu urządzeń ze stali o podwyższonej wytrzymałości nie niższa niż 10°C. Stanowiska
spawania powinny być zabezpieczone przed działaniem deszczu, śniegu i wiatru.
Dopuszcza się spawanie w temperaturach niższych niż podano, pod warunkiem zastosowania
podgrzewania, co powinno być określone w szczegółowych instrukcjach roboczych lub instrukcjach
technologicznych spawania (WPS). W warunkach
dużej wilgotności powietrza wymagane jest podgrzewanie osuszające do temperatury 50°C. Elementy użyte do budowy urządzeń ciśnieniowych
powinny być przygotowane do spawania zgodnie
z dokumentacją konstrukcyjną. Powierzchnie rowków spawalniczych jak również przylegające do nich
powierzchnie na szerokości ok. 20 mm powinny być
przed rozpoczęciem spawania oczyszczone z tłuszczów, lakierów, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń
do metalicznego połysku. Elektrody oraz topnik powinny być wysuszone w odpowiedniej temperaturze
i w odpowiednim czasie podanym przez wytwórcę.
Druty przeznaczone do spawania nie mogą być pokrzywione i powinny mieć suchą i czystą powierzchnię wolną od rdzy i tłuszczów. Materiały użyte do budowy urządzeń ciśnieniowych muszą posiadać atest
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Elektrody
na stanowiskach muszą być przechowywane w termosach (w 100°C).

Tablica III. Materiały dodatkowe do spawania
Table III. Welding consumables
Metoda spawania

Gatunki materiałów łączonych

Stale węglowe
o zaw. C ≤ 0,25%
SA 516 Gr.415N

Stale węglowe
o zaw. C ≥ 0,25%;
SA 333M Gr. 6N
SA420GrWPL6
SA 350M
Gr LF2Cl.1N

111 – spawanie łukowe
elektrodą otuloną
Elektroda

121 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym
Drut

Topnik

141 – spawanie metodą TIG
135 – spawanie metodą MAG
Drut

Klasa

Norma

Klasa
Norma

Klasa
Norma

Klasa

Norma

E465B42H5

EN 2560

S3Si
EN 756

SAFB155AC
EN 760

W464 W2Si
G3Si1

EN 1668
EN 440

E465B42H5

EN 2560

S3Si
EN 756

SAFB155AC
EN 760

W464 W2Si
G3Si1

EN 1668
EN 440

Stale węglowe
o zaw. C ≤ 0,25%
SA 516 Gr. 415N
SA 333M Gr. 6N
SA420 Gr WPL6N
SA 350M
Gr. LF2Cl.1N
Stale węglowe
o zaw. C ≥ 0,25%
SA 333M Gr. 6N
SA420 Gr. WPL6N
SA 350M
Gr. LF2Cl.1N
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Sczepianie
Sczepianie złączy wzdłużnych należy wykonywać
wg rysunku 1, a sczepianie złączy obwodowych wg rysunku 2.
Spoiny sczepne należy wykonać elektrodą o średnicy 3,25 mm z uwzględnieniem podgrzewania i gatunku elektrod w zależności od materiału sczepianego. Spoiny sczepne powwinny być wykonane starannie, bez niezgodności w postaci pęknięć, porów, braku przetopu. Wadliwe spoiny sczepne należy wyciąć
i wykonać poprawnie. Montaż poszczególnych elementów i dopasowanie krawędzi do spawania powinny być przeprowadzone w sposób nie powodujący
powstania zgniotów i większych naprężeń w blasze.
Spoiny sczepne i powierzchnie rowka spawalniczego
powinny być przed rozpoczęciem spawania oczyszczone do metalicznego połysku.

Spawanie
Złącza powinny być wykonywane zgodnie z omawianą instrukcją oraz odpowiednimi instrukcjami technologicznymi spawania (WPS), instrukcjami roboczymi lub wytycznymi spawania. W przypadku podgrze-

t – grubość blachy
Rys. 1. Sczepianie złączy wzdłużnych
Fig. 1. Tack welding of longitudinal welds

wania miejscowego szerokość obszaru podgrzewania w każdą stronę od osi spoiny powinna być równa co najmniej grubości ścianki spawanego elementu i nie mniejsza od 100 mm. Zajarzenie łuku powinno odbywać się jedynie w rowku spawalniczym. Gotowe złącze musi być z obydwu stron oczyszczone z odprysków, resztek żużla itp. W przypadku wykonywania
złączy przez kilku spawaczy, ich dane nanosi się tylko
po stronie zewnętrznej w postaci ułamkowej w kolejności zgodnej z układaniem poszczególnych warstw. Jeżeli wszystkie złącza urządzenia wykonane są przez
jednego spawacza, wystarczy aby jego dane były naniesione obok tabliczki fabrycznej i obramowane farbą.
Znakowania na elementach rurowych mających kilka
złączy mogą być naniesione tylko obok złączy skrajnych. Znakowanie złączy cienkościennych o grubości
nie większej niż 7 mm oraz elementów ze stali austenitycznej można wykonać elektrografem lub farbami niezmywalnymi, dołączając do paszportu szkic urządzenia ze wskazaniem rozmieszczenia złączy i naniesionymi danymi spawaczy, którzy wykonali złącze.
Owal dzwonu lub walczaka w danym przekroju nie
powinien przekraczać:
– 1% – dla walczaków lub dzwonów niewyżarzonych,
wyżarzonych odprężająco lub odpuszczająco, których grubość ścianki przekracza 0,01 średnicy nominalnej;
– 1,5% – dla walczaków lub dzwonów nie wyżarzonych, wyżarzonych odprężająco lub odpuszczająco, których grubość ścianki jest mniejsza lub równa
0,01 średnicy nominalnej;
– 2% – dla walczaków lub dzwonów poddanych wyżarzaniu normalizującemu.
Odchyłka od prostolinijności tworzących nie powinna przekraczać 0,2% długości urzadzenia, a przy długości większej niż 15 mm nie powinna przekraczać
30 mm. Miejscowe zagłębienia lub wypukłości są dopuszczalne pod warunkiem, że ich głębokość nie przekracza 1% ich długości lub szerokości, a odchylenie
od kształtu dzwonu lub walczaka spowodowane tymi
zagłębieniami lub wypukłościami mieści się w tolerancjach ustalonych dla owalności.

Płyty próbne

Rys. 2. Sczepianie złączy obwodowych
Fig. 2. Tack welding of circumferential welds
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W celu zbadania właściwości mechanicznych i metalograficznych złączy spawanych wykonuje się płyty próbne. Powinny one być spawane jednocześnie
z wykonywanym złączem oraz przy zastosowaniu takich samych gatunków materiałów wyjściowych i takiej samej technologii spawania oraz zasadniczo tej
samej grubości. W przypadku łączenia blach lub rur
z odkuwkami i odlewami dopuszcza się użycie na
płyty próbne blach lub rur.
Jeżeli złącze wzdłużne i obwodowe wykonuje się
według tej samej technologii, należy wykonać jedną
płytę próbną będącą przedłużeniem złącza wzdłużnego. Za złącze spawane automatycznie uznaje się

złącze obwodowe lub wzdłużne, w którym udział spawania ręcznego nie przekracza 1/3 całkowitej grubości spoiny. Płyty próbne powinny być spawane przez
spawacza lub zespół spawaczy, który wykona dane
złącza na urządzeniu ciśnieniowym. Jeżeli element
spawany podlega obróbce cieplnej, płyta powinna
być poddana tej obróbce razem z tym elementem.
Złącze płyty próbnej powinno zawierać znak spawacza oraz numer fabryczny urządzenia ciśnieniowego.
Dopuszcza się wykonywanie płyt i króćców próbnych
z materiałów podstawowych innych niż użyte do wykonania połączeń produkcyjnych pod warunkiem, że
będą one należały do tych samych grup materiałowych, zgodnie z tablicą I.
Grubość wykonywanych płyt i króćców próbnych
t kwalifikuje złącza produkcyjne o grubości Sp w zakresie: 0,75t < Sp < 1,5t.

Kontrola materiałów podstawowych
Należy dopilnować, aby wszystkie części urządzeń
ciśnieniowych były wykonane z materiałów odpowiadających przepisom Urzędu Dozoru Technicznego i odpowiednio warunkom dopuszczenia, miały prawidłowe
oznaczenia i były zwolnione do produkcji tylko wtedy,
kiedy zakład posiada odpowiednie atesty.
Należy przestrzegać, aby na częściach materiałów (np.: blachach, rurach, prętach) przeznaczonych
do odcięcia z wyrobów dostarczonych przez wytwórnię
były przed rozpoczęciem cięcia naniesione wymagane
oznaczenia uwierzytelnione przez uprawnionego pracownika kontroli jakości. Sprawdzić też trzeba, czy materiały i elementy pobierane do produkcji odpowiadają rysunkom obliczeniom wytrzymałościowym i obowiązującym warunkom technicznym pod względem przepisów dotyczących gatunku i wymiarów.

Kontrola materiałów dodatkowych
Należy dopilnować, aby do sczepiania, spawania
i wykonywania poprawek spoin były stosowane elektrody, druty i topniki, na które zakład posiada atesty
albo świadectwa odbioru wg obowiązujących norm lub
uzgodnionych warunków technicznych.
Trzeba też sprawdzić, czy gatunki pobieranych
do produkcji elektrod, drutów i topników odpowiadają dopuszczeniu Zakładu. Dopilnować, aby elektrody i topnik były wysuszone przed użyciem ich do spawania w warunkach podanych przez wytwórcę. Dopilnować też, aby elektrody były wydane spawaczowi
w ilościach pokrywających jego dzienne zaopatrzenie.
Przechowywanie elektrod w szafkach pracowniczych
jest niedopuszczalne. Trzeba kontrolować, czy topnik przed rozpoczęciem spawania nie wykazuje zanieczyszczeń, nieodpowiedniej granulacji, czy też nadmiernej wilgotności.

Kontrola elementów handlowych
i pochodzących z kooperacji
Materiały pochodzące z kooperacji, które mają być
zabudowane w konstrukcji, podlegają kontroli technicznej w podanym zakresie:
– sprawdzenie zgodności gatunku, stanu, obróbki
cieplnej materiału z dokumentacją konstrukcyjną,
techniczno–ruchową, lub zestawieniem części konstrukcji. W wpadkuadku braku tych dokumentów
u użytkownika należy żądać ich od producenta.
– Sprawdzenie zgodności atestu i jego identyfikacja z
odpowiednimi znakami uwidocznionymi na dostarczonym materiale. W przyadku wątpliwości, co do
jakości dostarczonego materiału lub jego gatunku
należy przeprowadzić badania wytrzymałościowe,
twardości lub inne w laboratorium wytrzymałościowym lub chemicznym. Badania składu chemicznego można przeprowadzić za pomocą staloskopu.
W przypadkach koniecznych wg uznania kontroli technicznej badania kontrolne należy przeprowadzić
w uznanych laboratoriach.

Kontrola spawaczy
Trzeba sprawdzić, czy spawacze podejmujcy wykonywania złączy mają ważne uprawnienia i czy zakresy powierzonych im prac są zgodne z dopuszczeniami pod względem:
– metody spawania,
– grupy materiałów,
– grubości materiałów spawanych,
– pozycji spawania,
– okresu ważności dopuszczenia.
Spawacze powinni być zaopatrzeni w stalowe stemple do znakowania spoin; powinien też być prowadzony rejestr przydzielonych stempli.

Kontrola przygotowania
do spawania
– Sprawdzenie, czy elementy użyte do budowy urządzeń ciśnieniowych są przygotowane do spawania
zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.
– Dopilnowanie, aby powierzchnie rowków spawalniczych, jak również przylegające do nich powierzchnie na szerokości ok. 20 mm, były przed rozpoczęciem spawania oczyszczone z tłuszczów, lakierów,
zgorzeliny i innych zanieczyszczeń do metalicznego połysku.
– Sprawdzenie, czy elektrody i topniki przed spawaniem były wysuszone w odpowiedniej temperaturze.
– Dopilnowanie, aby druty użyte do spawania miały czystą i suchą powierzchnię wolną od rdzy i tłuszczów.
– Sprawdzenie, czy materiały użyte do produkcji mają
atesty zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną.
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Plan produkcji oraz kontroli i badań
Poz.
01

Przebieg procesu i kontroli

Dokumenty związane

Kryteria akceptacji

KJ

Część ogólna

UDT
R

Sprawdzenie zamówienia

Specyfikacja klienta
Zamówienie klienta
Zlecenie zakupu

Specyfikacja klienta
Zamówienie klienta
Zlecenie zakupu

H

H

03

Przegląd rysunków i obliczeń

ASME VIII DIV 1
ED. 2004+ADD2006
PED97/23/WE
WUDT-UC-WO

ASME VIII DIV 1
ED. 2004+ADD2006
PED97/23/WE
WUDT-UC-WO

H

R

04

Przegląd wps i wpqr

WUDT-UC-WO-W
PN EN 15614-1

WUDT-UC-WO-W
PN EN 15614-1

H

R

05

Przegląd uprawnień spawaczy

PN EN 287-1

Lista spawaczy

H

R

06

Weryfikacja procedur
i kwalifikacji operatorów nde

NDE PROCEDURA
LEVEL 2
EN 473

NDE PROCEDURA
LEVEL 2
EN 473

H

SW/R

07

Kontrola materiałów na wejściu (blachy, odkuwki, króćce, kołnierze, rury, śruby, uszczelki itd.) oraz sprawdzenie atestów z uwględnieniem materiałów spawalniczych

WUDT-UC-WO-W
DWG
Zlecenie zakupu
ASME VIII
ANNEX 7

WUDT-UC-WO-W
DWG
Zlecenie zakupu
ASME VIII
ANNEX 7

H

02

Elementy nieciśnieniowe
08

Identyfikacja materiałów części nieciśnieniowej
i przeniesienie znaków hutniczych

VD, DWG
WUDT-UC-WO-W

DWG
WUDT-UC-WO-W

H

09

Trasowanie, cięcie, fazowanie
i zwijanie carg podpory

DWG

DWG

H

10

Monitoring procesu spawania

DWG, WPS

DWG

H

11

Kontrola wizualna i wymiarowa

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

12

Kontrola wizualna i wymiarowa szablonów

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

Dennice

SW/R

13

Wykonanie i badania przez dostawcę

Zlecenie zakupu
WUDT-UC-WO-W

Zlecenie zakupu
WUDT-UC-WO-W

R

R

14

Mt na spoinie po formowaniu

QP-MT-1/98 rev. 4
ASME V

QP-MT-1/98 rev.4
ASME VIII DIV. 1

H

SW/R

15

Kontrola wizualna i wymiarowa
oraz sprawdzenie grubości materiału

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

SW

16

Trasowanie, obcinanie, fazowanie den

DWG

DWG

H

SW

17

Montaż i sczepianie króćców do den (bez łuków)

DWG, WPS

DWG

H

SW

18

Monitoring procesu spawania

DWG, WPS

DWG

H

R

19

Badania mt lub pt warstwy
graniowej po wyszlifowaniu

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME V

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME VIII DIV. 1

H

SW

20

Kontrola wizualna i wymiarowa

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

Króćce

14

SW/R

21

Identyfikacja materiałów
i przeniesienie oznaczeń

DWG
QP-MI-1/94 ANNEX 7

DWG
ANNEX 7

H

SW

22

Montaż i sczepianie złącza
wzdłużnego króćców m1, m2

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

SW

23

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

SW

24

Montaż i sczepianie
złączy obwodowych króćców

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

SW
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Stanowisko
produkcyjne

Poz.
25

Przebieg procesu i kontroli

Dokumenty związane

Kryteria akceptacji

KJ

UDT

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

R

26

Badania rt spoin wzdłużnych i krzyżowych
króćców m1, m2 – 100%

QP-RT-1/98 rev. 3
EN-1435
ISO 5817 B
WUDT-UC-WO-W 301

QP-RT-1/98 rev. 3
ASME VIII DIV 1
ISO 5817 B

H

SW

27

Trasowanie, cięcie i dopasowanie króćców

DWG

DWG

H

SW/R

28

Kontrola wizualna i wymiarowa

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

Płaszcz

Stanowisko
produkcyjne

SW/R

29

Identyfikacja materiałów części ciśnieniowej
i przeniesienie znaków hutniczych

QP-MI-1/94
DWG ANNEX 7

DWG
ANNEX 7

H

SW

30

Trasowanie, cięcie, fazowanie i zwijanie carg

DWG

DWG

H

SW

31

Montaż i sczepianie złączy wzdłużnych

DWG, WPS

DWG

H

SW/R

32

Monitoring procesu spawania złączy wzdłużnych

WPS

WPS

H

R

33

Badania mt lub pt warstwy
graniowej po wyszlifowaniu

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME V

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME VIII DIV. 1

H

SW

34

Montaż i sczepianie podpory do dna dolnego

DWG, WPS

DWG

H

SW

35

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

SW

36

Montaż i sczepianie połaczeń obwodowych
płaszcza i dna dolnego

DWG
WPS

DWG

H

SW

37

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

R

38

Badania mt lub pt warstwy
graniowej po wyszlifowaniu

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME V

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME VIII DIV. 1

H

R

39

Badania rt spoin – wyrywkowe

QP-RT-1/98 rev. 3
EN-1435
ISO 5817 B

QP-RT-1/98 rev. 3
ASME VIII DIV 1
ISO 5817 B

H

SW

40

Trasowanie, wycinanie i fazowanie otworów
pod króćce

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

SW

41

Montaż i sczepianie króćców do płaszcza

DWG, WPS

DWG

H

SW

42

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

R

43

Badania mt lub pt warstwy
graniowej po wyszlifowaniu

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME V

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME VIII DIV. 1

H

SW

44

Montaż i sczepianie elementów wewnętrznych

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

SW

45

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

SW

46

Montaż i sczepianie dna górnego do płaszcza

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

SW

47

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

R

48

Badania mt lub pt warstwy
graniowej po wyszlifowaniu

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME V

QP-MT-1/98 rev. 4
QP-PT-1/94 rev. 3
ASME VIII DIV. 1

H

R

49

Badania rt spoiny – wyrywkowo

QP-RT-1/98 rev. 3
EN-1435
ISO 5817 B

QP-RT-1/98 rev. 3
ASME VIII DIV 1
ISO 5817 B

H

SW

50

Montaż i sczepianie elementów zewnętrznych
i wężownicy

DWG
Specyfikacja klienta

DWG
Specyfikacja klienta

H

SW

51

Monitoring procesu spawania

WPS

WPS

H

SW/R

52

Próba pneumatyczna wzmocnień króćców 0,5 bar

QP-PNT-1/04

QP-PNT-1/04

H

W
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Poz.

Przebieg procesu i kontroli

Dokumenty związane

Kryteria akceptacji

KJ

53

Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola wizualna
i wymiarowa włącznie z kontrolą chropowatości
powierzchni usczelniających kołnierzy

DWG
Zamówienie zakupu
QP-VD-1/96

DWG
Zamówienie zakupu
QP-VD-1/96

H

54

Elektroniczny pomiar poziomowości i pionowości kołnierza p1

DWG
Specyfikacja klienta
QP-VD-1/96

DWG
Specyfikacja klienta
QP-VD-1/96

H

Montaż i próby finalne

UDT

Stanowisko
produkcyjne

R

R

55

Rozkład stempli spawaczy

H

56

Próba hydrauliczna (zbiornik i wężownice)

QP-HTP-1/00
PED-9723/WE

QP-HTP-1/00
PED-9723/WE

H

57

Przedmuchanie i osuszenie
zbiornika i wężownicy

Specyfikacja

Specyfikacja

H

58

Kontrola znakowania

DWG

DWG

H

H

H

Wykładzina wewnętrzna
59

Kontrola czystości powierzchni

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

60

1. Kontrola malowania
2. Kontrola temperatury powietrza
3. Kontrola temperatury metalu
4. Kontrola wilgotności względnej
5. Pomiar grubości mokrej warstwy
(podczas malowania)
6. Pomiar grubości suchej warstwy
(po malowaniu)

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

61

Kontrola powierzchni wewnętrznej

ASTM D-5162

ASTM D-5162

H

62

Test przylegania podkładu na panelu testowym
(po malowaniu)

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

63

Kontrola wizualna

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

Wykładzina zewnętrzna
64

Kontrola czystości powierzchni

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

65

1. Kontrola malowania
2. Kontrola temperatury powietrza
3. Kontrola temperatury metalu
4. Kontrola wilgotności względnej
5. Pomiar grubości mokrej warstwy (podczas
malowania)
6. Pomiar grubości suchej warstwy (po malowaniu)

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

66

Test ścierania dla nieorganicznych podkładów
cynkowych (po pomalowaniu)

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

67

Test przylegania podkładu na panelu testowym
(po malowaniu)

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

68

Kontrola wizualna

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

Specyfikacja klienta
Instrukcja malowania

H

69

Kontrola części pomocniczych – pakowanie
zbiornika i kontrola dokumentu wysyłkowego

TM 077/3E
PACKING LIST

PACKING LIST

H

R

70

Kontrola danych na tabliczce fabrycznej (w odniesieniu do rysunku)

DWG

DWG

H

R

71

Przegląd dokumentacji finalnej

Zlecenie zakupu

Zlecenie zakupu

H

72

Wystawienie dokumentu zwalniającego do wysyłki

Specyfikacja klienta

ASME VIII DIV 1
PED 97/23/WE

H

R

Dwg – rysunek zestawieniowy, Sw – inspekcja wyrywkowa, W – inspekcja z udziałem udt, H – punkt zatrzymania i kontroli, R – przegląd dokumentów
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Kontrola sczepiania
Polega na sprawdzeniu, czy spoiny sczepne nie
mają pęknięć, porów, podtopień i innych niezgodności.

Kontrola spawania
Należy sprawdzić, czy spawanie było wykonywane
zgodnie z odpowiednimi kartami spawalniczymi, wytycznymi spawania lub instrukcją spawalniczą, tj. czy
były przestrzegane metody spawania, kolejność układania ściegów, właściwy dobór średnic elektrod i drutów, parametrów spawania oraz czy zastosowano właściwe topniki itp. Sprawdzić też trzeba, czy złącza zostały odpowiednio oznakowane danymi spawacza. Po
zakończeniu spawania i oczyszczeniu złącza przeprowadza się oględziny okiem nieuzbrojonym lub przy zastosowaniu specjalnych przyrządów. Oględziny powinny wykazać, że:
– dotrzymane zostały wymagania dotyczące złączy
spawanych wyszczególnione w warunkach technicznych WDT-UC-WO/W11 i omawianej instrukcji;
– graniczne wartości niezgodności spawalniczych
spełniają wymagania poziomu jakości B wg normy
PN-EN 5817; klasyfikacja i oznaczenia numeryczne niezgodności spawalniczych wg normy PN-ISO
6520-1.

Kontrola płyt próbnych
Płyty próbne powinny być wykonane i badane zgodnie z warunkami technicznymi WUDT-UC- WO-W/11
przy zachowaniu warunków podanych w ptk. 14 instrukcji.
Badania płyt próbnych należy wykonać zgodnie
z warunkami technicznymi WUDT-UC-WO-W/11.
Na każde 100 złączy doczołowych rur wykonanych przez jednego spawacza powinnien być wykonany króciec próbny przeznaczony do badań. Zakres badań króćców próbnych określono w warunkach technicznych WUDT-UC-WO-W/11.

Badania radiograficzne
lub ultradźwiękowe
Złącza spawane elementów powinny być zbadane radiograficznie lub ultradźwiękowo w celu ujawnienia niezgodności złącza spawanego. Złącza elementów podlegających obróbce cieplnej powwinny być badane po obróbce cieplnej, z tym że jeżeli stosowane są
obie metody równocześnie, dopuszczalne jest badanie
radiograficzne przed obróbką cieplną, a ultradźwiękowe
po obróbce. Opis badań nieniszczących złączy spawanych: stosowane techniki i metody badawcze oraz kryteria oceny wyników badań podano wg norm w tablicy IV.

Kontrolę badań urządzeń ciśnieniowych przeprowadza się zgodnie z procedurami badań; każdy radiogram musi zawierać:
– nr fabryczny zbiornika, elementu, urządzenia,
– oznaczenie literowe danego złącza,
– znaki podające początek i koniec miarodajnej części długości radiogramu.
Wszystkie oznaczenia muszą pozostać na radiogramie.
Z przeprowadzonych badań ultradźwiękowych
lub radiograficznych należy sporządzić protokół badań. Radiogramy spięte w kolejności numeracji oddzielnie dla każdego urządzenia ciśnieniowego oraz
protokoły badań należy przechowywać w aktach
Kontroli Jakości. Radiogramy i protokoły badań odpowiadające poprawionym odcinkom muszą mieć
dodatkowe znaki pozwalające na odróżnienie ich
od pierwotnych.

Badania magnetyczne
i penetracyjne
Badania prowadzi się zgodnie z warunkami technicznymi WUDT-WC-WO-W/11.

Próba ciśnieniowa
Gotowe urządzenia ciśnieniowe należy poddać próbom ciśnieniowym zgodnie z wymaganiami ogólnymi
WUDT-UC-WO-B.

Tablica. IV. Badania nieniszczące
Table IV. Non-destructive testing
Metoda badania

Technika i klasa
badań

Kryteria oceny
wyników badań

Wizualna
VT

PN EN 970

PN EN 25817
oraz WUDT-UCWOW/11
pkt 3.3.1.2

Radiograficzna
RT

PN EN 1435
klasa badania B

PN EN 12517
poziom akceptacji 1

Ultradźwiękowa
UT

PN EN 1714
badania co
najmniej B

PN EN 1712
poziom
akceptacji 2

Penetracyjna
PT

PN EN 571-1 oraz
parametry badania
wg PN-EN 1289

PN EN 1289
poziom
akceptacji 2x

Magnetyczno
–proszkowa MT

PN EN 1290 oraz
parametry badania
wg PN-EN 1291

PN EN 1291
poziom
akceptacji 2x
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Przedstawiony plan spawania stanowi przykład postępowania przy planowaniu procesu
spawania i kontroli zbiorników ciśnieniowych
podlegających odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Uwzględnia wymagania UDT w zakresie materiałów podstawowych i dodatkowych do
spawania, uprawnień personelu nadzoru spawalniczego, spawaczy oraz personelu kontroli i badań. Szczegółowo odnosi się do zagadnień kontroli przed spawaniem podczas procesu i po jego zakonczeniu. Może być wykorzystany przez inżynierów i technologów spawalników
jako wzorcowy, ramowy plan spawania i kontroli
przy opracowywaniu tego typu planów dla zbiorników ciśnieniowych.

[1] Norma PN EN ISO 3834 – 2:2007 Wymagania dotyczące
spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.
[2] Dyrektywa 97/23/WE wdrożona do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
[3] Warunki Urzędu Dozoru Technicznego: WUDT-UC
wyd. 10 .2003 r. (specyfikacje techniczne Urzędu Dozoru
Technicznego).
[4] Norma PN EN 13445 Część 1–6 Nie ogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe.
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Tomasz Łukasik

Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej
konstrukcji spawanej metodą linearyzacji
naprężeń w punkcie krytycznym
Determination of fatigue life of welded structure using
structural hot spot stress method

Streszczenie

Abstract

Złącza spawane konstrukcji ze względu na swoją specyfikę mogą być uznane za najbardziej newralgiczne
miejsca w konstrukcji, dlatego powinny one być przede
wszystkim poddane obliczeniom na zmęczenie. Precyzyjne obliczenie trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych jest niezwykle trudne, ponieważ konieczne jest
uwzględnienie czynników, których wpływ na wytrzymałość zmęczeniową jest trudny bądź też niemożliwy do
analitycznego oszacowania. W artykule pokazano sposób wyznaczania kategorii zmęczeniowej, która jest podstawową wykorzystywaną w obliczeniach daną materiałową charakteryzującą odporność na zmęczenie danego
złącza spawanego. Została ona wyznaczona na podstawie testu zmęczeniowego konstrukcji spawanej zawierającej różnego rodzaju złącza spawane metodą linearyzacji naprężeń w punkcie krytycznym. Takie podejście pozwala na wyznaczenie wspólnej kategorii zmęczeniowej
dla zastosowanych w danej konstrukcji złączy spawanych, która odzwierciedla ich rzeczywistą odporność na
zmęczenie.

Because of its specific character, welded joints of
structures may be recognized as the most trouble areas
in the structure, so they should be first of all subject to fatigue calculations. Precise calculation of fatigue life of welded joints is extremely difficult as it is necessary to take
into account factors affecting of which on fatigue life is difficult or impossible for analytical assessment. In the article a method of determination of fatigue class is presented
which is the main material data characterizing fatigue resistance of given welded joint, used in calculations. It was
determined on the basis of fatigue test of welded structure containing different types of welded joints using structural hot spot stress method. Such an approach allows for
determination of common fatigue class for welded joints
used in given structure, which reflects their real fatigue resistance.

Wstęp
Analiza zmęczeniowa złączy spawanych odgrywa
bardzo istotną rolę przy konstruowaniu maszyn i urządzeń poddawanych długotrwałym obciążeniom zmienDr inż. Tomasz Łukasik – Beijing West Industries

nym, takich jak: dźwignice, mosty, środki transportu
etc., ponieważ powinna zapewniać nie tylko odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkowania, lecz również
nie powodować przewymiarowania konstrukcji. Dokładne wyznaczenie trwałości zmęczeniowej połączeń
spawanych jest niezwykle trudne, nawet przy zastosowaniu nowoczesnych metod oraz narzędzi obliczeniowych. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wytrzymałość zmęczeniową złącza spawa-
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wej charakterystycznej dla złączy spawanych o zróżnicowanej geometrii, ponieważ zestawienie ich wyników
badań charakteryzuje się niewielkim pasmem rozrzutu (rys. 1b, c).
a)

b)

[MPa]

nego jest jego geometria, zarówno lokalna związana
z profilem spoiny, jak i wynikająca z konstrukcji całego węzła konstrukcyjnego [4]. Ponieważ lokalna geometria profilu spoiny ulega zmianie na długości złącza spawanego wskutek procesu technologicznego,
przeprowadzanie obliczeń zmęczeniowych na jej podstawie jest bardzo pracochłonne, szczególnie w analizie dużych konstrukcji [3]. Całkowita geometria złącza spawanego nie zmienia się w procesie wykonania,
a jej wpływ na wytrzymałość zmęczeniową może być
oszacowany za pomocą metody linearyzacji naprężeń w punkcie krytycznym. Metoda ta pozwala na analityczne oszacowanie spiętrzenia naprężeń w danym
złączu spawanym, spowodowane jego całkowitą geometrią. Stopień spiętrzenia naprężeń w danym złączu
spawanym jest określony na podstawie stosunku wyznaczonych w nim wartości naprężeń konstrukcyjnych
do nominalnych, i na tej podstawie można już na etapie projektu ocenić wpływ jego geometrii na wytrzymałość zmęczeniową. Pozostałe czynniki, których wpływ
na wytrzymałość zmęczeniową złączy spawanych jest
trudny, bądź niemożliwy do analitycznego wyznaczenia, m.in.:
– koncentracja naprężeń spowodowana lokalnym
karbem w miejscu przejścia lica spoiny do materiału rodzimego,
– wpływ niezgodności spawalniczych,
– wpływ wieloosiowego stanu obciążenia,
– wpływ naprężeń pozostających,
– wpływ zmian metalurgicznych powstałych na skutek
spawania,
– wpływ efektu niewspółosiowości łączonych elementów,
są szacowane na podstawie testów zmęczeniowych.
Oddziaływanie wymienionych czynników jest zawarte
w paśmie rozrzutu wyników, uzyskanych podczas testów zmęczeniowych serii specjalnie przygotowanych
próbek złączy spawanych, na podstawie których wyznaczana jest, z określonym prawdopodobieństwem,
krzywa charakterystyczna oraz określająca ją kategoria zmęczeniowa, będąca ich podstawową charakterystyką zmęczeniową. Stosując tzw. system naprężeń nominalnych, w którym krzywa charakterystyczna
jest przedstawiana jako zależność liczby cykli od naprężeń nominalnych, wpływ geometrii złącza spawanego na jego wytrzymałość zmęczeniową odzwierciedlany jest jedynie przez zróżnicowaną liczbę cykli
obciążenia, przeniesioną przez daną próbkę. W konsekwencji zestawienie wyników prób zmęczeniowych
różnego rodzaju złączy spawanych spowoduje uzyskanie znacznego ich rozrzutu uniemożliwiającego wyznaczenie jednej wspólnej krzywej charakterystycznej
(rys.1a). W systemie naprężeń konstrukcyjnych, w którym krzywa charakterystyczna jest przedstawiana jako
zależność liczby cykli od naprężeń konstrukcyjnych,
wpływ geometrii złączy spawanych odzwierciedlany
jest zarówno przez odmienną liczbę cykli obciążenia,
jak i zróżnicowany poziom naprężenia w danym złączu spawanym. Umożliwia to wyznaczenie jednej krzy-

c)

Rys. 1. Rozrzut wyników badań zmęczeniowych: a – serii typowych
rodzajów złączy spawanych opartych na b – naprężeniach nominalnych, c – naprężeniach konstrukcyjnych [1]
Fig. 1. Scatter of results of fatigue tests: a – series of typical kinds
of welded joints based on b – nominal stresses, c – structural stresses [1]

Zestawienie to wyraźnie pokazuje, że przeliczenie naprężeń nominalnych na konstrukcyjne powoduje znaczne zmniejszenie pasma rozrzutu wyników badań zmęczeniowych analizowanych złączy spawanych
o zróżnicowanej geometrii, umożliwiając jednocześnie
wyznaczenie ich wspólnej krzywej charakterystycznej
oraz kategorii zmęczeniowej. Wykorzystanie w procesie projektowania konstrukcji spawanej danych materiałowych, w postaci kategorii zmęczeniowej, wyznaczonej jedynie na podstawie laboratoryjnych wyników testów serii próbek, może nie uwzględniać oddziaływania
wszystkich, wcześniej wymienionych czynników, mających wpływ na wytrzymałość zmęczeniową połączeń
spawanych występujących w rzeczywistej konstrukcji.
Jest to powodem uzyskania niejednokrotnie niewystarczającej korelacji pomiędzy zaprojektowaną trwałością
zmęczeniową danej konstrukcji a rzeczywistą, uzyskaną podczas jej testu walidacyjnego lub normalnej eksploatacji. Rozbieżności te pogłębiają się wraz ze stopniem skomplikowania oraz liczbą zastosowanych połączeń spawanych w danej konstrukcji. Dodatkowo przeprowadzenie testu serii złączy spawanych jest czasochłonne, ponieważ wymaga poddania badaniom zmęczeniowym od kilkunastu do kilkudziesięciu próbek, aby
uzyskać miarodajne wyniki. Przeprowadzenie testu całej konstrukcji spawanej lub jej poszczególnych komponentów pozwala na określenie trwałości zmęczeniowej
zastosowanych połączeń spawanych w rzeczywistych
warunkach eksploatacji oraz wykonania. Podczas testu zmęczeniowego konstrukcji spawanej równocześnie badaniu poddawane są zastosowane w nim złącza spawane, a ponieważ są one newralgicznymi miejscami w konstrukcji, ze względu na występujące w nich
nieciągłości geometryczne oraz lokalne spiętrzenia naprężeń, zazwyczaj tam powstają pęknięcia zmęczeniowe. W konstrukcjach spawanych, w zależności od ich
wielkości oraz stopnia skomplikowania, stosuje się wiele rodzajów złączy spawanych o zróżnicowanej geometrii. Wykorzystanie metody linearyzacji naprężeń
w punkcie krytycznym umożliwi analityczne obliczenie
koncentracji naprężeń, spowodowanych geometrią zastosowanych połączeń spawanych. Zastosowanie tzw.
systemu naprężeń konstrukcyjnych pozwoli na przedstawienie wyników badanych złączy spawanych na jednym wykresie, co z kolei umożliwi wyznaczenie dla nich
wspólnej krzywej charakterystycznej. Wyznaczona w
ten sposób charakterystyczna krzywa σ–N dla danej
konstrukcji spawanej bądź jej komponentu oraz kategoria zmęczeniowa w oparciu o naprężenia konstrukcyjne odzwierciedli jej rzeczywiste własności zmęczeniowe, co pozwoli na jej dokładniejsze zaprojektowanie.

Badania eksperymentalne
konstrukcji spawanej
Badania przeprowadzono na reprezentatywnym modelu dźwigara wykonanego ze stopu aluminium z magnezem i krzemem o przekroju dwuteowym

Rys. 2. Rysunek poglądowy konstrukcji dźwigara
Fig. 2. Pictorial drawing of girder structure

(rys. 2), w którym zastosowano różnego rodzaju węzły spawane, dla których podana jest w odpowiednich
normach i zaleceniach projektowych kategoria zmęczeniowa [2, 5, 9]. Stopy te charakteryzują się dobrymi
właściwościami mechanicznymi oraz podwyższoną odpornością korozyjną, szczególnie w wodzie i atmosferze morskiej. Są one używane głównie na średnio obciążone części konstrukcyjne statków, urządzeń dźwigowych, a także w przemyśle lotniczym.
Konstrukcja dźwigara została wykonana z blach
o grubości 8 mm, z wyjątkiem poprzecznych żeber nr
5 i 7, których grubość wynosi 10 mm, oraz złącza nr
6b, gdzie zastosowano blachy o grubości 5 mm. Złącza
spawane badanego dźwigara zostały wykonane elektrodą topliwą w osłonie obojętnego gazu osłonowego
(metodą MIG).
Pierwszym etapem badań było obliczenie trwałości zmęczeniowej poszczególnych złączy spawanych
dźwigara, wykorzystując zawartą w odpowiednich normach oraz przepisach projektowych kategorię zmęczeniową odpowiednią dla zastosowanych rodzajów
połączeń spawanych [2, 5]. Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem metody opartej na naprężeniach
nominalnych wyznaczanych w przekroju poprzecznym
belki na brzegu złącza spawanego oraz metody linearyzacji naprężeń w punkcie krytycznym.

Wyznaczanie naprężeń konstrukcyjnych
w złączach spawanych dźwigara
Metoda linearyzacji naprężeń w punkcie krytycznym jest oparta na naprężeniach konstrukcyjnych w
złączu spawanym, które wyznaczono metodą ekstrapolacji z punktów oddalonych od brzegu spoiny o 0,4t
i 1,0t, gdzie t oznacza grubość łączonych elementów
[5÷8]. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych, stosując program ANSYS. Stworzono modele numeryczne dźwigara z wykorzystaniem elementów
powłokowych (rys. 3a) i bryłowych (rys. 3b), dokonując podziału siatki w taki sposób, aby uzyskać położenie węzłów w odległościach 0,4t i 1,0t od brzegu spoiny.
W modelu powłokowym zastosowano uproszczony
sposób modelowania połączeń spawanych polegający
na pominięciu profilu spoiny [7]. Konsekwentnie zatem
odległość punktów, z których dokonywano ekstrapolacji, liczona była od płaszczyzn środkowych łączonych
elementów.
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a)

b)

Rys. 4. Miejsca naklejenia tensometrów w celu określenia naprężeń
konstrukcyjnych
Fig. 4. Places of sticking extensometers on to determine structural
stresses

Rys. 3. Mapy naprężeń elementowych σx wyznaczonych podczas
analizy MES. a – model powłokowy, b – model bryłowy
Fig. 3. Maps of element stresses σx determined during Mes analysis:
a – coat model, b – solid model.

Naprężenia konstrukcyjne wyznaczono na podstawie wartości naprężeń σx na powierzchni, odczytanych
w odległościach 0,4t i 1,0t od brzegu spoiny z następującej zależności:
				

(1)

gdzie: σ0.4t – naprężenie w odległości 0.4t od brzegu spoiny, σ1.0t – naprężenie w odległości 1.0t od brzegu spoiny.

Naprężenia konstrukcyjne można również wyznaczyć eksperymentalnie, wykorzystując pomiary tensometryczne [6]. W tym celu w poszczególnych złączach
spawanych naklejono tensometry pomiarowe w odpowiednich odległościach od brzegu spoiny, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi eksperymentalnych metod wyznaczania naprężeń konstrukcyjnych (rys. 4) [5].
Ponieważ grubość górnej półki dźwigara wynosiła
8 mm, tensometr pomiarowy „A” naklejono w odległości 3,2 mm, a tensometr „B” 8 mm od brzegu spoiny.
Badania eksperymentalne wykonano na specjalnie
skonstruowanym stanowisku badawczym, przedstawionym na rysunku 5. Podstawę stanowiska stanowiły
belki o profilu dwuteowym sztywno przytwierdzone do
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Rys. 5. Zamocowanie modelu dźwigara na stanowisku badawczym
Fig. 5. Fixing of girder model in test stand

fundamentu, umożliwiające swobodne umieszczenie
siłownika oraz systemu wsporników, tworzących konstrukcję mocowania testowanego dźwigara.
Elementem wymuszającym obciążenie był siłownik
hydrauliczny, umieszczony pod konstrukcją dźwigara,
centralnie w środku jego długości. Podczas pracy tłok
siłownika przemieszczał się w górę, działając z zadaną
siłą na konstrukcję dźwigara. Pracą siłownika sterował
komputer wyposażony w odpowiedni program, umożliwiający nastawienie wymaganych parametrów pracy.
Podczas badań dźwigar był obciążany siłą 45 kN. Na
podstawie prawa Hooke’a wartości odkształceń w kierunku prostopadłym do brzegu spoiny zarejestrowane
na tensometrach pomiarowych zostały przeliczone na
naprężenia, a następnie wykorzystując równanie (1)
wyznaczono naprężenia konstrukcyjne we wszystkich
analizowanych połączeniach spawanych.
Na rysunku 6 zestawiono wartości naprężeń konstrukcyjnych wyznaczonych przez ekstrapolację wyników, uzyskanych podczas pomiarów tensometrycznych oraz obliczeń numerycznych dla modelu powłokowego oraz bryłowego. Większość węzłów spawanych wykazuje stosunkowo dużą zgodność wyznaczonych wartości naprężeń konstrukcyjnych.

Liczba cykli [N]

Naprężenia konstrukcyjne Δ σhs
Rys. 6. Porównanie wartości naprężeń konstrukcyjnych uzyskanych
w pomiarach tensometrycznych
Fig. 6. Comparison of values of structural stresses obtained during
extensometer measurements

Rys. 8. Porównanie obliczonych na podstawie znormalizowanej kategorii zmęczeniowej wartości trwałości zmęczeniowej w danych węzłach (bazując na naprężeniach nominalnych oraz konstrukcyjnych),
z rzeczywistą trwałością uzyskaną w trakcie testu
Fig. 8. Comparison of values of fatigue life in given nodes calculated
on the basis of normalised fatigue class (basing on nominal stresses)
and structural with real life obtained in the course of test

Zestawiając wyniki wyznaczonych doświadczalnie oraz numerycznie wartości naprężeń konstrukcyjnych w poszczególnych złączach spawanych można zauważyć ich stosunkowo dużą zgodność z wyjątkiem złącza nr 2. Na podstawie uzyskanych wyników
można wnioskować, że wartości naprężeń konstrukcyjnych uzyskanych z zastosowaniem elementów bryłowych są wyższe i bliższe uzyskanym w pomiarach tensometrycznych. Wyznaczone w danym złączu spawanym naprężenia konstrukcyjne przekładają się na ich
trwałość zmęczeniową wyrażoną w liczbie cykli do wystąpienia pęknięcia zmęczeniowego

pienia pęknięcia zmęczeniowego (rys. 7). Miejsce wystąpienia pęknięcia zostało każdorazowo zabezpieczone przez usunięcie części węzła spawanego, ponowne spawanie oraz wykonanie połączenia śrubowego za
pomocą stalowych płytek.
Test przerwano po zaobserwowaniu pęknięcia
w pięciu testowanych złączach spawanych. Porównując trwałość zmęczeniową uzyskaną podczas testu
z szacowaną na podstawie obliczeń z wykorzystaniem
znormalizowanej kategorii zmęczeniowej dla poszczególnych typów węzła spawanego, można zauważyć
stosunkowo dużą różnicę (rys. 8). Obliczenia przeprowadzono, wykorzystując zarówno kategorię zmęczeniową na podstawie naprężeń nominalnych, jak i konstrukcyjnych [5].
Rzeczywista wytrzymałość zmęczeniowa dźwigara
jest kilkakrotnie większa niż przewidywana na podstawie obliczeń. Przeprowadzony test potwierdza konserwatywne założenia znormalizowanej kategorii zmęczeniowej, wykorzystywanej w obliczeniach trwałości zmęczeniowej, co niejednokrotnie utrudnia racjonalne zaprojektowanie konstrukcji.

Test zmęczeniowy
Kolejnym etapem badań eksperymentalnych był
test zmęczeniowy złączy spawanych konstrukcji dźwigara. Test polegał na cyklicznym obciążaniu dźwigara
siłą 45 kN z częstością wymuszenia 4 Hz, aż do wystąa)

b)

Wyznaczanie kategorii
zmęczeniowej konstrukcji

Rys. 7. a – Pęknięcie złącza 5b prawej części dźwigara, b – zabezpieczenie miejsca pęknięcia poprzez usunięcie złącza oraz zastosowanie połączenia śrubowego
Fig. 7. a – Crack of 5b joint of right part of girder, b – preservation
of crack place by means of removal of joint and using bolted joint

Analiza danych uzyskanych podczas testu umożliwiła wyznaczenie wytrzymałości zmęczeniowej dźwigara
w postaci krzywej logσ–logN na podstawie założonego
prawdopodobieństwa przeżycia. Krzywą logσ–logN wyznaczono przez liniową regresję metodą najmniejszych
kwadratów, zakładając logN jako zmienną zależną.
Analizę statystyczną rozpoczęto od przeliczenia
wartości naprężeń oraz odpowiadającej im liczby cy-
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kli dla każdego złącza spawanego na system logarytmiczny, w którym krzywą regresji można opisać następującym równaniem:
			

(2)

gdzie: N – liczba cykli, C – stała, m – wykładnik krzywej regresji,
Ds. – zakres naprężeń.

Ponieważ niewielka liczba danych uniemożliwia poprawne wyznaczenie pochylenia krzywej regresji, przyjęto jej wartość równą 3, zgodnie założeniami większości norm dla równoważnego sposobu obciążenia. Wykorzystując równanie (2) wy-

znaczono logC dla każdego punktu pomiarowego,
podstawiając liczbę cykli oraz wartość naprężenia.
W ten sposób wyznaczono krzywe dla każdego
punktu pomiarowego, traktując jednocześnie stałą logC jako zmienną niezależną, będącą podstawą
analizy statystycznej. Uwzględniając założenie, że
rozkład danych pochodzących z testu zmęczeniowego to rozkład normalny, wartość charakterystyczną uzyskano przez pomniejszenie wartości średniej
logCm o k odchyleń standardowych, wykorzystując
wzór:
			

(3)

gdzie: logCk – stała krzywej charakterystycznej, logCm – wartość
średnia, k – współczynnik zmniejszający. S(x) – odchylenie standardowe.

W pracy zastosowano wartość odchylenia standardowego równą 0.25, zgodnie z zaleceniami projektowania MIS dla zakresu liczby cykli, w których przeprowadzono test zmęczeniowy dźwigara [5]. Wartość
współczynnika zmniejszającego k wyznaczono z poniższego wzoru:

a)

(4)
gdzie: t – wartość dwustronnego rozkładu t–studenta dla p = β = 0,75
dla n–1 stopni swobody, φ – dystrybuanta rozkładu normalnego dla
prawdopodobieństwa nieprzekroczenia α = 95%, n – liczba próbek.

Wyznaczona z wzoru (3) stała Ck posłużyła do
wykreślenia krzywej charakterystycznej oraz określającej jej kategorii zmęczeniowej danego komponentu spawanego. W ten sposób obliczono kategorię zmęczeniową FAT na podstawie naprężeń konstrukcyjnych. Wyniki badań zmęczeniowych konstrukcji dźwigara zaprezentowano w postaci graficznej wraz z naniesioną krzywą charakterystyczną, wyznaczoną na podstawie naprężeń konstrukcyjnych (rys. 9).
Wyznaczona w ten sposób kategoria zmęczeniowa może być wykorzystywana w obliczeniach
trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych danego komponentu, przy zadanym obciążeniu wg
wzoru [6]

b)

Rys. 9. Krzywa charakterystyczna oraz określająca ją kategoria
zmęczeniowa wyznaczona na podstawie naprężeń konstrukcyjnych:
a – uzyskanych w pomiarach tensometrycznych, b – obliczonych za
pomocą metody elementów skończonych w modelu bryłowym
Fig. 9. Characteristic curve and determining it fatigue class determined on the basis of structural stresses: a – obtained during extensometer measurements, b – calculated by means of finite elements
method in solid model
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(5)

gdzie: Δσhs – zakres naprężeń konstrukcyjnych m – wykładnik krzywej regresji.

Wnioski
żeń konstrukcyjnych. Pomimo że obliczone wartości
odchylenia standardowego nie mogą stanowić podstawy do analizy danych, z powodu zbyt małej liczby prób, świadczą o istotnym wpływie samej metody
wyznaczania naprężeń konstrukcyjnych na pasmo
rozrzutu danych. Potwierdzają również, charakterystyczne dla złączy spawanych, stosunkowo duże
pasma rozrzutu danych, które należy uwzględniać
w wyznaczaniu krzywej charakterystycznej. Uzasadnia to przyjęcie w obliczeniach wartości odchylenia standardowego równej 0,25, która w porównaniu wartościami z rzeczywistymi nie jest aż tak
zachowawcza. Możliwe jest zastosowanie mniejszej wartości odchylenia standardowego na podstawie testu komponentu w przypadku uzyskania więcej niż dziesięciu pęknięć w złączach spawanych
badanej konstrukcji w granicach 104÷106 cykli.
Inną możliwością jest przyjęcie wartości odchylenia standardowego wyznaczonego na podstawie
wyników testów uzyskanych w podobnych próbach.
Wymaga to jednak systematycznego przeprowadzania testów zmęczeniowych komponentów wyprodukowanych w zakładzie, w podobnych procesach technologicznych.

Liczba cykli [N]

Liczba cykli [N]

Wyznaczona na podstawie testu zmęczeniowego konstrukcji spawanej kategoria zmęczeniowa odzwierciedla jej rzeczywiste właściwości zmęczeniowe pozwalające na jej racjonalne zaprojektowanie.
W porównaniu z pierwotnie przyjętą wartości kategorii zmęczeniowej, nowo wyznaczona trwałość jest
o 52÷95% większa (rys. 10).
W praktyce inżynierskiej jest to znaczny zysk, ponieważ pozwala wydłużyć projektowany czas eksploatacji konstrukcji. Wzrost kategorii zmęczeniowej
oznacza również możliwość dopuszczenia większych
naprężeń lub pozwala racjonalnie zaprojektować konstrukcję przez zastosowanie np. cieńszych blach.
Prezentowany sposób wyznaczania kategorii
zmęczeniowej komponentu spawanego może wydawać się zbyt zachowawczy, ponieważ w obliczeniach przyjęto wartość odchylenia standardowego, uzyskanego na podstawie analiz wyników testów zmęczeniowych prób o dużej liczebności, które zawierały również spoiny o zróżnicowanej jakości wykonania. Obliczone na podstawie wyników testu zmęczeniowego dźwigara wartości odchylenia
standardowego oscylowały w granicach od 0,12 do
0,18, w zależności od metody wyznaczania naprę-

Rys. 10. Porównanie obliczonej trwałości zmęczeniowej na podstawie znormalizowanej kategorii zmęczeniowej oraz nowo wyznaczonej dla poszczególnych złączy spawanych
Fig. 10. Comparison of fatigue life calculated on the basis of normalised fatigue class and determined again for individual welded joints
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Przykłady zastosowania
lutowania dyfuzyjnego
Practical examples of diffusion brazing

Streszczenie

Abstract

Lutowanie dyfuzyjne jest jedną z podstawowych,
a w niektórych przypadkach jedyną spawalniczą metodą
umożliwiającą łączenie zaawansowanych materiałów inżynierskich o specyficznych właściwościach użytkowych,
wykorzystywanych w produkcji specjalistycznych maszyn
i urządzeń.
W artykule opisano zasadę i warunki procesu oraz
przedstawiono wyniki badań technologicznych, prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, w zakresie lutowania materiałów o różnych właściwościach fizykochemicznych, łączonych z dodatkiem lub bez dodatku
lutu oraz wskazano inne możliwości wykorzystania tej metody lutowania.

Diffusion bonding is one of the most available and in
same cases even the only possible, welding method to
join typical and advanced materials which have specific
operation properties. This materials are used in production of special machines and devices.
The principles of the diffusion brazing process and
application conditions have been discussed. Technological investigation results of diffusion brazing of materials
of different physical and chemical properties carried out
in Institute of Welding in Gliwice with and without filler
metal and different possibilities of application of diffusion
bonding have been given.

Wstęp
Szybko rozwijające się nowoczesne dziedziny przemysłu i gospodarki, takie jak budowa maszyn i urządzeń, lotnictwo, motoryzacja, energetyka itp. wymagają stosowania nowych materiałów inżynierskich, których właściwości sprostałyby ekstremalnym warunkom
pracy. Często materiały te, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, cechują się złą lub bardzo
złą spawalnością i brakiem możliwości uzyskania połączeń o fizycznej ciągłości przez przetopienie brzegów
materiału podstawowego. Konieczność ich łączenia
wymaga więc zastosowania trudniejszych technicznie
Dr inż. Andrzej Winiowski, mgr inż. Maciej
Różański – Instytut Spawalnictwa.
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metod. Do najbardziej perspektywicznych metod łączenia nowoczesnych materiałów inżynierskich zalicza
się m.in. lutowanie dyfuzyjne. Metoda ta łączy cechy
zgrzewania dyfuzyjnego i lutowania, i jest definiowana
najczęściej jako „proces lutowania, w którym mechanizm tworzenia się lutowiny oparty jest przede wszystkim na zjawisku dyfuzji pomiędzy materiałami łączonymi a lutem” lub też jako „proces lutowania, w którym zjawisko dyfuzji decyduje o składzie chemicznym i
właściwościach fizycznych lutowiny, uzyskanej ze stopienia dodanego z zewnątrz lutu lub lutu powstałego
w wyniku dyfuzji na styku łączonych części” [1÷4].
Definicje te dokonują podziału procesu lutowania dyfuzyjnego na proces, w którym wykorzystuje się spoiwo dodawane z zewnątrz, lub podczas którego ciekły
lut powstaje w wyniku wzajemnej dyfuzji składników
spoiwa i materiału podstawowego. Zjawisko powstawania ciekłego lutu podczas procesu lutowania można

zaobserwować tylko w przypadku układów materiałowych, których składniki (lub one same) tworzą fazowe
układy równowagi z mieszaniną eutektyczną lub z ciągłym roztworem stałym z minimum na linii likwidusu.
Wówczas spoiwo w procesie lutowania stanowi stop
o składzie eutektycznym lub o składzie roztworu stałego z minimum [1÷4].
W zależności od mechanizmu powstawania oraz
budowy strukturalnej uzyskanego połączenia lutowanego, lutowanie dyfuzyjne dzieli się na lutowanie niskotemperaturowe (ang. diffusion soldering) i wysokotemperaturowe (ang. diffusion brazing). W pierwszym
przypadku w wyniku dyfuzji składników lutu i materiału
łączonego powstają fazy międzymetaliczne o temperaturach topnienia wyższych od temperatury, w której odbywa się proces lutowania. W drugim przypadku proces prowadzony jest w taki sposób, aby w złączu nie
były obecne fazy międzymetaliczne, a obszar złącza
był roztworem stałym lub ewentualnie mieszaniną eutektyczną [3, 5].
W Instytucie Spawalnictwa od kilkudziesięciu lat
prowadzone są badania nad możliwością zastosowania lutowania dyfuzyjnego w procesach produkcji elementów sprzętu specjalistycznego, jak również badania nad możliwością zastosowania tego typu lutowania do łączenia nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, w przypadku których prognozy przewidują intensywny rozwój i szerokie zastosowanie w zaawansowanych technicznie gałęziach przemysłu.

zyjnego ślizgów dobrano tak, aby powstała w wyniku
dyfuzji srebra i miedzi lutowina wykazywała zgodnie
z układem równowagi fazowej Ag-Cu strukturę eutektyczną z granicznymi roztworami stałymi na granicach z materiałami łączonymi (rys. 2a, b). Należy
dodać, że czas wytrzymania był oprócz temperatury
i wzajemnego przylegania elementów łączonych (ciasne pasowanie) kluczowym parametrem procesu lutowania. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie szczegółowych parametrów lutowania i podjęcie wykonawstwa ślizgów dla krajowego producenta
zgrzewarek liniowych.

Przykłady
lutowania dyfuzyjnego
Elektrycznych ślizgów
miedziano-srebrnych
Jednym z pierwszych przypadków przemysłowego zastosowania w kraju lutowania dyfuzyjnego było
lutowanie miedziano-srebrnych ślizgów prądowych
do produkowanych wówczas w kraju zgrzewarek liniowych [6]. Zespół tych ślizgów stanowił podstawowy element układu przenoszenia mocy zgrzewania na
obrotowe wrzeciono elektrody krążkowej w zgrzewarce liniowej. Każdy ślizg wykonany był z miedzi (CuETP wg PN-EN 1652:1999) z 2÷3 mm warstwą srebra
(AG2 wg PN-H-82205:1970) po stronie współpracującej z wrzecionem.
Srebro z miedzią tworzy układ równowagi fazowej
o ograniczonej rozpuszczalności z eutektyką przy zawartości masowej 28,1% Cu, o temperaturze przemiany 779°C (rys. 1).
W ramach realizowanej w Instytucie Spawalnictwa ekspertyzy badawczej nad lutowaniem wymienionych ślizgów zaprojektowano i wykonano stanowisko
do indukcyjnego lutowania w warunkach próżni ok.
10-1÷10-2 mbar. Parametry procesu lutowania dyfu-

Zawartość Cu % wag.
Rys. 1. Układ równowagi fazowej Ag-Cu [14]
Fig. 1. Phase equilibrium system Ag-Cu [14]

a)

b)

Rys. 2. Struktura połączenia miedziano-srebrnego ślizgu lutowanego dyfuzyjnie: a – od strony miedzi, b – od strony srebra (traw. odczynnikiem Adlera)
Fig. 2. Copper-silver joint structure of diffusion brazed sliper:
a – from side of copper, b – from side of silver (etching with Adler’s reagent)

Przegląd spawalnictwa 4/2010

27

Cyrkonowych wkładek z miedzianym
korpusem elektrod plazmowych
Opracowanie i podjęcie produkcji w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
przecinarek plazmowych wymusiło prace nad możliwością przedłużania trwałości katod do uchwytów
plazmowych, wykonywanych przez wprasowywanie
w miedziany korpus wkładki cyrkonowej. Możliwości
wydłużenia czasu użytkowania katod upatrywano
w uzyskaniu metalicznie ciągłego połączenia pomiędzy
korpusem a wkładką.
W tym celu w Instytucie Spawalnictwa opracowano technologię lutowania dyfuzyjnego wkładek cyrkonowych z miedzianymi korpusami katod [7]. Miedź
z cyrkonem tworzy układ równowagi fazowej z mieszaninami eutektycznymi o temperaturach przemiany: 885, 890, 927, 965 oraz 995°C. Lutowanie dyfuzyjne wykonano w zakresie temperatur 900÷1000°C.
Badania technologiczne prowadzono w piecu próżniowym, bez dodatku lutu, przygotowując elementy do lutowania przez klasyczne połączenie wciskowe między łączonymi elementami, a także przez zakuwanie
wkładki cyrkonowej w ciasnym gnieździe korpusu.
Drugą metodę przygotowania połączenia do lutowania uznano za korzystniejszą na podstawie eksploatacyjnych badań trwałości polutowanych katod. Opracowana technologia lutowania dyfuzyjnego pozwoliła uzyskać dobrą jakość połączeń na całej powierzchni styku
wkładki i korpusu, a także wzrost czasowej trwałości katod
o ok. 20% (rys. 3).

wyższej niż w przypadku połączeń miedzi porowatości
dyfuzyjnej i wzrastające wraz z czasem wytrzymania
złączy w temperaturze lutowania ubytki erozyjne mo-

Rys. 3. Makrostruktura połączenia wkładki cyrkonowej z korpusem
miedzianym lutowanego dyfuzyjnie (pow. 10x)
Fig. 3. Macrostructure of diffusion brazed joint of zirconium insert
with copper body (magnification 10x)

a)

Miedzi i mosiądzu przez przekładkę cyny
Próby lutowania dyfuzyjnego miedzi (Cu-ETP) cyną
(czystość 99,8%) wykonano w piecu próżniowym, stosując próbki cylindryczne ze zmienną szczeliną kapilarną w zakresie 0÷0,08 mm, temperaturę nagrzewania 750÷850°C i czas wytrzymania próbek w tej temperaturze 2÷3 h. Analiza strukturalna uzyskanych połączeń (rys. 4a) wykazała, zgodnie z układem równowagi fazowej Cu-Sn, występowanie w lutowinie kryształów roztworu stałego α (Sn w Cu) na tle eutektoidu złożonego z roztworu α i pozostałości kruchych faz międzymetalicznych δ. Jest to struktura wielofazowa, charakterystyczna dla brązu cynowego. Na granicy lutowiny z miedzią stwierdzono występowanie porowatości dyfuzyjnej (wynik sferoidyzacji i koagulacji, a także efektu Kirkendalla). Lutowanie dyfuzyjne mosiądzu
(M63) cyną (czystość 99,98%) przeprowadzono w laboratoryjnym piecu elektrycznym do obróbki cieplnej,
stosując płaskie próbki zakładkowe. Temperatura lutowania wynosiła 700÷750°C, a czas wytrzymania próbek w tej temperaturze 1÷2 h. Struktura uzyskanych
połączeń (rys. 4b) składała się z roztworów stałych
α (Cu-Zn-Sn) i pozostałości kruchych faz międzymetalicznych. W połączeniach stwierdzono występowanie
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b)

Rys. 4. Mikrostruktura połączenia lutowanego dyfuzyjnie przez
warstwę cyny: a – miedzi, b – mosiądzu (traw. odcz. Adlera)
Fig. 4. Microstructure of diffusion brazed joint through a layer of tin:
a – copper, b – brass

siądzu. Wyniki badań wskazały na możliwość zastosowania tej metody do elementów o stosunkowo niewielkich gabarytach i niewysokich wymaganych dotyczących właściwości plastycznych połączeń [8].

a)

Aluminium i jego stopów
z wykorzystaniem proszku krzemowego
W ramach pracy badawczej [9] wykonano próby lutowania dyfuzyjnego aluminium EN AW 1050
i jego stopu z manganem EN AW 3004 przy zastosowaniu mieszanki topnikowo-proszkowej, zawierającej niekorozyjny topnik (Nocolok firmy Solvay)
i proszek krzemowy jako depresant temperatury topnienia, tworzący z aluminium eutektykę o temperaturze topnienia 577°C przy zawartości masowej krzemu 11,7% (rys. 5).
Podstawy tej metody przedstawił Timisit [10]. Badania prowadzono, nagrzewając złącza w piecu z atmosferą argonową pod obniżonym do 3,4 kPa ciśnieniem
oraz indukcyjnie w atmosferze powietrza. W przypadku lutowania piecowego najkorzystniejszą jakość połączeń uzyskano, stosując temperaturę procesu w zakresie 590÷610°C i czas wytrzymania 8÷10 min. Analiza
struktury tak uzyskanych połączeń dla aluminium i stopu Al-Mn wykazywała na obrzeżu połączenia warstwy
roztworu stałego α, odpowiednio typu Al-Si i Al-Si-Mn,
a w środkowej części mieszaninę eutektyczną, odpowiednio typu Al-Si (roztwór stały α + kryształy Si – rys.
6a) oraz typu Al-Mn-Si (roztwór stały α + Al15Mn3Si2
+ kryształy Si – rys. 6b). Lutowiny stopu Al-Mn charakteryzowały się w porównaniu z lutowinami aluminium
bardziej regularnymi krawędziami i mniejszą szerokością. Dobrą jakość wykazywały też połączenia wykonane indukcyjnie w atmosferze powietrza w temperaturze ok. 610°C i przy czasie wytrzymania 1÷3 s (dłuższy czas nagrzewania powodował gwałtowny przyrost
objętości fazy ciekłej i deformację złącza).

Zawartość Si % wag.
Rys. 5. Układ równowagi fazowej Al-Si [14]
Fig. 5. Phase equilibrium system Al-Si [14]

b)

Rys. 6. Struktury połączenia aluminium: a – EN AW 1050, b – stopu
EN AW 3004 lutowanego dyfuzyjnie (traw. odcz. Kellera)
Fig. 6. Structures of diffusion brazed joint of aluminium a – EN AW
1050, b – alloy of EN AW 3004 (etching with Keller’s reagent).

tytanu i jego stopów
W ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem jako materiał konstrukcyjny cieszy się tytan i jego
stopy. W Instytucie Spawalnictwa przeprowadzono
próby i badania możliwości lutowania dyfuzyjnego tytanu Grade 2 oraz będącego ciągle w fazie opracowań
jego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl (γ)
[11, 12]. Lutowaniu poddano próbki walcowe ułatwiające przeprowadzenie badań wytrzymałości na ścinanie
i badań strukturalnych połączeń.
Analizując układy równowagi fazowej tytanu z innymi metalami, do lutowania dyfuzyjnego użyto przekładki miedzianej, niklowej oraz ze stopu eutektycznego Ag-Cu (B-Ag72Cu-780). Proces prowadzono w piecu próżniowym w zakresie 10-4÷10-5 mbar. Stosowano
temperaturę lutowania w zakresie 950÷1030°C oraz
czas wytrzymania 1÷40 min (rys. 7).
Wyniki badań wytrzymałości i struktury uzyskanych połączeń wskazywały na bardzo dużą reaktywność tytanu z metalami przekładek oraz bardzo dużą
dynamikę zjawisk dyfuzyjnych, w znacznym stopniu
zależną od temperatury. Maksymalna wytrzymałość
na ścinanie połączeń lutowanych dla każdej ze stosowanych przekładek, tj.: miedzianej, niklowej oraz
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ze stopu eutektycznego Ag-Cu, wynosiła odpowiednio 303, 154 oraz 292 MPa. Na rysunku 8 podano
przykładowe mikrostruktury połączeń tytanu Grade
2 lutowanych dyfuzyjnie z użyciem trzech wymienionych przekładek. Po wydłużeniu czasu lutowania powyżej 30 min przekładki: miedziana i ze stopu eutektycznego Ag-Cu uległy całkowitemu przereagowaniu,
a uzyskane połączenia wykazywały charakterystyczną strukturę iglastą.
Od połowy lat 90. ubiegłego wieku dużym zainteresowaniem konstruktorów i technologów cieszą się stopy na osnowie fazy międzymetalicznej Ti-Al, a zwłaszcza Ti3Al (α2) i TiAl (γ) oraz tzw. stopy typu „dupleks”
zawierające obie te fazy. Stopy te tworzą nową generację tworzyw metalowych (tzw. intermetaliki), łączących cechy metali i ceramiki, a więc odpornych na
korozję, żaroodpornych i żarowytrzymałych, o dużej
twardości i zachowujących przy tym bardzo małą gęstość (3,8×103 kg/m3) [11].
W badaniach lutowania dyfuzyjnego prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa zastosowano stop
TiAl48Cr2Nb2 na osnowie fazy TiAl g, charakteryzujący się wysoką temperaturą topnienia (1460°C),

dużą wytrzymałością względną, dobrą odpornością
na pełzanie i utlenianie oraz odpornością na samozapłon. Wydłużenie tego stopu wynosi w temperaturze pokojowej zaledwie 1÷3 % i silnie zmniejsza się z
zawartością nawet niewielkich ilości zanieczyszczeń.
Lutowanie dyfuzyjne stopu TiAl48Cr2Nb2 prowadzono w próżni w zakresie 10-4÷10-5 mbar, temperaturze lutowania w zakresie 850÷1050°C z wykorzystaniem przekładki miedzianej i ze stopu eutektycznego Ag-Cu. Wytrzymałość na ścinanie tak wykonanych połączeń wynosiła 12÷150 MPa, w zależności od parametrów technologicznych procesu.
Najkorzystniejsze właściwości wytrzymałościowe
(149 MPa) połączeń wykonanych przy użyciu przekładki ze stopu eutektycznego Ag-Cu uzyskano dla
czasu wytrzymania 1 min w temperaturze 900°C.
Najwyższą wytrzymałość połączeń wykonanych przy
użyciu lutu miedzianego (95 MPa) wykazały połączenia lutowane przy zastosowaniu temperatury 1050°C
i czasu wytrzymania 1 min.
Przykładowe mikrostruktury połączeń stopu TiAl48Cr2Nb2 lutowanych dyfuzyjnie przedstawiono na rysunku 10.

Rys. 7. Układy równowagi fazowej: a – Ag-Ti, b – Cu-Ti oraz c – Ti-Ni [14]
Fig. 7. Phase equilibrium systems a – Ag-Ti, b – Cu-Ti and c – Ti-Ni [14]

a)

b)

c)

Rys. 8. Mikrostruktura połączenia lutowanego dyfuzyjnie tytanu technicznego Grade 2 z przekładką lutu: a – B-Ag72Cu-780,
b – miedzianego, c – niklowego (traw. odcz. Buehlera)
Fig. 8. Microstructure of diffusion brazed joint of titanium Grade 2 with a plate of the: a – B-Ag72Cu-780 brazed, b – copper brazed,
c – nickel brazed (etching with Buehler’s reagent)
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b)

a)

Rys. 9. Mikrostruktura połączeń lutowanych dyfuzyjnie tytanu
technicznego Grade 2 z całkowicie przereagowaną warstwą lutu:
a –B-Ag72Cu-780, b – miedzi (traw. odcz. Buehlera)
Fig. 9. Microstructure of diffusion brazed joints of titanium Grade 2 with a completely reacted layer of: a – B-Ag72Cu-780 brazed,
b –copper brazed (etching with Buehler’s reagent)

a)

b)

Rys. 10. Mikrostrukutra połączeń stopu TiAl48Cr2Nb2 lutowanych
dyfuzyjnie z przekładką z: a – miedzi, b – stopu eutektycznego
Ag-Cu (traw. FeCl3)
Fig. 10. Microstructure of diffusion brazed joints of the TiAl48Cr2Nb2
alloy with a copper plate (a) and the Ag-Cu eutectic alloy (b) (etching
with FeCl3)

Wnioski
Lutowanie dyfuzyjne zaliczane zwykle wraz ze
zgrzewaniem dyfuzyjnym do grupy procesów objętych wspólną nazwą spajanie dyfuzyjne, należy do
perspektywicznych, poddawanych badaniom metod
łączenia. Metoda ta jest coraz częściej wykorzystywana do łączenia „materiałów zaawansowanych technicznie”, do których zaliczane są nowoczesne nadstopy, stopy na osnowie faz międzymetalicznych, a także
kompozyty o osnowie metalowej, szczególnie o osnowie z metali lekkich. Metoda ta znajduje również zastosowanie do łączenia metali lekkich, reaktywnych,

a także do wykonywania połączeń różnoimiennych
metali i stopów o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Lutowanie dyfuzyjne w pewnych
przypadkach jest wręcz jedyną metodą umożliwiającą
uzyskiwanie połączeń o fizycznej ciągłości, spełniających stawiane wymagania wytrzymałościowe. Znajomość właściwości łączonych materiałów oraz zjawisk
zachodzących podczas łączenia umożliwia modelowanie fizyczne i matematyczne procesów lutowania
dyfuzyjnego i w efekcie sterowanie jakością i właściwnościami eksploatacyjnymi połączeń [4, 13].
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Anna Pocica

Spawanie w przemyśle energetycznym
na początku XX wieku
(z teki Jacka Lassocińskiego)
Welding in power industry at the beginning of XX century
(from Jacek Lassociński’s file)

Streszczenie

Abstract

W artykule zaprezentowano różne metody spawania, stosowane na początku XX wieku, do budowy kotłów
i walczaków.
Przedstawiono wytyczne stapiania gazowego wydane w 1912 r przez Ministerstwo Przemysłu i handlu oraz
w 1925 r przez Komitet Techniczny - P.K.N.

In the article different methods of welding were presented, which were used at the beginning of the 20th
century to construct boilers and boiler drums.
Guidelines of gas fusion issued in 1912 by the Ministry
of Industry and Trade and in 1925 by the Technical Commission – P.K.N. were presented.

Na początku XX wieku przemysł energetyczny był
jeszcze w powijakach. Spawanie, jako technologię łączenia, stosowano głównie w budowie kotłów i walczaków.
W styczniu 1901 r. w Przeglądzie Technicznym opisano konstrukcję kotła wodnorurkowego wykonanego w Fabryce Towarzystwa Akcyjnego W. Fitzner i K.
Gamper w Sosnowcu, w którym komory rurowe zostały
wykonane metodą spawalniczą (rys.1) [1].
Niestety nie ma informacji, jaką metodę zastosowano, używając określenia „komory … szwejsowane”.
Można przypuszczać, ze chodzi o zgrzewanie, podobnie jak w przypadku kotłów zaprezentowanych na wystawie w Düsseldorfie w 1902 r. [2].
Dr inż. Anna Pocica – Politechnika Opolska.
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Duisburska fabryka kotłów wystawiła kocioł, w którym rury płomienne były spajane z przednią ścianą,
prawdopodobnie konstrukcja została wykonana metodą zgrzewania kuziennego.
Technologię zgrzewania opisał prof. S. Anczyc
w artykule zamieszczonym w Przeglądzie Technicznym
w 1909 r. [3]. W metodzie tej części łączone nagrzewano na ognisku koksowym, a następnie po obróceniu
o 180o skuwano je na kowadle, wsuniętym do środka
na długim i silnie utwierdzonym trzonie. Aby uniknąć
obracania kotła, stosowano niekiedy ognisko ruchome
w postaci skrzyni z żarem, umieszczonej na drągu, do
której powietrze doprowadzano giętką rurą. Skuwanie
odbywało się ręcznie, czasami za pomocą młota mechanicznego. Metoda ta miała wiele wad, głównie trudność ogrzania elementów o dużych wymiarach oraz
nierównomierne ogrzewanie powierzchni, ze wszystkimi tego skutkami.

Rys. 1. Kocioł wodnorurkowy wykonany w Fabryce Towarzystwa Akcyjnego W. Fitzner i K. Gamper w Sosnowcu [1]
Fig. 1. Water-tube boiler manufactured in the Factory of Joint-Stock Company W. Fitzner & K. Amper in Sosnowiec [1]

Poszukiwanie lepszych rozwiązań doprowadziło
do opracowania technologii ogrzewania gazem wodnym [3]. Gaz ten dzięki wysokiej kaloryczności dostarczano rurami do palników umieszczonych obustronnie
wokół miejsca złączenia, co zapewniało równomierne nagrzanie elementów. Miejsce ogrzewane skuwało się, jak przy zgrzewaniu ogniskowym, przez obrócenie i ułożenie szwu na kowadle. Kąt obrotu był mniejszy, wynosił 40÷60o, można też było uniknąć obrotu,
umieszczając palniki u szczytu cylindra kotłowego,
a po rozgrzaniu przesuwając kocioł ustawiony na wózku o kilkanaście centymetrów ponad kowadło, umieszczone obok palników.
Zgrzewanie gazem wodnym wykorzystywano do
produkcji nowych kotłów, natomiast przy naprawach
uszkodzonych kotłów stosowano stapianie gazowe [3].
Już w 1903 roku na terenie zakładów Gallowaya
pod Manchesterem uruchomiono wytwornicę tlenu
technicznego, przeznaczonego do spajania gazowego
kotłów, rur itp. [4].
Przez spalanie wodoru w tlenie, mieszających się
w palniku, uzyskiwano płomień, który stapiał założone na siebie brzegi blach [5]. Metodę tę stosowano do
blach o grubości 1÷5 mm, chociaż można było łączyć
blachy o mniejszej lub większej grubości. Gaz roboczy był mieszaniną 4 części wodoru oraz 1 części tlenu i przez zawór redukujący ciśnienie do 0,5 at był dostarczany do miejsca spawania. Gumową rurką gaz
przedostawał się do palnika. W zakładach, w których
zużycie gazu było większe, wytwarzano gazy metodą
elektrolizy wody.

W procesie stapiania gazowego stosowano również mieszaninę acetylenu i tlenu – tego typu technikę z powodzeniem zastosowano we francuskiej marynarce handlowej do naprawy kotłów okrętowych
[6]. Tą metodą naprawiano pęknięcia korozyjne, rysy
i pęknięcia (ponad 1000 napraw w ciągu kilkunastu
miesięcy), wstawiano nowe pierścienie włazowe, rury,
wzmacniano paskami blachy krawędzie szwów nitowanych, uzupełniano „wygryzione” otwory do utwierdzania rurek ogniowych. W okresie kilkunastu miesięcy wykonano naprawy kotłów na 94 okrętach handlowych. Pomimo że metoda ta miała wielu zwolenników
i w świecie doceniano osiągnięcia Francji, stosowanie
jej do naprawy kotłów było ograniczone [3].
Niemieckie Stowarzyszenie Nadzoru Kotłów dopuszczało stapianie jedynie dla mniejszych robót,
a wyniki badań złączy stapianych uzyskane w Sttutgarczie przez prof. Bacha nie wypadły korzystnie. W przypadku małych kawałków blachy połączenia miały dobre właściwości, natomiast połączenia w kotłach były
znacznie gorsze, a w wielu przypadkach wadliwe. Naprawione pęknięcia jeszcze głębiej pękały, powstawały naprężenia w materiale, blachy w sąsiedztwie połączeń były przegrzane i miały strukturę gruboziarnistą,
miejsca łączenia były porowate i zażużlone.
Ponieważ poprawne wykonanie połączenia zależało
od wielu czynników, nie zawsze przestrzeganych przez
wykonawcę, Ministerstwo Przemysłu i Handlu postanowiło ograniczyć zakres stosowania stapiania gazowego do naprawy kotłów. Wytyczne stosowania zawarto w
cyrkularzu z 18 maja 1912 r. (Nr 10816) [7, 8].
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Według Ministerstwa spawanie za pomocą palnika wodorowo-tlenowego lub acetylenowo-tlenowego może być stosowane wyłącznie do naprawy kotłów pracujących pod ciśnieniem nie większym niż
6 at. Naprawie mogą podlegać pęknięcia idące od
brzegu blachy do nitu lub pęknięcia między nitami,
w każdym przypadku nie więcej niż jedno pęknięcie
w całym szwie. Ponadto można uzupełniać brzegi
blach i wgłębienia powstałe wskutek rdzy, pęknięcia
podłużne o długości nie większej niż 20 cm i poprzeczne o długości nieprzekraczającej 5 cm. We wszystkich przypadkach należy stosować przekuwanie
po spawaniu i miejscowe wyżarzanie. Po naprawie
każde połączenie należy sprawdzać przez kilkakrotne uderzenie młotem ręcznym w spojenie i miejsca
sąsiednie, a następnie kocioł poddać próbie ciśnieniowej.
Ze względu na to, że kotłów pracujących pod
tak niskim ciśnieniem było w tym czasie niewiele,
zakres stosowania stapiania do regeneracji kotłów
był bardzo ograniczony. Dopiero w 1925 roku przedstawiono wytyczne do spawania kotłów wysokoprężnych [7, 9].
Podkomisja wyłoniona z Komisji Kotłowej przy Komitecie Technicznym (PKN) stwierdziła, że spawać
można wyłącznie walczaki o średnicy do 900 mm. Dopuszczano jedynie spawanie krawędzi i to tylko dla
szwów podłużnych. Na powierzchni spojenia nie mogło być otworów, z wyjątkiem otworów nitowanych
szwu poprzecznego, na spojenie nie mogły też bezpośrednio oddziaływać spaliny. Współczynnik osłabienia
szwu przyjęto 0,7, przy współczynniku bezpieczeństwa
nie mniejszym niż 4,5. Walczak po spawaniu powinien
być wyżarzony i dwukrotnie poddany próbie ciśnieniowej, po uprzednim opukiwaniu. Wytyczne te dotyczyły
walczaków sprowadzanych z zagranicy, gdyż w Polsce
w tym czasie nie wykonywano kotłów wysokoprężnych.
W sprawach jednostkowych decyzję o stosowaniu spawania gazowego do wykonywania konkretnych kotłów
podejmowało Ministerstwo Przemysłu i Handlu, co było
rozwiązaniem nie do przyjęcia [11].
Zaproponowane przez PKN przepisy zdecydowanie ograniczyły stosowanie spawania do budowy kotłów, uniemożliwiając jednocześnie rozwój tej
technologii. Przeciwko zaproponowanym rozwiązaniom zaprotestowali członkowie Związku Polskiego
Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego [10]. Według
nich przepisy PKN nie normowały rozmieszczenia
i wykonywania spoin, warunków jakim powinny odpowiadać materiały, wymagań stawianych spawaczom, a przede wszystkim ograniczały możliwość
stosowania spawania gazowego i elektrycznego.
Zaproponowano przyjęcie rozwiązań francuskich
[11], które dzięki dokładnemu opracowaniu poszczególnych procedur i dołączeniu przepisów wykonawczych dawały gwarancję bezpieczeństwa
wykonywanych robót spawalniczych, nie hamując
rozwoju spawania acetylenowo-tlenowego i łukowego.
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Rys. 2. Kocioł wykonany w fabryce H. Cegielski Sp. Akc.
w Poznaniu [13]
Fig. 2. Boiler manufactured in the factory of H. Cegielski Joint-Stock
Company in Poznań [13]

Pomimo braku unormowań w Polsce rozpoczęto
produkcję kotłów wysokoprężnych z walczakami spawanymi [12]. W 1929 roku większość walczaków była
sprowadzana z zagranicy, zwłaszcza od Thyssena,
jednak część produkowano w fabryce Ferrum w Katowicach. Walczaki z Katowic miały średnicę 1200 mm,
długość 6200 mm i grubość ścianki do 42 mm. W tym
samym roku rozpoczęto montaż największego w Polsce kotła o powierzchni grzewczej 1200 m2 i ciśnieniu 15 at. Kocioł ten wykonano w fabryce H. Cegielski
Sp. Akc. w Poznaniu (rys. 2) [13].
Wszystkie walczaki, tak kotła, jak i układu chłodzącego, były spawane gazem wodnym. Ze względu na
znaczne wymiary walczaków górnych (średnica 1600
mm, długość 7500 mm, grubość ścianki 34,5 mm) walczaki te mają po dwa szwy podłużne, natomiast walczaki układu chłodzącego (600 mm, długość 6000 mm)
mają jeden szew podłużny.
Spawanie gazem wodnym można było z powodzeniem stosować do blach ze stali niskowęglowych, natomiast metoda ta nie nadawała się do blach ze stali wysokowęglowych i stopowych. Dobre właściwości mechaniczne stali stopowych oraz ich podwyższona odporność korozyjna spowodowały coraz szersze stosowanie tych stali do budowy kotłów parowych.
Towarzystwo Babcock&Wilcox opracowało specjalną technikę spawania, polegającą na użyciu mechanicznie prowadzonych i nastawianych łuków elektrycznych, z zastosowaniem odpowiednio otulonych
elektrod [14]. Polskie przepisy dopiero w 1937 roku
uwzględniły możliwość spawania elektrycznego kotłów za zgodą ministra przemysłu i handlu. Z możliwości tej nie zdążono przed wojną skorzystać i walczaki
były spawane gazem wodnym [16].
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IX szczecińskiego seminarium spawalniczego,
XIV spotkania spawalników wybrzeża.
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Nowatorska polska metoda spawania torów kolejowych

Z archiwów Redakcji Przegląd Spawalnictwa
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Medal i dyplom przyznany za osiągnięcia w dziedzinie spawania szyn
polskim konstruktorom: inż. Tułacza i Gollinga nadany na kongresie Spawalniczym w Londynie, 1936 r.
Z archiwów Redakcji Przegląd Spawalnictwa
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Widok parowozu Pm 36 (u góry) i spawanego szkieletu poszycia tej polskiej torpedy ( u dołu)
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– Perwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A., 1932 r.
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Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
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Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT 
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja Przegląd Spawalnictwa
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ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 14 79
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QIROX

ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
Na zdjęciu stanowisko do spawania latarni ulicznych wykonanych ze stopów Al.
Na stanowisku spawana jest stopa
z rurą latarni.
Robot ROMAT 350 ze sterowaniem
ROTROL II współpracuje ze specjalnym
pozycjonerem o osi swobodnie programowanej konstrukcji Cloos Polska.
Spawanie realizowane jest z zastosowaniem technologii opracowanej przez firmę
Cloos –CP Puls oraz wspomagane podawaniem drutu aluminiowego przez system
DUO DRIVE.
Do spawania zastosowano nowoczesne źródło prądu Quinto CP wyposażone
w systemy: WCM, PAK, PAW, VSM, SVM, PPF, OOE, DOB, IHM, SPAZ, CP PLUS.
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CLOOS Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60, fax: (074) 851 86 61, e-mail: firma@cloos.pl, http://www.cloos.pl
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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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