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Stanisław Opara

Norma ISO 14175 – zmiany
dla użytkowników gazów osłonowych
Standard ISO 14175 – changes
for users of shielding gases
Streszczenie

Abstract

Wdrażanie normy ISO 14175 klasyfikującej gazy osłonowe w części krajów europejskich zostało zakończone,
zaś w części jeszcze trwa. Bazą dla tej normy stały się
znaczące normy EN 439 i AWS A5.32.
Nowa norma wprowadza istotne zmiany w stosunku
do poprzednich regulacji, m.in.:
– precyzyjne oznaczenie gazów osłonowych,
– rozszerzenie zakresu normy,
– zawężenie procentowych zawartości składników
w niektórych podgrupach.

Implementation of standard ISO 14175 for welding shielding gases in part of European countries has been already
completed, in other is still in processing. There are two important standards: EN 439 and AWS A5.32 which became
the base for this new one. ISO 14175 introduces essential
changes in comparison to previous standards, such as:
– the designation system has importantly became more
precise,
– the scope of ISO 14175 has been extended,
– the range percentage of components has been reduced in some of subgroups.

Wstęp
Początki praktycznego zastosowania gazów osłonowych do spawania łukowego elektrodą nietopliwą (TIG)
sięgają przełomu lat 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku, zaś w latach 50-tych zaczęto wykorzystywać gazy
osłonowe do spawania elektrodą topliwą (MIG). W obu
przypadkach stosowano argon i hel. Nieco później również dwutlenek węgla znalazł zastosowanie jako osłona gazowa w metodzie MAG. W latach 60. ubiegłego
wieku zaczęto stosować różne kombinacje gazów obojętnych i aktywnych do osłony podczas spawania łukowego elektrodą topliwą. Łatwość mechanizacji i robotyzacji procesu, poprawa środowiska pracy spawacza,
zwiększenie wydajności spawania i jakości spoin to
główne powody, dla których techniki spawania łukowego, a szczególnie MIG/MAG, dynamicznie się rozwijają.
Pierwsza europejska norma dla gazów osłonowych EN 439 została zatwierdzona przez CEN
w 1994 r. W głównej mierze oparta była na normie
niemieckiej DIN 32526 z 1978 r., w której gazy i mieMgr inż. Stanisław Opara – Linde Gaz Polska
Sp. z o.o.
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szaniny gazowe zostały po raz pierwszy podzielone na grupy, w zależności od ich potencjału oksydacyjnego, tzn. zawartości O2 i CO2. W 1997 r. EN
439 została zastąpiona normą ISO 14175, ale nie
w skali światowej.
Druga norma regulująca spawalnicze gazy osłonowe – AWS A5.32, konkurencyjna w stosunku do
EN 439, została opracowana w USA przez American
Welding Society. W normie tej zastosowano zupełnie
inne kryteria klasyfikacji i oznaczania gazów. Amerykanie oparli się na składzie chemicznym gazów. Norma
AWS A5.32 służyła również jako podstawa krajowych
norm w innych państwach.
Prace nad nową normą ISO 14175 rozpoczęły
się w 2004 r. Grupa robocza wyznaczyła sobie zadania, mające na celu przeanalizowanie dwóch znaczących norm i znalezienie jednego, akceptowalnego rozwiązania, które byłoby podstawą nowej normy
– ISO 14175 – o szerokim, międzynarodowym obszarze obowiązywania.
Gdy założenia nowej normy zostały ustalone,
w Stanach Zjednoczonych norma AWS A5.32 została
wycofana i zastąpiona normą ISO 14175, a w Europie proces wdrażania tej normy jest obecnie podczas
realizacji.
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Zakres normy ISO 14175
W porównaniu z EN 439 zakres normy ISO 14175
został rozszerzony. Dodano procesy laserowe – spawanie i cięcie, a także proces lutospawania łukowego. Gazy rezonatorowe oraz gazy palne nie są objęte nową normą. Ochrona grani, która była wyspecyfikowana w EN 439, w nowej normie ISO 14175 została
umieszczona w „procesach pokrewnych”.

5% CO2

18% CO2

Najważniejsze zmiany
Klasyfikacja gazów osłonowych jest oparta na reaktywności gazu lub mieszaniny i wprowadza podział
na grupy:
I:
gazy obojętne i obojętne mieszaniny gazów
M1, M2 i M3: utleniające mieszaniny zawierające tlen i/lub dwutlenek węgla
C:
silnie utleniający gaz i mieszaniny CO2/O2
R:
redukujące mieszaniny
N:
nisko reaktywny gaz lub redukujące mieszaniny
gazów, zawierające azot
O:
tlen
Z:
mieszaniny gazów zawierające składniki niewymienione lub mieszaniny o składzie innym niż podane
w tablicy I.

Wszystkie grupy główne (z wyjątkiem Z) są podzielone na podgrupy, a podstawą tego podziału jest obecność różnych składników mających wpływ na reaktywność oraz ich poziom.

Oznaczenie gazów
Obecnie kompletne oznaczenie gazów wg nowej
normy zawiera także ich skład chemiczny. Identyfikacja gazów osłonowych, oparta na symbolach pojedynczych składników gazowych (Ar – argon, C – dwutlenek węgla, H – wodór, N – azot, O – tlen, He – hel)
i ich zawartości procentowej, została zaczerpnięta z
systemu przyjętego w normie AWS A5.32. Składnik gazowy z największą zawartością procentową jest traktowany jako gaz podstawowy i zawsze umieszczany jest
na pierwszej pozycji.
Nowy system oznaczania jest bardziej precyzyjny, ale zachowuje pewną elastyczność. Według nowej normy możliwe jest umieszczenie w technologicznej instrukcji spawania tylko gazu, np. M21 bez specyfikowania jego składu. Jednak dla uniknięcia ewentualnych pomyłek, pełne oznaczenie gazu musi być podane na jego opakowaniu.

Rys. 1. Wpływ gazu osłonowego w procesie spawania metodą MAG.
Fig. 1. Influence of shielded gas in welding process using MAG method.

zawężone. Jednym z głównych zarzutów dotyczących
starej normy były zbyt szerokie zakresy kilku grup. Na
przykład: dla starej grupy M21 zawartość CO2 mogła obejmować zakres 5÷25%, co w praktyce oznaczało znaczące różnice w uzyskanych efektach spawalniczych przy wykorzystaniu mieszanin o skrajnych
zawartościach dwutlenku węgla (rys. 1). Pomimo, że
podgrupa M21 (wg EN 439: 5÷25% CO2) jest obecnie
podzielona na podgrupy: M20 (5 do 15% CO2) i M21
(15÷25% CO2), to popularna mieszanina osłonowa Linde CORGON®18 (18% CO2 + Ar) pozostaje w tej samej
grupie. Nowością w normie ISO 14175 jest minimalna
zawartość procentowa składnika gazowego w mieszaninie. Zmiana ta dotyczy wszystkich grup i obecnie zamiast > 0% zawartość składnika mieszaniny wynosi >
0,5%. Jeżeli zawartość dodatku gazowego jest mniejsza niż 0,5%, to mieszanina gazowa jest umieszczana w grupie Z.

Tolerancje mieszanin
Tolerancje mieszanin zostały zmodyfikowane, ale
zmiany w stosunku do normy EN 439 są niewielkie:
przy zawartości składnika gazowego poniżej 1% nowa
norma nie określa dopuszczalnych tolerancji.

Czystość i punkt rosy
Klasyfikacja grup
Do grup głównych dodano kilka nowych podgrup,
inne natomiast usunięto. Liczba podgrup jest znacząco rozszerzona, a zakresy zawartości ich składników

W grupach głównych M wymagane minimum czystości wzrosło do 99,9% z 99,7%, a w grupie C do 99,8%
z 99,7%. Dopuszczalna wilgotność pozostaje niezmieniona, z wyjątkiem grup C i O, dla których maksymalna
wilgotność została zmniejszona.
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Tablica I. ISO 14175 – Klasyfikacja gazów technologicznych do spawania i procesów pokrewnych
Table I. ISO 14175 – Classification of technological gases used for welding and similar processe
Symbol
Grupa
główna
I

M1

M2

M3

C
R

N

O
Z
a
b

Klasyfikacja gazów technologicznych do spawania i procesów pokrewnych

Podgrupa
1
2
3
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
1
2
1
2
3
4
5
1

utleniający
CO2

neutralny
O2

He

niskoreaktywny

H2

N2

100

0,5≤ CO2≤ 5
0,5≤ CO2≤ 5
0,5≤ CO2≤ 5
5 ≤ CO2≤ 15
15 ≤ CO2≤ 25
0,5≤ CO2≤ 5
5 ≤ CO2≤ 15
5 ≤ CO2≤ 15
15 ≤ CO2≤ 25
15 ≤ CO2≤ 25
25 ≤ CO2≤ 50
25 ≤ CO2≤ 50
5 ≤ CO2≤ 25
25 ≤ CO2≤ 50
100
reszta

0,5≤ O2≤ 3
0,5≤ O2≤ 3

3 ≤ O2≤ 10
3 ≤ O2≤ 10
0,5≤ O2≤ 3
3 ≤ O2≤ 10
0,5≤ O2≤ 3
3 ≤ O2≤ 10
10 ≤ O2≤ 15
2 ≤ O2≤ 10
10 ≤ O2≤ 15
10 ≤ O2≤ 15
0,5≤ O2≤ 30

resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa

100
0,5≤He≤ 95

resztaa
resztaa
resztaa
resztaa
resztaa

100

0,5≤ H2 ≤ 5

0,5≤ H2 ≤ 15
15≤ H2 ≤ 50

0,5≤ H2 ≤ 10
0,5≤ H2 ≤ 50

100
0,5≤ N2 ≤ 5
5≤ N2 ≤ 50
0,5≤ N2 ≤ 5

Mieszaniny gazów zawierające składniki niewyszczególnione lub mieszaniny o składzie innym niż wyszczególniony zakres składu b

Dla celów klasyfikacji, argon można zastąpić – częściowo lub całkowicie – helem.
Dwie mieszaniny gazów klasyfikowane jako Z nie mogą być zamiennie stosowane.

Znakowanie
Norma ISO 14175 narzuca czytelne oznakowanie
wszystkich opakowań gazów: nazwę wytwórcy lub dostawcy, nazwę handlową gazu, np. CRONIGON®2,
oznaczenie gazu zgodne z normą, informacje z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

Wnioski końcowe
Norma ISO 14175 określająca wymagania w zakresie klasyfikacji gazów osłonowych stosowanych
w procesach spawalniczych istotnie modyfikuje poprzednią normę EN 439. Gazy i mieszaniny gazowe
używane do spawania łukowego i procesów pokrewnych nie są traktowane jako materiał pomocniczy, lecz
jako integralna część procesu.
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Zasadnicze zmiany w klasyfikowaniu gazów zostały
tak opracowane, aby gazy i mieszaniny gazowe z tych
samych podgrup powodowały jednoznaczne zachowania chemiczne. Ponadto dla kompletnego oznaczenia
gazu osłonowego, potwierdzającego identyfikację produktu, każde opakowanie z gazem musi być właściwie
oznakowane. Deklarowanie składu gazu osłonowego
jest zapożyczone z amerykańskiej normy AWS A5.32
– oznaczenie zawiera symbole składników gazowych
wraz z ich zawartością procentową.

Literatura
[1] Ferenc K., Ferenc J.: Spawalnicze gazy osłonowe i palne,
WNT, Warszawa 2005.
[2] Materiały firmy Linde.
[3] Normy: EN 439, ISO 14175.
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Szkolenie spawaczy
w okresie rozwoju metod projektowania,
technologii, materiałów i urządzeń
Problems of welders training on account
of design methods, technology, materials,
and equipment development
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono zasady i nowe możliwości szkolenia spawaczy metodą TKS. Na tle amerykańskich norm
ASTMA przedstawiono nowe możliwości wykorzystania
spawarek elektronicznych prądu zmiennego prostokątnego niesymetrycznego oraz problematykę systemów szkolenia i elektronicznej oceny przydatności spawaczy opartej na analizie obrazu z kamer cyfrowych.
Omówiono wpływ techniki ręcznego spawania na temperaturę jeziorka spawalniczego.
Analizowano możliwości współpracy specjalistów
zajmujących się szkoleniem spawaczy z projektantami i
programistami nowoczesnego sprzętu spawalniczego.
Przedstawiono tradycyjne sposoby projektowania wytrzymałości i technologii spawania stali energetycznych. Na
przykładzie wykresu próby rozciągania w skali mikro omówiono ocenę zapasu na odkształcenia newralgicznych
części spoiny. Opisano też nowe wyzwania związane ze
spawaniem superwytrzymałych stali konstrukcyjnych, nowoczesnych stali martenzytycznych stosowanych w elektrowniach, współczesnych stali nierdzewnych i stopów niklu.

The following article describes the principles of the
TKS method and the new possibilities that method opens
in the field of welders training. Author introduces the new
capabilities of electronic square asymmetrical AC welding
machines and the challenges facing the researchers working on training systems and electronical evaluation of welders’ aptitude based on the analysis of the image from
digital cameras. The influence of manual welding technique on the temperature of welding pool and the analysis
of the possibility for the specialists in welders training to
compete with the designers and programmers of the high-tech welding equipment have been also discussed. In
the last part the article outlines the traditional methods of
designing strength and welding technology for the steel
for power engineering. The estimation of the deformation
margin for the parts of weld of key importance has been
presented basing on the diagram of the micro scale tensile test. Author introduces also the new challenges connected with welding the high-strength steel, martensitic steel
for power plants, modern stainless steel and nickel alloys.

Powtarzalność ręcznego spawania
w metodzie szkolenia TKS
W wielu przypadkach komputerowe systemy obliczeniowe nadal nie nadążają za możliwościami reakcji móMgr inż. Ryszard Jastrzębski – Instytut Łączenia Metali w Krakowie, mgr. Anna Śliwińska
– Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.,mgr inż.
Adam Jastrzębski – Kobax Lublin Sp. z o.o. Biuro
Techniczne Niemcy.

zgu ludzkiego w obszarze reakcji w czasie rzeczywistym
na zmiany ruchu źródła ciepła i obrazu jeziorka spawalniczego. Obecny poziom automatyki w spawalnictwie
nie jest w stanie kontrolować w pełni przedstawionych
algorytmów analizy wizualnej procesu spawania.
W 2009 roku opublikowano w „Przeglądzie Spawalnictwa” artykuł W. Lucasa, J. Smitha, C. Balfora,
D. Bertaso, G. Meltona z Angielskiego Instytutu Spawalnictwa TWI i Liverpool University, dotyczący rozpoznawania przez komputery granicy jeziorka spawalniczego [9]. Okazuje się, że są czynności, z którymi spawacz poradzi sobie bez problemu, ale dla komputerów
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a)

b)

wizualizacja
umiejętności spawacza

obserwacja
miejsca spawania

obserwacja
podawania drutu

obserwacja
ruchów palnika

obserwacja
drugiej
strony przetopu

Rys. 1. Przedstawienie tzw. przestrzeni Mahalanobisa Parametry spawania Welding parameters
Fig. 1. Presentation of the so-called ‚Mahalanobis space’

mogą one stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego robot
przemysłowy nie wykona każdej spoiny, którą może
wykonać spawacz.
Postęp wiedzy w zakresie szkolenia pozwala na osiąganie pozornie niemożliwych efektów w zakresie jakości i powtarzalności ręcznego spawania. Niektóre projekty mówią o rejestrowaniu wieloma kamerami ruchów
spawacza, obróbki cyfrowej tych obrazów i uczenia go
przez porównywanie ruchów robota z ruchami spawacza
w zależności od sytuacji i obrazu jeziorka spawalniczego. Instytut Łączenia Metali z Krakowa ma znaczący
udział w tych badaniach.
Ważna jest odpowiedź na pytanie, jak kontrolować
precyzję ręcznego spawania i w sposób obiektywny
oceniać pracę spawaczy.
Badacze japońscy, wykorzystując postęp w rejestracji cyfrowej, stworzyli przestrzeń wektorową opisującą ruchy spawacza. Porównują oni parametry i rozrzut parametrów ruchu ręcznego spawania kursanta ze
spawaczem ekspertem. Na tej podstawie możliwe jest
określenie odległości w tzw. przestrzeni Mahalanobisa
ujmującej różnice pomiędzy umiejętnościami kursanta
a umiejętnościami eksperta w spawaniu [4, 5]. Parametr ten określa powtarzalność ruchów rąk spawaczy
(rys. 1b).
Takie podejście do problematyki szkolenia jest
przykładem matematycznej oceny kwalifikacji spawaczy. Natomiast metodyka oceny umiejętności psychotechnicznych i predyspozycji do wykonywania spoin
w zmieniających się warunkach wymaga wielu prac badawczych.
W rozwiązaniu tego problemu pomagają szybko
rozwijające się nauki społeczne. Z badań wynika, że
człowiek nieświadomie postępuje według określonej
logiki wpojonej na kursach spawania. Ponieważ myślenie nieświadome jest silniejsze od woli człowieka, można wnioskować o większej niż by się wydawało powta-
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rzalności procesów ręcznego spawania.
Polska metoda szkolenia spawaczy opiera się na
precyzyjnym opisie działania mózgu. Neuronowy model 12 typów zdolności spawacza przedstawiono w literaturze [6]. Psychologiczne aspekty tej funkcjonalnej
budowy symulowanej przez oprogramowanie komputerowe zwane sztucznymi sieciami neuronowymi omówiono w artykule [7]. Z analizy sposobu uczenia osób
o różnych typach zdolności wynika, że tradycyjny system szkolenia spawaczy opiera się na wykorzystaniu
obserwacyjnych zdolności humanisty. Umysł praktyczny może przez przypadek nauczyć się spawania, natomiast umysł ścisły, jeśli nie rozumie zjawisk fizycznych, szybko zrezygnuje z nauki spawania. Próba wykorzystania uczenia sieci neuronowych fizyki na wynikach obliczeń numerycznych zjawisk fizycznych spawania znacznie przyspieszyła przewidywanie kształtu spoiny i umożliwiła sterowanie spawaniem w czasie rzeczywistym. W przypadku biologicznej sieci neuronowej tę samą rolę odgrywa nauka fizyki opisowej
spawania w silnych emocjach. Powoduje to znaczne
przyspieszenie szkolenia i zwiększenie powtarzalności
jego jakości. Wymaga to jednak od instruktora większej wiedzy dotyczącej wpływu dynamiki ruchu uchwytu i dodawania drutu na przebieg zjawisk fizycznych
spawania i zdolności psychologicznych w odblokowaniu mechanizmów obronnych. Przy wolnym sterowaniu
nie ma problemu z wykonywaniem poleceń instruktora, lecz przy szybkim przetwarzaniu informacji wzrokowej, występującym przy spawaniu, algorytmy zakodowane w podświadomości są silniejsze od woli spawacza. Średnio po tygodniu szkolenia kursant wykonuje
polecenia instruktora. Problem polega jeszcze na tym,
że większość instruktorów spawa automatycznie i nie
potrafi logicznie opisać swoich czynności. Aby ułatwić
szkolenie instruktorów, poniżej opiszemy najważniejsze zasady koordynacji ruchu z obserwacją przy spa-
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waniu MIG, MAG drutem proszkowym, TIG oraz elektrodą otuloną stali kwasoodpornych, a szczegółów należy szukać w literaturze zagranicznej dostępnej na
stronie: www.ilm.pl/polska/art.htm.
W pracy podano możliwości współdziałania opisu
słownego z opisem wizualnym plakatów do nauki spawania poprzez zamianę tekstu i obrazu [6].
Tym sposobem sens języka technicznego może
być przedstawiony językiem obrazów, podobnie jak
stworzony w Bizancjum język ikon. Można tą metodą
tworzyć środki audiowizualne wspomagające naukę
spawania. Przykład takiego plakatu autorstwa historyka sztuki mgr Katarzyny Tuz można znaleźć na stronie
internetowej: www.ilm.pl/polska/kal.htm.
Przykład wykorzystania takiego szkolenia do nauki spawania rozgałęzień rurowych podano w pracy
[6]. Trudność w spawaniu polega na tym, że w każdym punkcie musi być inne ustawienie uchwytu MAG
względem spawanego połączenia dwóch rur. Dla wielu przypadków zastosowań w narożniku dopuszcza się
spoinę pachwinową. Jednak w przypadku odpowiedzialnych konstrukcji, np. stadionów, wymagane jest
pełne wtopienie. Każdy technolog wie, że pełne wtopienie uzyskujemy wówczas, gdy elektroda naciera na
topiony materiał pod kątem 60o (stąd wzięło się ukosowanie na U lub tulipan). Jak to zrobić, gdy kąt pomiędzy rurami wynosi 30o, pozostawiamy inwencji polskich
technologów.

Tradycyjne sposoby projektowania
konstrukcji spawanych
Dotychczasowe podejście do projektowania połączeń spawanych sprowadza się do policzenia naprężeń i pomnożenia ich przez współczynnik. Ale czy do
materiałów niejednorodnych można stosować abstrakcyjne pojęcie naprężeń spawalniczych?
Na rysunku 2 przedstawiono krzywe wytrzymałości
mikroobszarów w spoinie. Kilka lat temu pojawiły się w
USA mikroskopowe maszyny wytrzymałościowe działające jak dziurkacz, który wycina mikro otwór w folii
przekroju poprzecznego spoiny. Otrzymane z tej próby wykresy zależności siły od mikroprzemieszczenia
komputer przekształca w krzywe otrzymywane z rozciągania dużych próbek. Jedynym możliwym sposobem analizy tych wykresów jest analiza odkształceń.
Jak wynika z rysunku, bez podgrzania powstaną mikropęknięcia, które podczas pracy zamienią się w pęknięcia. Po podgrzaniu w wyniku zmniejszenia odkształceń plastycznych o ∆L i zmniejszenia twardości (na rys.
2 zamiana krzywej D na krzywą C) nie wystąpią mikropęknięcia. Dlatego nestor polskiego spawania pod
wodą dr Marian Bal podczas wykładów na AGH twierdził, że podgrzewanie jest ważniejsze od wyżarzania.
Jak ważnym problemem w projektowaniu jest kryterium odkształceń cieplnego skurczu spoiny podczas
montażu, doskonale wiedzą projektanci mostów.

Rys. 2. Krzywe wytrzymałości różnych obszarów złącza spawanego stali 10HM
Fig. 2. Strength curves of different areas of the welding joint made
of steel 10HM

Kontrola procesów cieplnych
spawania stali konstrukcyjnych,
nierdzewnych i stopów niklu
na etapie projektowania
wg normy ASTME
Dotychczasowe zasady w przypadku tych stali sugerowały, żeby ograniczać prąd spawania i zwiększać
prędkość spawania, co zmniejsza stabilność procesu
doprowadzając do wadliwości spoin. Wykonywano jednak spoiny ze stali austenitycznej, tak aby kolor ściegu
był złoty. Nie przejmowano się teoriami i zamiast zmieniać parametry spawania TIG dodawano więcej drutu,
odbierając z jeziorka spawalniczego więcej ciepła.
Naukowcy zmienili zdanie wówczas, gdy firma Lincoln przedstawiła w Przeglądzie Spawalnictwa urządzenia do spawania MAG prądem zmiennym niesymetrycznym, które dzięki zmianie wielkości prądu dodatniego i ujemnego oraz czasu jego trwania pozwalały
badać właściwości spoin przy ciągłej zmianie szybkości wtopienia.
Okazało się, że przy stałej energii liniowej, wskutek zmiany ilości topionego drutu, w szerokim zakresie zmienia się wytrzymałość spoiny ze stali drobnoziarnistych.
Wtedy też pojawiły się projekty nowych norm ASTME w USA pozwalające stosować zamiast energii liniowej energię masową (energię potrzebną na stopienie 1
funta spoiny).
Trzeba odpowiedzieć na pytanie jak bez rozwiązywania równań wymiany ciepła z uwzględnieniem ciepła
topienia drutu można wyprowadzić parametr spawania,
który by dobrze opisywał nie tylko hartowanie się spoiny, ale również rozrost ziaren i procesy korozji stali kwasoodpornych.
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Rys. 3. Stary i nowy model analizy procesów cieplnych spawania
Fig. 3. The old and the new model of the welding thermal process analysis

Warto się też zastanowić, dlaczego spawania termitowego szyn o bardzo dużej energii liniowej (krótki
czas zalewania formy, duży równoważnik węgla) nie
udało się zastąpić spawaniem elektrycznym.
Aby ocenić wpływ ciepła topienia na procesy metalurgiczne, należy porównać stosunek dostarczonej
energii do energii zużytej na topienie spoiny.
(1)
(2)
		

gdzie: Q – ciepło dostarczone; Qtopienia – ciepło potrzebne do stopienia spoiny; Em – ilość energii zużytej na wykonanie 1 kg spoiny;
Eliniowa – energia liniowa; U – napięcie łuku; I – prąd spawania;
S – przekrój poprzeczny spoiny; vsp – szybkość spawania; Cv – ciepło
topienia; ρ – gęstość; µ – sprawność.

Jakość spoiny będzie zależała od ilości energii
wprowadzonej na 1kg spoiny. Ten parametr jest wprost
proporcjonalny do energii liniowej i odwrotnie proporcjonalny do przekroju ściegu.
Wraz ze wzrostem przekroju ściegu przy tej samej
energii liniowej rośnie wytrzymałość spoiny, a wytrzymałość spoin stali drobnoziarnistych o bardzo dużej
wytrzymałości liniowo spada wraz z energią zużytą na
jednostkę masy spoiny.
Na pole powierzchni przekroju spoiny wpływa
szybkość topienia drutu i głębokość wtopienia.
Zwiększenie szybkości topienia można było
uzyskać dzięki zamianie drutu pełnego na stopiwo
w postaci rurki o zwiększonej powierzchni topienia,
czyli drutu proszkowego.
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Dlatego drutami proszkowymi można było spawać
z większą energią liniową i uzyskiwać dobrą udarność
w niskich temperaturach i mniejszą szerokość strefy
naprężeń spawalniczych rozciągających (równych granicy plastyczności).
Możliwość regulacji przebiegu prądu zmiennego prostokątnego niesymetrycznego umożliwia regulację głębokości wtopienia i szybkości stapiania
drutu, a więc przekroju spoiny, przy tej samej energii liniowej.

Projektowanie techniki spawania
Powstanie nowej generacji urządzeń spawalniczych i nowych możliwości wynikających z wprowadzenia norm amerykańskich przekonały naukowców
spawania z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie
do podjęcia wysiłków nad opracowaniem technik
spawania pozwalających uzyskać podobne efekty
przy tradycyjnych urządzeniach spawalniczych jak
przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń prądu
przemiennego.
Okazało się, że „spawacze – złote rączki” w czołowych firmach przemysłu chemicznego techniką spawania osiągali podobne efekty. Co ciekawsze, pracownicy ILM bronili na AGH prace magisterskie, w których
dzięki zastosowaniu nowych technik spawania osiągano niewiarygodne wyniki, np. udarność spoin zakosowych była większa niż spoin wielościegowych.
Dzisiaj, wobec opublikowanych badań [2] i wprowadzenia nowych norm amerykańskich, należy w sposób
uporządkowany zająć się tym problemem. Przyjrzyjmy się więc bilansowi ciepła przy nagrzewaniu jeziorka spawalniczego.
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Rys. 4. Wpływ położenia łuku w stosunku do jeziorka na głębokość wtopienia i temperaturę jeziorka
Fig. 4.The effect of arc position relative to the weld pool on pool temperature and penetration depth

gdzie Cwł. – ciepło właściwe, Q – ciepło dostarczone podczas spawania; Qtopienia – ciepło potrzebne do stopienia spoiny.

nia powinna maleć. W rzeczywistości mechanizm jest
bardziej skomplikowany.
Drugi sposób to zmiana położenia łuku w stosunku
do jeziorka przy spawaniu MAG i MIG. Gdy łuk znajduje się w tylnej części jeziorka spawalniczego, to gorące

Jak wynika ze wzoru (3), przy stałej ilości topionego
stopiwa, aby uzyskać idealną spoinę, wystarczy kontrolować temperaturę jeziorka. Jak mierzyć temperaturę jeziorka podczas ręcznego spawania?
Spawacz nie może mierzyć temperatury jeziorka,
lecz wie, jak ją obniżać. W przypadku stali austenitycznych temperaturę jeziorka określa kolor spoiny. Idealna spoina powinna być złota.
W przypadku sprawdzania umiejętności spawacza
do spawania stali superwytrzymałych lub nowoczesnych energetycznych stali martenzytycznych wstępnym kryterium dopuszczenia spawaczy do pracy może
być pospawanie rury austenitycznej. Rysunek 4 ilustruje możliwości wpływania na temperaturę jeziorka poprzez parametry spawania.
Pierwszy sposób kontroli to zmniejszenie wielkości
jeziorka spawalniczego przez znaczne skrócenie długości łuku elektrycznego przy spawaniu TIG. W spawaniu MAG zmniejszenie jeziorka spawalniczego uzyskujemy przez zmianę dynamiki łuku (zmniejszenie
kąta rozwarcia stożka łuku, zmianę mieszanki gazowej) lub zmniejszenie napięcia powierzchniowego. Ponieważ topienie następuje w wyniku kontaktu gorących
gazów z podłożem, ilość stopionego podłoża zależy
od przepływu gorących gazów (topienie przez przewodnictwo cieplne można pominąć), którego miernikiem jest przepływ jonów. Jeżeli nie zmieniamy przepływu, a tylko odsuniemy blachę (wydłużamy łuk), to
wysokość topionego walca, czyli głębokość wtopie-

Rys. 5. Sposób wykonania rozgałęzienia rurowego (pod kątem 30°)
konstrukcji stadionu metodą MAG: a – układ ściegów lica, b – przetop w narożniku (widoczny w lusterku)
Fig. 5. MAG welding of a (30°) pipe branch for stadium structure:
a – arrangement of weld face beads, b – full penetration in the
corner (mirror viev).

(3)
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gazy zamiast topić podłoże i odbierać ciepło topienia
nagrzewają jeziorko, które ze względu na małą przewodność cieplną w kierunku z góry do dołu jest w tym
procesie izolatorem cieplnym.
Trzecim sposobem zmiany temperatury jeziorka
jest zmiana kąta pochylenia łuku elektrycznego. Składowa pionowa ciśnienia odsuwa ciekły metal na boki
i pozwala gorącym gazom docierać do podłoża i topić
coraz głębsze warstwy.
W przypadku spawania metodą ciągnięcia składowa pozioma przenosi ciekły metal do nadlewu,
a gazy swobodnie docierają do coraz głębszych
warstw, topią je, a ciepło topienia obniża temperatu-

rę jeziorka spawalniczego. Jeżeli spawamy metodą
pchania, składowa pozioma przepycha ciekły metal
z topionego drutu przed łuk i wtedy składowa pionowa ciśnienia ugina ciekły metal z topionego drutu, gazy
nie docierają do podłoża i zamiast topić i chłodzić,
grzeją jeziorko.
Zbyt duża temperatura jeziorka spawalniczego powoduje różnice napięcia powierzchniowego środka
i brzegów, co prowadzi do mieszania się jeziorka,
a w efekcie zabieranie żużla do środka jeziorka. Aby
uniknąć zażużlenia, należy obniżać temperaturę jeziorka przez zmniejszenie napięcia łuku lub większą szybkość spawania.

Wnioski
Nowe materiały wymusiły rozwój elektronicznych urządzeń spawalniczych, dzięki którym rozwinęła się teoria umożliwiająca osiąganie tych samych
efektów dzięki wprowadzeniu odpowiedniego systemu szkolenia spawaczy. Jest możliwe sprawdze-

nie sprawności psychofizycznej spawaczy w wyniku
rejestracji filmowej ruchów spawacza. Nowoczesne
materiały wymagają jednak kontroli temperatury jeziorka, położenia łuku w stosunku do jeziorka i zmiany kąta ustawienia uchwytu w kierunku spawania.
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15-17.06.2010

Finlandia, Helsinki

Organizator

Lenexpo Fairgrounds
www.welding.lenexpo.ru

Beijing Essen Welding & Cutting Fair

Messe Essen GmbH
http://www.biztradeshows.com/messe-essen/

Welding. Related Technologies – 2010
Pipeline Transport – 2010
Non-Destructive Testing

The E.O. Paton Electric Welding Institute
sv@ntk.in.ua
www.weldexpo.com.ua/

International Conference on Life
Management and Maintenance
for Power Plants BALTICA VIII 2010

Asa Avall
asa.avall@vtt.fi

5th International Conference
on Advances in Production
Engineering APE 2010

Politechnika Warszawska
mgr inż. Jolanta Korkosz
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
sekretariat@ape2010.pl

The 20th International Offshore (Ocean)
and Polar Engineering
Conference & Exhibition – ISOPE 2010

ISOPE TPC
www.i.sope.org
meetings@isope.org

17-19.06.2010

Warszawa

20-26.06.2010

Pekin, Chiny

11-17.07.2010

Istambuł, Turcja

Kongres Międzynarodowego
Instytutu Spawalnictwa

Gedik Education & Social Foundation
info@gedikegitimvakfi.org.tr
www.gedikegitimvakfi.org.tr

12-15.10.2010

Wiedeń, Austria

International Welding Trade Fair

Schweiβtechnische Zentralanstalt, Martina Leibl
martina.leibl@sza.info
www.sza.info

14-15.10.2010

Wiedeń, Austria

International Congress on Welding
and Joining JOIN-EX 2010

Schweiβtechnische Zentralanstalt, Martina Leibl
Martina.leibl@sza.info
www.sza.info

21-24.10.2010

Sofia, Bułgaria

The 2nd South-East European IIW Interac- Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering
tional Congress Welding – HIGH-TECH info@iiwcongress2010.com
Technology in 21st Century
www.iiwcongress2010.com

26-30.10.2010

Hannower, Niemcy

02-04.11.2010

Atlanta, USA

13-17.11.2010

15-17.12.2010

Luxor, Egipt

Hongkong

21st International Steel Metal Working
Technology Exhibition EuroBLECH

Mack Brooks Exhibitions Ltd
info@euroblech.com
www.euroblech.com

AWS American Welding Society
Fabtech International & AWS Welding
info@aws.org
Show
www.aws.org

Interactional Symposium on Science
and Processing of Cast Iron (SPCI-9)

Dr. Mohamed Waly, Secretary General SPCI-9
Technical Committee, Central Metallurgical
Research and Development Institute
mwaly@cmrdi.sci.eg
www.cnirdi.sci.eg/evenls

13th International Symposium
on Tubular Structures

Department of Civil Engineering
The University of Hong Kong
istsl3@hku.hk
www.hku.hk/civil/ISTS13

Opracowano na podstawie materiałów z BIULETYNU Instytutu Spawalnictwa nr 2/2010
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Grupa firm Gas Control Equipment
europejski lider w produkcji sprzętu gazowego
Grupa firm Gas Control Equipment jest europejskim
liderem w produkcji sprzętu gazowego. Centrala firmy mieści się w Malmöe (Szwecja), a na terenie całego świata rozmieszczone są firmy wchodzące w skład
grupy min. GCE Norden w Szwecji, GCE ltd. Rhöna
w Niemczech, Autogen w Czechach, Charledave we
Francji, Mujelli we Włoszech, GCE Kft na Węgrzech
oraz GCE Sp. z o.o. w Polsce. Firma posiada centra
produkcyjne w Europie i Azji natomiast w całej grupie
zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników.
Osprzęt gazowy produkowany jest w czterech grupach asortymentowych:
– Osprzęt do cięcia i spawania gazowego
– Osprzęt do gazów medycznych
– Osprzęt do gazów specjalnych o wysokiej czystości
– Zawory butlowe
Zakłady produkcyjne GCE pracują zgodnie z normą,
jakości ISO 9001 i posiadają wszystkie europejskie dopuszczenia i certyfikaty. Firma dokłada wszelkich starań, aby sprzęt produkowany przez nią odznaczał się
wysoką, jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem.
GCE, jako jedna z nielicznych firm także nieustannie
udoskonala swoje produkty wprowadzając coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne mające
na celu wygodę i komfort pracy użytkownika.
GCE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1998 roku. Ponad10-letnia obecność na polskim
rynku pozwoliła klientom dokładnie poznać oraz przetestować produkty w praktyce, a co za tym idzie wyrobić
sobie o nich właściwą opinię. O wysokim poziomie zadowolenia klientów świadczy to, że firma GCE jest uznawana za jednego z liderów na polskim rynku spawalniczym
i nieprzerwanie notuje wzrosty sprzedaży rok do roku.
W ostatnich latach byliśmy świadkami potężnego
boomu gospodarczego, dzięki któremu jak grzyby po
deszczu powstawały nowe firmy, a te z kolei potrzebowały własnych hal produkcyjnych i specjalistycznego
sprzętu. Dzisiaj motywem przewodnim wszelkich działań jest z kolei szukanie oszczędności oraz rozwiązań,
które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczność
i optymalizację wykonywanej pracy.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Państwu oferty firmy na dysze i palniki maszynowe oraz
osprzęt do zasilania gazem.
W ofercie firmy GCE znajduje się bardzo szeroka gama palników maszynowych o różnej średnicy
oraz długości zgodnych ze standardami mocowania
do portali CNC dostępnych na rynku. Palniki BIR A+ i
BIR PMY+ dodatkowo wyposażone są w system chłodzenia Coolex® opatentowany przez firmę w Europie
i USA. Polega on na tym, że podczas podgrzewania
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materiału część tlenu podgrzewającego dostaje się do
kanału tlenu tnącego, co z kolei powoduje schładzanie dyszy. Pozwala to na wyeliminowanie bardzo często spotykanego w tradycyjnych dyszach efektu ich nagrzewania się do bardzo wysokiej temperatury (około 500ºC) i przyklejania się odprysków podczas cięcia
oraz zatykania kanałów wylotowych, co może spowodować cofnięcie płomienia. System Coolex® poprzez
wydłużenie żywotności dysz pozwala uniknąć niepotrzebnych przestojów w pracy, a także w znaczny sposób obniżyć koszty samego cięcia.
Dobór dyszy maszynowej w zależności od zastosowanego gazu palnego, ciśnienia tlenu, prędkości cięcia
czy wreszcie rodzaju palnika umożliwia zoptymalizowanie procesu cięcia (tabela). Każda dysza przed opuszczeniem fabryki jest poddawana testom, na jakość cięcia
zgodnie z normą EN-ISO 9013, podczas którego szczegółowo sprawdzana jest powierzchnia i linia cięcia.

IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
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Na szczególną uwagę zasługują dwuczęściowe dysze blokowe również wyposażone w system Coolex®
do maszynowych palników bezinżektorowych. Stosowane są one z powodzeniem zarówno na portalach
CNC jak i w przecinarkach półautomatycznych IMP
Speed i charakteryzują się stabilnymi parametrami pracy i wysoką, jakością cięcia.
Podstawowe cechy dysz maszynowych GCE:
– zakres cięcia do 300 mm
– duża żywotność
– odporność na cofanie płomienia
– łatwość czyszczenia – konstrukcja dwuczęściowa
– dysza tnąca i podgrzewająca jest chromowana
– chłodzenie tlenem (patent w USA i Europie)
Profesjonalne elementy systemu zasilania gazem
są niezbędne ażeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracy, a także po to, aby przez cały czas
utrzymywać wymagane ciśnienie gazu. Wybór odpowiedniego sprzętu pozwoli na długie i bezproblemowe jego użytkowanie. W ofercie GCE znajduje się cała

GCE poprzez swoich Doradców Technicznych cyklicznie przeprowadza praktyczne prezentacje sprzętu na
życzenie klienta, a to jak pokazuje doświadczenie jest
najlepszy sposób na przekonanie się do produktów.
Kompleksowość oferty firmy GCE czyni z niej poważnego partnera na coraz bardziej wymagającym
rynku. Klient decydując się na zastosowanie sprzętu
GCE może mieć pewność, że spełni on jego oczekiwania, a najwyższa, jakość produktów gwarantuje pełną
satysfakcję z dokonanego wyboru.

gama ramp do wiązek i butli, które są dobierane w zależności od rodzaju gazu i parametrów oczekiwanych
przez klienta.
Na halach produkcyjnych gdzie znajduje się bardzo
wiele stanowisk pracy niezbędne jest doprowadzenie
gazu do każdego z nich. W tym celu stosujemy kompletne punkty poboru gazu (z manometrem bądź rotametrem) pozwalające na ustawienie parametrów dla
każdego użytkownika osobno. Charakteryzują się one
różną przepustowością, precyzją wskazań oraz odpowiednim wyprofilowaniem ułatwiającym odczyt ciśnienia bądź przepływu. Istnieje również możliwość instalacji podwójnej bądź potrójnej stacji odbioru gazu.
Sprzedaż wszystkich produktów na terenie kraju odbywa się poprzez doskonale rozwiniętą sieć dystrybucji gdzie każdy klient końcowy może uzyskać pełną informację na temat oferty i warunków zakupu. Ponadto

Adam Marcinowski
GCE Sp. z o.o.

GCE Sp. z o.o.
ul. Drapińska 12, 03-581 Warszawa
adam.marcinowski@gcegroup.com
www.gcegroup.com
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Posiedzenie Rady Programowej Przeglądu Spawalnictwa
Doroczne posiedzenie Rady Programowej odbyło się 13 kwietnia 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Było to już czwarte posiedzenie Rady Programowej mianowanej w 2006 r.
Obecni byli członkowie Rady Programowej: dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. PWr, prof. dr hab. inż.
Andrzej Kolasa, dr hab. inż. Jerzy Łabanowski prof. PG, prezes Mirosław Nowak, dr inż. Jan Plewniak, prezes Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa, prof. dr hab. inż. Edmund Tasak,
mgr inż. Włodzimierz Jacek Walczak, prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk (przewodniczący Rady Programowej).
Obecni Redaktorzy Działowi: dr hab. inż. Zbigniew Mirski prof PWr, dr hab. inż. Jacek Słania, dr inż. Kazimierz Ferenc, dr inż. Gracjan Wiśniewski.
Osoby nieobecne były usprawiedliwione m.in.: katastrofą prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, który leciał na uroczystość 70-lecia zbrodni Katyńskiej. Zginęło 96 osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Została ogłoszona dziewięciodniowa żałoba narodowa.
Obecni członkowie Redakcji Przeglądu Spawalnictwa: prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, mgr inż.
Irena Wiśniewska, Michał Dudziński, Krzysztof Krajewski.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, minutą ciszy uczczono
ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
– Otwarcie obrad i przywitanie uczestników
– Przyjęcie porządku obrad
– Informacje dotyczące spraw wydawniczych – Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki
– Prezentacje opinii na temat rocznika 2009 – prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
– Dyskusja dotycząca rocznika 2009
– Wytyczne do planu wydawnictwa na lata 2010-2011
– Wolne wnioski
– Podsumowanie i zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk podsumował rok 2009 i wypowiedzi dyskutantów. Podziękował Redaktorowi Naczelnemu za ogromny wysiłek, a wszystkim pracownikom Redakcji i osobom
pomagających w wydawaniu czasopisma, za aktywne uczestniczenie w życiu redakcji.

Sekretarz Redakcji
Michał Dudziński

Recenzja rocznika 2009 Przeglądu Spawalnictwa
Rok 2009 był kolejnym okresem regularnego ukazywania się czasopisma Przegląd Spawalnictwa. Cieszy fakt, iż ten zasłużony dla polskiej myśli technicznej i środowiska spawalniczego miesięcznik okrzepł po
okresie zawirowań natury finansowej i pod kierownictwem Redaktora Naczelnego, prof. Jerzego Nowackiego, jest stabilnym, wiodącym w branży periodykiem,
platformą rozpowszechniania wiedzy i wymiany informacji. Analizując rocznik 2009 czasopisma, tę właśnie
cechę stabilności i „normalności” chciałbym szczególnie podkreślić. Nie było w minionym roku żadnych zasadniczych i efektownych zmian, ale też my, czytelnicy,
żadnych fajerwerków nie oczekiwaliśmy.
Czasopismo kontynuuje linię programową z lat
ubiegłych i dobrze służy całemu środowisku, harmonijnie łącząc rolę publikowania artykułów naukowych
i naukowo-technicznych (z przewagą tych ostatnich)
z popularyzacją nowych osiągnięć w zakresie technologii, sprzętu i materiałów dodatkowych oraz informacją bieżącą o wydarzeniach w środowisku spawalniczym. Ukazują się artykuły promocyjne firm i rekla-
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my, relacje ze spotkań i imprez, konferencji spawalniczych, informacje o pracach Sekcji Spawalniczej SIMP
i PTS, targach i wystawach, wywiady, recenzje nowych
książek i zapowiedzi wydawnicze, prezentacje sylwetek nowych doktorów, odznaczonych, listy do redakcji,
a także wspomnienia przyjaciół o tych, którzy właśnie
od nas odeszli.
Przechodząc do statystyki wydawniczej należy odnotować, iż w roku 2009 ukazało się 12 numerów Przeglądu Spawalnictwa w 11 zeszytach (jeden wakacyjny
numer podwójny). Łącznie wydano 736 stron, w tym 44
strony okładek. Warto to podkreślić, gdyż biorąc do ręki
pojedynczy, „cienki” egzemplarz pisma i odkładając go
później na półkę zwykle sobie nie uświadamiamy, że
co roku publikuje się w sumie pokaźną „cegłę” wiedzy
spawalniczej. Na zasadniczą treść rocznika 2009 składało się 101 artykułów głównych napisanych przez 196
autorów, w tym aż 32 z zagranicy. Ta ostatnia liczba
nie świadczy jeszcze, iż Przegląd stał się już pismem
międzynarodowym, to efekt specjalnych zeszytów
nr 7-8 i 9, o czym dalej.
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Tematyka artykułów obejmowała, według tradycyjnej klasyfikacji, procesy spawania (20 artykułów, w tym
7 poświęconych spawaniu laserowemu), zgrzewania
(4), lutowania (4), klejenia (1), automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych (4), konstrukcje spawane (8). Znacząca część dotyczyła modyfikacji powierzchni metodami spawalniczymi (20), szeroko pojętym badaniom właściwości złączy (15), a także badań nieniszczących (5), szkolenia spawaczy (8) i zagadnień bhp (2).
Kontynuowana była praktyka publikowania zeszytów monotematycznych, z pomocą zapraszanych redaktorów „gościnnych”, uznanych specjalistów w danym obszarze.
W omawianym okresie były to numery:
• nr 2, Spawalność stopów aluminium (red. mgr inż.
Michał Wińcza);
• nr 4, Badania nieniszczące w praktyce (red. dr inż.
Ryszard Pakos);
• nr 5, 50 lat Centralnej Komisji Spawalniczej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego;
• nr 7-8, Urządzenia i technologie, (84 strony).
Zakres współczesnego spawalnictwa jest bardzo
szeroki, czego pochodną jest tematyka publikacji. Stąd
kumulacja w jednym numerze materiałów w zbliżonym
obszarze ma swój głęboki sens i została dobrze przyjęta przez czytelników.
Ukazały się także 4 zeszyty specjalne, w których
wydano referaty konferencyjne. Były to numery:
• nr 6 – wybrane publikacje z III Spotkania Spawalników Wybrzeża w Drawnie i III Warmińsko-Mazurskiej Biesiady Spawalniczej w Olsztynie,
• nr 9 – materiały II Międzynarodowej Konferencji
Natryskiwania Cieplnego Metalizacja w Przemyśle
– dziś i jutro, w Szklarskiej Porębie;
• nr 10 i 11 – referaty 51. Krajowej Naukowo – Technicznej Konferencji Spawalniczej Postęp w Spawalnictwie, Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały,
Urządzenia, Technologie, w Dębem koło Warszawy.
Zeszyty „konferencyjne” miały podwójną objętość
(z wyjątkiem numeru 6) i liczyły odpowiednio 100 i dwa
razy po 88 stron. Ich edycja miała znaczący wpływ na
całą przytaczaną statystykę.
Największa liczba artykułów jest efektem pracy
uczelnianych i instytutowych zespołów badawczych.
Należy jednak podkreślić, że ich autorzy wywodzą się
z całego spektrum ośrodków, co z jednej strony dobrze
świadczy o popularności czasopisma, z drugiej – o aktywizacji mniejszych ośrodków. Wśród autorów znajdziemy przedstawicieli AGH, Politechnik: Częstochowskiej, Gdańskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Uniwersytetów: Warmińsko-Mazurskiego
i Zachodniopomorskiego, Instytutów: Mechaniki Precyzyjnej, PIAP, Podstawowych Problemów Techniki PAN, Spawalnictwa oraz Tele-Radiotechnicznego.
Prym – jak co roku – wiedzie macierzysta jednostka
Redaktora Naczelnego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (10 artykułów), który potrafił zmo-

bilizować swoich podopiecznych (sam jest także autorem 5 z nich). Co prawda w omawianym roku ZUT utracił pierwszeństwo na rzecz Politechniki Warszawskiej
(15 artykułów), ale jest to wynikiem wyjątkowo licznego udziału pracowników tej jednostki w zorganizowanej
przez siebie ogólnopolskiej konferencji spawalniczej.
Dużą satysfakcję musi budzić ukazanie się licznych,
samodzielnych artykułów autorów z przemysłu, w omawianym okresie edycyjnym – aż 25, a zwłaszcza 10
wspólnych z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych. Są to chyba wyraźne wskaźniki intensyfikacji i wzrostu technologicznego naszego przemysłu, którego przedstawiciele chcą się podzielić swoją bogatą
wiedzą praktyczną, wziąć udział w wymianie poglądów,
a zwłaszcza widzą celowość współpracy z ośrodkami
naukowymi. Cieszy również fakt, iż pojawiły się artykuły młodych badaczy, doktorantów, ale i studentów ostatnich lat. Istotnym novum jest także pozyskanie do numeru 7-8 Przeglądu Spawalnictwa serii publikacji przetłumaczonych z języków obcych, nowości: słowniczka
spawalniczego, obejmującego terminy w języku polskim z ich odpowiednikami w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i japońskim, który
był publikowany w częściach od 3 do 8 numeru Przeglądu Spawalnictwa. Z interesujących drobiazgów należy wspomnieć o wprowadzeniu zapowiedzi artykułów,
które ukażą się w kolejnym numerze czasopisma.
Poziom merytoryczny publikowanych artykułów jest
zróżnicowany, jednak wszystkie z nich są kwalifikowane do druku po recenzjach. Pewną ogólną miarą poziomu naszych publikacji może być zamieszczona w
numerze 4 informacja, że 6 artykułów z rocznika 2008
Przeglądu Spawalnictwa zostało wybranych i opublikowanych w języku angielskim w międzynarodowym periodyku Welding International (informacja ta jest zarazem spełnieniem jednego z postulatów z poprzedniego
posiedzenia Rady Programowej PS). Czekamy na podobne informacje w następnych latach.
Trudno jest zarzucić coś stronie edytorskiej Przeglądu Spawalnictwa. Pismo ma atrakcyjną szatę graficzną i wypracowało sobie rozpoznawalną z daleka
kolorystykę okładki, tak że trudno go pomylić z innymi
wydawnictwami. Również i wnętrze zeszytów ma swój
charakterystyczny, starannie dopracowany styl (wyróżnienie tła niektórych części artykułu, nagłówków tablic,
pagina, dobrej jakości zdjęcia). Papier jest dobrej jakości i z przyjemnością bierze się do ręki każdy nowy egzemplarz. Pismo ma swoją stronę internetową (www.
pspaw.ps.pl), regularnie aktualizowaną.
W podsumowaniu stwierdzić można, iż zespół redakcyjny wykonał w ubiegłym roku solidną pracę. Przegląd Spawalnictwa jest już branżowym czasopismem
naukowo-technicznym o dobrym i stale wzrastającym
poziomie merytorycznym oraz atrakcyjnej szacie graficznej, regularnie się ukazującym. Należy życzyć Redakcji i nam wszystkim kontynuacji dotychczasowych
trendów.
Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
Politechnika Warszawska

IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
XIV Spotkanie Spawalników Wybrzeża

Przegląd spawalnictwa 5/2010

15

16

Przegląd spawalnictwa 5/2010

IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
XIV Spotkanie Spawalników Wybrzeża

Łatwiejsze i wygodniejsze
spawanie dzięki nowościom z
Nowe, chłodzone powietrzem uchwyty spawalnicze MIG/MAG serii ABIMIG A GRIP LW zostały wyposażone w jedyny w swoim rodzaju przewód spawalniczy BIKOX® LW. Ten innowacyjny przewód prądowy
powstał z nowoczesnych lekkich materiałów, co pozwala zredukować znacznie ciężar uchwytu spawalniczego. W porównaniu z uchwytami spawalniczymi
różnych typów, o podobnych parametrach obciążenia
i tej samej długości, redukcja masy wynosi nawet 50%
(zależnie od typu uchwytu). Wszystkie uchwyty serii
ABIMIG A GRIP LW wyposażone są w ergonomiczną
rękojeść GRIP z poprawiającą uchwyt miękką wkładką. Ponadto każdy chłodzony powietrzem uchwyt
ABIMIG GRIP posiada przykręcaną chromowaną dyszę gazową z izolacją o wysokiej wytrzymałości. Dostępne są także dysze gazowe z wydłużaną izolacją.
Długi łącznik prądowy, pełniący również rolę dyfuzora gazowego, w połączeniu z przykręcaną dyszą gazową, zapewnia dobrą osłonę gazową, co ma wpływ
na jakość spawania. Łącznik prądowy ma prawoskrętny gwint łączący go z szyjką palnika. Dzięki takiej modyfikacji, dokręcenie dyszy gazowej nie powoduje samoczynnego odkręcania łącznika prądowego. Zakres
obciążenia serii ABIMIG A GRIP LW to maks. 430 A
(zależnie od typu uchwytu).

Tablica I. Dane techniczne uchwytów ABIMIG® GRIP
Obciążalność, A

Czynnik
chłodzący

Cykl
pracy
%

CO2

M21

ABIMIG ® GRIP A 155 LW

powietrze

60

190

170

ABIMIG ® GRIP A 255 LW

powietrze

60

240

210

ABIMIG ® GRIP A 305 LW

powietrze

60

270

240

ABIMIG ® GRIP A 355 LW

powietrze

60

300

270

ABIMIG ® GRIP A 405 LW

powietrze

60

370

300

ABIMIG ® GRIP W 555 D

ciecz

100

550

500

ABIMIG ® GRIP W 555

ciecz

100

575

525

ABIMIG ® GRIP W 605

ciecz

100

625

575

ABIMIG ® GRIP W 605 D

ciecz

100

600

550

ABIMIG ® GRIP W 605 C

ciecz

100

600

550

Nazwa

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

Nowo opracowana rękojeść GRIP typu S umożliwia
zamontowanie dodatkowych modułów sterowniczych,
dopasowanych do różnorodnych funkcji urządzeń spawalniczych. Rękojeść tego typu dostępna jest także w
wersji z „przyciskiem od góry”, dzięki czemu uchwyt
spełnia oczekiwania wszystkich spawaczy, niezależnie od indywidualnego podejścia do techniki trzymania
uchwytu spawalniczego.
Rys. 1. Uchwyt ABIMIG® GRIP A LW. Czerwony przegub kulowy
– oznaczenie lekkiego przewodu BIKOX® LW

ABIMIG GRIP W są to chłodzone cieczą wysokowydajne uchwyty do spawania metodami MIG/MAG.
Zwiększony przepływ i podwójny szeregowy obieg cieczy chłodzącej chłodzi zamocowanie końcówki prądowej dyszy gazowej. Dzięki takiej konstrukcji uchwyty tej
serii doskonale nadają się do spawania prądem pulsującym z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł prądu.
Dodatkowa ochrona szyjki palnika przed promieniowaniem UV, ozonem i wpływem temperatury dodatkowo
zwiększają trwałość uchwytu.

Rys. 2. Uchwyt ABIMIG® GRIP 555W
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Z wyjątkiem łącznika prądowego, wszystkie części
uchwytu ABIMIG® GRIP 555 W są zgodne z częściami
uchwytów serii MB 401/501, co znacząco zmniejsza
koszty magazynowania. Dysza gazowa w uchwycie
ABIMIG® GRIP 605 W charakteryzuje się innowacyjnym sposobem jej mocowania. Przykręcany adapter
zapobiega przesunięciu lub zsunięciu się dyszy gazowej, a duża, walcowa powierzchnia styku gwarantuje
bardzo dobry przepływ ciepła. Szyjki palnika ABIMIG®
GRIP 605 W są dostępne w trzech wersjach. Stosuje
się je z przylutowanym lub wymiennym łącznikiem prądowym, z gwintem pozwalającym na użycie końcówek
z gwintem M10, a także z łącznikiem umożliwiającym
mocowanie końcówek prądowych zaciskowych.

Rys. 3. Nowy uchwyt ABIMIG® GRIP 605W podczas pracy

ABITIG® GRIP i ABITIG® GRIP Little jest serią nowych uchwytów do spawania metodą TIG. Wykorzystując sprawdzoną, bardzo wygodną rękojeść GRIP
z serii uchwytów do spawania MIG/MAG, opracowano
nową rękojeść do uchwytów ABITIG. Rękojeść dostępna jest w dwóch wersjach – ABITIG® GRIP i ABITIG®
GRIP Little. W obu wersjach rękojeść wyposażona jest
w krótki przegub kulowy oraz miękkie wkładki boczne poprawiające komfort chwytu. Rękojeść GRIP Little w połączeniu z bardzo elastycznym pakietem przewodów tworzy uchwyt spawalniczy do bardzo precyzyjnych prac.

Rys. 4. Nowy uchwyt spawalniczy ABITIG® GRIP Little
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Skórzany oplot przewodów na odcinku 80 cm od
rękojeści sprawia, że przewód jest bardziej elastyczny, mniej obciążający rękę spawacza. Z uwagi na swój
znacznie mniejszy rozmiar rękojeść ABITIG® GRIP Little nie jest dostępna dla wszystkich typów korpusów
uchwytu. Zestawienie dostępności przedstawiono w tablicy II.
Tablica II. Dostępność rękojeści dla różnych typów uchwytów
ABITIG
Typ uchwytu

Rękojeść GRIP

Rękojeść GRIP Little

ABITIG 9

+

+

ABITIG 17

+

+

ABITIG 26

+

ABITIG 24G

+

+

ABITIG 150

+

+

ABITIG 200

+

ABITIG 12-1

+

ABITIG 18 / 18SC

+

ABITIG 20

+

+

ABITIG 24W

+

+

ABITIG 260W

+

+

ABITIG 450W / 450W SC

+

Uchwyty spawalnicze ABITIG® GRIP umożliwiają
zainstalowanie w rękojeści różnych dodatkowych modułów sterowniczych. Mogą to być dodatkowe przyciski, potencjometry, zespoły przycisków. Ze względu na
wymiary rękojeści ABITIG® GRIP Little możliwe jest zamontowanie tylko podstawowych modułów sterowniczych. Jest to przycisk pojedynczy lub podwójny.
Oprócz modułowej budowy rękojeści, uchwyty tej
serii mają także modułową budowę przyłączy do źródeł
prądu. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie uchwytu
spawalniczego do niemalże każdego źródła prądu TIG.

Rys. 5. Nowy uchwyt spawalniczy ABITIG® GRIP
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Uchwyty ABITIG® GRIP 150, 200, 260 W, 450 W
mają możliwość zainstalowania układu doprowadzenia zimnego drutu do łuku spawalniczego. Układ taki
na uchwycie spawalniczym może być zastosowany do
każdego zadania dzięki trójwymiarowej regulacji. Wymienne końcówki podające są dopasowane do średnicy podawanego drutu. Cały układ doprowadzenia, scalony z pakietem przewodów, charakteryzuje się niewielkią masą oraz bardzo wysoką elastycznością, które zapewniają optymalną poręczność i niemęczącą pracę.
Uchwyty z doprowadzeniem drutu doskonale uzupełnia podajnik zimnego drutu ABIDRIVE CW. Urządzenie to – opracowane szczególnie do pracy w przemyśle – zapewnia optymalne i stałe podawanie drutu
zarówno przy ręcznym, jak i zautomatyzowanym procesie spawania TIG. Wyposażony w indywidualne pośrednie pakiety przewodów podajnik jest bardzo uniwersalnym urządzeniem, kompatybilnym ze źródłami prądu różnych producentów. Wybór rodzaju pracy (dwutakt lub czterotakt) oraz dowolne nastawy czasu podawania i przerwy przy podawaniu pulsacyjnym
sprawiają, że system można dopasować do indywidualnych wymagań klienta.
ABIROB® W jest to nowy system uchwytów spawalniczych MIG/MAG dla zrobotyzowanych stanowisk
spawalniczych. Kompletny uchwyt wraz ze wszystkimi elementami, takimi jak złącze antykolizyjne oraz
uchwyty mocujące – jest całkowicie nowym, kompleksowym rozwiązaniem. Sam uchwyt spawalniczy został
wyposażony w nowy moduł połączeniowy szyjki palnika z pakietem przewodów. ABIROB® W jest uniwersalnym rozwiązaniem zarówno dla zrobotyzowanych, jak
i zautomatyzowanych procesów spawania, optymalnie
dopasowanym do dzisiejszych wymagań rynku.

Rys. 6. Nowe uchwyty ABIROB W500 i W300

W miejscu łączenia pakietu z podajnikiem drutu,
w celu ułatwienia pracy obsłudze oraz zapewnienia
prawidłowego przepływu cieczy chłodzącej i powietrza,
zostały wyprowadzone poprzecznie do osi specjalnie
skonstruowane gniazda.

Nowy pakiet przewodów, ABIROB® W5H, jest pakietem hybrydowym. Podstawę stanowi koncentryczny
przewód prądowy, BIKOX®. W porównaniu z konwencjonalnym pakietem wyposażonym w przewód wodnoprądowy rozwiązanie hybrydowe ma wiele zalet, takich
jak: zwiększenie przepływu cieczy samej szyjki palnika, brak ryzyka uszkodzenia przewodów w przypadku
awarii urządzenia chłodzącego, brak korozji elektrolitycznej. Przewody od strony szyjki palnika zakończone są przyłączem pozwalającym na jej szybką wymianę. Przyłącze, tak jak wszystkie pakiety przewodów dla
stanowisk zrobotyzowanych firmy ABICOR BINZEL,
jest wyposażone w przycisk doraźnego posuwu drutu
oraz gniazdo przyłączeniowe sygnału ze złącza antykolizyjnego. Dla całego systemu została opracowana
szeroka gama uchwytów mocujących pakiet do złącza
antykolizyjnego lub bezpośrednio do ostatniej osi robota. Różne geometrie szyjki palnika umożliwiają uzyskanie wymaganego przez użytkownika końcowego punktu TCP. Szyjki palnika są dostępne w kilkudziesięciu
wariantach. Podstawę stanowią dwie konstrukcje, szyjka palnika ABIROB® W 500 oraz ABIROB® W300. Obydwa rozwiązania dostępne są z różnymi kątami gięcia.
W połączeniu z szeroką gamą części zużywających się
użytkownik ma możliwość konfiguracji całego systemu
wg indywidualnych potrzeb. W szyjki palnika jest wbudowany sensor dotykowy umożliwiający wykorzystanie
dyszy gazowej do sprawdzenia i ewentualnej korekty
parametrów spawania.
Tablica III. Dane techniczne palników ABIROB W
Typ palnika

Czynnik
chłodzący

Obciążalność
dla gazu M21

Cykl
pracy

ABIROB W500

ciecz

500 A

100%

ABIROB W300

ciecz

300 A

100%

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

ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 46B • 45-123 Opole
Tel./fax: +48 (0) 77 466 64 22 • Tel.: +48 (0) 77 466 73 42
www.binzel-abicor.com.pl • info@binzel-abicor.com.pl
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ESAB – Twój najlepszy partner
w bran˝y energetycznej
Autor: Robert Lazik
„Âwiatowa Nagroda dla Najlepszych Partnerów Sektora

swojà dzia∏alnoÊç w Europie wraz z regionalnym ∏aƒcuchem dostaw,

Produkcji Energii w zakresie Systemów do Spawania”

z zamiarem znacznego skrócenia czasów realizacji i poprawienia

za rok 2009 otrzyma∏a firma ESAB, która zosta∏a uznana za wiodàcego

swojego

w Europie producenta systemów do spawania i ci´cia dla sektorów

w ca∏oÊci i na czas”. ESAB dowiód∏ swojej umiej´tnoÊci spe∏niania

zwiàzanych z produkcjà energii, w tym elektrowni, zbiorników LPG,

potrzeb klientów w zakresie wysokich technologii wprowadzajàc na

morskich platform wiertniczych i rurociàgów.

rynek urzàdzenia specjalnie dedykowane dla bran˝y energetycznej,

W 2009 roku niemal 18 procent Êwiatowego rynku produkcji sprz´tu

kilka typów êróde∏ energii z blokiem mocy opartym na przemienniku

do spawania i ci´cia dla bran˝y energetycznej przypad∏o w udziale

inwertorowym po stronie pierwotnej transformatora spawalniczego.

kluczowego

wskaênika

efektywnoÊci

„dostarczone

firmie ESAB.
G∏ównymi êród∏ami sukcesu firmy ESAB jest wyjàtkowo bogaty
asortyment produktów odpowiadajàcy specyficznym wymaganiom
sektora produkcji energii. ESAB posiada 29 zak∏adów produkcyjnych
na ca∏ym Êwiecie i oddzia∏y w niemal 80 krajach. Ka˝dy wi´kszy
region

ma

swój

dedykowany

zak∏ad

badawczo-rozwojowy

wspierajàcy opracowywanie sprz´tu, systemów automatyzacji
i materia∏ów spawalniczych dostosowanych do potrzeb lokalnych.
W ten sposób firma mo˝e oferowaç oparte na lokalnych oczekiwaniach
wysokiej jakoÊci produkty w konkurencyjnej cenie. Taka struktura jest
znaczàca dla bran˝y energetycznej, gdzie szybka reakcja w zakresie
planowanych napraw oraz awaryjnych likwidacji drobnych usterek,
w których przede wszystkim liczy si´ czas i niezawodnoÊç. Stàd te˝

„Pe∏na oferta sprz´towa”

firma ESAB jest najlepszym partnerem w tym zakresie.

Oferta firmy ESAB dotyczy nie tylko zró˝nicowanych êróde∏ energii, dla
ca∏ego typo-szeregu urzàdzeƒ wspierajàcych procesy spawalnicze,

Urzàdzenia i materia∏y firmy ESAB produkowane sà z zachowaniem

które sà wykonywane w trudnych warunkach terenowych, g∏ównie

rygorystycznego systemu zapewniania jakoÊci ISO 9001, który

w procesach zwiàzanych z remontami w przemyÊle energetycznym,

wspiera ich zastosowanie w Êrodowiskach o wysokim nara˝eniu

gdzie liczy si´ ergonomia eksploatacji ca∏ego zestawu.

na korozj´. Urzàdzenia i materia∏y spawalnicze sà preferowane

Stad te˝ do dyspozycji spawaczy oferowane sà ró˝ne typy paneli

w

prawdopodobieƒstwo

sterowania, zestawy z uk∏adami ch∏odzenia cieczy, ró˝nego rodzaju

wyst´powania w nich wad jest najmniejsze, ich jakoÊç jest najwy˝sza

wózki transportowe do mobilnego wykorzystania w ró˝nych warunkach

i sà przystosowane do zastosowaƒ w Êrodowiskach bardzo

Êrodowiskowych z transportem butli gazowych o znormalizowanych

korozyjnych. Od czasu uzyskania przez ESAB certyfikatów ISO 14001

wymiarach. Kolejnym punktem, w którym u˝ytkownik znajdzie wygod´

i OHSAS 18001 na ca∏ym Êwiecie, zachowujemy wysokie standardy

pracy, to uchwyt spawalniczy, który wykonany jest z nowoczesnych

w zakresie ochrony Êrodowiska oraz bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

kompozytów o elastycznej os∏onie bez wzgl´du na temperatur´

Dlatego wielu naszych partnerów potwierdzi∏o, ˝e woli wspó∏pracowaç

otoczenia. System mocowania pakietu przewodów z r´kojeÊcià

z firmà ESAB pomimo mo˝liwoÊci pozyskiwania taƒszych produktów

oparty jest na specjalnie ukszta∏towanym po∏àczeniu, w którym

od innych dostawców.

zachowany jest najwy˝szy stopieƒ ergonomii z wyeliminowaniem

przemyÊle

energetycznym,

poniewa˝

zm´czenia w nadgarstku spawacza podczas wykonywania spoin
Poza wprowadzaniem na rynek zró˝nicowanego sprz´tu i technologii

w trudno dost´pnych miejscach. Dodatkowym atutem w tym zakresie

dla sektorów zwiàzanych z energetykà, ESAB Êwiadczy równie˝

jest mo˝liwoÊç zmiany parametrów spawania bezpoÊrednio

us∏ugi wsparcia technicznego dla firm remontowych i zak∏adów

z r´kojeÊci uchwytu spawalniczego za pomocà dwóch

produkcyjnych, czym wyró˝nia si´ od konkurentów. Posiada rozleg∏à

przycisków os∏oni´tych specjalnà gumowà membranà.

sieç sprzeda˝y i in˝ynierów serwisu, wspieranych przez kompetentne,
wydajne i niedrogie zespo∏y wsparcia technicznego.
Firma ESAB przewidzia∏a ten trend ju˝ na poczàtku 2008 roku i uczyni∏a
„Orientacj´ na Klienta” swojà najwa˝niejszà strategià. Doprowadzi∏o
to do gruntownej reorganizacji dzia∏ów marketingu, sprzeda˝y
i ∏aƒcucha dostaw. W 2009 roku firma ESAB zrestrukturyzowa∏a
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Zaprojektowane do d∏ugotrwa∏ego u˝ytkowania.

Spawanie MMA

Urzàdzenia z serii Caddy™Tig, wyposa˝one sà w standardowe

Caddy™ Tig dostarcza pràd sta∏y (DC) umo˝liwiajàc spawanie

przy∏àcza uchwytu spawalniczego TXH oraz gniazda pràdowe

wi´kszoÊci metali za pomocà elektrody otulonej, w tym stali w´glowej,

typu OKC-50. Kompaktowa konstrukcja, z odpornà na uderzenia

stali nierdzewnej oraz ˝eliwa. Caddy™ Tig 2200i umo˝liwia stosowanie

polimerowà obudowà, jest lekka i ∏atwa do przenoszenia, a mimo

elektrod o Êrednicy do Ø 4 mm. Obydwa panele sterowania posiadajà

tego rozmiar nie wp∏ywa ujemnie na jak˝e wa˝ne ch∏odzenie

najnowszy system stabilizacji jarzenia ∏uku ArcPlus™ II, który zapewnia

elementów bloku mocy, który oparty jest na najnowszej technologii

bardziej intensywny, a jednoczeÊnie „mi´kki” i stabilny ∏uk, ∏atwy do

inwertorowej. Du˝e rozmiary radiatora, wymuszony uk∏ad ch∏odzenia

kontrolowania. Arc Plus™ II wytwarza mniejsze krople, ∏uk jarzy si´

oraz przemyÊlana konstrukcja pozwala na uzyskanie ni˝szej

stabilnie, a w czasie uk∏adania Êciegów zakosowych nie ma potrzeby

temperatury urzàdzenia w czasie pracy oraz przed∏u˝a jego ˝ywotnoÊç

zatrzymywania si´ na kraw´dziach.

w trudnych warunkach. Niniejsza konstrukcja pozwala równie˝ na
utrzymanie w czystoÊci wszystkich wra˝liwych elementów wewnàtrz
urzàdzenia i chroni je przed py∏em. Urzàdzenia Caddy™ posiadajà

Caddy™ Tig 2200i

stopieƒ ochrony IP23, co oznacza, ˝e mogà byç stosowane równie˝
na zewnàtrz - nawet podczas deszczu. Urzàdzenia mogà byç
wyposa˝one w uk∏ady ch∏odzenia cieczy w przypadku stosowania
uchwytów z serii TXH 250w.

Panele sterowania
Urzàdzenia Caddy™ dost´pne sà z dwoma ró˝nymi panelami
sterowania. Oba posiadajà wszelkie niezb´dne funkcje do spawania
metodà TIG pràdem sta∏ym (DC), z zajarzaniem ∏uku HF lub LiftArc™,

Urzàdzenie Redukujàce Napi´cie - VRD

a tak˝e spawanie metodà MMA.

W niektórych miejscach konieczne jest zastosowanie urzàdzenia

Panel sterowania Caddy™ TA33 pozwala na proste spawanie metodà

redukujàcego napi´cie – VRD, jest to funkcja zabezpieczajàcà

TIG. U˝ytkownik musi jedynie ustawiç gruboÊç spawanego materia∏u,

podczas spawania metodà MMA, która ogranicza napi´cie ja∏owe

a urzàdzenie kontroluje pozosta∏e funkcje umo˝liwiajàc uzyskanie

do 35 V. Obydwa panele sà przygotowane do aktywacji funkcji VRD,

wysokiej jakoÊci po∏àczenia. Mo˝na równie˝ r´cznie regulowaç pràd

która mo˝e byç w prosty sposób w∏àczona i wy∏àczona wewnàtrz

spawania, opadanie pràdu oraz czas powyp∏ywu gazu. Bardziej

urzàdzenia.

zaawansowany panel sterowania Caddy™ TA34 pozwala na spawanie
pulsacyjne metodà TIG zapewniajàc lepszà kontrol´ dostarczanego
ciep∏a. Posiada równie˝ funkcj´ Micro Pulse, która pozwala ustawiç
czas trwania pulsu do 0,001s.
Caddy™ TA34 posiada dwie wbudowane pami´ci, a u˝ytkownik
mo˝e prze∏àczaç si´ pomi´dzy pami´ciami za pomocà panelu
lub spustu w uchwycie, równie˝ w trakcie spawania. Mo˝na tak˝e
regulowaç opadanie / narastanie pràdu spawania, powyp∏yw gazu
oraz pod∏àczyç zdalne sterowanie.

• Zaprojektowany do wysokiej jakoÊci spawania metodà TIG stali
w´glowej oraz nierdzewnej.
• ¸atwoÊç u˝ytkowania - wszystkie parametry spawania przedstawione
w czytelnym graficznym uk∏adzie.
• Funkcja podwójnego programowania ESAB - mo˝liwoÊç
wczeÊniejszego zaprogramowania oraz zmiany programu w czasie
spawania.
• Pulsacyjne spawanie TIG - zwi´kszona kontrola dostarczanego ciep∏a
oraz kontroli jeziorka spawalniczego.
• Micro Pulse - zmniejsza obszar na jaki oddzia∏ywuje ciep∏o, zw∏aszcza
przy cienkich materia∏ach.
• Arc Plus™ II - lepsza charakterystyka spawania, u∏atwia prac´ oraz
zapewnia lepszà jakoÊç spoin.
• Prawdziwa charakterystyka spawania MMA - ustawienia HotStart
(goràcy start) oraz ArcForce (regulacja pràdu zwarcia).
• VRD - Urzàdzenie Redukujàce Napi´cie - funkcja zabezpieczajàca
w spawaniu metodà MMA.
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ESAB – Twój najlepszy partner
w bran˝y energetycznej
„ Z myÊlà o Êrodowisku ”
Od dziesi´ciu lat firma ESAB jest aktywnie zaanga˝owana w rozwój
bezpieczny i przyjazny dla Êrodowiska. ESAB jest liderem w tym
zakresie w bran˝y spawalniczej i jako pierwszy by∏ dostawcà urzàdzeƒ

Z myÊlà o ÂRODOWISKU

spawalniczych na Êwiecie, który uzyska∏ potwierdzenie zgodnoÊci ze

Aktywna Korekta Wspó∏czynnika Mocy
Wydajne wykorzystywanie energii
harmonicznej pràdu EN 61000-3-12
Dyrektywa RoHS 2002/95/WE

standardem ISO 14001.
Od pierwszego lutego 2008 roku, asortyment produktów firmy ESAB
jest równie˝ zgodny z normà PN-EN 61000-3-12:2007, która dotyczy
kompatybilnoÊci elektromagnetycznej (EMC), w cz´Êci dotyczàcej
emisji harmonicznych pobieranego pràdu do sieci zasilajàcej,

PFC

poziomu dopuszczalnej emisji harmonicznych pràdu dla odbiorników
o znamionowym pràdzie fazowym ≤16 A i ≤75 A przy∏àczonych
do publicznej sieci zasilajàcej niskiego napi´cia. Powy˝sza norma
zawartà w dyrektywie EMC dotyczy równie˝ urzàdzeƒ do spawania
∏ukowego. Oznacza to, ˝e sprz´t spawalniczy ESAB jest bardziej
wydajny w zakresie zu˝ycia energii dzi´ki redukcji strat mocy

„ Ekologiczne wykorzystywanie energii ”

zasilania.

Dyrektywa RoHS 2002/95/EW - Ograniczenie u˝ycia niebezpiecznych

Celem niniejszej normy jest okreÊlenie dopuszczalnych poziomów

substancji. Celem dyrektywy jest ograniczenie stosowania substancji

emisji harmonicznych pràdu przez urzàdzenia okreÊlone w zakresie

niebezpiecznych w urzàdzeniach spawalniczych oraz ochrona

niniejszej normy w taki sposób, aby wraz z uwzgl´dnieniem emisji

zdrowia i Êrodowiska poprzez utylizacj´ w/w sprz´tu.

innych urzàdzeƒ, sumaryczne poziomy zaburzeƒ harmonicznych nie
przekroczy∏y poziomów kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.

Firma ESAB, na d∏ugo przed wejÊciem w ˝ycie dyrektywy RoHS
w 01.07.2006, zaprzesta∏a stosowania substancji niebezpiecznych

„ Ekologiczne zasilacze – współczynnik mocy PFC ”
Produkty

firmy

ESAB

wyposa˝one

sà

w

aktywny

w swoich urzàdzeniach spawalniczych we wszystkich swoich
korektor

jednostkach produkcyjnych.

współczynnika mocy. Gwarantuje on nie tylko wysoki bliski
jednoÊci współczynnik mocy, ale tak˝e sinusoidalny kształt pràdu

Powy˝sze wymogi, które sà ÊciÊle kontrolowane i stosowane

pobieranego z sieci. W praktyce oznacza to, ˝e dla okreÊlonego

w urzàdzeniach firmy ESAB, sprawiajà, ˝e produkty sà bezpieczne,

zabezpieczenia sieci zasilajà-cej (np. 16A dla sieci 230VAC) moc

oszcz´dne i przede wszystkim przyjazne Êrodowisku, oczywiÊcie

pozorna pobierana przez urzàdzenie b´dzie równa mocy czynnej,

przy zachowaniu najwy˝szej ergonomii eksploatacji w bran˝y

a maksymalny pràd wyjÊciowy êródła mo˝e byç znaczàco wi´ kszy

energetycznej

w porównaniu z urzàdzeniami starszej generacji nie posiadajàcymi

Autor: Robert Lazik

tego układu. Wykorzystanie parametrów sieci zasilajàcej przez
urzàdzenie zawierajàce PFC jest najlepsze z mo˝liwych, wpływa
pozytywnie na prac´ systemu energetycznego, a dla klienta przynosi
wymierne korzyÊci w zu˝yciu energii elektrycznej w przeliczeniu na
jednostk´ stopionego spoiwa. Dodatkowym atutem zastosowania
aktywnych korektorów PFC jest mniejsza wra˝liwoÊç parametrów
wyjÊciowych êródła od wahaƒ napi´cia zasilajàcego, a tym
samym mo˝liwoÊç budowy multinapi´ciowych zasilaczy łuku bez
koniecznoÊci wykonywania przełàczeƒ konfiguracyjnych. Ta zaleta
oraz sinusoidalny kształt pobieranego pràdu ma du˝e znaczenie dla
poprawnej i bezawaryjnej pracy urzàdzenia zasilanego z generatorów
pràdotwórczych.
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Spawalnictwo i Urządzenia Techniczne
dla Ochrony Środowiska Spółka z o.o.
71-703 Szczecin, ul. Blizińskiego 12
tel. 91 8-148-148, fax 91 8-148-149
e-mail: sut@sut.com.pl www.sut.com.pl
Działająca na rynku szczecińskim od 1993 roku firma prowadzi handel
i usługi w zakresie:
– urządzenia spawalnicze
– materiały spawalnicze
– wentylacja i filtrowentylacja przemysłowa
– sprzęt i wyposażenie spawacza
– doradztwo techniczne w dziedzinie opracowania technologii spawania oraz doboru materiałów spawalniczych, a także w wielu innych zagadnieniach związanych z technologiami spajania, cięcia gazowego
i plazmowego, automatyzacją i robotyzacją procesów spawalniczych,
maszynami CNC do cięcia krzywoliniowego
– ośrodek szkolenia i odnawiania uprawnień spawalniczych dla spawaczy
certyfikowany przez towarzystwa klasyfikacyjne TÜV, PRS, GL, DNV,
BV, UDT. Organizator kursów spawania i cięcia wszystkimi metodami, a
także punkt testowania zdobytych wcześniej kwalifikacji spawalniczych
– specjalistyczny autoryzowany serwis urządzeń spawalniczych wielu
producentów krajowych i zagranicznych: ESAB, LINCOLN ELECTRIC,
KEMPPI, KJELLBERG, HYPERTHERM, HILBIG, ESS.

P

T

S

Polskie Towarzystwo

SPAWALNICZE

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Krakowie
mają przyjemność zaprosić Państwa na seminarium naukowo-techniczne:

Korozja połączeń spawanych i jej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych
Data seminarium: 17 czerwca 2010 r.
Czas trwania seminarium: 1 dzień
Miejsce organizacji seminarium:
Oddział w Krakowie, ul. Rydla 50

Urząd Dozoru Technicznego

Program seminarium:
09:30 – Przywitanie uczestników i przedstawienie wykładowców:
mgr inż. Jan Szuro – Dyr. Oddziału UDT w Krakowie, mgr inż.
Andrzej Zborowski, PTS Oddział Kraków
10:00 – Rodzaje korozji i jej wpływ na uszkodzenia kotłów energetycznych – mgr inż. Jerzy Dobosiewicz, Pro Novum Sp. z o.o.
10:50 – Napawanie elementów kotłów do spalania odpadów warstwami odpornymi na korozję – dr inż. Janusz Adamiec, Politechnika
Śląska
11.40 – Przerwa na kawę
12:00 – Problemy uszkodzeń korozyjnych instalacji w przemyśle chemicznym – mgr inż. Sławomir Parzych, AGH
12:30 – Pękanie korozyjne stali niestopowych i stopowych – prof. dr
hab. inż. Edmund Tasak, AGH
13:20 – Kwalifikowanie technologii napawania wg PN EN ISO 15614-7
– mgr inż. Jerzy Koza, UDT Oddział w Krakowie
13:45 – Dyskusja uczestników, wręczenie zaświadczeń o uczestniczeniu
w seminarium
14:00 – Obiad

Wykładowcy: Wymienione osoby są ekspertami Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, na co dzień zajmującymi
się zagadnieniami objętymi zakresem seminarium.
Uczestnicy: Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia udziału
w seminarium prosimy przesyłać do 10 czerwca 2010 r. faksem – nasz numer: 12 66 22 816 lub e-mailem na adres: agnieszka.talapka@udt.gov.pl
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie potwierdzi przyjęcie
zgłoszenia.
Cena udziału: 330 zł za osobę. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia prosimy opłatę przelać do dnia 16 czerwca 2010 r. na konto:
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr konta: 78 1030 1032 0000 0000 3440 9439

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dodatkową opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium wydane przez UDT i PTS. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.udt.gov.pl Przegląd
lub pod numerem
tel. 12 66 22
817.
spawalnictwa
5/2010
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Kompleksowe realizacje instalacji do:
- wychwytywania i filtrowania dymów oraz py³ów
z procesu spawania, szlifowania i innych
py³ów technologicznych
- odci¹gania spalin samochodowych
- centralnego odkurzania
- dostarczania mediów na stanowisko pracy
Dostawa pojedynczych urz¹dzeñ jak równie¿
wykonawstwo pod klucz prawie ka¿dego typu
instalacji odpylania stanowiskowego.
Nowoczesny system doboru i projektowania
instalacji z wykorzystaniem oprogramowania CAD
wspó³pracuj¹cego z AutoCad. Szerokie referencje
krajowe w licznych ga³êziach przemys³u. Bardzo
bogate doœwiadczenie poparte ponad 50 latami
dzia³alnoœci firmy Nederman, obecnie na rynku
ponad 55 krajów.

PROJEKT - DOSTAWA
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Nederman Polska Sp. z o.o.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6 tel. (032) 201 97 92, fax (032) 201 83 24 e-mail: info@nederman.pl www.nederman.pl

Automatyczna przyłbica spawalnicza
ServoGlas 5000X AutoLift
Firma Servore jest w ścisłej światowej czołówce producentów automatycznych przyłbic spawalniczych od ponad 20 lat. Jej celem jest wytwarzanie jak najlepszych środków ochrony osobistej ze szczególnym uwzględnieniem niezawodnej i najwygodniejszej ochrony indywidualnej
dla spawaczy.
Servore powstała w 1989 roku w Korei Południowej jako firma rodzinna. Założył ją przedsiębiorca i inżynier Won Su Seo. Biuro badawczo-projektowe oraz zakłady produkcyjne Servore znajdują się w Seulu, Pusan i Pyeongtaek. Firma nieustannie się rozwija. Wielu inżynierów i menadżerów którzy ją tworzyli od podstaw pracuje w niej do dzisiaj. Zatrudnianie nowych wysoko wykwalifikowanych specjalistów
z wielu dziedzin umożliwia połączenie innowacyjności z doświadczeniem w projektowaniu najnowocześniejszych produktów ochrony osobistej
spawaczy. Wiele pomysłów i rozwiązań zastosowanych w produktach zostało opatentowanych
i zyskało uznanie użytkowników. Zespół Servore nieustannie kontynuuje rozwój nowych technologii, które wykorzystywane są w do zapewnienia jak najlepszej ochrony spawaczy. Firma
Servore ma swoich przedstawicieli i partnerów
w Ameryce Północnej, Australii i Oceanii, Azji
oraz w Europie. Wysoka jakość, trwałość, niezawodność oraz rozsądne ceny to podstawy sukcesu firmy Servore na światowym rynku.
Unikalna i innowacyjna automatyczna przyłbica spawalnicza ServoGlas 5000X AutoLift
jest przykładem zaangażowania firmy Servore
w zapewnienie jak najlepszej ochrony i komfortu
pracy spawaczy.
Wyposażona jest w opatentowany automatyczny system podnoszenia kasety z filtrem spawalniczym Easy TouchTM oraz system AUTO
ON/OFF. System Easy TouchTM blokuje w sposób bezpieczny ruchomą kasetę z automatycznym filtrem spawalniczym w położeniu dolnym, chroniąc oczy podczas spawania. Jedno
naciśnięcie przycisku zwalnia mechanizm i kaseta płynnym ruchem unosi się do góry, odsłaniając wewnętrzną szybkę ochronną, a spawacz ma zapewniony panoramiczny obraz stanowiska pracy. Wewnętrzna panoramiczna szybka ochronna ma klasę B odporności na uderzenia wg i EN 175 (uderzenie kulką stalową

o średnicy 6 mm z prędkością 120 m/s). Dzięki
tak wysokiej odporności na uderzenia przez wewnętrzną panoramiczną szybkę ochronną spawacz może używać przyłbicy AutoLift w czasie
szlifowania, oczyszczania spoiny lub montażu złącza spawanego. ServoGlas 5000X AutoLift gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przy użyciu
tylko jednej uniwersalnej przyłbicy, co zachęca do stosowania ochron osobistych, ponieważ
spawacz nie musi posługiwać się dodatkowymi
zabezpieczeniami do różnych prac. Dzięki temu
wzrasta wydajność jego pracy, a spawanie jest
bardziej dokładne.
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Rozwiązania zastosowane w przyłbicy ServoGlas 5000X AutoLift
Inner SenseTM Detection – najwyższe bezpieczeństwo oczu i twarzy spawacza

System Inner SenseTM Detection – opatentowana przez Servore technologia
– zawsze niezawodnie wykrywa łuk spawalniczy nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Zastosowanie przez inżynierów Servore unikatowego połączenia sensora wewnętrznego z dwoma zewnętrznymi sensorami optycznymi oraz z odpowiednim algorytmem działania umożliwiło niezawodną pracę automatycznego filtra przy spawaniu TIG niskim natężeniem
prądu oraz eliminację wpływu różnego rodzaju zakłóceń na jego stabilną
i bezpieczną pracę. System Inner SenseTM Detection umożliwił zastosowanie rewolucyjnego systemu Pre-Shade (wstępne zaciemnienie filtra), który
rozpoczyna zaciemnienie się filtra przed zajarzeniem łuku spawalniczego
– zaciemnianie rozpoczyna się w chwili detekcji pola elektromagnetycznego generowanego przez przepływający przewodami spawalniczymi prąd.

X-View – wspaniała przejrzystość dzięki nowej technologii

Z połączenia najwyższej jakości optycznej pasywnego filtru UV/IR z bardzo
szybkim i o wysokiej jakości optycznej elementem LCD powstał doskonały automatyczny filtr spawalniczy. Nadzwyczajnie szybki, wyjątkowo przejrzysty, o czystym i ostrym obrazie, sterowany opatentowaną elektroniką
Servore, jest niezawodną i stabilną ochroną oczu spawacza. Zaciemnienie w
czasie spawania można płynnie regulować w zakresie 9÷13. Stała ochrona
oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV/IR odpowiada ochronie przy
zaciemnieniu 15. Swoimi nowatorskimi rozwiązaniami ServoGlas 5000X wyznacza nowe standardy dla automatycznych filtrów spawalniczych.

Z-Slide – modułowa budowa filtra spawalniczego

Pomysłowe i praktyczne rozwiązanie Z-Slide (opatentowane przez Servore) pozwala dowolnie łączyć panele z elementem optycznym LCD – UV/IR
z panelem sensorów i sterowania elektronicznego,
co znacznie ułatwia naprawę lub modernizację posiadanych automatycznych filtrów spawalniczych.
Rozdzielenie modułów możliwe jest w serwisie
Servore. Rozwiązanie to znacząco obniża koszty
ewentualnych napraw i umożliwia tanią modernizację posiadanych automatycznych filtrów.

AUTO ON/OFF – załóż przyłbicę i spawaj

Wear and WeldTM – funkcja automatycznego włączania i wyłączania filtra
spawalniczego zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania przyłbicy ServoGlas oraz oszczędność energii. Automatyczny filtr zasilany jest
z dwóch baterii litowych 3V typu CR 2032 oraz dodatkowo przez baterię
słoneczną. Specjalna budowa przyłbicy spawalniczej zapewnia dużą przestrzeń w jej wnętrzu, dzięki czemu praca jest komfortowa, a kształt przyłbicy
zapobiega przedostawaniu się dymów spawalniczych do jej wnętrza. Nagłowie przyłbicy o anatomicznej budowie dobrze przylega do głowy spawacza, a jednocześnie nie wywiera ucisku na najbardziej wrażliwe jej miejsca.
Budowa mechanizmu AutoLift wymusiła przeniesienie panelu sterowania parametrami pracy automatycznego filtra spawalniczego na zewnątrz
ruchomej kasety mieszczącej filtr. Znajduje się tam regulacja czułości filtra, wyboru stopnia zaciemnienia oraz szybkości rozjaśniania się filtra
po zakończeniu spawania.
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Dane techniczne ServoGlas 5000X AutoLift
Czas reakcji filtra
(jasny-ciemny)
Stopień
zaciemnienia filtra

0,04 ms (1/25 000 s)
(system wstępnego zaciemnienia filtra)
nieaktywny

stan jasny 4

aktywny

stan zaciemniony 9÷13

Regulacja czułości

bezstopniowa, dwa rodzaje sensorów,
system wstępnego zaciemnienia

Czas rozjaśniania się
filtra (ciemny-jasny)

wolno: 0,3÷0,6 s
szybko: 0,1÷0,35 s

Ochrona UV/IR

odpowiadająca zaciemnieniu o15

Zasilanie filtra

2 x bateria litowa 3V (CR2032)

Trwałość baterii

3 lata (przeciętnie)

Dodatkowe
źródło zasilania

bateria słoneczna

Wymiana
baterii zasilających

wskaźnik (dioda LED) niskiego napięcia
baterii zasilających

Włączanie / wyłączanie
filtra

automatyczny system AUTO ON / OFF

Wymiary filtra
spawalniczego

110×90 mm

Pole widzenia

97×46 mm

Masa całkowita

560 g – z systemem AutoLift

Zakres temperatury pracy

-5÷ +55ºC

Temperatura
przechowywania

-20÷ +70ºC

Gwarancja

2 lata na automatyczny filtr spawalniczy
1 rok na system AutoLift

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem Servore jest mocowanie przyłbicy spawalniczej ServoGlas na ochronnym hełmie przemysłowym. Mocowanie pasuje do wielu typów ochronnych hełmów, zapewnia doskonałe i mocne połączenie
przyłbicy spawalniczej z hełmem oraz jej płynny
ruch w górę nad głową spawacza. Położenie przyłbicy nad hełmem redukuje obciążenie karku spawacza, a opuszczona przyłbica doskonale ochrania twarz w czasie spawania.
Servore oferuje całą gamę przyłbic spawalniczych – od najbardziej komfortowej i zaawansowanej technologicznie ServoGlas 5000X AutoLift,
przez doskonałą, o tradycyjnych kształtach przyłbicę ServoGlas 4000V
Arc Defender, lekką, tanią i o wysokich parametrach technicznych ServoGlas 4000F Arc Protector, aż do miniaturowego, kieszonkowego filtra Pocket Weld SF11.
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Targi, konferencje

Targi Kielce
Spawalnictwo 2010

Technika Spawalnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przedstawiła na Targach Spawalnictwo 2010 w
Kielcach bogatą ofertę techniczną. Na stoisku firmy zaprezentowano m.in. symulator spawalniczy RV Sold.
Komisja konkursowa Targów Kielce 2010 po zaprezentowaniu możliwości trenażera przyznała firmie Technika Spawalnicza Sp. z o.o. medal Międzynarodowych
Targów Technologii Urządzeń dla Spawalnictwa za symulator RV Sold do spawania metodami MIG/MAG
i elektrodą otuloną (MMA).

RV Sold – symulator spawalniczy
RV Sold jest zaawansowanym technologicznie symulatorem spawania zaprojektowanym specjalnie do
szkolenia spawaczy. Jest to urządzenie, które ułatwia
nabywaniae umiejętności oraz nawyków niezbędnych
w procesie spawania.
Dzięki projekcji 3D symulator w
bardzo realistyczny sposób przedstawia proces spawania, tj. dźwięki, wygląd spoiny, zużycie materiałów, sprzęt. Po założeniu przyłbicy
z okularami 3D uczeń znajduje się
w pomieszczeniu, w którym może
się dowolnie poruszać, a każdy jego ruch za pomocą
czujników przenoszony jest w czasie rzeczywistym do
otoczenia wirtualnego.
Trenażer stworzony został w celu obniżenia
kosztów szkoleń i ryzyka powstania obrażeń oraz
wypadków, które może spowodować niedoświadczony spawacz.
Kurs jest zaplanowany w ten sposób, aby ćwiczenia
w warsztacie i na symulatorze wzajemnie się uzupełniały, a uczeń mógł zdobywać umiejętności stopniowo,
rozpoczynając od pierwszego kontaktu ze spawaniem
za pomocą symulatora, a zdobyte umiejętności uzupełniać podczas rzeczywistego spawania.
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Dzięki podzieleniu kursu na moduły oraz zawarciu w
nich określonej liczby ćwiczeń praktycznych oraz wiadomości objaśniających ich przebieg, uczeń szybko nabywa wiedzę do prawidłowego wykonywania treningu.
Zajęcia praktyczne poprzedzone są krótkim wstępem
wyjaśniającym cel ćwiczenia oraz parametry, które należy uwzględnić podczas spawania, co można zobaczyć w otoczeniu wirtualnym przed jego wykonaniem.
Do głównych zalet urządzenia należą:
– znaczące zmniejszenie kosztów związanych z próbkami spawalniczymi oraz eksploatacją
urządzeń
spawalniczych,
– możliwość samodzielnego uczenia się,
– bieżące informacje o
błędach
popełnianych przez spawacza
(niewłaściwa pozycja
elektrody/palnika, nieodpowiednia prędkość
spawania itp.), dzięki
czemu uczeń może je natychmiast korygować nie
wyrabiając złych nawyków,
– możliwość nagrania oraz odtworzenia przebiegu poszczególnych ćwiczeń, co pozwala na wychwycenie nawet najdrobniejszych błędów już na początku
nauki oraz pozwoli prowadzącemu na szczegółową
ocenę złącza i procesu jego wykonania,
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– zapobiega wypadkom podczas pierwszych kontaktów ze spawaniem, zanim uczeń nabędzie
doświadczenie.
W skład urządzenia wchodzą: komputer, system wykrywania ruchu, uchwyt spawalniczy, przyłbica z wbudowanymi okularami 3D oraz monitor. Obecnie kurs
obejmuje procesy spawania takimi metodami jak: MMA,
MAG, w przygotowaniu TIG. Kurs na symulatorze spawalniczym RV Sold przygotowany jest zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IW).

System Tawers AC MIG
Podczas tegorocznych Targów Spawalnictwo 2010
firma Technika Spawalnicza Poznań oraz Panasonic
Factory Solutions Europe zaprezentowały m.in. zrobotyzowany system spawalniczy Tawers AC MIG do spawania aluminium metodą MIG prądem zmiennym. Za
ten system firma Technika Spawalnicza Poznań otrzymała wyróżnienie Targów w Kielcach.
Zrobotyzowany system spawalniczy Tawers firmy
Panasonic został wzbogacony o możliwość spawania
aluminium metodą TIG prądem zmiennym.
Problemem występującym podczas spawania aluminium metodą MIG jest brak możliwości spawania
cienkich elementów, przepalenia związane z wprowadzeniem zbyt dużej ilości ciepła oraz trudności związane z występowania szczeliny. Tawers AC MIG opracowano, aby rozwiązać te problemy.
Tawers AC MIG składa się z uznanego na wielu międzynarodowych imprezach targowych sytemu Tawers
MAG, uchwytu spawalniczego firmy Panasonic Servo Pull,

żródła DC/AC, urządzenia Wire Booster do wspomagania
podawania drutu oraz z oprogramowania Tawers MIG.
System Tawers MIG umożliwia stabilny proces spawania najtrudniejszych połączeń z aluminium nawet
w przypadkach, w których źle przygotowano materiał
do spawania (szczeliny) lub przy spawaniu elementów
cienkościennych.

Materiał: A5052; grubość: 0,6 mm; szczelina: 0 mm; Natężenie
prądu: 25 A; prędkość spawania: 50 cm/min; drut: Ø 1,2 mm

Materiał: A5052; grubość: 1,5 mm; szczelina: 2 mm; natężenie
prądu: 65 A; prędkość spawania: 50 cm/min; drut: Ø 1,2 mm

Oprogramowanie Tawers MIG oraz źródło AC MIG
zapewnia pełną kontrolę ilości wprowadzonego ciepła
i kontrolę wtopienia oraz kształtu spoiny.
DC

Wygląd spiony

0%

15%

30%
Materiał: A5052; grubość: 1,5 mm; prędkość spawania: 50 cm/min;
drut: Ø 1,2 mm
Opracowali: inż. Mirosław Nowak (IWE)
mgr inż. Daniel Wiśniewski (IWE)
mgr inż. Łukasz Czeladziński

IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
XIV Spotkanie Spawalników Wybrzeża

Przegląd spawalnictwa 5/2010

29

Nowatorska na skalę światową przecinarka
wodno-plazmowa polskiej firmy Eckert
– Waterjet Combo
Wiele firm na świecie podejmowało próby połączenia dwóch technologii cięcia, ale udało się to dopiero polskiej firmie Eckert z Legnicy. Zaprojektowała
ona i wdrożyła do produkcji maszynę łączącą szybkość cięcia plazmowego z dokładnością cięcia hydroabrazywnego. Innowacyjna maszyna wycina krawędzie żądanego elementu różnymi technologiami,
w zależności od wymagań – wodą lub plazmą. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie najwyższej precyzji cięcia przy kilkakrotnym obniżeniu kosztów oraz
skróceniu czasu obróbki.
Waterjet Combo zapewnia odpowiednią jakość
elementów i części składowych produkowanych urządzeń oraz pozwala
producentom konkurować cenowo
na coraz bardziej wymagającym globalnym rynku.

pomiędzy zadanymi technologiami cięcia. Podczas
wycinania nie jest potrzebna żadna ingerencja ze
strony operatora. Urządzenie, odczytując program,
włącza odpowiednią głowicę roboczą i także na żądanie programu ją zmienia.
Obie głowice są odpowiednio skalibrowane wobec
siebie, zapewniając najwyższą dokładność pozycjonowania.

Jak to działa?
Przy tradycyjnych urządzeniach
do cięcia CNC operator musi podjąć decyzję co do całego elementu – w jakiej technologii ma on zostać wycięty. Bierze pod uwagę m.in. takie aspekty, jak: rodzaj materiału, jego
grubość oraz jakość cięcia. Jeżeli oczekiwana jakość
cięcia jest różna dla poszczególnych krawędzi, to wybrana technologia musi spełniać najwyższe wymagania.
W ten sposób uzyskujemy element, który nie tylko
spełnia, ale i niepotrzebnie przewyższa oczekiwania
jakościowe. Generuje to niestety niepotrzebne koszty,
ponieważ wyższa precyzja jest automatycznie droższa.
Rewolucją w Waterjet Combo jest możliwość zastosowania różnych technologii nie tylko dla całego elementu, ale i dla jego poszczególnych krawędzi. Nie musimy w takim przypadku dokładnie wykonywać wszystkich krawędzi kosztowną i wolną metodą, jaką jest cięcie hydroabrazywne. Krawędzie, które będą podlegały dalszej obróbce lub np. spawaniu, możemy wyciąć
technologią plazmową, która jest wielokrotnie szybsza
i tańsza od wody.
Przygotowanie programu do cięcia technologią
Combo polega na standardowym przygotowaniu rysunku wektorowego w oprogramowaniu typu CAD,
a następnie, przy użyciu aplikacji specjalizowanej
CNCCuT definiowana jest kolejność wycinania krawędzi oraz określana jest ich technologia. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i oferuje wiele dodatkowych
funkcji wspomagających projektowanie.
Aspektem, który należy także podkreślić, jest
w pełni automatyczne przełączanie urządzenia
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Zalety rozwiązania
Zastosowanie technologii Combo ma wiele zalet:
– znaczące skrócenie czasu wycinania elementu,
a tym samym zwiększenie przepustowości procesu
produkcyjnego;
– wielokrotne obniżenie kosztów produkcji, dzięki
zróżnicowaniu jakości krawędzi i zastosowaniu taniej technologii plazmowej;
– oszczędność miejsca na hali (jedno urządzenie
spełnia zadanie dwóch), co jest cechą szczególnie
ważną dla małych przedsiębiorstw posiadających
ograniczoną powierzchnię produkcyjną;
– skrócenie procesu produkcyjnego dzięki możliwości
wykonywania precyzyjnych otworów oraz wycięć;
nie trzeba przenosić elementów np. na stanowisko
do wiercenia;
– ekologia procesu cięcia dzięki odbiorowi przez
wodę substancji powstających przy cięciu plazmowym;
– redukcja hałasu dzięki możliwości cięcia pod
wodą – technika podnoszenia lustra wody.
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Tablica I. Porównanie technologii cięcia
Technologia COMBO
Plasma & Waterjet

Cięcie laserowe

Cięcie plazmowe

Cięcie Waterjet

450 – 600 tys. zł

900 – 3000 tys. zł

120 – 600 tys. zł

350 – 700 tys. zł

Większość materiałów z
pominięciem szkła hartowanego i im podobnych

Materiały jednorodne,
głównie metale,
tworzywa

Metale, materiały
przewodzące prąd

Większość ciał stałych,
szkła hartowanego
i im podobnych

Prędkość cięcia

do 12 m/min

do 15 m/min

do 12m/min

do 3m/min

Zakres grubości materiału

do 250 mm

do 30 mm

do 160 mm

do 250 mm

15 – 80 zł

40 – 120 zł

15 – 80 zł

30 – 80 zł

bardzo wysoka

wysoka

poprawna

bardzo wysoka

Parametry
Inwestycja
Rodzaj obrabianych
materiałów

Koszt roboczogodziny
Jakość krawędzi

Aspekty kosztowe
Korzyści wynikające z zastosowania technologii
Combo są szczególnie widoczne, jeżeli od części wycinanych krawędzi wymagana jest najwyższa precyzja,
natomiast pozostałe mogą zostać wycięte z dokładnością, którą zapewnia technologia plazmowa. Elementy
precyzyjne wycinane są hydroabrazywnie z dokładnością do 0,05 mm.
Przykład: wycięcie poniższego rozkroju zajmie
w technologii hydroabrazywnej ok. 25 min, natomiast
w technologii Combo tylko 5,5 min. Daje to widoczne
skrócenie czasu oraz ponad 6-krotne obniżenie kosztów produkcji.

Rys. 1. Przykładowy rozkrój wycinany technologią Combo

Technologia
W Waterjet Combo zastosowano najnowocześniejsze serwonapędy AC, które gwarantują doskonałą precyzję oraz wytrzymałość. Wszystkie elementy motoryki narażone na działanie wody chronione są za pomocą osłon mieszkowych.
Sterowanie urządzeniem zapewnia najnowszy
w ofercie firmy Eckert kontroler CNC ECK 872 z dotykowym ekranem oraz graficzną wizualizacją sterowania i wykonywanych procesów. Interfejs USB oraz
możliwość podłączenia do sieci lokalnej pozwalają na
szybkie i wygodne ładowanie programów rozkrojów.

Do zasilania urządzenia stosowane są
pompy wysokiego ciśnienia firmy UHDE.
Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie
ciśnienia 6000 bar i
efektywne oraz stosunkowo szybkie cięcie materiałów. Zastosowany w urządzeniu palnik plazmowy firmy Thermal Dynamics doskonale sprawdza się
przy cięciu zarówno
nad, jak i pod lustrem
wody.
Technologia hydroabrazywna wykorzystuje właściwości wysokiego ciśnienia mieszanki wody i ścierniwa,
które są obojętne dla środowiska naturalnego. Natomiast cięcie plazmowe ponad lustrem wody powoduje,
że większość emitowanych gazów i pyłów jest absorbowana przez wodę.

Podsumowanie
Polska przecinarka Waterjet Combo stanowi bardzo
ciekawe i nowatorskie podejście zapewniające najwyższą jakość oraz ekonomię procesu cięcia. Niweluje wady
technologii plazmowej i wodnej uwypuklając jednocześnie ich zalety. Oszczędzając miejsce na hali produkcyjnej, daje użytkownikowi także wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu produkcji i obniżenia jej kosztów.
W realiach konkurencyjności obecnej gospodarki jej zastosowanie daje ogromną przewagę kosztową w porównaniu do tradycyjnych przecinarek CNC.
Eckert AS Sp. z o.o.
ul. Pawicka 4c, 59-220 Legnica
www.eckert.com.pl
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Innowacyjna głowica 3D
do cięcia plazmowego firmy Eckert
Firma Eckert wprowadziła do swojej oferty autorskie rozwiązanie – głowicę 3D umożliwiającą cięcie i jednoczesne ukosowanie
blach oraz rur pod dowolnym kątem.

Co daje taki system?
Dotychczasowe rozwiązania przecinarek CNC pozwalały na efektywne wycinanie blach i rur, lecz jedynie pod kątem prostym. W wielu przypadkach takie cięcie jest niewystarczające do uzyskania zadowalającego efektu końcowego. Konieczne jest bowiem często
ukosowanie krawędzi grubszych materiałów jako przygotowanie do późniejszego spawania.
Zastosowanie głowicy 3D umożliwia rezygnację
z ręcznego ukosowania krawędzi. Przynosi to firmie,
poza minimum 4-krotnym skróceniem procesu produkcyjnego, inne wymierne korzyści:
– oszczędność miejsca na hali – niepotrzebne staje się uciążliwe stanowisko do ukosowania, które emituje szkodliwe gazy, pyły oraz hałas i musi
być dodatkowo zabezpieczone pod kątem wymagań BHP;
– mniejszą pracochłonność i możliwość lepszego wykorzystania kwalifikacji pracowników;
– brak konieczności dodatkowego transportu obrabianych elementów;
– lepsze warunki pracy na hali wskutek eliminacji źródła hałasu (szlifierek);
– redukcję zagrożenia pożarowego poprzez eliminację ręcznych palników i zbiorników z gazami.
Korzyścią, której trudno jest też nie docenić, jest doskonała jakość fazowanych krawędzi i stuprocentowa
powtarzalność wykonywanych elementów. Wynika to
z eliminacji czynnika ludzkiego w procesie ukosowania.
Innym zadaniem, przy którym doskonale sprawdza
się głowica 3D, jest przygotowywanie skomplikowa-

nych konstrukcji rurowych. Problemy stanowią wtedy:
– opracowanie prawidłowego schematu połączenia
rur oraz wykonanie precyzyjnych rysunków obróbki każdej z nich;
– wykonanie fazowania krawędzi rur z zachowaniem
odpowiedniego (często zmiennego) kąta nachylenia fazy na całej długości połączenia z wymaganą
dokładnością.
Głowica 3D wraz z oprogramowaniem jest doskonałym rozwiązaniem tych problemów. System komputerowy z wizualizacją 3D umożliwia zaprojektowanie praktycznie dowolnego połączenia rurowego. Firma Eckert w odróżnieniu od konkurencji oferuje bardzo
dużą bibliotekę gotowych połączeń, które można dowolnie dalej konfigurować.
Firma Eckert w swoich rozwiązaniach idzie o krok
dalej niż konkurencja. Doświadczona kadra inżynierska oraz wieloletnie doświadczenie w branży umożliwiły stworzenie produktu, który najlepiej spełnia oczekiwania klienta i znacząco poprawia ekonomię procesu produkcyjnego.

Zastosowania
Głowica 3D w standardzie jest dostarczana z przecinarką Szafir BL2, jako kompleksowe urządzenie do
cięcia i fazowania metalu. Może też być zamontowana
bez skomplikowanych przeróbek w już pracującej przecinarce CNC typu Szafir. Sterowanie głowicą 3D odbywa się za pomocą sterownika CNC ECS 872, stosowanego w standardowych przecinarkach CNC, tak więc
nie ma konieczności zmiany sterowania maszyny przy
doposażeniu jej w głowicę.
Głowica 3D zamontowana w przecinarce CNC
nadaje jej pełną uniwersalność. Zachowuje oczywiście możliwość cięcia prostopadłego przy niezmienionym sterowaniu i wydajności. Jednocześnie można
wykorzystać jej możliwości cięcia pod zadanym kątem,
a przez to wyeliminować straty i zagrożenia wiążące
się z ręcznym fazowaniem krawędzi. Głowica 3D doskonale sprawdza się zarówno przy fazowaniu blach,
jak i rur oraz profili zamkniętych.

Rozwiązania konstrukcyjne

Głowica 3D używana do fazowania rury
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W standardowym rozwiązaniu przecinarek CNC głowica plazmowa jest umieszczona prostopadle do stołu roboczego lub głowicy obrotowej stosowanej przy
cięciu rur bez możliwości zmiany jej kąta nachylenia. W takim przypadku możliwe jest jedynie cięcie 2D
– głowica tnąca porusza się względem obrabianego materiału wzdłuż osi X i Y. Regulacja wysokości położenia
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obroty, dzięki czemu głowica może wyciąć bez przerywania obróbki nawet skomplikowane wzory ślimakowe. Produkty konkurencji są w stanie wykonać tylko 1
pełen obrót i tym samym jedynie zamknąć pełen otwór.

Kompensacja odchylenia kąta cięcia

Widok sterownika CNC ECS 872

głowicy w osi Z jest stosowana w celu uzyskania prawidłowej technologicznie odległości od ciętego materiału.
Głowica 3D wprowadza, poza standardowymi osiami pracy, możliwość odchylenia jej do 45° od płaszczyzny pionowej, dzięki czemu może wyciąć materiał pod
dowolnym kątem. Odchylenie takie uzyskuje się płynnie w trakcie procesu wycinania. Jest ono określane
przez sterownik maszyny na podstawie zadanej ścieżki
cięcia. Podczas odchylania nie zmienia się punkt pracy
głowicy, co jest jej wyjątkowym atutem.

System RACT
(Real Adjustment Cutting Trace)
– Stały punkt położenia głowicy tnącej
Problemem, z jakim spotykali się konstruktorzy
rozwiązań pochylanych głowic tnących, było zjawisko przesuwania się punktu cięcia w wyniku pochylenia lub obrotu głowicy. Konkurencja poradziła sobie z
tym, przesuwając łącznie z pochylaniem całą głowicę,
aby zachować stały punkt cięcia. Jednak wiąże się to
zarówno z większym obciążeniem napędu urządzenia,
jak i z mniejszą precyzją oraz bardziej skomplikowanym oprogramowaniem. Firma Eckert postawiła na zaawansowaną konstrukcję mechaniczną głowicy, dzięki
której pochylenie lub obrót nie zmieniają punktu pracy
głowicy. Rozwiązanie to gwarantuje stabilność punktu
pracy z dokładnością do 0,2 mm. Pozycjonowanie głowicy w rozwiązaniach konkurencyjnych ma tę wadę,
że przy niewielkich otworach wykonywanych z fazowaniem maszyna fizycznie nie nadąża z pozycjonowaniem, czego skutkiem jest wolniejsza praca oraz nierówna krawędź obróbki. Dużą rolę odgrywają też możliwości przetwarzania danych przez sterownik.

Obrót głowicy
Cechą charakterystyczną rozwiązania 3D firmy Eckert, niespotykaną u konkurentów, jest także możliwość
obrotu głowicy aż o ± 540°. Daje to w sumie 3 pełne

Cięcie plazmowe charakteryzuje się pewną tolerancją kąta cięcia, która przy cięciu prostopadłym wynosi
do 0,4 mm. Kąt ten jest skutecznie niwelowany na etapie konstrukcji palnika i jest w zasadzie nieznaczący.
Jednak przy cięciu kątowym odchylenie rzeczywistego
kąta uzyskanego w ciętym materiale od kąta zadanego
staje się ważne. Kąt uzyskiwany podczas cięcia zależy
wtedy od takich czynników, jak:
– kąt ustawienia głowicy plazmowej;
– rodzaj ciętego materiału;
– grubość ciętego materiału;
– zadany prąd cięcia.
Na rodzaj i grubość ciętego materiału nie mamy
wpływu, od nich zależy też generalnie prąd cięcia. Tak
więc, aby uzyskać precyzyjny kąt cięcia, musimy odpowiednio skorygować kąt ustawienia głowicy. Do tego
celu służą – wykonane na podstawie wielokrotnych
prób – trójwymiarowe mapy korekt odchylenia głowicy
tnącej. Oprogramowanie do projektowania cięcia automatycznie kompensuje kąt ustawienia głowicy, dzięki
czemu uzyskujemy cięcie z dokładnością do 0,4 mm.

Pomiar odległości palnika
od wycinanego elementu
Odległość głowicy tnącej od materiału mierzy czujnik mechaniczny działający z czujnikiem kolizyjnym.
Głowica przed fazą cięcia opuszczana jest aż do materiału. W momencie zetknięcia reaguje czujnik, który
umieszczony jest pomiędzy głowicą i jej zamocowaniem. W ten sposób ustalany jest punkt „0”, na bazie
którego ustawiana jest odległość konieczna do przebicia ciętego materiału.
Przy cięciu plazmą, na pomiar odległości palnika od
materiału decydujący wpływ ma napięcie łuku plazmowego. To w zasadzie łatwe do zmierzenia napięcie jest
jednak uzależnione od wielu parametrów. Poza wysokością palnika, istotny jest relatywny kąt nachylenia palnika, prąd oraz mieszanina gazów. Kontrola tak złożonego procesu wymaga komputerowego sterowania ruchem
oraz adaptacyjnego regulowania wysokości. Głowica zawiera też czujniki kolizyjne, które natychmiast przerywają proces cięcia w przypadku zetknięcia się z obrabianym elementem. Konkurencyjne rozwiązania nie są tak
skuteczne jak rozwiązanie zastosowane przez firmę Eckert. Polegają one na użyciu zewnętrznego czujnika pomiarowego, który zamontowany jest w pewnej odległości od głowicy tnącej. Powoduje to konieczność częstego przesuwu głowicy pomiędzy pomiarem a cięciem.
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Oprogramowanie CAD
do konstrukcji rurowych
Standardowe wycinarki CNC operują na schematach dwuwymiarowych, czyli określają pozycję cięcia
za pomocą współrzędnych X oraz Y. Staje się to jednak
niewystarczające, kiedy mamy do czynienia ze skomplikowanymi złożeniami rur. Potrzebne jest tutaj narzędzie, które opierając się na bryle trójwymiarowej zamodeluje odpowiednio krawędzie cięcia, przetwarzając je
na kod zrozumiały dla przecinarki CNC.
Do tworzenia schematów skomplikowanych połączeń rurowych firma Eckert stosuje oprogramowanie
Tube Cutting. Jest to intuicyjne rozwiązanie umożliwiające precyzyjne zdefiniowanie krawędzi cięcia, wizualizację 3D oraz symulację ruchu głowicy tnącej.
W programie Tube Cutting planowanie cięcia rozpoczynamy od określenia parametrów rury, jej średnicy
oraz grubości ścianek. Następnie kształtujemy jej krawędź końcową przez zadanie cięć (płaszczyzną, walcem, stożkiem lub kulą). Na koniec definiujemy dodatkowe ewentualne otwory na powierzchni obrabianej rury.
Projekt możemy następnie obejrzeć w oknie wizualizacji w postaci trójwymiarowej. Umożliwia to dodatkową weryfikację projektu oraz jego prezentację w
bardzo przystępnej formie. Okno symulacji prezentuje
wszystkie krawędzie cięcia oraz symulację pracy palnika podczas ich wycinania.

Program Tube Cutting automatycznie (oczywiście
na podstawie zadanych parametrów) jest w stanie
określić rodzaj spoiny, a tym samym sposób fazowania
rury w każdym miejscu połączenia.
Możliwości programu zaspokajają oczekiwania najbardziej wymagających konstruktorów, łącząc to jednocześnie z łatwością przygotowania prostych – standardowych elementów.
Program stanowi doskonałą alternatywę dla papierowych szablonów i obliczeń 2‑wymiarowych geometrii
wykreślnej. Oszczędza czas, tworząc dodatkowo (czego poprzednie metody nie zapewniały) schemat krawędzi cięcia wraz z fazowaniem.
Ograniczeniami dla projektowania cięć w Tube Cutting są jedynie gabaryty obrabianych rur.

Podstawowe okna programu Tube Cutting

Podsumowanie

Złożenie rur ze spoiną czołową

Największą zaletą i jednocześnie najczęściej wykorzystywaną funkcją jest możliwość precyzyjnego zdefiniowania fazowania krawędzi cięcia. Program udostępnia kilka opcji. Najprostsza umożliwia cięcie rury
wybraną figurą geometryczną. Można także zdefiniować krawędź cięcia w osiach XY oraz skorzystać z opcji
zaawansowanej, która przygotuje krawędź rury w zależności od kąta przenikania się łączonych elementów.
Przy skomplikowanych spawanych połączeniach rurowych często zachodzi potrzeba zastosowania różnych rodzajów połączeń – od spoiny czołowej do pachwinowej. Przy łączeniach rur pod większym kątem zastosowanie spoiny czołowej jest niemożliwe, gdyż palnik nie może dotrzeć do spawanej krawędzi. Wtedy należy zastosować spoinę pachwinową.
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O ile dotychczas dominowały przecinarki CNC ze
stałą głowicą tnącą, to ostatnio wzrosło zainteresowanie przecinarkami 3D. Dają one bardzo wymierne korzyści związane z obniżką kosztów oraz skróceniem
czasu wykonania elementu. Niebagatelne są też kwestie bezpieczeństwa oraz poprawy higieny pracy na
hali produkcyjnej.
Rozwiązanie legnickiej firmy Eckert wyróżnia się
wśród rozwiązań tego typu dostępnych na rynku. Pozwala w pełni elastycznie i sprawnie wykorzystać
możliwości urządzenia. Jest przemyślane zarówno
pod kątem użyteczności dla odbiorcy, jak i pod kątem
zastosowania nowoczesnej techniki inżynierskiej oraz
sterowania.
Firma Eckert zaprasza do własnego Centrum Technologii, gdzie można zobaczyć oraz wypróbować działanie maszyn znajdujących się w jej ofercie. Jest to
ogromne ułatwienie przy doborze odpowiednich dla
konkretnych odbiorców technologii cięcia.
Eckert AS Sp. z o.o.
ul. Pawicka 4c, 59-220 Legnica
www.eckert.com.pl
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FIGEL – technologie cięcia metali
Cięcie jest bardzo istotnym elementem procesu produkcyjnego, od którego oczekuje się uzyskania: prostopadłości krawędzi, niewielkiej szczeliny cięcia, dużej prędkości cięcia, zachowania struktury metalu oraz powtarzalności kształtu przy możliwie niskim koszcie. Obecnie stosowane metody cięcia metali można zaliczyć do następujących kategorii: mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz chemiczno-termiczne. Każda z nich ma swoje zalety i wady. Właściwe dopasowanie technologii cięcia jest kluczem do podniesienia wydajności i jakości produkowanych elementów. W zależności od potrzeb, oferujemy naszym
Klientom optymalną technologię cięcia.

Cięcie laserem
Najnowocześniejsza technologia, znajdująca zastosowanie przede wszystkim przy bardzo szybkim cięciu blach cienkich. Cięcie laserowe jest procesem bardzo ekonomicznym,
ponieważ zapewnia dużą dokładność oraz gładkie krawędzie
bez potrzeby dodatkowej obróbki po cięciu. Laser jest uniwersalnym narzędziem do wykonywania nie tylko cięcia, ale
również do spawania i znakowania. Dzięki temu, że pracuje bez kontaktu z ciętym materiałem, nie ulega zużyciu. Cięcie laserem to: wysoka jakość cięcia nawet bardzo precyzyjnych elementów, duża prędkość cięcia blach cienkich, minimalne koszty czyszczenia, wąska szczelina cięcia oraz niewielka strefa wpływu ciepła.

Cięcie wodą
Technologia cięcia wodą wykorzystuje silnie sprężony
strumień wody (ok. 415 atm, przepuszczany przez kryzę diamentową o niewielkiej średnicy) z domieszką ścierniwa. Cięcie strumieniem wody charakteryzuje się wysoką jakością
powierzchni krawędzi, prostopadłością oraz minimalną strefą wpływu cięcia (niska temperatura cięcia). Technologia nadaje się do cięcia szerokiego asortymentu materiałów: wszelkiego rodzaju metali, szkła, drewna, tekstyliów, gumy, ceramiki, kamieni naturalnych, kompozytów, tworzyw sztucznych
i innych. Cięcie strumieniem wody jest uniwersalne, ponieważ umożliwia obróbkę materiałów od cienkich folii do elementów o grubości nawet 200 mm.

Cięcie plazmą
Metodą tą można ciąć stale odporne na korozję oraz
metale nieżelazne. Proces cięcia plazmą polega na stapianiu, a następnie wydmuchiwaniu materiału ze szczeliny za
pomocą skoncentrowanego łuku plazmowego. Łuk plazmowy jest wytwarzany przez wysoko zjonizowany gaz o dużej
energii kinetycznej. Technologię można dopasować do potrzeb poprzez wykorzystanie konwencjonalnego, bądź precyzyjnego źródła plazmowego. Cięcie plazmą precyzyjną
to: wysoka jakość oraz dokładność cięcia, minimalne koszty
czyszczenia, niewielka szczelina cięcia, mała strefa wpływu
ciepła oraz niewielki koszt cięcia 1 mb.

www.figel.pl
FIGEL Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23
tel. +48 58/340-06-70
fax. +48 58/349-46-35
figel@figel.pl

Oddział Gliwice
ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
tel. 32/270-43-50
gliwice@figel.pl
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FIGEL – rozwiązania dla przemysłu

Mechanizacja procesów spawalniczych
Podstawowym celem mechanizacji procesów spawalniczych jest sprostanie wymaganiom przemysłu metalowego w zakresie wysokiej jakości produkcji przy dużej wydajności oraz relatywnie niskich kosztach całkowitych. Nowoczesne technologie produkcyjne, wykorzystujące maszyny do mechanizacji, znacznie usprawniają procesy spawalnicze. Stworzenie prostych
w obsłudze stanowisk pracy, bazujących na tych maszynach, umożliwia osiągnięcie tych wymagań. Oferujemy szeroką gamę
sprzętu do mechanizacji prac spawalniczych, dostosowaną do potrzeb klientów. Proponujemy sprzedaż oraz dzierżawę urządzeń do mechanizacji – sprzedaż nowego bądź używanego sprzętu.

Spawanie orbitalne
Spawanie orbitalne TIG jest stosowane tam, gdzie wymagane są wysokiej jakości, powtarzalne spoiny. Parametry
spawania orbitalnego są następujące:
– aplikacje: rura – rura, rura – kolano, rura – trójnik, dna sitowe i inne,
– zakres średnic: 2,3÷1224 mm i więcej,
– grubość ścianki: 0,2÷150 mm i więcej,
– materiał: stal nierdzewna, stal węglowa, stopy Cu-Ni,
tytan, monel, hastelloy i inne.

Robotyzacja procesów spawalniczych
Robotyzacja procesów spawalniczych zapewnia wysoką precyzję wykonywanych spoin, szybkość wykonywanych operacji, oraz powtarzalność
elementów spawanych.
Oferujemy nie tylko projektowanie i budowę
kompletnych stanowisk zrobotyzowanych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta, ale
również:
– szkolenia operatorów z zakresu obsługi stanowisk,
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

www.figel.pl
FIGEL Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23
tel. +48 58/340-06-70
fax. +48 58/349-46-35
figel@figel.pl
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FIGEL – PRODUCENT OBROTNIKÓW ROLKOWYCH

FIGEL – producent obrotników rolkowych
Obrotniki są podstawowym wyposażeniem stanowisk do spawania rur, zbiorników, a także innych elementów walcowych.
Są idealne do spawania trudnych i wymagających elementów walcowych o cienkich ściankach oraz dużej masie. Wykorzystanie obrotników w pracach spawalniczych pozwala na utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych spoin oraz na zwiększenie wydajności.

Obrotniki rolkowe
Ork charakteryzują się:
–
–
–
–
–
–

precyzyjną, płynną regulacją prędkości obrotowej rolek,
napędem zasilanym z nowoczesnego przemiennika częstotliwości,
stałym momentem obrotowym,
prostą, skokową regulacją rozstawu rolek,
możliwością wyboru liczby napędów z jednym (1 N) lub dwoma (2 N) napędami – obrotniki z jednym napędem są przystosowane do łatwego zamontowania drugiego napędu, co umożliwia zamawianie obrotnika pod aktualne potrzeby, z możliwością zwiększenia w przyszłości momentu obrotowego,
niskimi kosztami zakupu i eksploatacji.

Podstawowe dane techniczne
Typ obrotnika

ORK-2-1N/2N

ORK-8-1N/2N

ORK-16-1N/2N

ORK-24-2N

ORK-36-2N

Maksymalna masa obracania, [t]

2

8

16

24

36

Maksymalna nośność, [t]/sekcja
napędowa
bierna

1
1

4
4

8
8

12
12

18
18

262/524

674/1348

674/1348

4870

4870

Maksymalny moment obrotowy, [Nm]
Prędkość obrotowa min-max, [mm/min]
Zakres średnic min-max, [mm]

100 – 1300
150* – 2000

600* – 4000

600* – 5000

* Mniejsza średnica na specjalne zamówienie

www.figel.pl
FIGEL Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 23
tel. +48 58/340-06-70
fax. +48 58/349-46-35
figel@figel.pl
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Zrobotyzowany system spawalniczy
TAWERS AC MIG firmy PANASONIC
Spawalnicze źródło AC MIG połączone z systemem
TAWERS umożliwia spawanie różnych gatunków aluminium i jego stopów drutem o średnicy 1,0÷1,6 mm
prądem do 350 A w cyklu P60%.
Źródło prądu

Metoda

Stopy magnezowe
aluminium

TAWERS
AC MIG

AC puls
(AC)

Stopy krzemowe
aluminium

TAWERS
AC MIG

AC puls
(AC)

Średnica drutu
1,0
1,2
1,6
1,2
1,6

Ideą układu jest uchwyt servo pull z podajnikiem drutu, który pozwala osiągnąć ciągłość podawania drutu.

Wstęp
Firma PANASONIC Solution Europe w oparciu
o uznany na polskim i światowym rynku zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS, który otrzymał wiele
medali i wyróżnień na międzynarodowych imprezach
targowych, stworzyła innowacyjny system do spawania aluminium i jego stopów prądem przemiennym
TAWERS AC MIG.
System TAWERS AC MIG (wyróżniony na targach
SPAWALNICTWO 2010, które odbyły się w Kielcach
w dniach 23-26.04.2010 r.) powstał, aby sprostać trudnościom związanym ze spawaniem aluminium i jego
stopów metodą MIG zarówno w przypadku elementów
cienkościennych, jak i spawania elementów, w których
nie można zapewnić stałego odstępu.
System pomaga rozwiązać problemy pojawiające
się nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym, ale również
w innych branżach, jak np. w budownictwie (drabiny,
rusztowania itp.).

Uchwyt servo pull

Bardzo istotną częścią całego systemu jest urządzenie Wire Booster do wspomagania podawania drutu.

Wire Booster

Opis
Na system TAWERS AC MIG składa się standardowy system TAWERS MAG, źródło AC MIG, uchwyt
spawalniczy servo pull, system podawania drutu Wire
Booster oraz oprogramowanie AC MIG.
EP
(Positive Energy)

EN
(Negative Energy)

38

Materiał drutu
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Urządzenie, montowane bezpośrednio na beczce
z drutem lub na kasecie szpuli z drutem, przez prowadnik teflonowy doprowadza płynnie drut do uchwytu spawalniczego.
System TAWERS AC MIG umożliwia wykonywanie
w łatwy sposób połączeń, które do tej pory sprawiały
ogromne trudności.
Istotą procesu jest możliwość pełnej regulacji ilości
wprowadzonego do materiału ciepła. Dzięki temu można w łatwy sposób kształtować wygląd spoiny w zależności od gatunku materiału, grubości czy dokładności
przygotowania.
W przykładzie pokazano, w jaki sposób możnawpływać na kształt i właściwości połączenia spawanego, zmieniając tylko jeden parametr. Wszystkie 3 próbki wykonane są z tego samego materiału. Blachy o grubości 1,5 mm z odstępem 2,0 mm są spawane drutem
o średnicy 1,2 mm natężenie prądu AC wynosi 65 A,
prędkość posuwu palnika 50 cm/min.
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Przykłady zastosowań

Próbka I

Spawanie cienkich blach

Ciepło skierowane do materiału

System TAWERS AC MIG umożliwia spawanie
blach o minimalnej grubości 0,6 mm, co do tej pory nie
było możliwe do wykonania metodą MIG DC.

Stosunek EN do EP 0% (DC)

W przypadku spawania prądem stałym połączenia
pokazanego na powyższym rysunku widać wyraźnie,
że ilość ciepła wprowadzonego do materiału jest zbyt
duża, co powoduje powstanie podtopień i wycieku
materiału. Taka sytuacja może doprowadzić do przepalenia.

Próbka spawana systemem TAWERS AC MIG, t = 0,6 mm

Próbka II
Po zwiększeniu stosunku EN (Negative Energy) do
EP (Positive Energy) można wyeliminować problem
przepaleń.

Próbka spawana konwencjonalnym źródłem prądu, t = 0,8 mm

Jak widać na zdjęciach, połączenie, które jest trudno wykonać konwencjonalnym źródłem, za pomocą
systemu TAWERS AC MIG wykonane jest bezbłędnie.
Grubość t=0,6mm, A 5052
Odstęp 1,2 mm (grubość×2)

Ciepło skierowane do materiału

AC (EN+30%)

DC

25 A/12,7 V
50 cm/min

25 A / 14,3 V
50 cm/min

Ciepło skierowane do drutu
Stosunek EN do EP 15%

Lico spoiny jest lepsze, lecz widać jeszcze zbyt
dużą ilość ciepła wprowadzonego do materiału.

Próbka III
Grubość t=1,5mm, A5052
Odstęp 3,0 mm (grubość×2)
AC (EN+30%)

DC

70 A /18,0 V
30 cm/min

25 A /14,3 V
50 cm/min

Stosunek EN do EP 30%

Widać wyraźną poprawę jakości wykonanego połączenia.
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Spawanie blach o różnych grubościach

Inne przykłady

Złącze nakładkowe, grubość blach t = 1,5 i 3,0 mm

Złącze teowe, grubość blach t = 2,0 i 6,0 mm
Złącze doczołowe, grubość blach t = 1,5 mm

W połączeniu z funkcjami TAWERS można z użyciem funkcji Low puls łączyć blachy o różnych grubościach. Funkcja ta pozwala na synchronizowanie parametrów spawania z ruchem oscylacyjnym palnika. Parametry przełączane są w momencie, gdy robot osiągnie najwyższe punkty oscylacji. Wtedy w każdym z
tych punktów zmieniane są parametry spawania.
Złącze nakładkowe, grubość blach t = 1,5 mm, szczelina 2,0 mm
Punkt amplitudy 1

Oscylacja

System TAWERS AC MIG umożliwia spawanie
cienkościennych elementów wykonanych z aluminium
i jego stopów.
Metoda zapewnia poprawne łączenie elementów
nawet w niedokładnego przygotowania.

Punkt amplitudy 2

Parametr A
Przebieg
natężenie
Prądu

Podsumowanie

Parametr B

Na podstawie materiałów PANASONIC Industrial Europe opracowali:
inż. Mirosław Nowak (IWE)
mgr inż. Daniel Wiśniewski (IWE)

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
60 – 161 Poznań, ul. Babimojska 11
Miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
kom. 0 602 118 401
tel./fax (48 61) 8628 161
www.technika-spawalnicza.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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