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Jubileusz 70-lecia urodzin
Pana Profesora Jana Pilarczyka
Jubileusz 70-lecia urodzin Pana Profesora Jana kacji, referatów i prezentacji, w tym cenionych wyPilarczyka jest okazją do przypomnienia drogi ży- dawnictw książkowych: skryptu „Metaloznawstwo
ciowej, pracy i dokonań Jubilata, jednej z najważ- spawalnicze”, albumu „Spawalnicze wykresy przeniejszych postaci polskiego spawalnictwa.
mian austenitu CTPc-S”, podręcznika „Spawanie
Profesor jest absolwentem Wydziału Mechanicz- i napawanie elektryczne metali” (wspólnie z Ojcem,
nego Technologicznego Politechniki Śląskiej w spe- Profesorem Józefem Pilarczykiem) oraz redaktocjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. Pra- rem „Poradnika inżyniera. Spawalnictwo”. Wiedza
cę doktorską obronił w roku 1972, stopień dokto- i znajomość spawalnictwa, a także talent dydakra habilitowanego uzyskał
tyczny i umiejętność atrakcyjw 1977 r., a tytuł profesora
nej prezentacji sprawiają, że
przyznano Mu w 1991 r.
Profesor jest bardzo często
Okres blisko 50-letniej
zapraszany do wystąpień na
działalności
zawodowej
różnego rodzaju zgromadzeProfesora jest wypełniony
niach, które z powodzeniem
pracą naukową, badawczą,
wykorzystuje do popularyzacji
dydaktyczną i organizacyjspawalnictwa i upowszechnianą, zawsze związaną ze
nia wyników badań własnych
spawalnictwem. Jego baoraz prowadzonych w Instydania i prace naukowe dotucie Spawalnictwa pod Jego
tyczyły najpierw zagadnień
kierownictwem.
spawalnictwa i inżynierii
Działalność
zawodowa
materiałowej, w tym proProfesora Jana Pilarczyka
blemów spawalności mejest nierozerwalnie związana
tali i metaloznawstwa spaz Instytutem Spawalnictwa, w
walniczego, z dużą uwaktórym pracę naukową podjął
gą skierowaną na pękniępod koniec studiów, w 1963 r.,
cia w złączach spawanych,
obejmując wkrótce kierownica następnie procesów spatwo pracowni, a następnie Zawania skoncentrowanymi
kładu Metaloznawstwa i Bawiązkami energii: strumiedań Spawalności. W latach
niem elektronów i laserem.
80. ub.w. pełnił funkcję zaProf. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Jako wybitny kierowstępcy dyrektora, a od 1990 r.
nik zespołów badawczych
jest dyrektorem Instytutu, noi organizator badań kierował wykonaniem dużych minowanym na kolejne 4 kadencje (w wyniku poprojektów badawczych przez połączone siły wie- stępowania konkursowego) przez kierownictwo orlu ośrodków naukowych, takich jak: Problem Wę- ganu nadzorującego – Ministerstwo Gospodarki.
złowy „Metody i środki mechanizacji i automatyOkres prowadzenia Instytutu przez Profesozacji prac spawalniczych” (1982–1985), Centralny ra przypadł na czas zmian politycznych i gospoProgram Badawczo-Rozwojowy „Techniki spawal- darczych w naszym kraju, które spowodowały konicze” (1986–1991), czy Projekt Badawczy Zama- nieczność radykalnej przebudowy podstaw funkwiany „Nowe materiały i technologie dla spawal- cjonowania i strategii Instytutu. Koncepcje nowych
nictwa” (1995–1999). Kierował 4 projektami ba- kierunków rozwoju Instytutu wykreowane pod kiedawczymi własnymi dotyczącymi spawania lase- rownictwem Profesora i Jego praca organizatorrowego i po części, łukowego, a także 2 projekta- ska były decydujące dla modernizacji tej instytucji.
mi promotorskimi. Jest autorem ponad 100 publi- Idea przekształcenia Instytutu Spawalnictwa w no-
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woczesną placówkę prowadzącą szerokie badania
w dziedzinie spawalnictwa, ale nastawioną też na
bliską współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją spawalniczą i wspomaganie
ich rozwoju i konkurencyjności na otwartym rynku
europejskim, została zrealizowana z sukcesem.
Kierowany przez Profesora Instytut został całkowicie odnowiony, jeśli chodzi o infrastrukturę, zyskał bogate wyposażenie w najnowszą aparaturę
badawczą i liczne, często unikatowe i najwyższej
klasy urządzenia spawalnicze, a przede wszystkim
wypracował mechanizmy przyciągania do pracy
i mobilizowania do rozwoju naukowego licznej
grupy młodych pracowników.
W okresie ostatnich 15 lat w Instytucie przeprowadzonych zostało 20 przewodów doktorskich,
powodzeniem zakończyły się też 3 przewody habilitacyjne. Podstawą tych sukcesów, stanowiących
przełom w dziejach Instytutu, była polityka Profesora: poszukiwania ludzi zdolnych i chcących pracować, wspierania ich wysiłków i ambicji, wreszcie nagradzania osiągnięć. W rezultacie konsekwentnych przemian i prawidłowej strategii rozwoju jest dziś Instytut placówką silną, o ugruntowanej
pozycji wśród instytucji badawczych spawalnictwa
w kraju i w Europie, spełniającą też różnorodne potrzeby partnerskich przedsiębiorstw, w tym ułatwiającą wielu z nich aktywność na rynkach międzynarodowych. Osiągnięty przez Instytut w wyniku realizacji projektu badawczego 5. Programu Ramowego Komisji Europejskiej status Polskiego Spawalniczego Centrum Doskonałości jest jednym
z wielu przykładów wysokiej pozycji placówki.
Wśród różnych aspektów działalności Profesora istotne miejsce zajmuje reprezentowanie Instytutu i środowiska spawalników w krajowych i międzynarodowych organizacjach inżynierskich i naukowych. Nie szczędząc czasu i wysiłku, pełni
w wielu z tych organizacji ważne funkcje, będąc
m.in. członkiem Zarządu Głównego SIMP, przewodniczącym Głównej Komisji Specjalizacji Zawodowej przy FSNT NOT (i podobnej Komisji
SIMP), przewodniczącym Komisji Współpracy z
Zagranicą SIMP. Działa jako konsultant, wybierany członek lub przewodniczący w gremiach naukowych, doradczych, programowych. Jest członkiem
Komitetu Budowy Maszyn PAN, Przewodniczącym
Sekcji Podstaw Technologii tego Komitetu, członkiem Komisji Nauki o Materiałach PAN, zastępcą
przewodniczącego Rady Technicznej Polskiego
Rejestru Statków, członkiem Rady Zarządzającej
Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych.
Przez 16 lat był Redaktorem Naczelnym „Przeglądu Spawalnictwa”, jest Redaktorem Naczelnym „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa” i Przewodniczącym Rady Programowej „Przeglądu Spa-

walnictwa”. Wchodzi w skład rad programowych
zagranicznych czasopism naukowych. Mniej znane jest zaangażowanie Profesora na polu organizacji, struktury i zarządzania działalnością badawczo-rozwojową, a uczestniczy aktywnie w działaniach Rady Głównej jednostek badawczo-rozwojowych, będąc w szóstej już kadencji, z wyboru,
członkiem Prezydium tego gremium. Pracował nad
przygotowaniem aktów prawnych organizujących
sferę badań naukowych, przewodniczył Komisji ds.
legislacji i Komisji ds. parametryzacji, bywał wielokrotnie zapraszany do prac zespołów ekspertów
komisji sejmowych i Ministerstwa Gospodarki.
Aktywność prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka na
arenie międzynarodowej, rozpoczęta jeszcze przed
doktoratem stażami w renomowanych placówkach
naukowych we Francji i Wielkiej Brytanii sprawia, iż
jest on szeroko uznanym reprezentantem polskiego spawalnictwa i ma bardzo dobre kontakty z czołowymi osobistościami najważniejszych światowych
organizacji i ośrodków badawczych. Wyrazem tego
było powierzenie Mu ważnych funkcji w międzynarodowych organizacjach spawalniczych: Prezydenta
Europejskiej Federacji Spawalniczej w latach 2002–
2004 i Wiceprezydenta Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa (1997–2000). Współpracuje z wszystkimi najważniejszymi Instytutami Spawalnictwa w
Europie, a także z największymi stowarzyszeniami
spawalniczymi: AWS – American Welding Society
i DVS – Deutscher Verband für Schweißen und Verwandte Verfahren e.V. Uznanie dla polskiego spawalnictwa i dla Prof. Jana Pilarczyka osobiście umożliwiło nadanie Instytutowi Spawalnictwa przez EWF
uprawnień Akredytowanej Organizacji Krajowej
w Polsce już w 1996 roku. Tym samym polski przemysł spawalniczy uzyskał możliwości spełnienia wymagań obowiązujących na wspólnym rynku europejskim, identycznie jak firmy spawalnicze wszystkich
krajów ówczesnej Unii Europejskiej, co było sytuacją
wyjątkową, gdyż działo się przecież na 8 lat przed
rzeczywistym akcesem naszego kraju do Unii.
Z okazji jubileuszu 70-tych urodzin składamy
Panu Profesorowi wyrazy szacunku, gratulacje
i jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w działalności zawodowej oraz
życiu prywatnym.
Bogusław Czwórnóg – zastępca dyrektora Instytutu Spawalnictwa,
Andrzej Klimpel – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa,
Jerzy Nowacki – redaktor naczelny miesięcznika
Przegląd Spawalnictwa
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Ryszard Pakos

Ocena zanieczyszczeń środowiska pracy
przy spawaniu drutami proszkowymi
i samoosłonowymi
Evaluation of work environment contamination
during flux-cored and self-shielded electrodes

Streszczenie

Abstract

Rozwojowi procesów spawania towarzyszy wzrost wydajności pracy oraz poprawa jakości konstrukcji spawanych, ale często są z tym niestety związane nowe, potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracujących ludzi i środowiska. Znajomość stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu oraz wielkość wchłoniętych dawek pozwala przewidywać skutki zdrowotne, a także odpowiednio wcześnie stosować środki zaradcze w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego.
W artykule przedstawiono wyniki badań substancji toksycznych i zapylenia podczas stapiania drutu pełnego metodą 135, drutu proszkowego metodą 136 i drutu samoosłonowego metodą 114. Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym wyposażonym w pełną wentylację
ogólną i stanowiskową. Dla celów porównawczych przy
stapianiu drutu samoosłonowego ostatni etap badań przeprowadzono przy wyłączonej wentylacji stanowiskowej.

Increase of productivity and improvement of quality of
welded constructions accompany by development of welding processes, but unfortunately frequently new potential danger to health of working people and environment
are connected with it. Knowledge of concentration of matters damaging to health in air and volume of dosages absorbed allow for forecasting health effects and also to use
remedial measures early enough to decrease occupational risk.
In the article, the results of tests of toxic matters and
dustiness during fusion of solid welding wire with method
135, flux-cored wire with method 136 and self-shielded
welding wire with method 114 were presented. The tests
were performed on a test stand equipped with complete
both general and stand ventilation systems. For comparative purposes, during fusion of self-shielded welding wire,
the last stage of tests was performed at a stand ventilation
system switched off.

Wstęp
Procesy spajania, powszechnie stosowane we
wszystkich gałęziach gospodarki, stwarzają zagrożenie dla środowiska, a tym samym i dla zdrowia osób
z nim. związanych. Skażenie środowiska pracy i otoczenia następuje m.in. w wyniku emisji substancji cheDr inż. Ryszard Pakos – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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micznych w postaci dymów spawalniczych, promieniowania jonizującego, widzialnego, ultrafioletowego,
podczerwonego oraz emitowania przez urządzenia
drgań mechanicznych, hałasu, pola elektromagnetycznego itp. Szkodliwość tych czynników i zanieczyszczeń
związana jest z reakcjami fizykochemicznymi, które zachodzą po ich wniknięciu do organizmu człowieka.
Na rysunku 1 przedstawiono stan zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi dla środowiska pracy na podstawie danych GUS z 2006 r., z których wynika, że pracownicy sektora spawalniczego są narażeni na większość czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Liczba osób zagrożonych
Rys. 1. Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi w Polsce w 2006 r. [6]
Fig. 1. Number of people employed under conditions of noxious and
dangerous agents risk in Poland in 2006 [6]

Rys. 2. Dym spawalniczy i jego oddziaływanie na organizm
człowieka [3]
Fig. 2. Welding smoke and its influence on human organism [3]

Z procesami spawania związane jest występowanie substancji niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, zakwalifikowanych
do co najmniej jednej z następujących kategorii: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne, działające
szkodliwie na rozrodczość, łatwopalne, wysoce łatwopalne, skrajnie łatwopalne, o właściwościach utleniających i wybuchowych oraz niebezpieczne dla środowiska. Spawanie metali traktowane jest zwykle jako
proces brudny, zapylony oraz niebezpieczny i szkodliwy dla zdrowia [2].
Powstający w wyniku spawania dym spawalniczy
jest mieszaniną drobnodyspersyjnych cząstek stałych
(pyłów spawalniczych) oraz gazów. Ich oddziaływanie
na organizm człowieka przedstawiono na rysunku 2.
Substancje chemiczne występujące w powietrzu na
stanowiskach pracy mogą przybierać formę układów
jednofazowych (pary, gazy) lub wielofazowych (aerozole), a ich wchłanianie do organizmu uzależnione jest
od formy, w jakiej dana substancja występuje. Cząstki
stałe powstające podczas spawania, zwane często dymami spawalniczymi, mają kształt kulisty, średnicę aerodynamiczną mniejszą niż 1 µm, i występują w postaci bardzo drobnych cząstek pojedynczych oraz łańcuchów i aglomeratów.
Wyróżnia się pięć frakcji wymiarowych pyłu całkowitego, które w procesie oddychania docierają
i mogą być zatrzymane w drogach oddechowych; są
to frakcje [2]:
– wdychana – udział masowy cząstek pyłu całkowitego, wdychanego przez nos i usta do układu oddechowego (wielkość cząstek może przekraczać
100 µm);
– ekstratorakalna (pozatchawiczna) – udział masowy cząstek frakcji wdychanej niewnikających poza
krtań;
– torakalna (tchawiczna) – wnikająca w obręb klat-

ki piersiowej, przenikająca przez krtań (wnikająca
przez krtań);
– tchawiczno-oskrzelowa – przenikająca przez krtań,
ale niezdolna do wniknięcia do dróg oddechowych
niepokrytych nabłonkiem migawkowym;
– respirabilna (pęcherzykowa) – przenikająca do dróg
oddechowych niepokrytych nabłonkiem migawkowym (wielkość cząstek do 10 mm).
Efekty działania substancji toksycznych (m.in. dymów spawalniczych) zależą od wielkości wchłoniętej
dawki, która z kolei zależy od wentylacji płuc, retencji
substancji w płucach, jej stężenia we wdychanym powietrzu i czasu narażenia.
W celu ochrony pracowników przed skutkami nadmiernego narażenia do ustawodawstwa wielu państw
wprowadzono wartości określające dopuszczalne stężenia substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy. Wartości te stanowią kryteria higienicznej
oceny narażenia zawodowego.

Kryteria oceny szkodliwego
działania dymów spawalniczych
na stanowiskach pracy
Wartości normatywów higienicznych ustanawiane
są przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej oraz publikowane w Dzienniku Ustaw. W obowiązującym rozporządzeniu (Dz.U. RP z 2002 r., nr 217,
poz. 1833) zamieszczono wykaz wartości najwyższych
dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, obejmujący 441 pozycji [2]. W rozporządzeniu tym zdefiniowano typy wartości dopuszczalnych:
– Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływa-
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nie na pracownika w ciągu 8-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy w czasie jego aktywności zawodowej nie powinna spowodować ujemnych zmian
w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
		

Cw

= (c1× t1+ c2× t2+...+ cn× tn)/8

(1)

gdzie: Cw – średnie stężenie ważone dla 8-godzinnej dziennej pracy; c1, c2...cn – średnie stężenie substancji, oznaczone w poszczególnych okresach pomiarowych;, t1, t2...tn – czas trwania poszczególnych okresów pomiarowych.

W mianowniku wzoru (1) podano 8 h, a nie sumę
czasów trwania poszczególnych okresów pomiarowych. Nie wszystkie zmiany robocze są ośmiogodzinne, natomiast NDS dotyczy takiego właśnie czasu narażenia. Przeliczenie średniego ważonego stężenia
substancji na 8 h umożliwia interpretację wyników pomiarów w substancjach, gdy czas trwania zmiany roboczej odbiega od okresu, którego dotyczy norma.
W przypadku zmiany roboczej krótszej niż 8 h należy obliczać stężenie średnie ważone wg wzoru (1)
uwzględniając, że przez czas brakujący do 8 h stężenie substancji jest równe zeru.
Mogą też występować bardziej skomplikowane
układy zmian roboczych, np. 12 h pracy i 24 h odpoczynku, 4-godzinne zmiany w tygodniu czy też popularny do niedawna system czterozmianowy (zmiany
sześciogodzinne w różnych sekwencjach czasowych).
W takich sytuacjach zaleca się obliczanie średniego
stężenia ważonego dla tygodnia (Cw1):
		

Cw1 = Cw × t/40

(1.1)

gdzie: Cw – średnie stężenie ważone, obliczane wg wzoru (1);
t – rzeczywisty czas pracy w ciągu tygodnia (h) lub dla miesiąca pracy (Cwm) według wzoru:

		

Cwm= Cw × t/40

(1.2)

gdzie: t – rzeczywisty czas pracy w ciągu miesiąca (h).

Taki sposób postępowania opiera się na założeniach, że przeciętny tydzień pracy obejmuje 40 h,
a przeciętny miesiąc pracy 170 h. Można go stosować
wyłącznie dla dobrze znanych, powtarzalnych warunkach pracy. Jeżeli jakaś czynność związana z narażeniem na substancję chemiczną wykonywana jest w niewielkim wymiarze czasowym, np. 2 h w tygodniu, można obliczyć średnie stężenie ważone wg wzoru (1.1),
uwzględniając czas narażenia t = 2 h (zakładając, że
przez pozostałe 38 h tygodnia pracy stężenie jest równe zeru). Przy stosowaniu takiego sposobu postępowania należy również ocenić, czy warunki pracy są
zgodne z NDSCh (najwyższym dopuszczalnym stężeniem chwilowym).
Proces ustalania wartości dopuszczalnych w Polsce jest wielostopniowy. Pierwszym etapem na drodze
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przygotowania propozycji wartości NDS jest ustalenie
na podstawie dostępnych danych toksykologicznych
wartości NOAEL (najwyższy poziom bez obserwowanego działania szkodliwego) lub LOAEL (najniższy obserwowany poziom działania szkodliwego). Z wartości NOAEL lub LOAEL określa się, po uwzględnieniu
tzw. współczynników niepewności, dopuszczalną średnią wartość stężenia dla narażenia ośmiogodzinnego
(NDS).
Proces LOAEL wywołuje efekt krytyczny, czyli taki,
który pojawia się najwcześniej, przy najniższej ekspozycji.
– Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) – wartość średniego stężenia, które
nie powinno spowodować zmian w stanie zdrowia
pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy
nie dłużej niż 15 min i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym
niż 1 h;
– Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która ze względu
na zagrożenia zdrowia lub życia pracownika nie
może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie. NDSP jest jedynym normatywem
dla danej substancji i określone jest jako nieprzekraczalny pułap. Dla tego normatywu nie ustala się
okresu odniesienia, a interpretacje wyników pomiarów oparte są na próbkach powietrza nie przekraczający 15 min pobierania.
Wartości NDSP nie ustalono dla żadnego z typowych składników dymów spawalniczych (wyjątek stanowią procesy lutowania i spawania materiałów pokrytych powłokami malarskimi).

Zanieczyszczenia pyłowo-gazowe
przy spawaniu drutami litymi,
proszkowymi i samoosłonowymi
Proces spawania drutami proszkowymi jest określany jako proces niebezpieczny ze względu na toksyczność dymów spawalniczych i ich wysoką emisję. Dotyczy to szczególnie drutów samoosłonowych, gdzie
ilość substancji toksycznych wydzielających się w czasie spawania jest wielokrotnie większa niż przy spawaniu elektrodami otulonymi [5]. Toksyczność drutów
samoosłonowych związana jest głównie z dużą ilością
fluorków zawartych w wypełnieniu. Stężenie związków fluoru w strefie oddychania spawaczy jest wysokie i wielokrotnie może przekraczać dopuszczalne wartości. Szczególną toksycznością dla organizmu człowieka charakteryzuje się fluorek baru, który stosowany jest w produkcji wymienionych drutów, przeznaczonych do spawania we wszystkich pozycjach. Druty te
emitują pyły zawierające związki baru w przeliczeniu
na czysty bar w granicach 20,6÷36,2% (udziału składnika w % mas.), w tym jest 14÷28% baru rozpuszczalnego, który jest toksyczny.

Niezależnie od tego przy spawaniu drutami proszkowymi pył spawalniczy ma bardziej złożony skład i jest
bardziej skomplikowany pod względem struktury niż pył
powstający podczas spawania drutem litym w osłonie
gazowej. Przy spawaniu drutami litymi stali węglowych
i niskostopowych, podstawowymi składnikami pyłu są:
żelazo, mangan i krzemionka, natomiast przy spawaniu
stali wysokostopowych wydzielane pyły zawierają również związki chromu, niklu, molibdenu i niobu.

Podczas spawania drutami proszkowymi dodatkowo wydzielane są związki sodu, potasu, wapnia i magnezu. Należy pamiętać, że zagrożenia dla
zdrowia i środowiska, towarzyszące spawaniu drutami pełnymi proszkowymi i samoosłonowymi, można ograniczyć przez odpowiedni dobór materiałów
dodatkowych, spełniających wymagania techniczne przy ograniczonym zagrożeniu. Ponadto trzeba pamiętać, że jednym ze skuteczniejszych środków zmniejszenia emisji dymów spawalniczych jest
ograniczenie natężenia prądu spawania (emisja pyłu
całkowitego oraz tlenków azotu i węgla wzrasta ze
wzrostem natężenia prądu spawania).
Na rysunku 3 przedstawiono skład chemiczny pyłu
przy spawaniu różnymi gatunkami drutów, natomiast
na rysunku 4 zobrazowano wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu przy spawaniu drutem
litym metodą MAG.

Badania własne

Rys. 3. Skład chemiczny pyłu powstającego przy spawaniu stali różnymi gatunkami drutów: G1, G2 – druty proszkowe z rdzeniem metalowym; R – drut proszkowy z rdzeniem rutylowym, Z – drut proszkowy z rdzeniem zasadowym; W1 – drut proszkowy do spawania stali
wysokostopowych (dupleks); W2 – drut proszkowy z rdzeniem metalowym do spawania stali austenitycznych; G3Si1 – drut lity; S1, S2,
S3 – druty proszkowe samoosłonowe [4]
Fig. 3. Chemical constitution of dust forming when welding steels
with different types of welding wires G1, G2 – flux-cored wires with
metal core; R – flux-cored wire with titania core, Z – flux-cored wire
with basic core; W1 – flux-cored wire for welding of high-alloy steels
(duplex); W2 – flux-cored wire with metal core for welding of austenitic steels; G3Si1 – solid (monolithic) welding wire; S1, S2, S3 – self-shielded flux-cored wires [4]

Rys. 4. Wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłów
przy spawaniu stali metodą MAG (drut G3Si1, średnica 1,2 mm) [4]
Fig. 4. Influence of shielded gas constitution on amount of dust emission when welding of steel with MAG method (welding wire G3Si1,
diameter 1.2 mm) [4]

Celem przeprowadzonych badań było oznaczenie czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy spawacza. Badania przeprowadzono na
stanowisku spawalniczym wyposażonym w wentylację miejscową (stanowiskowy odciąg wbudowany
w stół spawalniczy oraz ssące ramię obrotowe nad
miejscem spawania) i ogólną – umieszczoną w górnej partii hali warsztatowej. Pomiary przeprowadzono przy stapianiu wybranych drutów elektrodowych
półautomatem spawalniczym Synermig 402 na blasze ze stali niskowęglowej S235JR. Zakres badań
obejmował:
A) Oznaczenie czynników szkodliwych przy stapianiu niżej wymienionych drutów spawalniczych oraz włączonej wentylacji stanowiskowej
i ogólnej:
– drutu pełnego G3Si1 o średnicy 1,2 mm
w osłonie gazów M21 (I = 120 A, U = 16,4 V)
– metoda 135,
– drutu proszkowego rutylowego (żużel szybkokrzepnący) OK Tubrod 15,14 o średnicy 1,2 mm
w osłonie gazów M21 (I = 120 A, U = 16,4 V)
– metoda 136,
– drutu samoosłonowego MT-FD2-o (T42ZRN)
o średnicy 0,9 mm (I =1 00 A, U = 22 V) – metoda 114.
B) Oznaczenie czynników szkodliwych przy wyłączonej wentylacji ogólnej i stanowiskowej dla drutu samoosłonowego MT-FD2-o.
C) Zestawienie wyników badań.
D) Analizę wyników badań.
Warunki przeprowadzonych badań oraz metodykę
pomiarów przedstawiono w tablicy I, natomiast wyniki
badań zestawiono w tablicy II.
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Tablica I. Warunki i metodyka badań substancji toksycznych i zapylenia
Table I. Conditions and methodology of tests of toxic matters and dustiness

Sprawozdanie z badań

NR 21 - 1 / 10 A

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Bytomska 7
70 - 603 SZCZECIN
Certyfikat akredytacji Nr AB 362 wydany przez PCA
na zakres akredytacji Nr AB 362

Wykonawca:

Miejsce pomiaru / poboru próbek:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Inżynierii Materiałowej
Zakład Spawalnictwa - Spawalnia

Badany obiekt

Badana cecha

Akredytacja

Metodyka

1. powietrze na stanowiskach pracy

1. pobieranie próbek powietrza

1. PN-Z-04008-7:2002+Azl:2004

1. tak

2. powietrze na stanowiskach pracy

2. stężenie pyłu całkowitego

2. PN-Z-04030-05:1991

2. tak

3. powietrze na stanowiskach pracy

3. stężenie pyłu respirabilnego

3. PN-Z-04030-06:1991

3. tak

4. powietrze na stanowiskach pracy

4. stężenie tlenku węgla

4. Instrukcja INP-03-03 wyd. z 30.03.2004 r.

4. nie

5. powietrze na stanowiskach pracy

5. stężenie tlenku azotu

5. Instrukcja INP-03-03 wyd. z 30.03.2004 r.

5. nie

6. powietrze na stanowiskach pracy

6. stężenie ditlenku azotu

6. Instrukcja INP-03-03 wyd. z 30.03.2004 r.

6. nie

7. powietrze na stanowiskach pracy

7. stężenie tlenków żelaza

7. Instrukcja INM-12-04 wyd. z 23.03.2009 r.

7. tak

8. powietrze na stanowiskach pracy

8. stężenie manganu

8. Instrukcja INM-12-04 wyd. z 23.03.2009 r.

8. tak

9. powietrze na stanowiskach pracy

9. stężenie miedzi

9. Instrukcja INM-12-04 wyd. z 23.03.2009 r.

9. tak

10. powietrze na stanowiskach pracy

10. stężenie cynku

10. PN-Z-04100-03:1987

10. nie

11. powietrze na stanowiskach pracy

11. stężenie chromu

11. PN-Z-04126-01:1979

11. nie

12. powietrze na stanowiskach pracy

12. stężenie niklu

12. PN-Z-04124-5:2006

12. nie

Tablica II. Wyniki badań substancji toksycznych i zapylenia
Table II. Results of tests of toxic matters and dustiness

Sprawozdanie z badań

NR 21 - 1 / 10 A

Średnie stężenie, mg/m3
Metoda spawania

Oznaczana
substancja

8

Wentylacja wyłączona

Wentylacja włączona

Niepewność
rozszerzona pomiaru
k = 2; p = 0,95 %

135

136

114

114

Pył całkowity

1,02

1,4

1,93

6,58

16

Pył respirabilny

0,74

1,05

1,23

3,95

16

Tlenek węgla

2,5

2,5

3,1

5,1

10

Tlenek azotu

< 0,6

< 0,6

< 0,6

< 0,6

10

Ditlenek azotu

< 0,4

< 0,4

< 0,4

< 0,4

10

Tlenki żelaza

0,056

0,107

0,196

1,64

25

Mangan

< 0,02

0,037

0,039

0,201

18

Miedź

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

21

Nikiel

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

21

Chrom

< 0,02

< 0,02

< 0,02

< 0,02

21

Cynk

0,015

0,011

0,014

0,142

21
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Analiza wyników badań
Wyniki pomiarów substancji toksycznych i zapylenia przedstawionych w tablicy II i na rysunkach 5÷8.
Porównując pył całkowity wydzielający się podczas stapiania badanych drutów spawalniczych (rys.
5) można stwierdzić, że w przypadku sprawnie działającej wentylacji najmniejszą wartość stężenia osiąga drut spawalniczy pełny. Stosowanie drutów proszkowych zwiększa stężenie pyłu całkowitego o ok. 37%,
a drutów samoosłonowych o ok. 89%.
W przypadku analizy stężenia pyłu respirabilnego,
wzrost stężenia w stosunku do drutu pełnego wynosi
odpowiednio 42 i 66%.
Porównując stężenia tlenku węgla i tlenków żelaza
przy sprawnie działającej wentylacji (rys. 6) zdecydowanie najgorsze wyniki uzyskano dla drutu samoosłonowego, gdzie wzrost stężeń w przypadku tlenku węgla w stosunku do drutu pełnego wyniósł ok. 24%, natomiast tlenków żelaza aż ok. 250%.
Ostatnie dwa wykresy (rys. 7, 8), przedstawione
losowo dla drutu samoosłonowego, obrazują przykrą
rzeczywistość panującą w większości firm pracujących
przy montażu konstrukcji. Na tych wykresach widać
wyraźnie, że brak wentylacji powoduje wzrost stężenia
pyłów o ok. 220%, tlenku węgla o ok. 65%, a tlenków
żelaza – aż o ponad 700%.

Rys. 6. Średnie stężenie tlenku węgla i tlenków żelaza w zależności
od metody spawania przy włączonej wentylacji
Fig. 6. Average concentration of carbon monoxide and ferric oxides
depending on welding methods with ventilation system switched on

Średnie stężenie pyłu [mg/m3]

Rys. 7. Stężenie pyłu całkowitego i respirabilnego przy spawaniu
metodą 114 w zależności od stopnia wentylacji
Fig. 7. Concentration of total and respirable dust when welding with
method 114 depending on ventilation degree

Rys. 5. Średnie stężenie pyłu całkowitego i respirabilnego w zależności od metody spawania przy włączonej wentylacji stanowiskowej
i ogólnej
Fig. 5. Average concentration of total and respirable dust depending
on welding method with general and stand ventilation systems switched on

Rys. 8. Średnie stężenie tlenku węgla, tlenków żelaza, manganu i
cynku przy spawaniu metodą 114 w zależności od stopnia wentylacji
Fig. 8. Average concentration of carbon monoxide, ferric, manganese and zinc oxides when welding with method 114 depending on
ventilation degree
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Badania struktury i właściwości
spawanych austenitycznych
rur wymienników ciepła
Investigations of microstructure and mechanical properties
of welded austenitic tubes for heat exchangers
Streszczenie

Abstract

Jednymi z najczęściej stosowanych wymienników ciepła są urządzenia o budowie płaszczowo-rurowej. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu elementów względem siebie
oraz właściwym wymiarom uzyskuje się wymianę ciepła
przez ścianki rur. Aby była ona efektywna, niezbędne są
materiały o odpowiednich właściwościach. Ponadto agresywne media działające na urządzenie wymuszają stosowanie stali odpornych na korozję. W zależności od parametrów pracy wymiennika, celowe jest stosowanie nie tylko określonych gatunków stali, ale również modyfikacja
ich właściwości. Zazwyczaj przeprowadza się ją metodą
obróbki cieplnej. Działanie wysokiej temperatury powoduje znaczne zmiany w strukturze materiału, pozwalając na
poprawę wybranych właściwości, mających istotne znaczenie podczas eksploatacji wymiennika. W pracy zaprezentowano wyniki badań spawanych rur wymiennika ciepła, na podstawie których określono wpływ procesu spawania i obróbki cieplnej na ich podstawowe właściwości.

One of the most commonly used heat exchangers are
shell and tube devices. With appropriate arrangement of
the elements relative to each other and the relevant dimensions, heat exchange through the tube wall is achieved. That it is effective, there must be materials with suitable properties. At the same time, aggressive media
operating to device, force the use of stainless steels. Depending on the performance parameters of the exchanger, it is advisable to use not only certain grades of steel,
but also to modify their properties. It is usually accomplished by applying a heat treatment. High temperature causes significant changes in the structure allowing the material to improve certain properties, which are important
during utilization of heat exchanger. The paper presents
results of examinations of welded tubes for heat exchangers, under which effect of welding and heat treatment on
its basic properties was determined.

Wstęp
Rury wymienników ciepła eksploatowane są
w różnych środowiskach, często niezwykle agresywnych oraz przy udziale takich czynników jak wysokie temperatury oraz zmienne naprężenia. Z tego
względu istotny jest odpowiedni dobór materiałów,
Inż. Aleksandra Świerczyńska, dr inż.
Grzegorz Rogalski, dr inż. Dariusz Fydrych
– Politechnika Gdańska.

z których wykonuje się takie elementy. Powszechne zastosowanie mają stale, najczęściej: niestopowe, wysokostopowe ferrytyczne oraz austenityczne.

Rys 1. Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła [1]
Fig 1. Shell and tube heat exchanger [1]
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Na rysunku 1 przedstawiono płaszczowo-rurowy
wymiennik ciepła, którego elementy wykonano ze
stali o strukturze austenitycznej.
W artykule przedstawiono wyniki badań rur wymiennika ciepła wykonanych ze stali austenitycznej.
Oprócz zwiększonej zawartości chromu powyżej
18%, stale te zawierają minimum 8% niklu, który zapewnia stabilność struktury austenitycznej i jednocześnie zwiększa odporność korozyjną. Do stali austenitycznych czasami wprowadza się również molibden, tytan oraz niob dla polepszenia właściwości.
Grupa stali austenitycznych charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną oraz dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i plastycznymi. Polepszenie właściwości mechanicznych tych stali można uzyskać przez obróbkę plastyczną na zimno, natomiast wzrost odporności korozyjnej w przypadku
niektórych gatunków stali osiąga się w wyniku obróbki cieplnej – przesycania.
Stale austenityczne uznawane są za dobrze spawalne, najczęściej stosowane metody spawania to:
111, 121, 135 i 141, z powodzeniem wykorzystuje się
spawanie skoncentrowanymi źródłami ciepła. Zazwyczaj stosuje się materiały dodatkowe o składzie chemicznym zbliżonym do materiału rodzimego. W przypadku łączenia elementów o małej grubości można
również wykorzystać technologię spawania metodą
141 bez materiału dodatkowego [2, 3].
Spawanie wzdłużne rur ze stali austenitycznej
ma znaczny wpływ na ich strukturę i właściwości
w obszarze złącza. Dobrze znanym skutkiem oddziaływania cyklu cieplnego spawania jest obniżenie odporności korozyjnej w obszarze strefy wpływu ciepła i podatność na korozję międzykrystaliczną [4, 5]. Jest to związane z wydzielaniem się
węglików chromu na granicy ziarn i lokalnym zubożeniem austenitu w chrom do zawartości poniżej 12%. Zjawisku temu przeciwdziała się, stosując
stale stabilizowane tytanem i niobem oraz spoiwa z
dodatkiem tych pierwiastków. Jednocześnie stosuje się przesycanie w temperaturze o ok. 30÷50°C
wyższej od granicznej rozpuszczalności węglików
w roztworze stałym austenitu (dla stali o zawartości
węgla w granicach 0,05÷0,07% najczęściej w zakresie temperatury 1050÷1150°C) [6].
Analiza stanu literatury dotyczącej zagadnienia
wskazuje na małą liczbę udokumentowanych badań oraz publikacji związanych z problemem spawania austenitycznych rur wymienników ciepła [7].
Dostępne są jedynie dane fragmentaryczne, dotyczące opisu poszczególnych procesów wytwarzania i eksploatacji rur ze stali austenitycznej.
Potwierdzają one jak istotna jest szczegółowa
wiedza dotycząca spawania i obróbki cieplnej rur
wymienników ciepła oraz wpływu tych procesów na
strukturę materiału i jego końcowe właściwości. Pomagają też w ustaleniu zakresu badań umożliwiającego określenie związku między poszczególnymi
etapami procesu wytwarzania a właściwościami wyrobów.
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Cel i zakres badań
Rury wymienników ciepła poddawane są działaniu
zmiennych warunków eksploatacyjnych. Aby wydłużyć
czas pracy w określonych warunkach eksploatacji, niezbędne jest poznanie właściwości i struktur powstających w obrębie złączy spawanych.
Celem badań było określenie wpływu obróbki
cieplnej i odkształcenia plastycznego na właściwości
i budowę strukturalną spawanych rur ze stali austenitycznej. Wybrane fragmenty rur poddano następującym badaniom:
Badania nieniszczące:
– badania wizualne wg PN-EN 970:1999 [8],
– badania radiograficzne wg PN-EN 10246-10:2004
[9];
Badania niszczące:
– próba rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004 [10],
– próba spłaszczania wg PN-EN ISO 8492:2005 [11],
– badania metalograficzne wg PN-EN 1321:2000 [12],
– badania mikrotwardości wg PN-EN ISO 65071:1999 [13].

Realizacja badań
Rury użyte do badań wykonane zostały ze stali austenitycznej X3CrNiMo17-13-3 (1.4436). Jest to stal
o zwiększonej zawartości molibdenu oraz niskiej zawartości węgla (tabl. I). Średnica badanych rur wynosiła 8 mm, a grubość ścianki 0,6 mm. Odcinki do badań
miały długość 600÷1000 mm. Rury były wykonane z taśmy spawanej wzdłużnie, automatycznie metodą TIG
bez spoiwa, przy natężeniu prądu 150 A i z prędkością
średnią 85 mm/s.

Tablica I. Skład chemiczny stali X3CrNiMo17-13-3 [14]
Table I. Chemical composition of X3CrNiMo17-13-3 stainless
steel [14]
Skład chemiczny, %
C

Si

Mn

P max

≤0,05

≤1,00

<2,00

0,045

S

N

≤0,015 ≤0,11

Cr
16,5÷
18,5

Mo

Ni

2,5÷
3,0

10,5÷
13,0

Do badań wytypowano 25 rur pobranych z jednej
partii produkcyjnej. Połowa próbek po spawaniu została poddana obróbce plastycznej na zimno (nadano im
karbowany kształt), co miało na celu zwiększenie powierzchni wymiany ciepła, a więc i sprawności wymiennika. Dla losowo wybranych rur gładkich i karbowanych
przeprowadzono proces obróbki cieplnej. Były one
przesycane w temperaturze 1120˚C i 1190˚C i chłodzone w wodzie (rys. 2).

Próbki podzielono zgodnie z przeprowadzoną
wcześniej obróbką cieplną oraz obróbką plastyczną
na 6 grup:
1 grupa: rury karbowane bez obróbki cieplnej,
2 grupa: rury gładkie bez obróbki cieplnej,
3 grupa: rury karbowane przesycane z temperatury
1120˚C,
4 grupa: rury gładkie przesycane z temperatury 1120˚C,
5 grupa: rury karbowane przesycane z temperatury
1190˚C,
6 grupa: rury gładkie przesycane z temperatury 1190˚C.

Rys. 3. Radiogram wybranych rur, w górnej części próbka karbowana [1]
Fig. 3. Radiograph of selected samples. In the upper part goffered
sample [1]

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

Rys. 2. Próbki poddane badaniom: a – rura gładka po obróbce cieplnej, b – rura karbowana przed obróbką cieplną
Fig. 2. Examined samples: a – smooth tube after heat treatment,
b – goffered tube before heat treatment

Badania nieniszczące
Badania wizualne zostały przeprowadzone na
wszystkich próbkach zgodnie z wytycznymi normy
[8]. Rury poddane obróbce cieplnej pokryte są ciemną i matową warstwą utlenioną, natomiast próbki nieobrobione cieplnie charakteryzują się powierzchnią o jasnym, metalicznym połysku (rys. 2). Na podstawie badań wizualnych nie stwierdzono zewnętrznych niezgodności spawalniczych. Badania radiograficzne również objęły wszystkie rury. Ze względu na
wymiary rur zastosowano prześwietlanie przez dwie
ścianki. Przykładowy radiogram pokazano na rysunku 3 [9]. W części próbek stwierdzono niezgodności
spawalnicze typu podtopienia oraz wklęśnięcia grani. Analiza wyników badań nieniszczących pozwoliła na wytypowanie do badań niszczących rur bez niezgodności.

Rys. 4. Wyniki próby rozciągania rur [1]
Fig. 4. Results of the tensile test [1]

Spoina

Rys. 5. Schemat realizacji próby spłaszczania [17]
Fig. 5. Scheme of the flattening test [17]

Badania niszczące
Próby rozciągania wykonano zgodnie z wytycznymi normy [10]. Pozwoliły one na określenie wytrzymałości na rozciąganie Rm dla wszystkich sześciu
grup rur. Otrzymane dane wprowadzono do programu Statistica w celu przeprowadzenia ich analizy statystycznej. Wyniki przedstawiono na rysunku 4 [15].
Wśród danych wystąpiła jedna wartość ekstremalna

w grupie rur karbowanych po obróbce cieplnej pierwszego rodzaju (1120˚C). Odrzucenie tej wartości nie
wpłynęło na końcową interpretację wyników badań.
Wyniki badań rur, niezależnie od ich stanu, mieszczą się w zalecanym przez normę dla taśmy austenitycznej stosowanej na wymienniki ciepła zakresie wartości 550÷700 MPa [16]. Otrzymane wartości
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Rys. 9. Makrostruktura obszaru
złącza spawanego rury karbowanej po przesycaniu z temperatury 1120°C
Fig. 9. Macrostructure of welded
joint for goffered sample after
solution annealing at 1120°C

Rys. 10. Mikrostruktóra strefy wpływu ciepła w karbowanej próbce nieobrobionej cieplnie. Strzałką zaznaczono strefę
przejściową
Fig. 10. Microstrukture of heat
effected zone in goffered sample before heat treatment. Weld
interface marked by arrow

Rys. 11. Mikrostruktura spoiny
w karbowanej próbce nieobrobionej cieplnie. W dolnej części widoczny międzykomórkowy
ferryt δ (wskazany strzałką)
Fig. 11. Microstrukture of weld
metal in goffered sample before heat treatment. In the lower
part visible intercellular ferrite
δ (marked by arrow)

Rys. 12. Mikrostruktura spoiny
w karbowanej próbce po przesycaniu z temperatury 1120°C
Fig. 12. Microstructure of weld
metal in goffered sample after
solution annealing at 1120°C

Rys. 6. Próbki po próbie spłaszczania
Fig. 6. Samples after the flattening test

Rys. 7. Makrostruktura złącza
spawanego rury gładkiej bez obróbki cieplnej
Fig. 7. Macrostructure of welded
joint for smooth tube without heat
treatment

Rys. 8. Makrostruktura obszaru złącza spawanego rury gładkiej po przesycaniu z temperatury 1190°C
Fig. 8. Macrostructure of welded
joint for smooth sample after solution annealing at 1190°C

wytrzymałości na rozciąganie są również zbliżone
do wyników prób rozciągania rur karbowanych po
obróbce cieplnej przyspawanych do den sitowych,
dla których średni wynik wynosił 580 MPa [7]. Obróbka plastyczna na zimno nie spowodowała zmiany wytrzymałości na rozciąganie rur (Rm = 580÷590
MPa). Jest to związane prawdopodobnie z małym
stopniem zgniotu materiału. Przesycanie w temperaturze 1120°C spowodowało nieznaczne obniżenie
wytrzymałości na rozciąganie do wartości 566 MPa,
co jest tendencją oczekiwaną, natomiast obróbka
cieplna w temperaturze wyższej o 70°C spowodowała wzrost wytrzymałości do 620 MPa. Wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że procesy obróbki cieplnej i plastycznej nie wpłynęły w znaczącym
stopniu na wytrzymałość na rozciąganie rur spawanych wzdłużnie.
Próba spłaszczania służy do określania podatności rur metalowych o przekroju okrągłym na odkształcenie plastyczne podczas spłaszczania [17].
Badania przeprowadzono zgodnie z zaleceniami
normy na próbkach o długości 100 mm pobranych
z 6 badanych grup rur [11]. W celu zapewnienia od-
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powiednich warunków wykonania próby zastosowano spłaszczanie za pomocą prasy. Próbki układano
tak, aby oś spoin była narażona na największe naprężenia ściskające, a następnie spłaszczano aż do
styku ścian na odcinku odpowiadającym co najmniej
połowie szerokości wewnętrznej próbki (rys. 5). Ocenę wyników prób przeprowadzono okiem nieuzbrojonym. Próbki poddane badaniom pokazano na rysunku 6. Wyniki wszystkich prób należy uznać za pozytywne. Brak widocznych pęknięć wskazuje na dobrą
plastyczność materiału i wszystkich rur oraz ich złączy spawanych.
Badania metalograficzne wykonano wg normy dla
6 próbek o długości ok. 30 mm wyciętych z badanych
rur pod kątem 45˚ [12]. Makrostrukturę złączy pokazano na rysunkach 7÷9. Obserwacje makrostruktury nie
wykazały niezgodności spawalniczych, kształt spoin jest poprawny. Linia wtopienia oraz wyraźne różnice między poszczególnymi obszarami złączy spawanych dobrze widoczne są jedynie na próbkach nieobrobionych cieplnie (rys. 7). W rurach poddanych obróbce
cieplnej struktura jest jednorodna, a spoina nie jest widoczna (rys. 8, 9).

HV 0,2

Podsumowanie

Rys. 13. Wyniki badań mikrotwardości złączy spawanych [1]
Fig. 13. Results of the microhardness tests of welded joints [1]

Badania mikroskopowe ukazały strukturę materiału rodzimego złożoną z ziarn austenitu, o wielkości
ziarna odpowiadającemu wzorcowi nr 6 [18] (rys. 10
i 11). W rurach niepoddanych obróbce cieplnej widoczna jest bardzo wąska strefa wpływu ciepła.
W spoinie stwierdzono strukturę złożoną z drobnych,
dendrytycznych ziarn austenitu, między którymi występują obszary międzykomórkowego ferrytu δ. Obróbka plastyczna nie wpłynęła znacząco na strukturę
złącza – jedynie w materiale rodzimym wzrosła liczba
bliźniaków deformacji.
Struktura próbek poddanych obróbce cieplnej po
spawaniu została ujednorodniona. Linia wtopienia nie
jest wyraźnie widoczna. Różnice między obszarem
spoiny oraz strefy wpływu ciepła zanikły niemal całkowicie – można zauważyć jedynie niewielkie różnice w wielkości ziarn i ich ułożeniu. Dendrytyczne ziarna występujące w spoinie przed przesycaniem zmieniły kształt na nieregularne wielokąty, charakterystyczne
dla austenitu (rys. 12). W materiale rodzimym nastąpił
wzrost ziarn austenitu do numeru 5 [18]. Opisane zmiany zaszły w jednakowym stopniu w próbkach karbowanych oraz gładkich.
Podczas badania mikrotwardości wykonywano co
najmniej trzy pomiary dla materiału rodzimego i spoiny [13]. Natomiast twardość SWC określono jedynie
w przypadku próbek nieobrobionych cieplnie. Zastosowano obciążenie 1,96 N. Wartości otrzymane
w próbie uśredniono i zestawiono na rysunku 13. Na
podstawie otrzymanych danych można stwierdzić, że
największą twardością charakteryzowała się strefa
wpływu ciepła (średnio 193 HV), natomiast najmniejszą materiał rodzimy. Jednocześnie próbki poddane
obróbce cieplnej wykazały niższą twardość w stosunku do próbek nieobrobionych. Świadczy to o poprawnie dobranych parametrach spawania oraz obróbki cieplnej. Zapewniają one uzyskanie odpowiednich
struktur, które decydują o twardości poszczególnych
obszarów złącza.

Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę jakości austenitycznych rur ze szwem spawanym oraz
analizę wpływu procesu spawania i obróbki cieplnej na ich strukturę i właściwości. Badania wizualne
umożliwiły analizę stanu powierzchni rur oraz ocenę pod względem występowania niezgodności spawalniczych. Wynik badań określono jako pozytywny. Badania radiograficzne pozwoliły na identyfikację niezgodności niewidocznych podczas badań wizualnych. Stwierdzono występowanie niezgodności
typu wklęśnięcie w grani oraz podtopienie o niewielkich rozmiarach.
Próba rozciągania umożliwiła ilościowe określenie
właściwości mechanicznych rur. Analiza otrzymanych
danych w programie Statistica pozwoliła na przeprowadzenie ich graficznej interpretacji i ocenę prawidłowości odczytów poszczególnych pomiarów. Z wyników próby rozciągania wynika, że procesy obróbki
cieplnej i plastycznej nie wpłynęły w znaczącym stopniu na wytrzymałość badanych rur.
Właściwości materiału były badane również jakościowo w próbie spłaszczania. Wszystkie próbki były
poddawane dużym, statycznym naprężeniom ściskającym aż do styku przeciwległych ścian rur. Pod ich
wpływem nie wystąpiły widoczne pęknięcia zarówno
na powierzchni materiału rodzimego, jak i złączy spawanych. Próbki charakteryzowały się odpowiednią
plastycznością.
Badania metalograficzne potwierdziły poprawność wykonania złączy spawanych. Próbki miały
strukturę austenityczną drobnoziarnistą. W materiale rodzimym pod wpływem przesycania nastąpił rozrost ziarn. Struktura spoiny zmieniła się z budowy
dendrytycznej na nieregularne ziarna austenitu, a linia wtopienia zanikła. Materiał rury uległ ujednorodnieniu.
Badania mikrotwardości w złączach spawanych
rur wykazały zmiany tej wielkości pod wpływem zastosowanej obróbki cieplnej. W próbkach niepoddanych działaniu wysokiej temperatury twardość była
wyższa i występowały znaczne różnice między wynikami otrzymanymi w spoinie i w materiale rodzimym
(średnio o 20 HV). Natomiast po przeprowadzeniu
przesycania twardość w obszarze złącza wyrównała się. Jednocześnie jej wartość zmalała średnio o 23
HV i 47 HV odpowiednio w materiale rodzimym i spoinie. Wartości otrzymane dla rur obrabianych cieplnie w różnych temperaturach nie wykazują znaczących różnic.
Zaobserwowane zmiany spowodowane obróbką cieplną w budowie strukturalnej rur są korzystne
z punktu widzenia kolejnych etapów produkcji wymienników ciepła oraz warunków ich eksploatacji.
Ujednolicenie struktury rur nawet przy jednoczesnym
braku istotnego wpływu na wartość wytrzymałości na
rozciąganie i spadku twardości przyczynia się do poprawy ich odporności na korozję.
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Wnioski
Obecnie stosowana technologia wytwarzania rur
ze stali austenitycznej stosowanych na elementy
wymienników ciepła pozwala na produkcję elementów niewykazujących niedopuszczalnych niezgodności w złączach spawanych, co potwierdziły badania wizualne, radiograficzne oraz metalograficzne.
Pod wpływem obróbki cieplnej (przesycania):
– wartość wytrzymałości na rozciąganie spawanych wzdłużnie rur austenitycznych nie uległa
znacznym zmianom,
– nastąpił spadek mikrotwardości zarówno w ma-

teriale rodzimym (średnio o 23 HV), jak i spoinie
(średnio o 47 HV),
– wystąpiło ujednorodnienie struktury oraz zmiany
kształtu i wielkości ziarn austenitu.
Zmiana temperatury obróbki cieplnej o 70˚C nie
spowodowała istotnych zmian właściwości i struktury badanych próbek.
Dalsze badania mające na celu optymalizację
struktury i właściwości otrzymywanych dzięki operacjom obróbki cieplnej powinny dotyczyć wpływu obróbki cieplnej oraz zgniotu na odporność korozyjną rur.
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Garcia C., de Tiedra M.P., Blanco Y., Martin O., Marti F.:
Intergranular corrosion of welded joint of austenitic stainless steels studied by using an electrochemical minicell.
Corrosion Science, vol. 50, issue 8, 2008.
Yu X., Chen S., Liu Y., Ren F.: A study of intergranular corrosion of austenitic stainless steel by electrochemical potentiodynamic reactivation, electron back-scattering diffraction
and cellular automaton. Corrosion Science, vol. 52, issue 6,
2010.
Dobrzański L.A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, GliwiceWarszawa 2002.
Centrum Techniki Okrętowej, raport z badań nr RO06/B-146.
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 10: Badania radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia
nieciągłości.
PN-EN 10002-1:2004 Metale. Próba rozciągania. Część 1:
Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 8492:2005 Metale. Rury. Próba spłaszczania.
PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.
PN-EN ISO 6507-1:1999 Metale. Pomiar twardości sposobem Vickersa poniżej HV 0,2 (mikrotwardość).
PN-EN ISO 10088-1:2005 Stale odporne na korozję.
Gatunki.
Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem
Statistica PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska,
Kraków 2007.
PN-EN ISO 10088-2:2005 Stale odporne na korozję.
Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz
taśm ogólnego przeznaczenia.
Łabanowski J.: Ocena jakości wyrobów hutniczych.
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu, Elbląg 2008.
PN-84 H-04507/01 Metale. Metalograficzne badania wielkości ziarna. Mikroskopowe metody określenia wielkości
ziarna.

W następnym numerze
Aleksander Dąbrowski
Praktyczne aspekty – zrobotyzowane stanowiska spawalnicze
Jacek Górka, Grzegorz Miler
Wpływ kierunku walcowania blach ze stali obrobionej termomechanicznie na jakość złączy spawanych
Zygmunt Mikno
Pomiar rozkładu temperatury w warunkach symulowanych cykli cieplnych spawania
Sławomir Parzych, Bogdan Pawłowski, Janusz Krawczyk, Piotr Bała
Kształtowanie warstwy wierzchniej głowic silników okrętowych metodami spawalniczymi
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Wydarzenia

Nowa siedziba firmy PAS w Katowicach
29 kwietnia br. zostaliśmy zaproszeni do nowej siedziby firmy PAS
Katowice na jej uroczyste otwarcie.
Na uroczystość tę zostali zaproszeni przedstawiciele miejscowych
władz administracyjnych, instytucji
kooperujących z firmą, przedstawiciele Instytutu Spawalnictwa oraz
firm korzystających z usług firmy
PAS.
Firma PAS Urządzenia-Materiały Spawalnicze powstała w 1991 r.
w Zielonej Górze. Początkowo koncentrowała się na dostawach do
polskich przedsiębiorstw materiałów i urządzeń spawalniczych z
firm zarówno polskich, jak i zagra
nicznych, takich jak: Abicor-Binzel,
Kemppi, Metal Technology Canterbo, Elga, Bester i Ozas.
W latach 1999-2000 nastąpiły dalsze istotne zmiany w organizacji firmy. W 1999 roku powstała
firma PAS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, mająca za zadanie przejąć od spółki cywilnej import i handel hurtowy oraz ośrodek szkolenia.
W roku 2000 powstały spółki z o.o.
w Katowicach, Zielonej Górze i w
Krakowie, których zadaniem była
obsługa rynków regionalnych.
W następnych latach były dalsze zmiany i obecnie istnieją dwie
firmy, które zachowały dawną nazwę i logo: PAS Katowice Sp. z o.o.
mieszcząca się obecnie w Imielinie
oraz Ośrodek Szkolenia PAS Piotr
Lewandowski w Zielonej Górze.
Ośrodek Szkolenia PAS Piotr
Lewandowski działa na podstawie

atestu Instytutu Spawalnictwa w
Gliwicach, uznania Urzędu Dozoru Technicznego oraz zaświadczenia TÜV Rheinland. Obecnie szkoli
spawaczy we wszystkich metodach
spawania, a jego kadrę stanowią
Europejscy Inżynierowie Spawalnicy oraz Europejscy Instruktorzy
Spawania.
Natomiast firma PAS Katowice
Sp. z o.o. powstała w grudniu 2000
r., w wyniku przekształcenia katowickiego oddziału firmy S. A. z Zielonej Góry. Obecnie zatrudnia 12
pracowników, w tym wysoko kwalifikowaną kadrę – inżynierów EWE.
Główną działalnością firmy jest
handel hurtowy i detaliczny branży
spawalniczej. Firma oferuje wszelkiego typu urządzenia do spawania
i cięcia, a także szeroki asortyment
materiałów dodatkowych do spawania oraz osprzęt spawalniczy. Działa w niej również serwis urządzeń
i osprzętu spawalniczego – wykonywane są naprawy gwarancyjne
takich firm, jak: Kemppi, Lincoln
Electric Bester: Hypertherm oraz
pogwarancyjne innych firm.

PAS Katowice współpracuje
z wieloma firmami krajowymi i zagranicznymi, m.in. z: Kemppi, Hypertherm, Kemper, Teka, Bedra,
Italfil, Ugitech, Jutec, Lincoln Electric, Esab, GCE, Perun i wieloma
innymi.
Uroczystego otwarcia dokonali: Prezes firmy Michał Koszyk, któremu pomagali Piotr Lewandowski,
Czesław Buła, Krzysztof Łyżniak
i Artur Koszyk.
W uroczystościach udział wzięli
m.in.: Tom Angelino – Wiceprezy
dent Lincoln Electric Europe,
Jakub Zygmunt – Kemppi Polska,
Wojciech Rzepka – Wiceprezes
Zakładów Remontowych Energetyki, Waldemar Szolc – Wicepre
zes
Zakładów
Remontowych
Energetyki, Bogusław Czwórnóg – Zastępca Dyrektora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
i Janusz Mikołajec – Główny Spawalnik Jastrzębskich Zakładów
Remontowych. Oficjalną część
uroczystości poprowadził aktor Jacek Borkowski.
Uroczystego otwarcia dokonali: Prezes firmy Michał Koszyk, Wiceprezes Zarządu Czesław Buła,
Dyrektor Ośrodka Szkolenia PAS
w Zielonej Górze Piotr Lewandowski, Krzysztof Łyżniak i Artur
Koszyk.
W drugiej, mniej oficjalnej części, goście kontynuowali bezpośrednią wymianę doświadczeń.
Tę część spotkania poprowadził
Dariusz Gnatowski.

Przegląd spawalnictwa 6/2010

17

Targi ExpoWELDING po raz drugi w Expo Silesia
Kolporter EXPO oraz Instytut Spawalnictwa z Gliwic zapraszają do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING,
które odbędą się w dniach 19-21 października 2010
roku w Expo Silesia.
Targom ExpoWELDING tak jak w poprzedniej edycji towarzyszyć będzie konferencja naukowo-techniczna zatytułowana „Zaawansowane technologie spawalnicze”, organizowana przez Instytut Spawalnictwa
z Gliwic. Patronat naukowy nad konferencją objął
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN. Tegoroczne Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2010 uzyskały honorowy patronat
Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.
Podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowych
Targów Spawalniczych ExpoWELDING obecne będą
światowe autorytety związane ze spawalnictwem:
prof. dr inż. Ulrich Dilthey, prezydent Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa; Tim Jessop, prezydent

Europejskiej Federacji Spawalniczej; prof. dr hab. inż.
Jan Pilarczyk, dyrektor Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Tematyka targów ExpoWELDING obejmie najistotniejsze obecnie tematy branży i będzie dotyczyć
głównie nowych technologii stosowanych w spawalnictwie. Autorzy nowoczesnych rozwiązań będą
mieli okazję do przedstawienia swoich najnowszych
osiągnięć.
Swoją obecność na targach ExpoWELDING
2010 potwierdziły już wiodące firmy w branży: Esab,
Lincoln Electric Bester, Abicor Binzel Technika Spawalnicza, Kemppi, Cloos Polska, Linde Gaz Polska,
Air Products, Rywal-RHC, Air Liquide Polska, ABB,
Messer Polska, Messer Eutectic Castolin oraz oczywiście Instytut Spawalnictwa i Przegląd Spawalnictwa.
W tym samym czasie odbędą się Międzynarodowe
Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET oraz Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT.

Kontakt:
Dyrektor projektu
Wioletta Błońska-Dudek
tel. 32 78 87 506
fax 32 78 87 503
kom. 510 031 732
e-mail: expowelding@exposilesia.pl
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Nowości i program wydarzeń
– atuty targów ITM Polska
Czerwcowe targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska
tradycyjnie już staną się miejscem rynkowych premier, często
o międzynarodowym zasięgu. Zaawansowane technologicznie
najnowsze rozwiązania dla branży przemysłowej mają szansę
zrewolucjonizować rynek, zapewnić firmom dynamiczny rozwój,
przewagę nad konkurencją oraz uznanie kontrahentów.

konstrukcji i technologii maszyn”, przygotowana przez redakcję miesięcznika Mechanik, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz MTP. W jej ramach poruszone zostaną m.in. zagadnienia techniki laserowej w procesie wytwarzania, automatyzacji obrabiarek czy też innowacyjnych zastosowań sztucznej
inteligencji w budowie i eksploatacji maszyn.

Nowocześnie, wydajnie, precyzyjnie
Podczas targów ITM Polska wystawcy zaprezentują ponad 90
nowości. Proponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności i dokładności oraz poprawę komfortu pracy, w tym również
jej bezpieczeństwa. Ich wyróżnikiem jest ponadto prostota obsługi
oraz łatwość codziennej eksploatacji.
Ogromna większość z prezentowanych podczas targów nowości
wymiernie wpływa na tempo produkcji oraz redukcję kosztów. Przykładem takich premier są zintegrowanie oprogramowania CAD CAM
NX z systemami sterowania SINUMERIK firmy Siemens, których stosowanie pozwala skrócić czas wdrożenia detalu nawet o 70%, a także sterownik PLC z PC firmy Koral zapewniający dodatkowe możliwości kalkulacji kosztów energii, paliwa i wody w procesie malowania metalu.
Producenci innowacyjnych rozwiązań zwracają uwagę nie tylko
na użytkową stronę produktu–stopniowo coraz bardziej istotny staje się także jego nowoczesny wygląd. W kreowaniu produktów biorą
więc udział zarówno wysokiej klasy eksperci, jak i specjaliści w dziedzinie designu. Uznanie jury w prestiżowym konkursie red dot design
2010 zdobyły np. koła pokrętne Elesa+Ganter serii GN 923 oraz GN
924, wyprodukowane przez firmę Elesa-Ganter Polska, które jako
nowość obejrzeć można będzie podczas ITM Polska.
Tradycyjnie już wiele rynkowych nowości zaprezentowanych zostanie w ramach Salonu Nauka dla Gospodarki, ponieważ to właśnie
ścisła współpraca świata biznesu i nauki jest często gwarancją powstania innowacyjnego produktu,
Na całym świecie, technologie stworzone na potrzeby badań
i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, elementy systemów satelitarnych czy rakietowych–przenoszone są do innych działów gospodarki i przemysłu. Z tej perspektywy interesująco zapowiada się
prezentacja transferu technologii kosmicznych przygotowana przez
Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmę POLSPACE / Astri Polska. Inicjatorem projektu o zasięgu międzynarodowym jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). Jak pokazuje doświadczenie, technologie kosmiczne, charakteryzując się szczególnymi parametrami,
np. odpornością na różnice temperatury, lekkością i wytrzymałością,
a także niestandardowym podejściem konstruktorskim, w znacznym
stopniu przyczyniają się do unowocześniania produkcji i przedsiębiorstw.

W ramach ITM Polska odbędzie się ponadto organizowane
przez Komisję stali odpornych na korozję Polskiej unii dystrybutorów stali sympozjum „Stale dupleks – racjonalny wybór”. Jego tematyka dotyczyć będzie m.in. właściwości mechanicznych i odporności korozyjnej stali dupleks czy też pierwszego w Polsce zbiornika ze stali tego typu dupleks wyprodukowanego przy zastosowaniu
metody rulonowej. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, BIT sp. z o.o. oraz
MTP zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium „Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna stopów metali”. W jego ramach poruszone zostaną m.in. kwestie powierzchniowej obróbki laserowej części stosowanych w przemyśle lotniczym, metalizowania
dyfuzyjnego stopów tytanu oraz zastosowań beztopnikowego lutowania próżniowego w przemyśle.
Część seminaryjno-wykładową będzie mieć również kolejną odsłonę Poligonu Umiejętności, podczas którego zaproszeni eksperci
mówić będą m.in. o zabezpieczeniu kabin lakierniczych za pomocą
lakierów ściągalnych, strategii emisji LZO do atmosfery dla firm oraz
o cynkowaniu ogniowym. O zaawansowanych technologiach, będących motorem wzrostu gospodarczego, rozmawiać będą uczestnicy
VIII Forum Inżynierskiego. Program forum obejmować będzie cztery
panele dyskusyjne: przegląd zaawansowanych technologii w polskiej
gospodarce, zaawansowane technologie w praktyce gospodarczej,
projekty celowe w sektorze MSP o szczególnie wysokim poziomie innowacyjności, oraz ocena realizacji Programu FSNT-NOT projektów
celowych dla MSP w latach 2001-2009 i nowe działania w dziedzinie
innowacyjności (Akcelerator Innowacji NOT, Kredyt Technologiczny).
Ważnym wydarzeniem będzie z pewnością kolejna edycja seminarium „Transport szynowy XXI wieku dla Polski”. W sesjach plenarnych swój udział zapowiedzieli przedstawiciele parlamentu, stowarzyszeń branżowych oraz jednostek naukowych.
W ramach ITM Polska odbędzie się w sumie kilkadziesiąt specjalistycznych konferencji i debata, a także pokazy w ramach specjalnych: Akademii Spawania oraz Poligonu Umiejętności. Organizatorzy zapraszają również do skorzystania z porad Centrum Doradztwa
„Innowacje dla Biznesu”.

O innowacjach w gronie ekspertów
Silnym punktem tragów ITM Polska jest z pewnością program
wydarzeń. Interesująco zapowiada się konferencja „Doskonalenie

Targi już w czerwcu!
Dla zainteresowanych innowacjami dla przemysłu, targi ITM
Polska są adresem, pod który trafić trzeba koniecznie. Zaawansowane rozwiązania będą bowiem dominującym tematem zarówno
w ramach targowej ekspozycji, jak i głównym punktem seminariów.
Targi ITM Polska potrwają od wtorku do piątku (8-11 czerwca 2010).
oprac: Monika Wietrzyńska
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Sekcja Spawalnicza

W dniu 6 maja 2010 roku w Domu Technika w Warszawie
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Spawalniczej SIMP.
Zebranie otworzył Prezes Sekcji dr inż. Jan Plewniak, który
po przywitaniu Honorowego Prezesa prof. Stanisława Piwowara
oraz zaproszonych gości, przedstawił zebranym sprawozdanie
z działalności w czteroletniej kadencji.
Do najważniejszych zrealizowanych tematów lub inicjatyw
podjętych przez Zarząd Sekcji w okresie minionej kadencji
należą:
– opracowanie Raportu o stanie spawalnictwa,
– założenie Rejestru Spawalników Polskich,
– współpraca z redakcja „Przeglądu Spawalnictwa” i udział w
obchodach 80-lecia pisma,
– współpraca z Polską Izbą Spawalniczą, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i Polskim Towarzystwem Spawalniczym,
– zorganizowanie 12 konferencji o zasięgu międzynarodowym
i ogólnokrajowym, 30 konferencji regionalnych, w których
uczestniczyło 3877 osób,
– 49 seminariów – 1250 uczestników,
– 14 wystaw – 1089 uczestników,
– 143 odczytów – 2082 słuchaczy,
– 71 wycieczek technicznych – 1445 uczestników,
inicjatywa upamiętnienia przez NBP dwóch zasłużonych dla
spawalnictwa postaci: prof. S. Bryły i inż. S. Olszewskiego,
dokonanie wpisu na listę zawodów – inżyniera spawalnika.
Inne ważne działania:
– propagowanie konkursu na najlepszą pracę dyplomową,
– założenie strony internetowej Sekcji.
Dokonania Sekcji zostały dostrzeżone przez Zarząd Główny
SIMP, czego wyrazem było przyznanie jej w 2007 r. Dyplomu Najwyższego Uznania za najaktywniejszą działalność merytorycznoorganizacyjną spośród jednostek specjalistycznych SIMP.
Sekcja Spawalnicza dysponuje przywilejem przyznawania
Medalu im. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa i zasług w jego rozwoju. W minionej kadencji
uhonorowano 22 osoby i instytucje.
W 2008 r. miała miejsce uroczysta sesja poświęcona Jubileuszowi 80-lecia „Przeglądu Spawalnictwa” – naszego czasopisma. Mimo problemów finansowych „Przegląd” nie tylko przetrwał, ale ma się całkiem dobrze, zbierając bardzo pochlebne
opinie, co potwierdziła Rada Programowa czasopisma, doceniając wielki wysiłek redaktora naczelnego prof. Jerzego Nowackiego i redaktor Ireny Wiśniewskiej.
Prezes Jan Plewniak przekazał przewodnictwo zebrania kol.
Zbigniewowi Mirskiemu, któremu zebrani jednomyślnie powierzyli funkcję prowadzącego obrady. Sekretarzem, również w drodze wyboru, został kol. Kwiryn Wojsyk. Po przyjęciu porządku
obrad i wyborze Komisji Wyborczej (kol.: Krzysztof Kudła, Jan
Grzebalski, Dariusz Golański) oraz połączonej Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków (kol.: Kwiryn Wojsyk, Adam Ogrodnik,
Zbigniew Mitura), Jan Plewniak odczytał sprawozdanie z działalności Sekcji w kadencji 2006-2010. Była ona szczególnie owocna w konferencje naukowo-techniczne: ogólnopolskie i regionalne. Tradycją stały się konferencje tematyczne. Prezes złożył podziękowanie najaktywniejszym organizatorom: Sekcji Dolnośląskiej, organizującej cykliczne konferencje lutownicze i natryskiwania cieplnego oraz Sekcji Zachodniopomorskiej, organizują-
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cej coroczne konferencje spawalnicze. Prezes zwrócił uwagę na
wzrastającą popularność spotkań spawalników Wybrzeża, gromadzących kilkusetosobowe gremia. Jednak nie wszystkie sekcje wykazują aktywność, w związku z czym zaproponował zawieszenie dwóch z nich: płockiej i radomszczańskiej, co zebrani zaakceptowali.
Zebranie podjęło inicjatywę angażowania do prac w Zarządzie Prezesów Oddziałów Sekcji oprócz sześcioosobowego
składu ogólnopolskiego.
W imieniu Komisji Rewizyjnej zabrał głos kol. Hubert Drzeniek,
proponując udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Zwrócił jednak uwagę na kilka problemów:
– brak właściwej koordynacji działań z PTS,
– nie podjęto działań prowadzących bezpośrednio do zwiększenia liczby członków Sekcji,
– aktywność autorów z przemysłu publikujących w „Przeglądzie Spawalnictwa” jest niewielka, mimo znacznego zaangażowania i osiągnięć w tym względzie redaktora naczelnego
„Przeglądu” – prof. Jerzego Nowackiego.
Z dyskusji nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej wyniknęły wnioski, które zebrani po udzieleniu absolutorium
przyjęli do realizacji.
Dokonano wyborów Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Sekcji Spawalniczej SIMP został ponownie Jan
Plewniak z Częstochowy, a członkami Zarządu Sekcji: Andrzej
Ambroziak z Wrocławia, Tomasz Chmielewski z Warszawy, Ryszard Ziomek z Poznania, Andrzej Kolasa z Warszawy, Adam
Ogrodnik z Warszawy i Włodzimierz Jacek Walczak z Gdańska. Automatycznie w skład Zarządu weszli Prezesi Sekcji Regionalnych. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jerzy Kozłowski
z Częstochowy – przewodniczący, Robert Niwiński z Warszawy
i Ryszard Wesołowski z Poznania.
Delegatem na Walne Zebranie SIMP został Jan Plewniak.
Walne Zebranie przyjęło następujące wnioski:
– podtrzymać dotychczasowe, ujęte w sprawozdaniu za lata
2006-2010 inicjatywy ZG Sekcji Spawalniczej SIMP,
– uściślić kontakty z Polskim Towarzystwem Spawalniczym
i upoważnić Zarząd Sekcji do stosownych działań w tym zakresie, podjąć działania zmierzające do zwiększenia liczby
członków Sekcji,
– utrzymać dotychczasowy regulamin przyznawania medali
im. Stanisława Olszewskiego,
– wspierać kolegów z przemysłu w ich publikacyjnej aktywności w „Przeglądzie Spawalnictwa”,
– podjąć starania o zaproszenie kolegów z DVS,
– umieścić w kalendarzu NOT nazwiska Stanisława Olszewskiego i Stefana Bryły jako wybitnych ludzi techniki,
– ustanowić Dzień Spawalnika na 8 maja,
– zawiesić Oddziały Sekcji w Płocku i w Radomsku,
– przyjąć w skład Zarządu Prezesów Oddziałów Sekcji,
– uaktualnić i rozszerzyć stronę internetową Sekcji,
– opublikować aktualne informacje w „Przeglądzie Spawalnictwa” i „Biuletynie Instytutu Spawalnictwa”
Zebrani postanowili dołożyć wszelkich starań i wysiłków,
żeby Sekcja godnie obchodzić mogła w 2014 roku 80-lecie Sekcji Spawalniczej.
Opracowali: Jan Plewniak, Kwiryn Wojsyk

Sekcja Spawalnicza

Dzień Spawalnika na Wydziale Inżynierii Produkcji
Politechniki Warszawskiej

Z okazji Dnia Spawalnika 6 maja 2010 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się
zebranie Warszawskiej Sekcji Spawalniczej SIMP. Spotkaniu przewodniczył dr inż. Kazimierz Ferenc. W porządku obrad zaplanowany był odczyt wygłoszony przez mgr. inż. Jana
Grzebalskiego zatytułowany „Zawód spawalnik”.

Wielu spośród wybitnych przedstawicieli nauki i przemysłu z zakresu spawalnictwa nosiło imię Stanisław, dlatego
dzień 8 maja został ogłoszony Dniem Spawalnika. Szczególnym solenizantem obchodów był prof. dr hab. inż. Stanisław
Piwowar, któremu życzenia składali m.in. członkowie Zarządu Warszawskiej Sekcji Spawalniczej SIMP oraz kierownik
Zakładu Inżynierii Spajania prof dr hab. inż. Jacek Senkara.
W trakcie prelekcji przypomniane zostało mitologiczne
pochodzenie kuźnictwa oraz jego dzieje przez kolejne stulecia, prowadzące do powstania zawodu spawalnika. W dawnych kuźnicach nadawano odpowiedni kształt półproduktom i
gotowym wyrobom metalowym, jak również wykonywano połączenia nierozłączne wyrobów. Najczęściej obrabianym metalem było żelazo, ale także miedź i mosiądz. Niektóre połączenia zachowały się do dziś. Ich szczegółowe badania, prowadzone pod nadzorem konserwatorów zabytków, nie wykazują cech zużycia wpływających na obniżenie właściwości
złączy. O znaczeniu kuźnic w minionych czasach oraz o ran-

dze tego rzemiosła mogą świadczyć takie nazwy jak Kuźnica Kołłątajowska, jak również fakt, że pierwsze zakłady zajmujące się wydobyciem rudy żelaza oraz jej przetwórstwem
należały do królów polskich. W kuźniach, będących wówczas
symbolem postępu, wykonywane były miecze, zbroje, bramy
i wrota do zamków, naczynia browarne.
Dzięki obróbce metali na gorąco możliwe było wykonywanie połączeń nierozłącznych elementów, np. połączenia
rękojeści z ostrzem miecza, co dawało gwarancję stabilnego trzymania oręża oraz zabezpieczało przed wypadnięciem
ostrza z rękojeści podczas walki. Wykonywano kraty np. w
bramach zamków, co dawało gwarancję bezpieczeństwa
mieszkańcom.
Początkowo obróbka stali prowadzona była przez kowali wyposażonych w młoty, którymi kuto rozgrzany do
temperatury plastyczności materiał, nadając pożądany
kształt i właściwości. W późniejszych czasach proces kucia uległ zmechanizowaniu, gdzie pracę mięśni zastąpiono pracą wody rzecznej. Kuźnice lokalizowano w pobliżu
strumieni, których woda napędzała koła wodne połączone poprzez układ przeniesienia siły z młotami kuźniczymi. Takie rozwiązanie umożliwiło obróbkę znacznie większej ilości materiału, jak również przygotowywanie elementów o znacznie większych gabarytach niż w przypadku
obróbki ręcznej.

Od końca XIX wieku obserwowany jest spadek zainteresowania tymi metodami łączenia i kształtowania materiałów
na skutek rozwoju innych metod łączenia, do których należą przede wszystkim metody spajania. Praca młota została
zastąpiona źródłami ciepła, tj. łukiem elektrycznym, płomieniem gazowym, wiązką promieniowania świetlnego i elektronów oraz innymi precyzyjnie dostarczanymi w obszar
spoiny. Jednocześnie obserwowany jest dynamiczny rozwój
metod kontroli jakości połączeń oraz kontroli przebiegu procesu spajania podczas wykonywania połączeń. Niezmienny
pozostaje interdyscyplinarny charakter zawodu spawalnika,
łączący wiedzę z zakresu metaloznawstwa, mechaniki, konstrukcji oraz wysublimowanych umiejętności.
Lechosław Tuz
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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 lub pod numerem tel. 12 66 22 817.

QIROX

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

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.
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Zbigniew Pilat

Robotyzacja cięcia i ukosowania blach
– 15 lat doświadczeń
Robotization of sheets cutting and beveling
– 15 years of experiences
Streszczenie

Abstract

W połowie lat 90. PIAP wdrożył pierwsze zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach. Projekt ten był realizowany przy dużym udziale specjalistów zakładu przyszłego użytkownika TAGOR S.A. w Tarnowskich Górach.
Podstawowym urządzeniem tego stanowiska był wyprodukowany w PIAP robot przemysłowy URP-6 z manipulatorem pięcioosiowym, zainstalowanym na wózku, na torze jezdnym. Jako narzędzie robot wykorzystywał standardowy palnik maszynowy acetylenowotlenowy. Do dzisiaj PIAP wykonał dla firmy TAGOR kolejne 3 instalacje
zrobotyzowane, zarówno z cięciem tlenowym, jak i plazmowym.

In the middle of nineties PIAP (Industrial Research Institute for Automation and Measurements) implemented the
first robotized stand for beveling of the metal plates. That
work was carried out with significant participation of specialists from the target user – company TAGOR S.A. at Tarnowskie Góry. The basic device of that stand was manufactured by PIAP the URP-6 type industrial robot with
a five-axis manipulator installed in a truck on a track.
As a tool, the robot used a standard mechanical oxy-acetylene torch. Up to now, PIAP has manufactured for TAGOR next three robotized systems with both oxygen and
plasma cutting.

Wstęp
Według danych międzynarodowej organizacji robotowej IFR [1], ponad jedna czwarta wszystkich robotów
zainstalowanych w przemyśle pracuje w obszarze technologii spawalniczych. Dominują zrobotyzowane stanowiska spawania łukowego i zgrzewania punktowego,
zainstalowane głównie w firmach produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. Od kilkunastu lat obserwuje się również rozwój robotyzacji operacji cięcia metalu. Wycinanie detali z arkuszy blach wykonywane jest z reguły na
wypalarkach CNC. Maszyn tego typu na ogół nie stosuje się przy dalszej obróbce wyciętych detali, w tym przy
ich ukosowaniu (fazowaniu) i docinaniu otworów, zagłębień itp. Te operacje tradycyjnie wykonywane są ręcznie
lub przy wykorzystaniu technologii obróbki mechanicznej. W takiej realizacji są one jednak bardzo pracochłonne, a efekt operacji ręcznych z punktu widzenia jakości nie zawsze jest zadowalający. Rozwiązaniem coraz
częściej stosowanym jest robotyzacja. Technologia zrobotyzowana zapewnia wysoką i bardzo stabilną jakość
wykonywanych cięć. Stanowiska zrobotyzowane dają
Mgr inż. Zbigniew Pilat – Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.
email: mechatronika@piap.pl
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również zdecydowanie wyższą wydajność. Dodatkowo
odsunięcie operatora od procesu praktycznie likwiduje
znaczną część zagrożeń bezpieczeństwa pracy.
Barierą przy szerokim wprowadzaniu w naszym
kraju robotyzacji cięcia i ukosowania była przez wiele lat relacja kosztów pracy i sprzętu niezbędnego do
realizacji przemysłowych instalacji. Wdrożenie przez
PIAP pierwszego zrobotyzowanego stanowiska ukosowania blach z wykorzystaniem robota URP-6 na torze jezdnym, w drugiej połowie lat 90. w zakładzie TAGOR, było możliwe dzięki wsparciu projektu ze środków budżetowych nauki. Znaczny wzrost kosztów pracy w naszym kraju, szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, przy jednoczesnym stosunkowo niewielkim wzroście cen robotów i urządzeń wspomagających spowodował, że w ostatnich latach robotyzacja
ukosowania blach stała się bardziej opłacalna. Jednocześnie coraz trudniej jest dziś znaleźć dobrych spawaczy, wielu z nich po prostu wyemigrowało za pracą.
Kolejnym argumentem, który motywuje zarządy firm
do decyzji o dalszej robotyzacji prac spawalniczych,
jest silna konkurencja w czasach globalizacji. Polscy
producenci, aby utrzymać się na rynku, muszą oferować wyroby na coraz wyższym poziomie technicznym
i jakościowym, dbając jednocześnie o redukcję kosztów ich wytwarzania. Robotyzacja ukosowania pomaga osiągnąć te cele. Dlatego też zarząd TAGOR S.A.

konsekwentnie realizuje, we współpracy z PIAP, kolejne stanowiska zrobotyzowane, wykorzystujące zarówno cięcie tlenowe, jak i plazmowe, które zapewnia zdecydowanie wyższą jakość i większą szybkość cięcia.

Zrobotyzowane stanowisko
ukosowania blach z robotem
URP-6 na torze jezdnym
Była to pierwsza aplikacja robota do ukosowania
blach, wykonana siłami krajowymi. Projekt został zrealizowany przez zespół PIAP we współpracy z technologami TAGOR, przy wsparciu finansowym KBN. Instalacja została przekazana do eksploatacji produkcyjnej
w końcu 1996 r. [2].
Podstawowym urządzeniem stanowiska był robot
przemysłowy URP-6 z manipulatorem pięcioosiowym.
Robot ten był zainstalowany na wózku, na torze jezdnym. Napęd wózka stanowił pełnoprawny, szósty stopień swobody systemu manipulacyjnego. Robot wykorzystywał jako narzędzie palnik acetylenowo-tlenowy.
Zastosowano zapalarkę elektryczną z wyłącznikiem
automatycznym. Jako stanowiska robocze ukosowania zainstalowano dwa obrotowe stoły pozycjonujące. Sterownik nadrzędny gniazda został zamontowany
w osobnej małej szafce, której górna ściana stanowiła
pulpit operatora stanowiska. Zainstalowano także dwa
żurawiki transportowe do przenoszenia cięższych detali. Jako zabezpieczenie obszaru pracy robota w stanowisku zastosowano dwie kurtyny świetlne, pomiędzy
szafką sterownika gniazda a słupami żurawików. Ogólny widok stanowiska przedstawiono na rysunku 1.
W stanowisku tym wdrożono wiele funkcji i mechanizmów, opracowanych specjalnie pod kątem zrobotyzowanego ukosowania. Były one weryfikowane przez
technologów i operatorów z TAGOR-u. Na bieżąco
wprowadzano wymagane modyfikacje, tak aby właściwości stanowiska dostosować nie tylko do charakteru
procesu, lecz także do upodobań i przyzwyczajeń obsługi. Najważniejsze i najciekawsze, nowe wówczas
rozwiązania to:
Interpolacja liniowa i kołowa toru palnika
– z gładkim łączeniem segmentów toru. Umożliwiało to
szybkie programowanie i bardzo dokładne wykonywanie faz złożonych z odcinków prostych i łuków. W obu
przypadkach orientacja palnika zmieniała się w sposób
jednostajny od pozycji startowej do końcowej. Podczas
fazowania po łuku zachowane było stałe nachylenie
palnika względem płaszczyzny okręgu oraz względem
toru ruchu.
Interpolacja kołowa trajektorii z zachowaniem
stałej orientacji palnika w układzie bazowym –
umożliwiała wycinanie w gotowym detalu dodatkowych
otworów okrągłych, również w płaszczyznach innych
niż poziome.
Numeryczne poprawianie trajektorii ukosowania – operator mógł odczytać i zmienić wartości współ-

rzędnych opisujących okrąg, po którym miało być wykonywane fazowanie, a także współrzędnych końca
odcinka prostego trajektorii – podobnie jak w wypalarkach CNC.
Mechanizm kończenia przerwanej fazy – operator mógł rozpocząć wykonywanie programu od instrukcji ruchu, w której faza została przerwana, bez włączania tlenu tnącego. System sterowania umożliwiał zatrzymanie robota w miejscu przerwania fazy, podgrzanie metalu i po włączeniu tlenu tnącego kontynuowanie fazowania. Przy pewnej wprawie operatora miejsca
takie były praktycznie niezauważalne na powierzchni
detalu.
Zmiana i kontrola ustawienia palnika – zastosowano uchwyt palnika umożliwiający jego przestawienie, dostosowanie do aktualnie fazowanego detalu.
Wiązało się to z koniecznością przedefiniowania parametrów geometrycznych palnika w systemie sterowania. W tym celu palnik został wyskalowany i operator
sam określał i wpisywał nowe parametry. Na stanowisku produkcyjnym zamontowano stały, przymocowany
do ściany, punkt wzorcowy. Operator do każdego programu użytkowego dogrywał fragment najazdu palnika
na ten punkt – w ten sposób kontrolował poprawność
ustawienia narzędzia dla danego programu.
Zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach z robotem URP-6 na torze jezdnym było eksploatowane
przez ponad 12 lat. Zostało zdemontowane na początku roku 2009, gdy zużycie elementów i podzespołów
mechanicznych osiągnęło taki stan, że dalsza konserwacja i naprawy nie miały uzasadnienia ekonomicznego.

Rys. 1. Zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach z robotem
URP-6 na torze jezdnym
Fig. 1. Robotized stand of beveling the sheets equipped with the
URP-6 type robot on a track

Zrobotyzowane stanowisko
ukosowania blach z robotem
KUKA KR16
Stanowisko to jest przeznaczone do automatycznego fazowania elementów o niewielkich gabarytach oraz
do docinania otworów zagłębień w gotowych podzespołach wykonanych z blach stalowych. Zastosowano
w nim technologię cięcia tlenowego. Narzędziem tnącym jest palnik acetylenowo-tlenowy sterowany i prowadzony przez robota przemysłowego KUKA KR16.
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Trajektorie cięcia, zarówno tor ruchu palnika, jak i kąt
jego nachylenia, są programowane, a następnie odtwarzane w pracy automatycznej robota. Stanowisko zostało przekazane do eksploatacji na początku 2007 r. Jest
wyposażone w następujące podzespoły (rys. 2):
– robot KUKA KR16 z szafą sterowniczą,
– szafa sterowniczą stanowiska,
– zapalarka automatyczną,
– osprzęt do cięcia,
– dwa stoły robocze (900x900 mm) w lewej i w prawej
strefie robota,
– kurtyny wydzielające strefy robota,
– sygnalizatory świetlne i dźwiękowe,
– żuraw transportowy.
Cięcie może być wykonywane na dwóch stołach.
W związku z tym obszar pracy robota podzielony został
na dwie strefy pracy – lewą i prawą. Każdy stół ma możliwość obrotu wokół osi pionowej, zajmując jedno z czterech położeń roboczych, co 90°. Całe stanowisko pracy robota jest ogrodzone ze względów bezpieczeństwa.
Ogrodzenie rozdziela także obie strefy pracy robota. Wejście do stref chronione jest przez kurtyny świetlne.

Zrobotyzowane stanowisko
ukosowania blach
z wykorzystaniem cięcia plazmowego
Wdrożenie do eksploatacji drugiego zrobotyzowanego stanowiska ukosowania umożliwiło automatyczne
wykonywanie fazowania większości elementów o małych gabarytach produkowanych w TAGOR. Na stanowisku z robotem przejezdnym można było również ukosować elementy długie i smukłe – w takich przypadkach
detale były układane na obu stołach. Problemem pozostawały detale o większych gabarytach. Naturalnym rozwiązaniem była budowa stanowiska z robotem o odpowiednio dużej przestrzeni roboczej. Ponieważ w detalach o dużych gabarytach występują na ogół długie fazy,
zdecydowano zastosować do ukosowania technologię
plazmową, która zapewnia większą wydajność, a jednocześnie znacznie wyższą jakość niż cięcie tlenowe [3].
W skład stanowiska (rys. 3) wchodzą następujące
podzespoły:
– robot przemysłowy,
– szafę sterowniczą robota,
– szafę sterowniczą stanowiska,
– pulpit stanowiska, pod którym umieszczony jest panel programowania robota,
– dwa stoły robocze: lewy i prawy, wentylowane oddolnie,
– ochronną kabinę przejezdną,
– dwa żurawiki (lewy i prawy), ułatwiające załadunek
i rozładunek detali,
– zestaw plazmowy,
– agregat wentylacyjny.
Centralnym urządzeniem stanowiska jest robot. Wybrano model KR60L30HA firmy KUKA, który ma prze-
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Rys. 2. Zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach z robotem
KUKA KR16
Pic. 2. Robotized stand of beveling the sheets equipped with the
KUKA KR16 robot

strzeń roboczą o promieniu ponad 2,4 m [4]. Narzędziem tnącym jest palnik plazmowy zestawu FineFocus 800 firmy Kjellberg [5]. Trajektorie cięcia, zarówno tor ruchu palnika, jak i kąt jego nachylenia, są programowane, a następnie odtwarzane w pracy automatycznej robota. Detale do ukosowania układane są na
jednym z dwóch stołów roboczych. Robot jest osłonięty przejezdną kabiną, która porusza się po torowisku,
osłaniając również stół, na którym aktualnie jest wykonywane ukosowanie. Ściany boczne kabiny są wykonane z pełnego materiału, zapewniającego wygłuszenie hałasu, który powstaje podczas cięcia plazmowego.
W obu ścianach bocznych zainstalowano okna zasłonięte lamelami spawalniczymi, wykonanymi z materiału pochłaniającego promieniowanie świetlne pochodzące od łuku plazmowego. Obie frontowe ściany kabiny są zamykane drzwiami wypełnionymi lamelami spawalniczymi. Po zamknięciu drzwi kabiny są blokowane
ryglem. Robot nie zacznie pacy automatycznej, jeżeli
drzwi z obu stron kabiny nie są zamknięte. Podobnie, jeżeli podczas pracy automatycznej drzwi zostaną otwarte, robot przerwie pracę i wyłączy zestaw plazmowy.
Pracę stanowiska nadzoruje układ sterowania zainstalowany w oddzielnej szafie. Zawiera on m.in. sterownik PLC zarządzający pracą stanowiska, sterownik
bezpieczeństwa i sterowniki napędów przesuwu kabiny. Do obsługi stanowiska wykorzystywany jest panel
operatorski, zamontowany na ścianie obok kabiny.

Rys. 3. Zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach z robotem
KR60L30HA i wykorzystaniem technologii cięcia plazmowego
Fig. 3. Robotized stand of beveling the sheets equipped with the
KR60L30HA robot using plasma cutting technology

W stanowisku zastosowano wiele nowoczesnych
rozwiązań, poprawiających jego funkcjonalność i bezpieczeństwo pracy obsługi. Należą do nich m.in.:
Mechanizm automatycznej kontroli odległości
palnika od detalu – zabezpiecza palnik przed dotknięciem do detalu w czasie cięcia. Takie niekontrolowane dotknięcie może być skutkiem deformacji blachy po
wcześniejszych operacjach lub efektów termicznych
podczas samego ukosowania.
Sterowanie sekcjami wentylacji stołów roboczych – zwiększa efektywność wentylacji stanowiska.
Odciągi w stołach są podzielone na cztery sekcje, włączane przez przepustnice sterowane sygnałami z robota. W danym momencie otwarta jest tylko ta sekcja,
nad którą robot wykonuje cięcie.
Zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach z wykorzystaniem technologii cięcia plazmowego zostało
opracowane przez zespół specjalistów z PIAP i TAGOR
S.A. Po zainstalowaniu w hali zakładu, pracach uruchomieniowych i próbach technologicznych, zostało przekazane do eksploatacji produkcyjnej w końcu 2008 r.

Zrobotyzowane stanowisko
ukosowania blach z robotem
KUKA KR16F
Po wycofaniu stanowiska z robotem przejezdnym
powstała luka, przede wszystkim w możliwościach
ukosowania elementów małych. Dlatego w roku 2009
TAGOR zamówił w PIAP kolejne zrobotyzowane stanowisko ukosowania blach z cięciem tlenowym. Jako
robot został wykorzystany model KR16F firmy KUKA.
Stanowisko, od strony obsługi jest bliźniacze w stosunku do stanowiska z robotem KR16. Zastosowany tym razem model robota jest wyposażony w nadgarstek przeznaczony do pracy w podwyższonej temperaturze – specjalne wykonanie uszczelnień, nadmuch sprężonym powietrzem. Zastosowano również
stoły stacjonarne, bez możliwości obrotu, ale o większej powierzchni roboczej: 1500x1000 mm. Pozwala
to ukosować elementy większe niż w poprzednim stanowisku.

Podsumowanie
Proces ukosowania jest bardzo istotny, ponieważ wpływa na jakość połączeń spawanych detali,
co przekłada się wprost na cechy wyrobu finalnego,
w tym takie jak trwałość i wytrzymałość. Ukosowanie realizowane tradycyjnie, przy wykorzystaniu tzw.
sekatorów, jest operacją bardzo pracochłonną, a jej
efekt z punktu widzenia jakości często nie jest zadowalający. O ile fazy wykonywane na odcinkach prostych są równe, o stałych parametrach geometrycznych, to na łukach nie udaje się utrzymać zadanego kąta i szerokości. Jeszcze gorzej jest przy przejściach z łuku na prostą i z prostej na łuk. Tam pojawiają się nierówności i wżery. Dodatkowo proces
ukosowania ręcznego stwarza bardzo niebezpieczne warunki pracy. Operator znajduje się bezpośrednio przy płomieniu. Narażony jest na wdychanie niebezpiecznych dymów i oparów, na hałas, na poparzenia odpryskami i rozgrzanym detalem. Te wszystkie mankamenty znikają w stanowiskach zrobotyzowanych, które zapewniają:
Wzrost wydajności – skrócenie czasu przezbrajania, możliwość fazowania z dołu i z góry w jednym
zamocowaniu detalu, operator czyści detal w cza-

sie gdy robot fazuje kolejny – w zrealizowanych stanowiskach uzyskano wzrost wydajności od 200 do
300% przy szczególnie skomplikowanych detalach.
Stabilizację jakości na wysokim poziomie –
znaczną poprawę jakości wykonywanych faz, głównie na łukach oraz na przejściach łuk-prosta, stałą
szerokość fazy zarówno na odcinkach prostych, jak
i krzywoliniowych, powtarzalność wykonania faz na
kolejnych detalach.
Poprawę warunków pracy – oddalenie operatora od procesu cięcia termicznego metalu powoduje zmniejszenie zagrożeń poparzeń, wynikających z
wdychania oparów i tlenków metali oraz związanych
z hałasem.
Wymienione zalety zostały potwierdzone w całej
rozciągłości w zrobotyzowanych stanowiskach ukosowania blach zrealizowanych przez PIAP w zakładzie TAGOR S.A. Doświadczenia zebrane przy projektowaniu, budowie i wdrażaniu przedstawionych
stanowisk zespół PIAP wykorzystuje przy realizacji
kolejnych tematów aplikacyjnych, obejmujacych robotyzację technologii spawalniczych, w tym cięcia
i ukosowania blach.
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Analiza rynku spawalniczego w Polsce
pod względem sprzedaży urządzeń
oraz materiałów spawalniczych
Analysis of welding market in Poland as regards
sales of welding units and materials
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy polskiego rynku spawalniczego przeprowadzonej pod kątem
sprzedaży urządzeń (źródeł zasilania łuku spawalniczego) oraz materiałów dodatkowych spawalniczych. Analizie podano dane z lat 1999-2008 dotyczące wyników
sprzedaży i udziału w rynku urządzeń do spawania metodami TIG, MMA, MAG oraz MIG. Alizowano również wyniki oraz tendencje zmian w rynku materiałów dodatkowych
spawalniczych w postaci elektrod otulonych, drutów litych
oraz drutów rdzeniowych.

In the article, selected results of the Polish welding market analysis conducted from the sales of equipment (sources
of supplying the welding arc) and fillers point of view, are presented. The analysis included data from 1999 2008 concerning
results of sales and share in the market of welding equipment
with the TIG, MMA, MAG and MIG methods. Results and
trends of changes in the market of fillers such as covered electrodes, solid wires and flux-cored wires were also analysed.

Wstęp
Wysokie wymagania nowoczesnego wytwarzania
wyrobów i konstrukcji spawanych wymuszają coraz
większą wydajność oraz wyższą jakość złączy spawanych. Opracowywane są coraz nowsze i lepsze metody spawania. Proces ten prowadzi do ciągłego rozwoju urządzeń i dodatkowych materiałów spawalniczych, umożliwiających uzyskiwanie wysokiej jakości
i powtarzalności produkcji, możliwości spawania materiałów nowych oraz materiałów do tej pory uważanych za niespawalne, a także mogących wpływać na
obniżenie kosztów wytwarzania.
Prace podjęte w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej miały na celu uzyskanie informacji o udziale w rynku nowoczesnych inwertorowych
spawalniczych źródeł zasilania łuku [2, 3].
W odróżnieniu od krajów wysoko uprzemysłowioDr inż. Tomasz Chmielewski – Politechnika Warszawska, dr inż. Marek Węglowski
– RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie.
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nych, w których urządzenia spawalnicze objęte są statystyką krajową i dostęp do wiarygodnych informacji
dotyczących rynku tych urządzeń nie nastręcza większych trudności, w Polsce brak jest danych statystycznych obejmujących wielkość produkcji i strukturę sprzedaży krajowych urządzeń i materiałów spawalniczych.
Oznacza to, że analiza rynku krajowego jest znacznie
utrudniona, dlatego cytowane w krajowej literaturze
dane dotyczące tego zagadnienia mogą być niepełne.
Informacje dotyczące urządzeń i materiałów spawalniczych zwykle czerpane są z analiz importu i eksportu
objętych statystyką handlu zagranicznego oraz z kontaktów bezpośrednich z producentami krajowymi.
Badania panelowe objęły największą grupę hurtowni spawalniczych w Polsce: Rywal RHC, TPS Technika
Spawalnicza Sp. z o.o., Technogaz Sp. z o.o. i Technik Sp. z o.o. w latach 1999–2008. Badana grupa hurtowni ma ok. 30% udziału w polskim rynku spawalniczym. Biorąc pod uwagę, że oddziały wymienionych
firm są rozlokowane równomiernie w całym kraju, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że uzyskane dane odzwierciedlają stan rynku urządzeń spawalniczych w Polsce.

Stan sprzedaży urządzeń
spawalniczych
Dane dotyczące sprzedaży urządzeń spawalniczych przedstawiono na rysunku 1, dotyczą one ilości
sprzedawanych urządzeń w poszczególnych latach.
Urządzenia spawalnicze podzielono na trzy grupy ze
względu na metodę spawania: MIG oraz MAG półautomaty i automaty, urządzenia TIG i urządzenia do metody MMA. Z badań wynika, że w latach 1999–2007
stale wzrasta sprzedaż wszystkich urządzeń spawalniczych. Natomiast w 2008 r. odnotowano spadek sprzedaży urządzeń, zwłaszcza w drugiej połowie roku, co
można wiązać z początkiem spowolnienia gospodarczego w tym czasie. Na przestrzeni dziewięciu lat, tj.
1999–2008, liczba sprzedanych urządzeń spawalniczych wzrosła jednak o ok. 80%.
Największy wzrost sprzedaży odnotowano dla
urządzeń do spawania metodą TIG, których w 1999
r. sprzedano kilkaset sztuk, natomiast kilka lat później, w 2007 r. ich liczba wzrosła trzykrotnie (rys. 2).
W przypadku urządzeń przeznaczonych do spawania
metodami MIG oraz MAG występował systematyczny
wzrost ich sprzedaży o kilkaset sztuk rocznie od 1999
r. aż do 2002 r. Wzrost ten został zahamowany w 2003
r. i utrzymywał się na stałym poziomie aż do 2008 r..
Stwierdzono, że sprzedaż urządzeń do metod TIG oraz
MMA systematycznie rośnie, natomiast udział procentowy urządzeń do metod MIG i MAG w rynku spadł z
58% w 2002 r. do 43% w 2008 r. Sprzedaż urządzeń
MIG/MAG nie wzrasta w takim tempie jak w przypadku
źródeł TIG lub MMA, jednak stanowią one ciągle grupę urządzeń często kupowanych zarówno przez duże
firmy, jak i małe przedsiębiorstwa. Niewątpliwie jest to
związane z zaletami zastosowania półautomatów i automatów spawalniczych. Należą do nich: duża prędkość i wydajność spawania, a także stosunkowo wysoka stabilność parametrów spawania.
Sprzedaż urządzeń do metody MMA w latach 1999–
2002 utrzymywała się na stałym poziomie. W 2003 r. rozpoczął się systematyczny wzrost sprzedaży tych urządzeń do wartości powyżej tysiąca sztuk w 2008 r. Przy-

czyn wzrostu sprzedaży urządzeń do MMA można upatrywać w zainteresowaniu klientów nowoczesnymi urządzeniami inwertorowymi, które są bardzo lekkie, małe i
poręczne, a ich cena z roku na rok maleje. Na podstawie
przedstawionych informacji można zaryzykować stwierdzenie, że w Polsce w 2003 r. miał miejsce wyraźny
wzrost sprzedaży urządzeń spawalniczych, który trwał
do drugiej połowy 2008 r., co jest odzwierciedleniem
ogólnego ożywienia gospodarki. Druga połowa 2008 r. i
cały 2009 r. były czasem ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego, które miało wyraźne odzwierciedlenie na rynku urządzeń i materiałów spawalniczych.
Na rysunku 2 przedstawiono zmiany w strukturze
sprzedaży wybranych urządzeń spawalniczych w latach 1999-2008; dla zobrazowania tendencji zmian
przyjęto dane z roku 1999 jako 100%.
Udział urządzeń do spawania metodą TIG
w sprzedaży urządzeń w latach 1999-2008 systematycznie wzrastał od ok. 10% w 1999 r. do 20% w 2008
r. (rys. 1). Przewiduje się, że urządzenia te będą mieć
coraz większe zainteresowanie użytkowników. Może to
być spowodowane wzrostem wymagań jakościowych
oraz wzrostem udziału w konstrukcjach i wyrobach
spawanych materiałów nieżelaznych, stali stopowych i
wysokostopowych. Zmiany te odbierane są jako wzrost
poziomu technicznego krajowego spawalnictwa.
Przedstawione wyniki badań własnych obejmujących
wybraną grupę hurtowni spawalniczych są zgodne z
danymi GUS (tabl. I). Stan i struktura urządzeń spawalniczych stosowanych w firmach krajowych jest jednym
z podstawowych czynników charakteryzujących potencjał i stopień zaawansowania technicznego polskiego
spawalnictwa. Jeżeli potencjał ten mierzyć liczbą urządzeń zainstalowanych w przemyśle, to można zauważyć, że w latach 1997-2001 systematycznie ich ubywało. Prawdopodobnie było to wynikiem spadku produkcji konstrukcji spawanych w wyniku recesji gospodarczej, ale również jakościowego przewartościowania
struktury stosowanych urządzeń. Przewartościowanie
to polegało na wzroście udziału automatów i półautomatów w ogólnej liczbie stosowanych urządzeń. W tablicy I przedstawiono ilościowo urządzenia zainstalowane wyłącznie w przemyśle w wydziałach bezpośred-

Rys. 1. Procentowy udział w sprzedaży urządzeń spawalniczych
w latach 1999-2008
Fig. 1. Percentage share in sales of welding units in 1999-2008

Rys. 2. Zmiany w wielkości sprzedaży urządzeń spawalniczych
w latach 1999-2008
Fig. 2. Changes in sales volume of welding units in 1999-2008
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nio produkcyjnych z pominięciem sfery drobnych usług
czy też małych przedsiębiorstw produkcyjnych [2].
Na rysunku 3 przedstawiono zmiany w sprzedaży
wszystkich urządzeń spawalniczych w latach 1999–
2008, z podziałem na źródła inwertorowe oraz pozostałe (prostowniki oraz transformatory). Jak widać,
w okresie objętym analizą nastąpił prawie trzykrotny
wzrost sprzedaży inwertorów przy wyraźnym spadku sprzedaży pozostałych rodzajów źródeł. W 2008 r.
sprzedaż źródeł z wewnętrzną przemianą częstotliwości osiągnęła 61%; źródła starsze konstrukcyjnie obecnie są w mniejszości. Wzrost zainteresowania źródłami
inwertorowymi można uzasadnić ich kilkakrotnie mniejszą masą niż prostowników diodowych i tyrystorowych
oraz zwiększonymi możliwościami sterowania i regulacji. Zastosowanie takich funkcji jak np. Arc Force, Hot
Start i Anti Stic znacznie ułatwia proces spawania. Inwertory charakteryzują się też niższym poborem mocy
z sieci zasilających, wynikającym z wysokiej wartości
współczynnika mocy cos φ, zbliżonej do 1, świadczącym o ich wysokiej sprawności energetycznej.

Rodzaj
urządzeń

Lata
1997 1998 1999 2000 2001

2002-2008

Urządzenia
spawalnicze
do metali

20,4

20,3

18

16,2

16,7

brak danych

Automaty
i półautomaty

10,8

10,7

9,1

8,9

10,1

brak danych

Sprzedaż materiałów dodatkowych do spawania,
tj. drutów pełnych, drutów proszkowych i elektrod otulonych, zarówno z punktu widzenia jej wielkości, jak
i struktury, nie jest w pełni zgodna ze strukturą sprzedaży urządzeń spawalniczych. Patrząc na rok 2008 sprzedaż materiałów spawalniczych miała tendencję wzrostową, a sprzedaż urządzeń spawalniczych w stosunku do
sprzedaży z 2007 r. była mniejsza o ok. 10%, co świadczy o wyraźnie zmniejszonym zainteresowaniu nowymi
inwestycjami i początku recesji w segmencie stalowym
(rys. 1). Sprzedaż urządzeń do spawania metodą MMA
(udział w rynku w 2008 r. – 37%) nie ma swojego odzwierciedlenia w większej liczbie sprzedanych elektrod
otulonych, które w 2008 r. stanowiły ok. 9% sprzedaży
wszystkich materiałów spawalniczych (rys. 4). Widoczny wzrost sprzedaży w ostatnich latach źródeł do MMA

w stosunku do zmniejszającej się sprzedaży elektrod
otulonych można wiązać z tym, że większość urządzeń
transformatorowych oraz inwertorowych kupują małe
firmy, tzn. rzemieślnicy oraz hobbyści, którzy spawają
konstrukcje niedozorowe. Natomiast wzrasta sprzedaż
drutów spawalniczych i to zarówno drutów pełnych, jak
i proszkowych. Większość konstrukcji przemysłowych
spawana jest metodami MIG i MAG, o stosunkowo wysokiej wydajności. Nie jest zaskoczeniem, że druty pełne mają aktualnie największy udział w sprzedaży materiałów spawalniczych. Zauważalny był też duży roczny wzrost sprzedaży tej grupy materiałów. Wzrost ten
prawdopodobnie zostanie w przyszłości utrzymany. Należy też zauważyć, że stosowanie półautomatów spawalniczych pozwala na stosunkowo łatwą mechanizację lub automatyzację procesów spawalniczych. Z analizy rynku wynika, że ok. 11÷14% sprzedaży drutów
spawalniczych przypada na druty proszkowe, pozostałe to druty pełne do metod MIG i MAG oraz TIG. Na dobre wyniki sprzedaży drutów pełnych może mieć wpływ
rosnące zainteresowanie źródłami do metody TIG. Tendencję wzrostu stopnia zmechanizowania i zautomatyzowania procesów spawalniczych obserwuje się również w krajach wysoko uprzemysłowionych.
Struktura sprzedaży elektrod otulonych wygląda teraz
następująco: najwięcej, bo aż 90% sprzedaży wszystkich
elektrod stanowią elektrody do spawania stali niestopowych, ok. 6% stanowią elektrody do spawania stali wysokostopowych, a jedynie 4% pozostałe gatunki elektrod.

Rys. 3. Zmiany w wielkości sprzedaży urządzeń spawalniczych
podzielonych na grupy w latach 1999-2008
Fig. 3. Changes in sales volume of welding units separated into groups in 1999-2008

Rys. 4. Procentowy udział w sprzedaży materiałów dodatkowych
do spawania w latach 1999-2007
Fig. 4. Quantitative percentage sales of fillers for welding in 19992007.

Stan sprzedaży materiałów
dodatkowych do spawania
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Tablica I. Urządzenia spawalnicze zainstalowane w przemyśle
w wydziałach bezpośrednio produkcyjnych (tys. szt.) wg GUS [7]
Table I. Welding units installed in industry in productive departments
(thousands of units) according to Central Office of Statistics (GUS) [7]
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Wnioski
Podsumowując wyniki badań tendencji w sprzedaży urządzeń i materiałów spawalniczych, można
stwierdzić, że w okresie objętym analizą:
– nastąpił duży 80% wzrost sprzedaż wszystkich
źródeł spawalniczych,
– trzykrotnie wzrosła sprzedaż urządzeń do metody TIG,
– sprzedaż urządzeń do spawania metodą MIG
oraz MAG w ostatnich latach ustabilizowała się
na stałym poziomie co do liczby sztuk i jest liczbowo największa w porównaniu ze sprzedażą
urządzeń przeznaczonych do innych metod spawania łukowego,
– zaobserwowano istotny i systematyczny wzrost
sprzedaży zasilaczy inwertorowych, przeznaczonych do spawania metodami TIG i MMA, natomiast w przypadku urządzeń MIG/MAG wzrost

ten nie jest tak znaczący, ale wykazuje stałą tendencję wzrostową w ostatnich pięciu latach,
– systematycznie wzrasta liczba sprzedawanych
drutów pełnych i proszkowych, natomiast maleje
sprzedaż elektrod otulonych,
– sprzedaż drutów proszkowych stanowi 11-14%
wszystkich sprzedawanych drutów spawalniczych.
Z analizy struktury sprzedaży materiałów spawalniczych wynika, że ograniczeniu w przemyśle ulegają
ręczne procesy spawania, wzrasta natomiast zakres
stosowania procesów zmechanizowanych, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych. Jest to konsekwencją opisanych zmian wzrostu wydajności spawania
(stapiania), powtarzalności i jakości prac spawalniczych, co można traktować jako wskaźnik wzrostu
poziomu technicznego krajowego spawalnictwa.
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Plan spawania kotłów
płomienicowo-płomieniówkowych
Welding technology plan for welding
of flame tube-smoke tube boilers
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono przykładowy plan spawania kotła płomienicowo-płomieniówkowego. Omówiono wymagania
projektowe. Szczegółowo przedstawiono instrukcję dotyczącą technologii wykonania kotła. Opisano sposób postępowania na wszystkich etapach spawania kotła płomienicowo-płomieniówkowego. Omówiono zakres kontroli przed, w trakcie i po spawaniu. Zaprezentowano
przykład książki spawania.

The article presents the example of welding technology plan for production of a flame tube-smoke tube boiler. The instruction for technology of boiler production is
given. The procedures for all stages of welding of a flame tube-smoke tube boiler are shown. The range of the
inspection before, during and after welding performance
has been discussed. The example of the welding book is
presented.

Wstęp
W ostatnich latach XX w. w ciepłownictwie lokalnym i przemysłowym zaczęto wprowadzać na szeroką skalę kotły płomienicowo-płomieniówkowe opalane gazem ziemnym (GZ 35, GZ 50), olejem opałowym
oraz ciekłym gazem propan-butan. Kotły o mocy od
kilkudziesięciu kilowatów do kilkudziesięciu megawatów charakteryzują się dużą sprawnością i niezawodnością. Najczęściej konstruowane są jako kotły trójciągowe zarówno wodne, jak i parowe na parę nasyconą i przegrzaną. Komora spalania jako płomienica ma
krawędzie zawijane na gorąco i wyżarzane. Jest ona
wyposażona w połączenia omega kompensujące wydłużenia i skurcze temperaturowe. Komora zwrotna
oraz wszystkie powierzchnie stykające się ze spalinami są całkowicie chłodzone wodą. Płomieniówki, które tworzą drugi i trzeci ciąg kotła, są przyspawane do
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den sitowych. Zastosowanie zawirowywaczy w płomieniówkach intensyfikuje wymianę ciepła (zapewnia
większy współczynnik przekazywana ciepła od spalin
do ścianki płomieniówki).
Spaliny wypływające z płomienicy w tylnej komorze
nawrotnej są kierowane do drugiego ciągu utworzonego z płomieniówek, a następnie przez przednią komorę nawrotną do trzeciego ciągu, kanału spalinowego
i komina. Zarówno w przedniej, jak i w tylnej komorze
zwrotnej jest dostęp do ścian sitowych w celu czyszczenia i konserwacji. Płyta mocowania palnika, wyłożona ceramiką, jest jedyną częścią kotła, która zużywa się szybciej od pozostałych elementów. Kotły typu
E opalane są węglem kamiennym spalanym na ruszcie
bądź olejem opałowym, gazem albo obydwoma paliwami jednocześnie. Są kotłami parowymi przeznaczonymi do wytwarzania pary nasyconej do celów technologicznych. Są to kotły płomienicowo-płomieniówkowe,
w których pierwszy ciąg stanowi płomienica falista,
a drugi i trzeci ciąg płomieniówki. Ich układ konstrukcyjny wiąże się z poziomym przepływem spalin, których
pierwszy nawrót odbywa się w wewnętrznej komorze
nawrotnej między płomienicą a pierwszym pęczkiem
płomieniówek, drugi zaś w zewnętrznej komorze nawrotnej wbudowanej na przednim dnie kotła między
I i II ciągiem płomieniówek. Część ciśnieniowa kotła jest

konstrukcją całkowicie spawaną, a jej elementy są wykonane z rur i blach ze stali kotłowej. Walczak kotła stanowią płaszcz i dwa dna, a płomienica będąca komorą paleniskową łączy dno przednie kotła z dnem przednim tylnej komory nawrotnej. Tylną wewnętrzną komorę nawrotną, będącą przedłużeniem komory paleniskowej, stanowi przestrzeń zamknięta dnami płaskimi.
Płomieniówki łączą przednie dno walczaka z przednim
dnem tylnej komory nawrotnej. Płomieniówki II pęczka natomiast łączą przednie dno walczaka z dnem tylnym. Walczak wyposażono we włazy eliptyczne o wymiarach 305x405 mm oraz wyczystkę 105x121.

Wymagania projektowe dla kotłów
płomienicowo-płomieniówkowych
Producent projektuje kotły ciśnieniowe oraz określa
ich zastosowanie, przyjmując: najwyższą temperaturę
roboczą Tmax oraz najwyższe ciśnienie robocze ps
Tablica I. Dane techniczne kotła
Table I. Technical data of a boiler
Jednostka

Wartość

Wydajność

t/h

10

Ciśnienie obliczeniowe

bar

15,5

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie ps

bar

15

Parametry

Najwyższa dopuszczalna temperatura Tmax

o

C

203

Nominalna temperatura wody zasilającej

o

C

105

Powierzchnia ogrzewalna

m2

572
( 457 + 115 )

Pojemność wodna do linii N-W
(z podgrzewaczem wody)

m3

24,4
( 23,9 + 0,5 )

Poniżej przedstawiono przykład instrukcji planu
technologicznego wykonania kotła płomienicowo-płomieniówkowego.

Plan technologiczny wykonania
– przykład instrukcji

Punkt 1
1/1
1/2
1/3
1/4

1/5

1/6
1/7
1/8

Punkt 2
2/1
2/2

Dno tylne transportować przy użyciu trawersy. Dno ustawić i łączyć z podestu, zachowując
szczególną ostrożność.
Przed składaniem i łączeniem zapoznać się
z Instrukcją Technologiczną Spawania (WPS).

Punkt 3
3/1

Podczas spawania stosować wentylację stanowiskową.

Punkt 4
4/1
4/2
4/3
4/4

INSTRUKCJA NR 01/09
do procesu technologicznego montażu części pod ciśnieniem kotła walczakowego z dnami płaskimi wpuszczanymi.

4/5
4/6

Wstęp

4/7

W instrukcji opisano czynności i zabiegi konieczne do wykonania przy montażu zasadniczej części pod
ciśnieniem kotła walczakowego z dnami płaskimi
wpuszczanymi.

Oszlifować na szerokość 50 mm obrzeże dna
tylnego do spawania z tylną cargą.
Oszlifować na szerokość 50 mm miejsca cargi
tylnej pod spoinę obwodową z tylnym dnem.
Obrócić cargę tylną z pozycji poziomej do
pionowej do montażu dna za pomocą chwytaka Q = 3 T.
Wykonać według praktyki warsztatowej oraz dopasować, ustawić, sczepić i spawać do cargi
cztery blachy ograniczniki do montażu dna tylnego. Po sczepieniu dna odciąć ograniczniki, oszlifować spoiny sczepne.
Zmontować dodatkowe usztywnienia zapobiegające wyboczeniu się dna tylnego w czasie
spawania. Po spawaniu zdemontować usztywnienia–szlifować spoiny sczepne.
Oszlifować spoiny sczepne przed spawaniem.
Obracać do spawania w pozycji podolnej cargę
z dnem tylnym.
Oczyścić spoinę po spawaniu dna tylnego i cargi oraz szlifować blachę cargi do badania UT
spoiny z dnem.

Oszlifować obustronnie na szerokość 50 mm
krawędzie carg dla spoin obwodowych.
Obrócić tylną cargę z przyspawanym dnem tylnym do pozycji pionowej z dnem na dole za pomocą chwytaka.
Wymierzyć obwody carg i skompletować do pasowania przy montażu.
Wykonać według praktyki warsztatowej oraz dopasować, ustawić, połączyć i spawać do cargi 4
blachy ograniczniki dla pierwszej spoiny obwodowej. Po tej operacji odciąć ograniczniki, oszlifować spoiny.
Szlifować spoiny przed spawaniem.
Po sczepieniu płaszcza – obrócić go do pozycji
poziomej i ustawić na obrotniku do spawania za
pomocą chwytaka.
Czyścić i szlifować spoiny obwodowe carg na
szerokość 100 mm z obu stron do badań RTG.

Punkt 5
5/1

Cargi do montażu transportować za pomocą
dwóch uchwytów. Cargi ustawiać, sczepiać
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5/2

z podestu odpowiedniej wysokości, zachowując
szczególną ostrożność.
Przed składaniem i sczepianiem zapoznać się
z treścią WPS nr 01/09/0.

Punkt 6
6/1

Badaniu VT podlega 100% spoin.

Punkt 7
7/1

Spawanie automatyczne łukiem krytym pod
topnikiem – automat ESAB.

Punkt 8
8/1

Badaniu podlega 100% spoin. Płaszcz kotła
na stanowisko RTG transportować za pomocą
uchwytów.

Punkt 9
9/1

9/2
9/3
9/4

Ustawić płaszcz kotła z dnem tylnym na
obrotniku za pomocą chwytaka.
Oszlifować miejsca pod spawanie żeber na
cardze i dnie tylnym.
Szlifować spoiny sczepne przed spawaniem.
Czyścić spoiny po spawaniu oraz szlifować do
badań UT złącza żeber na cardze i dnie tylnym.

Punkt 10

10/1 Przed składaniem i sczepianiem zapoznać się
z treścią obowiązującej Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS).

Punkt 11

11/1 Przy spawaniu stosować wentylację stanowiskową.

Punkt 12

12/1 Badaniu VT podlega 100% spoin.

Punkt 13

13/1 Przy wycinaniu i szlifowaniu otworów zachować
wymiary i kształt rowka spawalniczego zgodnie
z rysunkiem.

Punkt 14

14/1 Oszlifować na szerokość 50 mm miejsca pod
spawanie płomienicy i komory nawrotnej.
14/2 Wykonać według praktyki warsztatowej oraz
dopasować, ustawić, sczepić i spawać do płomienicy ograniczniki do montażu z komorą nawrotną. Po sczepieniu płomienicy odciąć ograniczniki.
14/3 Szlifować spoiny sczepne przed spawaniem.
14/4 Oczyścić spoinę płomienicy i komory nawrotnej
po spawaniu.

Punkt 15

15/1 Płomienicę do montażu przenosić za pomocą
chwytaków.
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Punkt 16

16/1 Przed składaniem zapoznać się z treścią obowiązującej instrukcji WPS.
16/2 Żłobienie i wypełnienie spoiny oraz zestawienie
płomienicy komory nawrotnej wykonać na wywrotnicy po zamontowaniu do kotła.
16/3 Podczas spawania stosować wentylację stanowiskową.

Punkt 17

17/1 Wykonać według praktyki warsztatowej oraz dopasować, ustawić, połączyć i spawać z pierścieniem do płaszcza po 4 blachy jako ogranicznik
do montażu. Po połączeniu dna przedniego odciąć ograniczniki i szlifować spoiny.
17/2 Ustawić walczak w pozycji pionowej dnem
tylnym do dołu.
17/3 Po sczepieniu dna ustawić walczak w pozycji
poziomej.
17/4 Szlifować miejsca po spawaniu płomienicy.

Punkt 18

18/1 Płomienicę i komorę nawrotną zamontować do
walczaka przy użyciu uchwytów z podestu o odpowiedniej wysokości przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Punkt 19

19/1 Oszlifować na szerokość 50 mm obrzeża dna
przedniego do spawania z przednią cargą.
19/2 Oszlifować na szerokość 50 mm miejsca cargi przedniej pod spoinę obwodową z przednim
dnem.
19/3 Zamontować dodatkowe usztywnienia zapobiegające wyboczaniu się dna przedniego w czasie
spawania. Po spawaniu zdemontować usztywnienia
19/4 Szlifować spoiny sczepne przed spawaniem.

Punkt 20

Montaż w pozycji pionowej, ustawienie kotła.
Dno przednie transportować za pomocą trawersów. Dno ustawić i sczepić z podestu, zachowując szczególną ostrożność.
Montaż w pozycji poziomej, ustawienie kotła.
Dno przednie transportować chwytając otwory i
montować z boku kotła.

Punkt 21

21/1 Zabezpieczyć konstrukcję przed przesunięciem
za pomocą klocków.
21/2 Przed składaniem i sczepianiem zapoznać się
z instrukcją WPS.

Punkt 22

22/1 Ustawić walczak na wywrotnicy za pomocą
zawiesi opasowych – 2x obracać do spawania
w pozycji podolnej.

22/2 Do prac spawalniczych na walczaku zamontować balustrady ochronne.
22/3 Ubezpieczać spawacza pracującego wewnątrz
kotła.
22/4 Oczyścić spoiny po spawaniu.
22/5 Ustawić walczak na obrotniku za pomocą
zawiesi opasowych.
22/6 Szlifować blachę cargi do badania UT spoiny
z dnem przednim.

Punkt 23

23/1 Operacja dotyczy złączy spawanych wymagających żłobienia przetopu.
23/2 Przed składaniem i sczepianiem zapoznać się
z treścią obowiązującej instrukcji WPS.

Punkt 24

24/1 Oczyścić do metalicznego połysku końce
płomieniówek na długości 50 mm oraz miejsca
ich montażu w kotle, gratować płomieniówki
po obcięciu.
24/2 Oczyścić spoiny.
24/3 Ustawić walczak na wywrotnicy za pomocą
zawiesi opasowych – 2x obracać do spawania
w pozycji podolnej.
24/4 Obowiązkowo ubezpieczyć spawacza.
24/5 Przed spawaniem oczyścić końce płomieniówek
z pozostałości smaru używanego przy walcowaniu.
24/6 Do spawania płomieniówek wewnątrz kotła zamontować do płomienicy podest.
24/7 Wykończyć końce płomieniówek oraz rur ściągowych według rysunku, zeszlifować i zaokrąglić.
24/8 Na walczak do prac spawalniczych założyć balustradę ochronną.

Punkt 25

25/1 Obciąć na rzeczywisty wymiar kotła koniec płomieniówki na końcówkę nieroztłoczoną.

spawania (tabl. IV). Tablica II dotyczy zestawienia technologii spawania w odniesieniu do przepisów Urzędu
Dozoru Technicznego.
Plan kontroli i badań stanowi integralną część
umownego programu jakości ułatwiającego przeprowadzenie wszystkich założonych czynności kontrolnych. Idea jest jedna: zapewnienie, żeby w trakcie
procesu produkcyjnego zauważono wszystkie istotne
szczegóły mogące mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo użytkowania przyszłego urządzenia. Plan kontroli
zwykle zawiera punkty obligatoryjnie narzucone przez
treść mającej zastosowanie dyrektywy oraz punkty z
części umownej zakładającej stosowanie norm i przepisów [1, 3] będących w zgodności z tekstem dyrektyw. Uzgodniona obustronnie treść zapisów umownych może w pewnych przypadkach zaostrzać wymagania względem dyrektywy i/lub przyjętych norm. Nie
może jednak w żadnym przypadku zmniejszać wymagań narzuconych przez obowiązującą dyrektywę [2].
Wymagania/przepisy Urzędu Dozoru Technicznego są tożsame z wymaganiami obligatoryjnego
dokumentu – Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych
PED 97/23/WE, zgodnie z którą (punkt 3.1.2 Załącznika I) wszystkie zastosowane do produkcji urządzeń
ciśnieniowych kategorii II, III i IV procedury spawania
muszą być zatwierdzone przez kompetentną Jednostkę notyfikowaną, zgodnie z postanowieniami zharmonizowanych i/lub innych dokumentów pozostających w zgodności z postanowieniami tej dyrektywy.
W związku z tym istotne jest, żeby podczas procesu
produkcyjnego spełnione zostały wszystkie wymagania mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo użytkowania kotła płomienicowo-płomieniówkowego. Przedstawiony plan spawania kotłów, zawierający instrukcję technologiczną oraz plan kontroli, stanowi przykład postępowania podczas opracowywania technologii spawania tego typu wyrobów.

Punkt 26

26/1 Przywalcować końce płomieniówek zgodnie z
uwagami na dokumentacji konstrukcyjnej i obowiązującymi w zakładzie ustaleniami zawartymi w Karcie Informacyjnej oraz wymaganiami
WUDT/UC/2003.

Punkt 27

27/1 Przed operacją zapoznać się z obowiązującą Instrukcją Technologicznej Spawania (WPS).
27/2 Podczas spawania stosować wentylację stanowiskową.

Plan kontroli
W tablicy III przedstawiono przykładowy plan kontroli przy spawaniu kotła płomienicowo-płomieniówkowego. Przedstawiono również przykład Książki spawania oraz zapotrzebowania na materiały dodatkowe do

Tablica II. Technologia wykonania walczaka kotła płomienicowo–płomieniówkoweg
Table II. Boiler drum production technology for flame tube –smoke
tube boilers
Załącznik nr 2

Technologia wykonania walczaka
kotła płomienicowo-płomieniówkowego
Tabela Nr 1: WPS - WPQR wg 97/23/EG
Nr zlec.: .01/09 -.2223

Lp.

WPS nr

Procedura UDT

Nr

1

01/09./0 TW -10-22 /06

2

02/09/0

TW-10-22/06

U30

3

03/09/0

TW-10-83/05

U26

4

04/09/0

TW-10-78/05

U21

Opracował:
Podpis, data:

U 30

Zatwierdził:
Podpis, data
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Tablica III. Plan kontroli – przykład formularza
Table III. Plan of control – example of a form
Rysunek nr : 100 01

Umowa:

Warunki techniczne
WUDT - UC/ 2003
PED/97/23/WE

Czynności kontrolne

NJ JN

1.1

EN ISO 3834

Warunki wykonawcy

+

H

H

1.2

EN ISO 15614-1

Kontrola technologii spawania (WPQR, WPS)

+

H

H

1.3

EN 287-1

Kontrola uprawnień spawaczy

+

H

H

EN 473

Kontrola kwalifikacji personelu badań nieniszczących

+

H

H

H

H

1.4

Kontrola dokumentacji

2.0

WUDT-UC-WO-W
EN 10204

2.1

Zamówienie

Kontrola zakupionych materiałów łącznie z materiałami
spawalniczymi i dokumentami kontroli wg EN 10204

H

2.2

Zamówienie

Kontrola oznaczeń materiałów wejściowych

H

MATERIAŁ

2.3

Atest

Kontrola przenoszenia znaków materiałowych

2.4

Rysunek

Cięcie materiałów

H

2.5

Rysunek

Kontrola wymiarów blach i den

H

Kontrola UT blach przeznaczonych na dna
(przed tłoczeniem w kooperacji)

2.6
WUDT-UC-WO-W

4.0

Rysunek

4.1

Rysunek

Kontrola trasowania i cięcia

4.2

Rysunek

Kontrola obróbki mechanicznej końcówek rur

5.0

WUDT-UC-WO-W / Rysunek

Kontrola przygotowania rur do gięcia

5.2

Kontrola gięcia

5.3

Rysunek

Obróbka końcówek rur

6.0

WUDT-UC-WO-W / Rysunek

7.1

H
H
+

H

Kontrola wizualna i wymiarowa

H

WYKONANIE DEN SITOWYCH KOTŁA

Rysunek

H

Kontrola wizualna i wymiarowa
WUDT-UC-WOW / Rysunek
EN 10160 S2

KONTROLA WYKONANIA I SPAWANIA PŁASZCZA WALCZAKA

7.3

Kontrola wykonania i spawania płaszcza (spoiny wzdłużne)
Kontrola wykonania i badania płyt próbnych

H
+

H
H
H

Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4
Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4

SPAWANIE ZŁĄCZY OBWODOWYCH DZWONU
I PIERWSZEGO DNA

Książka spawania
Rysunek

H

Kontrola UT na rozwarstwienie blachy płaszcza
w obszarze granic spawania
Kontrola pomiarów carg po walcowaniu

7.4

H

KONTROLA WYKONANIA PIERŚCIENI WŁAZOWYCH

7.2

8.0

H

GIĘCIE

Rysunek

6.4

H

H

WUDT-UC-WO-W
Rysunek

7.0

+

H

OBRÓBKA MECHANICZNA RUR

5.1

6.1

+

KONTROLA WYKONANIA PŁOMIENICY

3.0

6.3

Uwagi

KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI

1.0
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Zlecenie nr:
Kontrola
przez

Protokół

Nazwa elementu kocioł E - 10
Nr

Plan kontroli

Zakład:

KONTROLA WIERCENIA OTWORÓW W PŁASZCZU

H

8.1

Rysunek

Kontrola trasowania otworów na płaszczu walczaka

H

8.2

Rysunek

Kontrola pomiarów otworów po wierceniu

H

8.4

Rysunek

Kontrola zaokrąglenia otworów zewnętrznych

H

9.0

Rysunek
Książka spawania

SPAWANIE ZŁĄCZY DOCZOŁOWYCH
RURA / KRÓCIEC – KOŁNIERZ-REDUKCJA

10.0

Rysunek
Książka spawania

ZAMONOWANIE I SPAWANIE OSPRZĘTU
WEWNĘTRZNEGO, PŁOMIENIÓWEK
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H
H

Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4
Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4

11.0

Rysunek
Książka spawania

SPAWANIE KRÓĆCÓW DO WALCZAKA

H

12.0

Książka spawania
Rysunek

SPAWANIE ZŁĄCZA OBWODOWEGO DRUGIEGO DNA
DZWONU

H

13.0

Rysunek
Książka spawania

SPAWANIE TULEI WŁAZU

H

14.0

Rysunek
Książka spawania

ZAMONTOWANIE OSPRZĘTU ZEWNĘTRZNEGO

H

15.0

Rysunek
Książka spawania

SPAWANIE UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

H

16.0

Książka spawania
Nr TS 081.21.2223

SPAWANIE

+

Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4
Kontrola spawania
wg p-tu 16.0 ÷ 16.4
Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4
Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4
Kontrola spawania
wg p. 16.0 ÷ 16.4

H

16.1

Kontrola sczepienia

H

16.2

Kontrola użytych materiałów spawalniczych

H

16.3

Kontrola parametrów spawania

+

H

16.4

Rejestracja znaków spawaczy

+

H

17.0

WUDT-UC-WO-W
Współczynnik wytrzymałości
złącza zb = 0,85

17.1

PN-EN 970
Kontrola wizualna spoin
WUDT-UC-WO-W (tabl. III)

H

R

100% VT

17.2

PN-EN 1435 B .PN-EN12517 (1)
WUDT-UC-WO-W (tab. III)

Badania spoin obwodowych walczaka i płomienicy

H

R

10% RT

17.3

PN-EN 1435 B .PN-EN12517 (1)
WUDT-UC-WO-W (tabl. III)

Badania spoin wzdłużnych walczaka i płomienicy

H

R

10% RT

17.4

PN –EN 1435 (B)

Spoiny obwodowe króćców

+

H

R

10% RT

17.5

PN-EN 1435 B .PN-EN12517 (1)
WUDT-UC-WO-W (tab. III)

Spoiny złączy próbnych: płyt i króćców próbnych

+

H

R

100% RT

17.6

PN-EN 1435 B .PN-EN12517 (1)
WUDT-UC-WO-W (tabl. III)

Dno tłoczone z kotłem

+

H

R

10% RT

17.7

PN-EN 1714 B, PN-EN 1712 (2)
Dno przednie kotła z pierścieniem płomienicy
WUDT-UC-WO-W (tabl. III)

+

H

R

10% UT

17.8

PN-EN 1714 B, PN-EN 1712 (2)
WUDT-UC-WO-W (tab. III)

Dno tylne kotła z płomienicą

+

H

R

10% UT

17.9

PN-EN 1714 B, PN-EN 1712 (2)
Króćce do płaszcza walczaka (do > 150 mm; g >15 mm )
WUDT-UC-WO-W (tabl. III)

+

H

R

25% UT

17.10

PN-EN 1290, PN-EN1291 (2x)
Spoiny uszu transportowych
WUDT-UC-WO-W (tabl. III)

+

H

R

100%MT

18.0

WUDT-UC-WO-W
Rysunek

+

H

H

H

H

+

H

H

+

H

H

H

H

H

H

18.1

Kontrola wizualna i wymiarowa wg rysunków
WUDT-UC-WO-B
Rysunek

19.1
20.0

PRÓBA WODNA
Stemplowanie tabliczki

WUDT-UC-WO-W
Rysunek

20.1

KONTROLA KOŃCOWA
Kontrola protokołów RT, UT, MT

20.2
21.0

BADANIE BUDOWY WALCZAKA
Badanie wnętrza walczaka

18.2
19.0

BADANIA NIENISZĄCE SPOIN

Kontrola poświadczeń / Paszport
Zamówienie

OPAKOWANIE, ZNAKOWANIE I WYSYŁKA

+

H

UWAGA ! Miejsca krzyżowania się złączy spawanych będą badane RT – 100%
Objaśnienia: NJ – kontrola techniczna wytwórcy; JN – Jednostka notyfikowana; H – Punkt zatrzymania. Bez potwierdzenia przeprowadzenia operacji kontrolnej brak możliwości kontynuowania produkcji; R – Punkt przeglądu, punkt kontrolny potwierdzający poprawność sporządzonych zapisów jakościowych, znak + oznacza, że na potwierdzenie wykonania czynności kontrolnej należy wystawić odpowiedni protokół i załączyć go do dokumentacji.
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Książka spawania – strona 1
TECHNOLOGIA WYKONANIA WALCZAKA KOTŁA PŁOMIENICOWO-PŁOMIENIÓWKOWEGO
Nr zlecenia:

Nr zamówienia: 01/2009

Przepisy wykonawcze: DYREKTYWA (PED) 97/23/EG, UDT

Spis:

·
·

x
x
x
x
x
x

Książka spawania
Przedmiot: Kocioł wodny typu E – 10
Patrz na rys.:
Szkic spoin
Plany spawania i obróbki cieplnej: PS 2223 /1÷n
Zestawienie materiałów spawalniczych: MS 10.2223 /1÷n
WPQR: PN – EN ISO 15614 - 1
WPS: Nr WPS na planach spawania
Spawacze i operatorzy: EN 287-1, EN 1418
Uwagi: EN 12952

C
B
A
0
Opracował

Data

Sprawdził

Data

Zatwierdził

Data

Rozdział

Punkty 0; A; B; C – oznaczają status zmian (rewizję) danego dokumentu.

Książka spawania – strona 2

ASME 23A / Formularz nr 1 PR11.03
Plan nr:

Oznaczenie

Nr spoiny

Metoda spawania
TIG -14
UP- 121
MAG -136
MAG -135

Otrzymują:
P3, NJ

Data

Plan spoin i obróbki cieplnej:
Nr zlecenia

Gatunek-Rodzaj- Wymiar
Poz.
rysunk.

– złącze nieciśnieniowe

TS PS

Materiał dodatkowy do
Metoda spaspawania
wania
grań
wypełnienie

WPS

Strona

Temperatura podgrzewania

Obróbka
cieplna

Opracował
Podpis, data

Uwagi:
Rysunki:

Zatwierdził
Podpis, data

Tablica IV. Zapotrzebowanie na materiały dodatkowe do spawania
Table IV. Specification of welding consumables consumption
Załącznik nr 1

Strona:

Wymiar
mm

0478-359-00074 Drut OK Autrod 12.20

EN 756-S2

Ø 4,0

60 kg

Szpula 30 kg

3.1

1289-530-00014 Topnik OK Flux 10.71

EN 7600- S A AB 1 67 AC H5 granulacja 0,2- 1,6

60 kg

Worek 30 kg

3.1

0651-500-00332 Elektroda Baso G

EN 499-E42 5B32 H5

Ø 3,2

240 szt.

Opakowanie 4,4 kg

3.1

0651-500-00333 Elektroda Baso G

EN 499-E42 5B32 H5

Ø 4,0

340 szt.

Opakowanie 4,7 kg

3.1

0651-500-00336 Elektroda SL 12G

EN 1599-E Mo B 32 H 5

Ø 3,2

1440 szt. Opakowanie 4,5 kg

3.1
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Ilość
kg, szt.

Wymagania dostawy
(atest, EN 10204)

Oznaczenie spoiwa
według normy

Nr indeksu mat.

38

Zapotrzebowanie na materiały dodatkowe do spawania
Nazwa handlowa
spoiwa

Opakowanie

Rys. Zestawienie części pracujących pod ciśnieniem
Fig. Specification of parts working under pressure

Literatura
[1] Norma PN – EN ISO 3834 – 2:2007 Wymagania dotyczące
spawania materiałów metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości.
[2] Dyrektywa 97/23/WE wdrożona do prawa polskiego rozpo-

rządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
[3] Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. WNT,
Warszawa 2003.
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo częsciowo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone na
język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy
porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

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

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

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

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo
Przegląd Spawalnictwa

Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96 zł
rocznie		                                          192 zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

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