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* Artykuł recenzowany
Czasopismo jest częściowo dotowane
przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa
Przegląd
spawalnictwa
7/2010 Wyższego

Jerzy Nowacki
Artur Wypych

Problemy zużycia i modyfikacji warstwy
wierzchniej głowic silników okrętowych
Problems of wear and modification
of the surface layer of marine engine heads
Streszczenie

Abstract

Zbadano wpływ warunków zrobotyzowanego napawania głowic wysokoprężnych silników okrętowych wykonanych ze staliwa 13CrMo4-5 nadstopem Inconel 625 na
mikrostrukturę i odporność na korozję gazową ich warstwy wierzchniej. Wielościegowe napawanie MIG przeprowadzono z zastosowaniem robota Panasonic PerformArc przy dwóch poziomach ilości wprowadzonego ciepła
napawania Q = 620 J/mm oraz Q = 2100 J/mm w osłonie argonu. Określono mikrostrukturę, skład chemiczny
i fazowy napoin, ich odporność na wysokotemperaturowe
utlenianie oraz skład chemiczny i fazowy wytworzonych
zgorzelin. Analizowano również wpływ zawartości pierwiastków pochodzących z materiału rodzimego na odporność na utlenianie.

Influence of conditions of robotized facing by welding
of marine compression-ignition engine heads made of
13CrMo4-5 cast steel with Inconel 625 superalloy on microstructure and resistance to high-temperature corrosion of their surface layer was examined. MIG multi-bead facing by welding was executed using the Panasonic PerformArc robot at two levels of pad welding heat
supplied: Q = 620 J/mm and Q = 2100 J/mm in argon
-arc welding. Microstructure, chemical constitution and
phase composition of pudding welds, their resistance to
high-temperature oxidation as well as chemical constitution and phase composition of scales formed were determined. Influences of contents of chemical elements originating from native material on resistance to oxidation
were analysed.

Modyfikacja warstwy wierzchniej
głowic silników okrętowych
metodą napawania
Warunki pracy głowic silników okrętowych w środowisku spalin, cyklicznego działania dużych obciążeń
mechanicznych i wysokich temperatur działających
na czaszę głowicy są przyczyną złożonych procesów
zachodzących w warstwie wierzchniej, takich jak: pękanie wskutek nierównomiernego rozkładu naprężeń
cieplnych, zużycie erozyjne, zużycie w wyniku korozji
gazowej, niszczenie mechaniczne podczas odrywania

Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, mgr inż. Artur Wypych – Politechnika
Poznańska.
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się elementów powierzchni czołowej tłoka (rys. 1). Napawanie nadstopem na bazie niklu w obszarach wokół
wtryskiwacza mieszanki paliwowej zapewnia znaczne
przedłużenie trwałości głowicy [1÷4].
Napawanie wielkogabarytowych detali, jakimi są
głowice silników okrętowych, wymaga specjalnych zabiegów technologicznych. Przykładowy proces napawania głowicy silnika okrętowego, której masa może
wynosić 4000 kg, może być realizowany na wyspecjalizowanym stanowisku spawalniczym, najlepiej wyposażonym w robot spawalniczy i odchylany obrotnik
o bezpiecznym udźwigu odpowiednim dla masy pojedynczej głowicy. Elementy te powinny być sprzężone
i działać w oparciu o jeden układ sterowania, a procedura napawania powinna ograniczać konieczność
przebywania personelu bezpośrednio przy stanowisku
spawalniczym. Ponadto do kabiny stanowiska powinny doprowadzone gazy osłonowe do napawania oraz
efektywny układ usuwania gazów spawalniczych. Stanowisko powinno mieć również możliwość wstępnego
podgrzewania głowicy (rys. 2).

a)

c)

które wypełniono jedno- i trójwarstwowymi napoinami
zrobotyzowaną metodą MIG z ilością wprowadzonego
ciepła napawania Q = 620 J/mm i Q = 2100 J/mm w
temperaturze międzyściegowej 200÷250°C (rys. 3, 4).
Do pomiaru temperatury zastosowano pirometr po
wcześniejszym wyznaczeniu współczynnika emisyjności materiału rodzimego i Inconelu 625 [3÷6].

b)

d)

Rys. 1. Przykłady zużycia głowic cylindrowych wysokoprężnego
czterosuwowego silnika agregatowego: a – pęknięcie termiczne,
b – zużycie erozyjne, c – zużycie w wyniku korozji gazowej, d – całkowicie wyeksploatowana głowica
Fig. 1. Examples of wear of cylinder heads of four-stroke unit engine:
a – thermal crack, b – erosive wear, c – wear as a result of high-temperature corrosion, d – completely exploited head

Rys. 2. Płaszcz termiczny
z podgrzewaczem utrzymujący
przed napawaniem temperaturę głowicy 200÷250°C
Fig. 2. Thermal jacket with preheater maintaining head temperature of 200÷250° C before
facing by welding

Rys. 3. Rowek w materiale rodzimym głowicy po napawaniu
Fig. 3. Groove in parent
material of the head filled
by welding

Rys. 4. Rowek wypełniony przez napawanie Inconelem 625 o właściwościach żaroodpornych i żarowytrzymałych; powierzchnia lica napoin
zeszlifowana do wymaganego wymiaru
Fig. 4. Groove bridged through facing by welding with Inconel 625 ot
heat-resisting and high-temperature
creep resisting properties; the padding weld face of weld surface grinded off to the required dimension

Analizowane czasze głowic silnika okrętowego wykonane ze staliwa chromowo-molibdenowego
13CrMo4-5 o składzie chemicznym (%): C – 0,16, Mn
– 0,645, Si – 0,19, P – 0,012, S – 0,015, Cr – 0,94, Mo
– 0,47, Cu – 0,19, Al – 0,019 wymagają podgrzewania
wstępnego do temperatury 250°C.
Zastosowany materiał dodatkowy do napawania to
drut pełny o średnicy 1,2 mm z żaroodpornego nadstopu na osnowie niklu Inconel 625 o składzie chemicznym
(%): Ni – osnowa, Cr – 22, Mo – 9, Nb – 3,3, Fe – 1, Si
– 0,2, Mn – 0,2, C – 0,02, który nie wymaga stosowania
żadnych zabiegów dodatkowych przed napawaniem.
Duża masa głowicy wymaga długiego czasu podgrzewania wynoszącego 6÷10 h i brak jest możliwości jego
skrócenia w wyniku zwiększenia intensywności nagrzewania, ze względu na ryzyko wprowadzenia lokalnych
przemian. Za pomocą płaszczy termicznych z podgrzewaczami można zapewnić warunki utrzymania wymaganej temperatury podgrzewania wstępnego do chwili rozpoczęcia napawania i utrzymania jej w wyniku przykrycia matami termoizolującymi. Napawanie przeprowadza
się zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-7 i kartą WPS.

Próby wytworzenia i badanie napoin
W głowicach przygotowano rowki w miejscach
gdzie umieszczone zostaną wtryskiwacze paliwa,

Rys. 5. Schemat blokowy eksperymentu
Fig. 5. Block diagram of the experiment
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Na wytworzonych napoinach przeprowadzono,
przedstawione na rysunku 5, badania: składu chemicznego ze względu na udział materiału rodzimego w napoinach jedno- i trójwarstwowych (tabl. I), mikrostrukturę (rys. 6÷7), skład fazowy (rys. 8÷11), odporność na
wysokotemperaturowe utlenianie (rys. 12÷16), a także
skład chemiczny i fazowy zgorzelin powstałych w wyniku utleniania (tabl. II÷IV, rys. 17÷18).
Testy utleniania wykonano metodą termowagową
w zakresie temperatur 850÷930°C w atmosferze powietrza o prędkości przepływu wynoszącej 20 cm3/min
w czasie 70 000 s (ok. 20 h) oraz 250 000 s (ok. 60
h). Utlenianiu poddano materiał rodzimy 13CrMo4-5,
materiał dodatkowy Inconel 625 oraz wycinki z jednoi trójwarstwowych napoin pobrane z lica wg schematów z tablic I÷III.

Mikrostruktura, skład fazowy
i właściwości napoin
Mikrostrukturę warstw charakteryzuje występowanie dendrytycznego układu roztworu stałego γ obecnego zarówno po napawaniu jedno-, jak i wielowarstwowym (rys. 6÷7). W napoinach zidentyfikowano dodatkowo w wyniku analizy XRD obecność roztworów stałych CrFeNi oraz FeNi występujących w każdym z wariantów napawania (rys. 8÷11).
Udział materiału rodzimego w napoinie oszacowano na podstawie badania zawartości żelaza w analizowanych warstwach. Wykazano, że wzrost wartości
wprowadzonego ciepła napawania powoduje zwiększenie stopnia wymieszania Inconelu 625 z materiałem
podłoża w napoinach. Napoina trójwarstwowa wytworzona z ilością wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm
zawiera 0,66% wag. żelaza, a w napoinach wytworzonych z ilością wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm
żelazo występuje w ilości 2,29% wag. (tabl. I).
Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie
określono na podstawie zmiany masy materiału napoin w warunkach utleniania. Największą odporność
na utlenianie wykazały napoiny trójwarstwowe w obydwu wariantach ilości wprowadzonego ciepła napawania. Względna zmiana masy wynosiła Δm = 0,0069 mg/
mm2 dla napoin trójwarstwowych napawanych z ilością wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm oraz Δm =
0,0048 mg/mm2 dla napoin trójwarstwowych napawanych z ilością wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm.
Wartości te wskazują na bardzo dobrą odporność na
utlenianie tych drugich, porównywalną z odpornością
nadstopu Inconel 625, którą określa zmiana masy Δm
= 0,0031 mg/mm2. Mniejszą odporność na utlenianie
wykazały napoiny jednowarstwowe napawane z ilością
wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm. Szybko tworząca się zgorzelina spowodowała duży wzrost masy
próbki Δm = 0,2205 mg/mm2. Najmniejszą odporność
na utlenianie wykazał materiał rodzimy, który po upływie 8 h utleniania wykazał przyrost masy Δm = 0,17
mg/mm2. Podczas dalszego utleniania został przekro-
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czony zakres pomiarowy wagi, a zgorzelina ulegała
spalacji – odpadaniu w wyniku słabej przyczepności do
podłoża (rys. 12÷16, tabl. IV).
W wyniku analizy XRD zidentyfikowano w zgorzelinach obecność tlenków: Cr2O3 i NiCr2O4 występujących zarówno w napoinach trójwarstwowych, jak
i w nadstopie Inconel 625 (rys. 17÷18.). Chrom jest pierwiastkiem najbardziej decydującym o konstytuowaniu
się zgorzelin w procesie utleniania i występuje w nich
w największej ilości. Zgorzelina powstaje na skutek

Rys. 6. Mikrostruktura napoiny
przy powierzchni lica; napoina
jednowarstwowa; ilość wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm
Fig. 6. Padding weld microstructure at face of weld surface;
single-layer
padding
weld; amount of supplied heat
Q = 2100 J/mm

Rys. 7. Mikrostruktura napoiny; dendryty fazy γ powstałe w wyniku krystalizacji; próbki pobrano z głębokości 2 mm pod powierzchnią lica; napoina trójwarstwowa; ilość wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm
Fig. 7. Padding weld microstructure; dendrites of γ phase formed
as a result of crystallization; samples were drawn from the depth of
2 mm under the face of weld surface; three-layer padding weld; amount of supplied heat Q = 2100 J/mm

Rys. 8. Wynik badania dyfraktometrycznego; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi;
napoina jednowarstwowa; ilość wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm
Fig. 8. Result of diffraction testing; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi; single-layer
padding weld; amount of supplied heat Q = 620 J/mm

Rys. 9. Wynik badania dyfraktometrycznego; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi;
napoina trójwarstwowa; ilość wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm
Fig. 9. Result of diffraction testing; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi; three-layer
padding weld; amount of supplied heat Q = 620 J/mm

odrdzeniowej dyfuzji chromu. Zawartość chromu w napoinach po procesie utleniania jest wyraźnie mniejsza
niż przed utlenianiem. W przykładowej napoinie napawanej z ilością wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm

zawartość chromu wynosi 23,30% wag. W tej samej napoinie po utlenianiu zawartość chromu wynosi 13,21%.
Natomiast w zgorzelinie powstałej na powierzchni tej
napoiny chrom występuje w ilości 77,08% wag.

Rys. 10. Wynik badania dyfraktometrycznego; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi;
napoina jednowarstwowa; ilość wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm
Fig. 10. Result of diffraction testing; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi; single-layer padding weld; amount of supplied heat Q = 2100 J/mm

Rys. 14. Względna zmiana masy ∆m w funkcji czasu utleniania; napoina jednowarstwowa, ilość wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm
Fig. 14. Relative change of mass ∆m versus oxidation time; singlelayer padding weld, amount of supplied heat Q = 620 J/mm

Rys. 11. Wynik badania dyfraktometrycznego; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi;
napoina trójwarstwowa; ilość wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm
Fig. 11. Result of diffraction testing; 1 – CrFeNi, 2 – FeNi; three-layer
padding weld; amount of supplied heat Q = 2100 J/mm

Rys. 15. Względna zmiana masy ∆m w funkcji czasu utleniania; napoina trójwarstwowa, ilość wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm
Fig. 15. Relative change of mass ∆m versus oxidation time; threelayer padding weld, amount of supplied heat Q = 620 J/mm
Rys. 12. Względna zmiana masy ∆m w funkcji czasu utleniania; materiał podłoża 13CrMo4-5
Fig. 12. Relative change of mass ∆m versus oxidation time; material
of base: 13CrMo4-5

t, ks
Rys. 13. Względna zmiana masy ∆m w funkcji czasu utleniania;
Inconel 625 w postaci drutu spawalniczego o średnicy 1,2 mm
Fig. 13. Relative change of mass ∆m versus oxidation time; Inconel
625 in the form of welding wire of diameter of 1.2 mm

Rys. 16. Względna zmiana masy ∆m w funkcji czasu utleniania; napoina trójwarstwowa, ilość wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm
Fig. 16. Relative change of mass ∆m versus oxidation time; threelayer padding weld, amount of supplied heat Q = 2100 J/mm
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Tablica I. Skład chemiczny materiału rodzimego, materiału dodatkowego oraz napoin jednowarstwowych i trójwarstwowych
Table I. Chemical constitution of native material, filler as well as single-layer and three-layer padding welds
Próbka
13CrMo4-5

Inconel 625

Pierwiastek

Q = 620 J/mm

Q = 620 J/mm

Q = 2100 J/mm

Cr

0,94

22,00

18,50

23,30

23,59

Fe

reszta

1,00

23,37

0,66

2,29

Ni

-

reszta

40,78

55,91

55,81

Mo

0,47

9,00

16,90

15,29

14,18

Nb

-

3,30

4,72

4,29

3,86

Tablica II. Skład chemiczny materiału rodzimego, materiału dodatkowego oraz napoin w obszarze lica – po utlenianiu
Table II. Chemical constitution of native material, filler and pudding welds in the face of weld area – after oxidation
Próbka
13CrMo4-5

Inconel 625
Q = 620 J/mm

Q = 620 J/mm

Q = 2100 J/mm

16,07

10,45

13,21

17,82

Pierwiastek
Cr

1,08

Fe

72,32

0,09

22,51

0,72

2,18

Ni

-

56,77

44,94

58,84

74,31

Mo

-

20,29

15,33

20,65

1,88

Nb

-

5,52

5,77

5,80

1,33

Q = 620 J/mm

Q = 620 J/mm

Q = 2100 J/mm

Tablica III. Skład chemiczny zgorzelin
Table III. Chemical constitution of scales
Próbka
13CrMo4-5

Inconel 625

Pierwiastek
Cr

-

69,73

72,73

77,08

63,72

Fe

84,50

0,26

2,89

0,09

0,67

Ni

-

5,41

1,17

1,26

5,95

Mo

-

0,80

0,38

-

1,15

Nb

-

0,62

1,34

-

6,39

Tablica IV. Względna zmiana masy próbek podczas utleniania w zakresie temperatur 850÷930OC w czasie 60 h
Table IV. Relative change of masses of samples in the course of oxidation in the temperature range of 850÷930OC during 60 h
Napoina

Miejsce pobrania próbki

Zmiana masy po próbie, mg/mm2

13CrMo4-5

-

0,1700*

Inconel 625

-

0,0031

Q = 2100 J/mm, Ar

0,0069

Q = 620 J/mm, Ar

0,0048

Q = 620 J/mm, Ar

0,2205

*masa została osiągnięta po upływie ok. 8 h
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Rys. 17. Dyfraktogram rentgenowski zgorzeliny powstałej podczas
utleniania; 1 – Cr2O3, 2 – NiCr2O4; napoina trójwarstwowa, ilość
wprowadzonego ciepła Q = 620 J/mm
Fig. 17. X-ray diffraction pattern of a scale formed during oxidation;
1 - Cr2O3, 2 – NiCr2O4; three-layer padding weld, amount of supplied
heat Q = 620 J/mm

Rys. 18. Dyfraktogram rentgenowski zgorzeliny powstałej podczas
utleniania; 1 – Cr2O3, 2 – NiCr2O4; Inconel 625 w postaci drutu spawalniczego
Fig. 18. X-ray diffraction pattern of a scale formed during oxidation;
1 - Cr2O3, 2 – NiCr2O4; Inconel 625 in the form of welding wire

Wnioski
– Zastosowanie zrobotyzowanego napawania głowic silników okrętowych GMA zapewniło wysoką
jakość napoin.
– Ilość wprowadzonego ciepła napawania i liczba
warstw wpłynęły na udział materiału rodzimego
w napoinie, nie miały natomiast wpływu na mikrostrukturę i skład fazowy napoin.
– Napawanie wielowarstwowe nadstopem na osnowie
niklu Inconel 625 zapewniło bardzo dobrą odporność
na utlenianie warstwy wierzchniej staliwa13CrMo4-5.
– Zawartość żelaza pochodzącego z materiału rodzimego wpłynęła na zmiany odporności na wysokotemperaturowe utlenianie.
– Liczba warstw w napoinach decyduje o udziale

materiału rodzimego w napoinach i ich odporności na utlenianie. Zwiększenie liczby warstw
w napoinach zmniejsza zawartość pierwiastków
pochodzących z materiału rodzimego i powiększa ich odporność na utlenianie.
– Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie
napoin maleje ze wzrostem ilości wprowadzonego ciepła napawania.
– Wpływ ilości wprowadzonego ciepła napawania na
odporność na wysokotemperaturowe utlenianie napoiny maleje ze wzrostem liczby warstw w napoinie.
– Głównym składnikiem zwartych, dobrze związanych podłożem zagorzelin jest chrom tworzący
złożone tlenki w zgorzelinie.
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Grzegorz Miler

Wpływ kierunku walcowania blach
ze stali obrobionej termomechanicznie
na jakość złączy spawanych
Influence of the rolling direction of the metal
steel sheet with thermo-mechanical treatment
on the quality of welded joints

Streszczenie

Abstract

W artykule opisano wpływ kierunku walcowania blach
ze stali obrabianej termomechanicznie S700 MC o grubości g = 10 mm na jakość złączy spawanych. Proces
spawania przeprowadzono metodą GMA drutem proszkowym Megafil 742M o średnicy 1,2 mm, w osłonie mieszanki aktywnej M21, na podkładce ceramicznej. Przeprowadzone badania nieniszczące (wizualne, magnetyczno-proszkowe, rentgenowskie) oraz badania niszczące
(rozciąganie, gięcie, udarność, pomiar twardości, badania makro i mikroskopowe), wykazały, że kierunek walcowania nie wywiera wyraźnego wpływu na jakość złączy spawanych. Zaproponowana technologia spawania
zapewnia uzyskanie złączy spawanych spełniających wymagania norm jakościowych.

In the article, influence of direction of rolling of sheets
made of the S700 MC thermomechanically treated steel of the thickness of g = 10 mm to quality of welded joints is described. Welding process was performed using
the GMA method, with the Megafil 742M flux-cored wire
of diameter of 1.2 mm, in the M21 active mixture shielding, on ceramic backing. Performed non-destructive tests (visual, magnetic particle inspections, X-ray examinations) and destructive tests (stretching, bending, impact
resistance, measurement of hardness, macroscopic and
microscopic examinations) shown that direction of rolling
did not have clear influence on quality of welded joints.
The welding technology proposed ensures obtaining of
welding joints meeting requirements of quality standards.

Wstęp
Walcowanie termomechaniczne jest obróbką cieplno-plastyczną, prowadzoną w określonym przedziale temperatury, niższym niż podczas walcowania normalizującego. Taka obróbka stali powoduje duże rozdrobnienie ziarna i uzyskanie wysokiej wytrzymałości,
nawet przy niskim równoważniku węgla. Jeżeli po walcowaniu stal jest wolno chłodzona (np. w powietrzu),
to jej granica plastyczności nie przekracza 500 MPa, a
więc zbliżona jest do uzyskanej po konwencjonalnym
normalizowaniu. Chłodzenie stali wodą może podnieść
Dr inż. Jacek Górka, mgr inż. Grzegorz Miler
– Politechnika Śląska.
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Re do 700 MPa, przy stosunkowo niskiej zawartości
pierwiastków stopowych (rys. 1÷3) [1÷4].
Stale konstrukcyjne walcowane termomechanicznie są uznawane za dobrze spawalne. Wynika to
z ich dużej czystości metalurgicznej oraz niskiego równoważnika węgla Ce. Z uwagi na ograniczoną zawartość składników stopowych, a w szczególności obniżoną zawartość węgla, stale obrobione termomechanicznie mają wyraźnie mniejszą skłonność do utwardzenia się w strefie wpływu ciepła, w porównaniu ze
stalami w stanie normalizowanym o zbliżonych właściwościach wytrzymałościowych. Stale obrobione termomechanicznie należy spawać metodami niskowodorowymi, stosując materiały dodatkowe o zwiększonej
zawartości składników stopowych. Temperatura podgrzania wstępnego powinna być 50÷80°C niższa niż
w przypadku stali normalizowanych i nie przekraczać

Rys. 1. Kontrola mikrostruktury w trakcie walcowania termomechanicznego stali z bezpośrednim chłodzeniem [4]
Fig. 1. Control of microstructure in the course of thermomechanical rolling with direct cooling [4]

Badania własne

Rys. 2. Struktura stali walcowanej
termomechanicznie [5]
Fig. 2. Structure of steel thermomechanically rolled [5]

Rys. 3. Struktura stali walcowanej termomechanicznie z regulowanym chłodzeniem [5]
Fig. 3. Structure of steel thermomechanically rolled with controlled cooling [5]

100°C [6÷9]. Na właściwości złączy spawanych ze stali obrobionych termomechanicznie może mieć wpływ
cykl cieplny spawania oraz zorientowanie spoiny w stosunku do kierunku walcowania blach [10].

Celem pracy było określenie wpływu kierunku walcowania blach na jakość złączy ze stali obrobionej termomechanicznie S700 MC o grubości g = 10 mm, spawanych metodą GMA drutem proszkowym Megafil
742M o średnicy 1,2 mm, w osłonie mieszanki aktywnej M21, na podkładce ceramicznej (tabl. I, II).

Wykonanie złączy próbnych
Przeprowadzone próby napawania ściegów prostych
pozwoliły na optymalizację parametrów spawania stali obrobionej termomechanicznie S700 MC metodą GMA
drutem proszkowym Megafil 742M. Próby wykazały, że
przy energii liniowej w zakresie 3÷8 kJ/cm udział materiału podłoża w napoinie kształtuje się w granicach 32÷55%.

Tablica I. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne blach ze stali S700 MC o grubości 10 mm
Table I. Chemical constitution and mechanical properties of S700 MC steel sheet of the thickness of 10 mm
Skład chemiczny, %
C

Si

Mn

P

S

Al

Nb

V

Ti

N

Mo

C e*

0,06

0,17

1,68

0,008

0,003

0,037

0,047

0,006

0,122

0,006

0,006

0,36

Właściwości mechaniczne
wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

granica plastyczności Re, MPa

wydłużenie A5, %

udarność, J/cm2 (-20°C)

822

768

19

135

* Ce – równoważnik węgla
Tablica II. Skład chemiczny i właściwości stopiwa drutu proszkowego Megafil 742M o średnicy 1,2 mm
Table II. Chemical constitution and properties of weld deposit of the Megafil 742M flux-cored wire of diameter of 1.2 mm
Skład chemiczny, %
C

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

0,05

1,6

< 0,015

< 0,015

0,5

2,2

0,5

Właściwości mechaniczne
wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

granica plastyczności Re, MPa

wydłużenie A5, %

udarność, J/cm2 (-20°C)

770-900

690

16

80
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Pomiary twardości wykazały, że w żadnej z napoin twardość nie przekroczyła dopuszczalnej wartości 420 HV
[11]. Złącza do spawania przygotowano na Y wg PN
-EN ISO 9692-1:2008 (tabl. III). Spawanie przeprowadzono w pozycji podolnej PA wg PN-EN ISO 6947:1999,
na podkładce ceramicznej. Prace spawalnicze oraz badania technologii spawania wykonano wg normy PN-EN
ISO 15614-1:2008. Wymagania dotyczące technoloTablica III. Technologia spawania złączy próbnych metodą GMA
blach ze stali S700 MC o grubości 10 mm, drutem proszkowym Megafil 742M o średnicy 1,2 mm
Table III. Technology of welding of experimental joints made of the
S700 MC steel sheets of the thickness of 10 mm, with the Megafil 742M flux-cored wire of diameter of 1.2 mm, using GMA method
Technologia wykonania złączy próbnych
1GM – spawanie zgodnie z kierunkiem walcowania
2GM - spawanie w kierunku prostopadłym do kierunku walcowania
Materiał podstawowy
Wymiary złącza
Proces spawania

S700 MC – PN-EN 10149-2
400 x 320 x 10 mm
136 wg PN–EN ISO 4063

Pozycja spawania

PA wg PN-EN ISO 6947,
na podkładce ceramicznej

Materiał dodatkowy

drut proszkowy Megafil 742M
o średnicy 1,2 mm

Gaz, natężenie
przepływu gazu

mieszanka M21 wg
PN-EN ISO 14175, 14 l/min

Rodzaj prądu,
biegunowość

stały, (+) dodatnia

Wprowadzenie ciepła

temperatura międzyściegowa < + 65 ºC

Przygotowanie blach do spawania
Kolejność układania ściegów
Parametry procesu spawania
nr
ściegu

napięcie
łuku, V

natężenie
prądu, A

czas
spawania, s

prędkość
spawania,
cm/s

energia
liniowa,
kJ/cm

1
2
3
4
5
6

21
20,6
20,6
20,6
20,6
22,7

168
186
188
190
190
201

114
62
60
36
41
51

0,35
0,65
0,66
1,11
0,98
0,78

10,05
5,94
5,81
3,52
4,01
5,82

gii spawania metali i jej uznanie. Wymiary złączy próbnych przyjęto wg PN-EN ISO 15614-1:2008. Doboru odpowiedniego materiału dodatkowego do spawania dokonano na podstawie analizy właściwości spawalniczych i
mechanicznych podawanych przez producenta blachy.
Materiały dodatkowe do spawania posiadały atest jakościowy PN-EN 10204:2006. Do wykonania złączy próbnych zastosowano drut proszkowy o średnicy 1,2 mm,
gat. Megafil 742M (T696Mn2NiCrMoM1H5 - EN 12535).
W celu uzyskania wymaganej minimalnej wartości udarności w temperaturze -20°C niezbędne jest zastosowanie do spawania mieszanki osłonowej M21 (80% Ar
i 20% CO2) wg PN-EN ISO 14175:2008. Temperatura
międzyściegowa procesu spawania wynosiła < +650C.
W celu określenia wpływu kierunku walcowania na
jakość złączy wykonano dwa złącza próbne, które opisano w następujący sposób:
– 1GM – złącze spawane zgodnie z kierunkiem walcowania,
– 2GM – złącze spawane prostopadle do kierunku
walcowania.
Spawanie złączy w obydwu przypadkach zostało
wykonane przy tych samych parametrach (tabl. III, rys. 4).

Wyniki badań
Przeprowadzone badania wizualne wg PN-EN 970
oraz badania magnetyczno-proszkowe wg PN-EN
1290 nie wykazały powierzchniowych niezgodności
spawalniczych wykonanych złączy spawanych (rys. 5).
Badania radiograficzne złączy spawanych, przeprowadzone wg PN-EN 1435, wykazały obecność wad
2011 i 2012, jednak ich wielkość nie spowodowała obniżenia poziomu jakości. Rozciąganie złączy spawanych przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej
ZD-100 wg normy PN-EN 895. Wyniki badań przedstawiono w tablicy IV i na rysunku 6.
Próbę zginania złączy spawanych od strony lica i od

Lico złącza 1GM

Lico złącza 1GM

Grań złącza 1GM

Lico złącza 2GM
Lico złącza 2GM

Grań złącza 2GM

Rys. 4. Widok złączy próbnych blach ze stali S700 MC spawanych
metodą GMA drutem proszkowym Megafil 742M
Fig. 4. View of experimental joints of sheets made of the S700 MC steel, welded with the Megafil 742M flux-cored wire using GMA method
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Grań złącza 1GM

Grań złącza 2GM

Rys. 5. Widok złączy próbnych blach ze stali S700 MC spawanych
metodą GMA drutem proszkowym Megafil 742M, po badaniach magnetyczno-proszkowych
Fig. 5. View of experimental joints of sheets made of the S700 MC
steel, welded with the Megafil 742M flux-cored wire using GMA method, after magnetic particle inspection

Tablica IV. Wyniki próby rozciągania złączy spawanych metodą
GMA blach ze stali S700 MC drutem proszkowym Megafil 742M
Table IV. Results of tensile test of the S700 MC steel sheets welded
with the Megafil 742M flux-cored wire using GMA method
Przekrój
czynny
S0, mm2

Siła
zrywająca
Fm, kN

Wytrzymałość na
rozciąganie
Rm, MPa

Miejsce
zerwania

R/1

187,1

154

823

w linii
wtopienia

R/2

190,0

152

800

w spoinie

Oznaczenie
próbki

1GM

R/1

188,0

157

835

w materiale
rodzimym*

R/2

191,1

157

822

w linii
wtopienia

2GM

* Wytrzymałość na rozciąganie materiału rodzimego 830 MPa
Tablica V. Wyniki próby zginania złączy spawanych metodą GMA
blach ze stali S700 MC drutem proszkowym MEGAFIL 742M
Table V. Results of bend test of the S700 MC steel sheets welded
with the Megafil 742M flux-cored wire using GMA method
Oznaczenie próbki

1GM

2GM

FBB1
RBB1
FBB2
RBB2
FBB1
RBB1
FBB2
RBB2

Strona gięcia

Kąt gięcia, °

Uwagi

lico
grań
lico
grań
lico
grań
lico
grań

180
180
180
180
180
180
180
180

bez wad
bez wad
bez wad
bez wad
bez wad
bez wad
bez wad
bez wad

strony grani przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej ZD-100 wg normy PN-EN 910. Wyniki badań
przedstawiono w tablicy V.
Badania udarności wykonano zgodnie z normą PN
-EN 875, przy użyciu młota Charpy PSW-30. Wyniki próby udarności przedstawiono w tablicy VI i na rysunku 7. W celu ujawnienia budowy złącza spawanego wykonano badania metalograficzne makroskopowe
przy użyciu odczynnika Adlera (rys. 8). Do ujawnienia
mikrostruktury złączy spawanych zastosowano trawienie nitalem (rys. 9, 10). Obserwację metalograficzną
przeprowadzono na mikroskopie świetlnym Neophot
32, makroskopową przy powiększeniu 2x, mikroskopową przy powiększeniu 200x.
Pomiar twardości złączy spawanych przeprowadzono wg PN-EN 1043-1, na twardościomierzu MIC 10 DL,
wzdłuż dwóch linii pomiarowych (rys. 11). Wyniki pomiarów twardości HV 10 przedstawiono w tablicy VII
i na rysunku 12.

Tablica VI. Wyniki próby udarności (-20°C) złączy spawanych metodą GMA blach ze stali S700 MC
Table VI. Results of impact test (-20°C) of the S700 MC steel sheet
joints welded using the GMA method
Oznaczenie
próbki

Położenie
karbu

Udarność
J/cm2

Wynik
średni

Przełom/wykryte wady

VWT0/1
VWT0/1
VWT0/1

73,3
66,6
66,6

68,8

mieszany/bez wad
mieszany/drobne pory
mieszany/drobne pory

VHT0/1

60,0

VHT0/1

56,7

VHT0/1

66,6

VHT2/1
VHT2/1
VHT2/1
VHT5/1
VHT5/1
VHT5/1
KV
VWT0/1
VWT0/1
VWT0/1
VHT0/1
VHT0/1
VHT0/1
VHT2/1
VHT2/1
VHT2/1
VHT5/1
VHT5/1
VHT5/1
KV

73,3
73,3
86,6
66,6
73,3
66,6

kruchy z niewielką ilością plastycznego/bez
wad
61,1

1GM
Rys. 6. Wytrzymałość na rozciąganie złączy spawanych metodą
GMA blach ze stali S700 MC drutem proszkowym Megafil 742M
Fig. 6. Tensile strength of the S700 MC steel sheet joints welded with
the Megafil 742M flux-cored wire using GMA method

2GM

Rys. 7. Udarność złączy spawanych metodą GMA blach ze stali S700 MC
Fig. 7. Impact resistance of the S700 MC steel sheet joints welded
using GMA method

kruchy z niewielką ilością plastycznego/bez
wad
77,7

68,8
83

70,0
73,3
60,0
53,3
40,0
53,3
83,3
83,3
80,0
123,3
120,0
140,0

kruchy z niewielką ilością plastycznego/bez
wad

66,7

48,8

82,2

127,7
129

mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/drobne pory
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
kruchy/bez wad
kruchy/bez wad
kruchy/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad
mieszany/bez wad

Przegląd spawalnictwa 7/2010

11

Złącze 1GM

Złącze 2GM

Rys. 8. Makrostruktura złączy spawanych blach ze stali S700 MC, trawienie: odczynnik Adlera, pow. 2x
Fig. 8. Macrostructure of welded joints of the S700 MC steel sheets, etching: Adler, magnification 2x

Spoina

Obszar wtopienia

SWC

Materiał rodzimy

Rys. 9. Mikrostruktura złącza spawanego 1GM ze stali S700 MC, trawienie: nital, pow. 200x
Fig. 9. Microstructure of the welded joint 1GM made of the S700 MC steel, etching: nital, magnification 200x

Rys. 11. Miejsce pomiaru twardości HV 10
Fig. 11. Place of hardness measurement HV 10

Obszar wtopienia

SWC

Materiał rodzimy

Twardość HV10

Spoina

Rys. 10. Mikrostruktura złącza spawanego 2GM ze stali S700 MC,
trawienie: nital, pow. 200x
Fig. 10. Microstructure of the welded joint 2GM made of the S700 MC
steel, etching: nital, magnification 200x

Rys. 12. Rozkład twardości złączy spawanych metodą GMA blach
ze stali S700 MC drutem proszkowym Megafil 742M
Fig. 12. Hardness distribution of the S700 MC steel sheet joints welded with Megafil 742M Flux-cored wire using GMA method

Tablica VII. Wyniki pomiarów twardości HV 10 złączy spawanych metodą GMA blach ze stali S700 MC
Table VII. The results of hardness measurement HV for 10 welded joints carried out by means of GMA method for metal sheets of S700 MC
steel
Oznaczenie
próbki
1GM
2GM

12

Linia
pomiarowa
A
B
A
B

1
280
288
277
279

2
281
285
276
275
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3
288
289
278
277

4
254
249
244
242

5
253
285
238
243

Punkty pomiarowe, wg rys. 11
6
7
8
9
10
262
272
301
286
252
301
267
258
256
240
254
269
307
308
269
244
252
255
265
287

11
245
252
248
272

12
275
235
275
255

13
280
275
277
275

14
279
276
277
285

15
287
280
269
283

Podsumowanie
Przeprowadzone badania technologii spawania metodą GMA, drutem proszkowym Megafil 742M, blach ze
stali obrabianej termomechanicznie S700 MC nie wykazały wyraźnego wpływu kierunku walcowania na właściwości złączy. W celu określenia wpływu kierunku
walcowania na właściwości połączeń spawanych wykonano złącza próbne blach o grubości 10 mm spawane
zgodnie z kierunkiem walcowania i prostopadle do kierunku walcowania. Proces spawania przeprowadzono
w warunkach warsztatowych. Zaproponowana technologia wykonania złączy spawanych blach ze stali S700
MC o grubości 10 mm metodą GMA drutem proszkowym Megafil 742M o średnicy 1,2 mm w osłonie mieszanki gazowej M21 na podkładce ceramicznej, pozwala uzyskać złącza o wysokiej jakości, bez względu na
usytuowanie spoiny w stosunku do kierunku walcowania blach. Potwierdziły to przeprowadzone badania wizualne, magnetyczno-proszkowe, radiograficzne, metalograficzne oraz wytrzymałościowe. Próba rozciągania wykazała, że wytrzymałość na rozciąganie złączy
spawanych jest zbliżona do wytrzymałości materiału rodzimego, a kierunek walcowania nie ma wpływu na jej
wartość (tabl. IV, rys. 6). Złącza spawane charakteryzują się nieco niższą wytrzymałością niż materiał rodzimy,
ale spadek wytrzymałości nie przekracza 5%. W przypadku próby zginania od strony lica i grani spoiny, dla
każdej badanej próbki uzyskano kąt gięcia 180°, bez
naderwań (tabl. V). W przypadku stali z wysoką granicą
plastyczności o właściwościach złączy spawanych decyduje przede wszystkim udarność spoiny i SWC. Badania udarności złączy spawanych przeprowadzono w
temperaturze -20ºC, w środku spoiny, w linii wtopienia
przy licu, 2 mm od linii wtopienia, 5 mm od linii wtopienia oraz w materiale rodzimym (tabl. VI). Badania
udarności materiału rodzimego wykazały, że udarność
próbki wyciętej wzdłuż kierunku walcowania jest niższa
(80 J/cm2) niż udarność próbki wyciętej prostopadle do
kierunku walcowania (130 J/cm2), (rys. 7). Wyniki badań udarności złączy spawanych wykazały, że w każdym obszarze złącza udarność przekracza graniczną
wartość 27 J/cm2. W przypadku obu złączy udarność
spoiny jest na poziomie 70 J/cm2. Najniższą udarnością

charakteryzuje się obszar linii wtopienia (60 i 50 J/cm2),
(rys. 7). W odległości dwóch milimetrów od linii wtopienia udarność rośnie do 80 J/cm2. Pięć milimetrów od linii wtopienia nie widać zauważalnych zmian strukturalnych w wyniku oddziaływania cyklu cieplnego i udarność osiąga wartości zbliżone do udarności materiału rodzimego. Mimo że udarność materiału rodzimego w różnych kierunkach walcowania przyjmuje zmienne wartości, to nie wpływa to na właściwości plastyczne złączy spawanych. Badania mikroskopowe wykazały, że spoina wykazuje strukturę bainityczną z wydzieleniami ferrytu, a w SWC zaobserwowano zjawisko rekrystalizacji i niewielki rozrost ziaren spowodowany oddziaływaniem cyklu cieplnego spawania (rys.
9 i 10). Struktura materiału rodzimego płyty 2GM zachowuje układ pasmowy, co potwierdza wykonanie złącza w kierunku prostopadłym do kierunku walcowania.
Przeprowadzone pomiary twardości złączy spawanych
wykazały nieznaczny spadek twardości w SWC (260
HV 10) na skutek rekrystalizacji i częściowego rozrostu
ziarna, w stosunku do twardości spoiny (290 HV 10) i
materiału rodzimego (280 HV 10), (rys. 11 i 12, tabl.
VII). W żadnym obszarze złącza twardość nie przekroczyła dopuszczalnej wartości dla stali wysokiej granicy
plastyczności, która wynosi 420 HV [11].
Zaproponowana technologia spawania blach ze
stali S700 MC obrobionych termomechanicznie metodą GMA drutem proszkowym Megafil 742M o średnicy
1,2 mm w osłonie mieszanki M21 pozwala uzyskać złącza spełniające wymagania norm jakościowych. Kierunek walcowania nie ma wpływu na właściwości wytrzymałościowe i plastyczne spoiny oraz strefy wpływu ciepła. Wytrzymałość na rozciąganie złączy jest porównywalna z wytrzymałością materiału rodzimego, złącza
charakteryzują się dobrą plastycznością, a udarność i
twardość w każdym obszarze złącza spełnia wymagania odbiorców. W przypadku prac spawalniczych należy zwrócić szczególną uwagę na obszar wtopienia i
SWC, gdzie na skutek oddziaływania cyklu cieplnego
spawania zachodzą procesy rekrystalizacji i rozrostu
ziarna, co może powodować utratę właściwości nabytych w wyniku obróbki termomechanicznej.
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Korozja wżerowa złączy spawanych
stali austenitycznej X6CrNiTi18-10
Pitting corrosion of welded joints
of austenitic steel X6CrNiTi18-10

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono badania, które pozwoliły
wyjaśnić przyczyny powstawania nieszczelności w rurociągu wody chłodzącej wykonanym ze stali austenitycznej
X6CrNiTi18-10 (1.4541). Ustalono, że przyczyną powstawania nieszczelności jest korozja wżerowa, w której wżery powstają na niezgodnościach spawalniczych.

The experiments which allowed to account for the causes of the developing of leakiness in the cooling water pipelines made of austenitic steel X6CrNiTi18-10 (1.4541)
were conducted for the paper. It was found out that pitting
corrosion caused the developing of the leakiness, where corrosion pits are formed at the welding irregularities.

Wstęp
Przez korozję należy rozumieć niszczenie materiału pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej
reakcji z otaczającym środowiskiem [1, 2]. Zgodnie
z ogólną definicją również inne materiały, nie będące
stopami metali, jak np. ceramika, tworzywa sztuczne
lub beton, mogą ulegać korozji. Bardziej rozbudowaną
definicję podano w PN-EN ISO 8044:2002, wg której:
korozja jest to oddziaływanie fizykochemiczne między metalem a środowiskiem, w wyniku którego powstają zmiany we właściwościach metalu, prowadzące do znacznego pogorszenia funkcji metalu, środowiska lub układu technicznego, którego są częściami [3]. Według tej definicji, korozji ulegają tylko metale
i ich stopy.
Mgr inż. Sławomir Parzych, dr inż. Bogdan
Pawłowski, dr inż. Janusz Krawczyk, dr inż.
Piotr Bała – Akademia Górniczo-Hutnicza.
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Jedną z cech charakterystycznych metali i ich stopów jest wysokie przewodnictwo elektryczne, dlatego
ich korozja ma najczęściej charakter elektrochemiczny
(korozja mokra). Odporność na korozję tworzyw metalicznych związana jest z obecnością cienkiej (skala nm) warstewki tlenkowej, która tworzy się w sposób naturalny na powierzchni [4]. Powstała warstewka
tlenkowa znacząco zmniejsza szybkość korozji. Skuteczność ochronnej warstewki tlenków zależy między
innymi od porowatości warstwy, która zależy od tzw.
współczynnika Pillinga-Bedwortha – R [5].
Stale nierdzewne austenityczne zwane kwasoodpornymi są odporne na działanie stężonego kwasu
siarkowego, fosforowego, octowego, ale nie są odporne na działanie kwasu solnego i innych kwasów nieorganicznych, z wyjątkiem kwasu azotowego i jego
mieszaniny z kwasem siarkowym [1, 4, 6, 7]. Cykle
cieplne podczas procesu spawania skutkują nagrzewaniem poszczególnych stref złącza i powodują przemiany fazowe, zmiany właściwości mechanicznych,
mikrostruktury oraz odporności korozyjnej uzyskanych
połączeń spawanych. Stosując odpowiedni dobór materiałów spawalniczych, technologii i parametrów spa-

wania, niekiedy wstępnej i końcowej obróbki cieplnej, a czasem również obróbki mechanicznej, można
w wielu przypadkach uzyskać połączenia, których właściwości mechaniczne, a także odporność korozyjna
nie ustępują lub nieznacznie ustępują odpowiednim
właściwościom materiału podstawowego. W większości przypadków spoina jest jednak mniej odporna na
korozję niż materiał rodzimy.
Odporność stali na korozję, a szczególnie na korozję wżerową, zależy od zawartości chromu i molibdenu. Wpływ dodatków stopowych na odporność korozyjną stali odpornych na korozję opisano w literaturze
[6, 10, 11]. Istotną wadą nierdzewnych stali austenitycznych jest podatność na korozję wżerową i szczelinową w obecności chlorków [12÷14].

Rys. 1. Wygląd skorodowanych powierzchni spoiny
Fig. 1. Picture of the corroded weld surface

Metodyka i materiał do badań
Do badań wykorzystano elementy spoin obwodowych wyciętych z rurociągu (ø 323,9x4 mm) wykonanego ze stali austenitycznej X6CrNiTi18-10
(1.4541). Po okresie ok. 2 miesięcy eksploatacji na
powierzchni spoiny zauważono występowanie nieszczelności w postaci przecieków, tzw. wykwity korozyjne. Spoiny były wykonane metodą GTAW spoiwem z gatunku 308LSi. W tablicy zamieszczono
skład chemiczny, który mieści się w zakresie stężeń
pierwiastków dla gatunku stali X6CrNiTi18-10 wg
[15].

Tablica. Skład chemiczny stali austenitycznej X6CrNiTi18-10
(% masowe)
Table. Chemical composition of austenitic steel X6CrNiTi18-10
(weight percentage)
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

N

Ti

0,05

1,33

0,44

0,03

0,002

17,2

9,1

0,009

0,33

Rys. 2. Wygląd skorodowanych powierzchni grani
Fig. 2. Picture of the corroded root of weld surface

Rys. 3. Badania mikroskopowe skorodowanej spoiny
Fig. 3. Microscopic examinations of the corroded weld

W celu wyjaśnienia przyczyn powstawania nieszczelności i określenia wpływu występujących niezgodności spawalniczych na występowanie korozji
wykonano: analizę przepływającego medium (woda
chłodząca), badania wizualne, badania makroskopowe, mikroskopowe oraz badania fraktograficzne na
elektronowym mikroskopie skaningowym.

Wyniki badań
Badania wizualne od strony lica wykazały występowanie tzw. wykwitów korozyjnych (rys. 1). W
tych samych miejscach od strony grani występowały niezgodności spawalnicze: 516 – porowatość grani, 4021 – niepełne przetopienie grani, 515 – wklęśnięcie grani, 5013 – podtopienie grani, 504 – wyciek.

Rys. 4. Obszary analizy „otwartej” skorodowanej spoiny
Fig. 4. Areas of analysis of the “open” corroded weld
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Istotnym faktem jest to, że porowatość występowała we wszystkich badanych złączach spawanych, co
świadczy o niepoprawności wykonania złączy.
Obserwacje na mikroskopie stereoskopowym potwierdziły zaawansowaną korozję od strony grani
z licznymi wżerami, szczególne nasilenie wżerów występuje w miejscach braku przetopu (rys. 2).
Badania mikroskopowe potwierdziły obecność
wżerów korozyjnych oraz przebieg korozji po granicy
międzyfazowej ferrytu δ i austenitu (rys. 3).
W celu potwierdzenia wżerowego charakteru korozji, wykonano badania na elektronowym mikroskopie
skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski. Przed badaniami usunięto osady produktów korozji w płuczce ultradźwiękowej. Z próbki wycięto fragment spoiny, a następnie dołamano w celu
„otwarcia” skorodowanego miejsca spoiny (rys. 4). Mikroanaliza skorodowanej powierzchni spoiny wykazała obecność chloru w stężeniu 0,74÷7,11%, ponadto
w pobliżu grani stwierdzono oprócz chloru również
obecność siarki.

Dyskusja wyników badań
Przedstawione wyniki badań wskazują, że przyczyną nieszczelności są niezgodności spawalnicze,
które w połączeniu z obecnością jonów chlorkowych
w wodzie są odpowiedzialne za występowanie korozji wżerowej. Obecność chlorków w wodzie chłodzącej w ilości 64 mg/l i siarczanów 153 mg/l potwierdziła analiza wody chłodzącej. Korozja wżerowa charakteryzuje się tym, że w miejscu wżeru i obok niego powstają osady produktów reakcji (np. chlorki).
W przeprowadzonych badaniach potwierdzono właśnie takie zjawisko. Przebieg procesu korozji wżerowej związany jest z działaniem lokalnego ogniwa, które tworzy się pomiędzy spasywowaną powierzchnią
stali, stanowiącą katodę (MR), a miejscową zdepasywowaną strefą, stanowiącą anodę (spoina). Jony
chlorkowe wpływają na przyspieszenie procesu niszczenia warstewki pasywnej. Szybkość rozpuszczania się metalu na anodzie jest bardzo duża, w konsekwencji następuje w bardzo krótkim czasie perforacja ścianek, bez większego ubytku masy poza zaatakowanym miejscem. Ponadto stężenie jonów Cl ma
wpływ na czas inkubacji korozji wżerowej. Im wyższe stężenie i wyższy potencjał krytyczny zarodkowania wżerów, tym okres inkubacji jest krótszy. Korozja wżerowa pojawia się najczęściej na wszelkiego rodzaju niejednorodnościach wewnętrznych metalu (wtrącenia metaliczne, wydzielenia, obszary odkształcone itp.) i zewnętrznych (krawędzie, zarysowania, wgniecenia, resztki zgorzeliny, osady, niezgodności spawalnicze itp.). Natomiast powierzchnie gładkie i jednorodne są bardziej odporne na ten
typ korozji. Stwierdzono, że im większe stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie, tym szybkość korozji
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jest większa. Adsorpcja tlenu zwiększa pasywność,
podczas gdy jony chloru działają w sposób odwrotny. Wżery rozwijają się w miejscu, w którym zaadsorbowane jony tlenu na powierzchni metalu są zamieniane przez jony chloru. Można przypuszczać, że do
powstania korozji wżerowej potrzebne są jony chloru. Obecność naprężeń sprzyja występowaniu korozji szczelinowej lub wżerowej. Naprężenia w procesie spawania są nieodłączne, dlatego gdy w sprzyjających warunkach nałożą się na siebie dwa czynniki: niezgodności spawalnicze i naprężenia, powstanie
korozji jest nieuniknione. W miejscach niezgodności
spawalniczych gromadzą się produkty korozji oraz
wzrasta koncentracja czynnika agresywnego i tlenu rozpuszczonego w ośrodku korozyjnym. Ponadto nieregularności spoiny w postaci takich niezgodności, jak podtopienia, niepełny przetop, porowatość
grani mogą tworzyć miejsca, w których nie odnawia
się czynnik agresywny lub słabo dyfunduje rozpuszczony tlen. Takich niezgodności należy bezwzględnie
unikać podczas wykonywania spoin. Badania wizualne wykazały na wszystkich próbkach porowatość
grani, co istotnie przyczyniło się do powstania wżerów korozyjnych.
W przypadku spawania stali stabilizowanych tytanem X6CrNiTi18-10 (1.4541) jako materiału dodatkowego do spawania powinno używać się: X2CrNi19-9 (1.4316), X5CrNiNb19-9 (1.4551) oraz X5CrNiMoNb19-12 (1.4576). Spoiwo 1.4551 w porównaniu
z 1.4316 jest stabilizowane niobem. Spoiwo 1.4576
oprócz tego, że jest stabilizowane niobem, zawiera dodatek molibdenu. Materiał na spoiwo został dobrany
poprawnie, jednakże zaleca się stosowanie spoiw stabilizowanych niobem. Użycie spoiwa zawierającego
dodatkowo molibden korzystnie wpływa na podwyższenie odporności złącza na korozję wżerową.

Podsumowanie
Przyczyną powstałych nieszczelności w rurociągu są niezgodności spawalnicze. Korozja
wżerowa rozpoczyna się w miejscach niepełnego przetopu, wycieku oraz porowatości spoiny.
W celu zapewnienia wyższej odporności korozyjnej złącza spawanego ze stali austenitycznej
X6CrNiTi18-10, należy wykonywać złącza bez
niezgodności spawalniczych. Spoina jest materiałem lanym, a zatem ma większą skłonność
do korozji w porównaniu z materiałem rodzimym
o tym samym składzie chemicznym. Dlatego dla
zwiększenia odporności na korozję wżerową
spoin zalecane jest stosowanie spoiw z dodatkiem molibdenu.
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Wydarzenia

Podsumowanie Targów ITM POLSKA 2010
Ponad 900 wystawców z 35 krajów, 20 000 m² powierzchni wystwienniczej oraz 16 000 zwiedzających z Polski i zagranicy – to statystyki zakończonych 11 czerwca targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2010. Wystawcy tegorocznej edycji nie kryli zadowolenia z jakości przeprowadzonych
rozmów oraz z liczby podjętych kontaktów, wystawiając targom ITM Polska bardzo dobrą ocenę.
Podczas targów ITM Polska nie zabrakło wystąpień znamienitych gości. W ceremonii otwarcia udział wzięli m.in. wicemarszałek Senatu Republiki Francuskiej, pani Monique
Papon, wicemarszałek Senatu RP, prof. Marek Ziółkowski,
ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki, prezydent Poznania Ryszard Grobelny, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes Zarządu Federacji Stowarzyszeń Nauko-Technicznych NOT, a także dyrektorzy i reprezentanci
stowarzyszeń członkowskich. Goście podkreślali znaczenie
targów w propagowaniu innowacyjnych rozwiązań zmierzających do poprawy jakości technologicznej polskiego przemysłu. Honorowy Patronat nad ITM Polska sprawowali Minister
Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ekspozycja targów ITM Polska podzielona była na salony
tematyczne: Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE, Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL, Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego METALFORUM, Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX, WELDING, TRANSPORTA. Swoją ofertę przedstawiły także najlepsze jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe zgromadzone
w Salonie Nauka dla Gospodarki.
W ramach Poligonu Umiejętności odbyły się zarówno
warsztaty oraz pokazy zastosowania urządzeń, jak i wykłady
prowadzone przez specjalistów z branży. Natomiast szósta
edycja warsztatów Akademia Spawania rozpoczętych wykładem inauguracyjnym prof. Jana Pilarczyka przyciągnęła zainteresowanych najnowszymi produktami i technologiami dla

branży spawalniczej, którzy ich działanie mogli sprawdzić
w praktyce. Uczestnicy konferencyjnej części targów mogli dowiedzieć się m.in. o zaletach stosowania stali duplex,
technice laserowej w aplikacjach przemysłowych oraz kierunkach doskonalenia automatyzacji obrabiarek skrawających. Podczas konferencji dotyczącej transferu technologii
kosmicznych przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej, zaprezentował kilkanaście przykładów wykorzystania
bardzo lekkich, kompaktowych i wydajnych „kosmicznych”
materiałów, zachęcając równocześnie polskich przedsiębiorców do wykorzystywania podobnych technologii w praktyce przemysłowej.
Ważnym punktem programu była ponadto towarzysząca ITM Polska konwencja „Transport szynowy XXI wieku dla
Polski”. W dyskusji o kondycji kolejnictwa, nowych technologiach, infrastrukturze i koniecznych kierunkach wzięli udział
polscy i europejscy parlamentarzyści, członkowie sejmowej
Komisji Infrastruktury, niezależni eksperci, przedstawiciele
stowarzyszeń branżowych oraz jednostek naukowych
Niezwykle uroczystym momentem targów była ceremonia wręczenia prestiżowych nagród. Najlepsze i najbardziej
innowacyjne produkty nagrodzone zostały Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zwycięzców
wyłoniła kapituła konkursu, w skład której weszły największe autorytety naukowe z branż reprezentowanych na targach ITM Polska. W tym roku po raz czwarty rozstrzygnięto również konkurs o Złoty Medal w kategorii „transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej”. Z kolei stoiska targowe najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej wystawców wyróżnione zostały nagrodami Acanthus Aureus.
Kolejna edycja targów ITM Polska, nazywana „fabryką
przyszłości”, odbędzie się w dniach 14-17 czerwca 2011.
Oprac: Monika Wietrzyńska,Dominika Redlicka
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IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze

W dniu 27 maja 2010 roku w Sali Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie miało miejsce IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
pod patronatem Pomorskiego Oddziału Sekcji Spawalniczej
SIMP, Przeglądu Spawalnictwa, Katedry Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej i Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W trakcie obrad wygłoszono 13 referatów i prezentacji dotyczących
zagadnień z zakresu spawalnictwa, począwszy od szkoleń
spawaczy, poprzez najnowsze rozwiązania techniczne z zakresu urządzeń i materiałów dodatkowych stosowanych przy
łączeniu materiałów (oprzyrządowanie, materiały i gazy spawalnicze) do zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
spawaczy. Swoje osiągnięcia i ofertę przedstawiły m.in. Linde
Gaz Polska, Bester Lincoln Electric, Technika Spawalnicza,
Instytut Łączenia Metali, Eckert AS, Nederman Polska, SPAW-EKSPERT, ESAB, Abicor Binzel, które sfinansowali spotkanie. Na szczególną uwagę zasługują dwa wygłoszone referaty: prof. dr hab. inż. Jerzego Łapanowskiego i dr Marii
Głowackiej „Przyczyny eksploatacyjnych uszkodzeń stali austenitycznych w urządzeniach energetycznych” oraz przedstawiciela firmy Volkswagen AG dipl. ing. Pawła Baryliszy-
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na „Zapewnienie lekkości konstrukcji – wyzwanie dla techniki spajania”.
Sesjom referatowym towarzyszyła wystawa sprzętu
spawalniczego. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszył się nagrodzony na Targach Kielce 2010 medalem Międzynarodowych Targów Technologii i Urządzeń
dla Spawalnictwa symulator spawalniczy RV Sold prezentowany przez Technikę Spawalniczą z Poznania. Każdy
z uczestników spotkania miał możliwość wykonania spoiny w trójwymiarowej wirtualnej rzeczywistości pod czujnym „okiem” systemu komputerowego mającego za zadanie szkolenie spawaczy w metodach MIG/MAG i elektrodą otuloną. ESAB umożliwił wykonywanie rzeczywistych
połączeń metodą TIG przy zastosowaniu nowych mobilnych źródeł energii zasilanych prądem jedno- i trójfazowym.
Eckert przygotował stoisko bogate w elementy o różnych
kształtach i grubościach wycięte przy zastosowaniu palnika
tlenowego, plazmowego i strumieniem wody. Abicor Binzel
przedstawił nowości w oprzyrządowaniu spawalniczym stanowiącym ofertę spółki.
Opracował: Lechosław Tuz

SEMINARIA SPECJALISTYCZNE
organizowane przez Instytut
Spawalnictwa w 2010 roku
29 września

Materiały i technologie spawalnicze
dla energetyki

19-21 października

52. Naukowo-Techniczna Konferencja
Spawalnicza pt. Zaawansowane
Technologie Spawalnicze -jednocześnie
z Targami ExpoWELDING

2 grudnia

Nowości technologiczne w dziedzinie
spawalnictwa

Zainteresowanych udziałem w seminariach prosimy uprzejmie o wypełnienie i przesłanie faksem „Wstępnej karty zgłoszenia na seminaria”, zapewniającej indywidualne zawiadomienie
o warunkach uczestnictwa i programie organizowanych seminariów. Karta ta jest dostępna na stronie: www.is.gliwice.pl
Jeśli nie mają Państwo dostępu do Internetu, prosimy uprzejmie o telefoniczne lub pisemne zgłoszenie pod adresem:
Instytut Spawalnictwa,
Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18
tel. 032/33-58-(wewn.), wewn. 289, 395, 290
tel./fax bezpośredni: 032/331-61-05
fax: 032/231-46-52, e-mail: market@is.gliwice.pl

Firma Cloos Polska powstała w 1991 roku, ma charakter firmy inżynieryjno-handlowej zajmującej się techniką i wyposażeniem stanowisk spawalniczych. Podstawowym asortymentem oferowanym przez spółkę jest sprzęt
oraz zrobotyzowane systemy spawalnicze niemieckiej firmy CARL CLOOS
Schweisstechnik, urządzenia do spawania orbitalnego, cięcia plazmą oraz
wyposażenie stanowisk w urządzenia odsysająco-filtrujące.

W związku z rozwojem firmy szukamy osób zainteresowanych pracą na stanowisku

Doradca techniczno-handlowy
(województwa, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawko-pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie)

Opis ogłoszenia:
• Sprzedaż produktów i usług firmy
• Utrzymywanie kontaktów z aktualnymi
klientami
• Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
• Sporządzanie ofert handlowych
• Prowadzenie negocjacji handlowych
• Realizowanie założonych celów sprzedażowych

Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie techniczne
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Prawo jazdy kat.B
• Doświadczenie w branży spawalniczej
lub branży pokrewnej
• Umiejętność prowadzenia negocjacji
handlowych
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
• Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy
• Dyspozycyjność i gotowość do odbywania częstych wyjazdów służbowych

Oferujemy:
• Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Wszystkie niezbędne narzędzia do pracy
• Szkolenia branżowe
• Pracę w prestiżowej firmie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV + list motywacyjny)
na adres t.jastrzebski@cloos.pl,
Przegląd
spawalnictwa 7/2010
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Jubileusz 90-lecia urodzin
Pana Profesora Stanisława Piwowara
(moje kontakty z Jubilatem)

Każdy jubileusz jest nie tylko okazją do składania
gratulacji i życzeń, ale jest też okazją do wspomnień,
a nawet pewnej zadumy nad szybko przemijającym
czasem. Proszę mi pozwolić na kilka osobistych wspomnień z okazji wspaniałego jubileuszu Wielce Szacownego Jubilata. Z Panem Profesorem Piwowarem spotkałem się po raz pierwszy w roku 1969, kiedy jako student trzeciego roku Wydziału
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej stanąłem wobec konieczności wyboru specjalności dalszego kształcenia. Bez wahania wybrałem spawalnictwo,
czego nigdy nie żałowałem,
nie żałuję i żałować nie będę.
W tamtych latach trwały wielkie
budowy elektrowni, elektrociepłowni, wielkich zakładów przemysłowych i innych inwestycji,
przy wznoszeniu których spawalnictwo odgrywało kluczową
rolę. Wiązało się ono z podejmowaniem wielkich wyzwań,
ale miało też w sobie coś z romantycznej, choć twardej, męskiej przygody. To mnie wtedy bardzo pociągało, a pierwsze spotkanie z Kierownikiem
ówczesnej Katedry Spawalnictwa, wtedy jeszcze docentem
Stanisławem Piwowarem, nienagannie ubranym, o doskonaProf. dr hab. inż.
łych manierach i wytwornie wyrażającym się panem, traktującym studentów i współpracowników z życzliwością, ale
też należytym dystansem, uzmysłowiło mi, że spawalnictwo może wiązać się też z wielkim światem, salonami, wyszukaną elegancją, wszystkim tym, co wiąże
się nierozłącznie z życiem prawdziwego dżentelmena.
Od tego czasu moje kontakty z Profesorem były
coraz częstsze. Byłem studentem, słuchaczem Jego
wykładów z metalurgii procesów spawalniczych, dyplomantem prezentującym nieśmiało swoje pierwsze
badania na seminariach dyplomowych, a po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera spawalnika, to właśnie
Profesor w rzeczowej rozmowie namówił mnie do podjęcia pracy, wtedy już nie w Katedrze, ale Zakładzie
Spawalnictwa Politechniki Warszawskiej. Traktowałem
to jako wielkie wyróżnienie, ale i wyzwanie wymagające pozbycia się myśli o uczestnictwie w wielkich budowach, a podjęcia pracy dydaktycznej i badawczej. Profesor był potem promotorem mojej pracy doktorskiej,
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dopingując do dalszego rozwoju naukowego i uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Z tamtego okresu zapamiętałem Profesora jako świetnego wykładowcę, prowadzącego wykłady ze swadą, doskonałym językiem, przeplatającego przekazywane wiadomości
anegdotkami i praktycznymi przykładami. Kto nie pamięta chociażby słynnego powiedzenia o różnicy pomiędzy spawaniem stali kwasoodpornej i zwykłej niskowęglowej, tego o wytwornej damie i dziewczynie z PGR-u.
Był bardzo życzliwy dla studentów i swoich współpracowników, ale też bardzo wymagający. Często wzywani „na dywanik” musieliśmy referować
postępy w pracach badawczych, stan zaawansowania
badań nad doktoratem, modyfikacjami prowadzonych zajęć dydaktycznych. Wszystkie
istotne sprawy omawiane były
na regularnie odbywanych zebraniach pracowników Zakładu, których tematyka nie ograniczała się tylko do spraw zawodowych, ale też aktualności
kulturalnych, społecznych i innych. Sam Profesor był stałym
bywalcem sal koncertowych,
teatrów, kin i świecąc własnym
przykładem zachęcał nas do
rozwoju własnej osobowoStanisław Piwowar
ści, zainteresowania otaczającym nas światem i krytycznego osądu otaczającej nas rzeczywistości. To, co wielu z nas – Jego uczniów osiągnęło w pracy zawodowej, może bez wątpienia zostać dopisane do osobistego dorobku Pana Profesora.
Cała działalność zawodowa Profesora Stanisława
Piwowara była związana ze spawalnictwem, które, jak
sam często mówił, pokochał i któremu pozostał wierny
przez całe dotychczasowe życie. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w 1951 roku rozpoczął pracę jako młodszy asystent w tworzonej właśnie przez Profesora Zygmunta Dobrowolskiego Katedrze Spawalnictwa. Jego praca dydaktyczna i badawcza koncentrowała się na metalurgii spawalnictwa, a bliżej spawalności stali austenitycznych kwaso- i żaroodpornych. Ta tematyka stała się przedmiotem Jego pracy doktorskiej obronionej
w 1960 roku, a następnie pracy habilitacyjnej

obronionej w roku 1964. Tytuł profesora uzyskał w roku
1971. Od 1964 roku pełnił funkcję kierownika Katedry
Spawalnictwa, która wtedy liczyła ponad 30 pracowników i promowała rocznie około 25 absolwentów – magistrów inżynierów spawalników. W Katedrze prowadzono wiele prac naukowo-badawczych dla przemysłu,
dynamicznie rozwijała się kadra. Profesor wypromował
19 doktorów nauk technicznych. Jest autorem dwóch,
szeroko znanych wśród spawalników książek „Spawanie i zgrzewanie elektryczne” oraz „Kontrola procesów
spawalniczych”. Pełnił też w latach 1975-1978 funkcję
dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego
Politechniki Warszawskiej. Jego związki z uczelnią są
nadal bardzo żywe, pomimo że już od wielu lat ma status emeryta, bierze aktywny udział we wszystkich zebraniach Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej, jak i wszystkich posiedzeniach Rady Wydziału Inżynierii Produkcji. Aktywnie uczestniczył w pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa IIW,
w którym w latach 1974-1977 pełnił funkcję wiceprezydenta. Prowadził wykłady i prace naukowe na uczelniach zagranicznych w Toronto, Akwizgranie, Osace
i Sendai. Długie pobyty Profesora w Japonii zaowocowały ogromną sympatią dla Kraju Kwitnącej Wiśni,
a ta z kolei aktywnością w Towarzystwie Polsko-Japońskim, którego był prezesem w latach 1985-1992 oraz
honorowym członkostwem w Japońskim Stowarzyszeniu Spawalniczym. Wkład pracy Profesora w rozwój
polsko-japońskich stosunków został doceniony, czego wynikiem było odznaczenie Orderem Wschodzącego Słońca Złoty Promień ze Wstęgą na Szyi nadanym
przez Cesarza Japonii w roku 1988.

Miał też Profesor duże doświadczenie przemysłowe, sprawując stanowisko głównego spawalnika w Zakładach Budowy Urządzeń Przemysłowych im. Waryńskiego w Warszawie i przez wiele lat konsultanta w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku.
Drugą wielką pasją Profesora była i nadal jest działalność społeczna w Sekcji Spawalniczej SIMP, gdzie
pełnił różne funkcje, z funkcją Prezesa Zarządu Głównego włącznie. Obecnie jest Prezesem Honorowym
Sekcji i głównym animatorem działalności i sukcesów
Oddziału Warszawskiego Sekcji, zasiada też w Radzie
Stołecznej NOT.
Ale co warto jeszcze podkreślić, Profesor Piwowar
zawsze uważa się i często przedstawia jako „dziecko
Warszawy”. To właśnie Warszawa była i jest Jego kolejną miłością i wszelką działalność na rzecz swojego
miasta zawsze cenił i ceni bardzo wysoko. To również
zostało docenione Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.
Długo można byłoby jeszcze wyliczać zasługi Profesora na różnych polach, Jego bogaty dorobek naukowy,
dydaktyczny, społeczny, liczne odznaczenia i wyróżnienia jakimi Go nagradzano. Ale dziś, w roku 90-lecia Dostojnego Jubilata składamy Profesorowi serdeczne życzenia długich jeszcze lat życia w dobrym zdrowiu, a
nam, Jego wychowankom i uczniom jeszcze wielu spotkań z Nim i radości z Jego obecności wśród nas.
Andrzej Kolasa – profesor w Zakładzie Inżynierii Spajania w Politechnice Warszawskiej.
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… zrobotyzowane stanowiska spawalnicze
–
–
–
–

technologia,
projekt,
wdrożenie,
dostawa „pod klucz”

ISO 9001 : 2008

System jakości wdrożono
przy udziale funduszy EU

… i nie tylko

20 lat doświadczenia w spawalnictwie
robotyzacje
urządzenia spawalnicze
przecinarki plazmowe
materiały spawalnicze
wentylacje przemysłowe

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

automatyka przemysłowa
robotyka przemysłowa
Otrzymaliśmy
Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich

za innowacyjne produkty OTC-Daihen:

W 2008r za DW 300 MIG PULS

- spawarka MIG prądu przemiennego.

W 2009r za AC SERVO TORCH

- w pełni sterowalny podajnik do robota.
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LASERLINE®. Kompleksowe rozwiązanie.
LASERLINE® to pełna oferta produktów i usług opracowanych
specjalnie na potrzeby rynku laserowego, gwarantująca
maksymalną efektywność i szybki zwrot nakładów
inwestycyjnych.
LASERLINE® wyznacza nowe standardy w zakresie dostaw
gazów do laserów przemysłowych, bazując na wieloletnim
doświadczeniu i nowoczesnym zapleczu technologicznym
Linde. Oferowana przez nas paleta usług obejmuje zarówno
profesjonalny dobór gazu i systemu zaopatrzenia,
jak i kompleksowe doradztwo technologiczne.

Gazy
→ wysoka czystość i jakość
→ pełna paleta produktów:
• gazy do zasilania
rezonatorów laserów
przemysłowych
• gazy procesowe

Dystrybucja
→ elastyczność dostaw
→ wysokiej klasy osprzęt
gazowy i instalacje
→ wszystkie formy dostaw
(gazy sprężone i ciecze)
→ gwarancja ciągłości dostaw

Usługi
→ serwisowanie instalacji
→ szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa
→ certyfikaty jakości

Doradztwo technologiczne
→ szkolenia produktowe
→ audyt i optymalizacja procesów
→ wdrażanie nowoczesnych
technologii

Linde – ideas become solutions.

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 41 a, 31-864 Kraków
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00, www.linde-gaz.pl
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Aleksander Dąbrowski

Urządzenia spawalnicze
– budowa i charakterystyki
Welding power sources – structure and characteristics
Streszczenie

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie w przystępny sposób zagadnień spawalnictwa szerszej grupie czytelników,
których praca czy nauka wiąże się ze spawalnictwem jednak nie stanowi ich głównego nurtu. Postaram się wyjaśnić jak działają urządzenia spawalnicze, aby zrozumieć
i poprawnie opisać proces spawania. Dzięki temu będziemy mogli określić jakie w rzeczywistości parametry regulujemy a jakie obserwujemy, oraz jakie efekt dają wprowadzone zmiany.

The purpose of the article is to present in a simple way
the questions of welding technology to a wider group of
readers, for whom work of learning is connected with welding technology; however, it is not the most important. I
will try to explain how welding machines work, to understand and properly describe of a welding process. Because of that we will be able to determine what parameters
are really controlled and what are observed, and which effects occur as a result of changes implemented.

Wstęp
Czytelnicy pism naukowo-technicznych to grupa ludzi o określonej wiedzy w danej dziedzinie, poszukujących konkretnych informacji na poziomie specjalistycznym czy wręcz eksperckim. Swoją wiedzę kształtują na
przestrzeni wielu lat edukacji i doświadczeń zdobywanych w przemyśle. Spawalnictwo, którym się zajmujemy, to rozległe zagadnienie, łączące wiele dziedzin
nauki, zjawisk fizykochemicznych, ale również rzemiosło. Na ogół poziomy wiedzy merytorycznej spawacza i spawalnika dzieli przepaść. Jednak bez praktyki
spawacza pewnie część materiałów i konstrukcji nadal
uchodziłaby za niespawalną.
Mój pierwszy kontakt z Przeglądem Spawalnictwa
miał miejsce podczas studiów i był raczej efektem potrzeby niż zainteresowania płynącego z czystej ciekawości. Daleki jestem od oceny, że publikacje prezentowane na łamach tego czasopisma zainteresują wyłącznie ich autorów i nieliczne grono osób poszukujących piśmiennictwa do swoich prac naukowych. Pokuszę się jednak o stwierdzenie, że zwykły spawacz czy
Mgr inż. Aleksander Dąbrowski – Politechnika
Warszawska.
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nawet student, który dopiero kształtuje swoją wiedzę,
napotka wiele barier w zrozumieniu poruszanych zagadnień. Istotne ograniczenia są efektem nieprzyswojonej terminologii, ale często również alternatywnej interpretacji. Prawdopodobnie niejeden z nas odpowiadając na pytanie czym się zajmuje, pomimo wyraźnego stwierdzenia, że jest „spawalnikiem”, odbierany
był zgoła odmiennie. Większość osób nie związanych
z branżą uznawała: …aaa, gość spawa i tylko tak dziwnie powiedział, bo przecież prościej byłoby, że „spawacz”. Chwilę trwa, nim wyjaśnimy różnice, bo przecież inżynier i tak dalej.
Reasumując, te same słowa dla różnych osób przyjmują różne znaczenie. Publikacje, z racji wąskiego zagłębienia się w tematykę, nie traktują rzeczy oczywistych dla ich autorów obszerniej niż tylko jako przypomnienie. W efekcie jeden czytelnik zrozumie, drugi
uzna że tak ma być. Problem zaczyna pojawiać się,
gdy ten co uznał że tak ma być, zaczyna tworzyć obiegowe opinie, które trafiają na warsztat, czego najlepszym dowodem mogą być rozmowy ze spawaczami.
Przykład: W trakcie dyskusji na warsztacie będącej następstwem trudności ze spawaniem ktoś rzuca: „…bo
tu, to by się przydał drut proszkowy”.
Zainteresowany pytam: A dlaczego drut proszkowy?
Bez wahania pada jednoznaczne: „bo tak…”

Odnoszę nieodparte wrażenie, że mam do czynienia z ekspertem, więc dopytuję dalej: „A jaki rodzaj drutu proszkowego by pan zastosował?”
Znowu krótko: „jeden dwa” (domyślam się, że rozmówcy chodzi o średnicę 1,2). Widzę, że spawacz
ma jasno określony pogląd w tej dziedzinie, wie swoje
i z racji własnych ambicji za wszelką cenę będzie starał się udowodnić przed swoim przełożonym, że ma rację, i tylko on wyposażony w „proszkowy jeden dwa” podoła sam produkcji skomplikowanej galanterii płotów
i ogrodzeń.
Kończąc przydługi wstęp, moim zamiarem jest
w sposób przystępny przedstawić zagadnienia spawalnictwa szerszej grupie czytelników, których praca
czy nauka wiąże się ze spawalnictwem, ale nie stanowi ono ich głównego nurtu. Postaram się wyjaśnić, jak
działają urządzenia, co pomoże zrozumieć i poprawnie
opisać proces spawania. Pozwoli to określić, jakie rzeczywiście parametry regulujemy, a jakie tylko obserwujemy. Pewnie większość uzna, że to już było, jednak
ilu z nas słysząc: „włącz sprzęgło”, odruchowo nie naciśnie na pedał. A przecież wiadomo, że właśnie wciśnięty pedał sprzęgła rozłącza wał silnika od skrzyni.
Postaram się również usystematyzować terminologię i
nomenklaturę w sposób przystępny i zrozumiały.

Jakie spawarki są najlepsze?
–
–
–
–
–
–
–

Czy ona ma puls?
Nie ma.
Eeee, to słaba.
Jak słaba, ma 500 A na 100%?
…słaba, bo nie ma pulsu.
A do czego Ci puls?
Do ten,… no, bo tak…
Wśród wielu obiegowych opinii jak spawarka ma
puls, to jest dobra. Z pewnego punktu widzenia tak.
Dlaczego? Spawarka z pulsem to urządzenie, najczęściej inwerterowe, które ma różne charakterystyki statyczne CC, CV, ma puls, często też podwójny puls,
ma programy synergiczne, a z tyłu jest gniazdko, żeby
podłączyć grzałkę do herbaty… ten, no podgrzewacz
do CO2. Jest żółta jak słońce lub czerwona jak ferrari,
kosztowała majątek, no to musi być dobra…
To może od początku. Dla naszych potrzeb wystarczy, jeśli skupimy się na urządzeniach do spawania ręcznego, ich budową i charakterystykami. Świadomie pominiemy łuk kryty. Obecnie do spawania ręcznego wykorzystujemy kilka procesów, a są wśród nich:
spawanie elektrodą otuloną, spawanie półautomatyczne MIG/MAG (jak i FCAW) oraz TIG.
Co do generalnej zasady, procesy te wymagają spawarek o określonej charakterystyce CC lub CV. CC oznacza Constant Current – są to źródła stałoprądowe przeznaczone do spawania elektrodą otuloną (MMA) oraz
TIG. W przypadku tych urządzeń główny parametr, który nastawiamy, to prąd spawania. Podczas procesu napięcie spawania podlega zmianom w pewnym przedzia-

Rys 1. Rodzina opadających
charakterystyk CC, wraz z przykładowymi parametrami dla spawania elektroda otuloną
Fig. 1. CC dropping characteristic family together with exemplary parameters for covered
electrode welding.

Rys. 2. Rodzina płaskich charakterystyk CV, wraz z przykładowymi parametrami dla spawania
MAG drutem pełnym średnicy 1,2
Fig. 2. CV plane characteristic family together with exemplary parameters for MAG welding with a
solid welding wire fi 1.2.

le, co związane jest bezpośrednio z długością łuku elektrycznego.
Urządzenia o charakterystyce CV (Constant Voltage) to źródła stałonapięciowe przeznaczone do spawania półautomatycznego MIG/MAG, FCAW. Jak można zauważyć, tych kilka akronimów wprowadza niemałe zamieszanie. Często pan Kaziu, który ma migomat, ale spawa głównie Magiem (bo w osłonie CO2),
zastanawia się, czy nie kupić półautomatu, bo słyszał,
że wtedy mógłby spawać drutami proszkowymi, a kto
wie – może nawet FCAW. A może tak po prostu CV?
Podział na urządzenia CC i CV jest klarowny, a także pozwala unikać postrzegania terenówki jako jeepa,
obuwia sportowego jako adidasów, czy stacji benzynowych jako CPN. Podstawowym parametrem regulowanym na tym urządzeniu jest napięcie. Podczas spawania jest ono stałe. Drugim parametrem, który jest nastawiany, jest prędkość podawania drutu. Przy założeniu, że prędkość spawania oraz podawania drutu nie
zmienia się podczas procesu, przekrój poprzeczny spoiny na całej długości powinien być jednakowy. Jednym
z błędnych stwierdzeń jest mówienie o regulowaniu
prądu na urządzeniach CV. Prąd w tym wypadku jest
wartością wynikową i zależy w dużym stopniu od warunków spawania, w tym od długości łuku. Wydłużając lub skracając dystans między końcówką prądową a
spawanym detalem, uzyskamy różnice nawet kilkudziesięciu amperów. Oczywiście podobny efekt zaobserwujemy zwiększając prędkość drutu, która skróci łuk i tym
samym zwiększy prąd. Jednak efekt regulacji prądu nie
jest uzyskiwany w tym wypadku bezpośrednio. W obronie wypowiadanej nieścisłości często słyszę, że przecież wiem o co chodzi. Noo, i właśnie dlatego, że wiem,
to się czepiam. Jak każda reguła i ta posiada wyjątki,
które ją potwierdzają.

Budowa źródeł prądu
Większość osób zgodzi się, że dany model samochodu z lepszym wyposażeniem, a tym samym bar-
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dziej funkcjonalny będzie kosztował więcej. Jednak
porównywanie cen tak samo wyposażonych aut, ale
z różnych segmentów, mija się z celem. W przypadku
spawarek będzie podobnie, a podział z uwagi na cenę
jest obecnie dość nieszczęśliwy, zwłaszcza za sprawą bliskich nam, tanich produktów z Dalekiego Wschodu. Zakryjmy markę producenta, kraj pochodzenia oraz
cenę i dokonajmy podziału urządzeń z uwagi na ich
funkcjonalność. Mały fiat czy mercedes, jeśli dowiozły
nas do celu, spełniły swoje zadanie. Tak, pamiętamy,
że warunki w jakich się to odbyło, oraz ilość przygód
w przypadku tego pierwszego są bardzo istotne.
Najprostsze spotykane urządzenia do spawania
elektrodą otuloną, to transformatory spawalnicze. Regulacja prądu spawania odbywa się najczęściej poprzez ruchomy element rdzenia transformatora (bocznik), jednak dokładność regulacji korbą pozostawia wiele do życzenia. Funkcjonalność tych spawarek spełnia
oczekiwania głównie silnie zmotywowanych działkowców o krótkotrwałej determinacji działania.
Zajarzenie elektrody, jeśli w ogóle się uda, jest wyczynem (mowa o przysłowiowym Kowalskim). Samodzielna nauka spawania tymi urządzeniami odbywa się
na ogół wg opisanego poniżej schematu.
Kiedy wydaje nam się, że wszystko jest ustawione poprawnie, przystawiamy do twarzy maskę spawalniczą, tracąc na chwilę kontakt wzrokowy ze spawanym detalem. Dotykamy elektrodą spawany element
i... nic. Stukamy, mocniej stukamy i nadal nic. Odsłaniamy oczy, aby upewnić się, że elektroda trafia tam
gdzie chcemy… aha… masa. Podpięliśmy masę. Próbujemy ponownie. Jest kontakt, jest łuk, właściwie to
był, bo musieliśmy przerwać, bo maska… (ktoś zabrał).
Dostaliśmy po oczach, dobra, trzeba bardziej uważać.
Kiedy dojdziemy już do siebie, próbujemy ponownie,
pamiętając tym razem, aby za nic nie odstawić maski.
Drżącą ręką dosuwamy elektrodę do spawanego elementu, krótkie wyiskrzenie, łuku nie ma, a elektroda
przywarła do detalu i nie chce się oderwać. Spawarka
dziwnie buczy, mamy silne przekonanie, że coś jest nie
tak, ale nic nie widzimy. Odsłaniamy maskę, faktycznie
elektroda zwarta, pod odpadającą otuliną rdzeń świeci na pomarańczowo. W końcu udaje nam się oderwać

Rys. 3. Budowa prostej spawarki jednofazowej CC. Elementem regulującym prąd spawania jest bocznik rozpraszający strumień magnetyczny
Fig. 3. Construction of a simple CC single-phase welding machine.
Shunt which scatters magnetic flux is an element adjusting the welding current
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Rys. 4. Biodegradowalna ochrona osobista spawacza MMA. Źródło:
http://mybroadband.co.za/photos/showfull.php?photo=2323
Fig. 4. Welder’s MMA bio-degradable personal protection. Source:
http://mybroadband.co.za/photos/showfull.php?photo=2323

elektrodę i w tym samym momencie zajarza się łuk,
znów dostaliśmy po oczach.
Przy ostatniej zniszczonej elektrodzie dajemy za
wygraną, zwłaszcza że twarz opalona jest bardziej niż
u jednego z topowych swego czasu polityków o srebrnych włosach i złotoustych wypowiedziach. W nocy poznajemy znaczenie nowego zjawiska, mianowicie naświetlenia oczu. Brzmi niewinnie, jednak dotknięci nim
poszkodowani mają wrażenie, że pod każdą powieką
mają garść piasku. Dla uspokojenia dodam, że efekt
ten mija rano jak ręką odjął, jedynie opuchlizna wokół
oczu utrzymuje się jeszcze przez parę godzin.
Ten scenariusz może wyglądać zupełnie inaczej,
doświadczony spawacz wie jak zajarzyć elektrodę bez
jej przywarcia. Poza tym ma przyłbicę zamiast maski.
Wróćmy jednak do spawarek. Prawdziwym skokiem
technologicznym są prostowniki. W odróżnieniu od
spawarek opisanych wcześniej, w tym wypadku uzwojenie wtórne zaopatrzone jest w diody prostownicze.
Uzyskiwany prąd stały nie ogranicza się do stosowania tylko wybranych elektrod otulonych. Ewolucja tych
urządzeń oraz stosowanie tyrystorowych układów sterujących pozwalało regulować prąd za pomocą potencjometru. Komfort pracy poprawiono, stosując moduł
ułatwiający zajarzenie łuku typu Hot Start. Pozwalał on
zwiększyć prąd w początkowej fazie procesu. Urządzenia te umożliwiają również spawanie metodą TIG, bardziej zaawansowane są wyposażone w funkcję spawania TIG z pulsem.
Cechą wspólną transformatorów oraz prostowników
spawalniczych jest ich duża masa i znaczne gabaryty.
O ich wielkości, przekonać się można, porównując je
ze źródłami inwerterowymi. Skalę zjawiska oddaje zestawienie telewizora marki Rubin i dowolnego telewizora LCD. W przypadku Rubina, jego logistyka odbywała się z pomocą sąsiadów, co przy okazji podnosiło
nasz prestiż. W przypadku kartonu z telewizorem LCD
można go trzymać za plastikową rączkę, na ogół jed-

Rys. 4. Przykłady prostownika spawalniczego CC. Elementem regulującym prąd spawania jest bocznik rozpraszający strumień magnetyczny oraz część uzwojenia wtórnego stanowiąca dławik
Fig. 4. Example of CC welding rectifier. An element adjusting the welding current is a shunt which scatters magnetic flux and a part of the
secondary winding making is a chocking coil

Rys. 5. Przykład Inwertera spawalniczego CV
Fig. 5. Example of a CV welding inverter

nak paraduje się z nim pod pachą, żeby nie ciągnął się
po ziemi.
Gdyby chcieć dokładnie opisać budowę inwerterowej spawarki MMA i TIG, trzeba by zagłębić się w elektronikę na dość zaawansowanym poziomie. Nie jestem
ekspertem w tej dziedzinie i daleki jestem od tego, by
wymądrzać się. W telegraficznym skrócie, jak pokazuje schemat blokowy, urządzenia te, to zasilacze z wewnętrzną przemianą częstotliwości. W odróżnieniu od
klasycznych spawarek prostownikowych, gdzie blok
prostowniczy znajdował się po stronie wtórnej, zasilacze inwerterowe już na wejściu prostują napięcie, następnie znajduje się przetwornik, który generuje napięcie o zdecydowanie wyższej częstotliwości, rzędu kilkudziesięciu kHz niż pierwotnie w sieci 50 Hz.
Transformatory obniżające napięcie dla takich częstotliwości mają dużo większą sprawność i są zdecydowanie mniejsze. Dalsze dostosowania napięcia do
potrzeb spawania to sprawa wtórna.
W zależności od możliwości zastosowanego sterownika uzyskujemy ogromny obszar na polu regulacji i kontroli prądu. W tablicy I zestawione są możliwości spawarek bazujących na zasilaczach inwerterowych od najprostszych do tych najbardziej zaawansowanych. Spawarki inwerterowe CC, dzięki dużym możliwościom sterowania modułem IGBT, pozwalają na
konfigurowanie ich funkcjonalności w bardzo szerokim
zakresie. Z uwagi na ich masę w stosunku do spawarek wykorzystujących tradycyjny transformator są zdecydowanie mobilniejsze. Regulacja parametrów odbywa się w sposób bardzo precyzyjny i powtarzalny.
Najprostsze transformatory są do kupienia w marketach budowlanych w cenie kilkuset złotych, co ciekawe – w sklepach spod znaku czerwonego robaka
w czarne grochy (dla uniknięcia kryptoreklamy) między
pasztetem i skarpetami znaleźć można spawarki inwerterowe znamionowane na 140 A już za 400 zł. Prawdopodobnie ich trwałość nie odbiega od wiertarek udarowych za 29,90. Jednak z uwagi na znikomą liczbę

mechanizmów ruchomych mogę się mylić. Dwuletnia
gwarancja kusi, zwłaszcza że na wypadek niesprawności towar prawdopodobnie wymienią nam na nowy.
To może trochę o półautomatach. Półautomat…
znaczy co? Znaczy… robi prawie sam? No prawie tak.
Ale jak mówi reklama pewnego produktu pierwszej potrzeby, „prawie” robi różnicę. Dla przypomnienia urządzenia do spawania metodą MIG, MAG oraz FCAW,
a prościej mówiąc „półautomaty”, to spawarki o charakterystyce CV. Constant Voltage oznacza, że charakterystyka źródła jest stałonapięciowa.
Tak naprawdę wykorzystujemy tylko fragment charakterystyki statycznej, który w odniesieniu do całej
krzywej można uznać za stałonapięciowy. Dodatkowo,
aby umożliwić regulację parametrów, wykorzystujemy
rodzinę charakterystyk o podobnym kształcie i zróżnicowanym poziomie napięcia. Odwrotnie niż w przypadku spawarek CC, w których ograniczaliśmy maksymalny prąd spawania.
Dla najprostszych urządzeń CC mieliśmy transformator o stałym przełożeniu. Regulacja prądu odbywała się przez zmianę wielkości szczeliny w jego rdzeniu.
Właściwie można powiedzieć, że regulacja odbywała
się przez pogorszenie sprawności tego transformatora.
W przypadku urządzeń CV mamy transformator, w którym uzwojenie pierwotne ma wiele odczepów. Dzięki tym
odczepom mamy możliwość regulacji napięcia. Oczywiście kolejnym elementem spawarki jest blok prostowniczy i układ sterowania. Transformator główny odpowiedzialny za prąd spawania na ogół włączany jest stycznikiem dopiero wtedy, kiedy nastąpi wymuszenie z układu
kontrolującego pracę spawarki. Oczywiście jest wiele rozwiązań, jednak to powinno wystarczyć. Drugim elementem odpowiedzialnym za nie do końca szczęśliwą nazwę
„półautomat” jest podajnik drutu. Podajnik ma za zadanie podawanie ze stałą prędkością drutu odwijanego ze
szpuli bądź pobieranego z beczki. Na ogół to w nim znajduje się elektrozawór kontrolujący przepływ gazu osłonowego. Oprócz najistotniejszej płynnej regulacji prędkości

Przegląd spawalnictwa 7/2010

27

Tablica I. Funkcjonalność źródeł inwerterowych oraz ich krótka charakterystyka
Table I. Functionality of inverter sources and brief description of them
1

2

MMA

Ta funkcja umożliwia spawanie TIG jednak
TIG
głównym przeznaczeniem urządzenia jest nadal
Touch start spawanie elektrodą otuloną. Zajarzenie dla TIG
(Lift start) odbywa się poprzez dotknięcie elementu spawanego (zwarcie). Urządzenia z tą funkcją obniżają napięcie i ograniczają prąd w początkowej fazie aby uniknąć przywarcie elektrody wolframowej do spawanego detalu. Przepływ gazu
osłonowego regulowany jest ręcznie zaworkiem
MMA
na rękojeści palnika.

TIGHF
3
MMA
TIGTS
TIG Puls
4

5

Spawanie elektrodą otuloną. Na ogół posiadają funkcję ułatwiającą zajarzenie łuku Hot Start.
Charakterystyka CC, DC

MMA
TIGTS
TIGHF

Urządzenia tego rodzaju są dedykowane do
spawanie metodą TIG, z możliwością spawanie elektrodą otuloną. Maja pełną funkcjonalność; zajarzenie odbywa się bez zwarcia, prądem o wysokim napięciu i częstotliwości. Zapalenie łuku poprzedzone jest otwarciem elektrozaworu gazu osłonowego.
Wszystkie funkcje jak wyżej przy czym mamy
możliwość spawanie z pulsem. Szczegóły spawania z pulsem opisane są w dalszej części artykułu.

Pełna funkcjonalność spawarki TIG. Prąd przeTIG AC/DC mienny stosowany jest do spawania aluminium.
Trudnotopliwa warstwa tlenków aluminium jest
rozbijana dzięki cyklicznym zmianom polaryzacji podczas spawania. Brak funkcji AC powodowałby, że warstwa tlenków separuje dostęp do
MMA
ciekłego aluminium, uniemożliwiając skuteczne
TIGTS
spawanie. Na ogół dopiero z pomocą grawitacji
TIGHF
ciekłe aluminium rozrywa warstwę tlenków jedTIG Puls
nak przebieg tego zjawiska ma charakter wysoce niekontrolowany.

Rys. 6. Przykład prostownika spawalniczego CV. Elementem regulującym prąd spawania jest bocznik rozpraszający strumień magnetyczny oraz część uzwojenia wtórnego stanowiąca dławik
Fig. 6. Example of CC welding rectifier. An element adjusting the welding current is a shunt which scatters magnetic flux and a part of the
secondary winding making is a chocking coil
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drutu podajnik może zawierać funkcje kontrolujące rozpoczęcie i zakończenie procesu spawania.
Najprostsze półautomaty spawalnicze mają budowę kompaktową. To znaczy podajnik drutu zintegrowany jest ze źródłem w jednej obudowie. Dzięki odczepom transformatora mamy możliwość regulacji napięcia. Trafnym określeniem dla tego typu urządzeń jest
Step Control. Wielopozycyjne przełączniki wybierają konkretne zestawy odczepów transformatora, a ponieważ zmiana napięcia jest skokowa, stąd takie właśnie określenie. Rozwinięciem tego sterowania jest regulacja zgrubna i dokładna. Mamy wtedy do czynienia
z wyborem napięcia jako kombinacji na ogół dwóch
przełączników. Ich liczba jest dużo większa niż dla jednego przełącznika, tym samym skok napięcia jest dużo
mniejszy. Rozwiązanie to upraszcza również konstrukcję transformatora głównego, ograniczając liczbę odczepów uzwojenia pierwotnego.
Dla wybranego napięcia spawania można wyodrębnić zakres prędkości podawania drutu (zależny również
od jego średnicy), który pozwoli nam w sposób stabilny
utrzymywać łuk, a tym samym prowadzić proces spawania. Potraktujmy na razie napięcie jako bazę, do której dopasowywać będziemy prędkości podawania drutu.
Mamy więc napięcie o określonej wartości z przedziału 15÷35 V. Przy zbyt małej prędkość podawania drutu
zaobserwujemy wydłużanie się łuku, a w konsekwencji
nawet jego zerwanie. Kropla ciekłego metalu na końcu
drutu elektrodowego będzie rosła do znacznych rozmiarów, a jej przejściu do jeziorka będą towarzyszyć znaczne ilości odprysków. Jeśli prędkość podawania drutu
okaże się zbyt duża w stosunku do napięcia, na ogół
zamiast wyraźnego łuku obserwować będziemy zwarcia, podczas których drut grzał będzie się oporowo, podgrzany stanie się plastyczny i ulegać będzie odkształceniom. Co jakiś czas rozdzieli się na chwilę, zapalając łuk. Oba wypadki uniemożliwiają stabilne prowadzenie procesu. Właściwie dobrane parametry to takie, które spowodują, że przy danym napięciu prędkość stapiania zrówna się z prędkością podawania drutu. Nie zmieniając tych nastaw, jak również utrzymując stały dystans
końcówki prądowej od spawanego detalu, łuk ustabilizuje się i będzie mieć określoną długość. Oczywiście przemieszczany przez spawacza uchwyt zmienia swą odległość, jednak z pomocą przychodzi zjawisko samoregulacji łuku. Polega ono na tym, że wydłużony łuk stanowi większy opór, co ogranicza prąd spawania, napięcie
pozostaje bez zmian. Mniejsza moc redukuje prędkość
stapiania drutu, która jest teraz mniejsza niż jego prędkość podawania. W efekcie łuk zaczyna się skracać,
czemu towarzyszy proporcjonalny wzrost prądu. Trwa to
do momentu, kiedy prędkość stapiania ponownie zrówna się z prędkością podawania.
Należy zwrócić uwagę, że jako bazę potraktowaliśmy napięcie. Stało się tak, ponieważ przy wstępnie
i na sztywno wybranym napięciu spawania, to płynnie
regulowana prędkość podawania drutu umożliwi nam
znalezienie optymalnej nastawy. Można też powiedzieć, że istnieje wyraźna zależność pomiędzy napię-

ciem spawania a prędkością podawania drutu o określonej średnicy. Dla interesującego nas zakresu zależność ta ma charakter liniowy. Dzięki tej zależności
można wyznaczyć mapę nastaw synergicznych. I jak
podsumował kiedyś jeden spawacz:
– … Znaczy, że co, jak se nastawie drut, to napięcie
będzie akuratne?
– No tak.
– Eeeekstra…No dobra, a jak to g… wyłączyć?
Ów spawacz miał mapę synergii w głowie, a nastaw dokonywał ze słuchu, bo jego spawarka nie miała wskaźników. Mogę jedynie zapewnić, że słuch miał
dobry, bo widziałem jego zdjęcia RTG (zdjęcia spoin
oczywiście).
Teraz na poważnie. Idea synergii dla procesu spawania ma na celu ograniczenie ilości dokonywanych
regulacji. Całość powinna odbywać się za pomocą jednego pokrętła. I tak jest w rzeczywistości. Należy jednak wyjaśnić, że chodzi o regulację wtórną. Na początek i tak spawacz musi wskazać rodzaj drutu (materiału), średnicę drutu, czy chce spawać z pulsem, czy tylko CV. Informacje te są na ogół znane, ponieważ wiemy: co chcemy spawać, jakim drutem, jaką średnicą
dysponujemy, oraz jakie są nasze preferencje. Ułatwienie w regulacji sprowadza się do właściwego powiązania przez urządzenie prędkości podawania drutu
i średniej wartości napięcia spawania (dla pulsu napięcie zmienia się cyklicznie). Bardziej zaawansowana synergia każe jedynie odpowiedzieć na pytania o:
– rodzaj materiału,
– grubość materiału,
– rodzaj złączę (pachwina czy czołowe),
– średnica drutu,
– rodzaj gazu,
– puls? (tak, nie),
i jak by powiedział wcześniej cytowany spawacz „reszta będzie akuratna”.
Zrobiłem spory przeskok z tą synergią, a skończyliśmy, a właściwie zaczęliśmy na półautomatach typu
Steep Control. Podsumowując, są to najprostsze półautomaty o skokowej regulacji napięcia, co nie jest ich
wadą, a raczej ograniczeniem.
Na kolejnym szczeblu drabiny ewolucji znajdują się
maszyny o płynnie regulowanym napięciu. W tym wypadku mamy najwyższy komfort pracy, a wspomniana
synergia jest w pełni uzasadniona. Regulacja napięcia
może odbywać się z wykorzystaniem tyrystorów dużej
mocy. Maszyny te często określane są jako Choppery,
ponieważ kontrola ich działania odbywa się za pomocą
sterowników impulsowych.
Kolejną grupę spawarek stanowi rodzina inwerterów CV i tutaj również, podobnie jak w spawarkach inwerterowych CC, mamy pełne spektrum możliwości,
jeśli chodzi o funkcjonalność i sterowanie procesem.
Zwracam uwagę na fakt, że do tej pory skupiliśmy
uwagę na źródłach prądu, ich budowie, sposobie obniżenia napięcia i możliwościach jego regulacji. O ile
w najprostszych półautomatach podajnik drutu występował jako zintegrowany, o tyle zawansowane spawar-

Tablica II. Funkcjonalność półautomatów oraz ich krótka charakterystyka
Table II. Functionality of semi-automatic machines and brief description of them
Oznaczenie

Metoda

Zastosowanie

1

CV
Step
Control

Podstawowe rozwiązanie półautomatów
CV. Mamy płynnie regulowaną prędkość
drutu, zaś regulacja napięcia odbywa się
skokowo.

2

Chopper
CV
Synergia

Urządzenia z tym rozwiązaniem mają płynnie regulowane napięcie i prędkość podawania drutu. Umożliwia to funkcję regulacji synergicznej. Spawacz wybiera średnicę
i rodzaj drutu oraz określa oczekiwaną
prędkość podawania drutu, zaś urządzenie
dobiera napięcie na podstawie mapy przechowywanej w pamięci.

3

Chopper
CV
Synergia
Puls

W urządzeniach tych dochodzi funkcja pulsu. Oprócz typowej płaskiej charakterystyki CV znajdują się programy synergiczne,
których przebieg w najprostszej formie jest
prostokątny o stałej polaryzacji

Inverter
CV
Synergia
Puls
CC

Najbardziej rozwinięte półautomaty. Z uwagi na zastosowanie inwertera mogą posiadać oprócz typowej charakterystyki CV także charakterystyką CC i umożliwiać spawanie elektrodą otulaną oraz TIG. Nie są
to jednak procesy dedykowane i traktowane są na ogół jako uzupełnienie lub alternatywa na wypadek niesprawności podajnika,
braku drutu czy gazu. Urządzenia te maja
na ogół wysoko rozwinięte programy synergiczne. Przebiegi dla programów z pulsem
przyjmują złożone kształty np. o charakterze podwójnego pulsu dla aluminium. Urządzenia te są wyposażone w programy będące klasą same dla siebie. Są to na przykład charakterystyki pulsu niskoenergetycznego do spawania cienkich blach jak CMT
czy STT. Mają też charakterystykę w zupełnie nowym wydaniu o stałej mocy, czyli połączeniu CC i CV.

4

ki mają wydzielone podajniki (jednak nie jest to regułą). Jak wspomniałem na początku, podstawową funkcją podajnika jest stabilne podawanie drutu z nastawioną prędkością. Dla zaawansowanych źródeł podajnik
stanowi również interfejs komunikacji pomiędzy spawaczem a źródłem. Napięcie spawania reguluje się nie
na spawarce, lecz właśnie za pomocą podajnika. Pozostałe zaawansowane funkcje również dostępne są
na panelu podajnika.
Dalsze rozpisywanie się na temat tych funkcji jest
raczej niewskazane, dlatego że co producent, to inna
nazwa tej samej funkcji, a liczbą jednych i drugich jest
przytłaczająca.

Elastyczność łuku
Jeśli weźmiemy do ręki kartę technologiczną spawania WPS, to pomimo wielu informacji raczej nie
znajdziemy nic o indukcyjności. Cóż to takiego? Po co
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wprowadzać zamęt? No trzeba, bo jeśli spawarka wyposażona jest w dławik, a masa ma trzy przyłącza…
Nooo, to trzeba wybrać wariant pośredni, czyli środkowe gniazdo i powinno być ok. Ale jeśli gniazda są
dwa, to albo będzie bardzo źle, alby tylko niedobrze.
Z pomocą przychodzi nam instrukcja obsługi, która
mówi, że masa ma dwa gniazda o różnej indukcyjności i można z nich korzystać w zależności od preferencji spawacza. Ooo, wszystko się wyjaśniło. No dobrze,
indukcyjność będzie decydowała o elastyczności łuku.
Ale jaką powinniśmy preferować, bo z instrukcji wynika, że to rzecz gustu, a jak wiadomo, o gustach się nie
dyskutuje. Gdyby ktoś zapytał mnie o mój gust, to ja
preferuję dla łuku zwarciowego większą indukcyjność,
z kolei dla łuku natryskowego mniejszą. A dla łuku mieszanego? Średnią indukcyjność? Nie, też raczej większą Ale ile ma być tej indukcyjności jakiś parametr wielkość, jak inżynier proszę. Dla większości obecnie produkowanych urządzeń jest to wielkość niemianowana. Często określana nie jako indukcyjność, ale właśnie elastyczność łuku czy Pinch Efekt. Dla spawania
z pulsem może wpływać na jego częstotliwość. Generalnie nie dojdziesz o co chodzi, ale jak chcesz, to możesz korzystać – właśnie rzecz gustu.
Kiedyś w rozmowie ze znajomym dowiedziałem się,
że ma on starą spawarkę z początków lat 70., polskiej
produkcji, z wydłubanym transformatorem, który miał
być poddany tuningowi. Z dalszej rozmowy wynikało,
że brak czasu, to tamto, no i że spawarka stoi. Nieco
później znajomy ujawnił fakt, że mocno dokucza mu
awaria pralki. Ponieważ w piwnicy posiadałem sprawny automat pralniczy produkcji ZSRR, zamieniłem go
na niesprawny półautomat spawalniczy rodzimej produkcji. Czy się opłacało? Jasne, na każdy amper tej
spawarki przypadał jeden kilogram złomu (z czego
20% to pewnie miedź). Spawarka miała 300 A i ważyła ponad trzysta kilo. Spawarkę uruchomiłem, miała wypalonych kilka styków na przełącznikach regulacji napięcia. Ale dolny zakres był OK, a dławik… żadne
tam odczepy: przekładnia ślimakowa, ramię, dźwignia,
w końcu rdzeń, płynna regulacja, wałek z nacechowaną podziałką 18 pól. Takie małe mistrzostwo świata.
Pierwsza próba spawania bez gazu. Łuk się jarzy. Czy
jest stabilny? No piszę, że się jarzy. Puszczam cyngiel.
Łuk się nie jarzy. To może z gazem? Skąd gaz? Błysk
w oku, uśmiech na twarzy. Z gaśnicy CO2. Spawam
MAG w osłonie CO2. Nic nie pryska, nic nie chlapie, łuk
radośnie ćwierka. To może coś poprawię? Kręcę dławik w drugą stronę? Yyye… To wcześniej było chyba
dobrze, no bo te trzaski… i w ogóle. Gres w garażu ma
do tej pory jeża z odprysków.
Kilka lat później poproszono mnie o opinię na temat nowego półautomatu. Zaprzyjaźniona firma nie
do końca była zadowolona z jego pracy i zastanawiała się, czy są podstawy do reklamacji, jednak pewności nie mieli. Jako ekspert wytropiłem przyczynę i wypaliłem. Chlapie, chlapie, no musi chlapać jak spawacie w CO2, musicie spawać w mieszance, ona zredukuje odpryski. Spojrzeli po sobie i w milczeniu przywle-
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kli znajomy kształt. Zapięli CO2, założyli ten sam drut…
no… i nie chlapie. A bo widzi pan, tutaj macie dławik,
to bardzo duży dławik i on wpływa na charakterystykę spawarki i powoduje, że mniej chlapie, że wcale nie
chlapie. Zrozumiałem też, jak wiele jeszcze muszę się
nauczyć i doceniłem, że ciężkie w garażu jest piękne.
Podsumowując, miękki czy elastyczny łuk to rzecz gustu. Jeśli taki Ci pasuje, to proszę bardzo. Do tej pory
wielu melomanów słucha muzyki z winylowych płyt na
lampowych wzmacniaczach, nie chcąc słyszeć o CD,
a MP3 to w ogóle profanacja.
Na koniec chciałbym obalić parę obiegowych opinii,
nie do końca prawdziwych o półautomatach MIG/MAG.
Pierwsza z nich to opinia, że duży wydajny półautomat powinien być chłodzony cieczą. Fakt, że spawarka
ma wbudowaną chłodnicę, nie dowodzi, że jej „reaktor”
chłodzony jest cieczą. W półautomatach chłodzony jest
palnik. Mogą zdarzyć się wyjątki, które jedynie potwierdzą regułę, ale co do zasady to chłodzony jest palnik.
Wielu producentów w symbolach na obudowie podaje 400, 500, 1800. Wskazuje to niby na uzyskiwane
przez urządzenia prądy, jednak prawdziwość tych informacji ma się słabo do rzeczywistości i jest głównie
zabiegiem marketingowym. A im mniejsze urządzenie,
tym większa fantazja. Niedawno przeglądając instrukcję spawarki, która wyglądała na bardzo rozbudowaną jak na inwerter, doszukałem się informacji, że 450 A
ma w cyklu 100 %, 570 A w cyklu 60 %, a 750 A osiąga
prąd piku dla pulsu. Nazwa spawarki zawierała oznaczenie 455 i było w pełni uzasadnione i prawdziwe. Ten
wyjątek to było miłe zaskoczenie, rzetelna informacja,
bo i urządzenie było „profi”. 1800 należy interpretować
tak: 1800 to tyle, ile byś chciał z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego, czyli aż 180 A, zresztą z
jednej fazy na działce więcej się nie wyciśnie. Teraz
należy odjąć 30 dla bezpieczeństwa producenta, czyli
mamy 150 A i to jest właśnie w cyklu 30%, ale wytwórca
do takich dużych prądów zaleca urządzenie serii 2500.
I w sumie trudno się dziwić, że na kartonie piszą to, co
byśmy chcieli zobaczyć. Urządzenie ma zwrócić uwagę i się sprzedać, bo jest hobbystyczne.

Zakresy pracy i charakter łuku
Opisane wcześniej charakterystyki spawarek MIG
MAG nazywaliśmy stałonapięciowymi Constans Voltage. Umożliwiały one spawanie z napięciem na określonym poziomie. Od tego napięcia z kolei zależy charakter łuku spawalniczego. Do spawania ręcznego wystarcza nam zakres 15÷35 V, choć źródła prądu mają ten
zakres nieco większy, zwłaszcza dla wartości maksymalnych. Umożliwia to ewentualną kompensację spadków napięć dla długich kabli prądowych. Oczywiście
zawsze gdy można, unika się długich kabli. Wracając
do rodzajów łuku lub mówiąc innymi słowy charakteru
przenoszenia materiału stopiwa do jeziorka, wyróżniamy trzy zasadnicze rodzaje łuku. Łuk zwarciowy, natryskowy oraz mieszany często nazywany globularnym.

Rys. 7. Łuk zwarciowy. Charakter przenoszenia materiału w łuku
Fig. 7. Short-circuit arc. Character of material transfer in the arc

Rys. 8. Charakter przenoszenia materiału w łuku globularnym
Fig. 8. Character of material transfer in the globular arc

Celowo wymieniłem je w tej właśnie kolejności.
Łuk zwarciowy charakteryzuje się cyklicznym zwarciem kropli ciekłego metalu tworzącej się na końcu drutu elektrodowego z ciekłym jeziorkiem spawalniczym.
Wielkość kropli zależy proporcjonalnie od napięcia i odwrotnie proporcjonalnie od prędkości podawania drutu.
W trakcie spawania, gdy ręcznie zwiększymy napięcie,
zaobserwujemy rozrost kropli, utrudniający jej łagodne
przejście do jeziorka. Jak wiemy, prąd spawania zależy od długości łuku. Dla łuku zwarciowego jego długość zmienia się od kilku mm do zera. W momencie
zwarcia płynie zatem maksymalny prąd, ograniczony
rezystancją wewnętrzną źródła i kabli. W trakcie zwarcia wydziela się więc największa moc. Przyrost mocy
jest nagły i w dużej mierze odpowiada za rozrywanie
kropli i powstawanie odprysków. Niwelowanie efektów
tego zjawiska uzyskujemy dzięki stosowaniu dławika o
dużej indukcyjności, który gromadzi część energii podczas zwarcia i oddaje ją, gdy ponownie zapala się łuk.
Czynniki takie jak rodzaj gazu osłonowego, średnica drutu, gatunek spawanego materiału powodują, że
łuk o charakterze zwarciowym obserwować będziemy
do poziomu napięcia ok. 24÷25 V. Należy zaznaczyć,
że nie ma wyraźnej granicy przejścia z łuku zwarciowego do natryskowego. Stan pośredni, czyli łuk mieszany,
cechuje się na tyle szerokim zakresem napięcia pracy, że stanowi o odrębnym jego charakterze i jak wcześniej wspomniano, nazywany jest łukiem globularnym.
W trakcie procesu dla tego zakresu parametrów
spawania obserwujemy znaczny wzrost wielkości kropli na końcu drutu elektrodowego. Ma ona wyraźnie
nieregularny kształt utrzymywany siłami napięcia powierzchniowego. Przejście materiału następuje w momencie, gdy siły grawitacji przełamią barierę napięcia
powierzchniowego oraz innych sił utrzymujących krople
nad jeziorkiem. Przejście to ma charakter bardzo burzliwy, niestabilny i zazwyczaj towarzyszą mu duże ilości
odprysków, co jest oczywiście efektem niepożądanym.
Dalszy wzrost parametrów prądowo-napięciowych,
powyżej 30 V i 300 A (dla drutu średnicy 1,2 mm) po-

zwoli zaobserwować zjawisko łuku natryskowego.
Dźwięk wydawany przez łuk wolny będzie od charakterystycznych trzasków i wyraźnie słyszalne będzie jedynie jednostajne syczenie. Transfer materiału odbywa się wówczas wyłącznie w postaci drobnych kropli
o średnicy kilka razy mniejszej niż średnica drutu.
W łuku natryskowym nie dochodzi do galwanicznego
połączenia drutu elektrodowego z ciekłym jeziorkiem.
Na koniec koniecznie trzeba dodać, że łuk zwarciowy umożliwia spawanie w każdej pozycji – od podolnej
do sufitowej. Jest on jednak bardzo mało wydajny, pozwalając na uzysk ok. 1 kg stopiwa na godzinę. W odróżnieniu od niego, łuk natryskowy umożliwia uzyskanie nawet do 4 kg stopiwa na godzinę. Niestety z uwagi
na wysoką rzadkopłynność jeziorka spawanie możliwe
jest prawie wyłącznie dla pozycji podolnej PA i nabocznej PB. Łuk globularny zachowuje się tu podobnie jak
łuk natryskowy, jednak ma mniejszą wydajność. Podsumowując możemy powiedzieć, że najgorsze właściwości użytkowe ma łuk globularny. Jest najbardziej niestabilny, ma ograniczone zastosowanie dla pozycji wymuszonych, średni uzysk stopiwa oraz generuje dużą
ilość odprysków.

Spawanie z pulsem
Łuk zwarciowy i natryskowy cechuje najwyższa stabilność rozumiana jako cecha pozwalająca na najlepszą kontrolę procesu spawania. Łuk globularny z uwagi na burzliwy charakter przejścia przerośniętej kropli
i towarzyszące temu znaczne ilości odprysków jest najmniej pożądany. Jedyną zaletą jest jego większa wydajność niż łuku zwarciowego. Jak zatem ustabilizować
łuk globularny, poprawić charakter transferu ciekłego
metalu i wyeliminować odpryski? Właśnie pulsem.
Niskie napięcie łuku zwarciowego pozwala na topienie końcówki drutu. Prędkość podawania drutu jest
na tyle duża, że prędzej zwiera ona kroplę, niż pozwala jej urosnąć. W łuku natryskowym wielkość napięcia
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Rys. 9. Charakter przenoszenia materiału w łuku natryskowym
Fig. 9. Character of material transfer in the spraying arc

Rys. 10. Charakter przenoszenia materiału w łuku pulsującym
Fig. 10. Character of material transfer in the pulsing arc

powoduje, że prędkość stapiania może być większa niż
prędkość podawania drutu. Jednak prędkość stapiania
ograniczana jest prądem który spada wskutek wydłużania łuku. W obu wypadkach mamy do czynienia z samoregulacją łuku.
Dla łuku mieszanego prędkości stapiania i podawania drutu równoważą się na tyle, że umożliwiają kropli
swobodny wzrost, nie wpływając na długość łuku. Dopiero wzrost masy kropli i sił grawitacji przenosi materiał do jeziorka, czasem doprowadzając do zwarcia,
czasem nie. Potrzebujemy zatem pewnego wymuszenia, które spowoduje wcześniejszy transfer oderwanej kropli, nim zajmie się tym grawitacja. Pik prądowy
wywołany impulsem napięcia wywołuje właśnie wcześniejsze oderwanie kropli, nim ta zdąży urosnąć. Od
razu możemy zauważyć, że większa częstotliwość tętnień wpływać będzie na ilość odrywanych kropli, a ich
wielkość zależeć będzie od napięcia i prądu bazy.
Teraz do dyspozycji mamy napięcie bazy, napięcie
pulsu, częstotliwość, wypełnienie (stosunek czasu pulsu do bazy) oraz prędkość podawania drutu. Nikt tego
nie ogarnie. Ale jeśli w laboratorium ustali się charakterystyki synergiczne i przyjmie, że dla danej prędkości podawania drutu ww. parametry wynosić powinny dokładnie tyle to a tyle, to użytkownik końcowy do
dyspozycji będzie miał prędkość podawania drutu decydującą o wydajności spawania i już. Korekta długości łuku odbywać się będzie za pomocą trymu, który
jest jednostką niemianowaną wyrażoną w procentach
(wartość nominalna 100% albo waga 1). A zatem puls
pozwala ujarzmić łuk globularny… Nie, puls wyznacza
nową jakość, pozwalając uzyskać stabilny łuk w zakresie parametrów prądowo-napięciowych łuku globularnego. Puls zastępuje łuk globularny.
Czy nie można było krócej z tym pulsem? Niestety nie. Puls stanął na najwyższym szczeblu drabiny
ewolucji spawarek i żeby go docenić, należało zrozumieć, jak rozwijały się urządzenia. Warto podkreślić, że
puls wypełnia lukę, jaką stwarza łuk globularny swym
niestabilnym charakterem. Puls traci sens dla zakresu łuku natryskowego, bo tam drobne krople odrywają
się same. Dla zakresu łuku zwarciowego impulsy mogą

doprowadzić do przepalenia cienkiej blachy czy utrudnić mostkowanie wolnych krawędzi. Na pewno te same
złącza wykonane pulsem cechować będzie wzrost
energii liniowej w porównaniu ze złączami wykonanymi
łukiem zwarciowym (mowa o konwencjonalnym pulsie
w odróżnieniu od CMT Fronius czy STT Lincoln).
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Podsumowanie
Spawarka idealna MIG MAG
Na koniec warto powiedzieć, jaką charakterystykę powinna mieć spawarka CV, aby zapewnić maksimum funkcjonalności:
– Płynna regulacja napięcia w zakresie 16÷40 V
– Prąd spawania 400 A na 100% (chętnie poznam
spawaczy, którzy spawają ręcznie w sposób ciągły powyżej 360 A)
– Płynna regulacja podawania drutu w zakresie
2÷20 m/min
– Dławik o indukcyjności zapewniającej elastyczny
łuk
– Synergia dla ułatwienia nastaw
– Puls dla średniego zakresu parametrów spawania
Nie piszę o funkcjach dodatkowych ułatwiających start czy zakończenie spawania, miernikach itp.
Jestem przekonany, że jeśli zrozumiemy jak coś
jest zbudowane, łatwiej nam będzie zrozumieć jak
działa. Wiedząc jak działa spawarka, nie będziemy potrzebowali do efektywnego spawania ręcznego 500 A na 20%, pulsu którym pospawamy drewno
z plastikiem i innych fantastycznych funkcji, o których się słyszy na warsztacie.
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Obliczanie parametrów zmechanizowanego
spawania stali w osłonie gazów
Calculation of parameters
of mechanized gas-shielded welding of steel

Streszczenie

Abstract

Dążąc do uzyskania stabilności i niezawodności spawania, autorzy wyprowadzili i rozwiązali analitycznie równania bilansu cieplnego dla wolnego wylotu elektrody
przy spawaniu elektrodą topliwą w osłonach gazowych
przy uwzględnieniu nieliniowych zależności wszystkich
współczynników od temperatury.
Otrzymując jednoznaczne analityczne rozwiązanie
równania równowagi cieplnej przy zmechanizowanym
spawaniu łukiem natryskowym metodą MAG, autorzy ułatwili analizę niekorzystnych zjawisk niedostępną dla rozwiązań numerycznych. W rozwiązaniu uwzględniono ciepło przemian fazowych metalu drutu spawalniczego, nieliniowość wszystkich wchodzących do niego parametrów cieplno-fizycznych (aproksymacji) i ich zależność od
zmiany temperatury na wolnym wylocie elektrody przy
jego nagrzewaniu.

Development of automated control systems of the
technological process of welding and new welding equipment requires comprehensive analysis of Power Source – Welding Arc system (PS – WA).
Here, one of the important problems remains to be solution of heat balance equations for electrode extension in
the general form in consumable electrode welding, when
all the thermophysical coefficients are nonlinear functions
of temperature.
The authors derived an unambiguous solution of the
equation of heat balance in gas-shielded mechanized welding without short-circuiting.
Solution was derived allowing for the heat of phase
transformations of electrode wire metal, nonlinearity of all
the thermophysical parameters (approximation), entering
into it, and their dependence on temperature variation in
the extension at heating.

Wstęp
Podczas opracowywania zautomatyzowanych układów sterowania technologicznym procesem spawania
oraz nowych urządzeń spawalniczych konieczne jest
przeprowadzenie wszechstronnej analizy układu „źródło
energii spawalniczej – łuk spawalniczy” (ŹES-ŁS). Jednym z głównych zadań jest przy tym rozwiązanie w postaci ogólnej równań dotyczących bilansu cieplnego w
odniesieniu do wolnego wylotu elektrody podczas spaProf. Igor Vladimirovich Pentegov Pentegov,
prof. Alexander Semienovich Pismiennyi, dr
Olga Igorevna Petrienko – Instytut Elektrycznego
Spawania im. E.O. Patona w Kijowie.

wania elektrodą topliwą, gdy wszystkie współczynniki
cieplno-fizyczne są funkcjami nieliniowymi temperatury.
W artykule opisano metodykę obliczania parametrów zmechanizowanego spawania łukowego stali metodą MAG w systemie źródło spawania – łuk spawalniczy na podstawie opracowanej przez autorów nowej
koncepcji z uwzględnieniem nieliniowości parametrów
cieplno-fizycznych, zmiany składu chemicznego drutu elektrodowego i z uwzględnieniem ciepła przechodzącego od kropli metalu do wolnego wylotu elektrody. Zgodnie z tą koncepcją do obliczeń należy przyjąć średnicę drutu elektrodowego d, natężenie prądu
spawania I, wymagane temperatury wstępnego podgrzewania elektrody T1 i kropli Tkropli i w rezultacie określać z dużą dokładnością wartość prędkości podawania drutu vd i długości wolnego wylotu elektrody lw, przy
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których uzyskuje się wspomniane temperatury. Optymalnym podejściem wydaje się takie, w którym temperatury te są wybierane przed obliczeniami, a prędkość podawania drutu, długość wolnego wylotu elektrody i inne parametry spawania są ustalane na podstawie warunków zachowania termicznej równowagi
i utrzymują się podczas spawania na wymaganym poziomie. Rozwiązuje to problem określenia tych parametrów, które wcześniej zostały przypisane arbitralnie. Metodyka ta stanowi bazę dla opracowanego automatycznego programu obliczania parametrów procesu zautomatyzowanego spawania w osłonie gazów
ochronnych metodą MAG.

Metodyka obliczeń
Rozwiązanie równania różniczkowego z uwzględnieniem zależności nieliniowych współczynników cieplno-fizycznych od temperatury i ciepła przemieszczającego się od kropli w wyniku przewodności cieplnej jest
niemożliwe. Aby rozwiązać równanie różniczkowe, wolny wylot elektrody podzielono na dwa odcinki (rys. 1):
odcinek przylegający do końcówki prądowej i nagrzewany prądem elektrycznym, na który nie ma wpływu
ciepło idące od kropli (0 < l < l1) i odcinek wolnego wylotu elektrody Δl przylegający do kropli, na którym zachodzi nagrzewanie wskutek przepływu prądu i ciepła
przemieszczającego się od kropli w wyniku przewodności cieplnej (l1 < l < lw) [1÷4]. Zjawiska cieplne na tych
odcinkach opisane są różnymi równaniami. Punkt styku tych równań znajduje się w odległości Δl od granicy
pomiędzy elektrodą i kroplą i charakteryzuje się temperaturą wstępnego podgrzewania Т1 i odpowiadającą tej temperaturze długością wolnego wylotu elektrody równą l1. W przedziale 0 – l1 procesy cieplne są obliczane z uwzględnieniem nieliniowych zależności parametrów cieplno-fizycznych od temperatury, a na odcinku Δl (l1…lw) są obliczane z uwzględnieniem średnich
parametrów cieplno-fizycznych dla tego odcinka. Na
odcinku wolnego wylotu elektrody bezpośrednio przed
kroplą następuje ostry wzrost temperatury wynikający
z przenikania ciepła z kropli.
Ta metodyka obliczeń jest oparta na wprowadzeniu
kilku założeń [5÷14]. Pominiemy straty ciepła przez konwekcję i promieniowanie, bo wywierają mały wpływ na
procesy cieplne w wolnym wylocie elektrody. Aby było
możliwe rozwiązanie analityczne równania różniczkowego wymiany ciepła na pierwszym odcinku, procesy
cieplne oblicza się z uwzględnieniem dokładnych zależności zmian parametrów cieplno-fizycznych wraz z temperaturą; na drugim odcinku wolnego wylotu elektrody bierze się pod uwagę średnie wartości parametrów
cieplno-fizycznych dla tego odcinka. Na pierwszym odcinku wolnego wylotu elektrody pomijamy ciepło przechodzące od kropli z powodu jego nieznacznego wpływu na nagrzewanie tej strefy wolnego wylotu elektrody
(jako Тkropli rozumie się średnią wartość temperatury zapewniającą realne utrzymanie ciepła przez kroplę).
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Rys. 1. Schemat rozkładu temperatury i wartości spadku napięcia na
długości wolnego wylotu elektrody od końcówki prądowej do jeziorka spawalniczego
Fig. 1. Diagram of temperature and voltage drop values distribution
along a length of electrode stick-out from current electrode terminal
to welding puddle

Dla odcinka Δl drutu poruszającego się w kierunku od wylotu elektrody z końcówki prądowej palnika
do kropli na końcu drutu elektrodowego wybrano układ
współrzędnych: współrzędna nieruchoma względem
drutu i współrzędna poruszająca się z nim ze stałą
prędkością podawania drutu vd [1].
Tak jak temperatura Т elementu Δl jest funkcją bieżącej długości l wolnego wylotu elektrody, tak aktualna
wartość napięcia elektrycznego na pierwszym obszarze wolnego wylotu elektrody po zmianie przedziałów
całkowania określana jest wyrażeniem:
(1)

w

gdzie: j – gęstość prądu, Т – aktualna wartość temperatury na wylocie elektrody, Т0 – początkowa temperatura drutu na wylocie z końcówki prądowej, p(Т) – zależność właściwej oporności elektrycznej
metalu drutu elektrodowego od temperatury.

Pochodna dT/dl jest określana za pomocą równania
różniczkowego przewodności cieplnej Fouriera:
dT
d 2T
(2)
= λ (T ) 2 + ρ (T ) j 2
dt
dl
		
gdzie: γ – gęstość metalu drutu elektrodowego, dТ – przyrost temperatury elementu dl wolnego wylotu elektrody w czasie dt, Сt(Т) – ciepło właściwe jednostki masy przy stałym ciśnieniu, λ(Т) – współczynnik przewodności cieplnej elektrody.

γ Ct (T )

Dla rozważanego układu współrzędnych aktualna
długość / wolnego wylotu elektrody jest zależna liniowo od bieżącego czasu t; tę zależność l = vdt wykorzystujemy do przeprowadzenia zamiany zmiennej dt = dl/
vd w równaniu (2):
λ (T )

d 2T
dT
− γ * vd Ct (T )
+ ρ (T ) j 2 = 0
dl 2
dl

(3)

Rozwiązanie równania różniczkowego
wymiany ciepła na pierwszym
odcinku wolnego wylotu elektrody
Na podstawie obliczeń ustalono, że przewodność
cieplna wpływa na nagrzewanie wolnego wylotu elektrody nie na całej jej długości, lecz tylko na obszarze,
który przylega do kropli, dlatego przy analizie procesów cieplnych na obszarze 0-l1 pomijamy pierwszy
człon tego równania i znajdujemy gradient temperatury
na obszarze 0 < l < l1:
2

		

dT
ρ (T ) j
=
dl γ vd Ct (T )

		

(4)

Podstawiając równanie (4) do równania (1) możemy
obliczyć spadek napięcia elektrycznego na pierwszym
odcinku wolnego wylotu elektrody jako funkcję temperatury:
Uwext (T , vd , j ) =

γ vd
j

∫

T

T0

Ct (T )dT

(5)

Z równania (4) wynika zależność między aktualną
wartością długości wolnego wylotu elektrody a temperaturą danego odcinka wylotu elektrody:
l (T , vd , j ) =

T C (T )
γ vd
t
=
dT
j 2 ∫T0 ρ (T )

(6)

Do obliczeń wykorzystuje się nieliniowe aproksymacje Сt(Т) oraz p(Т) [15]. Równanie (6) sprawdza się dla
części wolnego wylotu elektrody od 0 do l1. Równania
(5) i (6) potwierdzają, że spadek napięcia zależy tylko od γ, vd, j, Сt(Т) i początkowej temperatury Т0. Przy
czym Uw nie zależy od p(Т). Od wielkości p(Т) zależy odległość od rurki prądowej punktu wolnego wylotu
elektrody z danym napięciem i temperaturą.
Dla wszystkich równań nieznanymi parametrami są vd, Т0 oraz Т1. W dalszych obliczeniach należy
uwzględniać temperaturę początkową Т0 drutu przy
jego wylocie z końcówki prądowej, ponieważ jej wartości zmieniają się w zakresie 350÷733 K, co może znacząco wpływać na dalszy charakter przebiegu procesów cieplnych zachodzących w wolnym wylocie elektrody.
W szczególności, aby określić temperaturę Т0, należy znać wartość spadku napięcia Us na styku końcówka prądowa-drut.
W wyniku eksperymentalnych badań odkryto [17],
że wartość spadku napięcia Us wzrasta wraz ze wzrostem prędkości podawania drutu vd i maleje ze wzrostem d średnicy elektrody. Przy stałych wartościach
d i vd średnia wartość Us jest określana tylko przez
rzeczywistą wartość prądu spawania. Dla niezużytej miedzianej rurki prądowej wartość UK = 0,2÷1,5 В,
co wynika z przypadkowych zmian wartości oporności kontaktowej i długości ukrytej części wolnego wy-

lotu elektrody. Aproksymacja funkcją potęgową charakterystyki napięciowo-prądowej na styku „końcówka prądowa – drut” przy wartości Us > 0 przyjmuje postać [17]:
0.2
  v 0.2

 ld 
U s (d , vd , I ) =  2.55  baz  − 1.78  d 
  vbaz 

 lbaz d 

(7)

gdzie: Ibaz = 180 А, dbaz = 1 mm, vbaz = 0,035 m/s

Zaleca się nie dopuszczać do warunków spawania,
przy których gęstość prądu przekracza ј ≥ 400 А/mm2,
ponieważ charakter kontaktu staje się iskrowy, co prowadzi do zwiększenia wielkości napięcia Uк, zwiększonego zużycia rurki prądowej i do powstawania fal ciepła prowadzących do niestabilności procesu spawania.
Z teorii Holma otrzymano równanie analityczne obliczania temperatury Т0 z uwzględnieniem udziału pełnego spadku napięcia U na styku „końcówka prądowa-drut spawalniczy” [18]:
θ
T0 = root vd γ ∫ Ct (θ ) dθ − jU , θ 

 ,
Toto

(8)

gdzie: U – udział kontaktowego spadku napięcia odpowiedzialnego za nagrzewanie drutu spawalniczego w rurce prądowej [18] (przy
czym a dla miedzianej rurki prądowej U = 0,51), Us, dla rurki prądowej z brązu U = 0,60 Us, Θ – bieżąca wartość temperatury metalu
drutu elektrodowego, Тoto – temperatura otoczenia.

W celu obliczenia wartości Т0 z wzoru (8) należy
znać prędkość podawania drutu vd, którą można uzyskać z warunku równowagi termicznej w wolnym wylocie elektrody po wcześniejszym obliczeniu rozkładu
temperatury i spadku napięcia na drugim odcinku wolnego wylotu elektrody Δl występującym w przedziale
temperatur od Т1 do temperatury topnienia drutu Тtop. Ta
metodyka obliczeń pozwala określić długość odcinków
wolnego wylotu elektrody: l1 i Δl.

Rozwiązanie równania różniczkowego
wymiany ciepła na drugim odcinku
wolnego wylotu elektrody
Dla drugiego odcinka wolnego wylotu elektrody Δl rozwiązujemy równanie (3) z uwzględnieniem przewodności cieplnej materiału drutu elektrodowego. To równanie może być rozwiązane bez
uproszczeń za pomocą metod numerycznych, ale
przy tym zanika możliwość teoretycznych uogólnień i analizy, które są potrzebne do rozwiązywania
postawionego zadania.
Aby było możliwe uzyskanie rozwiązania analitycznego na drugim obszarze wolnego wylotu elektrody,
wykorzystano uśrednienie parametrów cieplno-fizycz-
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nych (zasady uśredniania mogą być różne) w zakresie
całkowania z zastosowaniem następujących aproksymacji [15, 16]:
γv

C (T )
ρ (T )
j
f
			
a=
b=
dT
∫ t dT ;			
∫
Ttop − T1

2

Ttop

T1

λ (T )

Ttop

Ttop − T1

T1

Uwzględniając równania (9), równanie (3) przyjmuje postać:
		

(10)

Po odpowiednich przekształceniach można określić
gradient temperatury w dowolnym punkcie na drugim
obszarze wolnego wylotu elektrody:
dT
b
b

= T ' =  T ' ( l1 ) −  e a (l −l1 ) +
dl
a
a 		


(11)

gdzie: T’ (l1) – gradient temperatury w przekroju z temperaturą Т1 od
strony obszaru Δl = lw – l1
T '(l1 ) =

		

a (Ttop − T1 ) − b∆l
e a∆l − 1

+

b
a 		

(12)

Gradient temperatury w dowolnym przekroju obszaru Δl może być zapisany w postaci:
T ' (l ) =

ae a (l − l1 ) 
b  b
 Ttop − T1 − ∆l  +
e a∆l − 1 
a  a 		

(13)

Stąd gradient temperatury w przekroju l = lw przy
Т = Тtop jest równy:
ae a∆l 
b  b
T ' ( lw ) = a∆l
 Ttop − T1 − ∆l  +
e −1 
a  a

(14)

Rozwiązanie równania (10) z uwzględnieniem równań (11) i (12) pozwala na znalezienie temperatury na
obszarze Δl wolnego wylotu elektrody l1 ≤ l < lw
T (l ) =

e ( 1) −1 
b  b
 Ttop − T1 − ∆l  + ( l − l1 ) + T1
e a∆l − 1 
a  a
a l −l

(15)

Obliczenie punktu wspólnego
krzywych rozkładu temperatury
Równanie (15) spełnia warunek połączenia rozwiązań takiego samego rozkładu temperatury na obu
rozważanych odcinkach wolnego wylotu elektrody w
punkcie z temperaturą wstępnego podgrzania. Przy
tym istnieją warunki, przy których można uzyskać minimalnie możliwą rozbieżność pochodnych temperatury w punkcie połączenia funkcji wykresów. Określenie
tych warunków polega na tym, że zależność pomiędzy pochodnymi temperatury (12) i (4) dla dwóch od-
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 a (Ttop − T1 ) b  Ct (T1 ) v γ
d
F (T1 , ∆l ) =  a∆l
+ 
a  ρ (T1 ) j 2
 e − 1


(9)

λ (T )

d 2T
dT
−a
+b = 0
dl 2
dl
		

cinków zmian wolnego wylotu elektrody a temperaturą
wstępnego podgrzania przedstawiono w postaci wzoru:
(16)

Funkcja F(T1, Δl) w przedziale temperatury od 600
K do temperatury Curie Tc = 1044 K jest zawsze większa od jedności. Najmniejsza i najbliższa jednostce
wartość tej funkcji odpowiada najkorzystniejszemu warunkowi wspólnych rozwiązań. Rozwiązanie tego równania pozwala określić długość drugiej części wolnego
wylotu elektrody Δl jako funkcję wartości vd i j, za pomocą aproksymacji sklejanej zależności Δl od vd i j [16].
Wartość prędkości podawania drutu vn otrzymuje
się z rozwiązania równania równowagi cieplnej:

)

(

vd γπ						
d 2 Tkropli
∫T1 Ct (T ) dT + λA2 + λA3 + λA4 + λA5 = (U ekw + U ∆l + U kropli ) I
4

(17)

gdzie: Ukropli = jρ(Tkropli)kszd – średnia wartość spadku napięcia na kropli spowodowanego siłą zaciskania kropli, ksz – współczynnik geometryczny szyjki kropli [19]; UΔl = jρ(Ttop/2 + T1/2) Δl (vd, j) – napięcie
na obszarze Δl wolnego wylotu przy średniej wartości ρ; Ueq– napięcie łuku elektrycznego przy spawaniu [19] (przy spawaniu z odwrotną polaryzacją 7,4 V ≤ Uekw ≤ 9,2 V; przy spawaniu z prostą polaryzacją 7,1 V ≤ Uekw ≤ 8,6 V); I – prąd spawania; λA2, λA3, λA4, λA5 – ciepło
właściwe przemian fazowych metalu elektrody [20].

Na rysunku 1 przyjęto oznaczenia P1 = IUekw,
P2 = Ijρ(T)Δl, P3 = IUkropli.
Dzieląc prawą i lewą stronę równania (17) przez
wartość prądu I = jπd2/4 otrzymujemy:
vd γ
j

(∫

Tkropli

T1

)

Ct (T ) dT + λA 2 + λA3 + λA 4 + λA5 = U ekw + U ∆l + U kropli (18)

					

Wielkość UΔl w sposób złożony zależy od vd [16].
Równanie (18) pozwala określić wymaganą prędkość
podawania drutu vp przy zadanym j, d, temperaturze
Т1 i Тkropli.
Moc właściwa przepływu ciepła przechodzącego w
stronę elektrody przez jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego drutu dla l = lw może być określona na
podstawie prawa Fouriera na dwa sposoby:
* w oparciu o równowagę termiczną od strony łuku
i kropli

(

Tkropli
dT
λ (Ttop )
= (U ekw + U kropli ) j − vd γ ∫
Ct (T ) dT + λA5
T
m
top
dl
						

)

(19)

* w oparciu o równowagę termiczną od strony wylotu
elektrody

(

)

Tkropli
dT
λ (Ttop )
= vd γ ∫
Ct (T ) dT + λA 2 + λA3 + λA 4 − U ∆l j (20)
T1
dl
						

Otrzymane równania pozwalają obliczyć wielkości
vd i lw zabezpieczające równowagę termiczną przy różnych wartościach gęstości prądu j w drucie spawalniczym przy zadanych d, Т1 i Тkropli. Aby wszystkie analizowane parametry scharakteryzować podobną jakością spawania, należy analizować zależności vd od
j przy zadanych wielkościach Т1 (673 K ≤ Т1 ≤ 1000 K)
i Тkropli (2200 K  ≤ Тkropli ≤ 2900 K). Jeśli w obliczeniach
zadajemy
Т1 >T0 we wskazanym przedzia ae a∆l 
b  temperaturę
dT
b
λ T				
= vd γ ( λA 2 + λA3 + λA 4 ) ++λ Ttop  a∆l
∆ll  + 
top
 Ttop − T1le− obliczeniowym,
to
będzie
to koniecznym dodatkoa  a
dl
 e −1 
wym
warunkiem,
który
pozwala
jednoznacznie rozwią(21)
 ae a∆l 
b  b
zać
równanie
cieplnej
równowagi.
= vd γ ( λA 2 + λA3 + λA 4 ) + λ Ttop  a∆l
 Ttop − T1 − ∆ll  + 
a  a
						
 e −1 
Jeżeli wartość vd jest rozwiązaniem równania (18),
to moce jednostkowe w równaniach (19) i (20) są
zbieżne.
Równanie (20) można opisać z wykorzystaniem
równania (14) otrzymanego w wyniku analitycznego
rozwiązania z uśrednieniem parametrów cieplno-fizycznych:

( )

( )

( )

W prawej części równania dodano moc jednostkową traconą na przemiany fazowe, ponieważ analityczne rozwiązanie nie uwzględnia tych przemian. Równanie (21) zawiera pewien błąd związany z uśrednieniem
parametrów. Wielkości a i b określane wg wzoru (9) są
funkcjami vd, j i T1.
Należy zaznaczyć, że wartości Т1, Тkropli i prąd spawania l należy dobierać w zalecanych zakresach [19],
w przeciwnym przypadku może to prowadzić do niemożliwości realizacji procesu spawania. W wielu przypadkach potrzebna jest korekta wybranych wartości
zadanych parametrów. Dotyczy to zwłaszcza prędkości podawania drutu. Wybieramy prędkość podawania drutu bliższą wyliczonej, taką, którą jest zdolny zapewnić podajnik drutu. Odchylenie wartości vd od obliczonej prowadzi do naruszenia równowagi termicznej (równania (19), (20) i (21) w różny sposób reagują na zmianę vd) i do potrzeby korekty wielkości Т1
i Тkropli, a czasem i wartości danego prądu oraz gęstości prądu j. W przypadku znaczącej różnicy prędkości
podawania drutu w stosunku do obliczonej wartości korekta parametrów następuje w programie komputerowym automatycznie [20]. Następnie również automatycznie są określane wszystkie pozostałe parametry
rozważanego procesu spawania:
– znajomość wielkości Δl (vd, j), z uwzględnieniem
równania (6) pozwala określić całkowitą wartość
długości wolnego wylotu elektrody

lext = l (T1 , vd , j ) + Δl
D ( vd , j )
w

		

Rys. 2. Rozkład temperatury na długości wolnego wylotu elektrody (spawanie drutem Sv-08GА (SpG1) w Ar + 2%C O2, odwrotna
biegunowość, d = 1,2 mm, I = 195 A, vd = 0,104 m/s, Т1 = 700 K,
Тkropli = 2800 K, T0 = 488 K, Δl = 0,622 mm, lw = 8,42 mm, przy l = lw
wielkość dT/dl = 1,95 * 107 K/m).
Fig. 2. Temperature distribution along the whole length of electrode stick-out (flux-cored welding Sv-08GА (SpG3S1) w Ar + 2%C O2,
reverse polarity, d = 1,2 mm, I = 195 A, vf = 0,104 m/s, Т1 = 700 K,
Тdrops = 2800 K, T0 = 488 K, Δl = 0,622 mm, lext = 8,42 mm, at l = lw value of dT/dl = 1,95 * 107 K/m)
H, mm
Uśr

(22)

– napięcie w pierwszej części wolnego wylotu elektrody wyliczamy z równań (5) i (7):

UKpnl1 (T1 ) =

γ vd
j

T1

Ct (T )dT + U slup
(23)
		
– napięcie w części wolnego wylotu elektrody UΔl,
średni spadek napięcia na odcinku „końcówka prądowa-kropla”: Ukp-k = Ukp+ Ukropla; napięcie na odcinku „końcówka prądowa-jeziorko spawalnicze” Ukp-js
= Ukp-k + Uł, gdzie Uł = Ua + Uk + Usłup. Rozkład napięcia w słupie łuku Usłup jest obliczany z równania
Usłup = Е lł, gdzie E – natężenie pola elektrycznego
w słupie łuku, lł – długość łuku.
●

∫

Ukp-js_śr

T0

Rys. 3. Przykład doboru wielkości Н i Ukp-js dla parametrów procesu
spawania przytoczonych na rys. 2, gdzie: ▬ najbardziej dopuszczalna odległość H, mm; ●●●● Unp (zalecane przez EN) V; — analityczne wyliczenie H
Fig. 3. Example of selection of values Н and Ukp-js for parameters of
welding process given in Fig. 2, where: ▬ the most allowable distance H, mm; ●●●● Unp (recommended by EN) V; — analytical calculation of H
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Na rysunku 2 pokazano wykres rozkładu temperatury na całej długości wolnego wylotu elektrody przy
grubokroplowym sposobie przenoszenia ciekłego metalu w łuku elektrycznym. Wykres ten został opracowany przez program komputerowy działający zgodnie
z przedstawioną wcześniej metodyką obliczeń z wykorzystaniem nieliniowych parametrów cieplno-fizycznych procesu spawania i ciepła przenoszonego do drutu od kropli i od łuku elektrycznego.

Podsumowanie
Jeśli źródło prądu spawania może zapewnić pewną
ustaloną wartość napięcia Ukp-js na odcinku „końców-

ka prądowa – jeziorko spawalnicze”, to na podstawie
wykresu przytoczonego na rysunku 3 znajdujemy wielkość Н, która okazuje się zalecaną odległością pomiędzy powierzchnią rurki prądowej i jeziorkiem, którą należy wyznaczyć. Wykres jest generowany przez program automatycznie.
Najlepsze wartości (zalecane przez pogram):
Ukp-js_śr = Ukp-js_śr = 24,6 V i Н = 15,6 mm. Zalecana przez
normy europejskie sumaryczna wartość spadku napięcia na odcinku „końcówka prądowa – jeziorko spawalnicze” daje uśrednioną wartość, która jest uogólnieniem danych doświadczalnych: Ukp-js = 14 + 0,05 I =
23,75 V. Dlatego w praktyce przy konkretnych warunkach pracy mogą występować odchylenia wartości danego parametru od zalecanego przez program [20].

Wnioski
Opracowana metoda obliczeń głównych parametrów procesu spawania przy spawaniu MAG
elektrodą topliwą w osłonie gazów ochronnych pozwala obliczyć spadek napięcia na wolnym wylocie elektrody, spadek napięcia na styku „końcówka prądowa – drut elektrodowy”, początkową temperaturę drutu na jej wylocie z końcówki prądowej,
wymaganą prędkość podawania drutu elektrodowego, długość wolnego wylotu elektrody, odległość
od czoła końcówki prądowej do jeziorka spawalniczego, średni spadek napięcia na odcinku „końcówka prądowa – jeziorko spawalnicze”. Do tej
pory takie zalecenia były wyłącznie doświadczalne. Przy czym zadanymi parametrami są: średnica i gatunek drutu spawalniczego, prąd spawalniczy, temperatura wstępnego podgrzewania drutu
i średnia temperatura kropli. Bierze się także pod
uwagę materiał spawany, rodzaj gazu ochronnego
i biegunowość. Dzięki zastosowaniu tego podejścia uzyskano jednoznaczne rozwiązanie równań
równowagi termicznej przy bezzwarciowym zmechanizowanym spawaniu w osłonie gazów.
Ustalono, że przewodność cieplna znacząco
wpływa na nagrzewanie wolnego wylotu elektrody nie na całej jej długości, lecz tylko na odcinku
przylegającym do kropli. Opisana metodyka obliczeń pozwala określić długość strefy wolnego wylotu elektrody, na którym jej nagrzewanie odbywa

się właśnie wskutek nagrzewania oporowego pod
wpływem natężenia prądu oraz określić długość
odcinka wolnego wylotu elektrody, na której główne procesy cieplne opisuje nagrzewanie od kropli.
Otrzymane wzory analityczne opisujące rozkład temperatury wzdłuż niestopionej części wolnego wylotu elektrody z uwzględnieniem przewodności cieplnej metalu drutu elektrodowego i nieliniowych parametrów cieplno-fizycznych procesu
spawania, a także równania do wyliczenia gradientu temperatury na odcinku wylotu elektrody przylegającego do końcówki prądowej i na odcinku wolnego wylotu elektrody przylegającego do kropli
mogą być wykorzystane do automatycznego obliczania parametrów spawania.
Pokazano, że szeroko rozpowszechniona praktyka doboru parametrów spawania przy stałej długości wolnego wylotu elektrody prowadzi do niekontrolowanych wielkości temperatury kropli i
wstępnego podgrzewania, które mogą wychodzić
poza obszar wartości dopuszczalnych. Optymalnym wydaje się podejście, w którym wartości temperatury są zadawane na początku obliczeń, a długość wolnego wylotu elektrody wylicza się z warunków zachowania równowagi termicznej, która podczas spawania jest utrzymywana na wymaganym
poziomie. W Instytucie Patona ta idea przyświeciła wprowadzanemu programowi komputerowemu.
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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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