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* Artykuł recenzowany
Przegląd
spawalnictwa
8/2010 Wyższego
Czasopismo jest częściowo dotowane
przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa

Prace doktorskie

28 czerwca 2010 roku na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż.
Marka St. Węglowskiego. Tematem pracy było „Wykorzystanie
promieniowania emitowanego przez łuk elektryczny do monitorowania procesu spawania metodą TIG”.
Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Marian Nowak-Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki na Politechnice Śląskiej, a recenzentami prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa i prof. dr hab. inż. Edmund Tasak
z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.
Rosnące wymagania wobec konstrukcji spawanych w zakresie jakości złączy spawanych powodują, że coraz większą uwagę zwraca się na możliwość kontrolowania procesu spawania
w czasie rzeczywistym. Pozwoliłoby to na ograniczenie stosowania badań nieniszczących, a tym samym na znaczne ograniczenie kosztów produkcji. Metody kontroli procesów spawania on-line powinny stać się częścią całego systemu produkcyjnego. Istnieje wiele metod monitorowania, wśród których możemy wyróżnić m.in. metody wykorzystujące pomiar i rejestrację sygnałów
pochodzących z obwodu spawania, najczęściej natężenia prądu spawania i napięcia łuku spawalniczego, systemy bazujące
na pomiarze dźwięku lub natężenia promieniowania elektromagnetycznego łuku, a w przypadku spawania laserowego plazmy.
Celem pracy doktorskiej było zbadanie możliwości wykorzystania matrycy fotodetektorów ze sprzężeniem ładunkowym tzw.
CCD (Charge Coupled Devices) do monitorowania stabilności
procesu spawania metodą TIG bez i z podawaniem materiału dodatkowego przez pomiar rozkładu widma promieniowania widzialnego łuku spawalniczego w zakresie długości fal 340÷860 nm.
W ramach zrealizowanej pracy zbudowano stanowisko pomiarowe do rejestracji rozkładu widma promieniowania łuku spawalniczego w metodzie TIG. Zbadano wpływ parametrów spawania metodą TIG i zakłóceń na rozkład widma promieniowania
widzialnego łuku spawalniczego. Przeprowadzone badania wykazały, że zwiększenie natężenia prądu spawania przy stałej długości łuku spawalniczego lub zwiększenie długości łuku przy stałym natężeniu prądu spawania powoduje wzrost natężenia promieniowania widzialnego łuku w zakresie 340÷860 nm. Wzrost
długości łuku spawalniczego, podobnie jak wzrost natężenia
prądu spawania, zwiększa stopień jonizacji gazu osłonowego,
a tym samym zwiększa się liczba obserwowanych pików widmowych, które odpowiadają liniom widmowym jonów argonu. Wykazano, że istnieje możliwość wyznaczenia półempirycznej zależności pomiędzy natężeniem promieniowania emitowanego przez
łuk spawalniczy w metodzie TIG a długością łuku spawalniczego
i natężeniem prądu spawania.
Do wyznaczenia zależności pomiędzy parametrami spawania a natężeniem promieniowania łuku spawalniczego wykorzystano również sztuczne sieci neuronowe. Postawiono tzw. problem regresyjny, z którym najlepiej poradziła sobie sieć typu perceptron z jedną warstwą ukrytą.
Zbadano trzy przypadki stanów przejściowych długości łuku
spawalniczego. Badania wykazały, że natężenie promieniowania
łuku spawalniczego przy długości fali 698 nm jest znacznie bardziej czułe na nagłe zmiany długości łuku spawalniczego niż napięcie łuku. Przeprowadzono analizę rozkładu widma promieniowania łuku spawalniczego przy zmianie gazu osłonowego. Wyniki wskazują, że czynnikiem decydującym o rozkładzie widma promieniowania łuku spawalniczego jest gaz osłonowy. Mierząc na-
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tężenia wybranych linii widmowych, można określać skład gazu
osłonowego, a tym samym stworzyć automatyczny system wykrywania odchyleń od optymalnego składu chemicznego.
Zakres badań obejmował również zbadanie wpływu materiału rodzimego i dodatkowego na rozkład widma promieniowania
łuku spawalniczego metodą TIG. Zbadano wpływ zakłóceń procesu spawania: wpływ warstwy farby, smaru i rdzy na powierzchni płyty próbnej na rozkład i natężenie promieniowania łuku spawalniczego. Zbadano również wpływ tych zakłóceń dla przypadku napawania z materiałem dodatkowym. We wszystkich przypadkach wystąpił wpływ zakłóceń procesu spawania na rozkład
widma promieniowania łuku spawalniczego.
Badania pozwalają stwierdzić, że promieniowanie łuku spawalniczego zawiera wiele informacji o przebiegu procesu spawania i stanowi cenne narzędzie do monitorowania procesu spawania metodą TIG. Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, na wniosek recenzentów, praca została wyróżniona.
Na uwagę zasługuje to, że zbudowane stanowisko badawcze oraz wyniki pracy pozwoliły na dalszą analizę promieniowania łuku spawalniczego dla innych metod. Jednym z efektów było
wykorzystanie stworzonego oprogramowania i urządzenia pomiarowego w pracy badawczej pt.: „Opracowanie i badania systemu pomiarowego do rejestracji promieniowania łuku spawalniczego metody MIG/MAG” nr 3 T10C 021 28 realizowanej w latach 2005-2007.
Urządzenie pomiarowe, jakie zostało wykonane w ramach
pracy doktorskiej, zostało również wykorzystane w projekcie pt.
„Measurement of spectrum of arc light emission in GMA welding
and possibilities to utilise this signal to control this process” finansowanym przez Fundację Fulbrighta w ramach programu Junior
Fulbright Grant 2007-2008 zrealizowanego w University of Kentucky w Stanach Zjednoczonych.
Wyniki badań nad promieniowaniem łuku spawalniczego metody TIG zostały docenione przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa i potwierdzone przyznaniem nagrody: Henry Granjon
Prize Category A: Joining and fabrication technology: “Utilization
of the arc light emission emitted during TIG welding to monitoring
this process” w roku 2007.

Andrzej Ambroziak
Marcin Korzeniowski
Marcin Winnicki

Ocena właściwości mechanicznych
zgrzewanych tarciowo złączy
stop aluminium EN AW-5754
– stal austenityczna
Estimation of mechanical properties of friction welded
joints of aluminium EN AW-5754 alloy – austenitic steel
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono metody oceny właściwości
mechanicznych złączy zgrzewanych tarciowo za pomocą
statycznej próby rozciągania, technologicznej próby zginania i próby ścinania, na przykładzie złączy stal austenityczna – stop aluminium EN AW-5754, wykonanych z
różnymi parametrami zgrzewania. Wskazano na różnice
w otrzymywanych ocenach oraz sposób określania pracy ścinania złącza. Stwierdzono również możliwość zastosowania pracy ścinania jako wskaźnika jakości złącza.

In the article, methods of estimation of mechanical
properties of friction welded joints by means of static tensile test, technological transverse bend test and shearing
test were presented on the example of joints of austenitic
steel – aluminium alloy, formed with different welding parameters. Differences in estimations obtained were pointed. A method of determination of joint shearing work
was shown. Moreover, possibility of use of shearing work
as an indicator of the joint quality was stated.

Wstęp
Badania właściwości mechanicznych złączy zgrzewanych tarciowo związane są z wieloma problemami
wynikającymi zwłaszcza z geometrii połączenia zlokalizowanego zazwyczaj w płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku próbek oraz wąskiej strefy połączenia.
W zgrzewaniu tarciowym konwencjonalnym mamy
do czynienia bardzo często z łączeniem elementów
w postaci prętów. Do badań właściwości mechanicznych takich połączeń można stosować wiele prób,
ale najczęściej wykorzystuje się próbę statycznego
rozciągania doczołowych złączy spajanych wg PN88/M-69710 (próbka „d”), której wynikiem jest określenie wytrzymałości złącza na rozciąganie. DodatkowyDr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. ndzw.
PWr, dr inż. Marcin Korzeniowski, mgr inż.
Marcin Winnicki – Politechnika Wrocławska.

mi informacjami w próbie są: miejsce zerwania próbki, charakterystyka przełomu i zaobserwowano wady.
Inną próbą jest technologiczna próba zginania
złączy prętów zgrzewanych tarciowo, przeprowadzana w oparciu o normę ISO 7438:2005 Metale – Próba zginania. Próbę zginania wykonuje się na maszynie wytrzymałościowej lub prasie wyposażonej w odpowiednie oprzyrządowanie. Wynikiem próby jest
kąt zgięcia α, przy którym jeszcze nie występują widoczne pęknięcia. Próba zginania może być prowadzona także do osiągnięcia określonego kąta zgięcia
pod obciążeniem, do równoległości lub styku ramion
próbki. Rzadziej stosowaną próbą do oceny właściwości mechanicznych złączy zgrzewanych tarciowo
jest próba ścinania, która polega na ścięciu materiału próbki o przekroju okrągłym w kierunku poprzecznym do jej podłużnej osi wzdłuż powierzchni połączenia. Odczytuje się największą siłę ścinającą i na
tej podstawie określa wytrzymałość na ścinanie (PN-86/H-04321).
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Z wcześniejszych badań wynika, że statyczna próba rozciągania daje mało informacji o właściwościach
plastycznych próbki zgrzewanej tarciowo, natomiast
próba zginania wykazuje wynik negatywny już przy
niewielkich niejednorodnościach w strefie połączenia
[1, 2]. Z tych powodów, w celu lepszej oceny jakości
połączeń zgrzewanych tarciowo, przedstawiono próbę
ścinania z dodatkowym określaniem pracy ścinania [3].
Z badań własnych oraz literatury wynika, że nie ma
trudności w uzyskaniu metodą zgrzewania tarciowego
złączy stali, w tym stali austenitycznych z aluminium
lub jego stopami zawierającymi niewielkie ilości magnezu [1, 4]. Złącza te cechują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, w tym plastycznymi. Natomiast
w przypadku zgrzewania stopów aluminium zawierających powyżej 2% magnezu, w strefie połączenia tworzy się warstwa dyfuzyjna faz międzymetalicznych
(Al13Fe4), które wywołują kruchość połączenia.
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości złączy: stop aluminium serii 5XXX – stal austenityczna,
zgrzewanych tarciowo, określanych na podstawie pracy ścinania oraz porównawczo na podstawie statycznej próby rozciągania i technologicznej próby zginania.

Rys. 1. Schemat przebiegu parametrów procesu podczas zgrzewania tarciowego
Fig. 1. Diagram of process parameters run during friction welding

a)

b)

Metodyka badań
Do badań użyto złączy stop aluminium EN AW5754 (EN AW-AlMg3) – stal austenityczna X10CrNiTi
189 o składzie podanym w tablicy I, w postaci prętów
o średnicy 30 mm. Próbki zgrzewano na zgrzewarce
Kuka RS 30 o układzie pionowym. Schemat przebiegu parametrów procesu zgrzewania przedstawiono na
rysunku 1.
Złącza wykonano z trzema różnymi parametrami
zgrzewania tarciowego, dobranymi tak, aby zapewnić różne właściwości mechaniczne połączeń (tabl. II).
Różnicowano czas tarcia (1,3 s i 4,5 s) oraz sposób
przygotowania powierzchni próbek stalowych. Próbki
stalowe gładkie miały chropowatość Rz = 24 μm, a toczone zgrubnie Rz = 152 μm.
Podczas procesu zgrzewania formowała się wypływka po stronie stopu aluminium o wielkości zależnej

Rys. 2. Stanowisko do próby ścinania złączy: a – schemat przyrządu, b – widok stanowiska
Fig. 2. Stand for joint shearing test: a – diagram of a device, b – view
of the stand

od parametrów zgrzewania. Próbki złączy do badań
właściwości mechanicznych przygotowywano za pomocą toczenia.
Próbki ścinano na stanowisku, którego schemat
przedstawiono na rysunku 2a, a wygląd na rysunku 2b.
Zasadnicza różnica w budowie przyrządu do próby ścinania stosowanego w badaniach, a przyrządu przedstawionego w normie PN-86/H-04321, polega na tym, że
wg normy ścinanie przeprowadza się w dwóch płaszczyznach, a złącza zgrzewane były ścinane w jednej

Tablica I. Skład chemiczny materiałów zgrzewanych tarciowo
Table I. Chemical constitution of friction welded materials
Materiał
EN AW-5754
X10CrNiTi 189

Al
reszta
-

Fe
0,12
reszta

C
0,045

Cr
0,18
18,1

Skład chemiczny, % wag.
Cu
Mg
0,08
3.31
-

Mn
0,42
-

Ni
9,95

Si
0,032
-

Ti
0,13
0,33

Tablica II . Parametry zgrzewania tarciowego złączy stop aluminium EN AW-5754 – stal X10CrNiTi 189 (oznaczenia według rys. 1,
n = 1500 min –1)
Table II. Parameters of friction welding of joints: aluminium alloy EN AW-5754 – steel X10CrNiTi 189 (designations according to Fig. 1,
n = 1500 min –1)
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Nr

Rz, μm

Pt1, N/mm2

Pt2, N/mm2

Ps1, N/mm2

Ps2, N/mm2

tt1, s

tt2, s

ts1, s

ts2, s

st, mm

s, mm

1
2
3

24
152
152

84,9
84,7
43,2

96,1
95,6
119,6

238,6
238,6
238,6

238,6
238,6
238,6

1,0
1,0
4,0

0,3
0,3
0,5

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

1,2
1,6
15,0

13,7
13,8
23,0

Przegląd spawalnictwa 8/2010

Rys. 3. Schemat wykresu ścinania próbek zgrzewanych tarciowo
z oznaczoną pracą ścinania
Fig. 3. Chart diagram of shearing of friction welded samples together
with determined shearing work

płaszczyźnie (połączenia). Próbki zamocowane w przyrządzie ścinano na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej, przy czym rejestrowano przebieg siły w funkcji drogi ścinania. Otrzymany wykres poddano analizie,
na podstawie której określano największą siłę ścinającą oraz pole pod krzywą ścinania (czyli pracę ścinania)
dla trzech wariantów drogi ścinania (rys. 3):
– do wystąpienia maksymalnej siły ścinającej Ft max
(pole 1),
– do zmniejszenia siły ścinającej o 8 kN po wystąpieniu maksymalnej siły ścinającej (siła F1, pole 1+2),
– do wystąpienia niestabilności w przebiegu siły ścinającej (pole 1 + 2 + 3, końcowy okres ścinania przy
sile ścinania F2 ok. 48 kN).
Badano po 3÷5 próbek wykonanych z tymi samymi parametrami zgrzewania. Z badanych złączy wycięto próbki prostopadle do powierzchni tarcia (wzdłuż
osi próbki) przeznaczone do badań metalograficznych
strefy połączenia.

Rys. 4. Maksymalna siła ścinająca złącza stop aluminium EN AW5754 – stal austenityczna X10CrNiTi 189 (parametry zgrzewania wg
tabl. II)
Fig. 4. Maximum shearing force of the joint: aluminium alloy EN AW5754 – austenitic steel X10CrNiTi 189 (welding parameters according to table II)

Rys. 5. Wyniki pracy ścinania badanych złączy, określonej dla trzech
wariantów drogi ścinania wg rys. 3 (parametry zgrzewania wg tabl. II)
Fig. 5. Results of shearing work of the tested joints, determined for
three options of shearing path according to Fig. 3 (welding parameters according to table II)

Wyniki badań
Wyniki badania maksymalnej siły obciążającej
otrzymanej w próbie ścinania badanych złączy podano na rysunku 4. Natomiast na rysunku 5 przedstawiono wyniki pracy ścinania obliczonej dla trzech wariantów drogi ścinającej (rys. 3).
Wygląd przykładowych próbek po przeprowadzonej
próbie ścinania przedstawiono na rysunku 6. Na ściętej
powierzchni, po stronie stali, widoczny jest osad aluminium, którego ilość można określić (od 0 do 100% powierzchni próbki, w zależności od parametrów zgrzewania).
Dla porównania właściwości mechanicznych badanych złączy stop aluminium EN AW-5754 – stal austenityczna X10CrNiTi 189 zgrzewanych tarciowo różnymi parametrami, wykonano statyczną próbę rozciągania oraz technologiczną próbę zginania. Przykładowy wygląd próbek po przeprowadzonych próbach rozciągania i zginania przedstawiono na rysunku 7, a wyniki zestawiono w tablicy III. Widok mikrostruktury strefy połączenia badanych złączy pokazano na rysunku 8.

Rys. 6. Powierzchnie złącza po próbie ścinania (parametry zgrzewania nr 2, tabl. II)
Fig. 6. View of joint surface after shearing test (welding parameters
No. 2, table II)

a)

b)

Rys. 7. Próbki złączy stop aluminium EN AW-5754 – stal austenityczna X10CrNiTi 189: a – po statycznej próbie rozciągania (próbka 1wg
tabl. II; b – po technologicznej próbie zginania (próbka 3 wg tabl. II)
Fig. 7. Samples of joints: aluminium alloy EN AW-5754 – austenitic
steel X10CrNiTi 189: a – after static tensile test (sample 1 according
to table II), b – after technological transverse bend test (sample 3 according to table II)
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Analiza wyników
Przeprowadzono porównawcze badania właściwości mechanicznych złączy zgrzewanych tarciowo stal
austenityczna X10CrNi 189 – stop aluminium EN AW5754, w oparciu o próbę statycznego rozciągania, technologiczną próbę zginania oraz próbę ścinania.
Na podstawie badań stwierdzono, że podczas
zgrzewania tarciowego stali, w tym stali austenitycznych ze stopami aluminium, zawierającymi powyżej
2% wag. magnezu, następuje tworzenie się twardych
i kruchych faz międzymetalicznych typu Al13Fe4 [2, 4].
Ich powstawanie wynika z procesów dyfuzyjnych, które przyspiesza magnez, a ich grubość zależy od parametrów zgrzewania, zwłaszcza czasu tarcia. Analizowane w badaniach złącza wykonywano w czasie tarcia od 1,3 s (parametry nr 1 i 2, tabl. II) do 4,5 s (parametry nr 3), co powodowało różną grubość warstw
z fazami międzymetalicznymi (rys. 8). Podczas gdy dla
złączy zgrzewanych w krótkim czasie tarcia występuje ciągła wąska strefa dyfuzyjna o szerokości kilku mikrometrów (rys. 8a, b), to przy dłuższym czasie tarcia
pojawiają się po stronie stopu aluminium miejscowe
pogrubienia warstwy dyfuzyjnej i nieciągłości (rys. 8c).
Próby statycznego rozciągania nie wykazały zasadniczych różnic w wartości wytrzymałości na rozciąganie badanych złączy. Zniszczenie próbek następowało
w materiale rodzimym, po stronie stopu aluminium, poza
strefą połączenia (rys. 7a). Jedynie w złączach zgrzewanych wg parametrów nr 3 (tabl. II), przy większej ilości dostarczonego ciepła w czasie tworzenia połączenia, gdy została wytworzona grubsza strefa dyfuzyjna
z fazami międzymetalicznymi na powierzchni połączenia, zerwanie następowało właśnie na tej powierzchni.
Technologiczna próba zginania badanych złączy
zgrzewanych tarciowo powodowała powstawanie
a)

pęknięć przy bardzo niewielkich kątach zgięcia próbek (3÷14o), a więc dawała wynik negatywny. Złącza wykonywane przy dłuższych czasach zgrzewania (parametry 3, tabl. II) charakteryzuje się mniejszymi kątami zgięcia niż złącza wykonane przy krótszych czasach tarcia. Stwierdzono, że kąt zgięcia w
nieznacznym stopniu zależy od średnicy trzpienia
gnącego (20 mm lub 100 mm, tabl. II).
Również nieistotny na wyniki technologicznej próby
zginania, okazał się wpływ przygotowania powierzchni
łączonych materiałów o różnym stopniu chropowatości.
Ponieważ obie próby dają niejasne informacje dotyczące właściwości połączeń, wykonano analizę możliwości zastosowania statycznej próby ścinania dla rozpatrywanych złączy zgrzewanych tarciowo. Jednoczenie rejestrowano zależność siły ścinania od drogi stempla. Za miarę wytrzymałości Rt na technologiczne ścinanie przyjmuje się wartość największej siły Ft, uzyskanej w czasie ścinania próbki, odniesionej do pola powierzchni ścinanych przekrojów, przy czym zakłada się
równomierny rozkład naprężeń tnących w ścinanym
przekroju i pomija naprężenia pochodzące od zginania. Założenie to odbiega od rzeczywistości, tak więc
wartość Rt można tylko w dużym przybliżeniu uważać
za średnią wielkość naprężenia tnącego, nigdy zaś za
wytrzymałość materiału na proste ścinanie.
Próba ścinania wykazała różnicę jedynie ok. 5%
w maksymalnej sile ścinającej pomiędzy złączami wykonanymi z badanymi parametrami zgrzewania
(rys. 4). Najwyższe wartości (średnia 107,8 kN) stwierdzono dla próbek zgrzewanych parametrami nr 1 (krótki czas zgrzewania), a najmniejsze (102,2 kN) dla próbek zgrzewanych parametrami nr 3 (długi czas zgrzewania). W przeprowadzanych próbach wyznaczano dla danego połączenia nie tylko największą siłę
ścinającą, ale także pracę ścinania dla różnych etapów próby (rys. 3), co przedstawiono na rysunku 5.

b)

c)

Rys. 8. Strefy połączenia zgrzewanych tarciowo złączy aluminium
EN AW-5754 (EN AW AlMg3) – stal austenityczna (mikroskop świetlny, zgład nietrawiony, oznaczenie złączy wg tabl. 2): a – złącze nr 1,
b – złącze nr 2, c – złącze nr 3
Fig. 8. Jointing zones of friction welded joints: aluminium EN AW5754 (EN AW AlMg3) – austenitic steel (light microscope, polished
section non etched, designation of joints according to table 2): a – joint No. 1, b – joint No. 2, c – joint No. 3

6

Przegląd spawalnictwa 8/2010

Rys. 9. Zestawienie pracy ścinania zgrzewanych tarciowo połączeń
aluminium EN AW-5754 – stal austenityczna i wielkości powierzchni
osadu aluminium na stali
Fig. 9. List of shearing work of friction welded joints: aluminium EN
AW-5754 – austenitic steel and size of area of aluminium deposit on
steel

Badania wykazały, że w pracy ścinania dla analizowanych złączy występują duże różnice zależne od zastosowanych parametrów procesu. Jeżeli analizowany jest okres do wystąpienia największej siły ścinającej
(Ftmax), to praca ścinania wynosi odpowiednio dla parametrów zgrzewania 1÷3: 402 J; 245 J; 132 J. Gdy rozpatruje się okres dla siły F1, to jest dla siły mniejszej o 8
kN od Ftmax, to praca ścinania ma średnie wielkości odpowiednio 461 J; 270 J i 198 J. Jeżeli zestawione zostaną na jednym wykresie praca ścinania i oszacowana powierzchnia osadu aluminium pozostającego na
stali po próbie ścinania, to można zauważyć zależność
wzrostu pracy ścinania wraz z wielkością powierzchni pokrytej aluminium (rys. 9). Z badań wynika więc, że
praca ścinania może dostarczyć wiele istotnych informacji o właściwościach połączenia zgrzewanego.

Tablica III. Wyniki statycznej próby rozciągania i technologicznej
próby zginania badanych złączy stop aluminium EN AW-5754 – stal
X10CrNiTi 189 (parametry zgrzewania wg tabl. II)
Table III. Results of static tensile test and technological transverse bend test of tested joints: aluminium alloy EN AW-5754 – steel
X10CrNiTi 189 (designations according to table II)
Nr
1
2
3

Rm, MPa

Kąt zgięcia*,o

207

Miejsce złomu
stop Al

13 (14)
203,7

powierzchnia złącza
stop Al

7 (7,5)
196,7

powierzchnia złącza
powierzchnia złącza

3 (9)

powierzchnia złącza

* średnica trzpienia gnącego 20 mm (100 mm)
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Właściwości połączeń spawanych
stali bainitycznej 7CrMoVTiB10-10
Properties of welded joints of bainitic steel 7CrMoVTiB10-10

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań złączy spawanych stali żarowytrzymałej niskostopowej nowej generacji
T24 (7CrMoVTiB10-10). Ustalono, że zastosowane różne
warianty spawania nie wpływają istotnie na zmiany udarności i twardości spoin. Udarność spoin jest niższa od wymaganego minimum, natomiast twardość większa od dopuszczalnej 350 HV10. Aby spełnić wymagania normy należy złącza spawane rur o grubości 11 mm poddać obróbce cieplnej po spawaniu. Ponadto wykazano, że liniowe
wskazania na krawędzi spoin obserwowane podczas badań magnetycznych i interpretowane jako pęknięcia, nie
są niezgodnościami spawalniczymi. Liniowe wskazania są
wynikiem zmian pola magnetycznego w ostrym przejściu
spoiny do materiału spawanego.

In the article, results of tests of welded joints of
a new generation low-alloy creep-resistant steel of the
T24 (7CrMoVTiB10-10) type were presented. It was found
that different welding versions used did not influence considerably on changes of impact resistance and hardness
of welds. Impact resistance of welds is lower than the required minimum while hardness in higher than that allowable 350 HV10. To meet requirements of the standard, welded joints of pipes of the thickness of 11 mm should be
submitted to postweld treatment. Moreover, it was demonstrated that line indications on a toe of welds observed during magnetic inspections and interpreter as cracks were
not welding incompatibilities. Lin indications results from
changes of magnetic field in rapid transition of a fusion
weld to the material being welded.

Wstęp
Stal 7CrMoVTiB10-10 (T/P24) jest przykładem nowoczesnej stali bainitycznej stosowanej na ściany
szczelne komory paleniskowej kotła. Skład chemiczny
stali przedstawiono w tablicy I. Stal ta jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie sektora energetycznego na stale
mogące pracować w warunkach nadkrytycznych, które
są konsekwencją ciągłego rozwoju energetyki, determinowanego przez dwa główne czynniki – konieczność
zwiększania sprawności bloków oraz redukcję emisji
zanieczyszczeń, wymuszoną przez unijną dyrektywę.
Zwiększanie sprawności (poza budową nowych, zaawansowanych technologicznie konstrukcji) realizowane jest przez zwiększanie podstawowych parametrów
Krzysztof Pańcikiewicz, prof. dr hab. inż.
Edmund Tasak – AGH, mgr inż. Sławomir Kwiecień – ZRE Kraków.
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pracy bloków, czyli temperatury i ciśnienia (rys. 1a).
Zmniejszanie ilości zanieczyszczeń zawdzięczamy stosowaniu filtrów, niemniej jak widać na rysunku 1b, do
obniżenia ilości zanieczyszczeń przyczynia się również
podwyższenie temperatury pracy oraz ciśnienia.
Na rysunku 2 przedstawiono hipotetyczne grubości ścianek, jakie musiałby mieć rurociąg pracujący
w temperaturze 545ºC i przy ciśnieniu 19,1 MPa,
uwzględniając różne materiały. Jak widać konstrukcja
z klasycznej stali T/P22 (10CrMo9-10) musiałaby mieć
grubość 105 mm, natomiast z nowoczesnych stali
Tablica I. Skład chemiczny (analiza wytopowa) w % masowych stali
7CrMoVTiB10-10 wg PN-EN 10216-2
Table I. Chemical constitution (ladle chemical analysis) in percentage
by mass of the 7CrMoVTiB10-10 steel according to PN-EN 10216-2
C

Si Mn P

S

Cr Mo Ni Alc Cu Nb Ti

0,05 0,15 0,3
2,2 0,9
0,02 0,01
0,02
- - max max
max
0,1 0,45 0,7
2,6 0,1

-

V

N

B

0,05 0,2
0,0015
0,01
max
0,1 0,3
0,007

Rys. 1. Zmiana podstawowych parametrów pracy bloku: a – wraz
z rozwojem energetyki konwencjonalnej [2], b – ich wpływ na emisję
zanieczyszczeń [3, 5]
Fig. 1. Change of basic operations parameters of a unit: a – together
with development of conventional power industry [2], b – their influence on emission of pollutions [3, 5]
Rys. 2. Fragment rurociągu z uwzględnionymi grubościami ścianek przy zastosowaniu różnych stali do pracy w temperaturze 545°C
i ciśnieniu 19,1 MPa [4]
Fig. 2. Fragment of a pipeline with wall thicknesses taken into account when using
different steels for operations
in temperature of 545° C and
pressure of 19.1 MPa [4]

bainitycznych, T/P23 (7CrWVMoNb9-6) i T/P24
(7CrMoVTiB10-10) stosowanych na ściany szczelne
kotłów, byłaby blisko połowę cieńsza. Dla porównania
zamieszczono grubość rurki ze stali T/P91 (X10CrMoVNb9-1), używanej na przegrzewacze pary.
Jedną z najważniejszych właściwości stali stosowanych do pracy w podwyższonych temperaturach jest
wytrzymałość na pełzanie. Na rysunku 3 przedstawiono zależność wytrzymałości na pełzanie po 100 000 h
pracy od temperatury, dla stali stosowanych w energetyce. Żarowytrzymałość stali T/P24 przewyższa,
w temperaturach jej stosowania (wg normy do 540ºC),
zarówno klasyczną stal T/P22, jak i alternatywną stal
T/P23. Poza odpowiednimi właściwościami mechanicznymi czy plastycznymi od stali stosowanych
w energetyce wymaga się zarówno łatwej kształtowalności, jak i spawalności.
Celem badań był dobór odpowiednich warunków
spawania rur ze stali 7CrMoVTiB10-10 (T/P24) i określenie wpływu tych warunków na właściwości złączy
spawanych. Ponadto podjęto badania w celu wyjaśnienia obecności liniowych wskazań w przejściu między
spoiną a materiałem rury, obserwowanych w czasie
badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych.

Materiał i przebieg badań
Materiałem podstawowym były króćce z niskostopowej stali bainitycznej 7CrMoVTiB10-10 (T/P24)
o średnicy 48,3 mm i grubości ścianki 11,2 mm. Zgodnie z normą PN-EN ISO 15614-1 [6] zakres kwalifikowania przy spawaniu doczołowym obejmuje rury o grubości ścianek od 3 do 12 mm oraz średnicy od 25 mm
wzwyż. Spawanie przeprowadzono w czterech wariantach, przedstawionych w tablicy II. Wszystkie próby spawania wykonano zarówno w pozycji naściennej
PC, jak i pionowej, z dołu do góry PF.
Spawanie odbywało się ręcznie metodą 141 (rys. 4),
elektrodą wolframową o średnicy 2,4 mm z dodatkiem 2% tlenku toru. Gazem osłonowym i formującym był argon. Jako materiału dodatkowego użyto drutów firmy Böhler o handlowej nazwie P24–IG. Rysunek 5 przedstawia schemat przygotowania złącza oraz
Tablica II. Przyjęte warianty spawania
Table II. Accepted versions of welding

Rys. 3. Wytrzymałość na pełzanie po czasie 100 000 h w funkcji
temperatury stali stosowanych w energetyce [4, 5]
Fig. 3. Creep strength after 100,000 hours versus temperature
of steels used in power industry [4, 5]

Numer
próbki
(wariant)

Podgrzewanie
wstępne

Układanie ściegów

Wyżarzanie

1PC + 1PF

180ºC

z kontrolą temperatury międzyściegowej (<200ºC)

–

2PC + 2PF

180ºC

bez kontroli temperatury - ścieg
300ºC/3h
po ściegu

3PC + 3PF

180ºC

bez kontroli temperatury - ścieg
po ściegu

–

4PC + 4PF

–

bez kontroli temperatury - ścieg
po ściegu

–
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Rys. 4. a – podgrzewanie wstępne przed spawaniem, b – spawanie
Fig. 4. a – initial preheating before welding, b – welding

Rys. 5. Sposób przygotowania złącza przed spawaniem oraz schemat sczepiania obwodowego
Fig. 5. Method of preparing the joints before welding and diagram of
circumferential tack welding

sposób sczepiania obwodowego przed spawaniem.
Podgrzewanie wstępne (rys. 4a) realizowanie było za
pomocą nagrzewania palnikiem gazowym (gaz palny
propan-butan). Temperaturę podgrzewania oraz temperaturę międzyściegową kontrolowano za pomocą pirometru laserowego. Wyżarzanie po spawaniu wykonywano za pomocą specjalnie przystosowanej wyżarzarki.
Po spawaniu wykonano następujące badania: nieniszczące w 100% (wizualne, radiograficzne i magnetyczno-proszkowe) oraz niszczące (wytrzymałość na
rozciąganie złącza, udarność, twardość, badania makroskopowe i mikroskopowe).

Rys. 6. Przykłady badań nieniszczących złączy doczołowych: a – radiogram złącza doczołowego, b – wygląd powierzchni lica spoiny po
badaniach magnetyczno – proszkowych. Strzałkami zaznaczono liniowe wskazania proszku magnetycznego
Fig. 6. Examples of non-destructive testing of butt joints: a – X-ray
photograph of a butt joint, b – appearance of surface of a face of weld
after magnetic particle inspections. Line indication of magnetic particles are marked with arrows
Rys. 7. Wskazania liniowe ujawnione w badaniach magnetyczno-proszkowych (zaznaczono
strzałkami)
Fig. 7. Line indications disclosed in magnetic particle inspections (marked with arrows)

Badania nieniszczące
Badania wizualne nie wykryły żadnych niezgodności, przeprowadzono zatem badania magnetyczno-proszkowe i badania radiograficzne 72 h po zakończeniu spawania oraz powtórne badania magnetyczno-proszkowe 120 h po spawaniu, w celu ujawnienia
ewentualnych pęknięć zwłocznych. Wyniki badań zestawiono w tablicy III. Badania magnetyczno-proszkowe ujawniły w przejściu lica spoiny do materiału liniowe
wskazania na całej długości spoiny, które dyskwalifikowały złącza. W celu potwierdzenia obecności niezgodności spawalniczych na wszystkich króćcach przeprowadzono badania radiograficzne. Przykład wskazań liniowych w badaniach magnetyczno-proszkowych oraz
odpowiadający im eliptyczny radiogram przedstawiono
na rysunku 6. Aby sprawdzić charakter wskazań magnetycznych, w króćcach z dwóch kolejnych wariantów
zeszlifowano lico spoiny i ponownie poddano je badaniom magnetyczno-proszkowym po 120 h. Po zeszlifowaniu lica uzyskano wymaganą klasę jakości złącza
bez liniowych wskazań. Badania rentgenowskie wykazały jedynie przyklejenia, zakwalifikowane do klasy D.
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Rys. 8. Przykłady pomiarów kąta zwilżania: a – brzeg dolny,
b – brzeg górny spoiny
Fig. 8. Examples of measurements of wetting angle: a – lower toe,
b – upper toe of weld

W celu wyjaśnienia przyczyn występowania wskazań liniowych w badaniach magnetyczno-proszkowych wykonano dodatkową próbę polegającą na napawaniu warstw licowych na króciec przy różnych parametrach prądowo-napięciowych (1 – 120A/10V;
2 i 3 – 170A/12V) w pozycji PC. Badania magnetyczno-proszkowe wykazały obecność liniowych wskazań
zwłaszcza na przejściu ściegu dolnego (rys. 7). Aby
stwierdzić przyczynę występowania wskazań, z obszarów wykazujących obecność wskazań liniowych i bez
wskazań wycięto próbki do badań makroskopowych
i mikroskopowych. Badania te nie potwierdziły obecności pęknięć. Zmierzono więc kąt zwilżania przejścia lica
spoiny do materiału rury. Pomiary wykazały, że średni
kąt przejścia dla wszystkich próbek (kąt zwilżania dla

Tablica III. Wyniki badań magnetyczno-proszkowych i radiograficznych połączeń spawanych
Table III. Results of magnetic particle and radiographical inspection of welded joints
Badania
Nr

Magnetyczno-proszkowe
(72 h po spawaniu)

Radiograficzne
(72 h po spawaniu)

Magnetyczno-proszkowe
(120 h po spawaniu)

Klasa wymagana2

Klasa uzyskana2

Klasa wymagana1

Klasa uzyskana1

Klasa wymagana2

Klasa uzyskana2

2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

NS3i
NS3i
NS3i
NS3i
NS3i
NS3i
2x
2x
2x
2x

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Dab
Da
Dab
Da
B
Dabcd
Bx
Bx
Bx
Bx

–
–
–
–
–
–
2x
2x
2x
2x

–
–
–
–
–
–
2x
2x
2x
2x

1PC
1PF
2PC
2PF
3PC
3PF
4PC
4PF

Klasa wymagana i uzyskana według normy PN-EN 1435.
Klasa wymagana i uzyskana według normy PN-EN 1291.
a)
Przyklejenie [klasa D], b) podtopienie [klasa B], c) pęcherz gazowy [klasa B], d) wyciek [klasa B].
x)
Usunięte lico metodą szlifowania mechanicznego.
i)
Wskazania liniowe na całej długości spoiny – poziom akceptacji NS3 – nie spełnia kryteriów odbioru.
1)
2)

Tablica IV. Wyniki pomiarów kąta zwilżania
Table IV. Results of measurement of wetting angle
Nr próbki
Próbka 1
Próbka 2
Próbka 3

Krawędź

Średni kąt zwilżania, w stopniach

dolna
górna
dolna
górna
dolna
górna

35
10
25
8
24
4

stycznej natężenia pola magnetycznego, widocznej na
rysunku 9. Jak widać, pole rozproszenia od wady zlokalizowanej bezpośrednio w spoinie jest mniejsze od
samego magnetycznego pola rozproszenia związanego z przejściem pomiędzy materiałem rodzimym a spoiną. Oznacza to, że wystąpienie w tym miejscu wskazania nie musi odzwierciedlać rzeczywistej obecności
niezgodności spawalniczej, jednakże nie zmienia to
faktu, że według normy połączenie takie nie może zostać dopuszczone do eksploatacji.

ściegu dolnego) wynosi ok. 30o (rozrzut 24÷50o), natomiast ściegu górnego 8o (rozrzut 4÷18o). Przykłady zaznaczonych kątów przejścia pokazano na rysunku 8,
natomiast wyniki pomiarów zamieszczono w tablicy IV.

Specyfika badań
magnetyczno-proszkowych
Brak wyraźnych pęknięć powierzchniowych lub
podpowierzchniowych, jak również wystarczająca zwilżalność cieczy jeziorka napoiny skłania do analizy zjawisk fizycznych występujących podczas badania magnetyczno-proszkowego. Niezgodności wykrywane są
dzięki występowaniu zakłócenia magnetycznego pola
rozproszenia w okolicach niezgodności powierzchniowych i podpowierzchniowych (rys. 9). Przejawia się to
tym, że linie sił omijają nieciągłość, przez co część ulega zagęszczeniu w materiale, a część wychodzi na zewnątrz, zagęszczając naniesiony na powierzchni elementu ferromagnetyczny proszek [8, 9]. Magnetyczne pola rozproszenia mogą również powstawać na nierównościach spoin, w miejscach gwałtownej zmiany
przekroju oraz właściwości magnetycznych połączenia [9]. Wpływ nierówności powierzchni na wielkość
pola można przedstawić za pomocą zmiany składowej

Rys. 9. Magnetyczne pole rozproszenia: a – na szczelinie powierzchniowej, b – przy brzegu spoiny
Fig. 9. Magnetic stray field: a – on a surface gap, b – at a toe of weld
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Twardość napoin
Wykonano badania twardości napoin metodą Vickersa. Jako kryterium odbiorowe dotyczące maksymalnej twardości (ze względu na brak bezpośredniej wartości w normie [6]) przyjęto twardość dopuszczalną dla stali grupy 6, obrobionej cieplnie, równą
350 HV10. Podczas badań wartość ta w zasadzie nie
została przekroczona – dwa przypadki podczas pomiaru twardości próbki 1, spawanej z niższą energią liniową, na poziomie 351 HV10 mieszczą się w granicy błędu pomiarowego. Spawanie wyższym prądem (próbki 2 i 3), poza szerszą SWC, powoduje większy rozrzut
twardości w tej strefie (rys. 10).
Rys. 12. Mikrostruktura złącza spawanego: a – materiał rodzimy,
b – strefa nagrzana do temperatur Ac1-Ac3, c – strefa przegrzania,
d – spoina
Fig. 12. Microstructure of welded joint: a – native material, b – zone
heated to temperatures Ac1-Ac3, c – zone of overheating, d – fusion
weld

Rys. 10. Rozkład twardości w obszarze napoin wykonanych z różnymi parametrami (próbka 1 – 120A/10V, próbki 2 i 3 – 170A/12V)
Fig. 10. Hardness distribution in area of pudding welds carried out
with different parameters (sample 1 – 120A/10V, samples 2 and
3 – 170A/12V)

Badania makroskopowe
i mikroskopowe
Badania makroskopowe przeprowadzono na
wszystkich wykonanych króćcach. Stwierdzono poprawny układ ściegów bez niezgodności spawalniczych
(rys. 11).
Badania mikroskopowe wykonano dla wszystkich
obszarów złącza spawanego. Materiał rodzimy miał

Rys. 11. Makrostruktura połączeń spawanych: a – złącze wykonane
wg wariantu 1 z kontrolą temperatury międzyściegowej, b – złącze
wykonane wg wariantu 2 bez kontroli temperatury międzyściegowej
Fig. 11. Macrostructure of welded joints: a – joint carried out according to version 1 with control of inter-run temperature, b – joint carried out without control of inter-run temperature
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mikrostrukturę odpuszczonego bainitu (rys. 12a). Nagrzanie do zakresu temperatur Ac1-Ac3 spowodowało częściową przemianę banitu w austenit i przy chłodzeniu powstanie „świeżego” bainitu. W strukturze występuje więc wysokoodpuszczony bainit i bainit „świeży” (rys. 12b). W strefie normalizowania występuje bainit drobnoziarnisty, a w obszarze nagrzania do wysokich temperatur bainit z grubym ziarnem byłego austenitu (rys. 12c). Spoina ma kolumnowe ziarna z bainityczną mikrostrukturą (rys. 12d). Na podstawie dokonanych obserwacji wszystkich próbek stwierdzono, że
parametry spawania w sposób istotny nie wpływają na
mikrostrukturę spoiny i strefy wpływu ciepła.

Właściwości mechaniczne
złączy spawanych
Badania twardości wykonano wzdłuż dwóch linii, 1 mm od powierzchni górnej lica spoiny i 1 mm
od powierzchni dolnej graniowej. Przedstawione na
rysunku 13 rozkłady twardości wskazują, że twardości w strefie wpływu ciepła przekroczyły wartość
350 HV10, co według normy dyskwalifikuje złącze
i może być przyczyną powstawania pęknięć zimnych.
Występująca niesymetryczność twardości w strefie
wpływu ciepła przy grani spowodowana jest nierównomiernymi cyklami cieplnymi, wynikającymi z technologii spawania.
Przeprowadzone badania wytrzymałości na rozciąganie złączy spawanych wykazały, że wybór wariantu spawania nie wpływa na wytrzymałość, a wszystkie
wyniki spełniają wymagania normy [11] (rys. 14a). Podobny poziom wytrzymałości wynika z faktu, że pękanie próbek w czasie rozciągania występowało w materiale rury. Wyniki te są więc wytrzymałością stali,
a nie spoin.

Praca łamania próbek z karbem V w SWC jest bardzo wysoka (rys. 14b), natomiast żaden z wariantów
spawania nie zapewnił w spoinie pracy łamania powyżej 27J wymaganych przez normę [11].

>

Rys. 13. Rozkłady twardości w złączach spawanych
Fig. 13. Hardness distributions in welded joints

>

>

>

>

>

>

>

>

Rys. 14. a – wytrzymałość na rozciąganie, b – praca łamania złączy
wykonanych wg różnych wariantów
Fig. 14. a – tensile strength, b – breaking work, of joints carried out
according to different versions

Podsumowanie
Przeprowadzone badania nie wykazały wyraźnego
wpływu parametrów prądowo-napięciowych na współczynnik zwilżania i strukturę napoin. Większy kąt zwilżania przy dolnej krawędzi napoiny był wynikiem „ściekania” metalu spoiny przy spawaniu w pozycji PC. Obserwowane podczas badań magnetyczno-proszkowych
liniowe wskazania nie są więc pęknięciami i przyklejeniami. Ich obecność jest wynikiem zjawisk fizycznych
związanych z rozproszeniem pola magnetycznego w
miejscu dużego kąta przejścia między spoiną a materiałem spawanym. Przy małych kątach styku od strony
górnej spoiny (ostatni ścieg) wskazań liniowych nie obserwowano. Twardość wykonanych napoin nie przekroczyła w zasadzie dopuszczalnej wartości 350 HV10, a
stwierdzone podczas pomiarów pojedyncze wyniki na
poziomie 351 HV10 należy uznać za wartości mieszczące się w granicach błędu pomiarowego. Można zatem przyjąć, że zarówno napoina, jak i strefa wpływu
ciepła mają twardości spełniające wymagania normy.

Wytrzymałość na rozciąganie złączy spawanych
według różnych wariantów spełnia wymagania normy, lecz niewiele się różni między sobą. Jest to zrozumiałe, gdyż próbki pękały w materiale rurki, a zatem wytrzymałość złącza jest wytrzymałością materiału spawanego. Praca łamania w strefie wpływu ciepła nie zależy istotnie od przyjętego wariantu spawania i charakteryzuje się wysokimi wartościami powyżej 107 J. Natomiast praca łamania w spoinie we
wszystkich czterech przyjętych wariantach jest niższa
od 27 J i nie spełnia wymagań normy.
W spoinach doczołowych twardości w strefie
wpływu ciepła przekraczają dopuszczalną twardość
350 HV10. Należy zatem uznać, że złącza doczołowe
nie spełniają wymagań normy. Ponieważ żaden z wariantów spawania nie zapewnił wymaganych właściwości spoin, dlatego konieczne jest przy takiej grubości ścianek wykonanie obróbki cieplnej po spawaniu
w temperaturze wyższej od 300oC.
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Sekcja Spawalnicza

Inicjatywa Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP emisji monet poświęconych
wybitnym polskim spawalnikom: inż. Stanisławowi Olszewskiemu i prof. Stefanowi Bryle
12 kwietnia 2010 roku prezes dr inż. Jan Plewniak w imieniu ZG Sekcji Spawalniczej SIMP zwrócił się do Narodowego Banku Polskiego
z prośbą o emisję dwóch monet kolekcjonerskich upamiętniających wielkich Polaków: inż. Stanisława Olszewskiego i prof. Stefana Bryłę.
Poniżej prezentujemy odpowiedź NBP dotyczącą tej inicjatywy.
										
Narodowy Bank Polski
Departament Emisyjno -Skarbowy

Warszawa, 21.06.2010

Pan
Jan Plewniak
Prezes Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej
Stowarzyszenia Inżynierów i techników Mechaników Polskich
Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na Pana list z dnia 12 kwietnia br. pragnę serdecznie podziękować za przekazanie inicjatywy emisji monety kolekcjonerskiej upamiętniającej dwóch wielkich Polaków – inż. Stanisława Olszowskiego i prof. Stefana Bryły.
Uprzejmie informuję, iż wszystkie monety kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego muszą być emitowane zgodnie z rocznym planem emisji monet kolekcjonerskich obejmującym monety złote, srebrne oraz wykonane ze stopu Nordic Gold. Przy tworzeniu
powyższego planu brane są pod uwagę zarówno inicjatywy wewnętrzne, jak i wysoce cenione przez NBP inicjatywy zewnętrzne. Jednocześnie zgodnie z obowiązującym w Narodowym Banku Polskim zasadami decyzje dotyczące emisji monet kolekcjonerskich, podejmowane są po uprzednim zaopiniowaniu zgłoszenia inicjatywy emisyjnej przez Radę Historyków (organ opiniodawczo-doradczy).
W związku z powyższym, propozycja Pana Stowarzyszenia została przedłożona Radzie Historyków do rozpatrzenia na posiedzeniu, które odbyło się w kwietniu 2010 r.
Członkowie Rady Historyków po zapoznaniu się z zaproponowaną inicjatywą uznali, iż zasadnym jest upamiętnienie tych dwóch
wybitnych polskich naukowców, mając przy tym na względzie, iż ewentualna emisja takich monet powinna odbyć się w przyszłości.
w ramach nowej serii, która zastąpiłaby obecną serię poświęconą „Polskim podróżnikom i badaczom.”
Przekazując powyższe, jeszcze raz bardzo dziękuję za przekazanie do NBP bardzo cennej inicjatywy Pana Prezesa.
Z poważaniem
Wz. Dyrektora Departamentu
Emisyjno -Skarbowego
Michał Rudy
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Ryszard Krawczyk
Jan Plewniak

Przyczyny intensywnego zużycia
regenerowanych elementów
młyna cementowego
Causes of intensive wear of regenerated elements
of the cement grinding mill

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono efekty bardzo intensywnego zużywania się współpracujących powierzchni elementów młyna cementu. Opisano przyczyny tego zużycia,
proces regenerację oraz zalecenia naprawcze pozwalające doprowadzić urządzenie do pełnej sprawności użytkowej.

The effects of very intensive wear of cooperating cement mill elements are presented in the paper. The reasons of this wear, regeneration process and repairing
instructions are deseribed to bring the equipment to a
full efficiency.

WSTĘP
Trwałość elementów maszyn i urządzeń to odwieczny problem występujący w praktyce przemysłowej,
uwarunkowany nie tylko zużyciem, ale też warunkami
eksploatacyjnymi. Skrajnie niekorzystne warunki pracy
występują w przypadku elementów młynów cementowych oraz młynów kruszących węgiel w elektrowniach
(rys. 1). Ponieważ dotyczy to elementów wielkogabarytowych, a więc bardzo drogich, decyzja o podjęciu regeneracji jest z reguły w pełni uzasadniona.
Spośród wielu kryteriów zastosowania regeneracji, muszą być brane pod uwagę także te z grupy eksploatacyjnych, które dotyczą wytrzymałości zmęczeniowej eksploatowanego elementu, mającej wpływ na
ograniczoną liczbę możliwych regeneracji. Przy tak obciążonych dynamicznie elementach, jak misy obrotowe i współpracujące z nimi rolki w młynie pionowym
cementu, określenie zapasu trwałości zmęczeniowej
Dr inż. Ryszard Krawczyk, dr inż. Jan Plewniak – Samodzielny Zakład Spawalnictwa Politechniki Częstochowskiej.

Rys. 1. Widok ogólny pionowego młyna cementowego
Fig. 1. General view of vertical-type cement grinding mill
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– zresztą bardzo trudne – może nie gwarantować pełnego przebiegu międzyremontowego i doprowadzić
do decyzji o niestosowaniu kolejnej regeneracji, która
może spowodować groźną w skutkach awarię.
Opisane w artykule zagadnienie dotyczy przypadku
bardzo intensywnego zużywania się współpracujących
powierzchni elementów wielokrotnie regenerowanych.
Temat ten z inżynierskiego punktu widzenia jest bardzo
interesujący i wymaga znalezienia odpowiedzi na pytanie, jakie są przyczyny tego intensywnego zużycia oraz
co można zrobić, żeby doprowadzić urządzenie do pełnej sprawności użytkowej.

Stan techniczny uszkodzonej misy
obrotowej młyna cementowego
oraz analiza przyczyn
intensywnego zużycia
Na rysunku 2 przedstawiono widok ogólny misy obrotowej wraz z rolkami (pielgrzymami) rozdrabniającymi cement.
Obie współpracujące powierzchnie elementów misy
obrotowej oraz rolki tocznej wykonane są z segmentów
połączonych ze sobą spoinami i napawanych pojedynczą warstwą materiału o wysokiej odporności na ścieranie. Segmenty elementów roboczych wykonane są
ze staliwa stopowego chromowo-molibdenowego, podobnie jak warstwa napoiny. Widok uszkodzonej powierzchni napawanej misy obrotowej przedstawiono na

rysunku 3a po badaniach wizualnych, a na rysunku 3b
po badaniach penetracyjnych, które ujawniły występowanie bardzo licznych niezgodności.
W pierwszym etapie oceny zbadano fragmenty napoiny oddzielonej od uszkodzonej powierzchni w wyniku intensywnego procesu pękania (rys. 4).
Elementy te, o nieregularnych kształtach, miały
twardość ok. 60 HRC i liczne pęknięcia widoczne przy
dużym powiększeniu. W szczelinach pęknięć stwierdzono wprasowane kruszywo, które działając jak klin,
niszczyło napoinę (rys. 5).
Badania wykazały, że to intensywne zużycie nastąpiło w stosunkowo krótkim czasie po przeprowadzonej kolejnej regeneracji (po raz szósty czy
nawet ósmy) przez napawanie. Analiza udostępnionych materiałów pozwoliła przyjąć najbardziej
prawdopodobną hipotezę powstałych uszkodzeń
w warstwach napawanych misy obrotowej młyna pionowego cementu. Za bezpośrednią przyczynę należy
przyjąć wystąpienie intensywnych pęknięć w szerokiej
strefie warstwy lub kilku warstw napawanych. Pęknięcia występujące w napoinach o dużej twardości (powyżej 55 HRC) są dosyć często spotykane i nie stanowią dużego zagrożenia pod warunkiem ograniczonej intensywności występowania. W rozpatrywanym
przypadku mamy niewątpliwie do czynienia z bardzo
dużą intensywnością występowania pęknięć, wywołaną prawdopodobnie zbyt dużą liczbą warstw napawanych, w których kolejno kumulują się duże naprężenia i coraz częściej występujące pęknięcia. Można
zatem stwierdzić, że brak jest w bliskim obszarze warstwy wierzchniej plastycznego materiału, który przejąłby naprężenia wywoływane eksploatacją urządzenia. Powoduje to częstsze występowanie pęknięć,
co doprowadza do lawinowej destrukcji materiału.
Ponadto niewłaściwe przygotowanie powierzchni do
napawania i nieprawidłowo dobrane parametry technologiczne procesu dodatkowo sprzyjają powstawaniu

Rys. 2. Misa obrotowa z elementami współpracującymi – rolkami
Fig. 2. General view of the revolving pan together with the mating
elements – the rollers
Rys. 4. Próbki z uszkodzonej powierzchni napawanej misy obrotowej
Fig. 4. View of the samples taken from the damaged padded surface of the revolving pan

Rys. 3. Uszkodzone powierzchnie napawane misy obrotowej po badaniach: a – wizualnych, b – penetracyjnych
Fig. 3. General view of the damaged padded surfaces of the revolving pan after testing: a – visual testing, b – penetration testing
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Rys. 5. Próbki z wprasowanym kruszywem na powierzchniach
Fig. 5. View of the samples with aggregate pressed into surfaces

Rys. 13. Zgład makroskopowy
fragmentu oderwanej części napoiny – powiększenie 1,5 x
Fig. 13. Macroscopic metallographic specimen of the fragment of the torn-out pad weld
part– magnification 1,5 x

Rys. 6. Uszkodzona powierzchna napawania misy obrotowej
Fig. 6. View of the damaged padded surfaces of the revolving pan
Rys. 7. Miejsce po ostatniej naprawie uszkodzonej powierzchni napawanej misy obrotowej
Fig. 7. View of the spot where
the last repair of the damaged
padded surface of the revolving
pan was carried out
Rys. 8. Fragmenty złuszczonych i oderwanych części napoin po krótkim pobycie w komorze młyna
Fig. 8. Fragments of peeled and
torn-out parts of the pad weld
after short-time staying in the
grinding mill chamber
Rys. 9. Obce materiały metalowe po krótkim pobycie w komorze młyna
Fig. 9. Foreign metal materials
after short-time staying in the
grinding mill chamber

Rys. 10. Fragmenty złuszczonych i oderwanych części napoin oraz obce materiały metalowe po dłuższym pobycie
w komorze młyna
Fig. 10. Fragments of peeled
and torn-out parts of the pad
welds and foreign metal materials after longer staying in the
grinding mill chamber
a)

b)

Rys. 11. Fragment dużej oderwanej części napoiny: a – widok od
strony zewnętrznej, b – widok od strony wewnętrznej
Fig. 11. Fragment of the large torn-out pad weld part: a – view of the
external side, b – view of the internal side
Rys. 12. Widok od strony wewnętrznej fragmentu oderwanej
dużej części napoiny z licznymi
pęknięciami
Fig. 12. View of the internal side
of the fragment of the large torn-out pad weld part with numerous cracks

pęknięć. Trudno to ocenić, ponieważ nie zostały udostępnione szczegółowe dane dotyczące przygotowania materiału oraz technologii napawania. Nieznany
jest również dokładny przebieg eksploatacji elementu, występujących wcześniej uszkodzeń i charakteru
zużycia powierzchni oraz warunków regeneracji. Informacje te byłyby bardzo cenne do ustalenia przyczyn powstałych pęknięć.
W drugim etapie oceny stanu technicznego młyna
dokonano szczegółowych oględzin obiektu oraz zapoznano się z przebiegiem eksploatacji uwzględniającym
procesy regeneracji. Przeprowadzone oględziny elementów młyna, w szczególności misy obrotowej, wykazały wiele ubytków w warstwie napawanej, pokazanych na rysunku 6. Stwierdzono również licznie występujące pęknięcia o różnych rozmiarach, od kilkunastu
do kilkudziesięciu milimetrów długości i szerokości do
2 mm. Poddano także szczegółowym oględzinom miejsca ostatnich napraw lokalnych ubytków, które przeprowadzono cztery tygodnie wcześniej. Widok takiego miejsca po naprawie przedstawiono na rysunku 7.
Oględziny tych miejsc nie wykazały uszkodzeń (ubytków) oraz pęknięć w naprawianych ostatnio obszarach
napoin.
W wyniku przeglądu przestrzeni roboczej młyna stwierdzono znajdujące się luzem różne materiały,
w tym:
– fragmenty złuszczonych i oderwanych części napoin,
– obce materiały metalowe.
Oba rodzaje elementów wskazywały na ich krótszy
lub dłuższy pobyt w komorze roboczej młyna podczas
jego pracy. Wszystkie rodzaje znalezionych elementów
pokazano na rysunkach 8÷10.
Do największych elementów, jakie znaleziono
w młynie, należał duży fragment oderwanej napoiny.
Element ten oderwał się od warstwy napawanej podczas pracy młyna i spowodował zablokowanie urządzenia. Widok tego elementu o wymiarach: długość –
540 mm, szerokość – 145 mm, wysokość – 47 mm pokazano na rysunku 11.
Oględziny tego elementu wykazały liczne pęknięcia
świadczące o intensywności występowania naprężeń
i – co za tym idzie – dużej degradacji materiału. Na rysunku 12 pokazano fragment elementu od strony wewnętrznej z licznymi pęknięciami.
Na przekrojach poprzecznych tego elementu wykonano zgład makroskopowy i mikroskopowy celem
określenia właściwości napawanych warstw regeneracyjnych. Na rysunku 13 przedstawiono zgład makroskopowy przekroju poprzecznego próbki. Oględziny
zgładu ujawniają sześć lub siedem kolejnych warstw
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Rys. 14. Fragmenty zgładu mikroskopowego oderwanej części napoiny
Fig. 14. Fragments of the microscopic metallographic specimen of
the torn-out part of the pad weld

napawanych, układanych z dwóch różnych materiałów. Wykonane badania poszczególnych warstw napoin wykazały twardość 60÷64 HRC. Ponadto na podstawie zgładów makroskopowych stwierdzono występowanie pęknięć w niektórych warstwach napoin oraz
dość liczne wady w postaci wtrąceń niemetalicznych
i zanieczyszczeń głównie na liniach wtopienia poszczególnych warstw i ściegów.
Poza tym na zgładach mikroskopowych pojawiają
się dość liczne pęknięcia w strukturze poszczególnych
warstw, a także wady w postaci wtrąceń niemetalicznych i zanieczyszczeń. Powierzchnie zgładu mikroskopowego o powiększeniu 50x w wybranych warstwach
napoin przedstawiono na rysunku 14.
Oględziny zewnętrzne konstrukcji młyna ujawniły
niesymetryczne rozmieszczenie pierścienia oporowego misy obrotowej młyna. Przemieszczenie elementów
młyna zostało wywołane nierównomierną pracą układu.
Konsultacje ze służbami technicznymi odpowiedzialnymi za kompleksową regenerację elementów
młyna pozwoliły ustalić szczegóły tego procesu:
– napawanie całej powierzchni misy obrotowej wykonano przynajmniej sześciokrotnie, a prawdopodobnie ośmiokrotnie;
– proces napawania realizowano mechanicznie z wykorzystaniem obrotu misy, stosując metodę MAG
z użyciem drutu proszkowego samoosłonowego;
– stosowany materiał do napawania MILL 300 (MF 10GF-65 GRT) firmy Welding Alloys Group był zalecany przez producenta młyna. Spoiwo to zawiera złożone węgliki chromu i niobu, zapewniające wysoką
odporność na ścieranie oraz na uderzenia. Napoina
zachowuje dobre właściwości do temperatury 300oC;
– przed napawaniem oczyszczano wnętrze młyna,
a szczególnie powierzchnię misy w celu usunięcia
resztek kruszywa i podgrzewano materiał do temperatury ok. 100oC;
– zarys kształtu powierzchni napawanej misy kontrolowano wzornikiem odpowiadającym pierwotnemu
zarysowi wg dokumentacji producenta.

18

Przegląd spawalnictwa 8/2010

Kompleksowa regeneracja elementów młyna przeprowadzana była w cyklu jednorocznym.
Bieżące kontrole stanu technicznego młyna, realizowane średnio w cyklu czterotygodniowym, pozwalały
w sposób ciągły kontrolować stan techniczny regenerowanych powierzchni. Wykrywane podczas tych kontroli niewielkie ubytki na powierzchniach roboczych naprawiano na bieżąco metodą MAG w warunkach niezmechanizowanych – półautomatycznie z zastosowaniem drutu proszkowego samoosłonowego MILL 100
(MF 10-GF-60 GR). Ten materiał daje stopiwo o twardości ok. 60÷62 HRC i odpowiedniej zawartości węglików chromu bardzo odpornych na ścieranie, lecz
o ograniczonej odporności na uderzenia. Wykonane
napoiny charakteryzują się licznymi pęknięciami na powierzchni, powstającymi w wyniku uwalniania się naprężeń podczas chłodzenia.
Wnikliwa analiza opisanych czynników związanych
z eksploatacją elementów młyna, w tym z procesami
regeneracji kompleksowej i lokalnej, w pełni potwierdza przyjęte wcześniej hipotezy powstawania uszkodzeń w warstwach napawanych misy obrotowej młyna. W hipotezie przyjęto – jako najbardziej prawdopodobną przyczynę powstawania uszkodzeń – zbyt dużą
liczbę warstw napawanych, w których kolejno kumulowały się naprężenia i coraz liczniej występujące pęknięcia. Ponadto kolejne nakładane warstwy materiału napawanego oddalały coraz bardziej powierzchnię
roboczą od materiału podstawowego, charakteryzującego się większą plastycznością, który przejąłby naprężenia wywoływane eksploatacją urządzenia. Dodatkowym elementem, który miał negatywny wpływ na
trwałość regenerowanych warstw było niedostateczne
czyszczenie powierzchni, nieusuwanie pęknięć oraz
brak właściwego przygotowania powierzchni przed napawaniem.

Regeneracja elementów młyna
Szczegółowa analiza stanu technicznego elementów młyna pionowego po kilkuletniej eksploatacji stanowi podstawę do oceny dotychczasowych działań,
które doprowadziły do lawinowego – niekontrolowanego zużycia współpracujących elementów misy obrotowej oraz rolek. Zgromadzone informacje pozwalają na
wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej eksploatacji i ustalenie właściwych kryteriów eksploatacyjnych
celem uzyskania skutecznej poprawy pracy młyna
w dalszym okresie. Aby osiągnąć takie rezultaty, należy poprawić działania zarówno dotyczące bezpośredniej pracy młyna, jak również szczegółowej kontroli
oraz regeneracji lokalnej i kompleksowej.
Do bezpośredniej oceny pracy młyna należą głównie:
– poprawa systemu kontroli materiału wsadowego
w celu wyeliminowania dostawania się do wnętrza
młyna obcych materiałów metalowych, które bezpośrednio przyczyniają się do uszkodzeń powierzchni
roboczych elementów młyna – misy i rolek;

– poprawa pracy systemu automatycznej regulacji
położenia i nacisku rolek przez zwiększenie czułości układu z jednoczesną możliwością wykrywania
występujących przeciążeń;
– rygorystyczne przestrzeganie ustalonych terminów okresowych przeglądów, podczas których należy przeprowadzić szczegółowe oględziny wszystkich elementów młyna wg przyjętego harmonogramu, sporządzić szczegółowy raport oraz opracować
bieżącą ocenę i dalsze działania. W tym celu należy opracować harmonogram przeglądów okresowych oraz procedury poszczególnych działań kontrolnych i schematy raportów.
W wyniku okresowych działań kontrolnych i stwierdzonych uszkodzeń powierzchni roboczych elementów młyna, tj. misy obrotowej lub rolek, należy zregenerować uszkodzenia. W tym celu należy opracować
szczegółowe instrukcje technologiczne uwzględniające tryb przygotowania miejsca do regeneracji warunków naprawy i oceny po jej zakończeniu. Z obserwacji
dotychczasowych działań należy szczególnie zadbać
o warunki przygotowania, które dotychczas były niedostateczne, a mają kluczowe znaczenie dla procesu

regeneracji prowadzonego metodami spawalniczymi.
Ponadto należy uwzględnić korektę powierzchni przed
przystąpieniem do naprawy, celem uzyskania właściwego odwzorowania powierzchni roboczej, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej współpracy obu elementów roboczych. Po właściwym przygotowaniu powierzchni należy przed przystąpieniem do napawania
zastosować podgrzewanie wstępne materiału bazowego w zakresie temperatury (100÷150oC) zalecanych
przez producenta materiałów dodatkowych typu MILL
100 i MILL 300, aby obniżyć skłonności do występowania pęknięć w tworzonych napoinach. Materiał podstawowy należy utrzymać w tym zakresie temperatury podczas całego procesu regeneracji prowadzonego
w obszarze miejscowym lub kompleksowo na całej powierzchni elementu. Ponadto należy uwzględnić reżim
technologiczny w procesie napawania, stosując ograniczoną energię liniową, dzięki czemu uzyskuje się korzystniejsze właściwości w warstwie napawanej. Podczas napawania całych powierzchni należy kontrolować geometrię powierzchni roboczych obu współpracujących elementów, aby uzyskać prawidłowy kształt
zalecany przez producenta.

Wnioski
Kompleksowa regeneracja powierzchni roboczych misy obrotowej i rolek może być prowadzona w ograniczony sposób, tj. do pięciu warstw następujących bezpośrednio po sobie i o grubości do
ok. 25 mm. Przekroczenie tych granic będzie prowadziło do intensywnego zużycia powierzchni, tak jak
dotychczas. Po osiągnięciu maksymalnego zakresu
regeneracji nie należy więc jej kontynuować.
W takiej sytuacji należy zastosować jedną
z dwóch możliwości:
– dokonać wymiany segmentów misy obrotowej
lub rolek na nowe i kontynuować eksploatację,
prowadząc okresowe regeneracje powierzchni aż do ponownego osiągnięcia wymiarów
krytycznych;
– usunąć wszystkie warstwy napawane z elementu aż do materiału rodzimego, a następnie prowadzić napawanie powierzchni warstwą buforową, wyrównując powierzchnię i jednocześnie nadając jej dobre właściwości plastyczne; następnie napawać docelową warstwą odporną na zużycie i kontynuować eksploatację z okresową re-

generacją powierzchni aż do ponownego osiągnięcia wymiarów krytycznych.
Zastosowanie pierwszego wariantu jest najmniej
czasochłonną operacją, ale bardziej kosztowną, natomiast w drugim wariancie potrzebny jest dłuższy
czas postoju, ale za to koszt realizacji powinien być
niższy. Niezależnie od wyboru jednego z wariantów
należy przeprowadzić szczegółową kontrolę wzajemnego ustawienia elementów roboczych, tj. misy
obrotowej i rolek z nią współpracujących.
W całym procesie regeneracji elementów młyna powinien być prowadzony szczegółowy nadzór specjalisty inżyniera spawalnika o dużym doświadczeniu w realizacji procesów regeneracji metodami spawalniczymi. Nadzór ten powinien obejmować kontrolę elementów, sposób przygotowania do napawania oraz cały przebieg procesu napawania do zakończenia i oceny włącznie. Nadzór
powinien dotyczyć zarówno procesu naprawy lokalnej, jak i kompleksowej. Wdrożenie i przestrzeganie powyższych zasad powinno zapewnić właściwą eksploatację młyna cementowego.
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Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie spawania do
produkcji różnego rodzaju grzejników, kotłów grzejnych
oraz instalacji hydraulicznych i centralnego ogrzewania
w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce i w krajach
europejskich.

In the article, the use of welding for production of different types of heaters, heating boilers as well as hydraulic and central heating systems in the Poland’s twenty
years of independence afer World War I in Poland and
the European countries is presented.

Przemysł ogrzewniczy, związany ściśle z przemysłem budowlanym, dużo silniej niż inne gałęzie przemysłu ulega ujemnym wpływom wszelkich wstrząsów
politycznych i gospodarczych. Pierwsza wojna światowa sparaliżowała niemal całkowicie ruch budowlany na
ziemiach polskich. Na obszarze byłego zaboru pruskiego, mimo że nie było zniszczeń wojennych, niemal całkowicie zamarły inwestycje. W jeszcze gorszym położeniu znalazły się obszary należące do Austrii i Rosji,
bezpośrednio niszczone przez wojnę, a później okupowane. W efekcie na terenie Polski do 1919 roku przemysł ogrzewniczy praktycznie nie istniał [1]. Również
wczesne lata powojenne nie sprzyjały rozwojowi przemysłu budowlanego, a co za tym idzie, i ogrzewniczego. Budownictwo prywatne nie rozwijało się prawie
wcale, a budownictwo państwowe i komunalne walczyło z brakiem środków finansowych. Państwo polskie,
wracające do dawnej świetności, potrzebowało jednak
gmachów publicznych, obiektów przemysłowych i kulturalnych, a także domów mieszkalnych, co pozwoliło
na odrodzenie się przemysłu ogrzewniczego.
Rozwojowi ogrzewnictwa sprzyjało również udoskonalanie metod łączenia i możliwość zastąpienia
połączeń gwintowanych złączami spawanymi. Zaletą łączenia metodą spawania jest przede wszystkim
Dr inż. Anna Pocica – Politechnika Opolska.
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Rys. 1. Plan instalacji o przewodach z łącznikami gwintowanymi [2]
Fig. 1. Scheme of installation of ducts with threaded fasteners [2]

Rys. 2. Plan instalacji spawanej [2]
Fig. 2. Scheme of welded installation [2]

a)

a)

b)

b)

Rys. 3. Kolanka spawane: a – nacięcie prostej rury, b – zagięcie i
spojenie rury [3]
Fig. 3. Welded elbows: a – notch on straight pipe, b – pipe bend and
seal [3]

Rys. 5. Instalacja w kuchni: a – połączenia gwintowane, b – połączenia spawane
Fig. 5. Installation in the kitchen: a – screw joints, b – welded joints

Rys. 4. Spawanie rur ściętych pod kątem [3]
Fig. 4. Welding of pipes cut at an angle [3]

Rys. 6. Instalacja w łazience: a – połączenie gwintowane, b – połączenia spawane [4]
Fig. 6. Installation in the bathroom: a – screw joints, b – welded joints [4]

zmniejszenie masy instalacji, przez zmniejszenie średnicy rurek i wyeliminowanie kolanek, kołnierzy itp. Połączenia spawane są szczelniejsze od gwintowanych,
co eliminuje naprawy, a tym samym ogranicza koszty eksploatacji. Właśnie koszty były szczególnie istotne
w przypadku małych domów i willi podmiejskich [2].
Zastosowanie spawania do łączenia przewodów
nie oznaczało jedynie zastąpienia połączeń gwintowanych połączeniami spawanymi, lecz pociągało za sobą
zmiany kształtu instalacji grzewczej (rys. 1, 2) [2].
Jak widać z rysunków, spawanie ograniczyło liczbę połączeń do minimum. Większość kolanek usunięto
przez podgrzewanie rury palnikiem i wyginanie jej pod
żądanym kątem.
Kolanka tworzono również przez nacięcie prostej
rury (rys. 3a) i następne jej zagięcie i spojenie (rys. 3b)
albo przez spawanie rur ściętych pod odpowiednim kątem (rys. 4) [3].
W przypadku instalacji przedstawionej na rysunkach 1 i 2 wykonane zostały 23 połączenia spawane
oraz nagrzano i wygięto rury w 34 miejscach. Dzięki
temu usunięto 117 połączeń gwintowanych i zaoszczędzono 53 kształtki. Również w instalacji kuchni (rys. 5),
zamiast 16 kształtek zastosowano 11 spoin, a w łazience, zamiast 26 połączeń gwintowanych, wykonano 13
połączeń spawanych (rys. 6) [4].

a)

b)

Rys. 7. Grzejnik zwykły [3]
Fig. 7. Ordinary heater [3]

Rys. 8. Grzejnik rurowy [5]
Fig. 8. Tubular heater [5]

Spawanie stosowano także do produkcji grzejników. Najpopularniejszy był zwykły grzejnik (rys. 7),
wykonany ze wstęg blachy spojonej wzdłuż, a następnie zagiętej z dołu i z góry i ponownie spojonej.
W celu zmontowania całego grzejnika z poszczególnych elementów, do dolnej i górnej części każdego elementu przyspawano rurki doprowadzające
i odprowadzające wodę lub parę [3].
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Inny typ grzejnika to stalowy grzejnik rurowy (rys.
8) [5]. Segmenty grzejnika składały się z dwóch koncentrycznych rur, przygotowanych z cienkiej blachy.
Na pewnej długości rura zewnętrzna była karbowana,
celem zwiększenia sztywności i powierzchni grzewczej, a także w celach estetycznych. Odległość między rurami wynosiła ok. 5 mm, co umożliwiało cyrkulację wody. Aby zapewnić szczelne połączenia rury
zewnętrznej z wewnętrzną, brzegi wewnętrznej, nieco dłuższej rury, zaginano u góry i u dołu i spawano
na linii zagięcia. Spoinę maskowano nasadkami nakładanymi na rurę zewnętrzną, przymocowanymi w
kilku punktach. Elementy grzejnika ustawiano parami
i za pomocą rurek spawanych mocowano do rur doprowadzających i odprowadzających wodę lub parę.
Spawanie, wykorzystywane do produkcji grzejników
typowych, umożliwiało również wykonywanie grzejników dla indywidualnych potrzeb klientów. Przykładem
jest grzejnik – syfon, który przy możliwie najmniejszych
wymiarach miał bardzo dużą powierzchnię grzewczą.
Uzyskano ją, eliminując kształtki oraz kołnierze, a także stosując rurki o różnej długości i przekroju, przyspawane do wygiętej i spawanej ramy (rys. 9) [5].
We Francji do wytwarzania grzejników stosowano metalizację natryskową [6]. Na powierzchnię szklaną nanoszono pistoletem warstwę aluminium, tworząc
cienką folię, której opór elektryczny jest ok. 10 razy
większy od oporu folii tej samej grubości, wykonanej
z czystego metalu. Strona metalizowana jest matowa
o powierzchni drobnoziarnistej, a od strony niemetalizowanej szkło ma wygląd zwierciadła. Grzejniki elektryczne wykonane metodą metalizowania na szkle pracowały w stosunkowo niskiej temperaturze; w najcieplejszych miejscach nie przekraczała ona 150oC.
Grzejnik przedstawiony na rysunku 10 wykonano
z dwóch płyt, ze specjalnego niełamliwego szkła, na
których znajduje się taśma oporowa z natryśniętego
aluminium o długości 864 mm i szerokości 15 mm. Płyty umieszczono we wspólnej ramie, stronami metalizowanymi do siebie. Taśmy obu płyt połączono szeregowo. Moc radiatora wynosiła 900 W, a temperatura
w najcieplejszym miejscu 130oC. Wykonywano również grzejniki dekoracyjne, w których taśma oporowa była ułożona w postaci arabeski (rys. 11). Grzejnik
o długości taśmy 820 mm i szerokości 10 mm miał moc
700 W, przy napięciu pracy 110 V. Temperatura powierzchni wynosiła od 120 do 150oC.
Grzejniki wykonane metodą metalizowania wielkich
powierzchni szklanych stosowano w latach trzydziestych XX wieku do tzw. ogrzewania krytego, polegającego na ogrzewaniu ścian, sufitów i podłóg za pomocą
ciepłej wody o niewysokiej temperaturze 60oC [6].
Do ogrzewania krytego stosowano również układ
rurek stalowych umieszczonych pod posadzką [7].
Ogrzewanie podłogowe zainstalowano np. w kościele
ST. James w Vancouver. Składało się ono z 3500 rurek o średnicy 20 mm; wszystkie połączenia były spawane palnikiem acetylenowym (rys. 12). Po wykonaniu całej instalacji przeprowadzono próbę wodną pod
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Rys. 9. Grzejnik syfon
Fig. 9. Air-trap heater

Rys. 10. Grzejnik szklany natryskiwany aluminium
Fig. 10. Aluminium-sprayed
glass heater

Rys. 11. Grzejnik dekoracyjny
Fig. 11. Decorative heater

Rys. 12. Ogrzewanie podłogowe
Fig. 12. Floor heating

Rys. 13. Kociołek do ogrzewania wody
Fig. 13. Water-heating kettle

a)

b)

Rys. 14. Bojler: a – przed zamontowaniem, b – po zamontowana
Fig. 14. Boiler: – a before assembling, b – after

Rys. 15. Kotły do ogrzewania wodnego całkowicie spawane
Fig. 15. Completely-welded water-heating boilers

ciśnieniem 25 atm i po stwierdzeniu szczelności całość
zalano betonem grubości 40 mm. Temperatura wody
w instalacji wynosiła 55oC, ciśnienie 2 atm, temperatura podłogi na powierzchni betonu wynosiła 24oC, a na
wysokości człowieka 18÷20oC.
Kolejnym przykładem zastosowania spawania
w ogrzewnictwie są oryginalne i ciekawe rozwiązania
kociołków i kotłów grzewczych, niemożliwych do uzyskania inną metodą (rys. 13) [8].

Kociołek, przedstawiony na rysunku 13, umieszczony w piecu kuchennym, dawał ciepłą wodę do celów domowych i grzewczych. W piecach kuchennych
umieszczano również bojlery spawane (rys. 14), przeznaczone wyłącznie do zasilania grzejników centralnego ogrzewania.
Do ogrzewania stosowano również kotły całkowicie
spawane, zastępując nimi kotły żeliwne (rys. 15).
Spawanie było stosowane nie tylko do wytwarzania nowych, ale również do naprawy uszkodzonych kotłów grzewczych, jak to miało miejsce w fabryce acetylenu Towarzystwa Akcyjnego „Perun”
w Dąbrówce [9]. Naprawa polegała na wycięciu palnikiem uszkodzonych i zakamienionych rur, a następnie przyspawaniu rur nowych. Rur po wycięciu nie
łączono u góry, jak w pierwotnym rozwiązaniu, lecz
spawano do wbudowanego zbiornika, również wykonanego z blach spawanych. Takie rozwiązanie miało ułatwić kolejną wymianę rur w kotle. Po sprawdzeniu przyjętej technologii, rozwiązanie to zastosowano
również do naprawy kolejnego kotła, co pozwoliło na
dalszą ich eksploatację.
We wszystkich przedstawionych przykładach źródłem ciepła przy spawaniu był palnik acetylenowo-tlenowy. Inne metody spawania, np. spawanie elektryczne łukowe, nie znalazły zastosowania w ogrzewnictwie, głównie dlatego, że spawanie elektryczne wymagało dokładniejszego przygotowania krawędzi, a cienkie ścianki rur trudno było spawać łukiem [4].
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Paszport do Eksportu
W okresie od 20.09.2010 r. do 08.10.2010 r. polscy przedsiębiorcy z sektora MSP będą mieli możliwość uzyskania dotacji na działania związane z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.1. Środki przyznawane w ramach tego programu przeznaczone są na finansowanie inicjatyw związanych z np. udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udziałem w zorganizowanych
misjach gospodarczych za granicą, wyszukaniem i doborem partnerów na rynku docelowym, uzyskaniem niezbędnych dokumentów
do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny; doradztwem w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.
Procedura uzyskania dofinansowania jest dwuetapowa i obejmuje przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE) oraz część wykonawczą związaną z wdrożeniem PRE. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do przygotowania planu PRE w kwocie do 10,000 zł
(maks. 80% kosztów) oraz finansowanie działań określonych w Planie Rozwoju Eksportu w kwocie do 200,000 zł (maks. 50% kosztów).
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
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Wydarzenia

XLVII Studencka Sesja Naukowa
w Akademii Górniczo-Hutniczej

W dniu 6 maja 2010 r. po raz 47. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie została zorganizowana międzynarodowa Studencka Sesja
Naukowa Pionu Hutniczego, w której uczestniczyli studenci z 5 uczelni krajowych i 4 uczelni zagranicznych.
Sesja została podzielona na 23 sekcje tematyczne,
w których 431 studentów wygłosiło 358 referatów. Jest to
największa w Polsce studencka sesja naukowa. Jedną
z jej sekcji tematycznych była sekcja inżynierii spajania,
której koordynatorem był dr inż. Grzegorz Michta, opiekun Koła Naukowego Metaloznawców.
W sekcji inżynierii spajania studenci starszych lat prezentowali swoje prace, które wykonano w bieżącym roku
akademickim. Sesja studencka sekcji inżynierii spajania
odbyła się w ramach obchodów 60-lecia powstania Koła
Naukowego Metaloznawców. Łącznie studenci działający
w KN Metaloznawców wygłosili podczas tegorocznej sesji
33 referaty w dwóch sekcjach tematycznych, tj. inżynierii
spajania (20 referatów) oraz metaloznawstwa i inżynierii
powierzchni (13 referatów).
Warto wspomnieć, że inżynieria spajania ma ponad
siedemdziesięciopięcioletnią tradycję w AGH. W roku
1934 na ówczesnym Wydziale Hutniczym inż. Piotr Tułacz, Dyrektor Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawalnictwa i Cięcia Metali w Polsce, prowadził wykłady z obieralny przedmiotu Spawanie i cięcie metali. Na Międzynarodowym Kongresie Spawalniczym w Londynie w 1936 r. przyznano Srebrny Medal polskim konstruktorom inż. Piotrowi Tułaczowi i dyrektorowi Gollingowi, za pracę „Wyniki badań laboratoryjnych i prób
praktycznych złącza szynowego polskiej konstrukcji”.
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Od tamtych lat, aż do dnia dzisiejszego, prowadzone są
wykłady z zakresu szeroko pojętej inżynierii spajania.
Koło Naukowe Metaloznawców powstało w 1950 r. na
ówczesnym Wydziale Hutniczym i działa bez przerwy do
dnia dzisiejszego. Jest to jedno z najstarszych kół naukowych działających w AGH.
W roku 2003 została utworzona specjalność inżynieria
spajania na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Jest to jedyna specjalność w Polsce, która
jest utworzona na kierunku inżynieria materiałowa.
Otwierając obrady studenckiej Sesji Naukowej, prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej prof. dr hab. inż. Andrzej Ciaś podkreślił, jak
ważna jest praca studentów w kole naukowym i jej znaczenie w aktywnej działalności Uczelni oraz jej studentów. Wspomniał także, o istotności wykonywanych przez
studentów badań pozwalających na ich wszechstronny
rozwój, nie tylko teoretyczny. Profesor Andrzej Ciaś zaakcentował także, ile pracy i wysiłku włożyli studenci w
przygotowanie referatów. W jury zasiedli nie tylko pracownicy naukowi, ale także przedstawiciele przemysłu,
którzy podkreślili wysoki poziom wygłoszonych referatów. Ze względu na dużą liczbę wygłoszonych referatów
organizatorzy podzielili prelegentów na dwie podsekcje.
Przewodniczącym jury pierwszej podsekcji był prof. Edmund Tasak, a drugiej dr inż. Adam Kruk – z Akademii
Górniczo-Hutniczej. W skład komisji oceniającej referaty
weszli także przedstawiciele firm: Dariusz Baluch, Marzena Mirek – Lincoln Electric Bester Bielawa, Grzegorz
Skotnicki – Energoinstal Katowice, Tadeusz Furmański
– Karpacka Spółka Gazownicza, Tadeusz Silezin – Mostostal Kraków, Mirosław Łomozik – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Andrzej Zborowski – Prezes o/Kraków
Polskiego Towarzystwa Spawalniczego. W pracach jury
brali udział także pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH: dr inż. Aneta Ziewiec, dr inż. Sławomir Kąc oraz mgr inż. Sławomir Parzych.
Ze względu na pracę jury w dwóch podsekcjach, postanowiono przyznać po dwa, równorzędne pierwsze,
drugie i trzecie miejsca.
Laureatami XLVII Sesji Naukowej Pionu Hutniczego
w sekcji inżynierii spajania zostali:
I miejsce Krzysztof Pańcikiewicz (IV rok), Właściwości
połączeń spawanych stali bainitycznej w gatunku 7CrMoVTiB10-10 (T24),
I miejsce Michał Wańczyk (III rok), Przyczyny powstania niezgodności spawalniczych w złączach
spawanych ze stali X6CrNiTi18-10,
II miejsce Jarosław Piątek (III rok), Analiza spoin pachwinowych stali klasy 355 wykonanych metodą 136 w pozycjach PB i PF,

II miejsce

Waldemar Radomski (III rok), Analiza spoin pachwinowych stali klasy 355 wykonanych
metodą 135 w pozycjach PB i PF,
III miejsce Łukasz Rogoda (III rok), Przyczyny występowania nieszczelności w rurociągu wody chłodzącej,
III miejsce Bartosz Tenerowicz (IV rok), Rentgenowska ilościowa analiza fazowa austenitu szczątkowego
po obróbce cieplnej złączy spawanych stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo.
Przedstawiciele firm zasiadający w jury wręczyli swoje wyróżnienia dla najlepszego ich zdaniem referatu. Wyróżnienia otrzymali od:
– Lincoln Electric Bester – Natalia Rafalska, Waldemar
Radomski,
– Karpackiej Spółki Gazowniczej – Mateusz Kurczab,
– Mostostalu Kraków – Jarosław Piątek,
– Energoinstalu Katowice oraz od przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – Krzysztof Pańcikiewicz,
– Prezesa Polskiego Towarzystwa Spawalniczego
o/Kraków – Longin Stolarczyk.
Po wręczeniu nagród i wyróżnień, na zakończenie sesji naukowej, prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH prof. Andrzej Ciaś podsumował jej przebieg i pogratulował wszystkim uczestnikom.
Podziękował także wszystkim członkom jury za ich czas
oraz wnikliwe oceny.

a także ujawnienie struktury i właściwości materiału rodzimego i napoiny. Pozytywne wyniki badań będą podstawą do opracowania WPS.
Mateusz Kocon
Struktura i właściwości złączy spawanych stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo po obróbce cieplnej
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Aneta Ziewiec
Przedmiotem pracy była analiza struktury oraz zbadanie właściwości złączy spawanych stali nierdzewnych
martenzytycznych i półmartenzytycznych utwardzanych
wydzieleniowo po różnych rodzajach obróbki cieplnej. Badania przeprowadzono na trzech stalach o handlowych
nazwach 15-7Mo, 17-7PH, 17-4PH. Złącza poddano różnym wariantom obróbek cieplnych i ustalono wpływ obróbki cieplnej na strukturę i twardość złączy spawanych.
Łukasz Kozdroń
Wpływ parametrów chłodzenia na mikrostrukturę symulowanej strefy wpływu ciepła w stali martenzytycznej utwardzanej wydzieleniowo
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Aneta Ziewiec
Badano wpływ różnych prędkości chłodzenia na strukturę strefy wpływu ciepła stali martenzytycznej utwardzanej wydzieleniowo. Próbki nagrzewano indukcyjnie i rejestrowano parametry cykli cieplnych. Zbadano charakter
i rodzaje struktur powstałych przy różnych szybkościach
chłodzenia.
Adrian Kula
Wpływ energii liniowej na mikrostrukturę i właściwości
złącza spawanego ze stali P355NH
Opiekun naukowy referatu: mgr inż. Sławomir Parzych

Wygłoszone referaty
Szczepan Jagielski
Napawanie rur kotłowych K18 drutem z nierdzewnej
stali austenitycznej
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Aneta Ziewiec
Omówiono zagadnienia napawania rur kotłowych
K18 drutem z nierdzewnej stali austenitycznej. Materiał do badań został dostarczony przez Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe. Rury tego typu wykorzystywane są do budowy kotłów, a zabieg napawania ma na
celu wydłużenie czasu pracy całej instalacji, która narażona jest na utlenianie w podwyższonej temperaturze.
Przeprowadzone badania penetracyjne, ultradźwiękowe, makroskopowe, mikroskopowe oraz pomiar twardości miały na celu wykrycie ewentualnych niezgodności,

Celem pracy był dobór optymalnych parametrów spawania w celu uzyskania żądanych właściwości złącza:
HV, KV, Rm, Re i przeprowadzenia obróbki cieplnej złącza
po spawaniu w celu zapewnienia żądanych właściwości.
W pracy przedstawiono wyniki badań złącza bez obróbki
cieplnej oraz po obróbce cieplnej po spawaniu. Zbadano
wpływ energii liniowej i obróbki cieplnej na mikrostrukturę
i właściwości wykonanego złącza. Wyniki badań pozwoliły na dobór optymalnej energii liniowej oraz opracowanie i
zatwierdzenie technologii spawania.
Mateusz Kurczab
Odporność na ścieranie złącza zgrzewanego elementów
ze staliwa bainitycznego po średnim odpuszczaniu
Opiekunowie naukowi referatu: mgr inż. Sławomir
Parzych, dr inż. Janusz Krawczyk
Jednym z ważniejszych elementów toru jest rozjazd, szczególnie narażony na intensywne zużycie.
Krzyżownice, które są jednym z najważniejszych elementów rozjazdu, wykonuje się ze staliwa manganowego. Nowym materiałem, nad którym obecnie pro-
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wadzone są obszerne badania, jest staliwo o strukturze bainitycznej. Szyny skrzydełkowe z rozjazdem łączy się metodą zgrzewania. Aby uzyskać dobre właściwości połączenia, obszar złącza poddaje się zabiegowi
wyżarzania normalizującego oraz odpuszczania. Celem pracy było określenie wpływu mikrostruktury i właściwości na zużycie ścierne obszaru złącza zgrzewanego elementów ze staliwa bainitycznego. Wyniki badań pozwolą wyjaśnić mechanizm zużycia oraz dobrać
optymalną obróbkę cieplną.
Marcin Laprus
Wpływ metody spawania na mikrostrukturę i właściwości
złącza spawanego ze stali T24 (7CrMoVTiB10-10)
Opiekun naukowy referatu: mgr inż. Sławomir Parzych
Jednym z nowszych materiałów stosowanych na
ściany szczelne kotłów o parametrach nadkrytycznych
jest stal niskostopowa 7CrMoVTiB10-10 (T24) o strukturze bainitycznej. Zaletą tej stali jest możliwość spawania
bez konieczności stosowania zabiegów obróbki cieplnej,
co pozwala na wykonywanie elementów o dużych wymiarach. Istotnymi czynnikami wpływającymi na właściwości złącza niepoddanego obróbce cieplnej jest optymalny dobór parametrów spawania oraz materiału dodatkowego. Celem pracy było zbadanie wpływu różnych
metod spawania (SAW i TIG) na mikrostrukturę i właściwości złącza spawanego. W opisywanej pracy przeprowadzono badania mikrostruktury, twardości oraz udarności spoiny i SWC w temperaturach +20 i –20oC. Ustalono, że niezależnie od metody spawania udarność spoiny
jest niska, co przeczy zapewnieniom producentów stali zalecających stosowanie tej stali bez obróbki cieplnej
po spawaniu.
Rafał Lis
Wpływ obróbki cieplnej po spawaniu na zmianę struktury i właściwości napoin
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund Tasak
W procesie napawania regeneracyjnego stali niskostopowych, ulepszanych cieplnie, w strefie wpływu ciepła obserwuje się znaczny wzrost twardości. Te lokalne
wzrosty twardości są przyczyną pękania elementów regenerowanych w czasie eksploatacji. Celem badań było
zbadanie wpływu temperatury obróbki cieplnej po spawaniu na zmianę twardości napoiny i strefy wpływu ciepła. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono parametry obróbki cieplnej gwarantujące uzyskanie twardości strefy wpływu ciepła zapewniającej odporność na
pękanie w czasie eksploatacji.
Piotr Łazarz
Problemy przy spawaniu stali o podwyższonej wytrzymałości
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Aneta Ziewiec
Omówiono problemy występujące przy spawaniu
niskowęglowych stali konstrukcyjnych o podwyższonej
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wytrzymałości po obróbce cieplno-plastycznej. Przeprowadzono badania makroskopowe oraz mikroskopowe
złączy spawanych wykonanych metodą GMA. Ustalono,
że zbyt duży prąd spawania ściegu graniowego złącza
pachwinowego powoduje powstanie pęknięć gorących
krystalizacyjnych. Dobrano parametry spawania i sposób przygotowania elementów gwarantujące uzyskanie
złączy bez pęknięć.
Bolesław Palczewski
Mechanizm pękania stali nierdzewnej 13-8Mo
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Aneta Ziewiec
Stale nierdzewne utwardzane wydzieleniowo typu
13-8Mo są stosowane na zawory, koła zębate, wypusty,
wały oraz na elementy w przemyśle lotniczym. Cechuje
je bardzo wysoka odporność na korozję, dobra wytrzymałość, plastyczność i twardość, jeśli są właściwie obrabiane cieplnie. Celem pracy było określenie rodzaju pęknięć występujących w stali 13-8Mo. Ustalono charakter
powstałych pęknięć i wyjaśniono mechanizm pękania.
Ponadto zbadano strukturę i właściwości złącza spawanego stali 13-8Mo po różnych rodzajach obróbki cieplnej.
Krzysztof Pańcikiewicz
Właściwości połączeń spawanych stali bainitycznej
z gatunku 7CrMoVTiB10-10 (T24)
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
W pracy przedstawiono wyniki badań złączy spawanych żarowytrzymałej stali niskostopowej nowej generacji T24 (7CrMoVTiB10-10). Ustalono, że zastosowane różne parametry spawania nie wpływają istotnie na
zmiany udarności i twardości spoin. Udarność spoin jest
niższa od wymaganego minimum, natomiast twardość
wyższa od dopuszczalnej 350 HV10. Aby spełnić wymagania normy, należy złącza spawane rur o grubości 11
mm poddać obróbce cieplnej po spawaniu. Ponadto wykazano, że liniowe wskazania na brzegu spoin obserwowane podczas badań magnetycznych i interpretowane
jako pęknięcia, nie są niezgodnościami spawalniczymi.
Liniowe wskazania są wynikiem zmian pola magnetycznego w ostrym przejściu spoiny do materiału spawanego. Przeprowadzone badania pozwolą na opracowanie
technologicznej instrukcji spawania (WPS).
Jarosław Piątek
Analiza spoin pachwinowych stali klasy 355 wykonanych
metodą 136 w pozycjach PB i PF
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Grzegorz Michta
W pracy przedstawiono metodę spawania GMAW
(MIG/MAG) drutem proszkowym rutylowym oraz jej zalety. Zaprezentowano podstawowe rodzaje drutów rutylowych do spawania blachy o grubości 10÷15 mm dla stali klasy 355 przy użyciu metody 136. Spawanie wykonywano w dwóch pozycjach, tj. nabocznej i pionowej z dołu
do góry (PB i PF). Przedstawiono problemy związane ze

spawaniem grubych elementów. Na otrzymanych złączach wykonano badania makro- i mikroskopowe, oceniono geometrię spoin, głębokość wtopienia oraz rozkład
mikrotwardości. Próbki użyte do badań zostały wykonane
w Lincoln Electric Bester w Bielawie.
Waldemar Radomski
Analiza spoin pachwinowych stali klasy 355 wykonanych
metodą 135 w pozycjach PB i PF
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Grzegorz Michta
W pracy przedstawiono metodę spawania materiałów GMAW (MIG/MAG) łącznie z parametrami wpływającymi na geometrię złącza spawanego. Zaprezentowano podstawowe rodzaje drutów metalicznych pełnych do
spawania blach o grubości 10÷15 mm dla stali klasy 355
przy użyciu metody 135 (drut metaliczny pełny). Spawanie
wykonywano w dwóch pozycjach, tj. nabocznej i pionowej
z dołu do góry (PB i PF). Na otrzymanych złączach wykonano badania makro- i mikroskopowe, oceniono geometrię spoin, głębokość wtopienia oraz rozkład mikrotwardości. Próbki użyte do badań zostały wykonane w Lincoln
Electric Bester w Bielawie.
Natalia Rafalska
Analiza złączy doczołowych wykonywanych metodą 121
z wykorzystaniem technologii Power Wave AC/DC TM
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Grzegorz Michta

Monika Słota
Analiza złączy doczołowych wykonywanych metodą 121
z wykorzystaniem technologii tradycyjnej (DC+)
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Grzegorz Michta
W pracy przedstawiono zalety i wady spawania łukiem krytym (metoda 121) z wykorzystaniem technologii
„tradycyjnej” (DC+). Opisano procedurę wykonywania
złączy oraz wpływ parametrów spawania na ich jakość.
Próbki do badań wykonano w Lincoln Electric Bester
w Bielawie. Na otrzymanych złączach wykonano badania makro- i mikroskopowe, oceniono geometrię spoin,
głębokość wtopienia oraz rozkład mikrotwardości.
Longin Stolarczyk
Analiza pęknięć powstałych podczas napawania stali
nierdzewnych
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Aneta Ziewiec
W pracy przedstawiono wyniki badań charakteru
pęknięć powstałych podczas napawania metodą TIG.
Ustalono, że w spoinie powstają pęknięcia gorące krystalizacyjne, a przyczyną ich powstania są nadmierne
odkształcenia wywołane dużą sztywnością złącza.
Piotr Sularz
Wpływ odpuszczania wysokiego na mikrostrukturę
i właściwości złącza zgrzewanego
Opiekun naukowy referatu: mgr inż. Sławomir Parzych

W pracy przedstawiono wyniki badań spoin wykonanych metodą 121 z wykorzystaniem technologii Power
Wave AC/DC TM. Technologia Power Wave AC/DC TM
oferuje nową jakość w spawaniu łukiem krytym. Oprócz
standardowych korzyści tej metody, takich jak wysoki
współczynnik natapiania i perfekcyjny przetop, oferuje dodatkowo wzmocnioną kontrolę i większą stabilność łuku.
Z Power Wave AC/DC można czerpać korzyści, jakie dają
dwa różne typy urządzeń: urządzenia SAW DC – prędkość, duży współczynnik natapiania i wtopienie oraz SAW
AC – gwarantujące dużą odporność na ugięcie łuku. Próbki użyte do badań zostały przygotowane w Lincoln Electric Bester w Bielawie. Na otrzymanych złączach wykonano badania makro- i mikroskopowe, oceniono geometrię
spoin, głębokość wtopienia oraz rozkład mikrotwardości.

W procesie odlewania staliw bainitycznych często powstają liczne wady odlewnicze, dodatkowo odlane staliwa
mają dendrytyczną strukturę oraz charakteryzują się niejednorodnością chemiczną. W celu uzyskania optymalnej
struktury do dalszego procesu zgrzewania staliwa przeprowadza się obróbkę cieplną polegającą na wyżarzaniu normalizującym. Proces zgrzewania niekorzystnie wpływa na
strukturę w strefie złącza, dlatego też niezbędne jest ponowne wyżarzanie normalizujące i odpuszczanie. W ramach pracy przeprowadzono proces zgrzewania oraz obróbkę cieplną złączy zgrzewanych. Zbadano strukturę i
właściwości połączenia w różnych stanach obróbki cieplnej. Ustalono, że wysoką udarność staliwa i złącza uzyskuje się po odpuszczaniu w temperaturze 650oC i wyższej.

Łukasz Rogoda
Przyczyny występowania nieszczelności w rurociągu
wody chłodzącej
Opiekun naukowy referatu: mgr inż. Sławomir Parzych

Bartosz Tenerowicz
Rentgenowska ilościowa analiza fazowa austenitu szczątkowego po obróbce cieplnej złączy spawanych stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Małgorzata Witkowska

Celem pracy było ustalenie przyczyn występowania
nieszczelności w rurociągu wody chłodzącej. Po okresie
krótkiej eksploatacji w obszarze złącza spawanego wystąpiły lokalne wżery korozyjne. W pracy przedstawiono
schemat instalacji i przykłady skorodowanych elementów. Stwierdzono, że miejscami zapoczątkowania korozji
były niepoprawnie wykonane złącza spawane oraz niezgodności spawalnicze, takie jak: niepełne przetopienia
grani, wycieki oraz porowatość grani.

Celem badań była ilościowa analiza fazowa austenitu szczątkowego w złączu spawanym metodą TIG stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo po obróbce
cieplnej w różnych temperaturach. Badano złącza spawane stali 17-7PH, 17-4PH oraz 15-7Mo. Wykonano rentgenowską ilościową analizę fazową (RIAF). Na podstawie linii dyfrakcyjnych płaszczyzn (111) i (110) austenitu i martenzytu określono udziały objętościowe obu faz po różnych zabiegach obróbki cieplnej.
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Michał Wańczyk
Przyczyny powstania niezgodności spawalniczych w złączach spawanych ze stali X6CrNiTi18-10
Opiekunowie naukowi referatu: dr inż. Bogdan Pawłowski,
dr inż. Janusz Krawczyk, dr inż. Piotr Bała, mgr inż. Sławomir Parzych
W pracy przedstawiono niezgodności spawalnicze powstałe w złączach spawanych rurociągu wody
chłodzącej średnicy 323,9x4 mm wykonanego ze stali X6CrNiTi18-10. Analiza niezgodności spawalniczych
oraz przyczyn ich powstania została wykonana na podstawie badań składu chemicznego spoiny oraz materiału rodzimego rurociągu, badań radiograficznych
i penetracyjnych spoin oraz obserwacji zgładów metalograficznych spoin.

Grzegorz Wilgier
Wpływ odpuszczania średniego na mikrostrukturę i właściwości złącza zgrzewanego
Opiekun naukowy referatu: mgr inż. Sławomir Parzych
Celem pracy było zbadanie wpływu odpuszczania
średniego na mikrostrukturę i właściwości złącza zgrzewanego. Zbadano mikrostrukturę i rozkład twardości
wzdłuż powstałych zgrzein. Wyniki badań wykazały, że po
procesie zgrzewania odpuszczanie w zakresie temperatury 300÷550oC powoduje obniżenie właściwości plastycznych złącza. Dlatego też odpuszczanie złącza zgrzewanego po normalizowaniu nie jest wskazane w tym zakresie temperatury.
Opracowali: Edmund Tasak i Grzegorz Michta,
zdjęcia: Stanisław Malik

W następnym numerze

Zbigniew Mirski, Kazimierz Granat, Hubert Drzeniek,
Tomasz Piwowarczyk, Tomasz Wojdat
Badanie zwilżalności lutów cynkowych na powierzchni aluminium i innych metali
Wiesław Derlukiewicz, Andrzej Ambroziak,
Zbigniew Bartnik, Piotr Białucki
Lutowanie miękkie stali kwasoodpornej z ołowiem
J. Wilden, S. Jahn, N. Sabelfeld, L. Rehfeldt, T. Luhn,
S.F. Goecke, E. Schmid, U. Berger
Lutowanie miękkie i twarde – energoefektywne procesy spajania
Andrzej Winiowski
Lutowność w lutowaniu twardym – definicje i przykłady jej badania
Maciej Różański
Nowoczesne metody lutospawania
Marcin Bąkała
Określanie wybranych parametrów lutowności lutów bezołowiowych na zautomatyzowanym systemie „tester lutowności”
Igor Pashkov, Alexey Pashkov
Osiągnięcia w technologiach lutowania indukcyjnego – jak to
zrobić łatwiej?
Andrzej Ambroziak, Artur Lange, Sylwia Mosińska
Pomiary temperatury topnienia zamienników lutów cynowoołowiowych
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Johannes Wilden, Simon Jahn, Taoufiq Hannach
Rozprzestrzenianie ciepła w spajaniu za pomocą wielowarstwowych folii nanostrukturalnych
A. Demmler, F. Vogler, D. Elsenheimer
Zastosowanie lutów twardych do łączenia części maszyn wytwarzanych w procesie hydroformowania
Adam Dębski, Zbigniew Moser, Władysław Gąsior
SURDAT 2 – baza danych właściwości fizykochemicznych
wybranych lutów
Piotr Białucki, Wiesław Derlukiewicz
Właściwości złączy lutowanych w stalowych ramach rowerowych
Andrzej Łosieczka, Lesław Sozański
Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych miedzianych połączeń lutowanych
Zbigniew Moser, Władysław Gąsior, Krystyna Bukat,
Przemysław Fima, Janusz Sitek, Janusz Pstruś
Właściwości zwilżające lutów In-Sn, Sn-Ag-In i Sn-Ag-Cu-In
Krystyna Bukat, Janusz Sitek, Zbigniew Moser,
Władysław Gąsior, Marek Kościelski , Janusz Pstruś
Wpływ dodatków indu do stopów SnZnBi na właściwości
zwilżające podłoży stosowanych w elektronice
Marcin Bąkała, Krzysztof Strzecha,
Tomasz Koszmider, Anna Fabijańska
Skomputeryzowany system „thermo-wet” do wyznaczania
własności fizyko-chemicznych lutów twardych

Targi, konferencje, seminaria

XVII Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza
Spawanie w Energetyce
W dniach 20–23 kwietnia 2010 r. odbyła się XVII
Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza pod nazwą
Spawanie w Energetyce.
Organizatorami konferencji byli: Polskie Towarzystwo Spawalnicze Oddział w Opolu i Politechnika Opolska. Zgodnie z tradycją konferencje te odbywają się
co dwa lata i organizowane są w okresie wiosennym
w różnych miejscach kraju. Tegoroczna konferencja
odbywała się niedaleko Opola w ośrodku wczasowym
położonym nad jeziorem Turawskim.
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Zygmunt Bienias – Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Oddział Opole
Tomasz Derwich – PTS, Oddział Opole
Anna Pocica – Politechnika Opolska
Andrzej Nowak – Politechnika Opolska
KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak – Politechnika
Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – Instytut Spawalnictwa
Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak – Akademia Górniczo-Hutnicza
Zgodnie z programem konferencji odbyło się ogółem VI sesji referatowych, w których autorzy zaprezentowali 18 referatów o tematyce:
1. Adamiec J., Więcek M., Gawrysiuk W. – Doświadczenia przy spawaniu łukiem krytym paneli ścian
szczelnych kotłów z bainitycznej stali 7CrMoVTiB
10-10
2. Białucki P., Derlukiewicz W. – Pęknięcia spoin
w złączach spawanych szyn dźwigowych
3. Czuchryj J., Sikora S., Staniszewski K. – Zasada
oceny stanu złączy spawanych na podstawie badań
radiograficznych według norm PN-EN ISO 5817
i PN-EN 12517-1
4. Czuchryj J., Sikora S. – Badania wizualne złączy
spawanych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
ISO 5817 oraz PN ISO 13919-1
5. Czuchryj J., Sikora S., Hyc K. – Optymalizacja zasad oceny jakości złączy spawanych na podstawie
normy PN-EN ISO 5817 w odniesieniu do pęcherzy
gazowych

6. Gawrysiuk W., Więcek M., Adamiec J. – Spawanie
paneli ścian szczelnych z T/P24 (7CrMoVTiB10-10).
Fakty i mity
7. Krawczyk R., Plewniak J. – Regeneracja elementów młyna cementu – analiza intensywnego zużycia
i zalecenia naprawcze
8. Kudła K., Wojsyk K. – Możliwości ograniczania ilości wprowadzanego ciepła podczas procesów napawania
9. Lange A., Miazga K. – Zastosowanie drutów proszkowych do wykonywania połączeń spawanych ze
stali molibdenowych i chromowo-molibdenowych
w przemyśle energetycznym
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10.Laska J., Nogalski M., Smith T. – Naprawa wałów
wirników turbin parowych
11.Philips A., Nowak M., Nowak M. – Spawanie
elektronowe w ciśnieniu zredukowanym – innowacyjna metoda spawania słupów elektrowni
wiatrowych
12. Pocica A., Nowak A., Kleemann S. – Technologia spawania blach o dużej grubości ze stali dupleks
13.Pocica A., Prażmowski M., Szulc Z., Gałka A.
– Struktura i umocnienie złączy bimetalicznych nikiel-tytan zgrzewanych metodą wybuchową
14. Prażmowski M., Pocica A., Paul H., Szulc Z.,
Gałka A. – Platerowanie wybuchowe aluminium
miedzią
15.Ptak T., Bruliński D. – Napawanie nitów łopatek turbin parowych
16.Ślązak B., Słania J. – Wykorzystanie analizy przebiegów wartości chwilowych parametrów napięciowo-prądowych do oceny stabilności procesu spawania elektrodą otuloną
17.Urzynicok M., Kwieciński K., Słania J. – Zastosowanie nowoczesnych metod spawania do wykonywania połączeń doczołowych rur ze stali kotłowej
10 CrMo9-10
18. Węglowski M., Chmielewski T. – Badania właściwości urządzeń z wewnętrzną przemianą częstotliwości przeznaczonych do spawania metodą
MAG
Jedna z sesji poświęcona była prezentacjom firm,
na której wystąpili:
1. Nieświec S. – Prezentacja firmy NEDERMAN POLSKA Sp. z o.o.
2. Lazik R. – Prezentacja firmy ESAB Sp. z o.o.
3. Lewandowski W. – Prezentacja firmy MEXPOL Sp.
z o.o.
Podczas konferencji odbywały się pokazy urządzeń
następujących firm:
– Metalweld-FIPROM Polska Sp. z o.o.
– Kalla Sp. z o.o.
– Rywal RHC Sp. z o.o.
– Nederman Polska Sp. z o.o.
– Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
– ESAB Sp. z o.o.
– ACONEXIM
Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Jan
Pilarczyk. Powitał licznie zebranych uczestników, życząc im owocnych obrad.
Poszczególne sesje prowadzili:
– Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
– Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak
– Prof. dr hab. inż. Roman Kensik
– Prof. dr hab. inż. Jacek Słania
– Dr hab. inż. Janusz Adamiec
– inż. Zygmunt Bienias
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W konferencji udział wzięły 94 osoby reprezentujące instytucje naukowo-techniczne, przemysł i jednostki handlowe. Uczestnicy konferencji otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oraz materiały reklamowe. Każda sesja referatowa kończyła się szeroko
zakrojoną dyskusją w obrębie prezentowanego tematu. Konferencja przebiegała w dobrej i koleżeńskiej atmosferze.
Organizatorzy konferencji zorganizowali wieczór
przy ognisku, zapraszając dwóch artystów z Opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego dla uświetnienia
tej wieczornej imprezy.
Zamknięcia i podsumowania konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Edmund Tasak. W kilku zdaniach
podziękował zarówno uczestnikom, autorom referatów, jak i organizatorom za dobrze przygotowaną pod
względem tematycznym i organizacyjnym konferencję
o charakterze naukowo-technicznym. Zwrócił uwagę
na fakt, że omawiane w referatach zagadnienia spawalnicze mogą być praktycznie wykorzystane w wielu zakładach produkcyjnych jako nowe rozwiązania
technologiczne. Pan Profesor uznał, że tego typu konferencje mają głęboki sens w prezentowaniu nie tylko
nowości spawalniczych, ale przede wszystkim w integrowaniu spawalników polskich i zwrócił się do organizatorów i uczestników konferencji o kontynuowanie
tych dobrych tradycji w branży spawalniczej. Poinformował też uczestników, że jego nowa książka wydana w 2009 roku pt.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych tom 1 może posłużyć spawalnikom w ich życiu
zawodowym.
Na zakończenie dr inż. Anna Pocica w imieniu organizatorów konferencji podziękowała wszystkim
uczestnikom za udział w konferencji, a Panu Profesorowi za jej podsumowanie. Zapewniła obecnych, że
w 2012 roku planowana jest kolejna XVIII Konferencja
Spawalnicza pn. Spawanie w Energetyce. Poinformowała jako organizator, że dołoży wszelkich starań do
jeszcze lepszej organizacji konferencji i zadowolenia
jej uczestników.
Opracował: Zygmunt Bienias

V Międzynarodowa Konferencja APE’10
W dniach 17-19 czerwca 2010 r. w Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (WIP PW) odbyła się piąta międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Advances in Production Engineering
(APE’10). Organizatorem konferencji był WIP PW pod patronatem CIRP. Konferencja zgromadziła uczestników z Ameryki Północnej (USA, Kanada), Azji (Rosja, Chiny) oraz Europy (Norwegia, Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Finlandia, Polska). Z Polski swoje osiągnięcia prezentowali pracownicy 10 ośrodków naukowych z Warszawy, Katowic, Krakowa, Gliwic, Zielonej Góry,
Wrocławia, Poznania, Szczecina i Łodzi.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan WIP prof.
Andrzej Kocańda, a pierwszy referat zatytułowany „Inżynieria Produkcji – stare problemy, nowe wyzwania” wygłosił prof.
Krzysztof Santarek, który przedstawił zmiany filozofii inżynierii produkcji odnotowywane na przestrzeni minionego wieku. Na
początku, gdy większość zagadnień inżynieryjnych realizowana
była przez rzemieślników, zajmowano się głównie zagadnieniami myśli ekonomicznej, dopiero produkcja na dużą skalę (uruchomienie linii produkcyjnej przez H. Forda) spowodowała pojawienie się filozofii zarządzania produkcją. Z biegiem lat zmieniało
się podejście do tego zagadnienia, począwszy od skali produkcji,
poprzez jakość i koszty, aż do czasu dostarczenia wyrobu klientowi. W dobie technologii informatycznych i możliwości logistycznych pozostaje otwartą kwestią sposób podejścia do zagadnień
zarządzania produkcją za 5, 10 czy 20 lat.
Konferencja tematycznie powiązana z inżynierią produkcji,
wymagającą od inżynierów znajomości wielu zagadnień związanych z projektowaniem, kontrolą i ciągłą poprawą systemów produkcyjnych, w celu dostarczenia klientom wysokiej jakości produktów przy zachowaniu rozsądnych kosztów. Osiąganie tych

założeń jest możliwe przy zachowaniu ścisłej współpracy takich dziedzin, jak: inżynieria przemysłowa, inżynieria wytwarzania, projektowanie produktów i systemów produkcyjnych, transfer technologii i innowacji oraz zachowanie ciągłej wymiany doświadczeń. Interdyscyplinarny charakter konferencji spowodował różnorodność wygłaszanych referatów podczas tematycznie
uporządkowanych sesji plenarnych. Uczestnicy zaprezentowali swoje osiągnięcia z zakresu obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej, mikroobróbki, obróbki powierzchni, spajania i cięcia, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz obróbki plastycznej
i odlewnictwa. Poruszano też zagadnienia związane z transferem technologii i innowacji oraz zarządzaniem produkcją.
Wśród wygłoszonych referatów szczególne zainteresowanie
wzbudził referat zatytułowany Self-piercing riveting of aluminium
alloys wygłoszony przez H. Zhang, prezentujący właściwości nitowanych złączy blach aluminiowych. Przedstawiona metoda łączenia polega na mechanicznym wciskaniu nitu w ułożone na
zakładkę blachy. Połączenie uzyskiwane jest w wyniku plastycznego odkształcenia łączonych blach i nitu. Zaletą tej metody jest
możliwość wykonywania połączeń wielu arkuszy blach, jak również połączenia aluminium ze stalą lub magnezem. Innym, alternatywnym sposobem łącznia metali trudno spawalnych, prezentowanym na konferencji, było zgrzewanie tarciowe metodą
FSW. Autorzy referatów zaprezentowali wyniki oceny jakości połączeń uzyskiwanych za pomocą tej metody dla stopów aluminium i magnezu.
Na zakończenie konferencji uczestnicy zwiedzili dwa słynne miejsca Mazowsza: dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej
Woli oraz pałac Radziwiłłów w Nieborowie.
Opracował: Lechosław Tuz
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Nowości wydawnicze

Specjalne metody zgrzewania
Специальные методы сварки давлением
Konjuszkov G. V., Musin R. A. / Конюшков Г. В., Мусин Р. А.

Wydawca:
IPR Media, Saratov, 2009 / Ай Пи Эр Медиа, Саратов, 2009.
str. 632, poz. bibl. 98
Wiele osób nie związanych ze spawalnictwem kojarzy proces zgrzewania przede wszystkim z produkcją samochodów
osobowych, w trakcie której stosuje się głównie punktowe zgrzewanie rezystancyjne. Jest to oczywiście jedna z podstawowych
metod zgrzewania, których w praktyce przemysłowej stosuje się
jednakże znacznie więcej, w tym zgrzewanie iskrowe, dyfuzyjne, wybuchowe, ultradźwiękowe, tarciowe i wiele innych. W prezentowanej książce wszystkie te metody zostały sklasyfikowane oraz krótko scharakteryzowane. Swoją uwagę autorzy monografii (prof. dr hab. inż. G. V. Konjuszkov – Kierownik Katedry
„Budowa Urządzeń Elektronicznych i Spawanie” Państwowego
Uniwersytetu Technicznego w Saratowie oraz prof. dr hab. inż.
R. A. Musin - Kierownik Katedry „Spawalnictwo i Technologia
Materiałów Konstrukcyjnych” Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Permi, Rosja) skupiali na specjalnych procesach
zgrzewania, szczególnie zaś na tych, które umożliwiają łączenie materiałów niemetalicznych miedzy sobą oraz z materiałami
metalicznymi, a zatem na zgrzewaniu z zastosowaniem wybuchających pod wpływem prądu warstw pośrednich oraz zgrzewaniu dyfuzyjnym.
W książce przedstawiono klasyfikację metod zgrzewania zarówno w zależności od oddziaływania technologicznego (zgrzewanie na zimno, zgrzewanie wybuchowe, zgrzewanie ultradźwiękowe, zgrzewanie impulsem magnetycznym, zgrzewanie indukcyjne, zgrzewanie dyfuzyjne itd.), jak i grup łączonych materiałów: metalicznych i niemetalicznych. Omówiono osobliwości stosowania ww. metod zgrzewania do wytwarzania wyrobów
w różnych dziedzinach przemysłu. Po raz pierwszy przedstawiono atomowo-wakansową przyrodę aktywnych obszarów wzajemnego oddziaływania metali z materiałami niemetalicznymi.
Opisano osobliwości przebiegu praktycznie wszystkich procesów zgrzewania (za wyjątkiem zgrzewania rezystancyjnego i
iskrowego) oraz dokonano przeglądu nowych atrakcyjnych sposobów poprawy ich efektywności. Zaprezentowano również osobliwości konstrukcyjne stosowanych zgrzewarek.
Poniżej krótko scharakteryzowano zawartość wszystkich
sześciu rozdziałów książki.
W rozdziale pierwszym pt.: „Metody zgrzewania” przedstawiono klasyfikację metod zgrzewania w oparciu o podstawowe
i dodatkowe cechy (procesy) technologiczne oznaczone literami P, T, F, A, f oraz t, gdzie P – ciśnienie; T – temperatura; f – dodatkowo stosowane oddziaływania: ultradźwięki, zmiana ciśnienia i temperatury, pole elektrostatyczne i magnetyczne, wahania
obrotowe, oddziaływania radiacyjne i udarowe; A – próżnia lub
osłona: argon, wodór, roztwór soli; t – czas oddziaływania ww.
parametrów. Z uwzględnieniem powyższego, metody zgrzewa-
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nia podzielono na sześć grup w zależności od procesów zachodzących w trakcie ich przebiegu, tj.: P-procesów; P, T-procesów;
P, f-procesów; P, T, A-procesów; P, T, A, f-procesów; P, T, A, f, tprocesów. Oddzielnie omówiono metody zgrzewania stosowane
w dziedzinie elektroniki.
Rozdział drugi pt.: „Teoretyczne i fizyko-technologiczne podstawy zgrzewania metali z materiałami niemetalicznymi” zawiera informacje dotyczące: podstawowych danych z dziedziny fizyki ciała stałego w zakresie budowy materiałów konstrukcyjnych,
termodynamiki i procesów oddziaływania pomiędzy materiałami
przebiegających w stanie stałym oraz podstaw zgrzewania dyfuzyjnego metali z materiałami niemetalicznymi.
W rozdziale trzecim pt.: „Technologia i urządzenia do zgrzewania” opisano poszczególne technologie zgrzewania (przygotowanie detali, przebieg i parametry procesu, przykłady stosowania) oraz stosowane zgrzewarki.
Rozdział czwarty pt.: „Łączenie niemetali z zastosowaniem
elektrycznie wybuchających warstw pośrednich” zawiera szczegółowe informacje o: podstawach stosowania zgrzewania z zastosowaniem elektrycznie wybuchających warstw pośrednich
do łączenia materiałów niemetalicznych; mechanizmie powstawania połączeń z zastosowaniem wybuchu elektrycznego folii
metalicznej w próżni; urządzeniach technologicznych do realizacji ww. procesu zgrzewania. Omówiono również odmianę ww.
metody zgrzewania, w trakcie której proces łączenia przebiega
w otoczeniu cieczy.
W rozdziale piątym pt.: „Perspektywy P, T, A, f, t-procesów”
szczególną uwagę zwrócono na zgrzewanie dyfuzyjne metali
oraz metali z materiałami niemetalicznymi. Przedstawiono: obszary stosowania oraz podstawowe parametry zgrzewania dyfuzyjnego; zgrzewanie metali jednorodnych oraz różnorodnych;
powstawanie połączeń szklano-metalicznych; perspektywy przebiegu procesów dyfuzyjnych w obniżonych temperaturach i ciśnieniu; zastosowanie wspomagania komputerowego.
W ostatnim, szóstym rozdziale pt.: „Certyfikacja w spawalnictwie” w sposób ogólny przedstawiono podstawy prawne i normatywne, jak również procedury kwalifikowania technologii zgrzewania i spawania oraz certyfikowania zgrzewarek.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów
i wykładowców wydziałów mechanicznych uczelni wyższych,
szczególnie na kierunkach spawalniczych. Podręcznik może być
również przydatny inżynierom oraz technologom, których praca
zawodowa jest związana z procesami zgrzewania.
Opracował: dr inż. Jerzy Niagaj

Odeszli

Elektryk, Spawalnik, Projektant urządzeń
spawalniczych, Wykładowca
Profesor dr. hab. inż. ROMAN KENSIK urodził się 31 stycznia 1931 roku w Świeciu nad Wisłą, gdzie ukończył liceum o kierunku matematyczno-fizycznym. W latach 1951-1956 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka. Pracował równocześnie w Katedrze Matematyki tejże uczelni.
W roku 1956 roku podjął pracę w Stoczni Gdańskiej w Dziale Spawalniczym, przechodząc kolejne etapy – na koniec został głównym specjalistą w zakresie urządzeń spawalniczych. Po obronie pracy w 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej.
W 1969 roku zaczął prowadzić wykłady w studium wieczorowym Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Gdańskiej. Tematyka zajęć dotyczyła elektrycznych urządzeń spawalniczych. Miał też wiele zajęć ze spawaczami i z pracownikami średniego nadzoru technicznego.
W 1976 przeszedł do pracy w Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego PROMOR w Gdańsku na stanowisko głównego projektanta w Pracowni spawalniczej. Niezależnie od projektów konstrukcyjnych i nadzoru nad budową urządzeń zajmował się również pracą laboratoryjno-badawczą.
W ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko docenta na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej Roman Kensik został zatrudniony na stanowisku docenta kontraktowego.
W 1984 roku ukończył pracę habilitacyjną, a w 1985 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w specjalności elektrotechnologia. Od 1985 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Materiałów Metalowych i Spawalnictwa, w 1986 roku otrzymał
nominację na docenta i przeniósł się na Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej. Przez cały okres zatrudnienia prowadził wykłady i ćwiczenia
(także laboratoryjne) z dziedziny urządzeń spawalniczych na studiach dziennych, jak również podyplomowych.
Od 1987 roku pełnił przez jedną kadencję funkcję prodziekana, a od 1988 roku także kierownika Zakładu Elektrotechnologii w Instytucie Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych. Prowadził także zajęcia z urządzeń spawalniczych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.
Od 1 października 1994 roku zaczął pracować na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) gdzie pełnił w latach 1994-2001 funkcję kierownika Samodzielnego Zakładu Spawalnictwa. Prowadził zajęcia z robotów spawalniczych, oprzyrządowania i eksploatacji urządzeń spawalniczych. Otrzymał Nagrodę Rektora PC. za organizację Krajowej Konferencji Spawalniczej (zespołową).
Jego działalność naukowo-badawcza była ściśle związana z szeroko rozumianą elektrotechniką spawalniczą, której zakres przedmiotowy
można by zaliczyć do specjalności: elektrotechnologia – spawalnictwo. Dotyczyła ona głównie urządzeń spawalniczych, ale także peryferyjnych
oraz pomocniczych i obejmowała zagadnienia związane z eksploatacją i konstrukcją urządzeń spawalniczych, badaniami laboratoryjnymi procesów i obiektów spawalniczych oraz ich projektowaniem.
Do ważniejszych tematów, które były obiektem badań Profesora Romana Kensika, należały: energetyka spawania łukowego, badania eksploatacyjne urządzeń, badania prądów błądzących, kwalimetryczna ocena urządzeń spawalniczych, badania i opracowania programów sterowania
urządzeń spawalniczych, w tym sterowania synergicznego. Prace z okresu gdańskiego znalazły na ogół zastosowanie w przemyśle okrętowym.
Przez kilka lat kontynuowano również w Samodzielnym Zakładzie Spawalnictwa prace na rzecz przemysłu stoczniowego. Bardzo złożoną pracę
projektowo-konstrukcyjną wykonywano z zakresu sterowania synergicznego inwertorowych zasilaczy spawalniczych. W zespole pod kierunkiem
Prof. Kensika w ramach współpracy z czołowym wytwórcą polskich urządzeń spawalniczych zaprojektowano nowoczesny inwertorowy zasilacz z
systemem sterowania synergicznego do spawania różnych materiałów. Opracował urządzenie najwyższej klasy, odpowiadające wyrobom czołowych producentów światowych, będące podstawą serii produktów wytwarzanych do dnia dzisiejszego.
Dorobek naukowo-badawczy Profesora zawiera ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych. Podobny zbiór stanowią opracowania konstrukcyjne, technologiczne oraz organizacyjno-ekonomiczne. Był autorem skryptu Politechniki Częstochowskiej: „Eksploatacja urządzeń spawalniczych”. Opiniował m.in.: „Poradnik inżyniera - Spawalnictwo", skrypty politechniczne, „Spawalniczy słownik terminologiczny”. Był promotorem pracy doktorskiej oraz recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Wykonał kilkanaście ekspertyz rzeczoznawczych. Do 1993 roku na Politechnice Gdańskiej posiadał uprawnienia Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości do prowadzenia pełnych certyfikacyjnych badań urządzeń spawalniczych. Był dyplomowanym rzeczoznawcą SIMP w dziedzinie spawalnictwa oraz rzeczoznawcą SEP w dziedzinie aparatów elektrycznych. Podczas pracy w Politechnice Częstochowskiej został wyróżniony kilkakrotnie nagrodami rektorskimi za współorganizację konferencji spawalniczych.
Prowadząc intensywne życie zawodowe, angażował się w działalność na rzecz środowiska spawalniczego, czego wyrazem było
m.in. sprawowanie funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP. Za swój wkład w rozwój spawalnictwa uhonorowany
został medalem im. Stanisława Olszewskiego.
Na szczególną uwagę zasługuje opracowana przez Niego oryginalna metoda analityczno-empirycznego wyznaczania obciążeń energetycznych przy eksploatacji przekształtników spawalniczych. Opublikował również metodę syntetycznej oceny jakości urządzeń spawalniczych na podstawie oceny ich podzespołów. Obie wymienione metody mogą być stosowane do wielu innych odbiorników energii.
W wieku 70 lat, w 2001 roku, przeszedł na emeryturę, pozostając aktywnym autorem publikacji i uczestnikiem sympozjów i konferencji spawalniczych, na których wygłaszał referaty i prowadził sesje plenarne (po raz ostatni w kwietniu 2010).
Zmarł 29 lipca 2010 roku, w wielu 79 lat, pozostawiając po sobie wielu wychowanków oraz pamięć człowieka twórczego, aktywnego i życzliwego, niezwykle skromnewgo. Takim pozostanie w naszej pamięci.
Pracownicy Samodzielnego Zakładu Spawalnictwa
Politechniki Częstochowskiej
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Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Samodzielny Zakład Spawalnictwa
organizuje na kierunku mechanika i budowa maszyn
II edycję studiów podyplomowych w specjalności
Wymagania i Kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)
Planowany termin rozpoczęcia studiów II edycji – 15.02.2011 r.
Studia trwają dwa semestry:
semestr I – od 15.02.2011 do 30.06.2011,
semestr II – od 15.09.2011 do 15.02.2012.
Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym, tj. w soboty i niedziele średnio co dwa lub trzy tygodnie wg harmonogramu
opracowanego na dany rok studiów.
Organizowane studia podyplomowe „Wymagania i kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)” mają na celu zapoznanie kadry inżynierskiej z wymaganiami stawianymi wobec inżynierów
spawalników w międzynarodowym systemie technicznym, a także z
niezbędnymi kompetencjami umożliwiającymi wypełnianie współczesnych zadań inżynierskich. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą przystąpić do egzaminu w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach i po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymać
certyfikat Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE).
Studia przeznaczone są dla specjalistów z dziedziny spawalnictwa,
tj. absolwentów specjalności spawalnictwo, którzy ukończyli studia
wyższe inżynierskie lub magisterskie (IWE moduł 3).
Studia kończą się uzyskaniem dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Szczegółowe informacje i formularze dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie:

www.spaw.pcz.czest.pl

Wszelkie pytania i korespondencję prosimy kierować do sekretariatu studiów:
Ryszard Krawczyk, Samodzielny Zakład Spawalnictwa
Politechnika Częstochowska
al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa
tel./fax: 34 325 06 70, tel.: 602 247 811
e-mail: ryszardkrawczyk@spaw.pcz.pl

Zakład Spawalnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
(do 31.12.2008 r. Politechniki Szczecińskiej) oraz
Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy ATB
ogłasza nabór na piątą edycję studiów podyplomowych
Inżynieria spawalnictwa wg programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa – IWE
Planowany termin rozpoczęcia studiów V edycji – 1 października 2010 r.
Studia trwają dwa semestry:
semestr I – od 1.10.2010 do 20.02.2011 r.
semestr II – od 21.02.2011 do 19.06.2011 r.
Studia kończą się uzyskaniem dyplomu Międzynarodowego
inżyniera spawalnika (IWE) w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
Podania o przyjęcie na studia można składać do 17 września 2010 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie
„Wstępnej Karty Zgłoszenia” i przesłanie jej (wraz z kopią
dyplomu i stroną indeksu z wpisanym tematem pracy dyplomowej) faksem lub pocztą na adres Zakładu Spawalnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące studiów IWE znaleźć
można na stronie internetowej:

www.ewe.ps.pl
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Wszelkie pytania i korespondencję prosimy kierować do
sekretariatu studiów:
dr inż. Adam Sajek, Zakład Spawalnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
tel.: 91 449 44 40, fax: 91 449 43 56, e-mail: asajek@ps.pl

QIROX

ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
Na zdjęciu stanowisko do spawania latarni ulicznych wykonanych ze stopów Al.
Na stanowisku spawana jest stopa
z rurą latarni.
Robot ROMAT 350 ze sterowaniem
ROTROL II współpracuje ze specjalnym
pozycjonerem o osi swobodnie programowanej konstrukcji Cloos Polska.
Spawanie realizowane jest z zastosowaniem technologii opracowanej przez firmę
Cloos –CP Puls oraz wspomagane podawaniem drutu aluminiowego przez system
DUO DRIVE.
Do spawania zastosowano nowoczesne źródło prądu Quinto CP wyposażone
w systemy: WCM, PAK, PAW, VSM, SVM, PPF, OOE, DOB, IHM, SPAZ, CP PLUS.

CLOOS Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
Przegląd spawalnictwa 8/2010
tel.: (074) 851 86 60, fax: (074) 851 86 61, e-mail: firma@cloos.pl, http://www.cloos.pl
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Wręczenie Medalu im. St. Olszewskiego
Na XVI Naukowo-Techniczej konferencji spawalniczej w Międzyzdrojach Sekcja Spawalnicza
SIMP w uznaniu zasług dla rozwoju spawalnictwa, przyznała mgr. inż. Maciejowi Urbańskiemu wieloletniemu pracownikowi Stoczni Szczecińskiej Medal im. Stanisława Olszewskiego.
Maciej Urbański urodził się 10.11.1952 roku w Szczecinie. W 1972 roku ukończył Technikum Budowy
Okrętów w Szczecinie. Kontynuując edukację, rozpoczął studia w Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Okrętów, by w 1978 roku uzyskać specjalność z urządzeń i technologii spawalnictwa.
W latach 1978–1987 pracował jako technolog – spawalnik w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego,
a następnie jako Główny Spawalnik do 1992 roku. W latach 1992–2001 był technologiem w Stoczni
Szczecińskiej S.A. Od 2002 roku do dnia dzisiejszego pracuje na stanowisku Głównego Spawalnika
w Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Jego stały rozwój w zakresie spawalnictwa potwierdza uzyskanie kilku certyfikatów. Spośród ważniejszych dokonań inżynierskich z zakresu spawalnictwa należy przytoczyć opracowanie i wdrożenie spawania jednostronnego złączy doczołowych przy wykonywaniu przez Stocznię zbiorników kondensacyjnych linii produkcji amoniaku, spawania ładunkowych
rurociągów okrętowych malowanych specjalnymi farbami epoksydowymi, spawania zbiorników ładunkowych kadłubów, spawania w naprawie pojazdów przeznaczonych do prac podwodnych, technologii
spawania złączy konstrukcji bachowej ze stali dupleks. Do sekcji Spawalniczej o/Szczecin SIMP dołączył jako student w roku 1976. Od początku swojej przynależności do Sekcji, brał aktywny udział we
wszystkich wydarzeniach oraz wielokrotnie wygłaszał referaty z zakresu technologii spawania. Jest
autorem lub współautorem 5 publikacji i jednego patentu.

SEMINARIA SPECJALISTYCZNE
organizowane przez Instytut Spawalnictwa w 2010 r.
29 września

Materiały i technologie spawalnicze dla energetyki

19-21 października

52. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt.
Zaawansowane Technologie Spawalnicze – w połączeniu z Targami ExpoWELDING

2 grudnia

Nowości technologiczne w dziedzinie spawalnictwa

Zainteresowanych udziałem w seminariach prosimy 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. 32 33 58 (wewn.), wewn. 289, 395, 290, tel./fax bezpośredni: 32 331 61 05
fax: 32 231 46 52, e-mail: market@is.gliwice.pl

36

Przegląd spawalnictwa 8/2010

Wydarzenia

W dniu 26 maja 2010 r. w Warszawie – amerykańska firma Air Products (NYSE:APD), która od przejęcia BOC Gazy w 2007 r. jest liderem na rynku gazów technicznych w Polsce, ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego zakończony 31 marca 2010 r. Dochód netto spółki w tym okresie osiągnął poziom 267 milionów dolarów amerykańskich, a średni wynik zysku na jedną akcję (EPS) wyniósł 1,23 dolara amerykańskiego. Dobre wyniki finansowe za drugi kwartał były poprzedzone ogłoszeniem przez Air Products realizacji kilku inwestycji w Europie, w tym przejęcia 51% udziałów producenta gazów SAGA we Francji, budowy nowej wytwórni tlenu,
azotu i argonu w Sewilli w Hiszpanii, a także otwarcia
wytwórni ciekłego tlenu i azotu w Kędzierzynie-Koźlu.
W drugim kwartale 2010 r. firma Air Products została
również uwzględniona na prestiżowej liście 100 Best
Corporate Citizens, na której znajdują się firmy wyróżnione za działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przez magazyn Corporate Responsibility Magazine.
Przychód w drugim kwartale 2010 r. wzrósł o 15%
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 2 miliardy 249 milionów dolarów amerykańskich. Koszty energii oraz surowców, a także dobra sytuacja na rynkach walutowych stworzyły sprzyjające warunki do wzrostu sprzedaży firmy. Zysk operacyjny w omawianym okresie wyniósł 364 miliony dolarów amerykańskich, co oznacza jego wzrost o 40%
w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim
roku. Przyczyn tak dobrego wyniku można upatrywać
między innymi we wzroście sprzedaży oraz niższych
kosztach.
Przychody Air Products w 2009 r. wyniosły 8,3 miliarda dolarów amerykańskich.
Air Products zatrudnia 18,900 pracowników i działa w 40 krajach na świecie, w tym 15 krajach Europy,
włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej,
takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Obecna
w Polsce od 18 lat, zatrudniająca 627 pracowników fir-

ma Air Products konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach.
„Polska to rynek o strategicznym znaczeniu dla Air
Products, gdzie już od lat umacniamy pozycję rynkową i inwestujemy w rozwój biznesu. We wrześniu 2009
r. otworzyliśmy na terenie istniejącego zakładu firmy
w Kędzierzynie-Koźlu nowoczesną wytwórnię ciekłego
tlenu i azotu, a pod koniec 2009 r. przedłużyliśmy i rozszerzyliśmy długoterminowy kontrakt na dostawę TDA
(aminy) dla Zachem SA, spółki wchodzącej w skład grupy Ciech, największej firmy chemicznej w Polsce. Poza
rozwojem biznesu, angażujemy się również w działania
na rzecz społeczności, w których działamy. Dla przykładu można wymienić Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy
„Szkoła Spawania” we Wrocławiu, w którym spawacze mogą doskonalić swoje umiejętności. Dodatkowo
w naszym Ośrodku stworzyliśmy niepełnosprawnym
możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach
z zakresu technik spawania.” – powiedział Piotr Wieczorek, dyrektor generalny ds. gazów sprężonych na
Europę Centralną.
Air Products (NYSE: APD) obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym
oraz medycznym na całym świecie, dostarczając im wyjątkową gamę gazów atmosferycznych, procesowych
i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona
w 1940 r. firma jest liderem w swojej branży na szybko
rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru,
domowych usług medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów. Firma Air Products znana jest z innowacyjności,
wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na
rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Lista 100 Best Corporate Citizens – opracowywana jest przez magazyn Corporate Responsibility Magazine poświęcony tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Lista powstała przy
wykorzystaniu metodologii zatwierdzonej przez
stowarzyszenie Corporate Responsibility Officers
Association, zajmujące się promowaniem i wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na świecie. Kryteria tworzenia rankingu objęły
7 obszarów działalności firmy: środowisko, zmiana
klimatu, prawa człowieka, filantropia, stosunki pracownicze, wyniki finansowe oraz zarządzanie.
Oprac.: Dorota Grzegorczyk, Agnieszka Dynos
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ZAPRASZAMY NA TARGI
ExpoWELDING 2010
stoisko nr 34

ROBOTYZACJA
ZGRZEWANIA

NASZE NOWE
PRZEDSTAWICIELSTWO
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TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o. Siedziba w Poznaniu, 60–161, ul. Babimojska 11
Przegląd spawalnictwa
tel./fax.
(61) 862 81 8/2010
61, 862 81 77, tel. 66 19 000, e-mail: zarzad@techspaw.com.pl
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo częsciowo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o ponad osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne
i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką. W czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące:
techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone na
język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy
porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

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

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

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

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

Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
półrocznie 		
96 zł
rocznie	 192 zł
począwszy od numeru
ilość zamawianych kompletów

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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Dzięki FastMig Pulse 350/450
każdy statek może pływać

Inteligentne rozwiązania do
wymagających środowisk.
Zbuduj idealne urządzenie do spawania impulsowego MIG/MAG.
Zestawy chłodzone gazem lub płynem można łączyć z nowatorskimi
urządzeniami do podawania drutu na duże odległości i zdalnym
sterowaniem, uzyskując doskonałe wyniki spawania. Produkty
Kemppi Wise zwiększają możliwości wyboru i oferują rozwiązania
dostosowane do rzeczywistych zastosowań, zapewniając szybkie
spawanie oraz wysoką jakość i dużą wytrzymałość spoin.
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