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… zrobotyzowane stanowiska spawalnicze
–
–
–
–

technologia,
projekt,
wdrożenie,
dostawa „pod klucz”

ISO 9001 : 2008

System jakości wdrożono
przy udziale funduszy EU

… i nie tylko

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

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

automatyka przemysłowa
robotyka przemysłowa
Otrzymaliśmy
Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich

za innowacyjne produkty OTC-Daihen:

W 2008r za DW 300 MIG PULS

- spawarka MIG prądu przemiennego.

W 2009r za AC SERVO TORCH

- w pełni sterowalny podajnik do robota.
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Fot. Janina Nasierowska

Profesor Władysław Włosiński – badacz, dydaktyk

Dr h.c. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński jest wybitnym specjalistą z zakresu inżynierii materiałowej i technik spajania. Swoją drogę
do wysokiej pozycji w polskim i światowym środowisku nauki o materiałach i technologii materiałowych rozpoczął w Politechnice Warszawskiej,
gdzie ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji). Z tym wydziałem związał się na wiele lat i uzyskał najpierw stopień doktora nauk technicznych w 1970 r., a następnie tytuł doktora habilitowanego w 1977 r. Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w 1983 r.,
a profesora zwyczajnego w 1990 r. Podczas długoletniej pracy w Politechnice Warszawskiej pełnił funkcje Kierownika Zakładu Inżynierii Spajania (1971-1982), Prodziekana ds. Nauki (1988-1991), Prorektora ds. Nauki (1993-1999) i Dyrektora Centrum Transferu Technologii (1999-2003).
Profesor Władysław Włosiński od wielu lat pełni odpowiedzialne
funkcje w Polskiej Akademii Nauk, w której został wybrany na członka korespondenta PAN (1994), a w 2007 r. na członka rzeczywistego
PAN. Od roku 2003 pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału IV – Nauk
Technicznych PAN.
Profesor jest Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej (2005)
i Politechniki Wrocławskiej (2006).
Charakterystycznym wyróżnikiem rozwoju naukowego Profesora
Władysława Włosińskiego jest Jego dorobek w środowisku przemysłowym. Działalność naukowo-organizacyjną prowadził w Centralnym Laboratorium Zakładowym Lamp Oscyloskopowych (Polkolor, 1957) oraz
w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych na stanowisku kierownika zakładu i kierownika pionu (1971-1982), a wyniki Jego badań
podstawowych zostały wielokrotnie zwieńczone nie tylko cennymi publikacjami naukowymi, ale przede wszystkim wdrożeniami przemysłowymi.
Swoje doświadczenie zawodowe i naukowe Profesor rozszerzył
również podczas długoterminowych staży zagranicznych w Uniwersytecie w Sheffield (Anglia, stypendysta ONZ), Uniwersytecie w Osace (Japonia, staż naukowy, później visiting professor), Uniwersytecie Technicznym w Pekinie (Chiny, wykładowca) oraz w Instytucie Maks Plancka
w Stuttgarcie (Niemcy, stypendysta DAAD – staż naukowy).
Obecnie jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Nauki o Spiekaniu, Amerykańskiego Towarzystwa Spawalniczego, Warszawskiego
Towarzystwa Naukowego oraz członkiem zagranicznym Chińskiej Akademii Nauk Technicznych. Zasiadał lub zasiada w licznych radach naukowych, komitetach redakcyjnych i radach programowych czasopism
naukowych – polskich i zagranicznych. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych,
jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
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Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Centrum
Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, Centrum Laserowych Technologii Materiałów w Kielcach. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych
czasopism: Bulletin of Polish Academy of Science, Technical Science,
Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń PAN, Przegląd Spawalnictwa, International Journal of Plant Engineering and Management, China Surface
Engineering Journal. Był i jest zapraszany do członkostwa w komitetach
naukowych prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych,
m.in. Współczesne Problemy Spajania Materiałów w Bratysławie (Słowacja, 1998 i 2000), Międzynarodowy Kongres Materiałów Ceramicznych w Bolonii (Włochy, 1997, 2001 i 2006), Międzynarodowa Letnia
Szkoła Nauki o Spiekaniu (Jugosławia, 1989), Międzynarodowa Konferencja Spajania Materiałów w Helsinborgu (Dania, 2001).
Profesor Władysław Włosiński posiada imponujący dorobek
naukowy zawierający ponad 150 artykułów naukowych oraz 17 patentów, w tym 9 zastosowanych w praktyce.
Wypromował 29 doktorantów, w tym 3 cudzoziemców (z Chin i Libii). Sprawował opiekę nad 10 osobami przygotowującymi rozprawy habilitacyjne. Wypromował również wielu magistrów inżynierów ze specjalnością inżynieria spajania materiałów zaawansowanych i opracował
wiele recenzji rozpraw doktorskich dla Rad Wydziałów i opinii o rozprawach habilitacyjnych, jak również sprawował opiekę na kilkoma stażystami naukowymi z Chin, Libii i Holandii. Jak sam podkreśla, największe
z jego osiągnięć na Uczelni to nie napisane artykuły naukowe czy osiągnięcia organizacyjne, lecz właśnie kadra, która wyrosła z moją pomocą. Jest honorowym profesorem chińskiego uniwersytetu Beijing University of Technology. Wśród szczególnie wartościowych osiągnięć naukowych należy wymienić:
– określenie profili dyfuzji i współczynników dyfuzji Mn, Fe i Mo do ceramiki typu Al2O3 w powiązaniu z warunkami procesu spajania ceramiki korundowej z metalami,
– termodynamiczny opis reakcji w stanie stałym przy spajaniu ceramiki korundowej z metalami oraz potwierdzenie eksperymentalne i weryfikacje tych obliczeń,
– określenie i opis zjawisk dyfuzji reakcyjnej w czasie spajania ceramiki typu Al2O3 z domieszką Ti,
– określenie struktury warstw pośrednich przy spajaniu ceramiki tlenkowej i ceramiki azotowej z metalami i powiązanie tych struktur
z właściwościami wytrzymałościowymi złączy,
– opracowanie technologii dla kilkunastu wyrobów ceramiczno-metalowych produkowanych obecnie w kraju w produkcji wielkoseryjnej.
Wkład Profesora Władysława Włosińskiego w rozwój technologii materiałowych i kadry naukowej w obszarze nauki o materiałach i technologii spajania w Polsce jest nieoceniony, a wyniki Jego prac we wszystkich
obszarach w pełni zasługują na najwyższy szacunek i podziw.
Za nieprzeciętne osiągnięcia zawodowe, naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne uzyskał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia.
Został odznaczony Krzyżami: Komandorskim (2004) i Oficerskim
(1997) Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1994), Krzyżem Oficerskim od rządu Belgii za zasługi na polu innowacyjności (1999), w roku 2000 otrzymał Nagrodę MEN za książkę The Joining of Advanced Materials wydaną przez WPW w 1999 r.
oraz wiele innych.
Jako wybitny specjalista w zakresie inżynierii spajania oraz inżynierii materiałowej ma wielki autorytet naukowy w kraju i na świecie, którym znakomicie służy polskiej nauce i szkolnictwu wyższemu w Polsce,
łącząc rolę naukowca, badacza, dydaktyka i kreatora kadr naukowych.
Pana dr. h.c. prof. zw. dr. hab. inż. Władysława Włosińskiego mam
zaszczyt znać osobiście od wielu lat i mam dla Niego wielkie uznanie
i szacunek jako naukowca, dydaktyka oraz człowieka o wyjątkowej życzliwości dla wszystkich, z którymi współpracuje. Korzystając z bogatego dorobku naukowego i wielokrotnie podlegając życzliwej ocenie Pana
Profesora, czuję się Jego uczniem, a możliwość napisania tych paru
słów o wielkim dorobku Profesora traktuję jako ogromne wyróżnienie.
Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny

Jerzy Łabanowski
Maria Głowacka

Eksploatacyjne uszkodzenia
stali austenitycznych
w urządzeniach energetycznych
Operational failure of austenitic stainless steels
in power devices
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono proces niszczenia stali austenitycznych stosowanych w urządzeniach energetycznych, takich jak wymienniki ciepła czy wytwornice pary,
w warunkach korozji lokalnej: wżerowej, podosadowej,
naprężeniowej i międzykrystalicznej, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na połączenia spawane. Analizowano wpływ składu chemicznego stali, mikrostruktury, procesu spawania i środowiska pracy. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych zrealizowanych na mikroskopie świetlnym i skaningowym z przystawką do analizy EDS w uszkodzonej wężownicy wytwornicy pary. Na
podstawie uzyskanych wyników sformułowano zalecenia
odnoszące się do zagadnień doboru gatunku stali, technologii przetwórstwa, w tym procesu spawania i środowiska pracy, służących zwiększeniu trwałości urządzeń
energetycznych.

The article presents the failure process of austenitic stainless steels used in power devices, such as heat
exchangers, steam generators, in terms of local corrosion:
pitting, stress and intergranular corrosion, paying particular attention to welded joints area. The effect of steel chemical composition, microstructure, welding process and
work environment is analyzed. The results of the metallographic investigations conducted on the damaged steam
generator coil performed with the use of light microscope and scanning electron microscope equipped with the
EDS analysis device are presented. On the base of obtained results some recommendations are defined relating
to steel grade selection, processing (welding) technology
and the working environment, in order to increase the life
time of power generation equipment.

Wstęp
Próby zwiększenia trwałości urządzeń energetycznych, takich jak rury ekranowe kotłów parowych, wytwornice pary i innych, przez zastąpienie stali konstrukcyjnej niestopowej lub niskostopowej stalą austenityczną, bez uwzględnienia ograniczeń jej stosowania, często w praktyce kończą się niepowodzeniem. Trzeba
jednak przyznać że stale austenityczne mają wyższą
odporność na korozję ogólną niż niestopowe, ale podstawową przyczyną zagrożenia trwałości wyrobów ze
stali austenitycznych jest korozja lokalna (naprężeniowa, wżerowa, międzykrystaliczna) [1÷6], która może
zostać szczególnie przyspieszona w obszarach złączy
spawanych [1, 3, 4].
Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PG,
dr Maria Głowacka – Politechnika Gdańska.

Tradycyjnie rury ekranowe kotłów parowych oraz wężownice wytwornic pary wytwarza się ze stali niestopowych lub niskostopowych 16Mo3 (16M), 13CrMo4-5
(15HM). Temperatura pracy tych elementów nie jest
wysoka, zatem procesy degradacji struktury oraz
niszczenie pełzaniowe nie stanowią zagrożenia dla
konstrukcji. Na ograniczenie czasu pracy decydujący wpływ mają procesy korozyjne, w których korozja rur może postępować od zewnątrz, gdzie głównym czynnikiem jest atmosfera gazów spalinowych,
oraz od wewnątrz rury, gdzie zachodzą procesy korozji elektrochemicznej. Niszczenie korozyjne od strony zewnętrznej występuje rzadziej i zazwyczaj związane jest z przegrzaniem instalacji lub z niekorzystnymi warunkami spalania (np. spalaniem podstechiometrycznym w kotłach węglowych niskoemisyjnych). Częściej uszkodzenia rur postępują od strony
wewnętrznej, gdzie środowiskiem jest woda lub mieszanka parowo-wodna, a odporność korozyjna w tych
warunkach uzależniona jest od możliwości tworzenia
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szczelnych, ochronnych warstw magnetytowych. Odporności sprzyja duża czystość wody zasilającej, usunięcie jonów tworzących kamień kotłowy i minimalne stężenie jonów chlorkowych. W niesprzyjających
warunkach, takich jak lokalne niejednorodności powierzchni rur, wtrącenia siarczkowe, zwiększona zawartość chlorków w wodzie, powstać mogą odmienne,
porowate warstwy magnetytu. Warstwy porowate nie
chronią powierzchni rur przed korozją i w takich warunkach następuje gwałtowne pocienienie rur (korozja równomierna) i/lub jeszcze szybsze zniszczenie na skutek korozji wżerowej oraz szczelinowej i podosadowej.
Zastąpienie stali niestopowych i niskostopowych
stalami austenitycznymi odpornymi na korozję może
wydawać się najlepszym rozwiązaniem w przypadku,
gdy zwiększony koszt inwestycji przekłada się na długotrwałość pracy parownika.
W stalach niestopowych warunki inicjacji korozji związane są przede wszystkim z jakością wody,
a w stalach austenitycznych ważącym czynnikiem,
poza jakością wody, jest trwałość warstwy pasywnej
i stabilność mikrostruktury. Zniszczenie warstwy pasywnej w stali austenitycznej i brak warunków jej odbudowy jest równoznaczne z szybkim postępem korozji lokalnej skutkującej obniżeniem trwałości nawet poniżej stali niestopowej [1].
Ochrona konstrukcji ze stali nierdzewnych przed
uszkodzeniem zaczyna się od wyboru gatunku stali na etapie projektowania. Podstawowym czynnikiem,
jaki należy uwzględnić przy projektowaniu urządzenia
eksploatowanego w warunkach korozji, jest uwzględnienie rodzaju i stężenia agresywnych jonów w środowisku pracy oraz temperatury medium korozyjnego.
W drugiej kolejności uwzględnia się charakterystyki
wytrzymałościowe, rodzaj przetwórstwa i technologię
spawania [7].
Odporność korozyjna stali austenitycznych nie jest
jednakowa dla wszystkich gatunków i zależy od udziału
chromu i niklu w stali. Zawartość chromu od 15 do 25%
i niklu od 8 do 20% przede wszystkim zapewnia stabilną mikrostrukturę stali, a wzrost ich udziału zwiększa
odporność na korozję. Poza chromem i niklem także
inne dodatki stopowe, takie jak Mo, Ti, Nb, Si, Cu mogą
skutecznie poprawiać odporność korozyjną stali austenitycznych w określonych warunkach pracy. Podwyższenie odporności na korozję międzykrystaliczną uzyskuje się przez obniżenie zawartości węgla w stali poniżej 0,03%, (przy udziale 18% Cr [8]), albo związanie
węgla w węgliki przez dodatek tytanu lub niobu. Molibden i nikiel zwiększają odporność stali na korozję wżerową i szczelinową przez zwiększenie stabilności warstwy pasywnej, natomiast nikiel, molibden i azot podnoszą odporność na korozję naprężeniową w środowiskach zawierających chlorki.
Złącza spawane stali austenitycznych są obszarami
o zróżnicowanej budowie strukturalnej i niekiedy zróżnicowanym składzie chemicznym. W tych obszarach
mogą wystąpić różnice potencjałów elektrochemicznych i mogą tworzyć się lokalne ogniwa galwaniczne.
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Wiadomo, że spoina nie może mieć niższego potencjału elektrochemicznego niż materiał rodzimy, aby przy
mniejszej eksponowanej powierzchni na środowisko
zawierające agresywne jony nie uległa szybkiej korozji. Spoina może jednak stać się anodą z powodu pokrywającej ją warstwy zgorzeliny po spawaniu. Dlatego
niezbędne jest czyszczenie spoin po spawaniu w celu
usunięcia warstw tlenków, przebarwień i umożliwienia
repasywacji powierzchni. Nieregularności geometryczne spoiny (podtopienia, kratery, braki przetopu) tworzą
zagłębienia, w których może wystąpić korozja szczelinowa, stąd należy ich starannie unikać [4, 9].
Pomimo bardzo dobrej spawalności stali austenitycznych, w obrębie złączy spawanych może drastycznie obniżyć się odporność na korozję międzykrystaliczną wskutek tzw. uczulenia, może też wystąpić gorące
pękanie wzdłuż granic ziaren w spoinie i w SWC w pobliżu linii wtopienia podczas stygnięcia w warunkach
sztywnego zamocowania elementów oraz kruchość
wskutek wydzielania się faz międzymetalicznych o wysokiej twardości, np. fazy σ, przy nagrzaniu do wysokiej temperatury lub wyżarzaniu [4].
Uczulenie jest następstwem wydzielania z przesyconego austenitu węglików bogatych w chrom (min.
60%) M23C6, które zachodzi w temperaturze 500÷800°C
w sąsiedztwie spoin, gdzie zawsze istnieje strefa znajdująca się w czasie spawania w tym zakresie temperatur. Węgliki zarodkują i rozrastają się na granicach
ziaren, tworząc prawie ciągłą siatkę i powodując obniżenie stężenia Cr w przylegającym austenicie do poziomu niższego od 12%, co skutkuje utratą zdolności
do tworzenia warstw pasywnych i podatnością do korozji. Elektrochemiczne roztwarzanie warstewki zubożałej w chrom może postępować z dużą szybkością
w środowiskach, na które stal jest zwykle odporna. Dlatego stale, które łatwo ulegają uczuleniu, nie powinny
być spawane [1, 2, 8].
Ze względu na oddziaływane na środowisko, głównym zagrożeniem dla stali austenitycznych są chlorki pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych (Na,
K, Mg), brak odpowiedniej ilości tlenu umożliwiającego
ponowną pasywację stali, niska wartość pH oraz podwyższona temperatura [1, 10, 11].
Typowym skutkiem oddziaływania środowiska
w urządzeniach energetycznych jest korozja postojowa, występująca w elementach, które są odstawiane
na dłuższy czas, np. kilkanaście dni, bez wykonania
zabiegów konserwujących. Pozostający wówczas kondensat nasycony tlenem albo zassane powietrze są
przyczyną korozji. Można temu przeciwdziałać przez
osuszenie instalacji wdmuchiwanym gorącym powietrzem albo napełnienie instalacji wodą z dodatkami inhibitorów korozji [3, 10].
Celem badań jest analiza procesów niszczenia korozyjnego stali austenitycznej w środowisku wodno-parowym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń spawanych, na przykładzie uszkodzonej wężownicy z wytwornicy pary. Przeprowadzone badania metalograficzne makro- i mikroskopowe na mikroskopie świetlnym

i skaningowym z przystawką do mikroanalizy EDS, posłużyły do sformułowania zaleceń, które mogą zapobiegać korozji stali austenitycznej i tym samym przyczynić się do zwiększenia trwałości urządzenia.

Charakterystyka
i opis uszkodzeń wężownicy
Badano wężownicę wytwornicy pary o nominalnym
ciśnieniu 12÷16 barów i temperaturze pary na wyjściu
160°C. Czas eksploatacji urządzenia wynosił 6 miesięcy, z licznymi odstawieniami cyklicznymi. Przyczyną wycofania wytwornicy z eksploatacji były przecieki na rurze wężownicy powstałe w wyniku uszkodzeń
korozyjnych. Wężownica została wykonana z rur bez
szwu o wymiarach ø 23x2,3 mm, giętych na zimno, ze
stali austenitycznej X6CrNiTi18-10 wg PN-EN 100881:2007 (0H18N10T), co odpowiada AISI 321. Skład
chemiczny stali, określony na podstawie analizy kontrolnej, przedstawiono w tablicy I.
Oględziny powierzchni zewnętrznych wycinków wężownicy i obserwacje na mikroskopie stereoskopowym
wykazały pęknięcia obwodowe i skupiska drobnych
wżerów, pojedyncze miejscowe wycieki wody przez
nieszczelności oraz znaczące uszkodzenia korozyjne
w obszarach złączy spawanych. Stwierdzono zmienioną barwę powierzchni zewnętrznej rur (od strony spalin) w postaci rdzawych i bardzo ciemnych nalotów. Powierzchnie wewnętrzne rur były pokryte dość grubą
warstwą osadów (ok. 0,5 mm), o zróżnicowanej barwie

Tablica I. Skład chemiczny rury wężownicy wytwornicy pary, % wag.
Table I. Chemical composition of stream generator coil, % mass
Pierwiastek
chemiczny

C

Si

Mn

Cr

Ni

Ti

X6CrNiTi18-10
wg PN-EN 10088-1

max
0,08

max
1,0

max
2,0

17,0
19,0

9,0
12,0

5xC
<0,7

Rura ø 23x2,3 mm

0,04

0,48

0,88

17,4

8,8

0,31

Rys. 1. Uszkodzenia rury wężownicy wytwornicy pary: 1 – pęknięcia
obwodowe w SWC, 2 – zagłębienia, szczeliny i porowatość w nieprawidłowo uformowanej grani spoiny, 3 – pęknięcia w miejscach koncentracji naprężeń, 4 – skupiska wżerów, 5 – korozja na niezgodnościach spawalniczych złącza, 6 – warstwa osadów
Fig. 1. Failure of stream generator coil: 1 – encyclical crack in HAZ,
2 – hollows, slots and porosity in incorrectly formed root of weld, 3 –
cracks in places of tensions concentration, 4 – pitting, 5 – corrosion
unites on welding defects, 6 – layer of deposit

i morfologii. Barwa osadów różniła się znacznie, od jasnordzawej do bardzo ciemnej, prawie czarnej. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie rodzaje zaobserwowanych uszkodzeń wężownicy wytwornicy pary.
Do badań pobrano reprezentatywne wycinki rur
z miejsc przecieków, skupisk wżerów korozyjnych
i pęknięć, ze zwróceniem szczególnej uwagi na połączenia spawane.
Z powodu braku szczegółowych danych o parametrach wody kotłowej używanej podczas eksploatacji, za
dowód zachodzących procesów korozyjnych uznano
badania składu chemicznego osadów.

Korozja wżerowa (podosadowa)
Stwierdzono, że w niektórych odcinkach wężownicy osady na powierzchniach wewnętrznych rur składały się z dwóch warstw: zewnętrznej, dość grubej, łatwo odłupującej się, oraz wewnętrznej, przyściennej,
silnie przylegającej do ścianki rury. Grubość warstwy
osadów osiągała miejscami 500 μm. Tak grube warstwy osadów charakterystyczne były dla odcinków wężownicy, gdzie następowało intensywne odparowanie
wody. Przyjmuje się, że osady wewnątrz rurociągów
o grubości ponad 50 μm wymuszają prowadzenie ścisłego nadzoru nad jakością wody kotłowej. W praktyce
dopuszcza się rurociągi z warstwą osadów o grubości
maks. 200÷300 μm, przy czym istnieje wówczas ryzyko
odrywania się luźnych fragmentów osadów i transportowania ich przez medium do miejsc, gdzie może wystąpić zablokowanie przepływu [3, 9]. Skład chemiczny osadów badany metodą mikroanalizy rentgenowskiej w odłupanych i przylegających do powierzchni rur
warstwach wskazuje na obecność agresywnych jonów:
O, Na, Ca, Mg, Si, K, S (rys. 2).
Wysoki udział jonów Mg i Ca w osadach wskazuje,
że jakość wody w analizowanym przypadku była niewystarczająca. Trudno rozpuszczalne węglany oraz siarczany wapnia i magnezu utworzyły twardą, porowatą
warstwę tzw. kamienia kotłowego. Nadmierne osadzanie się związków mineralnych, wskutek zaburzeń składu wody kotłowej, ma znaczący wpływ na temperaturę

Rys. 2. Mikroanaliza osadów
Fig. 2. Deposit microanalysis
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ścianek rur, które ulegają przegrzaniu (nawet do
500÷600°C) i odkształceniom, co przyspiesza inicjowanie pęknięć i przebieg procesów korozyjnych
[3, 12]. Procesy korozyjne przyspieszane są przez wodę
przenikającą do wnętrza osadów i wytwarzającą tam
przegrzaną parę. W takich warunkach wydzielają się
z wody wszystkie sole, nawet te bardzo dobrze rozpuszczalne, następują reakcje z metalem podłoża i tworzą
się produkty korozji [12, 13]. Przykładem korozji podosadowej są głębokie wżery pokazane na rysunku 3.
Przyczyną ataku korozyjnego w szczelinach
(w miejscu wad spawalniczych) oraz pod przylegającymi do powierzchni rury zwartymi osadami jest zmniejszony dopływ tlenu, a tym samym niedostateczna pasywność powierzchni, na której powstają tzw. ogniwa
nierównomiernego natleniania.
Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem występującym
w porowatych osadach kamienia kotłowego jest stężanie kondensatu zawierającego rozpuszczony tlen oraz
jony chlorkowe i siarczanowe. Wówczas może nastąpić silne obniżenie pH roztworu pod osadami nawet do
wartości 1, a w obecności jonów chlorkowych powstanie kwasu solnego gwałtownie przyspieszającego postęp korozji wżerowej.
Badania na skaningowym mikroskopie elektronowym ujawniły lokalne występowanie kulistych cząstek
o odmiennej morfologii, tj. bardziej zwartej budowie niż
otaczające je osady (rys. 4). Mikroanaliza składu chemicznego osadu „z pola” wykazała obecność agresyw-

Rys. 3. Korozja wżerowa na powierzchni wewnętrznej rury
Fig. 3. Pitting of the internal surface of pipe

Rys. 5. Mikroanaliza kulistych cząstek (osadów) o podwyższonym
stężeniu chloru (rys. 4)
Fig. 5. Microanalysis of spherical elements (deposit) with increased
Cl concentration (fig. 4)

nych jonów: O, Na, Ca, K, Mg, natomiast kuliste cząstki
zawierały ponadto jony Cl (rys. 5), co świadczy o selektywnej adsorpcji tego pierwiastka i miejscowym wzroście jego stężenia.
Wzrost agresywności osadów względem stali austenitycznych związany jest ze wzrostem zawartości
chlorków metali alkalicznych lub ziem alkalicznych,
których obecność w znacznym stężeniu wykazały badania osadów. W takich warunkach wzmożona korozja
prowadzi do perforacji ścianek rur i do zniszczenia elementów konstrukcji, czego dowodzi zakończona niepowodzeniem próba naprawy rury wężownicy za pomocą spawania miejsc z perforacją od korozji wżerowej
(rys. 6a). Nakładanie napoin od strony zewnętrznej rury
(bez przetopu) spowodowało nagrzanie powierzchni wewnętrznej i utlenienie jej. Można przypuszczać,
że powstały na powierzchni przebarwienia, czyli pogrubione, mało stabilne warstwy tlenków bogatych
w chrom pobierany z osnowy stali przyległej do warstwy tlenków. W wyniku zubożenia w chrom powierzchni metalu ulega obniżeniu jej odporność na korozję [9].
W badanych rurach stwierdzono gwałtowny postęp
korozji na powierzchni wewnętrznej pod napoinami
(rys. 6b), prawdopodobnie na skutek wykonywania napoin bez równoczesnego zabezpieczenia powierzchni
wewnętrznych rur gazem obojętnym.
Intensywną korozję wżerową stwierdzono również na powierzchni wewnętrznej rur pod spoinami łączącymi rurę wężownicy z usztywnieniami łączącymi
a)

Rys. 4. Powierzchnia wewnętrzna rury. Na powierzchni widoczna kulista cząstka odróżniająca się morfologią od osadu
Fig. 4. Internal surface of pipe. On the surface spherical element with
different morphology then deposit
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b)

Rys. 6. Napoina: a) na powierzchni zewnętrznej rury wężownicy,
b) od strony wewnętrznej – postęp procesów korozyjnych
Fig. 6. Padding weld: a) external surface of coil, b) internal surface of
coil – progress of corrosion processes

a)

b)

Rys. 7. Fragment usztywnienia przyspawanego do rury wężownicy:
a) powierzchnia zewnętrzna, b) powierzchnia wewnętrzna rury
Fig. 7. Fragment of stiffening weld to the coil: a) external surface,
b) internal surface of coil

kolejne zwoje (rys. 7). Na rysunku 7b przedstawiono
dwa obszary z wżerami, po obu stronach przyspawanego usztywnienia, w miejscu gdzie powierzchnia wewnętrzna rury została nagrzana do wysokiej temperatury
i utleniona. W obszarach tych nie stwierdzono występowania korozji międzykrystalicznej.

Korozja międzykrystaliczna
Na wycinku rury ze spoiną obwodową widoczne
były wżery i pęknięcia od strony materiału rodzimego
w SWC. Obserwowane makropęknięcia miały kierunek
równoległy do spoin (rys. 8).
Pęknięcia zaczynały się od strony wewnętrznej rury.
Badania metalograficzne na przekrojach ścianki rury
wykazały, że pęknięcia inicjujące w SWC rozwijały się
w różnych kierunkach, a ich rozwój w niektórych przypadkach został zablokowany lub zmienił kierunek przebiegu na granicy wtopienia. Na rysunku 9 przedstawiono pęknięcie, którego znaczna grubość jest skutkiem
reakcji zachodzących wewnątrz szczelin i elektrochemicznego roztwarzania ścian pęknięcia.
Szczegółowa analiza miejsc zarodkowania pęknięć
wykazała, że przebiegały one międzykrystalicznie po granicach ziaren austenitu, na których wydzieliły się węgliki – fazy o większym stężeniu chromu niż sąsiadujący austenit. Na rysunku 10 pokazano mikrostrukturę uczulonej
SWC ze skoagulowanymi wydzieleniami węglików umiejscowionymi głównie na granicach ziaren austenitu. Taki
rozkład wydzielonych węglików w SWC zaobserwowano również za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (rys. 10b). Jakościowe analizy rozkładu chromu i innych pierwiastków potwierdziły rozkład węglików
w tych obszarach. Przeprowadzona analiza mikrostruktury i składu chemicznego dowodzi występowania zjawiska
uczulenia stali pod wpływem spawania w SWC, w obszarach gdzie temperatura osiągnęła 500÷800°C.

Rys. 8. Pęknięcia w wyniku korozji międzykrystalicznej w SWC
Fig. 8. Intercrystalline corrosion crack in HAZ

Rys. 9. Kierunki propagacji pęknięć inicjowanych przez korozję międzykrystaliczną
Fig. 9. Propagation directions of crack initiated by intercrystalline
corrosion

a)

b)

Rys 10. Struktura strefy uczulonej ciepłem spawania rur ze stali
austenitycznej: a) obraz z mikroskopu optycznego, b) obraz SEM
– siatka węglików na granicach ziaren austenitu
Fig. 10. Structure of welding heat sensitization zone of austenitic stainless steel pipes, a) by optic microscope, b) by SEM – carbide lattice on the austenitic grain boundary

Korozja w obrębie złączy spawanych
Liczne uszkodzenia korozyjne obserwowano w grani spoin obwodowych rur wężownicy. Dominującym typem korozji była korozja wżerowa i szczelinowa w wyniku nieprawidłowego uformowania grani spoin (nadlewy, pory, szczeliny, rys. 11) oraz niezastosowania
osłony gazów formujących grań. Poza niezgodnościami kształtu, powierzchnie grani i SWC podlegały intensywnemu utlenianiu, powodując degradację warstwy
pasywnej i inicjowanie procesów korozyjnych.

Rys. 11. Grań spoiny obwodowej rury wężownicy
Fig. 11. Root of circumferential coil weld
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Korozja naprężeniowa
Na łukach rury wężownicy, poza złączami spawanymi, stwierdzono obecność pęknięć usytuowanych
poprzecznie do osi rury, przebiegających przez całą
grubość ścianki rury. Miejscem zapoczątkowania pęknięcia były wżery na powierzchni wewnętrznej pokrytej zwartym osadem i produktami korozji. Pęknięcia
z charakterystycznymi rozgałęzieniami, typowymi dla
korozji naprężeniowej, przebiegają śródkrystalicznie.
Na rysunku 12 pokazano główną szczelinę pęknięcia
naprężeniowego o znacznej szerokości, wypełnioną
osadami. Wyniki mikroanalizy produktów korozji i osadów przedstawiono w tablicy II i w postaci nałożonych
spektrów EDS na rysunku 13.
W obszarze wżeru, od którego zostało zainicjowane pęknięcie naprężeniowe, wykryto wysokie stężenie
Cr i obecność Ti, co jest skutkiem niszczenia warstewki pasywnej. Skład chemiczny osadu i produktów korozji w szczelinie, poza znacznie niższą zawartością Cr,
brakiem Ti i wyższym poziomem Si niż we wżerze powierzchniowym, w zakresie innych składników był zbliżony (tabl. II).

Rys. 12. Pęknięcie śródkrystaliczne na wskroś rury z charakterystycznymi dla korozji naprężeniowej rozgałęzieniami
Fig. 12. Transcrystalline crack
with specific for stress corrosion branching in the pipe

Rys. 13. Mikroanaliza produktów korozji i osadów: a) we wżerze, od
którego zostało zainicjowane pęknięcie naprężeniowe (bez wypełnienia), b) w głównej szczelinie pęknięcia naprężeniowego
Fig. 13. Microanalysis of corrosion products and deposit: a) in pinhole where the strain crack began (without filling), b) in the main strain crack slot

Specyfika pękania naprężeniowego charakteryzuje
się pewnym okresem inkubacji do zainicjowania pęknięcia, podczas którego zachodzi przerwanie warstwy
pasywnej i który jest zazwyczaj znacznie dłuższy niż
następująca po nim propagacja pęknięcia [1].
Wystarczająco wysokie stężenie jonów chlorkowych w pewnych obszarach środowiska, podwyższona temperatura, obecność jonów tlenu w wodzie zasilającej, wysoki poziom naprężeń rozciągających, pochodzących zarówno od spawania, gięcia na zimno,
usztywnienia konstrukcji przyspawanymi elementami,
jak i generowanych podczas eksploatacji, tworzą warunki sprzyjające rozwojowi pęknięć naprężeniowych.

Tablica II. Mikroanaliza produktów korozji i osadów związanych z korozją naprężeniową
Table II. Microanalysis of corrosion products and precitate as the result of stress corrosion
Obszar
Wżer inicjujący korozję naprężeniową
Szczelina pęknięcia naprężeniowego

O
22,34
20,94

Na
3,28
4,03

Skład chemiczny produktów korozji i osadów, % wag.
Si
P
Cl
Ca
Ti
Cr
5,80
1,02
0,42
1,49
0,53
27,16
11,75
0,44
0,50
2,04
3,96

Ni
1,51
2,38

Fe
reszta
reszta

Podsumowanie
Wężownice wytwornic pary pracują w trudnych
i zmiennych warunkach obciążeń cieplno-mechanicznych z korozyjnym oddziaływaniem środowiska.
Mogą one ulegać niszczeniu wskutek korozji chemicznej wysokotemperaturowej od strony spalin, natomiast od strony wewnętrznej – korozji parowo-wodnej i korozji postojowej, a w dłuższym okresie eksploatacji – procesom pełzania i zmęczenia korozyjnego
[1, 3, 4, 10]. W odniesieniu do badanej wężownicy,
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z uwagi na stosunkowo krótki czas eksploatacji, wynoszący 6 miesięcy i znaczną liczbę odstawień, rozważanie zjawisk zmęczenia korozyjnego
i pełzania było nieuzasadnione. Zamiana materiału wężownicy ze stali niskostopowej na nierdzewną stal austenityczną, która miała wydłużyć czas
eksploatacji, okazała się nieefektywna. Na krótki czas pracy badanej wężownicy złożyło się kilka czynników, które można podzielić na związane

z doborem materiału, technologią wykonania oraz
warunkami eksploatacji. Dobór stali austenitycznej na wężownicę wytwornicy pary należy uznać za
właściwy, przy zastrzeżeniu ograniczeń stosowania
tej grupy stali. Przy zachowaniu określonych procedur przetwórstwa oraz warunków eksploatacji stale
te mogą wykazać się długoletnią niezawodną pracą. Jednak większość kotłów parowych i wytwornic
pary wytwarzana jest ze stali niskostopowych. Wiąże się to głównie z warunkami eksploatacji, gdyż
stale austenityczne można stosować tam, gdzie
jest zamknięty i ściśle kontrolowany obieg wody,
np. na rury ekranowe w amerykańskich elektrowniach węglowych. Jest to zabieg opłacalny nawet przy wyższych kosztach materiału, wykonania konstrukcji oraz gorszych właściwościach fizycznych (głównie przewodności cieplnej). W wytwornicach pary utrudniona jest kontrola jakości
wody zasilającej, której niska jakość jest przyczyną problemów przy eksploatacji tych urządzeń. W
oparciu o uzyskane wyniki badań i literaturę można sformułować następujące zalecenia pozwalające na uniknięcie problemów eksploatacyjnych
przy stosowaniu stali austenitycznych w urządzeniach energetycznych. Odnoszą się one do zagadnień materiałowych, technologii przetwórstwa
i środowiska pracy.
– Najważniejszy jest wybór gatunku stali austenitycznej odpowiedniego dla danego środowiska
pracy w oparciu o stężenie chlorków i temperaturę pracy, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia nagłych, niekontrolowanych wzrostów stężenia agresywnych jonów. W rozpatrywanym
przypadku mógłby to być gatunek stali z dodat-

–

–

–

–
–
–

–
–

kiem molibdenu i o obniżonej zawartości węgla,
np. AISI 316L (X2CrNiMo17-12-2).
W celu zabezpieczenia przed korozją międzykrystaliczną należy wybrać gatunek stali austenitycznej o zawartości węgla poniżej 0,02% zamiast stali stabilizowanych Ti lub Nb, które nie w pełni zabezpieczają przed korozją międzykrystaliczną.
Bezwzględnie należy stosować przy spawaniu
osłony grani gazami obojętnymi. Zastosowanie
w badanym przypadku spawania bez udziału gazu
formującego spowodowało utlenienie powierzchni wewnętrznej rur oraz nieprawidłowe uformowanie grani oraz powstawanie porowatości i szczelin – potencjalnych miejsc rozwoju korozji.
Należy unikać nadmiernego usztywnienia rur.
Spawanie zamocowań i usztywnień wężownic
powinno być przeprowadzane z jak najmniejszą
energią liniową łuku.
Po gięciu na zimno powinno być stosowane wyżarzanie odprężające w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych.
Po spawaniu należy stosować czyszczenie chemiczne wewnętrznych powierzchni rur wężownicy,
a następnie pasywowanie powierzchni.
Warunkiem projektowej trwałości rur jest utrzymywanie zanieczyszczeń wody na odpowiednim poziomie, co wiąże się z koniecznością jej uzdatniania i monitorowania jakości.
Przy każdym odstawieniu instalacji należy dopilnować zalania rur parownika wodą lub usunięcia
wody i osuszenia instalacji.
Procedury okresowego usuwania kamienia kotłowego w wężownicach powinny być uzupełnione
pasywacją powierzchni rur.
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Łatwiejsze i wygodniejsze
spawanie dzięki nowościom
Targi ExpoWELDING 2010
okiem ABICOR BINZEL
Firma ABICOR BINZEL pragnie serdecznie podziękować wszystkim odwiedzającym nasze stoisko firmowe podczas tegorocznej edycji targów
ExpoWELDING w Sosnowcu. Na 56 m2 stoiska targowego firma ABICOR BINZEL zaprezentowała nowoczesne uchwyty spawalnicze do spawania ręcznego
oraz zaawansowane systemy do spawania na stanowiskach zrobotyzowanych. Spośród ręcznych uchwytów spawalniczych bardzo dużą uwagę zwiedzających
przykuwała seria nowoczesnych superlekkich uchwytów spawalniczych o nazwie ABIMIG GRIP A LW Low
Weight. Za tę serię uchwytów spawalniczych Komisja
Konkursowa przyznała firmie ABICOR BINZEL wyróżnienie w kategorii najlepszy produkt prezentowany na
targach (rys. 1).
Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu przewodu spawalniczego BIKOX LW uchwyty tej serii są obecnie

Rys. 1. Wyróżnienie w kategorii najlepszy produkt prezentowany
na targach
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najlżejszymi uchwytami spawalniczymi dostępnymi na
rynku. Mógł się o tym przekonać każdy odwiedzający
stoisko ABICOR BINZEL, samemu porównując masę
różnych uchwytów spawalniczych na przeznaczonym
do tego celu stanowisku. W bezpośrednim sąsiedztwie
wag umieszczono próbki złączy spawanych, aby zasymulować spawanie w pozycjach wymuszonych. Każdy mógł „wcielić” się w rolę spawacza i spróbować potrzymać w niewygodnej pozycji standardowy uchwyt
spawalniczy, a następnie powtórzyć doświadczenie
z uchwytem ABIMIG GRIP A LW o lekkiej konstrukcji.
Wszystkie osoby, które pokusiły się o ten eksperyment,
jednoznacznie twierdziły, że różnica w masie jest dostrzegalna już w pierwszej chwili po wzięciu uchwytu
spawalniczego do ręki.
Uchwyty spawalnicze serii ABIMIG GRIP A LW dostępne są na rynku od ok. roku. Swoją premierę miały podczas ubiegłorocznych Międzynarodowych Targów Schweissen & Schneidenn w Essen w Niemczech.
W Polsce uchwyty tej serii dopiero wchodzą na rynek,
ale obserwowany dynamiczny wzrost zainteresowania
im sprzedaży wróży i niewątpliwy sukces.
W celu sprawdzenia wpływu masy uchwytu spawalniczego na obciążenie spawacza podczas pracy, firma
ABICOR BINZEL przy współpracy z Wydziałem Medycyny Sportowej Uniwersytetu w Giessen w Niemczech
przeprowadziła badanie aktywności mięśni spawacza
z jednoczesnym zapisem wideo podczas pracy z użyciem uchwytów spawalniczych o różnej masie.
Dodatkowo mierzono tętno, ciśnienie krwi oraz stężenie kwasu mlekowego. Pomiar aktywności mięśni
wykonywano z wykorzystaniem metody EMG (elektromiografii). Badania przeprowadzono na grupie 12 spawaczy w różnym wieku (rys. 2 i 3).
Zebrane wyniki pozwoliły stwierdzić, że masa
uchwytu spawalniczego ma znaczący wpływ na zmęczenie pracownika i używanie lżejszego uchwytu ma
istotne znaczenie.

Rys. 2. Monitoring aktywności mięśni z jednoczesnym zapisem
wideo

Rys. 3. Spawacz z kompletem czujników monitorujących aktywność
mięśni

Rys. 4. Spawacz z MB GRIP 501D SC podczas pracy

Podsumowując wyniki eksperymentu stwierdzono,
że stosowanie nowoczesnych lekkich uchwytów ABIMIG GRIP A LW Low Weight produkcji ABICOR BINZEL zmniejsza o ok. 16% obciążenie korpusu spawacza. Uzyskany efekt ma bezpośredni wpływ na poprawę
ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości
i poprawności realizowanych procesów spawalniczych.

dzi do polepszenie warunków pracy spawaczy i ograniczenia liczby skarg i przestojów spowodowanych chorobami.
W ten właśnie sposób na nowej serii uchwytów MB
GRIP SC wyważenie, a zatem ergonomia pracy zostały widocznie zwiększone dzięki „krótszemu i miększemu” przegubowi kulowemu na dwukomponentowej rękojeści GRIP.
Dzięki zmianom konstrukcyjnym i nowym kombinacjom materiałów, temperatura części eksploatacyjnych (końcówki prądowej, łącznika prądowego, dyszy
gazowej etc.) spadła o więcej niż 100°C. W praktyce
oznacza to „spokojniejszy i stabilniejszy” łuk spawalniczy, wydłużenie trwałości, szczególnie podczas pracy
w wyższych zakresach obciążenia, oraz zmniejszenie
zużycia części eksploatacyjnych. Ponadto wiele innych
„drobnych” ale bardzo istotnych zmian uwzględniono
w procesie modernizacji, m.in.: dodatkowe elastyczne
elementy uszczelniające znacznie zwiększające niezawodność przy nieznacznym przeciążeniu w przypadku
krótkotrwałego przegrzania, czy też dodatkowe osłony
chroniące zewnętrzne węże chłodzące od uszkodzeń
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.
Nowe chłodzone cieczą uchwyty spawalnicze MB
GRIP SC dostępne są w typach 401D i 501D i zakresie obciążenia do 500 A w osłonie mieszanki M21 (wg EN439).

MB GRIP SC – Zmodernizowana
seria uchwytów spawalniczych
MB GRIP 401D i 501D
Dziś praktyka stawia nowe wymagania chłodzonym
cieczą uchwytom MIG/MAG, gdyż niezbędne są wyższe prędkości i parametry spawania.
Firma ABICOR BINZEL, stawiając czoła tym wymaganiom, zmodernizowała znaną i sprawdzoną serię chłodzonych cieczą uchwytów spawalniczych MB GRIP. Zadanie
postawione inżynierom i technikom zawierało m.in.: zwiększenie intensywności chłodzenia uchwytu w celu znacznego obniżenia temperatury części eksploatacyjnych, zwiększenie niezawodności przy nieznacznym przeciążeniu, a
także poprawienie ergonomii i wyważenia uchwytu. Ostatnie zadanie było decydującym czynnikiem skłaniającym do
modernizacji, ponieważ BINZEL konsekwentnie dąży do
zmniejszenia obciążenia spawaczy w ich codziennej pracy. W każdym nowym lub modernizowanym uchwycie spawalniczym jego konstrukcja jest drobiazgowo sprawdzana
pod kątem zapewnienia optymalnej ergonomii. W ciągłym
użytkowaniu w ciężkich warunkach podejście takie prowa-

Numery katalogowe serii MB GRIP SC
Typ
MB GRIP
401D SC PVC
401D SC BRH
501D SC PVC
501D SC BRH

3m
998.0525.1
998.0531.1
998.0522.1
998.0528.1

Numer katalogowy
4m
998.0526.1
998.0532.1
998.0523.1
998.0529.1

5m
998.0527.1
998.0533.1
998.0524.1
998.0530.1

ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 46B • 45-123 Opole
Tel./fax: +48 (0) 77 466 64 22 • Tel.: +48 77 466 73 42
www.binzel-abicor.com.pl • info@binzel-abicor.com.pl
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Wydarzenia

Obchody Dnia
Politechniki Warszawskiej
Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej
w 95. rocznicę jubileuszu istnienia tej polskiej
uczelni technicznej w dniach 15-16 oraz 20 listopada 2010 r. odbyły się uroczyste obchody.
Historia uczelni sięga jednak wcześniejszego
okresu, tzn. pierwszej połowy XIX w., kiedy to podjęto pierwsze starania o stworzenie w Warszawie
uczelni technicznej. Początki były trudne i związane
z dziejami Polski. Kiedy Warszawa należała do
zaboru rosyjskiego powstała dzięki staraniom
Stanisława Staszica Szkoła Przygotowawcza
(1826-1831), następnie Instytut Politechniczny
im. Cara Mikołaja II (1898-1914), a w 1915 r. Politechnika Warszawska.
Święto Politechniki Warszawskiej było wydarzeniem nie tylko naukowym, ale i kulturalnym,
w którym uczestniczyli pracownicy i studenci.
15 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW, podczas którego wręczono
promocje doktorskie i habilitacyjne, a także odnowienie doktoratu prof. dr. hab. inż. Władysława
Karola Włosińskiego oraz wręczenie odznaczeń
państwowych, medali Komisji Edukacji Narodowej, medalu Politechniki Warszawskiej i odznak
Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

12

prof. Włodzimierza Kurnika Konferencja: Profesor Groszkowski – Twórca Polskiej Radiotechniki, podczas której przedstawiono sylwetkę Profesora i dziedziny jego działalności naukowej, zasługi Profesora dla przemysłu i obronności kraju oraz wspomnienia jego wychowanków i współpracowników. Następnie odbyło się Sympozjum
Nowe technologie – inspiracje inżyniera oraz walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW.
Imprezami towarzyszącymi w tym dniu były:
wystawa Twórczość naukowo-badawcza Profesora Groszkowskiego, wystawa kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej, wręczenie
dyplomów i statuetek Złotej Księgi absolwentom
PW za wybitne osiągnięcia zawodowe oraz otwarcie Klubu Absolwenta.

W tym dniu odbyło się również otwarcie wystawy Energetyka XXI wieku w Gmachu Fizyki, wystawy Prof. Antoni Xiężopolski, animator polskiego kolejnictwa w Muzeum PW w Gmachu Aerodynamiki oraz wystawy Biblioteki Głównej Powstanie-Rozbudowa-Odbudowa. Historia Politechniki Warszawskiej w 3 aktach połączonej z wernisażem. Dodatkowo odbył się już V Bieg o puchar JM
Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Gala Złotej Kredy (wybory najlepszego nauczyciela akademickiego) i Gala Finałowa V wyborów Miss i Mistera PW 2010.

Uroczyste obchody Święta Politechniki Warszawskiej poprzedziły wydarzenia kulturalne: wystawa fotografii, plakatów i filmów prezentująca
działalność Centrum Klubowego PW Riviera-Remont zatytułowana Riviera-Remont: Prawda czy
symbol?, koncerty w Kościele św. Zbawiciela
w Warszawie przy pl. Zbawiciela i w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z okazji jubileuszu istnienia Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej koncert laureata Konkursu Chopinowskiego Krzysztofa Jabłońskiego w ramach Roku Chopinowskiego na Politechnice Warszawskiej oraz Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
i Zespołu Tanecznego PW. W ramach obchodów
jubileuszu pięciolecia „pierwszej próby” Teatru
PW wystawiony został spektakl Rosyjskie westchnienie – cztery jednoaktówki Antoniego Czechowa przeplatane współczesnymi piosenkami
rosyjskimi.

16 listopada 2010 r. odbyła się pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera i Rektora Politechniki Warszawskiej

Lechosław Tuz
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PERUN – 100 lat istnienia
Początek istnienia firmy PERUN rozpoczyna się
17 grudnia 1910 r., kiedy to w Warszawie została uruchomiona pierwsza na ziemiach polskich wytwórnia tlenu, azotu i sprzężonego powietrza, a w 1913 r. uruchomiono wytwórnię sprzętu i materiałów spawalniczych oraz rozpoczęto działalność produkcyjno-naprawczą. Rozpoczęcie produkcji wynikało z wielkiego
zapotrzebowania rynku na gazy i sprzęt spawalniczy,
a zaowocowało dynamicznym rozwojem spółki.
PERUN w 1930 r. dysponował już 9 fabrykami, 8 biurami sprzedaży i 14 składami oraz własną siecią produkcyjną i dystrybucyjną na terenie całego kraju.
W głównej siedzibie spółki, mieszczącej się w Warszawie, prowadzona była działalność w zakresie propagowania spawalnictwa, opracowywano publikacje

1910

Francuskie Towarzystwo Akcyjne L’Air Liquide zakłada pierwszą fabrykę gazów w Warszawie, w Petersburgu powstaje Spółka
Akcyjna PERUN, połączone w 1913 r.

Dynamiczny rozwój sprzętu spawalniczego: produkcja urządzeń
do spawania gazowego i armatury do produkcji oraz stosowania
gazów technicznych, początkowo w oparciu o dokumentację L’Air
Liquide, a następnie o technologię opracowaną w kraju.

1924

Pierwsza wytwórnia elektrod do spawania łukowego. Rozpoczęcie
produkcji transformatorów spawalniczych (Pertrans, Pertrans 3F)
oraz spawalnic wirujących (Peral, A.L.T., Monoblok).

1929-1930

Pierwsza spawana konstrukcja budowlana w Polsce – gmach
banku PKO w Warszawie.

W czasie wojny fabryka pozostaje pod nadzorem niemieckim
– zarząd pozostaje polski. Znaczne ograniczenie produkcji: gazy
techniczne i podstawowy sprzęt spawalniczy.

Szkielet samochodu ze spawanych rur

1945-1946

Zmiany organizacyjne spółki – fabryki i zakłady zamiejscowe uzyskują samodzielność. Zakład w Warszawie otrzymuje nazwę Warszawska Fabryka Gazów Technicznych i Sprzętu Spawalniczego.

1956

1918-1920

1939-1944

naukowo-techniczne oraz doradzano osobom zainteresowanym. Produkcja obejmowała szeroką gamę produktów: od reduktorów do gazów i palników do spawania i cięcia, przez automatyczne i półautomatyczne maszyny do cięcia, stałe i przenośne wytwornice acetylenowe, kompresory i pompy do przetłaczania tlenu, stałe
i przenośne stanowiska spawalnicze, elektrody, proszki i pasty do spawania, do aparatury gazowej dla medycyny. Z inicjatywy dr. inż. Alfreda Sznerra w 1927 r.
powstał Związek Polskiego Przemysłu Acetylenowego
i Tlenowego, przekształcony w Stowarzyszenie dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali, zajmujący się działalnością publikacyjną i informacyjną z zakresu spawalnictwa (podręczniki, kalendarze spawalnicze, miesięcznik
Spawanie i Cięcie Metali, dwumiesięcznik Spawacz).

Powstaje Wytwórnia Gazów Technicznych Warszawa-Targówek,
następnie wydzielona z fabryki. Fabryka przekształcona na Warszawską Fabrykę Sprzętu Spawalniczego PERUN.

1957

Powstaje Zakładowe Biuro Konstrukcyjne opracowujące projekty
nowego i modernizację starego sprzętu.

1964-1970

Współpraca PERUN i Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
w zakresie automatycznych przecinarek sterowanych magnetycznie i fotoelektrycznie.

1970-1980

Współpraca PERUN i Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie wielkogabarytowych przecinarek sterowanych numerycznie.

1990 do dziś

Poszerzanie oferty asortymentowej, wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych spełniających potrzeby klientów w zakresie
funkcjonalnym i jakościowym urządzeń (ISO 9001:2000 w 2005 r.).

Dr Alfred Sznerr
– założyciel Peruna w Polsce

Spawana konstrukcja stalowa

Lechosław Tuz
Opracowanie na podstawie materiałów Redakcji Przeglądu Spawalnictwa i PERUN S.A.
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Oszczędzaj z oświetleniem ledowym

Chcesz mniej płacić za energię
i być niezależnym od zakładu energetycznego?

Ile możesz zaoszczędzić ? sam oceń ...
System tradycyjny:
– 5 do 6 zużytych żarówek w ciągu 5 lat
– Wysokie koszty konserwacji
– Koszt energii

Chcesz oświetlić:

System solarny:
– Żywotność lamp LED 15 lat
– Brak kosztów utrzymania i konserwacji
– Zasilany energią słoneczną

Oferujemy:

– Okolice domu
– Dobór właściwych lamp
– Otoczenie hotelu
– Dobre ceny
– Ogródek koło restauracji
– Stabilność konserwacji
– Parking
– Rzetelną obsługę
– Skład na wolnym powietrzu
– Skład na wolnym powietrzu
– Ulicę
Uwaga: Możliwość dofinansowania z funduszy Unijnych

Zastąpienie używanych
żarówek energooszczędnych
żarówkami
półprzewodnikowymi
ledowymi powoduje redukcję
kosztów energii o 80%.

QIROX

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

Sterowanie synergiczne wydatkiem
gazu osłonowego
Synergic control of shielding gas flow expenditure
Streszczenie

Abstract

Regulatory zużycia gazu osłonowego należą do innowacyjnych rozwiązań inżynierii spawalnictwa. Mimo
że technika już od dłuższego czasu wykorzystuje regulatory masowego natężenia przepływu, to dopiero rozpowszechnienie urządzeń produkowanych specjalnie dla
spawalnictwa przez szwedzką firmę wypełnia lukę w sterowaniu wydatkiem gazu osłonowego w metodach spawania w osłonie gazów ochronnych. W artykule przedstawiono regulator Regula EWR PRO i zastosowania w
nim metodę sterowania wydatkiem gazu osłonowego.
Opis i analizę systemu sterowania przedstawiono w pryzmacie pojęcia synergii oraz własnej teorii osłony łuku.

Regulator of gas flow is innovative solution for welding engineering. Regulators of flow intensity in technique
have been using since many years, but devices designed
by Swedish company specially for welding engineering fill
in a gap in gas flow regulation in welding with shielding
gas methods. This paper presents the Regula EWR PRO
regulator and the method of shielding gas flow regulation
method. Description and analysis of regulation system is
prepared considering synchronously regulation and own
theory of arc protection.

Wstęp
Artykuł powstał na podstawie przeszło trzydziestoletniego doświadczenia autora zajmującego się kształtowaniem gazu osłonowego oraz prospektu firmy
Regula® Systems dotyczącego Regulatora zużycia
gazu do spawania Regula EWR PRO – Innowacyjne
rozwiązanie ze Skandynawii [1].
Sterowanie dowolną zmienną technologiczną realizowane jest przez rozwiązanie, ustalenie i dobór modelu matematycznego, systemu sterowania i serwomechanizmu. W teorii procesów spawalniczych elementy te tworzone są przede wszystkim przez modelowanie według teorii sterowania oraz synergię, rozumianą
jako odwzorowanie zmiennych technologicznych w postaci prostych funkcji elementarnych: prostej, łamanej
lub wielomianu.
Obecnie, po rozpowszechnieniu tzw. aktywnych regulatorów zużycia gazów osłonowych regula EWR PRO
przez szwedzką firmę Regula Systems AB, spawalnictwo dysponuje trzema systemami regulacji wydatku gazu
osłonowego, które umownie można określić mianem: sterowania synergicznego, modelowania obszaru chronionego oraz optymalizacji osłony łuku. Ostatnia z wymieDr hab. inż. Zbigniew Szefner – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
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nionych metod regulacji wydatku opracowana została dla
systemów Zupełnej Automatyzacji Spawania (ZAS).
W artykule przedstawiono system sterowania synergicznego, oparty na regulatorze EWR PRO [1÷3],
którego zasadę działania omówiono na podstawie wyników badań i danych technicznych firmy Baltix Jakub
Gebhardt Sp. j. z Gdyni. Pozostałe dwa systemy zostały szerzej przedstawione w pracach [4, 5], zaś podstawy teoretyczne modelowania osłony i systemów sterowania zawarto w pracy [6].

Metoda synchronizacji
w sterowaniu wydatkiem gazu
W systemie Regula Systems (RS) do sterowania
wydatkiem gazu osłonowego w metodach MIG/MAG
przyjęto najprostszą formę sterowania, wynikającą
niejako z istoty synergii w spawalnictwie, nazwaną
metodą synchronizacji. W ujęciu matematycznym metoda synchronizacji polega na odwzorowaniu wydatku gazu w zbiorze jednoelementowym innej zmiennej
technologicznej, przyjmowanej za podstawową, procesu spawania. W systemie RS przyjęto metodę synchronizacji określoną zależnością (1), odwzorowującą wydatek gazu (V) w funkcji natężenia prądu spawania (I).
		
V = f (I)			
(1)

W polu zjawiskowym procesu spawania, system RS
oparty jest na metodzie synchronizacji opisanej zależnością (w zasadniczym obszarze synchronizacji):
		

V = mv I + (Cv + Ck)		

(2)

gdzie: mV , CV, – nachylenie i stała charakterystyki wydatku gazu,
Ck – stała korekcyjna wydatku gazu; ustawiana przez użytkownika ze
zbioru wartości liczb całkowitych Ck <-9,9>.

Natomiast w rzeczywistości funkcja sterowania systemu RS jest bardziej skomplikowana i opisuje ją zależność:
V=

{

(CV + Ck),
mV I + (CV + Ck),
300 mV + (CV + Ck),

I ≤ 90
I > 90 ∩ I < 300
I ≥ 300

(2a)

Przy fabrycznie ustalonych wartościach współczynnika nachylenia i stałej charakterystyki wydatku gazu,
czyli wartościach mV i CV, funkcję sterowania wydatkiem gazu przedstawia łamana, która na rysunku 1 została oznaczona linią ciągłą (dla Ck = 0). System RS
pozwala na ręczną korektę stałej Ck, co umożliwia sterowanie wydatkiem gazu (wg łamanej w dużym zakresie wydatków), od 5 do 30 l/min (dla modelu EWR PRO
300), co przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 2. Regulator wydatku gazu Regula EWR PRO firmy Regula®
Systems [2]
Fig. 2. Gas flow regulator Regula EWR® PRO SYSTEMS [2]

W omawianym systemie RS sterowanie synergiczne realizowane jest przez innowacyjny regulator
Regula EWR PRO, który wg dokumentacji technicznej zawiera w jednej obudowie: oprogramowanie, sterownik elektroniczny oraz współmierne zawory magnetyczne do regulacji ilości i czasu przepływu gazu [3].
Regulator Regula EWR PRO, przedstawiony na rysunku 2, odbiera sygnał natężenia prądu spawania ze
spawarki i wg zależności (2) steruje wartością wydatku gazu. W procesie spawania MIG/MAG system RS
z regulatorem Regula EWR PRO pozwala na: nastawę wartości wydatku gazu osłonowego, automatyczną zmianę wartości wydatku wraz ze zmianą natężenia
prądu spawania, bieżącą kontrolę wydatku gazu i optymalizację zużycia gazu osłonowego [1÷3].
Pod pojęciem optymalizacji rozumiana jest oszczędność zużycia gazu osłonowego przez natychmiastową
reakcję systemu RS na zmiany parametrów energetycznych procesu spawania [1, 7].

Synergiczność metody
synchronizacji systemu RS

Rys. 1. Charakterystyki sterowania wydatkiem gazu osłonowego regulatora EWR PRO typu 300, Ck – stała korekcyjna sterowania wydatkiem, ustawiana na urządzeniu przez spawacza [2, 3]
Fig. 1. Shielding gas flow regulator characteristics (type EWR PRO
300), Ck – permanent corrective control of gas flow, set by the welder on the device [2, 3]

Opracowania z zakresu teorii osłony łuku w procesach spawalniczych wskazują, że błędem jest przyjmowanie wartości wydatku tylko na podstawie wartości
natężenia prądu spawania. W teorii osłony łuku wydatek gazu osłonowego i proces jego optymalizacji determinują podstawowe pojęcia tej teorii, tzn.: obszar chroniony strumienia gazu, skuteczność osłony oraz strefa
wrażliwa materiału rodzimego [6].
Skuteczność osłony oznacza, że obszar chroniony (gazem osłonowym) musi być nie mniejszy
niż strefa wrażliwa materiału rodzimego w danym
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procesie spawania. W takim ujęciu dobór wydatku
gazu dokonywany jest za pomocą modelowania tzw.
osłony właściwej lub inaczej „gazoosłony” [6]. Proces
modelowania oparty jest na rozwiązaniach z zakresu:
teorii strumieni, teorii sterowania i modelowania procesów fizycznych. Rozwiązania procesu modelowania pozwalają na opracowanie systemów sterowania
wydatkiem gazu osłonowego, które mogą być użyte do zaawansowanych systemów sterowania procesami spawania wymienionymi wcześniej i dokładnie
opisanymi w pracy [5].
Na podstawie analizy powstają wątpliwości dotyczące systemu RS jako systemu synergicznego sterowania i użycia zjawisk fizyki spawania w obszarze problematyki kształtowania osłony łuku. Niezbędna jest
zatem dyskusja dotycząca synergii spawania w procesach MIG/MAG w celu weryfikacji słuszności stwierdzeń producenta systemu RS.

Sterowanie synergiczne
w spawalnictwie
W praktyce warsztatowej duża liczba zmiennych,
właściwa współczesnemu procesowi spawania, stanowi zasadniczą przeszkodę w posługiwaniu się nowoczesnymi urządzeniami. Wprowadzanie przez operatora danych wiąże się z błędami technologicznymi.
Świadomość tych trudności skłoniła konstruktorów
do zastosowania tzw. synergicznego systemu sterowania. Pod tym pojęciem rozumiane jest sterowanie
spawalniczymi źródłami prądu, polegające na odpowiednim sprzężeniu wszystkich wielkości determinujących proces technologiczny, celem jego właściwej
realizacji. System ma za zadanie odciążenie operatora od podejmowania złożonych, a przy tym subiektywnych decyzji. Pozostawia mu się tylko ograniczoną
możliwość dostosowania procesu do własnych przyzwyczajeń lub technik, które nie wpływają ujemnie na
dobór parametrów spawania. W rezultacie sterowanie
procesem sprowadza się do tzw. jednogałkowej regulacji parametrów technologicznych [5, 6]. Istotę sterowania synergicznego przedstawiono na diagramie w
pracy [5].
Teoretycznie, sterowanie synergiczne w spawalnictwie mogło być realizowane po opracowaniu modeli zjawisk w przestrzeni międzyelektrodowej, a szczególnie procesu przenoszenia metalu z elektrody podawanej ze stałą prędkością do jeziorka spoiny [8]. Techniczne warunki realizacji sterowania synergicznego powstały po zastosowaniu prądu pulsacyjnego do spawania, przy możliwości regulacji czasu przepływu prądu
impulsu i prądu bazowego, przy stabilizowanym napięciu zasilania łuku oraz przy równoczesnym sterowaniu stabilizowaną prędkością podawania elektrody.
Wszystko to przy określonych, stałych warunkach, takich jak: średnica drutu elektrodowego, materiał elektrody i skład mieszanki gazowej.
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W teorii procesów spawalniczych przyjęto, że proces spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów jest
określony przez dwie podstawowe zależności: prąd
spawania w funkcji prędkości podawania drutu elektrodowego i napięcie łuku w funkcji prądu spawania [8].
Dla stabilności procesu wymaga się, aby wartość
prędkości podawania drutu elektrodowego była równa
prędkości jej stapiania, będącej właściwością spoiwa,
czyli zakłada się równość wt = vt, i wówczas:
		

I = mi wt + Ci

(3)

gdzie: I – natężenie prądu spawania, wt – prędkość podawania drutu elektrodowego, mi – nachylenie charakterystyki prądu spawania,
Ci – stała charakterystyki prądu spawania,

druga podstawowa zależność, napięcie w funkcji prądu
spawania, przyjmuje postać:
		

U = mu I + Cu		

(4)

gdzie: mu – nachylenie charakterystyki napięcia łuku spawalniczego,
Cu – stała charakterystyki napięcia łuku spawalniczego.

O zjawiskach zachodzących w łuku, a przede
wszystkim o jego stabilności, decyduje moc doprowadzona do przestrzeni międzyelektrodowej i prąd
spawania przepływający przez łuk, od którego zależy
prędkość stapiania elektrody [8]. Występuje też zależność pomiędzy prądem a napięciem. Wynika z tego,
że równaniem wiążącym wszystkie czynniki wpływające na jakość procesu spawania jest zależność
P = f(I) wynikająca z iloczynu P = U I [8]. Po uwzględnieniu zależności (4), ostateczna postać równania
przedstawiającego zależność mocy od prądu P = f(I)
jest następująca:
		

P = mu I2 + Cu I

(5)

Zależność (5) przy warunku (3) przyjęto jako matematyczny warunek synergicznego układu sterowania
procesem spawania. Prąd I w równaniu (5) jest zmienną niezależną, natomiast moc P jest zmienną zależną, której wartość decyduje o spełnieniu warunku stabilności.
Równanie (5) jest określone przez stałe mu i Cu, których wartości zależą od kombinacji takich wielkości,
jak: średnica i rodzaj materiału drutu elektrodowego,
rodzaj gazu osłonowego, długość łuku oraz wolny wylot elektrody. Wartości tych stałych muszą być określone na podstawie badań technologicznych.
Do realizacji sterowania synergicznego w praktyce
jest stosowany układ zawierający regulator synergiczny, zasilacz tranzystorowy, podajnik drutu elektrodowego oraz bocznik prądowy (rys. 3).
W synergicznym układzie sterowania procesami spawania, wykorzystującym funkcje P = f(I)
jako algorytm sterowania, zmiennymi sterującymi

Jak wcześniej zaznaczono, w systemie RS przyjęto
sterowanie regulatorem wydatku gazu osłonowego Regula EWR PRO metodą synchronizacji wg zależności (1).
Jeśli uwzględni się w modelu (1) postać sterowania natężeniem prądu w układach synergicznych spawarek MIG/
MAG, które opisuje zależność (3), to metodę synchronizacji możemy przedstawić matematycznie w postaci:
		

V = mVi wt + (CVi + Ck)

(7)

gdzie: mvi – współczynnik nachylenia charakterystyki wydatku gazu
osłonowego, CVi – stała charakterystyki wydatku gazu osłonowego
w danym procesie spawania .

Rys. 3. Synergiczny układ sterowania procesem spawania metodą
MIG z uwzględnieniem systemu RS; μP – sterownik mikroprocesorowy, U – sygnał napięcia łuku, Z – zasilacz tranzystorowy, P – podajnik, I – natężenie prądu spawania, Is – sygnał sterujący natężenia prądu spawania, Rb – bocznik prądowy, Us – sygnał sterujący,
Iv – sygnał sterujący systemu RS, μP EWR – sterownik mikroprocesorowy regulatora wydatku gazu, C – czujnik prądu EWR (ideę schematu zaczerpnięto z [8])
Fig. 3. Synergistic process of regulation of MIG welding system
with RS; μP – microprocessor controller, U – the arc voltage signal,
Z – power transistor, P – tray, I – intensity of welding current, Is – intensity of welding current signal, Rb – shunt current, Us – control signal, Iv – RS system control signal μP EWR – microprocessor controller of gas flow regulator, C – EWR current sensor (the idea of
schema is taken from [8])

(nastawianymi) są: prędkość podawania drutu elektrodowego, średnica drutu elektrodowego, materiał elektrody
i rodzaj mieszanki gazowej.
Dla każdej nastawionej wartości prędkości podawania drutu, poprzez zależność (3) regulator synergiczny ustala: wartość prądu spawania, w tym prądu impulsów i prądu bazowego, czas przepływu prądu impulsu i prądu bazowego występującego pomiędzy impulsami oraz napięcie łuku, tak aby w czasie spawania był utrzymywany stabilny łuk i przyjęty sposób przechodzenia metalu [8].

Ocena metody synchronizacji
jako synergii sterowania

		

Matematyczny warunek synergicznego układu sterowania procesem spawania, opisany równaniem (5),
można zapisać w postaci technologicznej, gdzie wstawiając do równania (5) zależność (3), po przekształceniach matematycznych, otrzymuje się równanie (6):
		

P = mui wt2 + mc wt + Cui

Porównując zależności (6) i (7) można zauważyć,
że ustawiając jedną zmienną technologiczną (decyzyjną), a mianowicie prędkość podawania drutu elektrodowego, steruje się równocześnie parametrami
energetycznymi w procesie spawania MIG/MAG, jak
i wydatkiem gazu osłonowego w metodzie synchronizacji. Ponieważ wyrażenia (5) oraz (6) przyjęto nazywać odpowiednio: matematycznym i technologicznym warunkiem synergicznego układu sterowania
procesem spawania, to metodę synchronizacji systemu RS, którą przedstawia warunek (7), uznać należy
za proces sterowania synergicznego wydatkiem gazu
osłonowego (c.b.d.o.).
W realizacji technicznej, regulator Regula EWR
PRO przyjmuje sygnał natężenia prądu I z obwodu jak
na rysunku 3, który oznaczono jako blok funkcjonalny
system RS i równocześnie, synchronicznie steruje wartością wydatku gazu osłonowego.
Rozważania te nie gwarantują, że sterowanie wg
zależności (7) kształtuje poprawną osłonę łuku spawalniczego. Falsyfikacja tego problemu wykracza
poza ramy tego artykułu. Warto jednak zauważyć, iż
w teorii procesów spawalniczych wykazuje się, że:
kształtowanie spoiny, objętość pojedynczego ściegu, wtop, strefa wrażliwa materiału rodzimego itp. są
uzależnione nie od mocy dostarczonej w procesie
spawania P, np. wg (6), lecz od ciepła spawania Q
lub (zgodnie z pracą [9]) od mocy objętościowej ciepła spawania. Wpływ tej subtelnej różnicy wielkości
fizycznych można analizować po rozwinięciu wzoru
obliczeniowego na ciepło spawania, określonego np.
normą PN-EN ISO 1011-1:2009 w postaci:

(6)

gdzie: mui, mc, – współczynniki nachylenia oraz stała charakterystyki
sterowania synergicznego danego procesu spawania Cui – stała charekterystyki sterowania synergicznego danego procesu spawania.

Q = k (I U)/v ≡ k P/v

(8)

gdzie: k – współczynnik nagrzewania danej metody spawania,
v – prędkość spawania (wykonywania ściegu).

Analiza wzoru (8) wskazuje, że w procesie sterowania synergicznego wydatkiem gazu osłonowego, wg
modelu (7), zapewnia się poprawną wartość licznika wyrażenia (8) wobec warunku synergii (6). Upraszczając,
można stwierdzić, że model sterowania regulatorem Regula EWR PRO realizuje w 50% wymagania sterowania
absolutnego. Należy jednak zaznaczyć, że taki wniosek
jest poprawny jedynie w teorii osłony łuku [6].
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W technicznych warunkach realizacji procesu spawania, po ustaleniu zasadniczych wielkości osłony łuku (typu
i średnicy dyszy, rodzaju gazu, odległości dysza-przedmiot, rodzaju materiału rodzimego itp.) i doświadczalnym

wyznaczeniu współczynników charakterystyki wydatku
gazu z wyrażenia (7), regulator Regula EWR PRO ustawi
i będzie sterował poprawnie wartością wydatku – zgodnie
z danymi producenta systemu RS i regulatora EWR PRO.

Wnioski
Opracowany i rozpowszechniany na rynku spawalniczym przez szwedzką firmę Regula® Systems
regulator wydatku gazu ochronnego jest niewątpliwie rozwiązaniem innowacyjnym w dziedzinie systemów sterowania synergicznego w połączeniu
z układem strukturalnym systemu sterowania procesami spawania MIG/MAG. Dotychczas wszystkie,
poza wydatkiem gazu, parametry technologiczne
były sterowane automatycznie we współczesnych
spawarkach – wydatek gazu był dobierany i ustawiany manualnie.
Sterowanie synergiczne regulatora Regula EWR
PRO zapewnia (wg danych producenta): nastawę wartości wydatku gazu osłonowego w zakresie

od 5 do 30 l/min, automatyczną zmianę wartości wydatku wraz ze zmianą natężenia prądu spawania,
bieżącą kontrolę wydatku gazu, oszczędność zużycia gazu osłonowego do 60% oraz prostą implementację do spawarek dowolnego typu.
Jednakże przedstawiony system sterowania synergicznego regulatora nie daje gwarancji skuteczności osłony gazowej w każdych warunkach spawania. Taki warunek spełnić może tylko proces modelowania gazoosłony, jak przykładowo opisany
w pracy [6]. Dla zapewnienia tego warunku, regulatory synergiczne wymagałyby każdorazowego doświadczalnego wyznaczenia współczynników charakterystyki sterowania do danych warunków spawania.
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Normowana energia liniowa a ilość ciepła
wprowadzanego podczas spawania
Welding energy and heat input in welding process
Streszczenie

Abstract

Jednym z podstawowych parametrów określających
proces spawania jest ilość ciepła (heat input) wprowadzana do łączonych elementów. Nie jest ona mierzona
bezpośrednio, lecz wyznaczana prostymi, ale ułomnymi
zależnościami matematycznymi. Artykuł zawiera dyskusję tego sposobu szacowania energii wprowadzanej podczas spawania z wyszczególnieniem wielu czynników
nieuwzględnianych podczas obliczeń, a mających istotny wpływ na wartość obliczonej ilości ciepła wprowadzonego oraz niedokładności w wyznaczaniu podstawowych
czynników uwzględnianych we wzorze na energię liniową
spawania, takich jak napięcie i natężenie prądu spawania. W artykule wskazano na wzrost dokładności obliczeń
w przypadku m.in. wyposażenia źródeł spawalniczych
w wysokoczęstotliwościowe mierniki mocy oraz uwzględnianie czynników dotychczas pomijanych.

One of the basis parameter of welding process is heat
input delivered to welded material. It is not measured directly, but by simple and incorrect mathematics relation.
In this paper is discussed the method of welding energy
estimation including the factors with important influence
on heat input, not considering in counting, and inaccuracy of basis parameters in welding energy formula such
as arc voltage or current. Increase of calculation precision
in welding power supply with high frequency output meter and after taking under consideration factors is shown
in this paper.

Wstęp
Jednym z podstawowych zadań technologicznych
podczas prowadzenia procesów spawalniczych jest
ograniczanie ilości wprowadzanego ciepła do niezbędnego minimum, gdyż wszelka ingerencja cieplna prowadzi do powstania stref wpływu ciepła, powodując w obrębie spawanych elementów powstawanie karbów metalurgicznych oraz niekorzystnych
stanów naprężeń. Istnieje wiele czynników mających
bezpośredni wpływ na skalę zaburzeń cieplno-mechanicznych zachodzących podczas procesów spawalniczych. Czynniki te, nieuwzględniane podczas
doboru parametrów spawania, mogą doprowadzić
do nieoczekiwanych problemów technologicznych
i w efekcie do niewłaściwego przebiegu procesu spawania.
Dr inż. Krzysztof Kudła, dr inż. Kwiryn Wojsyk
– Politechnika Częstochowska.

Pojęcie energii liniowej spawania jest powszechnie
stosowanym wskaźnikiem ilości ciepła wprowadzanego
do materiału. Nie jest ono jednak parametrem dokładnie
sformułowanym, szczególnie w świetle ostatnich badań
teoretycznych [2] oraz potrzeb regulacji ilości wprowadzanego ciepła podczas spawania nowoczesnych stali
energetycznych i in stopów stosowanych w energetyce,
lotnictwie przemyśle narzędziowym [1].
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty pojęcia energii liniowej oraz jej niedokładności w odniesieniu do prowadzonego procesu. Wykonano to analizując wiele czynników wpływających na ilość wprowadzanego do spawanych elementów ciepła, lecz nieuwzględnianych w podstawowym wzorze na obliczanie energii liniowej spawania. Wiedza o tych czynnikach umożliwia dobór parametrów spawania ograniczających ilość ciepła wprowadzanego do spawanych elementów. Spośród czynników wpływających
na rzeczywistą ilość wprowadzanego do złącza ciepła wyróżnić można trzy grupy zależne od sposobu wprowadzania ciepła, stosowanych materiałów
oraz warunków i techniki spawania.
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Energia liniowa spawania
Energia liniowa spawania określana jest jako iloraz
energii wprowadzanej podczas spawania do jednostki
długości otrzymanej spoiny:
				

(1)

gdzie: Eu – energia liniowa spawania, E – energia cieplna wprowadzana do elementu, l – długość spoiny.

Po podzieleniu przez czas, energię liniową można zdefiniować jako stosunek wprowadzonej mocy do
prędkości liniowej spawania:
					

(2)

gdzie: q – moc cieplna wydzielona podczas spawania, Vs – liniowa
prędkość źródła ciepła.

Praktycznie, dla unormowania procesu spawania
łukowego stosuje się zależność:
				

(3)

gdzie: – sprawność cieplna, szacowana w stosunkowo szerokich
granicach dla różnych procesów spawania łukowego, Us – napięcie
łuku, Is – prąd natężenie prądu.

Ze wzorem (3) oblicza się energię liniową spawania z pominięciem innych czynników istotnie wpływających na warunki spawania. Czynniki te zmieniają objętość przetopienia, współczynnik kształtu spoin i napoin,
szerokości stref wpływu ciepła, maksymalne twardości
w złączach, stopień wymieszania i inne parametry.
To konwencjonalne podejście przestaje wystarczać
zarówno spawalnikom projektującym procesy technologiczne, inżynierom programującym urządzenia spawalnicze, jak i osobom pracującym w nadzorze i produkcji spawalniczej. Świadczą o tym podjęte ostatnio
próby unormowania pojęcia energii liniowej w znowelizowanej normie ASME IX [10], której zapowiedź ukazała się w [7]. Czynniki wpływające na ilość ciepła wprowadzonego do złącza, nieuwzględnione w podstawowym wzorze na energię liniową spawania, przedstawiono na rysunku 1.

Czynniki związane ze sposobem
wprowadzania ciepła
Geometria źródła ciepła
Koncentracja źródła ciepła umożliwia zmniejszenie wprowadzanej do metali ilości ciepła, lecz grozi
niebezpiecznymi efektami ubocznymi. Im źródło cie-
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Rys. 1. Czynniki wpływające na ilość wprowadzonego do złącza ciepła, nieuwzględnione w podstawowym wzorze na energię liniową
spawania
Fig. 1. Factor with influence on heat delivery in joint not taking under
consideration in basis formula of welding energy

pła jest bardziej skoncentrowane, tym mniej ciepła niezbędne jest do stopienia metalu i utworzenia spoiny.
Zmniejszeniu ulega również szerokość strefy wpływu
ciepła. Gradienty temperatury wokół spoiny są zatem
odwrotnie proporcjonalne do wielkości spoiny i szerokości stref wpływu ciepła.
Duża gęstość mocy źródła ciepła w bardzo wysokiej
temperaturze umożliwia szybkie stapianie metali na
znacznej głębokości przy małych stratach ciepła. Objętość stopionego w ten sposób metalu jest mała, co jest
korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i technologicznego punktu widzenia. Podczas nagrzewania metalu źródłem ciepła o bardzo dużej koncentracji utworzone wokół źródła ciepła pola temperatury cechują
znaczne gradienty, co jest niepożądanym zjawiskiem
przy spawaniu materiałów wrażliwych na duże prędkości chłodzenia. Ponadto zmienne położenie obszaru
źródła ciepła o najwyższych temperaturach względem
powierzchni elementów zmienia jego kształt, a zatem
i sposób oddziaływania na elementy spawane bądź regenerowane [6].

Przebieg prądu (stały, impulsowy)
Zwykle w obliczeniach energii liniowej pomija się
dodatkowy mnożnik, tzw. współczynnik mocy łuku λs,
rozumiany jako stosunek mocy rzeczywistej do mocy
pozornej [4, 5]. W przypadku wzajemnie przeciwnych
impulsów prądowych i napięciowych (np. w metodach
MIG/MAG Standard, STT, CBT, Cold Arc, Fast Root)
współczynnik mocy jest mniejszy od jedności. W procesach impulsowych programowanych (np. MIG/MAG
Puls, ACPuls, Double Puls), w których impulsy prądowe i napięciowe są względnie zgodne, współczynnik
jest większy od jedności (rys. 2) [4].

B

A

Rys. 2. Zależność współczynnika mocy łuku od wartości średniej prądu:
A – MAG STANDARD – 100%CO2 – G3Si1 – de = 1,0 mm;
B – MAG PULS – 82%Ar18%CO2 – G3Si1, de = 1,0 mm
Fig. 2. Arc power coefficient and average current relation:
A – MAG STANDARD – 100%CO2 – G3Si1 – de = 1,0 mm;
B – MAG PULS – 82%Ar18%CO2 – G3Si1, de = 1,0 mm

Impulsowy łuk spawalniczy powoduje pulsacyjne
wprowadzanie energii cieplnej do spoiny. Zmienia to
ilość wprowadzonego ciepła do przedmiotu spawanego
w porównaniu ze spawaniem łukiem zwykłym, co prowadzi do zmian prędkości krzepnięcia i stopnia rozdrobnienia ziaren w spoinie i jej strefie wpływu ciepła [11].
Z rysunku 2 wynika, że różnice w wartości współczynnika mocy mogą być duże. Odchylenia od wartości rzeczywistych mocy łuku są tym większe, im stosuje się mniejszy prąd spawania. Gdy moc łuku stanowi
iloczyn wartości średnich prądu i napięcia łuku, w wyrażeniu (3) należy uwzględnić współczynnik mocy. Tym
też tłumaczyć można twierdzenie, według którego do
wykonania określonej spoiny potrzebna jest mniejsza
energia (pozorna) w procesie MAG Puls niż w MAG
Standard.

Biegunowość prądu
Jest oczywiste, że zmiana biegunowości prądu,
wskutek różnych temperatur i ich rozkładu na biegunach dodatnim i ujemnym powoduje zmiany koncentracji (gęstości mocy) źródła ciepła, a zatem i zmiany ilości ciepła wprowadzanego do metali. Dlaczego najnowocześniejsze technologie (ACPuls) umożliwiają regulację poziomu prądu i czasu jego przepływu przy biegunowości zarówno dodatniej, jak i ujemnej.

Rodzaj transportu materiału
Zwykle podczas spawania łukiem zwarciowym,
można radykalnie ograniczyć ilość wprowadzanego
ciepła, co wykorzystano, opracowując metody STT,
CMT, CBT, Cold Arc i inne.

Powtarzające się zanurzanie ciekłego końca elektrody w jeziorku spawalniczym przejawia się krótkim,
okresowym jej nagrzewaniem oraz przekazywaniem
ciepła z elektrody do jeziorka przez odrywającą się kroplę. Zapewnia to ograniczenie ilości wprowadzanego
ciepła i uzyskanie niewielkich rozmiarów jeziorka spawalniczego w wyniku przewodzenia i rezystancyjnego
nagrzewania elektrody oraz materiału w obrębie jeziorka podczas przepływu dużej, krótkotrwałej wartości prądu zwarcia. Sprzyja to spawaniu materiałów wrażliwych
na oddziaływanie ciepła oraz spawaniu rzadkopłynnych
metali i ich stopów w pozycjach przymusowych.

Rodzaje ściegu
Poprzeczne wahania źródła ciepła wpływają na
kształt i wymiary jeziorka spawalniczego. Jego długość zmniejsza się w stosunku do szerokości, maleje głębokość wtopienia, co ułatwia spawanie w pozycjach przymusowych i jest wykorzystywane zarówno
w technikach zakosowych spawania, jak i napawania
taśmą lub dwoma (kilkoma) równoległymi elektrodami
(w układzie TWIN). Zmieniają się również warunki krystalizacji jeziorka, które krzepnie z dala od aktualnego
położenia źródła ciepła.

Czynniki materiałowe
Skład chemiczny spoiwa
W zależności od zastosowanych drutów lub taśm litych, względnie proszkowych, można regulować ilość
zużytego ciepła potrzebnego do stopienia materiałów
dodatkowych. Materiały te, stapiając się, zmieniają geometrię i wielkość łuku, absorbując różne ilości ciepła.

Rodzaj gazu osłonowego lub topnika
Przykładem oddziaływania jest zamiana, w ramach
jednej metody spawania (np. MIG), gazu osłonowego
z argonu na hel lub mieszanki z udziałem helu. Radykalnie zmienia się wtedy objętość spoiny, a zatem
i ilość wprowadzonego ciepła.
Dodatki tlenu lub wodoru jako aktywatorów do osłony powodują wzrost głębokości wtopienia i wydajności spawania, dając podobne efekty jak topnik w metodzie A-TIG. Topniki o różnej temperaturze topnienia
i pojemności cieplnej pomagają regulować ilość ciepła
wprowadzonego do elementów spawanych.

Skład chemiczny materiału podstawowego
Inżynier technolog nie ma wpływu na skład chemiczny materiału spawanego, jednak prędkość odprowadzania ciepła dla materiałów o radykalnie różnej
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przewodności cieplnej (np. stopów tytanu i miedzi) powinno być uwzględniane podczas doboru parametrów.
Dodatkowo podczas spawania materiałów o małej pojemności cieplnej niezbędne jest zmniejszanie energii
liniowej (np. stali austenitycznej Cr-Ni).

Grubość i kształt złącza spawanego
Grubość i skład materiałów podstawowych ma
znaczny wpływ na rozchodzenie się ciepła w głąb
materiału, a zatem na pola i gradienty temperatury.
W celu uwzględnienia tych czynników wprowadzono
początkowo współczynniki korygujące k1 i k2 do wzoru na energię liniową [8], a następnie pojęcie ostrości
cieplnej [12].

Temperatura wstępnego podgrzewania
materiału podstawowego i dodatkowego
Zastosowanie podgrzewania wstępnego lub kontynuowanie spawania podgrzewanego elementu prowadzi do
wzrostu objętości spoiny lub napoiny (rys. 3). Wówczas
zalecana jest korekta parametrów spawania podczas
trwania procesu, celem uniknięcia przegrzania metalu.
Podgrzewanie spoiwa, podczas np. napawania
z użyciem gorącego drutu, wprowadza dodatkową ilość
ciepła w obręb stapiania, zmniejszając zużycie ciepła na stopienie materiału dodatkowego w porównaniu
z technologią napawania drutem zimnym.

Skład chemiczny aktywatora
Zastosowanie topnika aktywującego (metoda
A-TIG), nanoszonego na powierzchnię spawanych
elementów, powoduje wzrost głębokości wtopienia
i zwiększenie wydajności procesu spawania. Mechanizm działania aktywatora związany jest ze zmianą
stopnia skupienia źródła ciepła. Użycie topnika aktywującego może obniżyć koszty procesu [9].

Średnica (kształt) elektrody
Geometryczne parametry użytych elektrod decydują o gęstości prądu, a tym samym o głębokości wtopienia i sposobie przenoszenia metalu w łuku spawalniczym. Istotne różnice uwidoczniają się na przykład
podczas spawania metodą MAG elektrodami o różnych średnicach, podczas wykonywania spoin pachwinowych oraz w metodzie TIG, gdy stosowane są elektrody o różnym kącie zaostrzenia.

Rys. 3. Wpływ wstępnego podgrzewania materiału rodzimego na objętość napoiny
Fig. 3. Influence of material preheating on volume of surface weld

Rodzaj ukosowania
Typ złącza wpływa na wspomnianą wcześniej tzw.
ostrość cieplną, natomiast rodzaj ukosowania wpływa na objętość spoiny, parametry i technikę spawania.
W każdym z tych przypadków następuje zmiana ilości
ciepła wprowadzanego do materiału.

Pozycja i kierunek spawania
Pozycja spawania oraz kierunek pochylenia elektrody względem spawanego przedmiotu wpływają

Warunki i technika spawania

Wpływ pozycji spawania

Temperatura otoczenia
W pracy Goworova i in. wykazano, że procesy zachodzące podczas spawania w znacznie zróżnicowanych temperaturach wywołują duże różnice w rozkładach temperatur w łuku spawalniczym [3]. W ujemnych
temperatury łuk osiąga wyższą temperaturę niż w dodatnich. Różnica dla zbadanych zakresów temperatury otoczenia wynosi do 16%. Dzieje się tak w wyniku
wzrostu temperatury w osi wyładowania, gdzie schłodzenie warstw zewnętrznych łuku prowadzi do zwiększenia gęstości prądu, a tym samym i temperatury
rdzenia łuku. Prowadzi to do wzrostu głębokości wtopienia i ilości stapianego materiału dodatkowego mimo
stałej energii liniowej.
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Spawanie
w górę

Spawanie
w dół

Rys. 4. Wpływ pozycji i kierunku spawania na geometrię wtopienia
Fig. 4. Influence of position and direction on parent material penetration geometry

na głębokość penetracji materiału podstawowego przez ciepło łuku i mają znaczący wpływ w różnego rodzaju technologiach napawania i spawania,
szczególnie przy regulacji (zwiększaniu) wysokości
nadlewu spoin (rys. 4).

Długość wysuniętego odcinka elektrody
Długość wysuniętego odcinka elektrody ma wpływ na
intensywność nagrzewania rezystancyjnego drutu między stykiem prądowym a stapiającym się końcem drutu
elektrodowego. Wzrost długości odcinka elektrody, przy
tym samym natężeniu prądu, zwiększa wydajność spawania metodą MIG/MAG i SAW, ale powoduje zmniejszenie głębokości przetopienia metalu podłoża i obniżenie
udziału metalu podłoża w spoinie lub napoinie (rys. 5).

Wystający odcinek elektrody le, mm

Rys. 5. Wpływ długości wysuniętego odcinka elektrody le na głębokość wtopienia h1 przy stałej prędkości stapiania elektrody
Fig. 5. Influence of exposed length of wire le on parent material penetration depth h1 with constant speed of electrode melting

Wnioski
Powyższe, niepełne zestawienie czynników bezpośrednio i pośrednio wpływających na ilość ciepła wprowadzanego do materiałów spawanych, nieuwzględnianych w podstawowym wzorze na energię
liniową spawania, może spowodować całkowitą utratę orientacji w kwestii ilości wprowadzanego podczas
spawania ciepła, a zatem i utratę kontroli nad procesem spawania.
Zachodzi zatem konieczność wszechstronnego
przeglądu czynników energetycznych, materiałowych
i technologicznych przed zaprojektowaniem i przeprowadzeniem procesu spawania, a także korekt w
czasie jego trwania [13]. Znajomość i uwzględnienie
tych czynników może doprowadzić w znacznym stop-

niu do ograniczenia ilości wprowadzanego ciepła do
złącza spawanego. Pierwszym, niezbędnym krokiem
jest jednak wyposażenie nowoczesnych urządzeń
spawalniczych w wysokoczęstotliwościowe przyrządy
pomiarowe rejestrujące sygnały (prąd, napięcie) generowane w obwodzie spawania. Dotyczy to szczególnie urządzeń realizujących procesy spawania z
tzw. szybkozmiennymi kontrolowanymi przebiegami
prądu i napięcia, które sterują transportem metalu w
łuku. Celem prawidłowego obliczania energii liniowej
normowanej powinny one być dodatkowo wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające
prezentowanie na wyświetlaczach urządzeń mocy lub
energii w czasie rzeczywistym.

Pracę zrealizowano w ramach Projektu nr POIG 01.01.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Zastosowanie szybkiej transformaty
fouriera (fft) do opisu i analizy procesu
spawania elektrodą otuloną
Analysis of MMAW process with the aim
of Fast Fourier Transform
Streszczenie

Abstract

Jakość elektrod otulonych zależy od wielu czynników
i ma decydujący wpływ na właściwości złącza spawanego. Jednym z elementów oceny jest próba spawalności.
Badanie właściwości spawalniczych przeprowadza doświadczony spawacz, który w sposób subiektywny ocenia szereg czynników. W ramach prowadzonych badań
podjęto próbę opracowania systemu wspomagającego
ocenę właściwości spawalniczych elektrod, którego podstawą jest analiza sygnałów napięciowo-prądowych.
W tym celu przeprowadzono próby spawania, podczas których rejestrowano sygnały prądowe i napięciowe
elektrod o różnych właściwościach spawalniczych.
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych
z zastosowaniem transformaty Fouriera do opisu i oceny
spawalniczych sygnałów prądowo-napięciowych.
Z przeprowadzonej analizy widm sygnałów wynika, że
możliwa jest ocena jakości elektrod w wyniku analizy wartości amplitud składowych harmonicznych generowanych
przez źródło prądowe.

Quality of welding electrodes depends on many factors and has crucial influence on properties of welded joint. One of the most important aspect of control process
is evaluation of welding process (weldability tests), that
is conducted by experienced welder. However welder is
able to evaluate welding properties only in subjective way.
In the research has been made ou attempt elasorate od
expert system which could support a process of weldability evaluation. Assumed that system should work on the
basis of proper parameters calculated from welding signals of current and voltage. For this purpose a number of
experiment series have been carried out for different quality electrodes and welding sources.
In the article results of the Fast Fourier Transform analysis for evaluation of current and voltage signals were
presented. Results of spectra analysis prove that evaluation of welding process of MMAW is possible based on
an observation of values of spectra components generated by current source.

Wstęp
Produkcja elektrod otulonych jest procesem złożonym, w którym należy sprostać wielu wymaganiom jednocześnie. Punktem odniesienia są właściwości użytkowe
elektrod, tj. skład chemiczny i właściwości mechaniczne
stopiwa oraz ogół czynników określanych mianem spawalności [1, 2]. Jednym z najistotniejszych elementów
oceny właściwości spawalniczych elektrod otulonych jest
stabilność procesu spawania. Wiadomo bowiem, że tylko stabilny proces umożliwia uzyskanie spoiny o poprawnej geometrii, praktycznie niezmieniającej się na całej

Mgr inż. Benedykt Ślązak – Lincoln Electric
Bester, dr inż. Marek Fidali – Politechnika Śląska.

26

Przegląd spawalnictwa 12/2010

długości złącza szerokości i wysokości lica oraz głębokości wtopienia, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania złącza o wymaganych właściwościach
mechanicznych. Opisana zależność określana jest w literaturze mianem stabilności technologicznej [2, 3]. Podczas procesu produkcyjnego w ramach odbioru końcowego poszczególne partie elektrod poddawane są kontroli właściwości spawalniczych w oparciu o szczegółowe kryteria oceny określone dla poszczególnych gatunków elektrod. Tradycyjnym sposobem weryfikacji właściwości spawalniczych elektrod jest ocena spawacza klasyfikatora, której dokonuje na podstawie obserwacji procesu podczas prób spawania. Ocena spawacza klasyfikatora z natury jest oceną subiektywną, ale jak dotąd jest
to jedyny sposób stosowany w praktyce. Spawacz z biegiem lat nabiera doświadczenia i wyczucia, stając się niejako bazą wiedzy, którą następnie wykorzystuje podczas
badania i oceny elektrod [4].

Zakres badań podczas próby spawalności obejmuje
takie elementy, jak:
– zdolność stabilnego jarzenia się łuku spawalniczego,
– sposób przenoszenia ciekłego metalu do jeziorka
spoiny,
– zachowanie się płynnego żużla podczas spawania,
– równomierne topienie się elektrody (rdzenia oraz
otuliny),
– wielkość rozprysku,
– zajarzalność pierwotna i wtórna,
– odbijalność żużla oraz pozostałości żużla na licu
spoiny.
Przebiegi napięcia i prądu są źródłem wielu cennych informacji na temat jakości i stabilności procesu spawania
[5, 6]. Przetworzone do postaci cyfrowej sygnały napięcia
i prądu można poddać analizie, wykorzystując w tym celu
różnorodne metody przetwarzania i analizy sygnałów [5, 7].
Analiza sygnałów napięciowo-prądowych znajduje coraz szersze zastosowanie w zagadnieniach monitorowania, diagnozowania i kontroli procesu spawania [5, 8,
9], głównie w aplikacjach spawania półautomatycznego
w osłonach gazowych [10, 11]. W przypadku spawania
ręcznego elektrodami otulonymi analiza sygnałów napięciowo-prądowych, jak dotąd, stosowana jest w ograniczonym zakresie, na skutek niedoskonałości systemów monitorujących i braku jednoznacznych kryteriów oceny [8].
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących analizy sygnałów prądu i napięcia w dziedzinie częstotliwości. Uzyskane wyniki badań mogą posłużyć
do opracowania metodyki pozwalającej na automatyzację
procesu oceny jakości elektrod otulonych w zakresie właściwości spawalniczych.

Przetwarzanie i analiza sygnałów –
szybka transformata fouriera (FFT)
Przetwarzanie i analiza sygnałów to zagadnienia stosowane praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki
i techniki. Mianem przetwarzania sygnałów określany jest
ogół zadań prowadzących do przedstawienia obserwowanego sygnału w postaci dogodnej do jego dalszej analizy,
w tym normalizacja i dopasowanie wartości sygnału, zamiana wartości analogowych sygnału na postać cyfrową,
filtracja i uśrednianie wartości sygnałów w czasie, czy też
transformacja sygnału z jednej przestrzeni wartości do innej (np. transformata Fouriera, Falkowa itp.) [12, 13]. Jako
analizę sygnałów należy rozumieć poszukiwanie i wyznaczanie cech sygnałów, dzięki którym możliwa jest identyfikacja informacji o charakterze i zmienności procesu
fizycznego opisywanego przez sygnał. W praktyce większość sygnałów analogowych przetwarzana jest do postaci cyfrowej i wszelkie operacje analizy prowadzone są na
tego typu sygnałach. Sygnały cyfrowe różnią się od analogowych tym, że ich wartości opisywane są w dyskretnych
chwilach czasu w postaci ciągu wartości chwilowych badanej wielkości fizycznej. W celu zróżnicowania sygnałów
ciągłych i dyskretnych w czasie stosuje się różne notacje
(formy zapisu) [12]:
– notacja x(t) stosowana jest tradycyjnie do zapisu analogowych sygnałów ciągłych w czasie,
– notacja x(n) służy do zapisu sygnałów cyfrowych
w dyskretnych chwilach czasu.

a)

b)

x (t) = sin (2 π fo t)

x (n) = sin(2 π fo nts)

Rys. 1. Przykłady sygnałów: a) sygnał analogowy, ciągły w czasie
x(t) fo – częstotliwość, Hz; t – czas, s; b) sygnał cyfrowy, dyskretny w czasie x(n)j fo – częstotliwość, Hz; n – ciąg liczb naturalnych,
ts – okres próbkowania, ms
Fig. 1. Signal examples: a) analog signal x(t); fo – frequency, Hz; t –
time, s; b) digital signal x(n); fo – frequency, Hz; n – sequence of natural numbers; ts – sampling period, ms

Zarówno sygnały cyfrowe, jak i analogowe najczęściej opisywane i przedstawiane są w dziedzinie czasu i amplitudy. Na rysunku 1 przedstawiono przykład sygnału ciągłego oraz dyskretnego w dziedzinie czasu
i amplitudy (odpowiednio oś x, y).
Zgodnie z założeniami transformaty Fouriera każdy
sygnał dowolnej wielkości fizycznej zmiennej w czasie
można przedstawić w postaci kombinacji liniowej funkcji
harmonicznych, zwanych również składowymi harmonicznymi, co zostało zilustrowane na rysunku 2 [13]. Dlatego
jedną z najczęściej stosowanych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów jest przekształcanie sygnałów z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, w której sygnał
reprezentowany jest w postaci prążków reprezentujących
składowe częstotliwościowe sygnału. Dziedzina częstotliwościowa dostarcza niejednokrotnie wielu ciekawych informacji na temat natury i pochodzenia badanych wielkości fizycznych.
W przypadku przebiegów napięcia i prądu spawania
dla lepszego zrozumienia charakteru sygnałów i zjawisk
zachodzących podczas procesu, obok tradycyjnej analizy w dziedzinie czasu i amplitudy, można analizować te
same sygnały również w dziedzinie częstotliwościowej.
Analiza polega na określeniu składowych harmonicznych związanych z różnorodnymi zjawiskami cyklicznymi generowanymi podczas spawania [14]. Jedną z najbardziej popularnych procedur stosowanych w tym zakresie jest dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT – Discrete Fourier Transform), które najczęściej wyznaczane jest
z zastosowaniem bardzo wydajnego algorytmu szybkiej
a)

b)

Rys. 2. Przekształcanie sygnałów: a) sygnał główny (S1 + S2)
oraz składowe harmoniczne S1 i S2, b) widmo częstotliwościowe.
Prążki składowych częstotliwościowych 1 Hz i 2,5 Hz
Fig. 2. Signal transformation: a) main signal (S1 + S2) with spectra components S1 and S2, b) spectra components with frequency
of 1 Hz and 2,5 Hz
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transformaty Fouriera FFT (ang. Fast Fourier Transform).
Teoria Fouriera zakłada, że dowolny sygnał można rozłożyć na pewną ilość podstawowych składowych opisanych za pomocą funkcji harmonicznych, co dla sygnału
dyskretnego można zapisać w postaci wyrażenia [7]:
					
gdzie: x(n) – sygnał dyskretny w dziedzinie czasu, X(m) – widmo
dyskretne sygnału, N – liczba próbek sygnału wejściowego, m – liczba prążków w widmie.

W wyniku stosowania transformaty Fouriera dla sygnałów dyskretnych wyznaczanych jest m wartości zespolonych X(m) = Xreal(m) + jXimag(m), które najczęściej
przedstawia się w postaci gęstości widmowej mocy, widma mocy sygnału lub widma amplitudowego sygnału.

Cel i zakres badań

Do badań wybrano elektrody Omnia 46 (E380 R11 wg
PN-EN ISO 2560-A) o wymiarach ø 3,2 x 350 mm, produkcji Lincoln Electric.
Obok elektrod pierwszego gatunku zostały zbadane
również elektrody wadliwe o wyraźnie gorszej spawalności. W partii wadliwej zastosowano szkło wodne sodowe
Na2O zamiast tradycyjnie stosowanego dla tej grupy elektrod szkła potasowego K2O (na którym zostały wyprodukowane elektrody właściwe).
Dla każdej grupy elektrod wykonano serię pomiarów
wartości chwilowych przebiegów napięcia i prądu w czasie
rzeczywistym dla trzech zakresów prądu spawania: 90, 110
i 130 A. Napoiny układano w sposób ręczny w pozycji podolnej na metalicznie czystych próbkach o wymiarach
150 x 80 x 5 mm ze stali S235JR wg PN-EN 10027-1:1994;
prędkość spawania mieściła się w zakresie 20÷25 cm/min,
kąt pochylenia elektrody do materiału wynosił 70o.

Analiza wyników

Celem prowadzonych badań jest sprawdzenie możliwości zastosowania szybkiej transformaty fouriera FFT
do opisu i analizy sygnałów napięciowo-prądowych procesu spawania elektrodą otuloną. Badania stanowią część
prac nad zagadnieniem oceny jakości elektrod otulonych.
W artykule przedstawiono jednostronne widma amplitudowe, co miało na celu umożliwienie ilościowej oceny
i porównania wartości wybranych składowych częstotliwościowych dla różnych parametrów spawania, rodzajów
elektrod i źródeł prądu stałego (DC).
Próby spawania oraz rejestracja przebiegów napięcia i prądu zostały wykonane w Samodzielnym Zakładzie Spawalnictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej
i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, natomiast obróbkę i analizę uzyskanych sygnałów przeprowadzono
przy współpracy z Katedrą Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
Stanowisko do rejestracji wartości chwilowych sygnałów składało się z komputerowego systemu pomiarowo-rejestrującym opartego na wielokanałowych przetwornikach analogowo-cyfrowych (A/D) typu LC-011/16. Integralną częścią toru pomiarowego był układ filtrujący oparty na galwanicznym separatorze zakłóceń.
Podczas badań zastosowano dwa źródła prądu stałego
konwencjonalny prostownik tyrystorowy PSP 250 i źródło
inwertorowe FalTig 200.

Rzeczywiste sygnały napięcia i prądu spawania zapisane w formie cyfrowej zostały przekształcone z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości za pomocą algorytmu szybkiej transformaty Fouriera FFT przy zastosowaniu program Matlab.
Wybrane widma sygnałów zostały przedstawione na
rysunkach 3÷12, przy czym widma sygnałów uzyskanych
z elektrod o dobrej spawalności przedstawiono na rysunkach 3a÷12a, natomiast widma wyznaczone z wykorzystaniem elektrod o złej spawalności na rysunkach 3b÷12b.
Podobnie zostały uporządkowane wyniki uzyskane
z dwóch różnych źródeł prądu stałego DC: Faltig 200
(rys. 3÷6) i PSP 250 (rys. 7÷12).
Analiza widm prądowych i napięciowych wykazała, że
składowe częstotliwościowe (w postaci prążków) występują w wartościach charakterystycznych dla źródła prądu.
Dla konwencjonalnego prostownika typu PSP 250
w widmie sygnałów prądowych dostrzegalne są trzy dominujące prążki: 50, 100 i 150 Hz związane z częstotliwością sieci i sposobem działania prostownika. Na rysunku 13 przedstawiono przebieg sygnału prądu w dziedzinie czasu. Widoczne są półokresy przebiegu prądu
w trzech fazach będące efektem działania trójfazowego prostownika w układzie mostka Gretz’a. Na widmach
napięciowych składową dominującą jest składowa harmoniczna o częstotliwości 150 Hz (rys. 11a,b). Dla urządzenia inwertorowego Faltig 200 składowe częstotliwościowe na widmach ujawniają się w zakresie wyższych

a)

b)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 3. Widmo napięciowe, elektroda E 380 R11, źródło: Faltig 200, prąd: 90 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 3. Spectra of voltage, electrode: E 380 R11, source: Faltig 200, current: 90 A, weldability: a) correct, b) low
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b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 4. Widmo prądowe, elektroda E 380 R11, źródło: Faltig 200, prąd: 90 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 4. Spectra of current, electrode: E 380 R11, source: Faltig 200, current: 90 A, weldability: a) correct, b) low

b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 5. Widmo prądowe, elektroda E 380 R11, źródło: Faltig 200, prąd: 110 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 5. Spectra of current, electrode: E 380 R11, source: Faltig 200, current: 110 A, weldability: a) correct, b) low
b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 6. Widmo prądowe, elektroda E 380 R11, źródło: Faltig 200, prąd: 130 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 6. Spectra of voltage, electrode: E 380 R11, source: Faltig 200, current: 130 A, weldability: a) correct, b) low
b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 7. Widmo napięciowe, elektroda E 380 R11, źródło: PSP 250, prąd: 90 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 7. Spectra of voltage, electrode: E 380 R11, source: PSP 250, current: 90 A, weldability: a) correct, b) low
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b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 8. Widmo prądowe, elektroda E 380 R11, źródło: PSP 250, prąd: 90 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 8. Spectra of current, electrode: E 380 R11, source: PSP 250, current: 90 A, weldability: a) correct, b) low
b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 9. Widmo prądowe, elektroda E 380 R11, źródło: PSP 250, prąd: 110 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 9. Spectra of current, electrode: E 380 R11, source: PSP 250, current: 110 A, weldability: a) correct, b) low
b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 10. Widmo prądowe, elektroda E 380 R11, źródło: PSP 250, prąd: 130 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 10. Spectra of current, electrode: E 380 R11, source: PSP 250, current: 130 A, weldability: a) correct, b) low

b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 11. Widmo napięciowe (0-300 Hz), elektroda E 380 R11, źródło: PSP 250, prąd: 130 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 11. Spectra of voltage (0-300 Hz), electrode: E 380 R11, source: PSP 250, current: 130 A, weldability: a) correct, b) low
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b)

a)

Częstotliwość, Hz

Częstotliwość, Hz

Rys. 12. Widmo prądowe (0-300 Hz), elektroda E 380 R11, źródło: PSP 250, prąd: 130 A, spawalność: a) dobra, b) zła
Fig. 12. Spectra of current (0-300 Hz), electrode: E 380 R11, source: PSP 250, current: 130 A, weldability: a) correct, b) low

częstotliwości (prążek pierwszy w zakresie 340÷380 Hz,
prążek drugi 830÷850 Hz, prążek trzeci 1220÷1260 Hz,
prążek czwarty 1670÷1710 Hz oraz ostatni prążek w zakresie 2075÷2080 Hz). Widma wskazują, że w źródle występuje wewnętrzna przemiana częstotliwości (inwertorowych), które transformują prąd z zakresu ok. 20 kHz, co
przekłada się na odmienną postać charakterystyk częstotliwościowych. Ze względu na ograniczenia techniczne na
wykresach widoczne są składowe opisujące charakter źródła poniżej podstawowej częstotliwości transformacji prądu. Jak pokazują wyniki badań, wartości amplitud tych
składowych pozwalają również na identyfikację zmian w
spawalności badanych elektrod.
W celu interpretacji i opisu poszczególnych sygnałów
w kontekście spawalności posłużono się analizą wartości
amplitud poszczególnych składowych harmonicznych występujących w wyznaczonych widmach sygnałów napięciowo-prądowych, tzn. brano pod uwagę wysokość poszczególnych prążków.
Na podstawie analizy widm uzyskanych przy zastosowaniu źródła inwertorowego Faltig 200 stwierdzono,
że wartości amplitud widm prądowych elektrod o gorszej
spawalności (rys. 4b÷6b) dla prążka trzeciego (w zakresie 1220÷1260 Hz) są wyraźnie mniejsze (0,1÷0,25 A)
niż elektrod o dobrej spawalności, dla których wartości
średnie amplitud sięgają 0,5-0,7 A. Ponadto prążki widm
napięciowych dla elektrod dobrych są wyraźniej zarysowane i skonsolidowane (rys. 3).
Natomiast na podstawie analizy widm uzyskanych przy
zastosowaniu źródła konwencjonalnego PSP 250 stwierdzono, że dla widm prądowych wartości amplitud składo-

Rys. 13. Rzeczywiste sygnały prądu (I) i napięcia (U) dla: a) źródła
inwertorowego Faltig 200, b) prostownik tyrystorowy typu PSP250
Fig. 13. Current (U) and voltage (I) signals for: a) inverter Faltig 200
b) 3-phase PSP 250 welding source

wych harmonicznych 150 Hz są wyższe (średnio 25 A) dla
elektrod o dobrej spawalności (rys. 12a) niż dla elektrod
o gorszej spawalności, dla których wartości amplitud prążka 150 Hz nie przekraczają 20 A (rys. 12b), a ponadto na
widmach napięciowych ujawnia się tylko jedna składowa
o wartości 150 Hz i dla elektrod o dobrej spawalności (rys.
11a) jest ona wyraźnie wyższa niż amplituda widma uzyskanego dla elektrod o złej spawalności (rys. 11b).
Ponieważ każde źródło ma swoją charakterystyczną
sygnaturę widmową, możliwa jest próba identyfikacji rodzaju i typu źródła na podstawie widm częstotliwościowych, co wymaga dalszych badań.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono wyniki badań mających
na celu ocenę właściwości spawalniczych elektrod otulonych na podstawie wyników analizy częstotliwościowej sygnałów prądu i napięcia zarejestrowanych podczas prób spawalności. Ze względu na niestacjonarny
charakter sygnałów spawania, przy ocenie widm skupiono się na analizie wartości składowych harmonicznych
związanych z charakterystyką źródeł prądowych. Takie
podejście pozwoliło na identyfikację elektrod wadliwych.

W celu potwierdzenia skuteczności opisanego postępowania konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań
w tej dziedzinie, z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu wadliwości elektrod. Przedstawione wyniki oraz
wcześniejsze badania opisane w literaturze wskazują, że
zastosowanie wybranych metod oceny sygnałów prądowo-napięciowych może być przydatne przy opracowaniu
systemu wspomagającego ocenę spawalności elektrod
otulonych. Dalsze prace w tej dziedzinie są prowadzone.
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Wydarzenia

Projekt DataStore firmy Kemppi – najlepsza innowacja 2010
Produkująca sprzęt spawalniczy fińska firma
Kemppi Oy otrzymała przyznawane w Finlandii krajowe wyróżnienie dla najlepszej innowacji roku 2010
w kategorii dużych przedsiębiorstw. Wręczaną przez
prezydent Finlandii Tarję Halonen nagrodę organizacji Excellence Finland odebrali dyrektor zarządzający Anssi Rantasalo oraz wiceprezes ds. badań, rozwoju i innowacji Mikko Veikkolainen z firmy Kemppi
Oy. Uroczystość odbyła się 11 listopada 2010 w helsińskim hotelu Kalastajatorppa.
Zwycięski projekt DataStore reprezentuje zupełnie
nowe podejście do nabywania sprzętu spawalniczego oraz dostosowywania go do potrzeb klientów. Teraz
klienci mają możliwość rozbudowywania maszyn spawalniczych o wybrane procesy bądź funkcje niezbędne
do aktualnie wykonywanej pracy. Uproszczony wybór
funkcji interfejsu użytkownika ogranicza ryzyko wystąpienia na tym etapie błędów oraz zwiększa funkcjonalność maszyny spawalniczej i jakość produktu końcowego. Wszystkie urządzenia spawalnicze używane w zakładzie klienta mają możliwość rozbudowania o wybrane funkcje pasujące do danego zadania czy projektu.
DataStore firmy Kemppi jest sklepem internetowym przeznaczonym dla klientów z branży spawalniczej, umożliwiającym zakup oraz pobieranie opisów procesów i programów spawalniczych, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz certyfikatów kalibracji dla urządzeń spawalniczych. Dzięki temu sprzęt
może być wyposażony w różne aplikacje, adekwatne
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do realizowanych prac w całym cyklu eksploatacji,
spełniając różne potrzeby użytkowników. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami spawalniczymi realizowana jest przez DataGun firmy Kemppi. Narzędzie to,
wielkości telefonu komórkowego, podłączane do komputera za pomocą kabla USB, jest łącznikiem pomiędzy urządzeniem spawalniczym a Internetem, umożliwiającym transfer zakupionego oprogramowania. Pozwala również duplikować ustawienia maszyny spawalniczej oraz gromadzić parametry spawania.
Rozwiązania DataStore i DataGun korzystają z tej
samej platformy usługowej, co gwarantuje ich optymalną funkcjonalność oraz ułatwia zamawianie i transfer
produktów pomiędzy Kemppi i klientami.
Kemppi Group:
– Największy na świecie producent urządzeń
do spawania łukiem elektrycznym.
– Roczne obroty wysokości ok. 80 mln euro,
z czego 90% ze sprzedaży na rynkach międzynarodowych.
– Zakłady produkcyjne: Lahti i Asikkala, Finlandia
– Biura w 13 krajach, regularny eksport do
ok. 70 krajów.
– 530 pracowników, w tym 130 zatrudnionych
poza Finlandią.
– Kemppi Oy jest spółką zależną firmy Kemppi
Capital Oy.

Jerzy Niagaj

Zalety spawania metodą A-TIG
austenitycznych stali nierdzewnych
Advantages of A-TIG welding
of austenitic stainless steels
Streszczenie

Abstract

Omówiono etapy rozwoju spawania metodą A-TIG
z zastosowaniem topników aktywujących. Przedstawiono przebieg procesu, jego zalety i ograniczenia. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści wynikające z zastosowania metody A-TIG do spawania austenitycznych
stali nierdzewnych. Przytoczono przykłady zastosowań
w przemyśle.

Stages of development of A-TIG welding with activating flux were discussed. Run of process, its advantages
and limitations were described. Particular attention has
been put on advantages, which affect the use of A-TIG
process to welding of austenitic stainless steels. Examples of implementation in industry were represented.

Wstęp
Metoda spawania A-TIG jest nowoczesną odmianą
tradycyjnej metody TIG, polegającą na zastosowaniu
podczas spawania topnika aktywującego, który jest nanoszony na brzegi łączonych elementów przed rozpoczęciem procesu (rys. 1). Oddziaływanie topnika polega na zawężeniu łuku spawalniczego, skoncentrowaniu energii na niedużej powierzchni oraz zmianie
kierunku przepływu ciekłego metalu w jeziorku spawalniczym spowodowanym występowaniem efektu Marangoniego (Marangoni convection), co powoduje zwiększenie głębokości wtopienia, zmniejszenie

TIG

A-TIG

Rys. 2. Makrostruktura doczołowych złączy spawanych blach
z austenitycznej stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) o grubości
6 mm, wykonanych bez udziału spoiwa, metodami TIG oraz A-TIG
z zastosowaniem tych samych parametrów spawania
Fig. 2. Macrostructure of TIG and A-TIG butt welded austenitic stainless steel AISI 304 (1.4301) with 6 mm thickness made without filling
material and with the same parameters of welding

szerokości spoin oraz wzrost wydajności spawania
(rys. 2). Do spawania metodą A-TIG stosuje się takie
same urządzenia i oprzyrządowanie, jak do spawania
tradycyjną metodą TIG, a zużycie topnika aktywującego BC-31 wynosi zaledwie 0,5 g/m spoiny, niezależnie
od grubości łączonych elementów.
Rys. 1. Brzegi łączonych elementów z naniesionym topnikiem aktywującym BC-31
Fig. 1. Welding edges with activating flux BC-31 on surface

Dr inż. Jerzy Niagaj – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice.

Rozwój metody A-TIG
Historia powstania metody A-TIG sięga lat 50.
ubiegłego stulecia, gdy na całym świecie prowadzono intensywne badania nad spawaniem tytanu, w tym
z zastosowaniem łuku krytego [1]. Technologia została opracowana dzięki powstaniu specjalnych topników
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beztlenowych, które nie powodowały utlenienia materiału podstawowego i zapobiegały przedostaniu się wodoru do ciekłego metalu. Spawanie łukiem krytym jest
z jednej strony metodą wydajną, zapewniającą uzyskanie spoin o wysokiej jakości, z drugiej zaś umożliwia
spawanie tylko w pozycji podolnej lub nabocznej, przeważnie złączy o dużej długości. Spawanie metodą TIG
cechuje się z kolei niską wydajnością procesu, chociaż umożliwia poprawne łączenie elementów płaskich
oraz rur we wszystkich pozycjach przestrzennych. Zalety obydwu wymienionych metod udało się połączyć
wówczas, gdy w IES im. E.O. Patona do spawania metodą TIG tytanu i jego stopów zastosowano topnik, który został opracowany na podstawie doświadczeń zdobytych podczas badań nad topnikiem do spawania łukiem krytym [2].
Nowo opracowana metoda spawania długo nie miała własnej nazwy. Od lat 60. do 80. ubiegłego stulecia
stosowano określenie opisowe: „spawanie TIG z zastosowaniem topnika”. Skrót A-TIG (TIG welding with Activating Flux) ukazał się w publikacjach technicznych
ok. 20 lat temu i obecnie jest najczęściej używany.
W czasopismach amerykańskich stosuje się również
skrót PE-GTAW (Penetration Enhancing Gas Tungsten
Arc Welding).
W początkowej fazie badań nad metodą A-TIG
obserwowano wpływ topników do spawania tytanu
na stabilizację jarzenia się łuku, ochronę spoin przed
szkodliwym oddziaływaniem powietrza, obróbkę metalurgiczną jeziorka spawalniczego, porowatość spoin
itd. Podczas prób stwierdzono jednak, że użycie topników do spawania metodą TIG wpływa korzystnie nie
tylko na metalurgię procesu, lecz również powoduje zwiększenie i stabilizację głębokości wtopienia oraz
zmniejszenie szerokości spoin [2]. Obserwowany efekt
tłumaczono tym, że podobnie jak w przypadku spawania łukiem krytym tytanu, obecność ciekłego topnika
na powierzchni jeziorka spawalniczego ogranicza wymiary plamki nagrzewania oraz eliminuje zjawisko „błądzenia łuku”, przyczyniając się w ten sposób do skoncentrowania strumienia cieplnego na małym obszarze. Późniejsze badania wykazały, że powyższa teza
tylko w części odzwierciedla rzeczywisty mechanizm
działania topnika podczas spawania metodą A-TIG, co
jednak nie zmienia faktu zwiększenia głębokości wtopienia oraz zmniejszenia szerokości spoin podczas
spawania nie tylko tytanu, lecz również innych materiałów konstrukcyjnych.
W połowie lat 60. metodę A-TIG zastosowano
do spawania stali o bardzo wysokiej wytrzymałości
(Rm = 1500÷2000 MPa), a nieco później również stali nierdzewnych [4].
Mimo uzyskania obiecujących wyników badań, metoda A-TIG przez wiele lat miała ograniczone zastosowanie w przemyśle. Kilkanaście lat temu nastąpiło ponowne jej odkrycie i rozpoczęcie w wielu ośrodkach akademickich i badawczych na całym świecie, w
tym także w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, badań nad zastosowaniem metody A-TIG do spawania
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austenitycznych stali nierdzewnych oraz stopów tytanu
i niklu [5-7]. Wyniki tych badań są stopniowo wdrażane w różnych gałęziach przemysłu do wytwarzania wyrobów i konstrukcji dla przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, spożywczego, lotniczego oraz budownictwa i energetyki.

Zalety spawania metodą A-TIG
Korzyści wynikające ze stosowania metody A-TIG
zamiast tradycyjnej metody TIG powstają nie tylko
dzięki około dwukrotnemu zwiększeniu głębokości wtopienia (rys. 3), lecz również skróceniu prawie o połowę
czasu głównego spawania. Należy zauważyć, że metoda A-TIG w wielu przypadkach nie wymaga stosowania
spoiwa, a koszty obróbki mechanicznej przygotowania
brzegów na „I” są niższe w porównaniu z ukosowaniem
na „V”. Niższa jest także pracochłonność mocowania
i sczepiania elementów przed spawaniem. Dokładność
przygotowania złącza jest istotną czynnością technologiczną podczas spawania metodą A-TIG, ponieważ
brak szczeliny pomiędzy brzegami łączonych blach
umożliwia rezygnację z zastosowania spoiwa. Obecność odstępu powoduje, że w wyniku spawania bez
udziału spoiwa tworzy się spoina z wklęśniętym licem
(rys. 4). W celu uzyskania spoiny o poprawnym kształcie można wykonać spawanie metodą A-TIG z zastosowaniem spoiwa lub wykonać złącze bez udziału spoiwa, a następnie ułożyć drugi ścieg wypełniający metodą TIG z dodatkiem spoiwa.

TIG
A-TIG
g = 4 mm, I = 125 A, v = 0,15 m/min

g = 6 mm, I = 215 A, v = 0,15 m/min

g = 8 mm, I = 295 A, v = 0,10 m/min

Rys. 3. Makrostruktura złączy doczołowych blach ze stali
X5CrNi18-10 (1.4301) wykonanych metodami TIG i A-TIG
Fig. 3. Macrostructure of TIG and A-TIG butt welded X5CrNi18-10
(1.4301) steel

TIG

A-TIG
Rys. 4. Makrostruktura złącza doczołowego blach ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) o grubości 6 mm przygotowanych na I,
z odstępem 0,5 mm pomiędzy brzegami
Fig. 4. Macrostructure of TIG and A-TIG square butt joint of austenitic stainless steel AISI 304 (1.4301) with 6 mm thickness and with
0,5 mm spacing the edges to be welded

A-TIG

6 mm
Grubość
blachy,
mm

MMA
TIG

A-TIG

A-TIG
Rys. 6. Makrostruktura złącza teowego blach ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301)
Fig. 6. Macrostructure of T-butt
joint of stainless steel AISI 304
(1.4301)
Rys. 7. Makrostruktura złącza
płaszcz-króciec ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301)
wykonanego metodami A-TIG
i MMA
Fig. 7. Macrostructure of A-TIG
and MMA joint of stainless steel
AISI 304 (1.4301) in boiler shell
and stub pipe weld

a)
3

5

8
Rys. 5. Kątowe odkształcenia spawalnicze złączy doczołowych
blach ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) wykonanych metodami TIG i A-TIG [8]
Fig. 5. Welding angle deformation of TIG and A-TIG butt weld
of stainless steel AISI 304 (1.4301)

Wzrost efektywności podczas spawania metodą
A-TIG jest uzyskiwany przez zwiększenie głębokości
wtopienia przy zastosowaniu tych samych parametrów
spawania lub osiągnięcie podobnej głębokości wtopienia przy znacznie niższym, do 40%, natężeniu prądu.
W wyniku zastosowania metody A-TIG powstaje węższa strefa wpływu ciepła (SWC).
Dzięki zbliżonemu do prostokątnego kształtowi spoiny warunkującemu zbliżoną szerokość jej lica i grani (rys. 3), podczas spawania metodą A-TIG istotnie
zmniejsza się ryzyko powstania odkształceń spawalniczych spowodowanych przez skurcz krzepnącego metalu jeziorka spawalniczego (rys. 5).
Wzrost głębokości wtopienia obserwuje się również podczas spawania metodą A-TIG złączy teowych
(rys. 6 i 7). W przypadku łączenia płaszcza z króćcem ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (1.4301) stosowano technologie łączoną: w płaszczu wycięto otwór
(bez ukosowania na ½ V), a następnie umieszczono
w nim króciec na wcisk, bez odstępu. Pierwszy podstawowy ścieg wykonano metodą A-TIG bez spoiwa,
po czym ułożono dwa kolejne ściegi z zastosowaniem
elektrod otulonych: spoinę pachwinową od strony lica
oraz ścieg kosmetyczny od strony grani. Zastosowanie

b)

c)
lico

grań

Rys. 8. Zastosowanie metody A-TIG: a) modernizacja wirnika turbiny
TK-120, b) wykonanie grzebienia ze stali X6CrNiTi19-10 z bandażem
ze stali 13HMF o grubości 3 mm, c) wykonanie jednostronnej spoiny
czołowej z złączu teowym
Fig. 8 A-TIG applications: a) TK-120 turbine wheel regeneration,
b) X6CrNiTi18-10 steel stripping plate and 13HMF steel band,
c) T-butt joint

metody A-TIG w miejsce tradycyjnej technologii spawania metodą TIG, która wymaga ukosowania brzegów otworu oraz wykonania co najmniej 4 ściegów wypełniających, ma tę zaletę, że w obszarze wspawania
króćca praktycznie nie występują odkształcenia spawalnicze w postaci wklęśnięcia (zapadnięcia) powierzchni wokół wspawanego elementu. Technologia ta z powodzeniem stosowana jest od wielu lat w firmie GEA
Technika Cieplna Sp. z o.o. w Opolu, co przyczyniło się
do wdrożenia technologii A-TIG również w Niemczech
w innych oddziałach koncernu GEA Group z siedzibą
w Bochum.
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TIG

A-TIG

75 A
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Rys. 9. Zbiornik z austenitycznej stali nierdzewnej dla przemysłu
spożywczego (Spomasz-Krasnystaw)
Fig. 9. Austenitic stainless steel container in ford industry (SpomaszKrasnystaw)

Rys. 10. Makrostruktura połączeń: dno sitowe (10 mm) – rurka
(25 x 0,5 mm) ze stali AISI 304 (1.4301) wykonanych metodami TIG
i A-TIG
Fig. 10. Macrostructure of TIG and A-TIG stainless steel AISI 304
(1.4301) joint of perforated bottom (10 mm) and pipe (25 x 0,5 mm)

Badania właściwości mechanicznych złączy blach
o grubości 4÷10 mm wykonanych metodą A-TIG wykazały, że spełniają one wymagania normy PN-EN
10088-2 w odniesieniu stali 1.4301 (AISI 304) [9].
Obecnie technologia spawania austenitycznych stali nierdzewnych metodą A-TIG z zastosowaniem topnika BC-31 została wdrożona w wielu przedsiębiorstwach
krajowych i zagranicznych z branży energetycznej,

spożywczej, chemicznej, techniki cieplnej i próżniowej
oraz innych (rys. 8-9). Szczególnie dobre wyniki uzyskuje się podczas spawania orbitalnego rur metodą A-TIG
oraz łączenia rurek z dnem sitowym (rys. 10). Dzięki zastosowaniu topnika aktywującego BC-31 możliwe jest
jednościegowe zmechanizowane spawanie orbitalne
rurek z austenitycznych stali nierdzewnych o grubości
ścianki do 6 mm, przygotowanych na I, bez odstępu.
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Struktura złączy stopów AZ91
i AM-Lite wykonanych metodą TIG
Structure of AZ91 and AM-Lite alloys butt joints in TIG welding
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań struktury złączy doczołowych uzyskanych przy zastosowaniu spawania elektrodą wolframową nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (metoda TIG) próbek o grubości 3 mm,
z odlewniczych stopów magnezu AZ91 i AM-Lite. Połączenia doczołowe wykonano zarówno z materiałem dodatkowym o składzie chemicznym identycznym z materiałem rodzimym jak i bez materiału dodatkowego.
W celu określenia jakości oraz właściwości połączeń, przeprowadzono ocenę wizualną uzyskanych złączy wraz z oceną struktury poprzez badania metalograficzne oraz wykonano pomiary mikrotwardości materiału
rodzimego i w obszarze spoiny. Badania struktury materiału i złączy oraz pomiary mikrotwardości wykonano na
zgładach metalograficznych wykonanych w płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku spawania. Przedstawione wyniki badań wskazują na użyteczność metody TIG do łączenia stopów magnezu, jak również wskazują na konieczność właściwego doboru parametrów procesu spawania,
w celu uzyskania wysokojakościowych połączeń.

The objective of this paper is to report the results of similar butt joint structure of tungsten insert gas (TIG) welding of 3 mm thick plate samples of AZ91 and AM-Lite
die-cast alloys. Butt joints has been carried out neither
with and without filler material. The chemical composition
of the filler material is the same such as welded materials.
The assessment quality and properties of similar magnesium alloy joints was done on the basis on the microstructure analysis and measurement of hardness in the
weld cross-sections. The microstructure and hardness
profiles have been evaluated on the cross-section perpendicular to the direction of welding, as well as on the
cross-sections parallel to the facing surfaces along the
weld. The results show that TIG method can be used for
magnesium alloys joining, however properties of obtained
joint strongly depend on welding parameters.

Wstęp
Obowiązujące normy i ograniczenia dotyczące emisji gazów cieplarnianych na świecie oraz ograniczone zasoby energetyczne Ziemi w połączeniu z rozwojem transportu skłaniają przemysł samochodowy i lotniczy do zastępowania dotychczas stosowanych materiałów lekkimi materiałami o zbliżonych właściwościach
[1, 2]. Jednocześnie, w ostatnich latach, obserwowany jest szybki rozwój nowych stopów magnezu, o właściwościach zbliżonych do tradycyjnych materiałów, takich jak stal czy stopy aluminium, znajdujących zastosowanie w produkcji metodą ciśnieniowego odlewania
Mgr inż. Lechosław Tuz, dr inż. Paweł
Kołodziejczak, prof. dr hab. inż. Andrzej
Kolasa – Politechnika Warszawska.

elementów części maszyn, wymagających jedynie obróbki wykańczającej [3]. W efekcie zostają spełniane
wymagania dotyczące ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa transportu przy niezmienionej
masie pojazdu, co skutkuje w ograniczonym stopniu
redukcją zużycia paliwa.
Magnez uznawany jest za superlekki materiał z powodu gęstości wynoszącej 1,74 g/cm3, ale ze względu
na bardzo wysoką aktywność chemiczną, wynikającą z
silnego powinowactwa do tlenu i azotu, nie znajduje on
zastosowania jako materiał konstrukcyjny. Wzbogacenie magnezu niewielkimi ilościami dodatków stopowych,
takich jak m.in. aluminium, cynk, mangan czy pierwiastki
ziem rzadkich, wpływa na poprawę właściwości mechanicznych stopów oraz na poprawę odporności na korozję, co umożliwia ich szerokie stosowanie [4, 5].
Jakkolwiek początkowo elementy ze stopów magnezu wykonywane były głównie w postaci odlewów, to
w ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowa
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Natężenie, MPa

Wydłużenie, %

Do badań użyto dwóch komercyjnych stopów odlewniczych, AM-lite i AZ91, dostarczonych przez producenta w postaci gąsek, które następnie obrobiono do prostopadłościanu o wymiarach: wysokość 50 mm, szerokość 100 mm, długość 500 mm. Z każdej z płaszczyzn
pobrano próbki materiału oraz wykonano zgłady metalograficzne, w celu określenia wpływu struktury materiałów wynikającej z technologii wytwarzania. Na rysunku 1 przedstawiono makrostruktury obydwu stopów
uzyskane w płaszczyźnie zgodnej z najmniejszym prze-

Strzałka ugięcia, mm

Natężenie, MPa

Materiał do badań

a)

krojem. Ujawniona struktura jest typową rozdrobnioną
strukturą odlewniczą z niezauważalną kierunkowością
dendrytów, które mogłyby negatywnie wpływać na właściwości złączy. Wykonana ocena wskazuje na możliwość odcięcia płaskowników w dowolnej płaszczyźnie
prostopadłościanu. Płaskowniki do badań o grubości
3 mm wycięto mechanicznie, przy zastosowaniu piły taśmowej, w płaszczyźnie najmniejszego przekroju.
Dla obydwu stopów przeprowadzono analizę składu chemicznego (tabl. I). W celu określenia podstawowych właściwości mechanicznych zastosowanych
materiałów wykonano statyczną próbę rozciągania
i statyczną próbę zginania (rys. 2).

Obciążenie, N

nia technikami spajania do produkcji elementów ze stopów magnezu, jak również do regeneracji i napraw odlewów. Ograniczeniem rozwoju konstrukcji wykonywanych metodami spawalniczymi jest niedostateczna wiedza z zakresu technologii, jak również zmiany struktury
w odniesieniu do stopów magnezu [6÷8].
Z tego względu podjęto próbę wykonania złączy metodą TIG przy zastosowaniu argonu jako gazu ochronnego. Wybór metody podyktowany był tym, że jest to metoda łączenia materiałów, powszechnie stosowana w przemyśle oraz pozwala na uzyskanie stosunkowo skoncentrowanego łuku o dużej gęstości energii dostarczanej do
obszaru złącza. Parametry te są istotne w przypadku stopów magnezu ze względu na ich właściwości obniżające
podatność na łączenie, związane z dużą przewodnością
cieplną, niską temperaturą topnienia, wysoką aktywnością chemiczną, łatwopalnością, kruchością i niską wytrzymałością [4]. Jednocześnie łączenie stopów magnezu możliwe jest tylko przy zastosowaniu prądu przemiennego. Występuje wówczas zjawisko tzw. czyszczenia katodowego, podczas którego usuwane są z powierzchni
materiału trudnotopliwe tlenki (MgO) o temperaturze topnienia dochodzącej do 2640oC.
W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury złączy doczołowych ze stopów magnezu (AZ91
i AM-Lite). Dodatkowo przeprowadzono próbę oceny
jakościowej złączy, gdzie jako kryterium oceny przyjęto
odporność złączy na gorące pękanie.

a)

Rys. 1. Struktura odlewnicza stopów magnezu: a) AZ91, b) AM-Lite
Fig. 1. The structure of die-cast magnesium alloys: a) AZ91, b) AM-Lite
Tablica I. Skład chemiczny stopów AM-Lite i AZ91
Table I. Chemical composition of AM-Lite and AZ91 alloys
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Oznaczenie stopu

Aluminium
(Al)

Cynk
(Zn)

Mangan
(Mn)

Magnez
(Mg)

AM-Lite
AZ91

2,7%
9,0%

13,8%
0,7%

0,16%
0,17%

reszta
reszta
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Rys. 2. Wyniki próby rozciągania i zginania stopów AZ91 i AM-Lite
Fig. 2. Results of tensile and bend test of AZ91 and AM-Lite alloys

Metodyka badań
Obserwację makrostruktury i mikrostruktury złączy
przeprowadzono za pomocą mikroskopu optycznego.
Pomiary mikrotwardości wykonano przy zastosowaniu mikrotwardościomierza na zgładach metalograficznych wykonanych w płaszczyznach prostopadłych do
kierunku spawania. Materiał po wypolerowaniu trawiono 4% roztworem Nitalu.
Złącza doczołowe wykonano, stosując źródło prądu ARISTIG AC/DC przy prądzie przemiennym o natężeniu 80 A i częstotliwości w zakresie 165÷300
Hz. Średnica elektrody wolframowej wynosiła 2 mm.
Gazem osłonowym chroniącym jeziorko ciekłego metalu był czysty argon (wydatek 10 l/min).
Materiał dodatkowy, w postaci pałeczek o przekroju 3x3 mm, zastosowany do wykonania połączeń, miał
taki sam skład chemiczny jak łączone stopy. Spawanie
wykonano ręcznie.

Dyskusja wyników
i ocena jakości złączy
Lico spoiny, w przypadku złączy wykonanych zarówno z zastosowaniem materiału dodatkowego, jak
i bez niego, ma prawidłowy kształt z regularnymi łuskami na powierzchni. Lico spoiny uzyskanej z zastosowaniem materiału dodatkowego przedstawiono na rysunku 3. Bez materiału dodatkowego jest ono wyraźnie obniżone w stosunku do powierzchni płaskownika, a od
strony grani zaobserwowano deformację powierzchni
łączonych materiałów, w postaci wypukłej linii zlokalizowanej wzdłuż grani spoiny o szerokości odpowiadającej szerokości złącza (rys. 4).
Zgłady metalograficzne złączy doczołowych wykonanych bez materiału dodatkowego wykonano w
płaszczyznach prostopadłych do kierunku spawania.

Przykładowe obrazy makroskopowe takich złączy
przedstawiono na rysunku 4. W badanych złączach
zaobserwowano głębokie wtopienie, na całą grubość
materiału. Kształt spoiny jest symetryczny, linia wtopienia ma regularny kształt. W wykonywanych złączach
przy natężeniu prądu 80 A i częstotliwościach 165 Hz,
230 Hz i 300 Hz, obserwowano pęknięcia gorące, przy
czym pękanie występowało od strony grani. Na rysunku 4a przedstawiono przykładowe złącze, w którym obserwowane jest częściowe pęknięcie, natomiast rysunek 4b przedstawia złącze, w którym nastąpiło pęknięcie na wskroś.
Spoiny z zastosowaniem materiału dodatkowego
wykonano w takich samych warunkach jak złącza bez
materiału dodatkowego. Uzyskane złącza są wolne od
pęknięć gorących, przy czym zgłady metalograficzne ujawniły porowatość występującą w złączach wykonanych przy częstotliwości 230 Hz ze stopu AZ91,
zlokalizowaną przy powierzchni lica spoiny. Przy częstotliwości prądu 300 Hz zaobserwowano występowanie porowatości o średnicy do 1 mm w całej spoinie,
natomiast przy częstotliwości 165 Hz widoczne były
liczne częściowe pęknięcia spoiny propagujące od
strony grani. W stopie AM-Lite nie zaobserwowano
niezgodności spawalniczych. Makrostruktury złączy
doczołowych wykonanych dla obydwu stopów przedstawiono na rysunku 5. Głębokość wtopienia, w przypadku zastosowania materiału dodatkowego, jest
znacznie mniejsza niż w złączach wykonanych bez

Rys. 5. Złącza z materiałem dodatkowym: a) AM-Lite, b) AZ91
Fig. 5. Joints made with filler material: a) AM-Lite, b) AZ91
Rys. 3. Lico spoiny stopu AZ91 (z materiałem dodatkowym)
Fig. 3. Face of the weld of AZ91 alloy (with filler material)

Rys. 4. Złącza ze stopu AM-Lite (bez materiału dodatkowego):
a) z częściowym pęknięciem, b) z pęknięciem na wskroś
Fig. 4. AM-Lite joints (without filler material): a) with partly crack,
b) with crack

Materiał bazowy

Linia wtopienia

Spoina

Rys. 6. Mikrostruktura złączy ze stopu AM-Lite
Fig. 6. Microstructure of AM-Lite alloy joint
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Spoina
Mikrotwardość, HV0,1

Materiał bazowy

Odległość od spoiny, mm

materiału dodatkowego i dochodzi do 95% grubości
materiału. Kształt spoiny jest symetryczny. Linia wtopienia ma regularny kształt. Na podstawie przeprowadzonej oceny makrostruktury złączy nie jest możliwe
wskazanie szerokości strefy wpływu ciepła.
Mikrostruktury materiału bazowego, linii wtopienia
oraz obszaru spoiny dla złączy wykonanych ze stopu AM-Lite przedstawiono na rysunku 6, natomiast
dla stopu AZ91 na rysunku 7. W obszarze spoiny zaobserwowano znaczne rozdrobnienie struktury w porównaniu z materiałem rodzimym. Nie zaobserwowano zmian struktury w strefie wpływu ciepła, co również
uniemożliwia określenie jej szerokości.
Struktura w pobliżu linii wtopienia, którą pod mikroskopem trudno jest jednoznacznie określić, ma charakter przejściowy związany z występowaniem obszarów pomiędzy dużymi ziarnami o rozdrobnionej strukturze i szerokości do 4 μm. Określono ten obszar jako
strukturę przejściową pomiędzy spoiną a materiałem
rodzimym, w którym nie zaobserwowano kierunkowości ziarn związanej z krystalizacją ciekłego jeziorka podczas stygnięcia. Na rysunkach 6b i 6e oraz 7b
i 7e przedstawiono mikrostrukturę obszaru w pobliżu
linii wtopienia oraz obszaru przejściowego.
Pomiary mikrotwardości wykonano metodą Vickersa przy obciążeniu 981 mN dla obydwu stopów w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku spawania w odległo-

Rys. 8. Rozkład mikrotwardości w złączu AM-Lite
Fig. 8. Results of hardness test of AM-Lite joints

Mikrotwardość, HV0,1

Rys. 7. Mikrostruktura złączy ze stopu AZ91
Fig. 7. Microstructure of AZ-91 alloy joint

Odległość od spoiny, mm
Rys. 9. Rozkład mikrotwardości w złączu AZ91
Fig. 9. Results of hardness test of AZ91 joints
Tablica II. Średnie wyniki pomiarów mikrotwardości w złączu
AM-Lite i AZ91
Table II. Average values of hardness in AM-Lite and AZ91 joints
Oznaczenie stopu

Materiał rodzimy
(HV 0,1)

Spoina
(HV 0,1)

AM-Lite
AZ91

69
66

76
77

ści 1 mm od powierzchni. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić wzrost mikrotwardości w obszarze spoiny
o 10 jednostek dla obydwu stopów. Rozkład mikrotwardości w złączu AM-Lite przedstawiono na rysunku 8,
w złączu AZ91 na rysunku 9, natomiast wartości średnie pomiarów w poszczególnych obszarach złącza
przedstawiono w tablicy II.

Podsumowanie
Badane stopy magnezu AZ91 i AM-Lite można łączyć metodą TIG, uzyskując regularne spoiny o głębokim wtopieniu. Złącza wykonywane bez
zastosowania materiału dodatkowego mają skłonność do pękania gorącego w przypadku obydwu
stopów, natomiast w złączach wykonywanych
z zastosowaniem materiału dodatkowego obserwowane są porowatości pojawiające się w obszarze przy powierzchni lica spoiny. Uzyskiwane złącza mają poprawny kształt. Niezbędne jest wykonywanie połączeń z zastosowaniem prądu przemiennego o określonej dla każdego stopu częstotliwości w celu usunięcia tlenków z powierzchni
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materiałów łączonych oraz stosowanie gazu
ochronnego w celu ochrony ciekłego jeziorka
i grani spoiny.
W obszarze spoiny obserwowano znaczne rozdrobnienie struktury materiału oraz wzrost mikrotwardości, co może skłaniać do wniosku, iż spoina w stosunku do materiału rodzimego będzie charakteryzowała się lepszymi właściwościami mechanicznymi. Przeprowadzone badania prezentowane
w artykule nie ujawniły strefy wpływu ciepła (SWC),
co nie wyklucza jej występowania. W celu jej ujawnienia należałoby wykonać dodatkowe badania, np.
z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej.
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Polska Izba Spawalnicza wydała Kalendarz Spawalniczy
na rok 2011. Kalendarz, tak jak w minionych latach, składa się
z dwóch części: Kalendarium i Materiałów informacyjnych. Kalendarium opracowane jest w sposób przejrzysty z zaznaczeniem szczególnych dni w roku oraz godzin, co umożliwia łatwe
planowanie pracy i realizowanych zadań lub spotkań.
Część informacyjna kalendarza, zawierająca nowe informacje, jak również kontynuację tematyki zamieszczanej w poprzednich wydaniach, podzielona została na 13 rozdziałów zawierających m.in.: charakterystykę i ocenę spawalności wybranych stali, charakterystykę głównych niezgodności spawalniczych, trzecią część cyklu poświęconego mechanizacji i automatyzacji procesów spawalniczych, opis oprzyrządowania technologicznego
stosowanego w procesach spawania, zasady egzaminowania
spawaczy stali oraz aktualny wykaz nazw i numerów norm.
W rozdziale 1 poświęconym charakterystyce i spawalności
stali autor koncentruje się na stalach niestopowych, o podwyższonej wytrzymałości, ulepszanych cieplnie i trudno rdzewiejących, przedstawiając ich podstawowe właściwości mechaniczne oraz zalecenia technologiczne dotyczące wykonywania złączy. Wskazane zostały również graniczne parametry pomiarowe
świadczące o jakości ich wykonania.
W rozdziale 2 poświęconym wybranym zagadnieniom wykonywania prac spawalniczych zawarto wskazówki i zalecenia dotyczące wykonywania poprawnych złączy spawanych z uwzględnieniem odkształceń i naprężeń powstających w materiale i złączu, obliczeń złączy, sposobu przygotowania materiału do łączenia oraz poprawności wykonywania złączy (m.in. liczby ściegów,
kolejności nakładania, mocowania materiałów łączonych itp.).

Kolejny rozdział 3 zawiera informacje na temat niezgodności
spawalniczych zilustrowanych rysunkami wraz z krótką charakterystyką dotyczącą przyczyn ich powstawania i sposobów zapobiegania im.
Rozdział 4 jest kontynuacją tematyki poruszanej w kalendarzach z lat 2009 i 2010 dotyczącej problemów mechanizacji i automatyzacji procesów spawalniczych. W minionych latach omówione zostały zagadnienia związane z pozycjonerami, obrotnikami
i słupowysięgnikami spawalniczymi (2009) oraz traktorami i oscylatorami spawalniczymi (2010). W tym roku omówione zostały zagadnienia dotyczące spawalniczych systemów modułowych.
W rozdziale 5 omówiono zagadnienia związane z ustaleniem
obrabianych przedmiotów i stosowanego do tego celu oprzyrządowania technologicznego, zapewniających – oprócz prawidłowo wykonanej operacji – również żądaną dokładność i powtarzalność.
Zakres oraz sposób przeprowadzania egzaminów spawaczy
wg normy PN-EN 287-1 opisany został w rozdziale 7. Kolejne
rozdziały zawierają zbiór podręcznych informacji z zakresu obowiązujących norm oraz organizacji spawalniczych. Autorzy części informacyjnej nie zapomnieli również o stuleciu istnienia firmy
Perun, której rys historyczny został przedstawiony we wstępie.
Wart podkreślenia jest fakt, że to właśnie m.in. założyciel
Perun jest prekursorem wydawania kalendarzy spawalniczych,
będących źródłem wiedzy o spawalnictwie na początku ubiegłego stulecia.
Dystrybucję kalendarza prowadzi PIS mieszcząca się w siedzibie firmy Perun przy ul. Grochowskiej 301/305 w Warszawie
(www.izba-spawalnicza.pl)
Lechosław Tuz
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Wspomnienia z mego życia
Autobiografia Wernera Siemensa

Werner Siemens
Format: B5, twarda okładka
Liczba stron: 160

Wspomnienia z mego życia autorstwa Wernera Siemensa zostały wydane w ramach serii Biblioteki Dzieł Wyborowych. Przedruk wydanej przed ponad stu laty autobiografii niemieckiego wizjonera i wynalazcy, naukowca i przemysłowca, założyciela koncernu Siemens, przygotowano z okazji XV-lecia Konkursu o nagrodę Siemensa, skierowanego do
polskich naukowców ze środowisk politechnicznych.
Oryginalna przedmowa do polskiego wydania Wspomnień
z mego życia była autorstwa prof. Gabryela Tołwińskiego. Do
niniejszego wydania przedmowę napisał wybitny specjalista
w dziedzinie inżynierii materiałowej prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński, członek rzeczywisty Polskiej Akadami Nauk
i członek zagraniczny Chińskiej Akademi Nauk Technicznych,
inicjator i członek jury Konkursu o Nagrodę Siemensa.
Werner Siemens w pamiętniku Wspomnienia z mego życia
zawarł swoje bogate doświadczenia zdobywane przez całe życie. Uwagę czytelnika zwraca na najistotniejsze dla niego wydarzenia, historię rozwoju przedsiębiorstwa, wynalazki i prace naukowe. Podkreśla niesprzyjające warunki w okresie jego
nauki i zdobywania fundamentalnych wiadomości z zakresu
matematyki, fizyki i chemii, ale jednocześnie przedstawia jak

pasja, upór, zaangażowanie i konsekwencja działania przy wytężonej pracy mogą przynieść sukces, przyczyniając się również do rozwoju techniki i gospodarki. Siemens wykazał, że
cykl rozwojowy określany jako od pomysłu do przemysłu jest
słuszny jedynie co do kierunku przepływu, natomiast nie co do
jego istoty. Impulsy bowiem są obustronne, a rozwój techniki
ma na ogół większy wpływ na rozwój nauki niż odwrotnie. Jednocześnie finansowanie nauki nie powinno być realizowane
tylko z publicznych środków finansowych, ale również ze środków przemysłowych i prywatnych.
Książka zawiera także wiele innych przemyśleń Siemensa
na temat nauki i techniki, ubarwionych błyskotliwymi spostrzeżeniami z licznych podróży po Europie, Azji i północnej Afryce.
Książka, opisująca życie wybitnego inżyniera, może być
interesująca dla ludzi nauki i inżynierów oraz czytelników
zainteresowanych historią przemysłu. Forma wypowiedzi
i język używany przed stu laty, zgoła odmienny od używanego współcześnie, jest jednak zrozumiały oraz stanowi dodatkowe urozmaicenie dla czytelnika.
Jerzy Nowacki, Lechosław Tuz

Metalurgia Spawania
溶接金属学 (Yousetsu kinzoku gaku) Metalurgia spawania
鈴木春義 (Suzuki Haruyoshi), 田村博 (Tamura Hiroshi)
wydawnictwo: 産報出版株式会社 (Sanpou shuppan kabushikigaisha)
Format: A5
Liczba stron: 287
ISBN 4-88318-240-1 C3057

Wśród spawalników, oprócz metalurgów, często spotykanymi specjalnościami są fizycy i matematycy, czy informatycy zajmujący się opisem zjawisk fizycznych zachodzących
w metalach przez zależności matematyczne oraz symulacje komputerowe. Osobom tym często brakuje jednak podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia badań eksperymentalnych i analizy struktur materiałów. Uzupełnienie tej wiedzy
możliwe jest w oparciu o opracowaną przez Japońskie Stowarzyszenie Spawalnicze książkę Metalurgia spawania. Pierwsze rozdziały dotyczą podstaw metaloznawstwa i metalurgii.
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Japończycy zwracają uwagę na istotę obserwacji w badaniach mikroskopowych zjawisk korozji oraz zachodzących w
zgładach metalograficznych mechanizmów korozji.
Podstawy metalurgii zaprezentowane zostały w sposób
praktyczny przez uzupełnienie m.in. wykresów żelazo-węgiel, wykresu Schaeflera, wykresów chłodzenia CTPs o energie liniowe zamieszczone na krzywych chłodzenia.
W książce omówiono matematyczny opis przebiegu reakcji
chemicznych podczas spawania i metalurgiczne podstawy projektowania elektrod otulonych i drutów spawalniczych.

W dalszej części opracowania autorzy zwracają uwagę
na mechanikę pękania i właściwości wytrzymałościowe
złączy i materiałów. Warto zaznaczyć, że np. przy opisie
pękania wodorowego autorzy zwrócili uwagę na różne zawartości wodoru odnotowywane w zależności od pory roku
(lato, zima) oraz charakter spawania (np. prace montażowe) i na to, że próby pękania zostały opracowane na podstawie teoretycznej analizy wytrzymałościowej, a parametr
pękania jest praktycznym potwierdzeniem tych rozważań.
Wyjaśnienie teoretyczne na bazie analizy wytrzymałości
wiele wnosi do zrozumienia istoty zagadnienia. W książce
dokładnie przedyskutowano zastosowanie wyników tych
badań dla praktycznych konstrukcji: wieżowców odpornych na trzęsienia ziemi, zbiorników ciśnieniowych, zbiorników magazynowych, statków, kotłów energetycznych.
Dla polskiego czytelnika istotne są praktyczne uwagi dotyczące stosowania stali drobnoziarnistych o wytrzymałości do 900 MPa na konstrukcje spawane o dużej grubości.
W Polsce te stale nie są masowo produkowane, natomiast
Japonia ma duże doświadczenie w ich stosowaniu. Ciekawe jest również podejście do metalurgicznych aspektów
wytrzymałości konstrukcji aluminiowych, od których rozpoczął się naukowy rozwój mechaniki pękania w USA.

Książka zawiera 10 rozdziałów zatytułowanych odpowiednio: podstawowe wiadomości, stal i metody jej produkcji, wpływ ciepła na proces spawania i naprężenia wewnętrzne, metal spoiny i wady spawalnicze, odporność na działanie
karbu w materiałach stalowych, pęknięcia złączy spawanych,
spawalność stali konstrukcyjnej, spawalność stali nierdzewnej, spawalność stopu aluminium, pozostałe właściwości metalurgiczne spoiny.
Ryszard Jastrzębski
Instytut Łączenia Metali w Krakowie
który przetłumaczył Metalurgię spawania, zaprasza na:
KURS GŁÓWNEGO SPAWALNIKA
od 17 do 28 stycznia 2011 r. w Krakowie, wg II segmentu EWE
prowadzonego na podstawie m.in. Metalurgii spawania. Zamiast 1 superspecjalisty oferujemy wyszkolenie 4 pracowników
wg 4 segmentów EWE:
1. Fizyka i mechanika spawania,
2. Metalurgia spawania,
3. Projektowanie spoin,
4. Kontrola i zapewnienie jakości w spawaniu.
Informacje:
tel.: 12 649 18 56, kom.: 608 264 730
mail: instytut@ilm.pl, www.ilm.pl

www.pspaw.ps.pl
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo 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 12 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel. 41 368 36 20, fax 41 345 15 71
RUCH – Infolinia: 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
od numeru
do numeru
liczba 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: 22 827 25 42, 22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

Przegląd spawalnictwa 12/2010

49

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.
Przegląd spawalnictwa 12/2010
50www.kemppi.com

