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Dlaczego plany spawania?
Pojęcie planu spawania – jako ustalenia kolejności i kierunków wykonania spoin w konstrukcji spawanej przy ograniczeniu do minimum niekorzystnych naprężeń i odkształceń
spawalniczych (wg Leksykonu Naukowo-Technicznego WNT, 2001, Warszawa) obecnie winno obejmować również całokształt działań związanych z analizą technologiczną konstrukcji,
analizą kosztów produkcji, doborem warunków spawania i odbioru, z zastosowaniem współczesnych metod wspomagania opracowania technologii oraz analizą wpływu tych warunków
na właściwości konstrukcji, naprężenia i odkształcenia.
Z tego względu plan spawania można przyjąć jako studium przygotowania optymalnej
technologii.
Spawanie, jako proces specjalny, cechuje się ograniczoną możliwością prognozowania
jego efektów podczas realizacji, a powstałe wady spoiny mogą ujawnić się dopiero po pewnym czasie. Projektowanie technologii spawania wymaga zatem przewidzenia ściśle określonych warunków operacyjnych na każdym etapie zaawansowania, poczynając od przeglądu wymagań, przez realizację, po zebranie określonych zapisów dotyczących rezultatu.
Jednym z wymagań niezbędnych do uzyskania akceptowalnego poziomu jakości
jest przygotowanie planu spawania. Wymaganie to wynika z licznych norm dotyczących
m. in. systemów zapewnienia jakości w spawalnictwie, budownictwie konstrukcji stalowych,
czy pojazdów szynowych.
Należy oczekiwać, że przed personelem nadzoru spawalniczego coraz częściej będzie
postawiony wymóg opracowania planu spawania.
Konstrukcje i wyroby spawane wykonywane są metodami spawania dostosowanymi do
wymagań z uwzględnieniem posiadanego wyposażenia warsztatowego. Dla zapewnienia
wymaganej jakości połączeń spawanych dokładności wymiarowej i wysokiej wydajności,
konieczne jest szczegółowe określenie metody wytwarzania ujęte w formę planu spawania. Często konieczność opracowania planu spawania wynika z wymagań norm, przepisów
lub warunków technicznych wykonania i odbioru.
Efektem planu spawania jest ustalenie prawidłowego przebiegu operacji spawania
w całym cyklu wytwarzania konstrukcji spawanej.
Plan spawania opracowuje się na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcji spawanej, zweryfikowanej pod względem spawalniczym przez odpowiednie jednostki nadzoru
spawalniczego wytwórcy (np. Dział Głównego Spawalnika czy Dział Technologiczny). Plan
spawania powinien zawierać informacje dotyczące: norm i dokumentów związanych, materiałów podstawowych i dodatkowych, stanowisk spawalniczych i sprzętu spawalniczego,
kwalifikacji personelu spawalniczego oraz personelu kontroli i badań, przygotowania elementów do spawania, przebiegu spawania, Dziennika Spawania, spawania w utrudnionych
warunkach otoczenia, zabiegów cieplnych w procesie spawania, prostowania konstrukcji
po spawaniu i zapobiegania odkształceniom, naprawy wadliwych odcinków spoin, zakresu
i sposobu organizacji kontroli przed-, w trakcie- i po spawaniu.
W literaturze brak jest nowych pozycji dotyczących tego zagadnienia. Stało się to motywem podjęcia w tym numerze Przeglądu Spawalnictwa, próby ujęcia monograficznego wybranych przykładów planów spawania zweryfikowanych praktycznie w produkcji urządzeń
dla energetyki, przemysłu cementowego, maszyn transportu bliskiego oraz budownictwa
stalowego.
Jacek Słania
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Jacek Słania

Istota planu spawania
The essence of welding plan
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono wymaganą zawartość planu spawania. Omówiono zagadnienia dotyczące norm, personelu
spawalniczego, materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, stanowisk spawalniczych i sprzętu
spawalniczego, przygotowania elementów do spawania,
spawania w utrudnionych warunkach, zabiegów cieplnych po spawaniu, naprawy wadliwych odcinków spoin
oraz badań złączy spawanych. Problem odkształceń
spawalniczych i prostowania elementów po spawaniu
i forma opracowania planów spawania zostały również
obszernie zaprezentowane.

The required welding plan content was presented in
the article. The issues on standards, welding personnel,
base and auxiliary materials, welding station and equipment, welding preparation, welding in difficult environment
conditions, heat treatment after welding, fixing faulty weld
parts were discussed. The problems of welding deformation and straightening elements after welding were particularly widely presented. The method of welding plans
preparations was shown too.

Wstęp
Konstrukcje i wyroby spawane wykonuje się metodami dostosowanymi do opanowanych sposobów
spawania i posiadanego wyposażenia warsztatowego.
W celu zapewnienia wymaganej jakości połączeń spawanych, wysokiej wydajności spawania oraz wymaganych kształtów konstrukcji (zachowania wymiarów),
ustala się szczegółowe metody wytwarzania ujęte
w formę technologicznych planów spawania. Bardzo
często konieczność opracowania takich planów wynika z wymagań norm, przepisów lub warunków technicznych wykonania i odbioru. Celem planu spawania
jest prawidłowe ustalenie przebiegu operacji spawania
w całym cyklu wytwarzania konstrukcji [1].
Plan spawania opracowuje się na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcji spawanej, zweryfikowanej pod względem spawalniczym przez odpowiednie jednostki nadzoru spawalniczego zakładu
(np. Dział Głównego Spawalnika czy Dział Technologiczny). Jeżeli dokumentacja konstrukcyjna wymaga
pod względem wykonawczym zmian lub uzupełnień,
należy je uzgodnić z projektantem. W dokumentacji
konstrukcyjnej projektant powinien ująć niezbędne informacje pozwalające na opracowanie technologicznego planu spawania, a mianowicie: klasę konstrukcji spawanej według wymagań odpowiedniej normy,
gatunki materiałów podstawowych zastosowanych na
zaprojektowaną konstrukcję, oznaczenia i wymiary
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spoin, gatunki spoiw albo wymagania dotyczące
właściwości mechanicznych połączeń spawanych
(np. oznaczenie elektrod otulonych czy odmiana plastyczności spoin), poziomy jakości złączy spawanych
występujących w zaprojektowanej konstrukcji, tolerancje wymiarowe i zakres kontroli technicznej.
Technologiczny plan spawania powinien zawierać
opis warunków i czynności opisanych poniżej [1].

Normy i dokumenty związane
Plan spawania opracowuje się, wykorzystując odpowiednie normy, przepisy lub warunki techniczne. Dotyczą one zazwyczaj wymagań stawianych materiałom
podstawowym i dodatkowym, personelowi nadzoru
spawalniczego, spawaczom i operatorom spawania,
sposobom przygotowania elementów do spawania
itp. Należy uwzględnić te normy i przepisy, na których
oparty jest technologiczny plan spawania [1].

Materiały podstawowe i dodatkowe
W planie spawania muszą być ujęte wymagania
ogólne i szczegółowe dla materiałów podstawowych
i dodatkowych przeznaczonych do wykonania konstrukcji. Wymagania stawiane materiałom podstawowym i dodatkowym opracowuje się na podstawie
odpowiednich norm, warunków technicznych oraz specyfikacji projektowej. Wskazuje się również wymagania
dotyczące magazynowania i suszenia materiałów dodatkowych, takich jak elektrody, topniki oraz sposobów
ich przechowywania na stanowiskach pracy [1].
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Stanowiska spawalnicze
i sprzęt spawalniczy
Plan musi zawierać wymagania dotyczące organizacji i wyposażenia stanowisk spawalniczych. Należy
wyszczególnić niezbędny, podstawowy sprzęt spawalniczy, jak źródła prądu, półautomaty lub automaty spawalnicze itp. oraz sprzęt pomocniczy, jak pozycjonery,
obrotniki, narzędzia, szlifierki, suszarki, termosy, sprzęt
do obróbki cieplnej itp. [1].

Kwalifikacje personelu spawalniczego
W planie spawania ujmowane są wymagania stawiane personelowi spawalniczemu wykonującemu
daną konstrukcję. Dotyczy to zarówno kwalifikacji
nadzoru spawalniczego wg normy PN-EN ISO 14731,
jak i kwalifikacji spawaczy wg norm PN-EN 287-1,
serii norm PN-EN ISO 9606-2 (3, 4….) oraz operatorów spawania wg normy PN-EN 1418/EN ISO 14732.

Przygotowanie elementów do spawania
Na podstawie odpowiednich norm i przepisów oraz
własnych doświadczeń podawane są wymagania dotyczące: podziału konstrukcji spawanej na podzespoły,
sposobów cięcia materiałów przeznaczonych do wykonywania konstrukcji oraz wymaganych klas dokładności
i jakości cięcia, sposobów przygotowania brzegów
do spawania wg odpowiednich norm w zależności od
przyjętych metod spawania konstrukcji, a także sposobów sczepienia elementów do spawania obejmujących
wielkości i rozmieszczenie spoin sczepnych oraz kolejność ich układania [1].

Przebieg spawania
W tym punkcie planu spawania określana jest kolejność składania i spawania poszczególnych podzespołów, metody i parametry spawania, sposoby układania
spoin wielowarstwowych, kierunki spawania itp. [1].

Dziennik Spawania
W pracach spawalniczych na montażu albo przy
wytwarzaniu odpowiedzialnych konstrukcji spawanych,
np. suwnic, mostów itp., prowadzony jest Dziennik
Spawania. Stanowi on dokument opisujący przebieg
prac spawalniczych. Dziennik Spawania powinien zawierać następujące informacje:
– ewidencję spawaczy wykonujących daną konstrukcję, ich znaki kontrolne i posiadane uprawnienia,
– wyszczególnienie spawanych elementów wraz
z nazwiskami spawaczy, którzy je wykonują (łącznie
z datą wykonania złącza),
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– w przypadku prowadzenia robót spawalniczych na
montażu warunki atmosferyczne w miejscu spawania – temperaturę, wiatr, opady itp.,
– potwierdzenie przez pracownika Kontroli Jakości prawidłowości składania i spawania elementów, oraz wymaganej jakości wykonanych złączy spawanych [1].

Spawanie w utrudnionych warunkach
Prae spawalnicze na montażu są wykonynywane
nieraz w nieodpowiednich warunkach, tzn. przy opadach atmosferycznych, niskiej temperaturze otoczenia
czy silnych wiatrach. Należy wtedy podać, w jakich warunkach możliwe jest spawanie (minimalna temperatura
spawania, stosowanie podgrzewania, osłona stanowisk
spawalniczych odpowiednimi namiotami, parawanami,
dopuszczalna prędkość wiatru itp.) [1].

Zabiegi cieplne w procesie spawania
Spawanie wielu konstrukcji wymaga stosowania zabiegów cieplnych – podgrzewania osuszającego, podgrzewania wstępnego i międzyoperacyjnego, czy też
końcowej obróbki cieplnej. Należy podać informacje
dotyczące sposobów przeprowadzania tych zabiegów,
w tym temperaturę procesu, sposób nagrzewania,
prędkość nagrzewania do temperatury obróbki cieplnej, czas wygrzewania, prędkość stygnięcia po obróbce cieplnej itp. [1].

Prostowanie konstrukcji po spawaniu
Często, mimo stosowania właściwej techniki spawania, konstrukcja spawana podlega dużym odkształceniom. W planie spawania ujmowane są dopuszczalne
metody usuwania odkształceń i sposoby ich wykorzystania. W przypadku dopuszczenia metod cieplnych
należy podać temperatury podgrzania i sposoby ich
pomiaru [1].
Spawanie powoduje odkształcanie połączeń i całych zespołów konstrukcyjnych na skutek powstających
naprężeń własnych i skurczu nagrzanych stref materiału. Niekorzystny wpływ naprężeń skurczowych na wytrzymałość konstrukcji oraz zwiększony nakład pracy
na prostowanie konstrukcji odkształconej wskazuje na
konieczność opanowania tego zjawiska. Omawiając
zagadnienia naprężeń skurczowych i projektowania
konstrukcji spawanych, wielokrotnie podkreślano duży
wpływ liczby spoin i właściwych rozwiązań konstrukcyjnych na wielkość naprężeń skurczowych i odkształceń. Uwzględniając w projekcie konstrukcji spawanej
wymagania produkcyjne, w dużym stopniu ułatwia
się opanowanie tych zjawisk podczas wykonywania
konstrukcji [2].
Wielkość odkształceń konstrukcji spawanej zależy
również od sposobów jej wykonywania w warunkach

warsztatowych. Identyczne konstrukcje, wykonane różnymi metodami, mogą wykazywać bardzo różne właściwości mechaniczne i różną wielkość odkształceń.
Zjawisko to jest złożone, zależy od wielu czynników
i ma każdorazowo inny przebieg w różnego typu konstrukcjach. Z tych względów przy wykonywaniu konstrukcji spawanych należy przyjąć metodę, za pomocą
której uzyskuje się najmniejsze odkształcenia konstrukcji. Określenie właściwej metody wykonywania
prac spawalniczych jest możliwe na podstawie wyników badań przyczyn i wielkości naprężeń własnych
oraz prób warsztatowych.
Przed rozpoczęciem prac warsztatowych opracowywane są sposoby wykonania konstrukcji w formie
planów technologicznych. Plan taki obejmuje wszystkie czynności, na które rozkładane są poszczególne
operacje warsztatowe. W planie spawania konstrukcji spawanych ustala się sposoby przygotowania materiału, montażu części, wykonywania spoin i schematy urządzeń pomocniczych. Głównym zadaniem planów spawania jest zmniejszenie odkształceń spawanej konstrukcji ze względu na nakład pracy w warunkach warsztatowych. Natomiast zagadnienia wielkości naprężeń własnych w planach spawania uwzględnia się tylko z punktu widzenia zmniejszenia wielkości
odkształceń.
Sporządzanie planu spawania polega głównie na
ustaleniu kolejności łączenia poszczególnych części
i kolejności wykonywania spoin. Wyznacza się je
na podstawie przewidywanego przebiegu odkształceń podczas spawania określonego elementu konstrukcyjnego określoną metodą. Muszą więc być założone pewne stałe warunki spawania, dla których
określenie wielkości i kierunku odkształceń jest stosunkowo łatwe.
Należy rozpatrzyć, jakie warunki spawania mogą być
zmienne, które zależą od przyjęcia pewnej technologii,
a jakie są stałe. Projekt konstrukcji spawanej określa
grubość spoin, ich długości i rozmieszczenie w całym
zespole konstrukcyjnym. Są to więc dane, które dla całości zespołu konstrukcyjnego nie mogą być zmienione.
Natomiast sposób wykonania spoin wielowarstwowych
oraz spoin długich, a także kolejność ich wykonania
mogą być różne. Przez kolejne łączenie poszczególnych części większego zespołu zmienia się stopniowo
jego sztywność. Wpływ niektórych czynników na wielkość odkształceń można ustalić doświadczalnie.
Skurcz poprzeczny spoin powoduje zmianę kąta łączonych części (rys. 1). Największy skurcz występuje
w najszerszej części spoiny. Przy łączeniu dwóch luźnych blach kąt zmniejszy się, natomiast gdy blachy są
zamocowane lub rozmieszczenie spoin jest symetryczne, nastąpi miejscowe odkształcenie się blach w formie
zagłębienia (rys. 2).
Zmiana kąta zaley od sposobu wykonania spoiny wielowarstwowej (rys. 3). Jeżeli każda następna
warstwa roztapiała całkowicie poprzednio ułożone,
to zmiana kąta byłaby stale jednakowa. Zwiększenie liczby warstw zwiększa wielkość odkształcenia,

przy czym największe odkształcenie powstaje przy
ułożeniu pierwszej warstwy graniowej. Zwiększenie
grubości warstwy graniowej zmniejsza wielkość ogólnych odkształceń. Warstwy spoiny wielowarstwowej
wykonane ściegiem prostym powodują większe odkształcenia od wykonanych ściegiem zakosowym.
Najmniejsze odkształcenie poprzeczne powstaje
w spoinach wykonywanych łukiem krytym jednym
przejściem na całej grubości blachy. Skurcz poprzeczny spoin czołowych oprócz zmiany kąta łączonych
blach powoduje również skrócenie szerokości blach.
Wielkość skurczu poprzecznego blach niezamocowanych wynosi ok. 1% grubości spoiny [2].

Rys. 1. Odkształcenia powstałe na skutek skurczu poprzecznego spoin – zmiana kąta luźnych blach
Fig 1. Deformation arisen as
a result of welding cross shrinkage – the change of loose sheets angle

Rys. 2. Odkształcenia powstałe na skutek skurczu poprzecznego spoin w blachach zamocowanych
Fig 2. Deformation arisen as
a result of welding cross shrinkage in the case of fixed sheets

Rys. 3. Sposoby wykonania spoiny wielowarstwowej: a) ściegiem
prostym, b) ściegiem zakosowym, c) łukiem krytym
Fig. 3. The methods of multi-layer weld accomplishment made by:
a) string bead, b) weave bead, c) hidden arc

Rys. 4. Odkształcenie wstępne przed spawaniem: a) blach luźnych,
b) blach zamocowanych, c) spoin symetrycznych, d) spoin pachwinowych
Fig 4. Pre-deformation before welding of: a) loose sheets, b) fixed
sheets, c) symmetric welds, d) fillet weld
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Ustalając doświadczalnie wielkości odkształceń,
jakie powstają przy przyjętej metodzie spawania
i składając przed spawaniem części ze wstępnym odkształceniem, lecz o odwrotnym kierunku odkształcenia, otrzymuje się połączenie nieodkształcone (rys. 4).
W połączeniach spoinami o przekroju symetrycznym
odkształcenie wstępne należy dostosować do kolejności wykonywania ściegów. Pierwszy ułożony ścieg
spowoduje największe odkształcenie, natomiast drugi
ścieg, ułożony z odwrotnej strony, wywoła odkształcenie mniejsze, wobec już większej sztywności połączenia. Jeśli przekrój spoin jest symetrycznyi nie są one
wykonywane jednocześnie z obu stron, należy zastosować odkształcenia wstępne.
Skurcz podłużny spoiny powoduje kurczenie się
spawanego elementu osi spoiny. Wskutek działania
naprężeń własnych wraz z kurczeniem się części przekroju następuje odkształcenie elementu, na którym
została ułożona spoina. Przebieg odkształcenia jest
zmienny (rys. 5). Przy układaniu spoiny na krawędzi
paska blachy początkowo następuje jego wygięcie się
w górę, a po ukończeniu spawania wygięcie w dół.
Po ostygnięciu spoiny pasek blachy będzie miał stałe

odkształcenie (skurczenie się krawędzi, na której została ułożona spoina).
Wielkość odkształceń zależy od sposobu układania spoin oraz prędkością spawania. Przy spawaniu
łukowym ręcznym największe odkształcenia powstają przy układaniu spoiny ciągłej jednym przejściem
(rys. 6), natomiast przy układaniu spoin odcinkami
i metodą krokową odkształcenia są mniejsze.
Zmiana natężenia prądu i szybkości spawania również wpływa na wielkość odkształceń. Zwiększenie
szybkości spawania przy zachowaniu tych samych warunków powoduje mniejsze odkształcenia. Wynika to
z ilości ciepła doprowadzonego w jednostce czasu. Przy
większej ilości doprowadzonego ciepła odkształcenia
będą większe. Dlatego przy spawaniu łukiem krytym
-pomimo stosowania dużych natężeń-odkształcenia
poprzeczne są mniejsze, gdyż szybkość spawania jest
znacznie większa niż przy spawaniu ręcznym. Ilość
doprowadzonego ciepła przy spawaniu łukiem krytym
jest mniejsza niż przy spawaniu ręcznym. Żeby otrzymać prosty pasek blachy po ułożeniu spoiny, należy
nadać mu przed spawaniem odkształcenie wstępne, to
znaczy wygiąć odwrotnie. Wielkość wygięcia powinna

Rys. 5. Odkształcanie się pasa blachy przy układaniu spoiny:
a) zmiany odkształceń w czasie, b) wykres zmian położenia punktu środkowego
Fig 5. Deformation of the strake at weld setting: a) the changes
of deformations in time, b) the chart of midpoint position

Rys. 6. Wpływ sposobu układania spoin na wielkość odkształceń:
a) ściegiem skokowo-krokowym, b) ściegiem krokowym, c) wykres
odkształceń dla spoiny ciągłej 1 i wykonywanej ściegiem krokowym
2 dla środka pasa blachy z rysunku 5
Fig 6. The influence of the method of weld setting for the size
of deformation: a) by skin back-step sequence, b) by step sequence, c) the chart of deformation for a continuous weld 1 for a step
sequence 2 for the center of strake from fig. 5

Przegląd spawalnictwa 2/2011

Rys. 7. Kolejność spawania belki o przekroju dwuteowym
Fig 7. The welding sequence of the beam of double tee cross section

odpowiadać wielkości odkształcenia trwałego. Należy ją
ustalić na podstawie przyjętych sposobów i warunków
spawania. Będzie ona różna przy spawaniu pasków
o innej wysokości, a więc różnej sztywności [2].
W elemencie konstrukcyjnym składającym się z kilku części i kilku spoin określenie wielkości odkształceń wymaga, oprócz ustalenia sposobów wykonania
poszczególnych spoin i warunków spawania, ustalenia
również kolejności wykonywania spoin. Największą
trudność w określaniu odkształceń stanowi zmieniająca się sztywność elementu w miarę postępu spawania.
Wpływ kolejności spawania elementów belki złożonej o przekroju dwuteowym został przedstawiony
na rysunku 7. Przy wykonywaniu spoin 2 i 2 po jednej stronie pasa belki nastąpi wygięcie się belki o wielkość f1. Podczas wykonywania spoin 3 i 4 po drugiej
stronie pasa warunki sztywności łączonych elementów zmieniają się. Najpierw był łączony wiotki pas ze
średnikiem, a potem wiotki pas z przekrojem teowym
znacznie sztywniejszym. Po wykonaniu spoin w drugiej
kolejności nastąpi odkształcenie f2 mniejsze od f1, tak
że belka będzie miała wygięcie f1- f2. Jeżeli natomiast
spoiny będą wykonywane w kolejności jak na rysunku 7b z zachowaniem symetrii w stosunku do środka
ciężkości, to belka po ukończeniu spawania będzie
prosta. Części o przekroju niesymetrycznym, a przede
wszystkim o niesymetrycznym rozmieszczeniu spoin,
spawa się odcinkami, stosując częściowo wstępne odkształcenia. Przy ustalaniu kolejności należy dążyć do
zachowania symetrii w przebiegu odkształceń o przeciwnych, znoszących się kierunkach.
Opracowanie planów technologicznych spawania
opiera się na dwóch zasadach: stosowaniu odkształceń wstępnych części łączonych o kierunku odwrotnym do tego, który powstaje podczas spawania, oraz
na ustalaniu kolejności wykonywania spoin z zachowaniem symetrii w stosunku do osi przekroju elementu
i wykorzystaniu wzajemnego wpływu odkształceń.
Kierując się tymi zasadami, większe zespoły konstrukcyjne dzieli się na podzespoły, które składają się
z niedużej liczby części, dzięki czemu łatwiej jest opanować odkształcenia. Dalsze łączenie podzespołów
(mających już większą sztywność) w zespół jest prostsze, gdyż zmniejsza się liczba spoin.
Przy przeciwdziałaniu odkształceniom wykorzystuje się w zasadzie naprężenia własne, które pozostają w spawanym elemencie. Wielkość naprężeń skurczowych przy niewłaściwej kolejności spawania może

Rys. 8. Kierunki układania spoin w celu zmniejszenia naprężeń
wewnętrznych: a) w zbiorniku, b) w styku belki
Fig 8. The directions of weld setting for reducing internal stresses:
a) in a reservoir, b) at the beam contact

jednak spowodować zmniejszenie wytrzymałości konstrukcji. W praktyce zdarzają się z tego powodu pęknięcia spoin i materiału rodzimego [2].
Naprężenia skurczowe częściowo rozładowują się w postaci odkształceń. Gdy możliwość
odkształceń jest ograniczona, wzrastają naprężenia własne. Jeżeli zespawanym kilka części
w taki sposób, będą mogły się odkształcać, to naprężenia własne będą nieduże. Na przykład spoiny w zbiorniku prostokątnym powinno się układać
od środka blach bocznych do naroża i od naroża
w górę (rys. 8). Przy takiej kolejności blachy mają
możliwość odkształcania się, tracąc ją stopniowo
z postępem spawania.
W styku montażowym belki należy połączyć środnik i pasy (rys. 8b). Gdyby najpierw pospawano pasy,
to możliwość odkształcania się środnika zostałaby ograniczona. Dlatego najpierw wykonuje się styk środnika,
a następnie styki pasów. W celu umożliwienia skurczu
styków pasów i środnika część przyległych spoin pachwinowych, łączących pasy ze środnikiem, wykonuje się na końcu. Przede wszystkim należy wykonywać
spoiny powodujące największe odkształcenia, pozostawiając łączonym częściom możliwie dużą swobodę odkształcania się. Z tych względów nie należy stosować
całkowitego zamocowania części przed spawaniem
w przyrządach, lecz pozostawiać im pewną swobodę
umożliwiającą rozładowanie się naprężeń skurczowych.
Przy spawaniu przedmiotów o kształtach zamkniętych istnieje niebezpieczeństwo powstania dużych
naprężeń. Spawanie tarczy koła z wieńcem powinno
odbywać się niedużymi odcinkami z doprowadzeniem
możliwie małej ilości ciepła (rys. 9). Przy łączeniu nałożonych łat spoinami pachwinowymi spoiny wykonuje się od środka boków w kierunku naroży (rys. 9b).
W łatach wstawionych i łączonych spoinami czołowymi naprężenia zmniejszają się przez odgięcie

Rys. 9. Kolejność układania spoin na zamkniętym obwodzie:
a) koła, b) łaty nałożonej, c) łaty w styk
Fig 9. The sequence of weld setting in a closed loop of: a) circle,
b) imposed patch, c) in contact patch
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Rys. 10. Podział podstawy urządzenia maszynowego na podzespoły
Fig 10. The division of the mechanical installation base for the subassembly

brzegów blach, które po spawaniu prostują się
(rys. 9c). Przy podziale większego urządzenia na podzespoły należy dążyć do tego, żeby w końcowej fazie
spawania zespołu pozostała jak najmniejsza liczba
spoin do wykonania. W szczególności należy wyłączyć
części o dużej liczbie spoin i dużej asymetrii w ich rozmieszczeniu oraz takie, dla których należy zastosować
duże odkształcenia wstępne. Dla elementów wiotkich,
które mogą być łatwo naprostowane, można przyjmować uproszczoną kolejność spawania, wyłączając je
w oddzielny podzespół. Wszystkie styki warsztatowe,
konieczne do zwiększenia długości prętów lub powierzchni blach, należy wykonać przed zmontowaniem
ich w zespoły lub podzespoły.
Na rysunku 10 przedstawiono podział na podzespoły ciężkiej podstawy pod urządzenia maszynowe
oraz kolejność jej wykonywania. Podstawa składa się
z dwóch belek głównych, czterech poprzecznych
i dwóch wsporników. Przekrój belek jest dwuteowy,
przy czym pas górny jest jednocześnie grubą płytą
składającą się z kilku arkuszy. Rozmieszczenie spoin
jest niesymetryczne, gdyż płyta ma kilka styków czołowych o dużej grubości.
Zespół dzieli się na następujące podzespoły:
A – blachy pasów górnych (spoiny czołowe),
B – dwie duże belki o przekroju teowym (spoiny
pachwinowe),
C – cztery poprzecznice (spoiny pachwinowe),
D – dwa wsporniki (spoiny czołowe).
Po zmontowaniu podzespołów wykonuje się spoiny
w następującej kolejności:
1, 2 – czołowe pasów poprzecznic,
3 – pachwinowe środników poprzecznie na pasach
podłużnych,
4 – pachwinowe pionowe na środnikach poprzecznie.
W ten sposób większość spoin zostanie wykonana
w mniejszych podzespołach, a rozmieszczenie spoin
dla każdego podzespołu i zespołu będzie symetryczne.
Należy jedynie nadać pasom odkształcenie wstępne
i uwzględnić wielkość skurczu podłużnego [2].
Odkształcenie wstępne dla luźnych części uzyskuje się przez złożenie ich pod odpowiednim kątem (rys.
11a). Wygięcia długich, cienkich pasów można wykonać na krawędziarkach, wygięcia grubsze – przez
ogrzanie miejscowe (rys. 11b). Odkształcenia blach
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Rys. 11. Odkształcenia wstępne: a) zmiana kąta, b) wygięcie w wyniku nagrzewania, c) wygięcie blachy pionowej
Fig 11. Pre-deformation: a) the change of angle, b) the heating
flexure, c) the flexure of vertical sheet

o większej wysokości trudniej jest uzyskać w płaszczyźnie pionowej, dlatego najprościej jest nadać im
formy odkształcone przy trasowaniu (rys. 11c).
Wielkość odkształceń i skurczu podłużnego ustala
się doświadczalnie, na podstawie przyjętych metod
wykonywania spoin.
Skurcz podłużny dla różnych połączeń można określić w przybliżeniu na podstawie podanych poniżej
wielkości.
W konstrukcjach pełnościennych o dużej liczbie
spoin podłużnych i poprzecznych skurcz podłużny
wynosi:
– 0,1 mm na 1 m każdej spoiny podłużnej,
– 1,0 mm na każdy styk poprzeczny,
– 0,5 mm na każdą parę żeber usztywniających,
– 0,1 g – skurcz poprzeczny dla spoin czołowych
o grubości g.
Skurcz podłużny dla podstawy o długości 6,0 m
wg rysunku 10 wyniesie w przybliżeniu:
4 spoiny podłużne
4 x 0,1 x 6,0 = 2,4 mm
4 połączenia poprzeczne
4 x 0,5 = 2,0 mm
			
Łącznie: 4,4 mm
Skurczu styków poprzecznych górnej płyty nie
uwzględnia się, gdyż spoiny zostały wykonane niezależnie od podzespołu.
Jakość połączeń spawanych i wykonywanej konstrukcji zależy od wielu czynników. Tylko przy świadomym stosowaniu właściwych metod produkcyjnych
otrzymuje się dobrze wyniki. Nie można pozostawić
wykonywania tak ważnych prac jak spawanie, które
w wielu przypadkach decyduje o przydatności konstrukcji, przypadkowym decyzjom podejmowanym
w czasie wykonywania konstrukcji. Dla każdej odpowiedzialnej i większej konstrukcji powinny być
opracowywane i stosowane plany spawania. Jeśli
nawet nie zawsze dadzą one oczekiwany wynik, to
w wielu przypadkach uniknie się przykrych niespodzianek i strat [2].

Naprawa wadliwych odcinków spoin
Przy wykonywaniu konstrukcji nie można wykluczyć
wystąpienia spoin zawierających niedopuszczalne niezgodności. Należy zatem ustalić sposób usuwania takich odcinków spoin i ich naprawy [1].

Badania złączy spawanych
Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu badań
i kontroli konstrukcji przed spawaniem, podczas procesu i po spawaniu mogą być zamieszczone w planie
spawania lub w oddzielnie opracowanej Instrukcji kontroli prac spawalniczych.

Opracowanie planów spawania
Technologiczne plany spawania zawierają najczęściej:
Wytyczne Technologiczne Spawania lub Techniczne Warunki Wykonania dotyczące niezbędnych,
ogólnych informacji i warunków wykonywania konstrukcji spawanej,
– Karty Technologiczne Spawania obejmujące kolejność składania i spawania poszczególnych elementów konstrukcji,
– Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) obejmujące sposoby wykonywania poszczególnych rodzajów spoin występujących w spawanej konstrukcji [1].

–

Podsumowanie
W artykule omówiono ogólny zakres planu spawania. Powinien on obejmować zagadnienia wynikające z wymagań norm i przepisów, zagadnienia
dotyczące urządzeń spawalniczych oraz organizacji i przebiegu procesu spawania i kontroli. W tym
obszarze porządkuje on proces spawania. W planie spawania należy również uwzględnić zjawiska
związane z odkształceniem konstrukcji spawanej
i ich wpływ na końcowy wynik spawania. Narzucają one konieczność dokładnego opracowania

Podział obiektu na podzespoły technologiczne
można przedstawić w formie uproszczonych szkiców
lub schematów z wyszczególnieniem rysunków wykonawczych i odpowiednich kart technologicznych. Do
składania części w zespoły należy ustalić punkty stałe
i bazy wyjściowe, względem których powinny być
utrzymane wymiary konstrukcji. Z tych założeń wynika
sposób przygotowania materiału, dokładność obróbki
stykających się krawędzi i sposób ukosowania rowków
spoin oraz niezbędne naddatki uwzględniające odkształcenia zespołu w czasie spawania.
Szczegółowego omówienia w planie spawania wymagają metody wykonywania spoin w przypadkach
stali trudno spawalnych, przy dużym skupieniu spoin,
przy spawaniu bardzo grubych materiałów lub w innych przypadkach wymagających dodatkowych zabiegów w czasie spawania. Kolejność wykonywania
spoin podaje się opisowo lub za pomocą numerowania
spoin. Podział spoin na odcinki i kierunek spawania
oznacza się strzałkami na szkicu zespołu spawanego. Na karcie technologicznej należy podać wymiary
wszystkich spoin, konieczne do obliczenia stopiwa
i liczby elektrod [3].
technologii spawania, kolejności układania ściegów spoiny oraz montażu elementów konstrukcji
spawanej.
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zaświadczenie o szkoleniu
tel.: 58 511 28 00; e-mail: iwona.janson@pl.linde-gas.com

19-21
września

Wrocław

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP; Zakład Spawalnictwa Instytutu
Technologii Maszyn i Automatyzacji; Wydział Mechaniczny Politechniki
Wrocławskiej; EUROMAT, Wrocław
tel.: 71 720 20 74; e-mail: anna.wozna@pwr.wroc.pl

12-14
października

Poznań

SIMP – Sekcja Spawalnicza w Poznaniu, Technika Spawalnicza Poznań,
Rywal RHC
tel.: 602 118 401; e-mail: miroslaw.nowak@techspaw.com.pl

X Szczecińskie Seminarium
Spawalnicze

2
czerwca

XV Gdańskie Spotkanie
Spawalników i XIII Pomorskie
Sympozjum Spawalnictwa
1. Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna Napawanie
– postęp i zastosowania
53. Naukowo-Techniczna
Konferencja Spawalnicza
Nowe kierunki w procesach
spajania i cięcia metali

Miejsce

Lechosław Tuz
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Michał Urzynicok
Jacek Słania

Analiza kosztów spawania kotłowych
konstrukcji spawanych
Cost analysis of welded boiler structures
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono składniki tworzące koszty spawania.
Omówiono przykład spawania elementów ciśnieniowych
kotłów parowych za pomocą nowoczesnych metod spawania łukowego. Zestawiono i porównano wyniki obliczenia kosztów spawania przy zastosowaniu różnych metod
spawania.

The factors of welding costs were presented. The
example of pressure steam boiler’s welded modern arc
welding method was described. The results of cost analysis were compiled and compared with other welding methods’ costs.

Wstęp
Zakłady produkcyjne mają do wyboru wiele technologii i metod spawania zapewniających poprawne
wykonanie złącza spawanego. Ze względu na koszty
spawania metody te różnią się zazwyczaj między sobą
takimi wskaźnikami, jak m.in.: cykl pracy spawacza,
współczynnik czasu jarzenia się łuku, wydajność stapiania, wskaźnik uzysku stopiwa oraz masa spoiwa
niezbędna do ułożenia spoiny. Wszystkie te wskaźniki
są powiązane między sobą, np. czas spawania zależy
od ilości stopiwa, które należy ułożyć przy spawaniu
danej konstrukcji, ale również od wydajności stapiania.
Wydajność stapiania zależy zaś m.in. od metody spawania, a ta z kolei wpływa na czas jarzenia się łuku.
Znajomość tych wskaźników jest niezbędna przy obliczaniu kosztów spawania.

Cykl pracy spawacza (czas spawania)
Podczas wykonywania złącza spawanego spawacz, oprócz operacji spawania, wykonuje wiele czynności pomocniczych. Rodzaj czynności wykonywanych

Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice, dr inż. Michał Urzynicok – Zelkot, Koszęcin.
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przez spawacza zależy od metody spawania, długości
spoiny, kształtu spawanego wyrobu oraz organizacji
procesu produkcji. Cykl pracy spawacza określają następujące czynniki:
– techniczna norma czasu spawania (TN), czyli czas
potrzebny na wykonanie operacji spawania, przy
założeniu normalnych warunków pracy;
– czas przygotowawczo-zakończeniowy (tpz), tzn.
czas na zapoznanie się z instrukcją technologiczną
spawania (WPS), wytycznymi technologicznymi, rysunkiem, przygotowaniem stanowiska oraz sprzętu
itp. (występuje raz na serię wyrobu);
– czas główny spawania (tg), czyli czas zużyty na topienie się spoiwa i materiału rodzimego, w wyniku czego
powstaje spoina – inaczej czas jarzenia się łuku;
– czas pomocniczy spawania (tp) tzn. czas na wykonanie wszystkich czynności pomocniczych koniecznych
do wykonania operacji spawania, który dzieli się na:
• czas pomocniczy zależny od metody spawania (tpm),
m.in.: czas na nastawienie parametrów spawania, wymianę elektrody lub szpuli drutu, czyszczenie spoiny,
założenie i odłożenie maski, znakowanie, ustawienie
głowicy, przyspawanie blach wybiegowych itp.,
• czas pomocniczy zależny od przedmiotu spawanego (tpp), tzn.: czas na zamocowanie, obrócenie,
zdjęcie przedmiotu;
– czas uzupełniający (tu), czyli czas na:
• obsługę stanowiska spawalniczego (ts);
• potrzeby fizjologiczne spawacza (ts).

Współczynnik czasu jarzenia się łuku

Wydajność spawania

Z analizy cyklu pracy spawacza wynika, że z operacją spawania związany jest czas, podczas którego
powstaje spoina oraz wykonywane są czynności pomocnicze, kiedy spawacz nie tworzy spoiny, ale są one
niezbędne do powstania złącza spawanego.
Stosunek tzw. czasu głównego do całkowitego czasu na wykonanie operacji spawania (TN) określa się
mianem współczynnika czasu jarzenia się łuku (Wj):

Na wydajność spawania (oprócz czynników wymienionych przy wydajności stapiania) wpływa również
rodzaj spawanego wyrobu, wyposażenie stanowiska
w urządzenia pomocnicze, takie jak np.: manipulatory, obrotniki, słupowysięgniki, pozycjonery, rodzaj
i wielkość szpuli drutu i częstotliwość jej wymiany oraz,
organizacja pracy. Istotne są również warunki pracy,
takie jak wentylacja ogólna i stanowiskowe odciągi dymów, a także rodzaj i jakość przyłbic i innych ochron
osobistych. Spawacz pracujący w dobrych warunkach
męczy się wolniej i może się skoncentrować na jakości
i wydajności spawania.
Wydajność spawania to ilość stopiwa uzyskana
w jednostce czasu z uwzględnieniem całkowitego czasu spawania TN (czyli, oprócz czasu głównego, również wszystkich czasów pomocniczych) niezbędnego
do ułożenia 1 kg stopiwa. Aby obliczyć wydajność spawania, należy wydajność stapiania pomnożyć przez
współczynnik czasu jarzenia się łuku:

(1)
Ilość czasu poświęconego bezpośrednio procesowi
spawania w dużej mierze zależy od stopnia jego mechanizacji. Im bardziej zmechanizowany proces, tym
mniej czasu poświęca się na czynności pomocnicze
i uzupełniające, a więcej na sam proces spawania.
Orientacyjne współczynniki czasu jarzenia się łuku
(wyrażone procentowo) przedstawiono tablicy I.
Na podstawie współczynnika jarzenia się łuku nie
można wyciągać jednoznacznych wniosków odnośnie
możliwości i wydajności produkcji bez odniesienia się
do takich parametrów, jak wydajność stapiania i w konsekwencji wydajność spawania.

(4)
Znając czas główny i współczynnik czasu jarzenia
się łuku, można obliczyć orientacyjny całkowity czas
spawania (TN) danego wyrobu:

Tablica I. Współczynnik czasu jarzenia się łuku w zależności od sposobu spawania [1]
Table I. Arc burning time coefficient for different welding procedures
Proces spawania
spawanie zrobotyzowane
spawanie zautomatyzowane
spawanie częściowo zmechanizowane
spawanie ręczne

(5)

Wj, %
80-95
50-80
35-50
20-30

Koszty spawania

Współczynnik stapiania
Na wydajność spawania istotny wpływ mają takie
współczynniki, jak: współczynnik stapiania (topienia),
wydajność stapiania oraz współczynnik jarzenia się łuku.
Współczynnik stapiania (Wt) to ilość stopiwa uzyskana w czasie 1 h pod działaniem prądu 1 A:

Syntetycznym obrazem wpływu poszczególnych
wskaźników charakteryzujących proces spawania
oraz cech spawanej konstrukcji (np. grubości i rodzaju
spawanego materiału, metody spawania, zastosowanych materiałów dodatkowych, pozycji spawania, parametrów rowka spawalniczego, dostępu do miejsca
spawanego itp.) na ekonomikę produkcji są koszty
spawania. Celem obliczania kosztów spawania jest
wybór najkorzystniejszej z ekonomicznego punktu widzenia metody spawania.

(2)
gdzie: m – ilość stopiwa w g, I – prąd spawania w A, t – czas w h.

Wydajność stapiania
Wydajność stapiania (Wst) to ilość stopiwa uzyskana w jednostce czasu jarzenia się łuku, np. kg/h.,
z uwzględnieniem strat na rozpryski, powstawanie żużla, ogarki elektrody itd.:
(3)

Bezpośrednie koszty spawania
Przy porównywaniu kilku metod spawania, co najczęściej ma miejsce w praktyce produkcyjnej, rzeczywisty obraz kosztów dają koszty bezpośrednie.
Bezpośrednie koszty spawania zawierają: koszty materiałów dodatkowych, robocizny, energii elektrycznej.
Struktura kosztów spawania zależy głównie od metody spawania, wydajności procesu oraz od stopnia
mechanizacji.
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Koszt materiałów dodatkowych
Pod pojęciem materiałów dodatkowych do spawania rozumie się materiały, które stapiane podczas
spawania tworzą spoinę, tj.: elektrody, druty lite i gazy
osłonowe służące do osłony łuku spawalniczego. Masa
stopiwa tworzącego spoinę różni się jednak od masy
zużytego drutu lub elektrod. Różnica ta spowodowana
jest stratami na odpryski, żużel, ogarki elektrody itp.
Straty te zależne są od metody spawania i stosowanego materiału, źródła prądu spawania, rodzaju osłony
gazowej i pozycji spawania. Ich wielkość określa tzw.
wskaźnik uzysku stopiwa (Uc), który jest stosunkiem
masy uzyskanego stopiwa do masy zużytego drutu lub
elektrod. Orientacyjne wskaźniki uzysku stopiwa (Uc)
dla poszczególnych metod spawania przedstawiono
w tablicy II.
Tablica II. Orientacyjne wskaźniki uzysku stopiwa [1]
Table II. Approximate deposited metal yield indicators [1]
Proces spawania (metoda)
121

Dane wyjściowe: czas główny spawania wyrobu (np.
w h/szt.)
			

(9)

Koszt gazu osłonowego
Koszt gazu osłonowego można obliczyć, wykorzystując dane dotyczące natężenia przepływu gazu lub
tzw. współczynnik zużycia gazu (E), który określa stosunek zużytego gazu do ilości zużytego drutu (jest to
jedynie orientacyjna informacja). Współczynniki zużycia gazu przedstawiono w tablicy III.
Tablica III. Współczynnik zużycia gazu w różnych metodach
spawania [1]
Table III. Gas consumption indicator for different welding methods [1]
Metoda spawania

E

135

0,6÷1,0

Uc

131

0,5

0,97-1,00

141

0,96

141

1,0

135 (mieszanki)

0,97

135 (CO2)

0,89-0,93

114

0,83

136

0,86

111

0,4-0,7

Dane wyjściowe: masa stopiwa (np., kg/m)
(10)
gdzie: G – masa stopiwa, kg/m, UC – wskaźnik uzysku stopiwa, E
– współczynnik zużycia gazu w stosunku do ilości zużytego drutu,
CG – cena gazu, zł/kg.

Koszt elektrod

Dane wyjściowe: czas główny spawania wyrobu
w h/szt.

Dane wyjściowe: masa stopiwa (np., kg/m)

(11)

(6)
gdzie: KE – koszt elektrod zł/m spoiny, G – masa stopiwa na wykonanie spoiny, kg/m, Uc – wskaźnik uzysku, CE – cena elektrod, zł/kg.

Jeśli nie wiadomo, jaka jest masa stopiwa, a znany jest np. czas główny spawania wyrobu (tg), możliwe
jest obliczenie kosztu elektrod ze wskaźnika wydajności stapiania.
Dane wyjściowe: czas główny spawania wyrobu (np.
w h/szt.)
(7)

Koszt drutu
Dane wyjściowe: masa stopiwa (np., kg/m)
			

(8)

gdzie: KD – koszt drutu w zł/m spoiny, G – masa stopiwa kg/m,
UC – wskaźnik uzysku stopiwa, CD – cena drutu zł/kg.
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gdzie: VG – natężenie przepływu gazu l/h, tg – czas główny spawania
w h/m, CG – cena gazu zł/l.

Koszt robocizny bezpośredniej (pracy spawacza)
Podstawą do obliczenia kosztów robocizny jest czas
spawania, który może być określony na podstawie pomiarów na stanowisku pracy lub z normatywów technologicznych. Czas spawania można również określić
na podstawie masy stopiwa, wskaźnika wydajności
stapiania oraz współczynnika jarzenia się łuku. Należy
podkreślić, że czas spawania niezbędny do obliczenia
kosztów robocizny musi uwzględniać wszystkie czasy
niezbędne do wykonania operacji spawania, a nie tylko
czas główny spawania.
W koszcie pracy spawacza należy uwzględnić jego
płacę brutto (Sh, zł/h), która zawiera:
– wynagrodzenie spawacza z wszelkimi dodatkami
uzupełniającymi (np. premią, dodatkiem za warunki
szkodliwe, trzynastą pensją itp.);
– koszty, jakie ponosi spawacz w związku z zatrudnie-

niem (tj. podatek, obciążenia z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i zdrowotnych;
– koszty, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem spawacza (tj. obciążenia z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych oraz
z tytułu tzw. gwarantowanych świadczeń pracowniczych), które stanowią ok. 20% wynagrodzenia
brutto spawacza [1].

spawania lub koniecznością obróbki cieplnej całej konstrukcji po spawaniu. Analiza możliwości zastosowania
materiałów podstawowych i dodatkowych niewymagających obróbki cieplnej lub zastąpienie wyżarzania
odprężającego stabilizacją wibracyjną stanowi źródło
obniżki kosztów energii.
Poniżej przedstawiono wzory na obliczanie kosztów bezpośrednich spawania poszczególnymi
metodami:

Całkowity czas spawania
(12)
gdzie: TN – całkowity czas spawania na ułożenie spoiny, h/m lub h/szt.,

Czas główny spawania
(13)
gdzie: G – masa stopiwa kg/m lub kg/szt., Wst – wydajność stapiania
kg/h.

Koszt pracy spawacza
(koszt robocizny bezpośredniej)

Koszty bezpośrednie spawania ręcznego elektrodami
otulonymi (111)
KBE = KE + KR + KEl
Koszty bezpośrednie spawania elektrycznego elektrodą topliwą w osłonach gazowych (131/135)
KBM = KD + KG + KR + KEl
Koszty bezpośrednie spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą w osłonach gazowych (141)
KBM = KD + KG + KR + KEl

(14)
gdzie: Sh – płaca brutto spawacza zł/h.

Koszt energii elektrycznej
Na zużycie energii elektrycznej mają wpływ parametry spawania (natężenie i napięcie łuku elektrycznego), sprawność źródła energii, moc biegu jałowego
oraz czas główny spawania i czas pomocniczy zależny
od metody spawania.

Zużycie energii elektrycznej
(15)
gdzie: I – natężenie prądu spawania A, U – napięcie prądu spawania
w V, tg – czas główny spawania, h/m lub h/szt., η – sprawność źródła
energii, P0 – moc biegu jałowego kW, tpm – czas pomocniczy związany
z metodą spawania h/m lub kWh/szt.

Koszt energii elektrycznej
(16)
gdzie: ZEl – zużycie energii elektrycznej kWh/m lub kWh/szt.,
CEl – cena energii elektrycznej zł/kWh

Zużycie energii, niekoniecznie elektrycznej, może
być spowodowane dodatkowo koniecznością podgrzewania spawanych elementów przed lub podczas

W podanych zależnościach pominięto koszt urządzeń, przyjmując że koszty te rozpatrywane są w sytuacji, kiedy w zakładzie produkcyjnym już są wcześniej
zakupione i funkcjonujące urządzenia spawalnicze.
Zastosowanie ręcznych metod spawania, takich jak
141/111, zwiększa czas wykonania złącza spawanego,
a zatem wpływa bezpośrednio na jego koszt. W związku z tym powstaje potrzeba zastosowania półautomatycznych metod spawania, takich jak STT czy 135P
i TP, których większa wydajność pozwala skrócić czas
wykonania złączy spawanych, a tym samym obniżyć
koszty wytwarzania konstrukcji. Przeprowadzone badania oraz dokładna analiza kosztów spawania pozwolą na jednoznaczne i dokładne określenie różnic ekonomicznych pomiędzy konwencjonalnie stosowanymi
metodami spawania a procesami, które nie są jeszcze
wykorzystywane na szeroką skalę.

Obliczanie kosztów spawania
W tablicy IV zestawiono dane wyjściowe wykorzystane podczas obliczeń kosztów spawania złączy
doczołowych rur Ø219,1 x 30 mm. Porównano koszty
spawania dla kombinacji metod dotychczas stosowanych, tj. spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazów
obojętnych (ścieg graniowy) oraz spawania ręcznego
elektrodą otuloną (ściegi wypełniające) z kombinacjami metod spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów
– spawania ze zwarciowym, kontrolowanym przenoszeniem metalu w łuku spawalniczym (STT), łukiem
pulsującym (P) i łukiem z podwójnym pulsem (TP).
Przyjęto rzeczywiste parametry stosowane podczas
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Tablica IV. Dane wyjściowe do obliczenia kosztów spawania
Table IV. Output data for welding costs calculations
Dane wyjściowe

141 (TIG)
grań

135 (STT)
grań

111 (MMA)
wypełnienie

135 (MAG)
wypełnienie

135 (MAG) P i TP
wypełnienie

PF

PA/PG

PA

PA

PA

G MoSi Ø1,0

E MoB Ø3,25;4;5

G MoSi Ø1,2

G MoSi Ø1,2

M21

–

M21

M21

Pozycja spawania

Rodzaj i średnica drutu/elekW MoSi Ø2,4
trody
Gaz osłonowy

I1

Rodzaj złącza i wymiary

BW Ø219,1 x t30

Masa spoiny, kg/m

0,36

0,36

7,065

7,065

7,065

Współczynnik czasu jarzenia
się łuku Wj

0,5

0,5

0,3

0,6

0,6

Średni prąd spawania I, A

180

100

160

220

200

Średnie napięcie spawania U, V

12,5

17

25

23

28

Wskaźnik uzysku stopiwa Uc

1,0

0,97

0,5

0,89

0,97

Wskaźnik zużycia gazu E

0,96

1

–

1

1

Średnia wydajność stapiania
Wst, Kg/h

0,9

3

3,21

4,5

6,1

Sprawność ŋ

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Cena 1 kWh CEl

0,4 zł/kWh

Cena drutu CD, zł/kg

11

9

10,5

8,6

8,6

Cena gazu osłonowego
CG, zł/kg

5

4

–

4

4

Wynagrodzenie spawacza Sh

21 zł/h

wykonywania złączy próbnych, orientacyjne ceny rynkowe gazu, materiałów dodatkowych, energii elektrycznej oraz stawki godzinowej spawacza w zakładzie,
w którym wykonane zostały złącza.
W tablicy V zestawiono wyniki obliczeń kosztów
materiałów dodatkowych, tj. prętów, drutów elektrodowych, elektrod otulonych oraz kosztu gazu

osłonowego. Wyniki podane są w złotówkach za
metr wykonania spoiny. Znaczna różnica w koszcie
materiałów dodatkowych wynika z tego, że cena kilograma elektrod otulonych jest wyższa niż cena drutu litego, a dodatkowo podczas spawania elektrodą
otuloną ponoszony jest koszt materiału niewykorzystanego w postaci ogarków.

Tablica V. Wyniki obliczeń kosztów spawania
Table V. The results of welding costs analysis
Ścieg graniowy
141 (TIG)

Ściegi wypełniające
135 (STT)

111 (MMA)

135 (MAG)

135 (MAG) P i TP

68,2 zł/m

62,6 zł/m

31,75 zł/m

29,13 zł/m

1,57 h/m

1,16 h/m

2,61 h/m

1,93 h/m

65,7 zł/m

48,6 zł/m

3,93 zł/m

3,29 zł/m

169,58 zł/m

143,62 zł/m

koszt materiałów dodatkowych KD i KE
3,96 zł/m

3,34 zł/m

148,4 zł/m
koszt gazu KG

1,73 zł/m

1,48 zł/m

–
czas główny tg

0,51 h/m

0,12 h/m

2,2 h/m
całkowity czas spawania TN

1,02 h/m

0,24 h/m

25,7 zł/m

6 zł/m

0,92 zł/m

0,5 zł/m

31,31 zł/m

11,32 zł/m

7,33 h/m
koszt robocizny KR
184,7 zł/m
koszt energii elektrycznej KEl
4,32 zł/m
koszt bezpośredni KBP
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337,42 zł/m

Obliczanie kosztu bezpośredniego
dla kombinacji metod spawania

Koszt wykonania jednego metra spoiny w zł

gdzie: KBP – koszt bezpośredni wykonania warstwy graniowej,
KBW – koszt bezpośredni wykonania warstw wypełniających.

– Połączenie metod 141/111
KB = 31,31 zł + 337,42 zł = 368,73 zł/m
– Połączenie metod 141/135
KB = 31,31 zł + 169,58 zł = 200,89 zł/m
– Połączenie metod 141/135P i TP
KB = 31,31 zł + 143,62 zł = 174,93 zł/m
– Połączenie metod STT/135
KB = 11,32 zł + 169,58 zł = 180,90 zł/m
– Połączenie metod STT/135P i TP
KB = 11,32 zł + 143,62 zł = 154,94 zł/m
Na rysunku 1 przedstawiono zestawienie kosztów
wykonania jednego metra spoiny za pomocą połączenia różnych metod spawania. Zastosowanie spawania

zł/m

KB = KBP + KBW

Metoda spawania

Rys. 1. Zestawienie kosztów wykonania jednego metra spoiny w zł
Fig. 1. The compilation of one meter long joint costs in PLN

półautomatycznego w osłonie gazów aktywnych zdecydowanie obniża koszt wykonania złącza spawanego. Biorąc pod uwagę, że w przeciętnej konstrukcji kotła jest od 500 do 1500 złączy spawanych na rurach
kolektorowych (złącza doczołowe rur, den, króćce),
potencjalne oszczędności zakładu produkcyjnego wynikające z zastosowania kombinacji metod spawania
dotychczas niestosowanych są znaczne.

Podsumowanie

Literatura

Przedstawiony przykład wskazuje na możliwość
znacznego obniżenia kosztów spawania elementów
ciśnieniowych kotłów parowych w wyniku zastosowania innych niż dotychczas metod spawania łukowego. Obniżenie kosztów spawania uzyskiwane jest
głównie przez skrócenie czasu głównego spawania,
całkowitego czasu spawania, kosztów robocizny
oraz kosztów bezpośrednich.
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[2] Urzynicok M.: Analiza efektywności wybranych metod spawania rur kolektorowych ze stali do pracy w podwyższonych
temperaturach. Rozprawa doktorska. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2010.
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Jacek Słania
Jacek Skóra

Plan spawania wymiennika ciepła
chłodzonego powietrzem
Welding plan of air-cooled heat exchanger
Streszczenie

Abstract

Omówiono zagadnienia technicznego przygotowania
produkcji. Przedstawiono praktyczny przykład planu spawania stosowanego przy produkcji wymienników ciepła
chłodzonych powietrzem. Przedstawiono zestawienie
materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania
oraz wymaganych kwalifikacji spawaczy. Zamieszczono
plan kontroli i badań. Zaprezentowano w formie rysunku plan spawania wymienników ciepła chłodzonych powietrzem. Przywołano normy oraz inne dokumenty niezbędne przy opracowywaniu planu spawania tego typu
urządzeń.

The issues on technical preparation of production
were discussed. The practical example of air-cooled heat
exchanger production was presented in the article. The set
of parent and auxiliary materials and the welders’s qualifications were described. The control and testing plan was
also discussed. The scheme of air-cooled heat exchangers welding plan was drawn up by the authors. The standards and other documents necessary for welding plan
preparation were called.

Wstęp
Spawanie jest najczęściej stosowaną technologią
wytwarzania konstrukcji stalowych. Istotnym czynnikiem dla zapewnienia niezawodności eksploatacyjnej
urządzeń spawanych są właściwe działania, począwszy od etapu projektu urządzenia, przez etap produkcji
i jego późniejszą eksploatację. Duża liczba czynników
wpływających na jakość połączeń spawanych, od doboru materiałów, z których jest wykonane urządzenie,
przez materiały dodatkowe do spawania, aż po urządzenia, za pomocą których wykonywane są elementy
spawane, sprawia że cały łańcuch warunków: projektowanie, techniczne i technologiczne przygotowanie produkcji, wykonawstwo, nadzór oraz właściwa eksploatacja zgodna z zaleceniami producenta, składają się na
gwarancję wydajnej i bezpiecznej pracy budowanych
urządzeń [1, 2].

Techniczne przygotowanie produkcji
Właściwe określenie warunków technicznych przygotowania produkcji umożliwia zapewnienie wysokiej
Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice, mgr inż. Jacek Skóra – GEA Technika Cieplna,
Opole.
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jakości połączeń spawanych, wysokiej wydajności spawania oraz uzyskanie właściwych kształtów
i wymiarów wykonywanych konstrukcji spawanych.
Konieczność opracowania tych warunków wynika
z wymagań klienta, norm przedmiotowych, przepisów, bądź jest częścią dokumentacji określoną w zapisach posiadanego i wdrożonego systemu jakości.
Warunki techniczne przygotowania produkcji rozpatrywane na przykładzie wymiennika ciepła uwzględniają m.in.: analizę i weryfikację dokumentacji technicznej pod względem technologicznym, ustalenie
szczegółowych wymagań jakościowych dotyczących
materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, ustalenie kategorii wymiennika oraz klasy jakości
połączeń spawanych, opracowanie planu spawania
oraz planu kontroli i badań, opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania konstrukcji,
a także określenie warunków bhp.
Analiza dokumentacji technicznej ma na celu
szczegółowe zapoznanie się z całokształtem rozwiązania konstrukcji oraz jej poszczególnymi elementami, a zwłaszcza: rodzajami materiałów użytych do
konstrukcji, grubościami tych materiałów, rodzajami złączy i spoin, możliwością wykonania złączy ze
względu na dostęp do nich, wymaganiami klienta,
konstruktora (normy, warunki odbioru) oraz możliwościami wykonawczymi – technicznym przygotowaniem produkcji.

Analiza materiałów podstawowych użytych na konstrukcje spawane umożliwia zamówienie właściwych
ilości materiałów (tabl. I),opracowanie kosztorysu zlecenia oraz ustalenie podstawowych operacji planu
technologicznego, na które oprócz spawania mogą się
złożyć inne operacje i czynności, np. wstępne podgrzewanie, obróbka cieplna po spawaniu, wzmocnienie,
odkształcenie wstępne i inne.
Następnie należy wybrać metodę spawania oraz
rodzaj materiałów dodatkowych do spawania i sporządzić listę materiałów spawalniczych, która jest niezbędna przy tworzeniu planu spawania. Ponadto jest

ona konieczna do przedstawienia klientowi lub jednostce kontrolującej wyznaczonej przez klienta. Pozwala obliczyć niezbędne ilości właściwych materiałów
dodatkowych do spawania, celem ich zamówienia
(tabl. II). W zależności od użytych materiałów, grubości elementów występujących w konstrukcji i rodzaju
połączeń można ustalić właściwą technologię wykonania poszczególnych spoin. Rozkład złączy spawanych może uwarunkować kolejność ich wykonania
ze względu na łatwość lub możliwość dostępu, co
ma zasadnicze znaczenie w ustalaniu kolejności wykonania spoin.

Tablica I. Lista materiałów podstawowych wraz z wymiarami
Table I. List of parent materials and their sizes
Klient:
Nr rysunku:
Typ :
liczba elementów:
pozycja montażu:
Ciśnienie obliczeniowe:
Ciśnienie próby:
Medium próby:

AS Sp. z o.o.
1567200EB
1 x 1. 2 -3170/1605-1,5V-ET1-FE33
2 szt.
AD-Merkblatter 2000
25,0 bar
44,5 bar
Woda

Nr części

Ilość

Przydział *

Poz.

Konstruował:
Data:

Nazwa**

Zl. Nr.:

K1567200/30

Proj. Nr.:

358/2010

Kpl.:
Odbiór:

1 szt.
TÜV

Medium robocze: Para
Jajko Jan
2010-06-07

Tydzień wejścia:
Data wysyłki:

Norma

Materiał

Wartość
w PLN

51/10
05/11

Jednostka
miary

Masa
kg
1296,4

Szerokość
mm

Długość
mm

1

PR

7210020401 180 Ri-Ro FE 33NTL1.8

DIN 17175

Cynk,St35,8I

629,64

mb

2

PO

7243016001

4

R-boden 1,5v 158x18 2500

EN 10028-3

P355 NH

6,80

mb

1603

PO

7243024001

4

Kamerprofil F2 140x70x6

EN 10028-3

P355 NH

6,80

mb

1603

PKR 7243026701

4

Kopfblech F2 140x64x6

EN 10028-3

P460 NH

4,00

szt.

-

3
4

3180

5

PKS 7243026701

4

Kopfblech F2 140x64x6

EN 10028-3

P460 NH

4,00

szt.

-

6

PKR 7212012901

4

Rohr-Stutz NTL 76,1x2,9

DIN 17175

St35,8I

0,53

mb

126

7

PKS 7212033101

2

Rohr-Stutz NTL114,3x3,6

DIN 17175

St35,8I

0,24

mb

113

8

PKR 7214030701

4

V-FIPN64 65/76,1 s=3,2

DIN 2636

C22,8

4,00

szt.

-

9

PKS 7214030901

2

V-FIPN64 100/114,3/4,0

DIN 2636

C22,8

2,00

szt.

-

10

W

7241008001

4

Stopfbuchse DN 65

0

RSt 37-2

4,00

szt.

-

11

PO

7223006701

4

Seitenwand 240x40x4

EN 10025

RSt 37-2

16,59

mb

3770

12

PW

7220005401

2

Blech 4

EN 10025

S235JRG2

59,09

kg

13

PO

7222068001

4

Z-Stahl 40x4,5

DIN 1027

RSt 37-2

7,05

mb

1603

14

PO

7222005901

4

Flach 20x5

DIN 174

RSt 37-2

7,05

mb

1603

15

PO

7222008701

4

Flach 35x15

DIN 174

RSt 37-2

1,01

mb

230

16

PO

7222092401

8

Rechteck 40x20x3

EN 10219-2

RSt 37-2

14,11

mb

1603

17

W

7243009801

16

Profilband-F-Rohr20x2

0

1,4016

28,21

mb

1603

0

1,4016

14,11

mb

1603

EN 10025

RSt 37-2

8,00

szt.

-

18

W

7240009801

8

Stangerspacer H30

19

W

7241014701

8

Transporteisen 170x35x15

480

20

PW

7220007301

4

Blech 5

EN 10025

S235JRG2

1,56

kg

21

W

7230010301

52

Schraube-Sechsk M10x30

DIN EN 24017 (933)

Werkst, 8,8

52,00

szt.

-

22

W

7231005401

52

Mutter-Sechskant M10

DIN EN 24032 (934)

Werkst, 8

52,00

szt.

-

DIN 125

St

104,00

szt.

-

0

bis 550 °C

10,86

mb

9870

23

W

7232010101 104 ScheibeBI 0,5x21,0x2,0

24

W

7261013101

1

E-Glasschnur 6mm RD

90

1603

90

*Skróty PR, PO, PK, PKS, PW, W oznaczają wewnętrzne komórki organizacyjne wytwórcy.
** Zachowano oryginalną pisownię stosowaną u wytwórcy.
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Tablica II. Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania
Table II. List of auxiliary welding materials
Materiał spawalniczy

Nr świadectwa

Data

Nazwa wytwórcy

Nr wytopu

308L-Si/MVR-Si
FCW -2D 308L7MVR
FCW-2D P5
EML5
IT- SG2
DMO-IG
DMO-IG
FOX EV50

325489
325498
312312
2-2008-14-1453409
08Bo1909
2-2007-14-1298325
2-2006-14-999759
2-2008-03-1364590

30.09.2008
29.09.2008
05.02.2008
25.08.2008
19.06.2008
15.11.2007
24.04.2006
20.03.2008

AVESTA Welding
AVESTA Welding
AVESTA Welding
BöHLER
ITALFIL
BöHLER
BöHLER
BöHLER

1217944
1217943
1134577
699557
AB08176
664896
461826
2117984

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi wymaganiami, które powinna ona spełniać. Wymagania te mogą
dotyczyć właściwości wytrzymałościowych połączeń
spawanych, odporności na korozję, klasy jakości spoin ocenionej, na podstawie badań nieniszczących oraz
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych. Wymagania
może przedstawić konstruktor lub mogą być ujęte w normach lub przepisach odbioru konstrukcji.
Konstrukcja po wykonaniu zwykle podlega odbiorowi wg obowiązujących przepisów bądź ustaleń
w umowie. Celem uniknięcia trudności przy końcowym
odbiorze wykonawca konstrukcji powinien znać warunki odbioru i podczas całego procesu produkcyjnego postępować zgodnie z nimi.
W tablicy III przedstawiono przykładowy plan odbioru i kontroli jakości. Plan ten zatwierdzany jest przez zamawiającego lub jednostkę notyfikowaną dokonującą

odbioru urządzenia na zlecenie zamawiającego, są to
np.: UDT, DNV, TÜV, LR i inne. Zazwyczaj odbiorca
żąda dowodów stwierdzających zgodność wykonania konstrukcji z obowiązującymi warunkami. Dowody te muszą być gromadzone podczas wykonywania
konstrukcji, dotyczą one jakości materiału użytego na
wykonanie konstrukcji (zaświadczenia o jakości, atesty czy świadectwa odbioru), jakości materiałów dodatkowych do spawania i wyników kontroli przebiegu robót spawalniczych, obejmujących również dokumenty
stwierdzające kwalifikacje spawaczy, personelu nadzoru spawalniczego oraz kontrolującego.
Druga część odbioru konstrukcji stanowi sprawdzenie tolerancji wymiarowych i ewentualnie wykonanie
dodatkowych prób kontrolnych. Analiza dokumentacji
technicznej konstrukcji jest niezbędna do właściwego
ustalenia technologii wykonania i dokonania odbioru
końcowego konstrukcji.

Tablica III. Plan kontroli i badań wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem
Table III. Control and testing plan of air-cooled heat exchanger
AS Sp. z o.o.
Dział: Kontrola Jakości

Nr dokumentacji: 1234567

Nr zlecenia: K1567200/30

Plan kontroli

Wydanie: 1
Data: 07-06-10
Strona: 1/1
As Tüv Klient

1

Kontrola wstępna materiałów podstawowych

W

2

Kontrola atestów materiałowych i stemplowania

R

3

Kontrola odcynkowania końcówek rur – po trawieniu zgodnie z protokołem

4

Kontrola przygotowania do spawania złącza nr 1, rurka-dno sitowe

W

5

Badania wizualne złącza spawanego nr 1, rurka-dno sitowe

W

6

Kontrola przygotowania do spawania złączy spawanych nr:

W

7

Badania wizualne wewnętrznych złączy spawanych komór przed montażem z dnami

W

8

Kontrola przygotowania do spawania komór z dnami sitowymi

W

9

Badania wizualne złączy spawanych

W

10

Kontrola wymiarowa

H

11

Próba ciśnieniowa (woda)

H

12

Kontrola końcowa – stemplowanie, dokumentacja

H

13

Po próbie ciśnieniowej wymiennik dokładnie wysuszyć gorącym powietrzem

W

14

Kontrola pakowania

W

H

Badania nieniszczące
Nr złącza Zakres badania

Rodzaj badań

1
100%
LT
4
100%
RT
1 -18
100%
VT
W – Poświadczenie, H – Punkt inspekcyjny, R – Przegląd dokumentacji
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Uwagi
z protokołem

Gea Tüv Klient
W
W

H

Celem technologicznego planu spawania jest właściwe ustalenie przebiegu operacji warsztatowych
w całym procesie wytwarzania konstrukcji spawanych.
Technologiczny plan spawania opracowuje się na podstawie dokumentacji technicznej konstrukcji spawanej
zweryfikowanej pod względem spawalniczym przez
odpowiednie służby spawalnicze zakładu (Dział Głównego Spawalnika, Dział Technologiczny). Opracowany
plan technologiczny spawania zawiera:
– podział konstrukcji na podzespoły,
– ustalenie planu spawania poszczególnych podzespołów,
– ustalenie planu spawania całej konstrukcji,
– określenie sposobu i stopnia oprzyrządowania
spawania poszczególnych podzespołów i całej
konstrukcji,
– opracowanie instrukcji technologicznych spawania
(WPS),
– wytypowanie spawaczy do wykonywania robót spawalniczych,
– opracowanie i zestawienie całej dokumentacji technicznej technologii spawania, w tym protokołów
WPQR.
Konstrukcja może być wykonywana w całości lub
może być podzielona na podzespoły wykonywane
oddzielnie, a potem łączone w całość. W przypadku
podziału konstrukcji na podzespoły, organizacyjne
rozplanowanie produkcji jest łatwiejsze i ekonomiczniejsze, a odkształcenia wywołane skurczem spawalniczym są łatwiejsze do opanowania oraz większe
są możliwości dotrzymania tolerancji wymiarowej.
Podział na podzespoły powinien uwzględniać kolejność wykonywania spoin w poszczególnych podzespołach i przy łączeniu ich w całość konstrukcji. Ustalenie kolejności wykonywania spoin w podzespołach
i w konstrukcji jest jedną z ważniejszych czynności,
gdyż od niej w dużym stopniu zależy wartość naprężeń własnych oraz odkształceń konstrukcji. Oprócz
przestrzegania odpowiedniej kolejności układania
spoin pomocne w zmniejszaniu naprężeń własnych
i odkształceń może być miejscowe podgrzewanie
lub wywoływanie chwilowych naprężeń za pomocą
różnego rodzaju rozpór, nadających elementom przeciwodkształcenia.
Właściwie wykonany podział na podzespoły stanowi znaczne ułatwienie montażu całej konstrukcji
i pomaga w opracowaniu łączenia poszczególnych
zespołów (rys. 1). Zmniejszenie liczby spoin, łączących podzespoły w całość, prowadzi do ograniczenia
nagrzewania wywołanego spawaniem i korzystnie
wpływa na zmniejszenie odkształceń. Im większa
jest konstrukcja, tym łatwiej może ulec odkształceniom i tym trudniej jest dokonać operacji prostowania. Dlatego też szczególną uwagę należy zwracać
na dokładność wykonania podzespołów, w których
łatwiej utrzymać granice tolerancji wymiarów.
Plan spawania całej konstrukcji powinien spełniać jednocześnie dwa zasadnicze warunki (rys. 2).
Po pierwsze, poszczególne podzespoły powinny być

Rys. 1. Podział wymiennika ciepła na podzespoły
Fig. 1. Heat exchanger division into components

łączone w logicznym porządku, wynikającym z układu
konstrukcji, a po drugie, łączące je spoiny powinny być
wykonane w kolejności zapewniającej jak najmniejsze
naprężenia własne i odkształcenia. W odniesieniu do
konstrukcji obowiązują takie same zasady jak w spawaniu podzespołów, z tym że ze względu na duże wymiary konstrukcji nie zawsze mogą być stosowane te
same środki zapobiegawcze. Dlatego właściwe rozplanowanie kolejności wykonania poszczególnych spoin
ma w tym przypadku istotne znaczenie. Plan spawania zawiera numery spoin, sposób ich przygotowania,
wielkość spoin, metody i pozycje spawania, materiały
podstawowe i dodatkowe. Musii być zgodny z WPQR
i WPS, według których należy wykonywać spoiny spełniające wymagania norm. Numeracja spoin mówi o kolejności ich wykonywania, w powiązaniu z planem odbioru i kontroli jakości (tabl. III). Plan spawania podaje
także, które spoiny mają być badane i w jakim zakresie,
np. spoina nr 1 – 100% LP Badanie szczelności, spoina
nr 4 – 100% RT itd. Badania wykonywane są zgodnie
z normami i ustaleniami z klientem.
Podczas sczepiania elementów, jak i ich spawania
w podzespoły lub w całość konstrukcji, należy dążyć
do maksymalnego usprawnienia pracy oraz zmechanizowania robót na stanowiskach, mając jednocześnie
na uwadze koszt wyposażenia stanowiska. W ramach
opracowanego planu i organizacji produkcji technolog powinien rozważyć możliwość i zakres oprzyrządowania z uwzględnieniem warunków istniejących
w zakładzie, mając na uwadze aspekt ekonomiczny
zastosowania oprzyrządowania. Jednak, za kryterium ekonomiczne zastosowania oprzyrządowania
i zmechanizowania stanowiska nie można przyjąć tylko kosztów nakładów i amortyzacji, lecz trzeba również
uwzględnić korzyści niewymierne, jak lepsza jakość
i estetyka wykonania, większa wydajność, mniejsza
pracochłonność i liczba napraw, większa dokładność
wykonania itd. Spawalnik, kierujący wykonaniem
konstrukcji, powinien opracować plan i organizację
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Rys. 2. Plan spawania
Fig. 2. Welding plan
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Tablica IV. Wykaz spawaczy oraz ich uprawnienia
Table IV. List of welders and their rights
Nr zlecenia: K1567200
Lp.
Nazwisko i imię
1.
Automat Mirosław
2.
3.
4.
5.
6.

Cewka Damian
Drut Tomasz
Elektroda Paweł
Okulary Michał
Prąd Andrzej

WYKAZ SPAWACZY
Rysunek nr: 3452500EB - Rev. 0
Znak spawacza
Oznaczenie egzaminu wg EN 287-1
GTC27
GTC47
GTC59
GTC61
GTC54
GTC19

AS
Nr fabryczny: K1567200/30
Nr świadectwa
41-05-03/SP019C/08
111 T BW 1.1 B t06,3 D60,3 PA ss mb
141 T BW 1.1 S t02,6 D48,3 PA ss nb
41-05-03/SP003/09
135PBW1.3St06,0PFssnb
41-05-03/SP836C/08
135PBW1.3St06,0PFssnb
41-05-03/SP868A/08
111 RohreinschweiBung 1.1/1.2 RR t1,5/15,0 PA ss mb
41-05-03/SP044/09
111 RohreinschweiBung 1.1/1.2 RR t1,5/10,0 PA ss mb
41-05-03/SP864/09
141 T BW 1.1 S t02,0 D17,2 H-L045 ss nb
41-05-03/SP841/09

produkcji, uwzględniające stopień wykorzystania
oprzyrządowania i możliwość zastosowania mechanizacji lub automatyzacji do wykonania konstrukcji
spawanych [1]. Na przykład przy wykonywaniu połączenia nr l wg planu spawania przedstawiono na rysunku (rys. 2) muszą być uwzględnione wzmocnienia
na sitach. Bez wzmocnień następuje odkształcenie
sita, co w dalszym etapie uniemożliwia zamontowanie
komór z króćcami. Ponieważ są to typowe rozwiązania
przy budowie wymienników ciepła w firmie GEA T.C.,
informacje te zawarte są w dodatkowych instrukcjach
stanowiskowych i nie wymagają zamieszczenia w planach spawania.
Prace związane z wykonaniem konstrukcji spawanych obejmują również takie czynności jak: przygotowanie brzegów, dopasowanie każdego z elementów oraz sczepianie ich ze sobą, a także wykonanie
wszystkich połączeń spawanych. Każda z tych czynności powinna być wykonana wg ściśle ustalonego planu.
Kontrola tych elementów na każdym etapie wykonania
potwierdzana jest przez pracowników zakładowej komórki kontroli jakości i/lub przez jednostki notyfikowane wybrane przez klienta. Zgodnie z planem kontroli,
który jest zgodny z planem odbioru zaakceptowanym
przez klienta (tabl. III), plan spawania musi zawierać
aktualne świadectwa kwalifikujące technologie spawania WPQR (Welding Performance Qualification
Record) wg PN-EN ISO 15614 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania.
Część l: spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu, zatwierdzane przez
jednostki notyfikowane, np. TÜV Nord. Dodatkowo plany spawania muszą być zgodne z obowiązującymi normami zharmonizowanymi, w przypadku budowy wymienników ciepła to: dyrektywa europejska dotycząca
urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE, AD 2000 HP i inne,
Natomiast dokumentami opisującymi poszczególne
operacje spawalnicze są instrukcje technologiczne
spawania WPS (Welding Procedure Specification). Instrukcje te powinny spełniać wymagania normy PN-EN
ISO 15609-1: Specyfikacja i kwalifikowanie technologii
spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania.
Część l: Spawanie łukowe. Wszystkie połączenia
spawane muszą wykonywać kwalifikowani spawacze,

posiadający odpowiednie uprawnienia wydane przez
jednostki do tego uprawnione np. Instytut Spawalnictwa, TÜV, DNV i inne, zgodnie z normą PN-EN 278-1
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1:
Stale.
Spawacz potwierdza wykonanie spoiny swoim stemplem na elemencie spawanym oraz wpisem
w karcie przebiegu wyrobu. Spawaczy do wykonywania połączeń spawanych kieruje mistrz na podstawie
Wykazu spawaczy sporządzonego przez Głównego
spawalnika (tabl. IV).

Podsumowanie
W celu zapewnienia wymaganej jakości połączeń spawanych, wysokiej wydajności spawania oraz zapewnienia konstrukcjom wymaganych
kształtów (zachowania wymiarów), ustala się
szczegółowe metody wytwarzania ujęte w formę
technologicznych planów spawania. Podstawowym celem technologicznego planu spawania jest
prawidłowe ustalenie przebiegu operacji warsztatowych w całym cyklu wytwarzania spawanej konstrukcji. W wielu przypadkach konieczność opracowania takich planów wynika z wymagań norm,
przepisów lub warunków technicznych wykonania
i odbioru [2].
Wszystkie te czynności mają na celu zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych urządzeń
spawanych, zgodnych z obecną wiedzą i możliwościami technicznymi, a co za tym idzie – ich
wysokiej sprawności, niezawodności i bezpiecznej
eksploatacji.

Literatura
[1] Praca zbiorowa, Poradnik inżyniera Spawalnictwo tom l.
WNT, Warszawa 2003.
[2] Czuchryj J., Świdergoł S., Podstawy organizacji kontroli jakości w spawalnictwie. Instytut Spawalnictwa, Gliwice
2003.
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Jacek Słania

Plan spawania napraw bieżących
kotłów parowych, wodnych
i stałych zbiorników ciśnieniowych
Welding plan of steam boilers,
water boilers and constant pressure vessels
Streszczenie

Abstract

Przedmiotem instrukcji są podstawowe warunki procesu technologicznego stosowane przy wykonywaniu
napraw bieżących kotłów parowych, kotłów wodnych
i zbiorników ciśnieniowych prowadzące do zapewnienia
wymaganej jakości. Opracowanie technologicznego planu spawania umożliwia oprócz ustalenia kolejności i kierunków wykonania spoin w konstrukcji spawanej również
analizę niezbędnych do wykonania prac naprawczych
przeprowadzaną na etapie przygotowania stanowiska
i elementu do naprawy, zgromadzenia niezbędnych materiałów dodatkowych, wykonania spoin, przeprowadzenia
badań i prób odbiorowych oraz określenie wymaganych
kwalifikacji personelu spawalniczego, nadzorującego
i kontrolującego [1÷6].

Technological process conditions of steam boilers, water boilers and constant pressure vessels running repairs
as the aspect of required quality are described in the article. Moreover, the welding plan apart from determination
of order and direction of welding is enabled required work
analysis in the issues on parent and auxiliary materials,
work station preparation, welding details of described fabrications, the range of non-destructive testing and the
method of acceptance testing. Besides, the required qualification of welders, inspectors and supervisory personnel
are also included in welding plan [1÷6].

Wstęp

Zakres stosowania

Spawanie jest procesem specjalnym, tzn. takim
procesem, którego wyniku nie można przewidzieć
w czasie jego trwania, a ewentualne niezgodności
mogą ujawnić się dopiero po jego zakończeniu. Zapewnienie wymaganej jakości złączy spawanych jest
szczególnie istotne w przypadku napraw bieżących
elementów ciśnieniowych. Jednym ze składników zapewnienia jakości złączy spawanych jest plan spawania. Plan ten może być opracowany jako instrukcja
spawania i badań oraz prób odbiorowych [1÷6].

Instrukcja ma zastosowanie przy przygotowaniu do
wykonania oraz wykonaniu złączy spawanych takich
elementów, jak: komory, kolektory, rury ekranowe, wężownice podgrzewaczy wody, połączenia rurowe pary
i wody, króćce itp., którym wymagane kształty nadaje
się przez zastosowanie procesów cięcia, obróbki wiórowej, obróbki plastycznej, gięcia i spawania.
Instrukcja technologiczna dotyczy prowadzenia prac
remontowych i napraw przy zastosowaniu następujących metod spawania: gazowego acetylenowo-tlenowego (311), ręcznego elektrodą otuloną (111) i elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego – TIG (141).
W oparciu o wymagania niniejszej instrukcji powinien
być przeprowadzony każdorazowo szczegółowy proces
technologiczny wykonania napraw i badania urządzenia ciśnieniowego stosownie do obowiązujących norm
i przepisów dozoru technicznego – Urzędu Dozoru
Technicznego (UDT), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), bądź Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT). Podstawę do wykonania napraw urządzeń
stanowi uprawnienie nadane zakładowi pracy przez
odpowiednią jednostkę dozorową, np. UDT. Dla napraw

Przedmiot instrukcji
Przedmiotem instrukcji są podstawowe warunki
procesu technologicznego stosowane przy wykonywaniu napraw bieżących kotłów parowych, kotłów wodnych i stałych zbiorników ciśnieniowych.
Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice.
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nieobjętych instrukcją wytwórca opracowuje dodatkowo
odpowiednią technologię naprawy i przesyła ją w dwóch
egzemplarzach wraz z wnioskiem o jednorazową zgodę
na wykonanie naprawy do Oddziału UDT.

Warunki wykonywania napraw
Prace naprawcze przy urządzeniach ciśnieniowych
mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnego zalecenia inspektora UDT. Zalecenia dotyczące
naprawy urządzenia, określające zakres i sposób naprawy, powinny być wpisane do książki rewizyjnej tego
urządzenia. Spawanie elementów podlegających nadzorowi UDT naczyń ciśnieniowych może być wykonane
wyłącznie przez zakłady i osoby uprawnione przez właściwy Oddział UDT. Spawacze wykonujący prace spawalnicze przy urządzeniach podlegających nadzorowi
UDT powinni spełniać wymagania zawarte w DT-S/94
(Warunki techniczne dozoru technicznego. Spawacze)
i normy PN-EN 287-1. Wykonanie remontowych złączy
spawanych naczyń ciśnieniowych powinno być zgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji, kartami operacyjnymi i przepisami dozoru technicznego. Naprawa
urządzenia powinna być tak przeprowadzona, aby
wszystkie jego elementy zachowały pierwotne wymiary
i kształty. Po zakończeniu naprawy urządzenia, wykonaniu wymaganych badań i wystawieniu odpowiedniej
dokumentacji przez uprawniony zakład, użytkownik
(eksploatujący) zgłasza urządzenie do właściwego oddziału dozoru technicznego celem przeprowadzenia
badań odbiorczych i wydania decyzji dopuszczającej
urządzenie do eksploatacji.

Materiały podstawowe i dodatkowe
stosowane do prac remontowych
Materiały powinny spełniać wymagania warunków
technicznych dozoru technicznego: Wymagania ogólne. Materiały – WUDT/UC/WO-M…2003 (lub DT-UT-90/
WO-M), a ich dobór i zamawianie przeprowadza się
zgodnie z dokumentacją rejestracyjną urządzeń sporządzoną przez wytwórcę. Materiały przeznaczone na
ciśnieniowe elementy urządzeń technicznych powinny
być dostarczone ze świadectwem odbioru lub protokołem odbioru. Jeżeli w dokumentacji konstrukcyjno-technicznej nie przewidziano inaczej, materiały te powinny
być dostarczane ze świadectwem odbioru 3.1. Do remontów i napraw urządzeń ciśnieniowych dopuszcza
się tylko materiały odpowiadające wymaganiom dozoru
technicznego i odpowiednim normom. Gatunki powinny
być ujęte w warunkach technicznych DT-UT-90/WO-M
lub WUDT/UC/WO-M…2003. W przypadku konieczności stosowania innego gatunku materiału niż podano
w dokumentacji koncesyjnej urządzenia, może on być
stosowany za zgodą projektanta wyrażoną pisemnie
lub zgodą właściwego Oddziału UDT.

Wyroby hutnicze powinny być oznaczone zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm i w miejscach dostępnych do ich oględzin. Oznaczenia wybite przez
wytwórcę wyrobów mogą być przenoszone wyłącznie
przez osoby do tego upoważnione. Osoby takie upoważnione są przez Kierownika Zakładu (wytwórcy)
i posiadają odpowiedni stempel do uwierzytelniania
przeniesionych oznaczeń – wybicia obok przeniesionych oznaczeń cechy uwierzytelniającej i wpisania
w ateście materiałowym adnotacji: Oznaczenie przeniesiono i uwierzytelniono cechą (odcisk cechy stalowej, podpis i pieczęć uwierzytelniającego oznaczenia).
Przed rozcięciem wyrobów należy przenieść te oznaczenia materiałowe, dla których podane są wymagania
w odpowiednich normach. Pomija się znak huty i znak
dozoru technicznego oraz kontroli jakości huty. Przeniesione oznaczenia powinny być obwiedzione kontrastową farbą (np. koloru białego).
Do remontów i napraw urządzeń podlegających
nadzorowi UDT prowadzonych według przedstawionej
instrukcji mogą być stosowane następujące materiały
(zgodnie z WUDT-UC-WO-M:10:2003).
Według norm PN:
– Rury ze stali: R35, R45 wg PN…/H-74220;
– Odkuwki kategorii RRR, RR ze stali: 10, 15, 20, 25,
35, 20G, 16M, 15HM, 1021HMF wg PN…/H-94009;
– Blachy ze stali: St36K, St41K, St44K wg PN…
/H-92123.
Według norm PN-EN:
– Rury ze stali: P2358H, P265GH, 16M03, 13CrMo4-5,
10CrMo9-10, 14MoV6-3 wg PN-EN 10216-2;
– Odkuwki ze stali: P245GH, P280GH, P305GH,
16Mo3, 13CrMo4-5, 11CrMo9-10, 14MoV603
wg PN–EN 10222-2; ze stali: S235JRG2, S235J2G3,
C25, C25E wg PN-EN 10250-2;
– Blachy ze stali: P2358H, P265GH, 16M03, 13CrMo4-5,
10CrMo9-10 wg PN-EN 10028-2; ze stali: S235JR,
S235JRG1, S235JRG2, S235JRG0, S235JRG3,
S235JRG4, S275JR, S275J0, S275J2G3, S355JR,
S355J2G3 wg PN-EN 10025-2.
Materiały dodatkowe do spawania:
– elektrody klasy E 38 3B, E 38 0RA, E 42 4B,
E 38 0RC wg PN-EN ISO 2560 z odbiorem
wg PN.../M-69430:1991 – do spawania stali niestopowych i drobnoziarnistych;
– elektrody ESMoR i ESMoB klasy Mo –
wg PN…/M-69434, PN-EN 757 z odbiorem
wg PN…/M-69430:1991 do spawania stali 16M, 20M,
– elektrody ESCrMoR i ESCrMoB klasy 1CrMo
do spawania stali 15HM, 20HM;
– elektrody ES2CrMoR i ES2CrMoB2CrMo do spawania stali 10H2M;
– elektrody ESCrMoVR i ESCrMoVB klasy CrMoV
do spawania stali 13HMF;
– druty spawalnicze wg PN-EN 12536;
– SpG1 do spawania gazowego stali K10, R35;
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–
–
–
–
–

SpG1M do spawania gazowego stali K18, 16M, R45;
SpG1H1M do spawania gazowego stali 15HM;
SpG1H1MF do spawania gazowego stali 13HMF;
SpG1H2M do spawania gazowego stali 10H2M;
do spawania metodą TIG (141): DMO-IG (BOEHLER) lub elektrody innych producentów do spawania stali węglowych oraz stali 16M (klasa wg PN-EN
ISO 21952:2008: GMoSi) lub odpowiednio wg PNEN ISO 636: DCMS-IG do spawania stali chromowo-molibdenowej typu 15HM (klasa wg PN-EN ISO
21952:2008: GCrMoSi); DMV 83-IG do spawania
stali 13HMF (klasa wg EN 12070: GCrMo2Si);
– elektrody spawalnicze do spawania w osłonie argonu elektrodą nietopliwą (TIG) – wolframowe torowane wg PN-EN ISO 6848;
– argon spawalniczy o czystości 99,99% (I-1 – wg PN
-EN 14735).
Do napraw i remontów mogą być stosowane materiały podstawowe i dodatkowe wyprodukowane według norm polskich, PN-EN, PN-EN ISO oraz innych.
Jeżeli nie podano roku wydania normy, obowiązuje
norma aktualna. W przypadku wycofania lub zastąpienia wymienionej normy – obowiązuje norma aktualna, jednak w uzasadnionych technicznie przypadkach
(np. stan magazynowy) dopuszcza się stosowanie materiałów wg normy wymienionej wyżej.

Przygotowanie do spawania
Wszystkie materiały, zarówno podstawowe, jak
i dodatkowe oraz elementy stosowane do remontu
i napraw należy w pierwszej kolejności poddać oględzinom zewnętrznym. W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń materiałów lub niezgodności z dokumentacją należy o tym powiadomić osobę odpowiedzialną
za kontrolę jakości, a wadliwych elementów nie zabudowywać.
W przypadku konieczności pocięcia materiału trzeba przenieść oznaczenia materiałowe. Czynności
przecinania lub ukosowania materiału lub elementów
można wykonać za pomocą obróbki wiórowej mechanicznej lub ręcznej albo cięcia termicznego.
Przed spawaniem krawędzi łączonych elementów
należy oczyścić do połysku metalicznego obszar w ich
sąsiedztwie o szerokości min. 10 mm. Krawędzie elementów łączonych muszą być przygotowane zgodnie
z odpowiednim WPS-em (lub kartą technologiczną).
Przy łączeniu rur w celu zapewnienia właściwej liniowości należy korzystać ze specjalnie do tego skonstruowanych przyrządów. Właściwą szczelinę zapewnia
się przez stosowanie np. wkładek dystansowych odpowiedniej grubości. Dopasowanie elementów podczas
ich montażu przy zastosowaniu młota jest niedopuszczalne, ponieważ w następstwie wprowadzane są do
materiału rodzimego dodatkowe naprężenia. Przy łączeniu rur o średnicy powyżej 70 mm można stosować
pomocnicze elementy montażowe, np. klamry, w przypadku spełnienia następujących warunków:
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– do ich wykonania stosowana jest stal o zawartości
węgla do 0,25%,
– do spawania montażowego stosowane są elektrody
lub druty tego samego gatunku jak materiał rodzimy
elementu,
– nie występują podtopienia (DT-UT-90/WO-W),
– pomocnicze elementy montażowe są usuwane
przez wycięcie tlenem w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie powierzchni ścianki rury.
Przed sczepianiem łączonych elementów należy
stosować podgrzanie wstępne zgodnie z parametrami zawartymi w instrukcji technologicznej spawania
(WPS) lub karcie technologicznej – jeżeli jest wymagana. Strefa podgrzania powinna obejmować szerokość
min. 100 mm od osi po obu stronach. Materiał rodzimy
niepodlegający podgrzaniu powinien być osłonięty materiałem termoizolacyjnym. Podgrzewać można przy
użyciu palników gazowych lub indukcyjnych. Temperatura podgrzania powinna być utrzymywana przez cały
cykl sczepiania/spawania.
Sczepianie elementów łączonych oraz ich spawanie należy powierzyć spawaczowi uprawnionemu
przez UDT. Przedtem należy sprawdzić, czy zakres
wykonywanej pracy mieści się w zakresie uprawnień
spawacza i obejmuje: metodę spawania, rodzaj spawanego materiału, pozycję spawania, zakres grubości
i średnic łączonych elementów. Miejsce spawania powinno być zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, a spawanie powinno się odbywać
w temperaturze nie niższej niż 0ºC. Łuk spawalniczy
powinien być zajarzony tylko w rowku spawalniczym.
Po dopasowaniu i sczepieniu elementów łączonych
należy zgłosić to osobie odpowiedzialnej za kontrolę
jakości celem sprawdzenia prawidłowości przygotowania i uzyskania zgody na spawanie złącza.

Czynności przygotowawcze spawacza
Każdy spawacz pracujący przy urządzeniach
podlegających nadzorowi UDT powinien posiadać: ważne uprawnienia (Świadectwo Egzaminu
Kwalifikacyjnego Spawacza) – zgodne z normą
PN-EN 287-1, cechę stalową do znakowania wykonanych spoin oraz książkę spawacza z prowadzonymi
wpisami dotyczącymi szkoleń. Przed rozpoczęciem
operacji powinien zapoznać się z treścią odpowiedniej instrukcji WPS, karty technologicznej lub operacyjnej. Obowiązkiem spawacza jest dokładne sprawdzenie stanu urządzeń spawalniczych w zakresie ich
bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania
polegające na:
– przy spawaniu gazowym – kontroli stanu butli, właściwego zabezpieczenia ich przed upadkiem, stanu
reduktorów, węży, palników itp;
– przy spawaniu elektrodą otuloną – sprawdzeniu
ustawienia parametrów źródła prądu, stanu uziemienia spawarki, stanu przewodów i uchwytów spawalniczych;

– przy spawaniu metodą TIG – kontroli podłączenia
kabli prądowych i sterujących, szczelności przewodów gazowych, działania przepływomierza, jonizatora i urządzenia sterującego, stanu elektrody nietopliwej oraz stanu technicznego elementów uchwytu
TIG i biegunowości prądu.
Wyposażenie spawacza w miejscu spawania
w środki ochrony indywidualnej powinno być zgodne
z ogólnokrajowymi normami i obowiązującymi przepisami. Spawacz pobierający spoiwo powinien zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia mechaniczne
otuliny elektrod, zwilgocenie, skorodowanie drutu
spawalniczego itp. Nie wolno stosować niewłaściwie
wysuszonych i uszkodzonych elektrod oraz skorodowanego drutu spawalniczego do wykonywania złączy
spawanych.

Ogólne wytyczne wykonywania
złączy spawanych
Prace spawalnicze muszą przebiegać zgodnie
z przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w zakładzie
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Do napraw
i remontu urządzeń podlegających nadzorowi UDT
mogą być stosowane tylko takie materiały, które mają
świadectwa, atesty materiałowe lub poświadczenia wykonania przez wytwórcę. Spoiny sczepne, które uległy
pęknięciu lub mają inne niezgodności, należy przed
położeniem warstwy graniowej bezwzględnie wyciąć.
Każda warstwa spoiny powinna być prawidłowo wtopiona w poprzednią warstwę oraz w brzegi materiału
rodzimego, a następnie dokładnie oczyszczona z żużla przed położeniem następnej warstwy. Zarówno lico
spoiny, jak i lico grani należy układać w taki sposób,
aby nie przekroczyć wartości podanych w przepisach
DT-UT-90/WO-W – tablica II. Podczas wykonywania
spoin pachwinowych należy dążyć do uzyskania grubości zgodnych z dokumentacją techniczną. Po wykonaniu spoiny obowiązkiem spawacza jest jej cechowanie
przydzieloną mu cechą w miejscu widocznym w odległości 20÷50 mm od brzegu spoiny. Znakowanie złączy
wzdłużnych powinno być umieszczone w odległości
100÷200 mm od ich końców, a złącza obwodowego
krzyżującego się ze złączem wzdłużnym – w pobliżu
krzyżowania się tych złączy. Na ocechowanej i oczyszczonej spoinie osoba odpowiedzialna za kontrolę
jakości przeprowadza badania wizualne oraz inne wymagane badania.
Na dowód pozytywnej oceny wykonanego złącza
osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości wybija swoją
cechę obok cechy spawacza. Dla złączy rur o średnicy
powyżej 1333 mm znak kontroli obowiązuje dla grupy
złączy i w miejscu, które określa kontrolujący.

Wykonywanie spoin obwodowych
złączy doczołowych rur
Zakres wymiany elementów rur określa osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości na podstawie zaleceń
inspektora UDT wpisanych do książki rewizyjnej urządzenia. Sposób przygotowania elementów, sczepiania oraz
wykonania spoin określają szczegółowe karty technologiczne, operacyjne lub instrukcje technologiczne spawania (WPS). Właściwy dobór materiałów dodatkowych
(elektrody, druty spawalnicze) określają odpowiednie
instrukcje WPS (lub karty operacyjne).
Naprawa wszelkich wadliwych miejsc na rurach dozwolona jest tylko przez wycięcie wadliwego odcinka
i wstawienie nowego odcinka rury. Długość wstawki nie
może być mniejsza niż 200 mm. Wykryte w czasie badań
(badanie wizualne, inne badania nieniszczące, próba
wodna) niezgodności w nowo wykonanej spoinie należy
usuwać przez wycięcie całkowite wadliwej spoiny i wykonanie, po właściwym przygotowaniu, nowej spoiny.
Dopuszcza się usuwanie niezgodności wykrytych
na podstawie badań wizualnych lub innych badań nieniszczących, jeżeli spoiny te zostały wykonane metodą
TIG (141) oraz zalegają w obrysie rowka spawalniczego. Usuwanie niezgodności w spoinach wykonanych
elektrodą otuloną (111) jest możliwe, jeżeli średnica rur
wynosi min. 76 mm, a grubość ścianki min. 6 mm.
Złącza spawane rur kotłowych wykonane zgodnie
z kartą operacyjną lub WPS (spawanie na okienko)
– podczas napraw doraźnych/awaryjnych, gdy jest
możliwy dostęp do rur tylko z jednej strony – powinny
być wycięte podczas najbliższego remontu urządzenia.
Złącza obwodowe rur powinny być umiejscowione
na prostych odcinkach rur w odległości od zakończenia łuku nie mniejszej niż:
– dla rur o średnicy zewnętrznej do 100 mm – średnica zewnętrzna rury, ale nie mniej niż 50 mm;
– dla rur o średnicy zewnętrznej powyżej 100 mm
– Dzxgn, ale nie mniej niż 100 mm (gdzie: Dz – średnica zewnętrzna, gn – grubość ścianki) – wymagania te nie dotyczą kolan kutych, odlewanych, tłoczono-spawanych oraz rur spiralnie wygiętych.
Wzajemne przesunięcie ścianek rur w złączu nie
powinno przekraczać 15% grubości nominalnej ścianki
rury i nie powinno być większe niż 1 mm.
Przy spawaniu rur różnej grubości ścianki powinny być zastosowane łagodne przejścia od jednej
rury do drugiej przez pocienienie grubszej ścianki
na długości równej co najmniej pięciokrotnej różnicy
grubości ścianki łączonych rur. Odchylenie osi łączonych odcinków nie powinno przekraczać 1 mm na
odległości 200 mm od złącza. Grubość ścianek rur
łączonych metodą ręcznego spawania elektrycznego elektrodą otuloną nie powinna być mniejsza niż
4 mm. Przesunięcie ścianek wewnątrz rur nie powinno przekraczać 0,5 mm.
Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za naprawę
jest zgłoszenie oczyszczonych i ostemplowanych spoin do osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości.
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Spawanie króćców do komór zbiorczych,
płaszczy zbiorników i kołnierzy
Zalecenia o konieczności dokonania wymiany króćców oraz o zakresie wymiany wydaje inspektor UDT,
potwierdzając to wpisem do książki rewizyjnej danego
urządzenia. Usunięcie króćców powinno odbywać się
przez szlifowanie, frezowanie albo wyżłobienie spoin
łączących króćce z płaszczem komory lub zbiornika.
Przygotowanie nowych króćców powinno być zgodne
z dokumentacją rejestracyjną urządzenia, a w przypadku zmian, zgodnie z odrębną dokumentacją wykonaną
i zatwierdzoną przez wytwórcę i UDT. Jeżeli wytwórca
nie istnieje, to odrębna dokumentacja powinna być zatwierdzona przez odpowiedni Oddział UDT.
Kołnierze spawane do króćców powinny być wykonane ze stali o właściwościach określonych w normach
oraz mieć oznaczenia i wymiary odpowiadające rysunkowi (dokumentacji koncesyjnej urządzenia). Kołnierz
po wykonaniu jest oznaczony trwale wybitymi cechami
materiałowymi oraz znakiem KJ stwierdzającym prawidłowość wykonania.
Brzegi króćca i powierzchnia kołnierza powinny być
oczyszczone do metalicznego połysku w miejscu położenia spoiny. Nowo wykonane króćce powinny być
oznakowane zgodnie z omawianą instrukcją. Przed
przystąpieniem do sczepiania miejsca przyspawania
króćców (gniazda) należy zbadać magnetycznie (laboratorium musi być uznane przez UDT). Powierzchnia
gniazda powinna być oczyszczona do metalicznego połysku. Spawanie króćców do komór i ścianek zbiorników
(ewentualnie kołnierzy) można powierzyć spawaczowi
posiadającemu uprawnienia wg PN-EN 271-1 – zgodnie
z warunkami dozoru technicznego.
Zakończenie czynności przygotowawczych do spawania trzeba zgłosić osobie odpowiedzialnej za kontrolę jakości celem przygotowania do odbioru.
Spawanie należy wykonać zgodnie z odpowiednią
instrukcją technologiczną spawania (WPS), przestrzegając ściśle parametrów obróbki cieplnej złącza (jeżeli
jest wymagana). Po zakończeniu obróbki cieplnej i wystygnięciu elementu należy wykonać badania magnetyczne nowych złączy.
W przypadku stwierdzenia pęknięć w nowym złączu
decyzję w sprawie ponownej naprawy podejmuje osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości (KJ).

Naprawa komór zbiorczych kotłów
Naprawa komór zbiorczych kotłów metodą spawania
obejmuje: wykonanie obwodowych złączy doczołowych
przy częściowej wymianie uszkodzonych odcinków
komór, wykonanie złączy denek z komorami, wykonanie złączy zaślepek króćców oraz spawanie ubytków
komory spowodowanych erozją pary przez powstałą
nieszczelność na spoinie łączącej króciec z komorą.
Spawanie w zakresie naprawy ustala inspektor UDT,
dokonując wpisu do książki rewizyjnej urządzenia.
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Spawanie odcinków komór
Przy wymianie części komór ich nowo zabudowane
odcinki powinny odpowiadać pod względem wymiarów
i gatunku materiałom komór naprawianych i mieć odpowiednie oznaczenia oraz poświadczenia wykonania
od wytwórcy. Ukosowanie do spawania oraz spawanie należy wykonać z właściwą kartą operacyjną lub
instrukcji WPS. Z uwagi na konieczność wykonania
spoiny łączącej tylko z jednej strony, należy szczególnie starannie dopasować krawędzie przeznaczone do
spawania przy ścisłym zachowaniu wymiarów rowka
wg WPS lub karty operacyjnej. Łączone odcinki muszą być ustawione współosiowo, a ich końce nie mogą
być względem siebie przesunięte w kierunku poprzecznym. Spoiny sczepiające łączące odcinki komór powinny być ułożone w kilku równoległych miejscach.

Łączenie denek z komorami
Denka komór należy wykonywać z odkuwek kategorii RR (RRR lub odpowiedniej – określonej przez
projektanta urządzenia) mających odpowiednie świadectwa lub atesty materiałowe i odpowiadających gatunkowi materiału komory. Denka należy wykonywać
za pomocą obróbki skrawaniem zgodnie z przedstawianą instrukcją. Wymiary i kształt denek powinny być
zgodne z dokumentacją koncesyjną urządzenia.

Łączenie zaślepek
Zaślepkę należy wykonać z odkuwki RR (RRR lub
odpowiedniej – określonej przez projektanta urządzenia) w gatunku zaślepianej rury lub króćca. Wymiary i kształt zaślepki oraz wykonanie obliczeń powinny być zgodne z warunkami WUDT/UC/WO-O:2003
(lub DT-UC-90/WO-O). Zaślepki (denka) należy wykonać metodą obróbki skrawaniem zgodnie z wymaganiami omawianej instrukcji. Zarówno obliczenia, jak
i rysunek zaślepki muszą być zatwierdzone przez
inspektora UDT.

Spawanie przy naprawie ubytków
erozyjnych (wżerów)
Zalecenia dotyczące spawania ubytków erozyjnych wydaje inspektor UDT, dokonując wpisu do
książki rewizyjnej urządzenia. Do napraw kwalifikują się ubytki w miejscach, w których rzeczywista
grubość ścianki jest mniejsza niż g0 wg DT-UC-90/
WO-O. Naprawa ubytku polega na wypełnieniu metodą spawania wgłębień spowodowanych erozją
czynnika (pary, wody). Miejsca przeznaczone do napawania należy starannie oczyścić (z naddatkiem
min. 20 mm poza obszar naprawiany) do metalicznego

połysku za pomocą szlifowania w sposób zapewniający łatwy dostęp elektrody do dna ubytku. Do spawania
można elektrod otulonych. Spawanie ubytków i obróbkę cieplną komory należy prowadzić zgodnie z odpowiednią kartą technologiczną lub instrukcji WPS.
Napawanie wżerów o dużej powierzchni przeprowadza się metodą tzw. szachownicy. Przed spawaniem powierzchnię dzieli się na kwadraty o wielkości
pól nieprzekraczających 100 x 100 mm. Kolejność
spawania poszczególnych kwadratów powinna być
taka, aby nie dopuścić do zbyt dużego miejscowego nagrzania materiału. Kierunek układania ściegów
w poszczególnych kwadratach powinien być taki, aby
sąsiednie kwadraty miały różne kierunki układania
ściegów. Dopuszcza się także ukośny kierunek układania ściegów.
Po zakończeniu spawania oraz obróbki cieplnej należy wykonaną spoinę poddać badaniom magnetycznym w celu wykrycia ewentualnych pęknięć. Na dowód
właściwie przeprowadzonej naprawy osoba odpowiedzialna za KJ wybija swoją cechę obok cechy spawacza, który wykonał operacji. Złącza komór oraz denek
do komór należy poddać badaniom nieniszczącym
w zakresie ustalonym w instrukcji dla kontroli jakości
lub zgodnie z zaleceniem kontrolera.

Spawanie łat
Zalecenia o wspawaniu łaty wydaje inspektor UDT,
dokonując wpisu do książki rewizyjnej urządzenia. Gatunek blachy użytej na łatę powinien odpowiadać gatunkowi uszkodzonego płaszcza.
W celu ustalenia wielkości łaty należy wykować następujące badania:
– w przypadku wystąpienia pęknięć płaszcza – ustalić rozmiary za pomocą badań magnetycznych lub
penetrantów barwnych,
– w przypadku wystąpienia rozległych wżerów – zbadać głębokość i powierzchnię zalegania wżerów
za pomocą grubościomierza ultradźwiękowego
lub przez nawiercanie płaszcza wiertłem Ø 8 mm
w miejscach występowania wżerów.
Kształt łaty, jeśli to możliwe, powinien być eliptyczny lub kołowy. W przypadku stosowania łat czworokątnych lub prostokątnych należy narożniki zaokrąglić promieniem min. 100 mm. Przy spawaniu łat
należy stosować łącza doczołowe spawane z jednej
lub jeżeli to możliwe – z obu stron. W celu uniknięcia
naprężeń po spawaniu łaty zaleca się wygiąć ją na
promień mniejszy od naprawianego elementu, a krawędzie wygiąć na gorąco do środka. Promień krzywizny każdorazowo ustala osoba odpowiedzialna za
kontrolę jakości.
Aby zapewnić odpowiednie spawanie łaty w ściance zbiornika, należy, w zależności od wymiarów łaty,
opracować plan spawania. Plan spawania powinien
zawierać m.in.: numer fabryczny urządzenia, gatunek
stali, wymiary łaty, sposób przygotowania krawędzi,

sposób ustawienia łaty za pomocą klamer w otworze,
sposób i kierunki spawania w odniesieniu do karty
technologicznej, ewentualne zabiegi cieplne, metodę
spawania.
W celu wykonania łaty, w pierwszej kolejności, na
wykonanym wykroju w blasze elementu naprawianego należy wykonać szablon, np. z cienkiej blachy.
Łatę wycina się z wyciętej uprzednio blachy według
przyłożonego szablonu z uwzględnieniem nadmiaru
na ukosowanie. Ustalenie łaty w wykonanym wykroju powinno być dokonane za pomocą czasowo przyspawanych krótkich płaskowników lub blach w sposób
umożliwiający przesuwanie się blachy w kierunku jej
powierzchni. Ewentualne przesunięcie krawędzi łaty
i elementu nie może przekraczać 10% grubości blachy. Po zakończeniu spawania należy zgłosić kontrolerowi (KJ) wykonywaną łatę do badań. Pozytywny
wynik badań osoba odpowiedzialna za KJ potwierdza,
wybijając swoją cechę obok znaku spawacza.

Spawanie pęknięć i naderwań
Zalecenia o naprawie pęknięć i naderwań wydaje UDT, dokonując wpisu do książki rewizyjnej urządzenia. Miejsce pęknięcia powinno być wyszlifowane
do metalicznego połysku. Długość pęknięcia można
stwierdzić za pomocą badań nieniszczących (magnetyczno-proszkowych, ultradźwiękowych, za pomocą
penetrantów barwnych). W celu ustalenia w czasie
naprawy końca pęknięć, naderwań – zbiera się dłutem cienki wiór wzdłuż uszkodzenia w ten sposób, aby
uszkodzenie znajdowało się w środku szerokości noża.
Miejsce, w którym wiór przestaje dzielić się, jest końcem pęknięcia. Niezależnie od tej metody usunięcie
uszkodzenia musi być potwierdzone badaniami nieniszczącymi (penetracyjnymi lub magnetyczno-proszkowymi). Końce pęknięcia należy nawiercić wiertłem
o średnicy 5÷6 mm. Po nawierceniu końców pęknięcia
należy je starannie wydłutować lub wyszlifować, tworząc w ten sposób rowek spawalniczy zgodnie z odpowiednią kartą operacyjną.
Spawanie należy prowadzić tak, aby ściegi układać w kierunku podłużnym z wyjątkiem ostatniej
warstwy, która powinna się składać z krótkich ściegów, kładzionych prostopadle do osi spoiny. Końce
poszczególnych ściegów podłużnych kryjących należy przesunąć względem siebie o ok. 30 mm. Ściegi poprzedzające należy zeszlifować. Zakończenie
operacji spawania i ostemplowanie spoiny przez
spawacza należy zgłosić osobie odpowiedzialnej za
kontrolę jakości celem dokonania odbioru. Po wykonanej naprawie należy przeprowadzić badania nieniszczące. Jeżeli element ma być poddany obróbce
cieplnej, badania te trzeba przeprowadzić przed i po
obróbce.
Prawidłowość przeprowadzenia naprawy potwierdza osoba odpowiedzialna za KJ, wybijając swoją cechę obok cechy spawacza.
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Obróbka cieplna złączy spawanych
Obróbkę cieplną remontowanych złączy spawanych
należy prowadzić zgodnie z zaleceniami oraz według
parametrów podanych w odpowiedniej karcie technologicznej lub instrukcjami WPS. Obróbka cieplna złączy polega na wyżarzaniu indukcyjnym lub gazowym
z kontrolą temperatury. Obróbkę cieplną mogą przeprowadzać osoby przeszkolone na kursie wyżarzania
i posiadające cechę wyżarzacza.
W przypadku braku technicznych możliwości wykonania obróbki cieplnej (awaria sprzętu itp.), można powierzyć wykonanie tych prac innemu zakładowi posiadającemu wymagane uprawnienia do napraw, wytwarzania lub modernizacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Po zakończeniu obróbki cieplnej złącza wyżarzacz
wybija swoją cechę obok znaku spawacza. Szerokość
nagrzania powinna obejmować złącze i strefę wpływu
ciepła. Po obróbce cieplnej wystawia się (KJ) Protokół
wyżarzania, jako załącznik Poświadczenia wykonania
i zbadania remontowego złącza spawanego.
Dopuszcza się odstąpienie od obróbki cieplnej złączy:
– króćców z komorami wykonanymi ze stali węglowej o zawartości węgla do 0,25%, jeżeli wymianie
podlegają pojedyncze króćce nieusytuowane obok
siebie; decyzję o takim odstępstwie każdorazowo
podejmuje osoba odpowiedzialna za KJ;
– doczołowych rur o średnicy do 51 mm i grubości
ścianki ≤ 8 mm, wykonanych ze stali 15 HM (lub
odpowiedników) i omywanych spalinami, jeżeli temperatura robocza złącza przekracza 400ºC i złącze
wykonane zostało za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego;
– doczołowych na rurach o średnicy do 51 mm grubości ścianki ≤ 8 mm, wykonanych ze stali 10 H2M
(lub odpowiedników) i omywanych spalinami, jeżeli
temperatura robocza złącza przekracza 500ºC i złącze wykonane zostało za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego.

Badanie złączy spawanych
Badania wizualne, sprawdzenie wymiarów –
100% wykonanych złączy spawanych.
Badania radiograficzne i/lub ultradźwiękowe:
– doczołowe złącza spawane króćców wycinkowych
i próbnych oraz płyt próbnych w 100% wykonanych
złączy spawanych;
– doczołowe złącza spawane wstawianych łat
w płaszczu oraz doczołowe złącza spawane łączące dennice z płaszczem w 100% wykonanych złączy spawanych;
– inne elementy urządzeń technicznych, których badanie zaleci inspektor UDT lub osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości, jeżeli potrzebę wykonania takich badań dyktuje konieczność dotrzymania
warunków technicznych naprawy lub uzyskania da-
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–

–

–
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nych do oceny stanu technicznego urządzenia lub
elementów.
Badania magnetyczno-proszkowe i penetracyjne:
100% długości doczołowych złączy spawanych,
które poddano przeróbce plastycznej i obróbce
cieplnej, znajdujących się w urządzeniach ciśnieniowych o ciśnieniu obliczeniowym ponad 5 MPa
lub, gdy temperatura obliczeniowa ich ścianek
przekracza 300ºC;
złącza kątowe ze spoinami czołowymi i pachwinowymi w liczbie wymaganej odpowiednimi normami (PN,
BN) lub uzgodnionej z właściwym organem dozoru
technicznego, w szczególności dla urządzeń o ciśnieniu obliczeniowym ponad 5 MPa lub gdy temperatura obliczeniowa ich ścianek przekracza 300ºC;
krawędzie otworów w walczakach, komorach, zbiornikach itp.;
złącza spawane płaszczy walczaków ze wspornikami do mocowania seperacji;
doczołowe złącza spawane rur o grubości powyżej
15 mm;
inne elementy urządzeń technicznych, których
badanie zaleci inspektor UDT lub osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości, jeżeli potrzebę wykonania takich badań dyktuje konieczność dotrzymania
warunków technicznych naprawy lub uzyskanie
danych do oceny stanu technicznego urządzenia
czy jego elementów.

Badania niszczące
Badaniom niszczącym podlegają króćce wycinkowe i próbne oraz płyty próbne. W ramach badań niszczących przeprowadza się statyczną próbę rozciągania złącza (PN EN 876), próbę zginania (PN-EN 910)
i próbę udarności (PN-EN 875).
Wszystkie próby i badania powinny być wykonane
przez uprawnione laboratorium.

Próba wodna
Złącza spawane wykonane podczas napraw awaryjnych oraz napraw bieżących poddaje się próbie
wodnej na ciśnienie próbne.
Wartości ciśnień próbnych dla kotłów parowych
i wodnych:
– kotły zbudowane z elementów lanych – 1,5 p0, lecz
nie mniej niż 0,2 MPa;
– kotły o ciśnieniu obliczeniowym poniżej 0,4 MPa,
zbudowane z elementów nie lanych – p0 + 0,1 MPa,
lecz nie mniej niż 0,2 MPa;
– kotły o ciśnieniu obliczeniowym 0,4 MPa i większym,
zbudowane z elementów nie lanych – 1,25 p0.
Wartości ciśnień próbnych dla stałych zbiorników ciśnieniowych:
– zbudowanych z elementów lanych – 1,5 p0, lecz
nie mniej niż 0,2 MPa (przy p0 > 0 MPa);

– zbudowanych z elementów lanych – 0,2 MPa (przy
p0 < 0 MPa);
– o ciśnieniu obliczeniowym > 0,4 MPa, zbudowanych z elementów nie lanych – 2 p0;
– o ciśnieniu obliczeniowym 0 < p0 < 0,07 MPa, zbudowanych z elementów nie lanych – 1,25 p0;
– o ciśnieniu obliczeniowym 0,07 < p0 < = 0,4 MPa
zbudowanych z elementów nie lanych – p0 + 0,1
MPa;
– o ciśnieniu obliczeniowym p0 < 0 MPa, zbudowanych z elementów nie lanych – 0,1 MPa;
– o ciśnieniu obliczeniowym p0 = 0 MPa zbudowanych z elementów lanych i pozostałych – ustala
projektant.
Temperatura wody używanej przy próbie wodnej
powinna wynosić 10÷40ºC (o ile projektant lub dozór
techniczny nie określą inaczej). Urządzenie poddawane próbie ciśnieniowej powinno być zaopatrzone w manometr kontrolny (legalizowany) o skali dostosowanej
do wysokości ciśnienia próbnego. Zaleca się stosować
takie manometry, w których wartość ciśnienia próbnego mieści się w 2/3 skali manometru.
Podczas próby wodnej przy ciśnieniu 1,25 ciśnienia
dopuszczalnego należy:
– w zakresie ciśnień powyżej ciśnienia dopuszczalnego podnosić ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego z prędkością nie większą niż 0,1 MPa;
– obniżyć równomiernie ciśnienie do ciśnienia dopuszczalnego, a następnie z tą samą prędkością
podwyższyć do ciśnienia próbnego. Po ponownym
obniżeniu ciśnienia do ciśnienia dopuszczalnego
przystąpić do oględzin urządzenia. Oględzin dokonać przy ciśnieniu obliczeniowym, jeżeli nie jest
wyższe niż 8 MPa, lub przy 8 MPa, jeżeli p0 przekracza 8 MPa (kotły parowe).
Kontroler kwalifikuje wynik próby zgodnie z ustaleniami instrukcji dla kontroli jakości, co odnotowuje
w stanowiskowym dzienniku operacyjnym.

Postępowanie przy usuwaniu usterek
Jeżeli wyniki którychkolwiek z wymaganych badań
nieniszczących złączy spawanych oraz elementów
poddawanych obróbce cieplnej lub obróbce plastycznej dadzą wynik negatywny, decyzję o ponownej naprawie (usunięciu usterek) podejmuje osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości, o ile zakres ponownej naprawy będzie mieścił się w zakresie ustalonym przez
inspektora UDT.

Dokumentacja
Po zakończeniu naprawy urządzenia technicznego, wymaganych badaniach wykonanych złączy
spawanych z wynikiem dodatnim oraz przeprowadzeniu próby wodnej, również z wynikiem dodatnim,
zakład wystawia Poświadczenie wykonania i zbadania remontowych złączy spawanych naczynia ciśnieniowego.

Przygotowanie urządzenia technicznego
do badań odbiorowych
Oznaczenia materiałowe, znaki spawaczy, wyżarzaczy, kontroli jakości należy obwieść kontrastową
farbą. Należy też przygotować Poświadczenie wykonania i zbadania remontowych złączy spawanych
naczynia ciśnieniowego, protokoły badań niszczących i nieniszczących złączy spawanych, świadectwa uprawniające i książki spawaczy oraz świadectwa i atesty na materiały użyte do naprawy urządzenia. Następnie trzeba zgłosić we właściwym Oddziale UDT gotowość naprawionego urządzenia do badań odbiorowych.
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Plan spawania belki poprzecznej dźwigu
Welding plan of crane’s transverse beam
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono praktyczny przykład planu
spawania stosowanego przy spawaniu belki poprzecznej dźwigu. Omówiono etapy przygotowania planu spawania. Przywołano normy oraz inne dokumenty niezbędne przy opracowywaniu planu spawania tego typu urządzeń. Przedstawiono zestawienie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz wymaganych
kwalifikacji spawaczy. Zamieszczono klasyfikację stanowisk i odpowiadający im zakres kompetencji i odpowiedzialności. Przedstawiono wymagane uprawnienia wytwórcy i kwalifikacje personelu. Zaprezentowano w formie rysunku plan spawania belki poprzecznej dźwigu.

The practical example of crane’s transversal beam
welding was presented in article. The stages of welding
plan preparation was discussed. The standards and other
documents necessary for welding plan preparation were
called. The set of parent and auxiliary materials and the
welder’s qualifications were described. What is more, the
work stations classification and their competence and duties range were described. Required manufacturer and
staff’s competence and duties were presented. Last but
not least, the scheme of crane’s transversal beam welding
plan was shown.

Wstęp
Przygotowanie produkcji spawalniczej jest procesem złożonym, wymagającym współpracy wielu komórek w obrębie jednego przedsiębiorstwa, współpracy z klientem, jednostką inspekcyjną, podwykonawcami i dostawcami. Optymalnym rozwiązaniem jest powołanie specjalnego zespołu, którego zadaniem byłoby kompleksowe prowadzenie realizacji przedsięwzięcia, w tym opracowanie planu spawania oraz kontroli
produkcji i badań wykonanych połączeń.

Etapy przygotowania planu spawania
Pierwszym etapem prac jest weryfikacja oferty
i dokumentacji technicznej, podczas którego należy sprawdzić m.in. możliwość wykonania konstrukcji w zakładzie, gatunki materiałów podstawowych
i dodatkowych niezbędnych do wykonania konstrukcji, gatunki i grubości blach, dokonać weryfikacji uprawnień zakładu i zakwalifikować technologie
spawania. Przeprowadzenie tych prac pozwala na
Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice, mgr inż. Dominik Wodecki – Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
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przygotowanie szczegółowego planu produkcji spawalniczej. Kolejnym etapem jest podział konstrukcji
głównej na mniejsze podzespoły, które będą montowane w całość w końcowym etapie produkcji.
Następnie, uwzględniając wymagania stawiane
złączom spawanym, opracowywane są szczegółowe plany produkcji spawalniczej uwzględniające
m.in. konieczność kwalifikowania technologii spawania,
sprawdzenie możliwości wykonania konstrukcji spawanych z wykorzystaniem dostępnego wyposażenia
warsztatowego (stoły montażowe, obrotniki, manipulatory, urządzenia dźwigowe, urządzenia spawalnicze do
cięcia i spawania, osprzęt pomocniczy), zaplanowanie
sposobów przygotowania złączy do spawania, metod
wykonania złączy spawanych, określenie zakresu i metod badań nieniszczących oraz przygotowanie i opracowanie roboczych planów spawania,instrukcji WPS,
instrukcji obróbki cieplnej oraz niezbędnego uprawnienia personelu nadzoru spawalniczego, spawaczy oraz
personelu badań nieniszczących.
Kolejnym etapem jest opracowanie roboczych
planów spawania. Etap ten jest uważany za najbardziej szczegółowy poziom planowania przy wykonaniu konstrukcji. Opracowanie roboczych planów
spawania polega na zestawieniu wszystkich połączeń spawanych konstrukcji i ich klasyfikacji w zależności od rodzaju złącza, wielkości spoiny, gatunku materiału. Przykład takiego planu przedstawiono
w tablicy I.
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Tablica I. Przykład planu spawania
Table I. Example of welding plan
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ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTU

Rys. 1. Belka poprzeczna dźwigu
Fig. 1. Crane’s transverse beam

Rys. 2. Schemat organizacyjny
Fig. 2. Organization chart

W tym etapie obliczane są również czasy spawania, pozwalające na oszacowanie niezbędnego minimalnego czasu na wykonanie danej operacji, detalu,
a w efekcie całej konstrukcji. Obliczany jest także całkowity koszt spawania.
Kolejne obliczenia dotyczą zapotrzebowania na
materiały dodatkowe do spawania z uwzględnieniem
ich rodzajów, gatunków i średnic, co umożliwia jednocześnie oszacowanie kosztu materiałów dodatkowych
do spawania.
Po przygotowaniu dokumentacji technicznej rozpoczyna się przygotowanie produkcji, tj.: przygotowanie
stanowisk spawalniczych, wyposażanie ich w wymagany sprzęt, urządzenia i narzędzia oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń dla personelu.
Po zakończeniu etapu przygotowania produkcji wykonywana jest pierwsza operacja, którą jest cięcie termiczne detali z blach i ich dalsza obróbka przygotowująca do wykonania z nich poszczególnych podzespołów konstrukcji.

Uprawnienia wytwórcy i kwalifikacje personelu

Zakres zastosowania

Tablica III. Uprawnienia personelu
Table III. Staff’s rights

Omówiony technologiczny plan spawania ma zastosowanie przy wykonaniu montażu konstrukcji spawanej belki poprzecznej dźwigu DZG1100 (rys. 1). Belkę należy wykonać ze stali S355J2 metodą 135.

Normy i dokumenty związane
–
–
–
–
–
–

32

Akty prawne Unii Europejskiej
Wymagania klienta
Specyfikacje techniczne oraz normy
Przepisy krajowe
Procedury / instrukcje związane
Wymagania montażowe
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Niezbędne uprawnienia wytwórcy przedstawiono
w tablicy II, a personelu w tablicy III. Na rysunku 2 pokazano schemat organizacyjny zespołu ds. realizacji
projektu. Klasyfikację stanowisk i odpowiadający im
zakres kompetencji i odpowiedzialności przedstawiono
w tablicy IV.
Tablica II. Uprawnienia wytwórcy
Table II. Manufacturer rights
Lp.

Nr uprawnienia

Przedmiot uprawnienia

1

12345

Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań
normy PN-EN ISO 3834-2, ISO 9001:2008, ISO
14001:2000, ISO 18001:2000

2

6789

Świadectwo
przez UDT

uznania

laboratorium

wydane

Lp.

Funkcja

Przedmiot uprawnienia

1

Specjalista ds.
spawalnictwa

Wykształcenie wyższe ze specjalnością
spawalnictwo i dyplom EWE/IWE

2

Specjalista ds.
zapewnienia
jakości

Wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe przy nadzorowaniu podobnych
konstrukcji

3

Kontrolerzy badań nieniszczących (NDT)

Minimum 2 stopień kwalifikacji wg PN EN
473

4

Spawacze,
operatorzy

Uprawnienia: spawacze wg PN-EN 287-1;
operatorzy wg PN-EN 1418

Tablica IV. Klasyfikacja stanowisk i odpowiadający im zakres kompetencji i odpowiedzialności
Table IV. Classification of work stations and their competence and duties range
Wytwórca
Stanowisko

Zakres kompetencji / odpowiedzialności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utrzymywanie współpracy z zamawiającym
Uczestnictwo w spotkaniach roboczych u zamawiającego
Prowadzenie korespondencji z zamawiającym
Nadzór nad harmonogramem postępu prac montażowych
Monitorowanie i kontrola kosztów oraz problemów technicznych związanych z kontraktem
Monitorowanie i kontrolowanie wszelkich prac realizowanych przez wszystkie podrzędne jednostki
Egzekwowanie praw, przepisów, warunków zamawiającego oraz zobowiązań umownych od wszystkich podległych jednostek

1.
2.
Kierownik
3.
robót
montażowych 4.
5.
6.
7.

Utrzymywanie współpracy z zamawiającym w celu realizowania prac montażowych zleconych zgodnie z przepisami,
warunkami ustalonymi przez zamawiającego oraz zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz zaleceniami
Przestrzeganie wymagań norm i przepisów
Zgłaszanie kierownikowi projektu wszystkich kwestii, takich jak postępy, wydajność, realizacja techniczna, sprawy operacyjne
Aktywne uczestniczenie i wspieranie procesu koordynacji prac montażowych
Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych w celu przedstawienia postępów prac montażowych
Prowadzenie korespondencji z zamawiającym w zakresie bieżącej realizacji prac
Koordynacja działań z podwykonawcami

1.
2.
3.
4.
Specjalista ds.
5.
spawalnictwa
6.
7.
8.
9.

Utrzymywanie współpracy z kierownikiem projektu oraz zamawiającym w sprawach dotyczących spawalnictwa
Uczestnictwo w spotkaniach roboczych u zamawiającego w sprawach dotyczących spawalnictwa
Opracowanie dokumentacji technologicznej dla procesów spawania (wps)
Nadzór nad pracami spawalniczymi, obróbki cieplnej i badaniami
Nadzór nad stosowaniem procedur spawalniczych
Nadzór nad jakością prac spawalniczych
Kontrola zgłaszanych do odbioru węzłów i odcinków prac
Wykonywanie dokumentacji roboczej i powykonawczej
Utrzymywanie współpracy z jednostką notyfikowaną w zakresie spawalnictwa

1.
2.
3.
Specjalista ds. 4.
zapewnienia 5.
jakości
6.
7.
8.
9.

Utrzymywanie współpracy z zamawiającym w sprawach dotyczących zapewnienia jakości
Uczestnictwo w spotkaniach roboczych u zamawiającego w sprawach dotyczących zapewnienia jakości
Koordynacja i organizacja pracy kontroli jakości
Kontrola międzyoperacyjna wynikająca z dokumentacji technicznej i dokumentacji jakościowej
Nadzór nad stosowaniem procedur jakościowych
Współudział w opracowywaniu harmonogramu prób i testów
Uczestnictwo z zamawiającym w inspekcjach odbiorowych, nadzorowanie prób i testów
Wykonywanie dokumentacji roboczej i powykonawczej
Utrzymywanie współpracy z jednostką notyfikowaną w zakresie kontroli jakości

Kierownik
projektu

1.

Specjalista
technolog

Utrzymywanie współpracy z zamawiającym w sprawach związanych z dokumentacją techniczną (montażową)
i technologią montażu
2. Uczestnictwo w spotkaniach roboczych u zamawiającego w sprawach dokumentacji technicznej (montażowej)
i technologii montażu
3. Nadzór nad dokumentacją otrzymaną od zamawiającego
4. Opracowywanie technologii montażu zgodnej z zakresem prac
5. Analiza wdrażania technologii montażu oraz aktualizacja przygotowanych technologii
6. Przygotowanie na bieżąco opracowań dotyczących mechanizacji prac konstrukcji pomocniczych
7. Analiza niezbędnego sprzętu transportowo-dźwigowego do wykonania prac montażowych
8. Współudział w wykonywaniu pomiarów montażowych
9. Monitorowanie działań związanych ze zmianami w projekcie
10. Sporządzanie dokumentacji powykonawczej

1.
2.
Specjalista ds. 3.
gospodarki
4.
materiałowej 5.
6.
7.

Utrzymywanie współpracy z zamawiającym w sprawach związanych z gospodarką materiałową i administracją
Uczestnictwo w spotkaniach roboczych u zamawiającego w sprawach związanych z gospodarką materiałową i administracją
Nadzór nad dokumentami związanymi z gospodarką materiałową
Nadzorowanie wszelkich transportów wewnętrznych na terenie budowy związanych z pracami montażowymi
Opracowywanie dla zleceniodawcy raportów zbiorczych z wykonywanych prac (dzienne, tygodniowe, miesięczne)
Nadzorowanie korespondencji budowy
Nadzorowanie wszelkich prac związanych z zapleczem biurowym i socjalnym

1.

Utrzymywanie współpracy z zamawiającym, współpraca organizacyjna w zakresie procedur ochrony środowiska i bhp,
w tym udział w obchodach bhp, uczestnictwo w spotkaniach komisji bhp
2. Koordynowanie działań związanych z projektem w zakresie ochrony środowiska i bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, normami oraz procedurami
3. Podejmowanie decyzji w zakresie organizacji ochrony środowiska i bhp
4. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej ochrony środowiska i bhp zgodnie z procedurami
Inspektor bhp
5. Współudział w określeniu technologii montażu i podnoszenia spawanego wyrobu
6. Udział w szkoleniach bhp dla pracowników
7. Analiza niezbędnego sprzętu transportowo-dźwigowego do wykonania prac montażowych
8. Kontrola prawidłowego wykorzystania i eksploatacji środków produkcji oraz ich zabezpieczenia
9. Przestrzeganie obowiązujących procedur, instrukcji oraz zasad postępowania obowiązujących na kontrakcie
10. Bieżąca kontrola stanu bezpieczeństwa prac
11. Inne wynikające z przepisów prawa w zakresie służby bhp
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Materiały podstawowe i dodatkowe
Według projektu do wykonania belki poprzecznej
należy zastosować jako materiał podstawowy stal
S355J2 (PN-EN 10025-2).
Do spawania jako materiału dodatkowego należy
użyć wg wymagań klienta drutu typu G3Si1 wg PN-EN
ISO 14341, gatunek IMT3 firmy Multimet. Jako osłonę
gazową należy zastosować mieszankę gazową M21
wg PN-EN ISO 14175.
Do przechowywania i wydawania materiałów spawalniczych ma zastosowanie procedura PJ-0023 Przechowywanie i wydawanie materiałów dodatkowych
do spawania.
Dla materiałów podstawowych i dodatkowych obowiązują dokumenty kontroli rodzaju 3.1 wg PN-EN
10204. Nie dopuszcza się do zastosowania materiałów
podstawowych lub dodatkowych niespełniających powyższego kryterium.

Przygotowanie stanowiska spawalniczego
Cięcie i przygotowanie elementów do spawania należy wykonać na przecinarce tlenowej ECKERT.
Do nagrzewania elementów spawanych należy używać palników propanowych typu PAP-241 P.
Do żłobienia elektropowietrznego należy używać
uchwytów do żłobienia typu Pomet UEP-B 500.
Do spawania półautomatycznego metodą 135 należy
stosować półautomaty ESAB typu ARISTO MIG 5000i.
Wszelkie urządzenie dźwignicowe powinny mieć
dopuszczenia do pracy wydane przez właściwy urząd.
Stanowisko spawalnicze powinno być zaopatrzone
w odpowiedni system wentylacji, osłony i inny wymagany sprzęt bhp oraz być zabezpieczone przed przeciągami, a temperatura panująca w pomieszczeniu powinna wynosić min. 10ºC.

Przygotowanie elementów belki
do spawania
Przygotowanie krawędzi do spawania powinno być
wykonane zgodnie z rysunkiem projektowym.
Powierzchnie łączonych elementów w miejscach
wykonywanych spoin powinny być szlifowane do metalicznego połysku na odległość 10 mm od ścianki rowka spawalniczego. Wszelkie inne uwagi zamieszczono
w instrukcji WPS.

Proces spawania elementu
Proces spawania należy przeprowadzić zgodnie
z roboczym planem spawania i przynależnymi do niego instrukcjami technologicznymi spawania (WPS),
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które określają procesy przygotowania złącza, wykonania spoin sczepnych, spawania i obróbki cieplnej
(jeśli jest wymagana).
Każdy spawacz po wykonaniu spoiny zobowiązany jest do potwierdzenia jej wykonania przez
złożenie własnoręcznego podpisu w dzienniku spawania.
Każde złącze powinno być opisane, umożliwiając
jednoznaczną jego identyfikację.

Kolejność wykonywanych operacji
W pierwszej kolejności wykonywane są spoiny dla
detali zamocowanych na obrotniku/manipulatorze –
szczegół II na rysunku 1 – w kolejności układania spoin: 2, 7, 6, 3, 4, 5, 15, 16.
Potem następuje wykonanie części środkowej konstrukcji, ustawienie na stole montażowym i wykonanie
spoin sczepnych elementów: 3, 4, 12, 13.
Kolejnym etapem produkcji jest ustawienie detalu II z zachowaniem odpowiedniej szczeliny na
przetop i wykonanie na gotowo spoin wg kolejności:
17, 18, 24, 25, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 23.
Po zakończeniu prac spawalniczych przystępuje się do wykonania badań NDT zgodnie z zakresem
roboczego planu spawania, a następnie wykonuje się
kontrolę wymiarów i geometrii elementu.

Opracowanie dokumentacji jakościowej
Ostatnim etapem prac jest odbiór wykonanego elementu przez klienta i sporządzenie dokumentacji jakościowej, która powinna zwierać:
– uprawnienia zakładu – posiadane certyfikaty, zezwolenia,
– listę kontrolną procesu spawania,
– protokoły kwalifikacji technologii spawania (WPQR),
– instrukcje technologiczne spawania (WPS),
– robocze plany spawania wraz z rysunkami rozmieszczenia spoin i ich identyfikacją,
– listę wykonanych spoin zawierającą informację
dotyczącą spawacza wykonującego połączenie,
datę wykonania połączenia oraz rodzaj wykonanych badań nieniszczących wraz z numerem
raportu,
– listę spawaczy biorących udział w produkcji wraz
z ich uprawnieniami,
– listę personelu badań nieniszczących wraz z uprawnieniami,
– listę rysunków technicznych przynależnych elementowi,
– raporty z badań nieniszczących,
– protokoły pomiarowe,
– protokoły kontroli klienta/protokół przekazania.

Podsumowanie
Przygotowując plan produkcji spawalniczej należy mieć na uwadze możliwości produkcyjne zakładu,
oczekiwania klienta, normy i przepisy prawne, kompetencje pracowników. Podczas fazy planowania
można wykryć istotne luki w wyposażeniu warsztatowym, braki w personelu, niejednoznaczne zapisy
prawne bądź niezgodności dokumentacji technicznej
ze stanem faktycznym, dzięki czemu można precyzyjnie przygotować zlecenie do realizacji. Ponadto
wykrywając istotne uchybienia, można wprowadzić
poprawki, które mogą znacznie usprawnić proces
produkcji.

Nawet w dobrze przygotowanym planie nie da
się przewidzieć wszystkich problemów mogących
wystąpić podczas realizacji prac spawalniczych.
Dlatego istotny jest właściwy dobór ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, zarówno na stanowiska kadry inżynierskiej
(zwłaszcza personel nadzoru spawalniczego), jak
i na stanowiska robotnicze (spawacze, operatorzy),
którzy dzięki doświadczeniu i kulturze technicznej
mogą sprawnie i kompetentnie rozwiązać napotkane podczas realizacji zlecenia problemy, a to z kolei
przekłada się na wysoki poziom jakości wykonanej
usługi i satysfakcję klienta z produktu.

Nowości wydawnicze

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
w inżynierii materiałowej
Maria Trzaska, Zdzisław Trzaska
Format: B5, miękka okładka
Liczba stron: 163
ISBN 978-83-7207-873-5
Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
Rozwój techniki stawia materiałom coraz większe wymagania,
szczególnie w zakresie ich trwałości oraz dostosowania właściwości do zastosowań i przewidywanych warunków eksploatacji.
Głównymi przyczynami degradacji materiałów podczas pracy
elementów urządzeń są wzajemne oddziaływania materiałów,
przenoszone obciążenia mechaniczne oraz korozyjne działanie
środowiska. Wpływ tych elementów na czas przydatności części maszyn i konstrukcji do użycia można jedynie ograniczyć, nie
można ich wyeliminować. O ile przenoszenie obciążeń realizowane jest najczęściej przez całą objętość materiału użytego do
wykonania części, to ich powierzchnia narażona jest na działanie
różnorodnych czynników degradujących, których właściwości ulegają ciągłym zmianom skutkiem nasilenia procesów niszczących
materiały z powodu niekorzystnych reakcji chemicznych w coraz
bardziej skażonym środowisku.
Analiza właściwości korozyjnych materiałów metalowych dokonywana jest wieloma metodami, w tym metodami elektrochemicznymi umożliwiającymi kontrolę zachodzących procesów oraz przez
pomiary wielkości charakterystycznych przy zastosowaniu technik
informatycznych, np. cyfrowej obróbki sygnałów.
Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w inżynierii materiałowej Marii i Zdzisława Trzaska jest monografią przedstawiającą podstawy metod badań stosowanych w chemii fizycznej, elektrochemii i fizyce ciała stałego oraz w inżynierii elektrochemicznej,
m.in. w opisie procesów korozji. Metoda ta pozwala na ustalenie

wielu właściwości materiałów oraz określenie procesów i zjawisk
zachodzących na granicy faz elektrolit–elektronowo przewodzący
materiał. Monografia zawiera szczegółowe wskazania dotyczące
stosowania elektrochemicznej spektroskopii w badaniach procesów korozyjnych metali – omówione zostały również zagadnienia
związane z odpornością korozyjną stali, miedzi i niklu.
Książka zawiera pięć rozdziałów, w których przedstawiono: zagadnienia związane z procesami elektrochemicznymi wraz z właściwościami roztworów i elektrolitów, analogie procesów w układach
elektrochemicznych i obwodach elektrycznych, charakterystykę
procesów korozji elektrochemicznej, opis i zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej wraz z podstawowymi zależnościami opisującymi metodę oraz opis metod badania odporności
korozyjnej metali i ich charakterystykę.
Publikacja przedstawiająca metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej może być interesująca dla studentów, pracowników naukowych i inżynierów specjalizujących się w szeroko
pojętym obszarze elektrochemii, inżynierii materiałowej i ochronie
antykorozyjnej materiałów i urządzeń stosowanych w praktyce.
Forma wypowiedzi i słownictwo użyte w publikacji są zrozumiałe
dla czytelnika nie zajmującego się wcześniej zagadnieniami spektroskopii. Opisy poparte są licznymi rysunkami pozwalającymi, łatwiejszą analizę i zrozumienie omawianych zagadnień.
Lechosław Tuz
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Jacek Słania

Plan spawania carg płaszcza
pieca obrotowego
Plan of welding of rotary kiln shell ring
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono praktyczny przykład planu spawania carg pieca obrotowego. Przywołano normy
oraz inne dokumenty niezbędne przy opracowywaniu
planu spawania tego typu urządzeń. Omówiono zestawienie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz wymagane kwalifikacje spawaczy. Zamieszczono klasyfikację stanowisk i odpowiadający im zakres
kompetencji i odpowiedzialności. Omówiono kolejność
montażu i spawania elementów carg, zakres zagadnień
kontroli przed, w trakcie oraz po spawaniu.

The example of welding plan of rotary kiln shell ring
was presented. The standards and other necessary documents were called. The set of parent, auxiliary welding
materials and the required welders qualifications were
also described. Classification of welding stands and the
range of their competency and obligations were given.
The sequence of rotary kiln shell rings assembly and welding was discussed. The issues on testing and inspection
before, during and after welding were mentioned.

Wstęp
Plan spawania może mieć postać instrukcji przewidzianej do stosowania w zakładach wykonujących produkcję spawalniczą [1÷3].
Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie prawidłowego wykonania złączy spawanych podczas montażu carg płaszcza pieca obrotowego cementowni.
Przedmiotem instrukcji jest określenie warunków
wykonania: wycięcia (docięcia na wymiar) carg „starych” pozostających, montażu carg „nowych” w zespoły i wykonania złączy spawanych oraz montażu zespołów carg na podporach i wykonania złączy spawanych.
Instrukcja dotyczy złączy doczołowych ze spoiną
obwodową, wykonywanych metodami: 111 – elektrodą
otuloną (spoiny sczepne, warstwa przetopowa i podpawanie) i 135 – MAG (warstwy wypełniające).
Zakres instrukcji obejmuje: przygotowanie brzegów do spawania, montaż carg w zespoły oraz przygotowanie złączy, spawanie zespołów carg, montaż
zespołów na podporach, spawanie pieca, obróbkę
cieplną złączy, materiały podstawowe i dodatkowe,
stanowiska spawalnicze i sprzęt spawalniczy, kwalifikacje personelu spawalniczego, przebieg procesu

Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice.
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spawania, naprawę wadliwych odcinków spoin, dziennik spawania, kontrolę wstępną procesu spawania,
kontrolę bieżącą procesu spawania i kontrolę końcową procesu spawania.

Odpowiedzialność i uprawnienia
Główny spawalnik odpowiedzialny jest za ogólny
nadzór nad prawidłowością prac spawalniczych wykonywanych podczas spawania carg pieca obrotowego.
Uprawniony jest do kontroli zgodności prowadzenia
procesu z ustalonymi wymaganiami.
Kierownik budowy/inżynier budowy odpowiedzialny jest za bezpośredni nadzór nad procesem
montażu pieca, w tym za dobór osób wykonujących
poszczególne etapy prac, zabezpieczenie w sprzęt,
materiały pomocnicze i zachowanie warunków bhp
przez podległy personel. Odpowiedzialny jest również za wyznaczenie osób do przeprowadzania kontroli prawidłowości prowadzenia procesu. Uprawniony jest do decyzji i wydawania poleceń podległemu
personelowi, związanych z procesem prowadzonym
na budowie.
Mistrz, brygadzista odpowiedzialny jest za prowadzenie procesu zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonanie poleceń przełożonych dotyczących prowadzonego procesu i organizacji pracy
spawaczy.

Materiały podstawowe i dodatkowe
do spawania i cięcia
Cargi wykonane są ze stali St41K o grubości
30÷60 mm oraz ze stali 16Mo3 o grubości 60 mm.
Do spawania carg ze stali St41K metodą 111 – elektrodą otuloną należy stosować elektrody EB 150 firmy
ESAB (wg EN 499: E 42 4 B 42) o średnicy 3,2 mm
i 4 mm (spoiny sczepne, warstwa przetopowa, pierwsza warstwa wypełniająca). Elektrody przed spawaniem należy podsuszyć, zgodnie z zaleceniem ich producenta, przez 2 h w temperaturze 350°C. Suszenie
powinno odbywać się w przeznaczonych do tego celu
suszarkach. Po wysuszeniu, podczas prowadzenia
prac spawalniczych elektrody należy przetrzymywać
w termosach. Dopuszcza się zastosowanie elektrod
innych producentów pod warunkiem zachowania analogicznych parametrów.
Do spawania carg metodą MAG (półautomatycznie) należy stosować drut o średnicy 1,2 mm, CastoMag 45252 firmy Castolin lub OK AristoRod 13.09
firmy ESAB (wg AWS A5.28: ER80S-G). Dopuszcza
się zastosowanie drutów innych producentów pod warunkiem zachowania analogicznych parametrów. Jako
gaz osłonowy zaleca się stosować gaz M21 (82% Ar +
18% CO2) lub (80% Ar + 20% CO2), a do cięcia termicznego tlen i acetylen. Drut spawalniczy, elektrody i gaz
osłonowy powinny mieć atesty materiałowe.

Stosowany sprzęt
– Do cięcia i ukosowania mechanicznego brzegów
carg stosować urządzenie do cięcia – sekator z palnikiem acetylenowo-tlenowym.
– Do cięcia ręcznego stosować palniki acetylenowotlenowe typu PC-116A.
– Do spawania metodą MAG stosować półautomaty
typu MAGPOL, CastoMIG 402, MAGOMIG 500 lub
podobne.
– Do spawania automatycznego stosować traktor
spawalniczy Railtrac FW1000L firmy ESAB.
– Do żłobienia grani stosować palniki acetylenowo-tlenowe z dyszami do żłobienia oraz szlifierki kątowe.
– Do podgrzewania stosować promienniki gazowe
(propan-butan) oraz palniki gazowe, np. PG22A,
PG216A lub podobne.

Personel spawalniczy
Ogólny nadzór nad pracami spawalniczymi sprawuje główny spawalnik (inżynier spawalnik). Bezpośrednio na budowie prace nadzoruje kierownik budowy/
inżynier budowy.
Proces cięcia acetylenowo-tlenowego mogą prowadzić pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie potwierdzone wpisem do książki spawacza lub

zaświadczeniem wewnątrzzakładowym potwierdzającym kwalifikacje przecinacza gazowego.
Proces spawania mogą prowadzić spawacze, którzy oprócz podstawowego przeszkolenia spawalniczego posiadają uprawnienia wg PN-EN 287 m.in. 135
P BW 1.1 dla metody MAG i 111 P BW 1.1 dla metody spawania elektrodą otuloną z uwzględnieniem
grubości i pozycji spawania. Ponadto do obsługi
traktora spawalniczego wymagane jest uprawnienie
operatora wg PN-EN 1418. Posiadane uprawnienia
powinny być potwierdzone wpisem do książeczki
spawacza lub odpowiednim świadectwem. Każdy
spawacz powinien być wyposażony w indywidualny
stempel. Spawacz zobowiązany jest oznakować tym
stemplem spoiny przez siebie wykonane w odległości
ok. 20 mm od brzegu spoiny – jeden znak na każdym
metrze bieżącym spoiny.
Jeżeli spoina wielowarstwowa wykonana jest przez
dwóch spawaczy, to wybijają oni swoje znaki w bezpośrednim sąsiedztwie. Analogiczne zasady oznakowania dotyczą operatorów.

Opis postępowania
Wycięcie cargi starej i przygotowanie brzegów do
spawania
– Strefę szerokości ok. 100 mm od linii cięcia płaszcza pieca dokładnie oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń.
– Wytrasować linię cięcia płaszcza.
– Za pomocą punktaka wybić na linii cięcia punkty
co ok. 20÷30 mm.
– Zamontować podpory pieca.
– Zamontować rozpory wewnątrz płaszcza pieca.
– Zamontować na płaszczu tor jazdy sekatora oraz
sekator.
– Podwiesić za pomocą dźwigu wymieniany element
cargi.
– Przeprowadzić proces cięcia płaszcza wzdłuż wyznaczonej linii cięcia, pozostawiając w dolnej części płaszcza odcinek ok. 1000 mm.
– Wykonać cięcia po obydwu końcach wymienianego elementu, pozostawiane w górnej części płaszcza odcinki dociąć przy użyciu palników ręcznych
i usunąć wyciętą cargę za pomocą dźwigu.
– Za pomocą sekatora zukosować brzegi płaszcza
przeznaczone do spawania zgodnie z odpowiednią kartą technologiczną.
– Przygotowany (cięty termicznie) brzeg oszlifować
przy użyciu szlifierki do metalicznego połysku.
Podczas szlifowania usunąć warstwę o grubości min. 1 mm. Zwrócić uwagę, czy nie występują rozwarstwienia blach, z których wykonany jest
płaszcz pieca. O przypadku stwierdzenia rozwarstwień niezwłocznie poinformować osobę nadzorującą w celu uzyskania decyzji o toku dalszego
postępowania.
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Montaż carg w zespoły
– Oczyścić brzegi nowych carg oraz pas ok. 30 mm
od brzegu do metalicznego połysku.
– Ustawić cargi na obrotniku rolkowym.
– Za pomocą śrub i jarzm oraz kątowników dystansowych o grubości ścianki 4 mm ustawić cargę w prawidłowym położeniu względem osi płaszcza pieca
i przygotować złącze zgodnie z kartą technologiczną spawania (liczba śrub i jarzm wg potrzeb montażowych). Zwrócić uwagę na wzajemne maksymalne przesunięcie spoin wzdłużnych sąsiadujących
carg. Zamontować śruby i jarzma ustalające położenie carg (liczby śrub i jarzm wg potrzeb montażowych). Jeżeli w celu kontroli bicia promieniowego
wykonywany będzie obrót, to cargi przed obrotem
należy połączyć za pomocą odpowiedniej liczby
płaskowników (lasz) łączących scalane cargi, przyspawanych po wewnętrznej stronie płaszcza carg.
Montaż cargi (zespołu carg) na podporach pieca
– Oczyścić brzegi przygotowane do spawania carg
oraz pas ok. 30 mm od brzegu do metalicznego
połysku.
– Wstawić przy użyciu dźwigu nową cargę.
– Za pomocą śrub i jarzm oraz kątowników dystansowych o grubości ścianki 4 mm ustawić cargę
we właściwym położeniu względem osi płaszcza
pieca i przygotować złącze zgodnie z kartą technologiczną. Zwrócić uwagę na wzajemne maksymalne przesunięcie spoin wzdłużnych sąsiadujących carg. Zamontować śruby i jarzma ustalające
położenie carg (liczba śrub i jarzm wg potrzeb
montażowych). Jeżeli w celu kontroli bicia promieniowego pieca wykonywany będzie obrót pieca to
cargi przed obrotem należy połączyć za pomocą
odpowiedniej liczby płaskowników (lasz) łączących scalane cargi, przyspawanych po wewnętrznej stronie płaszcza pieca.
Sczepianie
– Po ustaleniu właściwego położenia carg ustawić
rusztowanie i przykryć osłoną brezentową, w celu
zabezpieczenia miejsca spawania przed wpływami warunków atmosferycznych (wiatr, opad). Przy
spawaniu wewnątrz pieca, w razie potrzeby rozwiesić kurtyny osłaniające strefę spawania przed
przeciągami, które utrudniałyby spawanie oraz
przyczyniłyby się do szybkiego chłodzenia spoin.
– Od wewnętrznej strony złącza zamontować promienniki gazowe. Proces podgrzewania prowadzić
do uzyskania temperatury 120÷160oC. Temperaturę należy badać termometrem lub termoindykatorem kredkowym (termokredką) po stronie
zewnętrznej cargi w odległości min. 100 mm od
brzegu złącza. Dopuszcza się miejscowe dogrzewanie palnikami gazowymi. Temperaturę utrzymywać przez cały okres spawania. Minimalna temperatura w czasie spawania powinna być większa niż
100°C. Podgrzewanie dotyczy carg ze stali 16Mo3
oraz St41K o grubości większej niż 30 mm.
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Przygotowane złącze sczepiać wg odpowiedniej
karty technologicznej. Wykonać 8 spoin sczepnych długości 800÷1000 mm, np. trzy wewnątrz
pieca, pozostałe zaś po jego zewnętrznej stronie.
W przypadku spawania zespołów umieszczonych
na obrotniku, spoiny sczepne można układać tylko
po zewnętrznej stronie cargi.
Analogicznie wykonać sczepianie drugiego końca
cargi. Podczas spawania sukcesywnie usuwać kątowniki (blachy) dystansowe.
Zajarzanie łuku spawalniczego powinno następować na ukosowanym brzegu rowka, bezpośrednio
przy szczelinie, w miejscu tak dobranym, aby miejsce zajarzenia w czasie spawania zostało przetopione. Zabrania się zajarzania łuku poza obszarem rowka spawalniczego.

Spawanie
– Przed przystąpieniem do spawania należy dokładnie obejrzeć spoiny sczepne. W przypadku wykrycia pęknięć w spoinach sczepnych, spoinę taką
należy bezwzględnie wyciąć i ułożyć na nowo.
– Ułożyć ręcznie, elektrodą otuloną warstwę przetopową wg właściwej karty technologicznej. Końce spoin sczepnych przed ułożeniem warstwy
przetopowej wyszlifować na klin, zgodnie z kartą technologiczną, w celu uzyskania łagodnego
przejścia spoiny przetopowej ze spoiną sczepną
i uniknięcia ewentualnych wad. Warstwę powinni
układać dwaj spawacze po zewnętrznej stronie
płaszcza (od boków ku górze połowę obwodu,
następnie wykonać obrót pieca o 180o i ułożyć
warstwę przetopową na drugiej połowie płaszcza
w sposób analogiczny). W przypadku braku możliwości wykonywania obrotu, warstwę przetopową układać jednocześnie przez dwóch spawaczy
po przeciwnych stronach obwodu cargi. Warstwę
przetopową układać ze szczególną starannością. Ze względów uwarunkowanych np. brakiem
możliwości obrotu, dopuszcza się możliwość innego rozkładu układania ściegów. Dopuszczenie takie musi być każdorazowo zaakceptowane
przez nadzór spawalniczy budowy.
– Warstwę przetopową oczyścić i wyszlifować za
pomocą szczotki i szlifierki.
– W przypadku stwierdzonej przez nadzór spawalniczy potrzeby ułożyć ręcznie, elektrodą otuloną,
pierwszą warstwę wypełniającą wg właściwej karty technologicznej. Przestrzegać zasady przesunięcia końców kolejnych ściegów.
– Układać półautomatycznie warstwy wypełniające
(ścieg 2, 3, 4 i następne) wg właściwej karty technologicznej. Kolejność układania jak w pkt. 2.
– Po wypełnieniu min. połowy grubości zewnętrznego rowka spawalniczego można rozpocząć
usuwanie jarzm i śrub ściągających. Należy je
odcinać palnikiem, a miejsca po ich przyspawaniu wyszlifować. Zwracać szczególną uwagę, by
nie uszkodzić powierzchni cargi. Zabrania się
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odrywania jarzm metodami udarowymi, powodującymi miejscowe wyrwania materiału.
Wyżłobić grań metodą żłobienia elektropowietrznego lub żłobienia palnikiem acetylenowo-tlenowym. Powierzchnie po żłobieniu wyszlifować do
metalicznego połysku. Grań można wyżłobić również tylko przy użyciu szlifierek.
Ułożyć wewnętrzne ściegi wypełniające zgodnie
z odpowiednią kartą technologiczną. Spawanie
powinni wykonywać jednocześnie dwaj spawacze
od boków ku górze połowę obwodu zewnętrznego
i od dołu ku górze połowę obwodu wewnętrznego.
Obrócić piec o 180°, jeśli to możliwe, i uzupełnić
warstwę. Spawać metodą kaskadową. Podczas
spawania każdej warstwy obracać piec o 180°.
Przed ułożeniem ściegu następnego, poprzedni
dokładnie oczyścić za pomocą szlifierki i szczotki. Podczas układania kolejnych warstw należy
przestrzegać zasady przesunięcia końców sąsiednich warstw o min. 30 mm.
Jednocześnie układać zewnętrzne i wewnętrzne
ściegi wypełniające.
Proces spawania należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw i przestojów, które powodowałyby
wielokrotne studzenie i nagrzewanie wykonywanego złącza.
Dopuszcza się wykonywanie warstw wypełniających metodą automatyczną, przy użyciu
traktora spawalniczego. Dopuszczenie takie
uwarunkowane jest jednak koniecznością wcześniejszego wykonania prób pozwalających na
uzyskanie uznania takiej technologii spawania.
Po uzyskaniu uznania do niniejszej instrukcji
zostaną dołączone odpowiednie karty technologiczne spawania.
Po ukończeniu spawania konieczne jest badanie
wizualne na całej długości wykonanego złącza
oraz zalecone badania ultradźwiękowe i inne wg
zaleceń inwestora. Osoby prowadzące badania
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje. Wymagania jakościowe dla złączy spawanych (poziom C wg PNEN 5817).
Odcinki spoiny zawierające niedopuszczalne
niezgodności należy naprawić przez szlifowanie
lub żłobienie z wyszlifowaniem miejsca po żłobieniu albo spawanie.
Wadliwe spoiny powinien poprawiać spawacz, który daną spoinę wykonał. Dopuszcza się również
dokonywanie poprawek przez innego spawacza
posiadającego wymagane uprawnienia. Spawacz
ten po wykonaniu poprawek wybija znak obok znaku spawacza, który wykonał poprawianą spoinę.
Do spawania wadliwych odcinków spoin należy
użyć takich samych materiałów dodatkowych, jakich użyto do wykonania spoiny, stosując te same
zasady spawania.
W przypadku wystąpienia pęknięć w spoinach, dla
każdej naprawionej należy sporządzić kartę operacyjną, uwzględniając w niej: przebieg i długość
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pęknięcia, ewentualność wiercenia otworów na
końcach pęknięcia przed jego usuwaniem, sposób
przygotowania rowka spawalniczego oraz parametry spawania.
W przypadku naprawiania spoin, miejsce naprawy
podlega ponownej, obowiązkowej całkowitej kontroli na długości złącza.
Po wykonaniu zaleconych badań złącza carg
ze stali 16Mo3 należy poddać obróbce cieplnej
(600÷650oC przez okres ok. 2 min na każdy mm
grubości). Szczegółowy plan obróbki cieplnej
opracowywany jest w uzgodnieniu z firmą wykonującą obróbkę. Z procesu obróbki cieplnej każdego
złącza wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
wykresy z urządzenia rejestrującego parametry
obróbki.

Dziennik spawania
Podczas prowadzenia prac spawalniczych kierownik budowy obowiązany jest na bieżąco prowadzić Dziennik spawania, w którym odnotowywane są
wszystkie istotne dla procesu sytuacje.

Kontrola wstępna procesu spawania
Kontrola spawacza i stanowiska spawania
– sprawdzić posiadanie przez spawaczy wymaganych kwalifikacji;
– sprawdzić prawidłowość wyposażenia osobistego
spawaczy (odzież ochronna, rękawice, tarcze spawalnicze, posiadanie indywidualnego znaku spawacza);
– sprawdzić stan urządzeń spawalniczych, prawidłowość połączeń przewodów elektrycznych, stan izolacji i uchwytów elektrodowych;
– sprawdzić stan palników i sekatora;
– sprawdzić stan reduktorów i przewodów gazowych;
– sprawdzić stanowisko spawania, jego zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. oraz zabezpieczenia
przed wpływem warunków atmosferycznych;
– stwierdzone niezgodności bezwzględnie usunąć
przed rozpoczęciem procesu spawania.
Kontrola przygotowania złącza
– sprawdzić zgodność przygotowania brzegów do
spawania z kartą operacyjną;
– sprawdzić, czy na brzegach nie występują wady
hutnicze (rozwarstwienia, żużle, pęcherze itp.) lub
wady pochodzące od operacji cięcia i ukosowania;
– po zamontowaniu cargi sprawdzić wymiary całego
złącza (kąt rowka, odstęp) oraz prawidłowość zastosowania przyrządów mocujących;
– sprawdzić, czy właściwie prowadzony jest proces
podgrzewania przed spawaniem;
– stwierdzone niezgodności bezwzględnie usunąć
przed rozpoczęciem procesu spawania.
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Kontrola materiałów dodatkowych
– sprawdzić gatunek i średnicę drutu spawalniczego
i elektrod na zgodność z instrukcjami technologicznymi spawania (WPS);
– sprawdzić prawidłowość suszenia i przechowywania elektrod;
– sprawdzić rodzaj gazu osłonowego;
– stwierdzone niezgodności bezwzględnie usunąć
przed rozpoczęciem procesu spawania.
Kontrola wykonania spoin sczepnych
– sprawdzić zgodność wykonania spoin sczepnych
z kartą operacyjną oraz jakość ich wykonania,
szczególną uwagę zwrócić na ewentualne wystąpienie pęknięć w spoinach;
– sprawdzić, czy końce spoin sczepnych zeszlifowano przed układaniem warstwy przetopowej na klin.
Zapisy z kontroli wstępnej
– fakt przeprowadzania kontroli wstępnej oraz jej wyniki odnotować w Dzienniku spawania, w razie wystąpienia niezgodności usunąć je i poddać ponownej kontroli;
– przeprowadzenie wszystkich wymienionych czynności kontrolnych oraz usunięcie stwierdzonych
niezgodności jest warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu spawania.

Kontrola bieżąca procesu spawania
Kontrola prowadzenia procesu
– sprawdzić ogólną prawidłowość (technikę spawania) i sumienność pracy spawacza;
– sprawdzić zgodność warunków spawania z ustaloną technologią (gatunek i średnicę drutu elektrodowego, natężenie i biegunowość prądu, rodzaj
i natężenie przepływu gazu osłonowego, czyszczenie poszczególnych ściegów, żłobienie grani,
szlifowanie po żłobieniu);
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– sprawdzić jakość i wykonanie poszczególnych ściegów, prawidłowość ich układania, zachowanie przesunięcia i rozpoczęcia sąsiednich warstw itp.;
– sprawdzić, czy spawacze wykonujący prace spawalnicze przestrzegają postanowień przepisów bhp i ppoż.;
– wykryte niezgodności niezwłocznie usunąć.
Zapisy z kontroli bieżącej
– sprawdzić, czy na bieżąco prowadzony jest Dziennik spawania;
– fakt przeprowadzania kontroli odnotować w Dzienniku spawania.

Kontrola końcowa procesu spawania
Kontrola prawidłowości wykonanego złącza
– sprawdzić, czy wszystkie uwagi i zalecenia z kontroli wstępnej i bieżącej zostały zrealizowane;
– przeprowadzić badanie wizualne całej długości spoiny w celu wykrycia wad zewnętrznych;
– skontrolować wymiary spoiny na zgodność z wymaganiami;
– wykonać badania penetracyjne i ultradźwiękowe
spoin;
– zakwalifikować do poprawy odcinki spoiny zawierające wady niedopuszczalne i wyraźnie je oznaczyć.
Znakowanie spoin
– sprawdzić oznaczenie spoiny przez wykonujących
ją spawaczy;
– sprawdzić, czy oznaczenia spoiny są zgodne
z oznaczeniami wpisanymi do Dziennika spawania.
Zapisy z kontroli końcowej
– fakt przeprowadzenia i wyniki kontroli końcowej
odnotować w Dzienniku spawania.
Załączniki do instrukcji
– instrukcje technologiczne spawania (WPS)
– dziennik spawania

Podsumowanie

Literatura

Przedstawiona instrukcja stanowi przykład planu spawania. Obejmuje ona zagadnienia związane
z zakresem odpowiedzialności osób realizujących
produkcję spawalniczą, wymaganiami dotyczącymi
stosowanych materiałów podstawowych i dodatkowych oraz technologii spawania. Szczególnie szeroko przedstawiono w niej sposób postępowania
przy montażu i spawaniu kolejnych elementów carg.
Dokładnie przedstawiono zakres zagadnień kontroli podczas wszystkich etapów procesu spawania.
Przedstawiona instrukcja może być wykorzystana
jako przykład przy opracowywaniu planów spawania
tego typu urządzeń.

[1] Słania J., Urbańczyk P.: Technologia wytwarzania oraz plan
kontroli jakości gazoszczelnych ścian rurowych kotła pyłowego wytwarzanego w oparciu o normę PN-EN 12952-5.
Przegląd Spawalnictwa 12/2009:19-27.
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[2] Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego.
Przegląd Spawalnictwa 4/2010:9-18.
[3] Słania J., Kwiecień L., Jarosiński J.: Plan spawania kotłów
płomienicowo-płomieniówkowych. Przegląd Spawalnictwa
6/2010:32–40.
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Wpływ nacisku na właściwości
tribologiczne napoin wielowarstwowych
z brązu CuSn6 nakładanych
na podłoże stalowe metodą MIG
Influence of the pressure on tribological properties
of multilayer CuSn6 bronze welds padded
on the steel base by the MIG method
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu nacisku na właściwości tribologiczne napoin jedno- i dwuwarstwowych z brązu CuSn6, nakładanych na podłoże
stalowe metodą MIG. Napoiny wykonano ze stałymi
technologicznymi parametrami napawania gwarantującymi odpowiednią jakość i mały udział materiału podłoża
w napoinie przy zapewnieniu właściwego związania jej
z materiałem podłoża. Badania tribologiczne przeprowadzono na tribotesterze T-05 jako porównawcze z brązem odlewanym o takim samym składzie chemicznym.
Współczynniki tarcia i zużycia liniowego połączeń pracujących ślizgowo wyznaczono w środowisku smarnym
oleju mineralnego i syntetycznego przy naciskach 3 MPa
i 10 MPa. Badania z większym obciążeniem miały wskazać, w jakim stopniu zwiększenie nacisku wpływa na
zmianę właściwości tribologicznych rozważanych napoin. Podczas badań stwierdzono różnicę współczynnika
tarcia związaną z liczbą warstw w napoinie i rodzajem
środowiska smarnego. Zaobserwowano zmianę zużycia
liniowego dla różnych obciążeń oraz dla próbek jednowarstwowych w stosunku do próbek dwuwarstwowych
i porównawczych.

Results of tribological tests on single- and double layer CuSn6 bronze pad welds on the steel base fabricated
by the MIG method are presented. The technological parameters were held constant during the padding which guaranteed an adequate quality of the welds and a small
base material fraction. The tribological tests were made
using the tribotester T-05 and the results were compared
with these for the cast bronze of the same chemical composition. Friction coefficients and linear wear of pairs under sliding were measured for the lubricating environment
of mineral and synthetic oils with pressure 3 and 10 MPa.
The investigation revealed the dependence of the friction
coefficient on the number of layers in the weld pad and on
the lubricating environment. Changes of the linear wear
were observed for different loads and for single layer samples compared double layer and comparative samples.

Wstęp

Prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa, dr inż.
Stanisław Krawczyk, dr inż. Tomasz Góral
– Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.

Brąz cynowy jest materiałem, który znajduje zastosowanie do wytwarzania powierzchni odpornych na korozję i powierzchni łożysk ślizgowych. Nanoszony jest
na powierzchnie w celu przywrócenia częściom maszyn
pierwotnych właściwości, utraconych w wyniku zużycia,
ale także w celu nadania powierzchniom nowo wytwarzanych elementów odpowiednich cech użytkowych.
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Jedną ze spawalniczych metod nanoszenia brązu cynowego na metalowe podłoże jest napawanie metodą MIG.
Badania tribologiczne warstw brązu cynowego nanoszonego z naciskiem 10 MPa na podłoże stalowe
miały określić, czy wpłynie on na zmianę właściwości
tych napoin i brązu odlewanego, w porównaniu do pracujących pod mniejszym naciskiem 3 MPa.
Wyniki badań tribologicznych dla nacisków 3 MPa
wykazały, że napoiny jednowarstwowe mają wyższy
współczynnik tarcia niż napoiny dwuwarstwowe i próbki z brązu odlewanego, a dla napoin dwuwarstwowych
współczynnik tarcia był podobny jak dla brązu odlewanego bez względu na rodzaj zastosowanego oleju:
syntetycznego czy też mineralnego [1]. Podobnie nie
zaobserwowano istotnych różnic w przypadku zużycia
liniowego zarówno pomiędzy próbkami pracującymi
w środowiskach obu wymienionych wyżej olejów, jak
i pomiędzy próbkami z napoinami jedno- i dwuwarstwowymi oraz z brązu odlewanego.
Zakres badań obejmował nałożenie napoin jednoi dwuwarstwowych metodą MIG na podłoże stalowe
ze stałymi technologicznymi parametrami napawania.
Z napawanych elementów oraz z brązu lanego wycięto
próbki do badań tribologicznych. Próbki poddano badaniom na tribotesterze T-05, wyznaczając współczynniki tarcia oraz zużycie liniowe w środowisku smarnym
oleju mineralnego i syntetycznego.

Technologia napawania powłok
z brązu cynowego CuSn6
Napoiny z brązu wykonano, wykorzystując do napawania metodę MIG, szczegółową omówioną w pracy [1]. Zastosowano drut elektrodowy z brązu cynowego CuSn6 o procentowym składzie chemicznym 6 Sn;
0,2 P; reszta Cu, zgodnie z normą DIN 1733. Jako
materiał podłoża wykorzystano stal węglową wyższej
jakości gatunku 45, w postaci próbek płaskich o wymiarach 420 x 120 x 23 mm. Stal ta jest powszechnie stosowana w produkcji części maszyn. Napoiny
z brązu w celu zapewnienia powtarzalności parametrów wykonano na zmechanizowanym stanowisku badawczym, w skład którego wchodził półautomat spawalniczy OPTYMAG-501.
Korzystając z technologicznych parametrów napawania przedstawionych w tablicy I, wykonano napoiny
jedno- oraz dwuwarstwowe, z których wycięto próbki
do badań tribologicznych. Podczas procesu napoiny
w warstwie układano z zakładką wynoszącą połowę
szerokości wcześniej ułożonego ściegu. Zastosowane
parametry pozwalają uzyskać napoiny z minimalnym
udziałem metalu podłoża w napoinie, wynoszącym
ok. 5%. Przekroje poprzeczne napoin zaprezentowano na rysunku 1. Dla próbek jednowarstwowych najmniejsza wartość wysokości wrębu h wynosiła 2,2 mm,
a dla dwuwarstwowych 5,5 mm. Maksymalna głębokość wtopienia g nie przekraczała 1,1 mm dla obydwu
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rodzajów napoin.

Tablica I. Technologiczne parametry napawania zastosowane do
układania ściegów w warstwach
Table I. The technological parameters of the padding used for beadon-plate in the layers
Technologiczny
parametr napawania
Prędkość podawania drutu
elektrodowego
Napięcie łuku

Wartość
5,5 m/min
23 V

Prędkość napawania

3 mm/s

Odległość rurki prądowej
od napawanego elementu

18 mm

Średnica drutu elektrodowego

1,2 mm

Rodzaj gazu osłonowego

argon 100%

Przepływ gazu osłonowego

16 dm3/min

Temperatura wstępnego podgrzania (międzyściegowa)

60÷200°C

Podziałka napawania

0,5

Rys. 1. Przekroje próbek z napoinami: a) jednowarstwowymi,
b) dwuwarstwowymi
Fig. 1. Cross section of the pad weld samples with: a) single layer,
b) double layer

Przygotowanie próbek i metodyka
badań tribologicznych
Badania porównawcze próbek z brązu napawanego i odlewanego przeprowadzono na mikroprocesorowym zestawie tribologicznym T-05 produkcji Instytutu
Technologii Eksploatacji w Radomiu [2]. Węzeł tarcia
tego urządzenia przedstawiono na rysunku 2.
Testy wykonano w środowisku oleju mineralnego
(Elf Sporti 15W40) oraz syntetycznego (Elf Synthese
5W50). Ten ostatni olej jest szczególnie zalecany do
stosowania w trudnych warunkach pracy zarówno sil-

Rys. 2. Węzeł tarcia tribotestera T-05
Fig. 2. The tribotester T-05 friction centre

Rys. 3. Próbka z wklęsłą powierzchnią tarcia [2]
Fig. 3. The sample with concave friction surface [2]

ników benzynowych, jak i wysokoprężnych. Próbki do
badań wycięto z nałożonych napoin, a następnie poddano je obróbce skrawaniem w specjalnym uchwycie
zgodnie z instrukcją obsługi testera T-05 (rys. 3).
Przygotowano w ten sposób 12 szt. próbek z napoinami jedno- i dwuwarstwowmi. Ich powierzchnia
robocza o polu 100 mm2 przylegała do rolki ze stali
hartowanej o twardości 58-60 HRC. Dla porównania
wykonano w ten sam sposób 6 szt. próbek z brązu odlanego CuSn6.
Badania polegały na przeprowadzeniu prób tarcia pod stałym obciążeniem 10 MPa z prędkością
1,25 m/s. Czas trwania jednej próby wynosił 18 min.
Dla obu rodzajów oleju i dla każdej próbki przeprowadzono 7prób, uznając, że po tym czasie, tj. po 126 min,
nastąpiło dotarcie współpracujących powierzchni wystarczające do ustabilizowania się średniej wartości
współczynnika tarcia. Następnie po ostudzeniu węzła
tarcia do temperatury 25°C zmierzono sumaryczne zużycie liniowe, za pomocą czujnika zegarowego o wartości działki elementarnej 0,002 mm. Podczas każdej
próby była rejestrowana siła tarcia, która posłużyła do
wyznaczenia współczynnika tarcia. Dla każdej współpracującej pary trącej wykonano po trzy pomiary dla
tego samego rodzaju próbki i oleju, które umożliwiły
określenie przedziałów ufności przy 95% prawdopodobieństwie zgodnie z procedurą [4].

tarcia próbek dwuwarstwowych i porównawczych, na
co może mieć wpływ niewielka odległość pomiędzy
stalowym podłożem a miejscem styku próbki z przeciwpróbką i obecność wtrąceń stali w napoinie z brązu (rys. 6). Po obróbce mechanicznej próbek odległość
ta wynosi od 0,3 mm do 0,69 mm w zależności od miejsca wycięcia próbek. W próbkach jednowarstwowych
można również stwierdzić nieco większy współczynnik
tarcia dla oleju mineralnego niż dla oleju syntetycznego mineralnego. Próbki dwuwarstwowe charakteryzują
się podobnymi wartościami współczynników tarcia jak
próbki porównawcze z brązu odlewanego, na które rodzaj oleju nie wywiera istotnego wpływu.

a)
b)
c)

napina jednowarstwowa

a)
b)
c)

Rys. 4. Wyniki badań próbek w oleju mineralnym pod obciążeniem
10 MPa
Fig. 4. In the mineral oil with pressure 10 MPa investigation results

a)
b)
c)

a)
b)
c)

Rys. 5. Wyniki badań próbek w oleju syntetycznym pod obciążeniem
10 MPa
Fig. 5. In the synthetic oil with pressure 10 MPa investigation results

Wyniki badań
Wyniki badań węzłów tarcia posłużyły do wyznaczenia współczynników tarcia napoiny jednowarstwowej,
dwuwarstwowej oraz próbki porównawczej, pracujących w środowisku oleju mineralnego (rys. 4) i syntetycznego (rys. 5). Można zauważyć, że dla obciążenia
10 MPa próbki napawane pracujące w środowisku oleju syntetycznego mają większy rozrzut współczynnika
tarcia niż próbki pracujące w środowisku oleju mineralnego; szczególnie jest to widoczne dla próbki jednowarstwowej (rys 5). W próbkach jednowarstwowych obserwuje się wyższy współczynnik tarcia od współczynnika

Rys. 6. Zgład wyciętego fragmentu próbki wraz z powiększeniem
(50x) miejsca połączenia brązu ze stalą
Fig. 6. Metallographic specimen of the pad weld and the bronze and
steel joint area with magnification of 50
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Porównując próbki jednowarstwowe, pracujące pod
obciążeniem 3 i 10 MPa (rys. 7), można zaobserwować, że dla oleju mineralnego wartość współczynnika
tarcia przy obydwu obciążeniach jest podobna, natomiast dla oleju syntetycznego współczynnik ten jest
wyraźnie niższy dla większego obciążenia 10 MPa.

Współczynniki tarcia próbek dwuwarstwowych dla obu
obciążeń i olejów mają podobną wartość, ale dużo niższą niż dla próbek jednowarstwowych (rys. 8).
Wartości współczynnika tarcia próbek jedno- i dwuwarstwowych badanych w oleju syntetycznym niezależnie od obciążenia charakteryzują się większym

Rys. 7. Współczynnik tarcia dla napawanych próbek jednowarstwowych badanych w oleju mineralnym i syntetycznym dla obciążeń
3 i 10 MPa
Fig. 7. Friction coefficients for the single layer pad welds in the mineral and synthetic oils with the pressure 3 and 10 MPa investigated

Rys. 10. Zużycie liniowe dla napawanych próbek jednowarstwowych badanych w oleju mineralnym i syntetycznym dla obciążeń
3 i 10 MPa
Fig. 10. Linear wear for the single layer pad welds in the mineral and
synthetic oils with the pressure 3 and 10 MPa investigated

Rys. 8. Współczynnik tarcia dla napawanych próbek dwuwarstwowych badanych w oleju mineralnym i syntetycznym dla obciążeń
3 i 10 MPa
Fig. 8. Friction coefficients for the double layer pad welds in the mineral and synthetic oils with the pressure 3 and 10 MPa investigated

Rys. 11. Zużycie liniowe dla napawanych próbek dwuwarstwowych badanych w oleju mineralnym i syntetycznym dla obciążeń
3 i 10 MPa
Fig. 11. Linear wear for the double layer pad welds in the mineral and
synthetic oils with the pressure 3 and 10 MPa investigated

Rys. 9. Współczynnik tarcia dla napawanych próbek porównawczych badanych w oleju mineralnym i syntetycznym dla obciążeń
3 i 10 MPa
Fig. 9. Friction coefficients for the comparative pad welds in the mineral and synthetic oils with the pressure 3 and 10 MPa investigated

Rys. 12. Zużycie liniowe dla napawanych próbek porównawczych badanych w oleju mineralnym i syntetycznym dla obciążeń 3 i 10 MPa
Fig. 12. Linear wear for the comparative pad welds in the mineral
and synthetic oils with the pressure 3 and 10 MPa investigated
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rozrzutem niż rozrzut wyników próbek badanych w oleju mineralnym (rys. 7, 8).
Próbki z brązu odlewanego porównawcze mają zbliżoną wartość współczynnika tarcia niezależnie od obciążenia i zastosowanego oleju (rys. 9), porównywalną
z wartościami tego współczynnika dla próbek z napoinami dwuwarstwowymi (rys. 8).
Największe różnice w zużyciu liniowym w zależności od obciążenia występują dla próbek jednowarstwowych (rys. 10). Dla obciążenia 3 MPa zużycie
ma podobny przebieg niezależnie od użytego środka
smarnego. Podwyższone zużycie cechuje próbki dla

obciążenia 10 MPa i oleju syntetycznego. Zdecydowanie największe zużycie pojawia się dla próbek z obciążeniem 10 MPa i pracujących w środowisku oleju
mineralnego. Dla próbek dwuwarstwowych można zaobserwować, że zużycie nie wynika z zastosowanego
oleju, lecz zależy jedynie od obciążenia; zwiększenie
obciążenia pociąga za sobą większe zużycie (rys. 11).
Podobnie jest w przypadku próbek porównawczych (rys. 12), chociaż można zauważyć, że wpływ
obciążenia na zużycie jest mniej wyraźny dla próbek
pracujących w oleju mineralnym niż dla pracujących
w oleju syntetycznym.

Wnioski
Na podstawie wyników ustalono następujące
wnioski:
– Napoiny jednowarstwowe cechuje wyższy współczynnik tarcia niż napoiny dwuwarstwowe, niezależnie od obciążenia i środowiska smarnego.
Wynika to z niewielkiej odległości pomiędzy stalowym podłożem a miejscem styku próbki z przeciwpróbką, a tym samym obecnością wtrąceń stali w napoinie z brązu.
– Powłoka napawana o większej grubości (dwuwarstwowa) ma porównywalny współczynnik tarcia z brązem odlewanym.

– Zwiększenie obciążenia nie wpływa na wartość
współczynnika tarcia dla napoin dwuwarstwowych i z brązu odlewanego bez względu na rodzaj
obciążenia i środowiska smarnego. Podobnie dla
napoin jednowarstwowych badanych w oleju mineralnym nie zaobserwowano różnic współczynnika tarcia niezależnie od obciążenia. Natomiast
dla oleju syntetycznego współczynnik ten jest wyraźnie niższy dla większego obciążenia.
– Zwiększenie obciążenia powoduje zauważalne,
zgodnie z oczekiwaniami, zwiększenie zużycia liniowego. Szczególnie jest to widoczne dla jednowarstwowych napoin z brązu na podłożu stalowym.
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Wydarzenia

XXIV Kongres Techników Polskich
Technika – społeczeństwu wiedzy
Postęp technologiczny i gospodarczy w Polsce jest
dostrzegany w codziennym życiu każdego obywatela
nie tylko w formie urządzeń mobilnych, ale i infrastruktury, będącej efektem zaawansowanej myśli inżynierskiej,
a umożliwiającej łatwiejsze wykonywanie codziennych
obowiązków, pasji, kontaktów międzyludzkich. W dużej
mierze jest to zasługą środowisk technicznych będących
motorem postępu przez wytwarzanie materialnych wyrobów, ale także kulturowych podstaw i wartości, często
dostrzeganych i docenianych przez lokalne i międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje działające na całym
świecie. Polska myśl techniczna oraz wskazywane przez
polskich techników i inżynierów kierunki i propozycje rozwoju, a także bariery i ograniczenia wraz z rozwiązaniami
ich pokonywania zasługują na szczególną uwagę.
W sześć lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej,
różnice technologiczne pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi są nadal odnotowywane. Polska ma
bardzo wiele do nadrobienia. Okres ten umożliwił zebranie wniosków i doświadczeń z procesów, które przebiegają z udziałem Polski, a wymagają obrania odpowiedniego kierunku rozwoju i współdziałania wielu polskich
środowisk technicznych i biznesowych. Naprzeciw temu
wyszła Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zwołując XXIV Kongres Techników Polskich pod hasłem Technika – społeczeństwu
wiedzy. Współorganizatorem kongresu są Rada Główna
Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska, Polska
Akademia Nauk, Konfederacja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, a także środowiska przemysłowe,
biznesowe i wybitni twórcy techniki. Patronat honorowy
nad XXIV Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski, a do Komitetu Honorowego zaproszeni zostali m.in.: Waldemar Pawlak – Minister Gospodarki, Barbara Kudrycka – Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Cezary Grabarczyk – Minister
Infrastruktury, Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii
Nauk, prof. Władysław Włosiński – przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Pierwszy kongres, wówczas Zjazd Techników Polskich, odbył się w Krakowie w 1882 r. i poruszał tematykę najistotniejszych wydarzeń społeczności inżynierskiej
odzwierciedlającej aktualne problemy kraju. XXIII Kongres pod tytułem Technicy bliżej rynku odbył się w latach
2001/2002 i jego przesłaniem było dostosowanie Polski,
a zwłaszcza nauki, techniki i gospodarki do członkostwa
w Unii Europejskiej. Obecnie trwający XXIV Kongres
zainaugurowany został podczas VIII Forum Inżynierskiego w Poznaniu (czerwiec 2010), a zakończony zostanie podczas Sesji podsumowującej, która odbędzie
się 24 i 25 maja 2011 r. w Łodzi. Celem kongresu jest
współdziałanie środowisk technicznych i biznesowych
dla określenia kierunków poprawy gospodarki i rozwoju
naukowo-technicznego Polski. Głównymi dyskutowanymi obszarami są: innowacyjność polskiej gospodarki,
bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz kwestie transportu jako warunku dynamicznego rozwoju. W ramach
kongresu prowadzona jest dyskusja podczas organizowanych w regionach Dniach Techniki, odbywają się
również seminaria i konferencje o charakterze regionalnym i branżowym oraz prowadzone są prace w Radach
Eksperckich: Forum Innowacji, Forum Energetycznego,
Forum Transportowego i Innowacyjnej Strategii 2030+.
Podczas Sesji podsumowującej przyznane zostaną
tytuły: Ogólnopolskiego Mistrza Techniki dla najwybitniejszych rozwiązań technicznych w kraju, Diamentowego i Złotego Inżyniera dla wybitnych twórców techniki oraz wyróżnienia dla laureatów Olimpiady Wiedzy
Technicznej.
Efektem końcowym XXIV Kongresu Techników Polskich ma być wypracowanie założeń Strategii dla Polski
2030+, wynikających z dorobku środowiska technicznego w kraju i za granicą.
Szczegółowe informacje dotyczące kongresu dostępne są na stronie internetowej www.24ktp.pl.
Lechosław Tuz
Opracowano na podstawie informacji FSNT-NOT.

Sekcja Spawalnicza
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Warszawski
Wycieczki TEchniczne organizowane przez Sekcję Spawalniczą OW SIMP dla wszystkich członków SIMP i NOT
Data i godzina
24.03.2011
godz. 1100
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Nazwa instytucji, adres
Muzeum Pożarnictwa
Ul. Chłodna 3
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Zakres zwiedzania / działalności
Eksponaty muzealne Straży Pożarnej.

Wydarzenia
Paliwo i technologia wodorowa zieloną alternatywą
w transporcie publicznym i wojsku
Firma Air Products uruchomiła w Londynie pierwszą w historii, stale działającą stację paliwa wodorowego, która zaopatruje
w wodór pięć autobusów miejskich. Stacja paliwa wodorowego
Air Products typu Series 100 została także uruchomiona na Uniwersytecie w Coventry w Anglii i posłuży do tankowania paliwa
wodorowego do pojazdów skonstruowanych przez firmę Microcab. Technologia i paliwo wodorowe Air Products są również wykorzystywane w wyspecjalizowanych samolotach Phantom Eye
wyprodukowanych przez firmę Boeing.
Autobus napędzany paliwem wodorowym
Od grudnia 2010 r. w Londynie na stałe działa stacja paliwa wodorowego Air Products. Firma Air Products dostarczyła stację Londyńskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej (Transport for
London), które dzięki niej zaopatruje w wodór pięć autobusów napędzanych tym paliwem. Autobusy kursujące pomiędzy Covent Garden
a Tower Hill tworzą jedną z największych w Europie flot autobusowych napędzanych paliwem wodorowym.
Firma Air Products dostarcza wodór do stacji paliwa w Londynie
specjalnie do tego celu zaprojektowanym i wyprodukowanym pojazdem. Dwufazowa cysterna wodorowa pozwala na zaopatrywanie
stacji w wodór w postaci płynnej lub w formie gazu pod wysokim
ciśnieniem. Dzięki temu na stacji nie są wymagane urządzenia do
sprężania wodoru. Pozwala to na wyeliminowanie wysokiego kosztu
tego procesu z łańcucha dostaw paliwa wodorowego. Pierwsza tego
typu stacja paliwa wodorowego w Europie stała się przyczynkiem do
rozwijania przez Air Products w Wielkiej Brytanii niskokosztowej sieci
paliwowej opartej na wodorze.
Stacja paliwa wodorowego na Uniwersytecie w Coventry
Również na Uniwersytecie w Coventry w Anglii, podczas Konferencji Miast Niskowęglowych w grudniu 2010 r., otworzona została stacja paliwa wodorowego typu Series 100. Stacja ta posłuży
do zaopatrywania w paliwo floty pojazdów napędzanych wodorem,
które zostały skonstruowane przez firmę Microcab. W ramach szerszego projektu badawczego, finansowanego przez rząd brytyjski,
mieszkańcy Coventry mogą ubiegać się o możliwość przetestowania pojazdów napędzanych wodorem na drogach Wielkiej Brytanii.
Brytyjskie agencje rządowe Technology Strategy Board oraz Advantage West Midlands sfinansowały projekt CABLED (Coventry and
Birmingham Low Emission Vehicle Demonstrators), który przewiduje
wprowadzenie 110 pojazdów napędzanych wodorem, kursujących
między Coventry a Birmingham.
Otwarcie stacji paliwa wodorowego w Coventry zwieńczyło kolejny etap tworzenia tzw. Hydrogen Ring (Pierścienia Wodorowego),
obejmującego obiekty paliwowe zlokalizowane w regionie Midlands,
który stanowi centrum planowanej infrastruktury wodorowej w Wielkiej Brytanii.
Powodem, dla którego w Wielkiej Brytanii przykłada się coraz
większą wagę do paliwa wodorowego, będącego realną alternatywą
dla paliwa tradycyjnego, są wnioski wynikające z ostatnio opublikowanego opracowania rynkowego Oferta układów napędowych dla
Europy: analiza oparta na faktach. Raport ten wskazuje, że istnieje
wyraźne uzasadnienie biznesowe dla stworzenia infrastruktury wodorowej i że powinno się stworzyć plan inwestycyjny dla jej rozwoju
w całej Unii Europejskiej, co stanowiłoby pierwszy kluczowy krok do
zapewnienia dostaw paliwa wodorowego.

Samolot Phantom Eye napędzany paliwem wodorowym
Firma Air Products zapewnia także infrastrukturę i paliwo wodorowe dla Phantom Eye, pokazowego, nowego i bezzałogowego
samolotu firmy Boeing, który służy m.in. do celów wojskowych. Samolot ten jest w stanie utrzymać się w powietrzu do czterech dni na
wysokości 65.000 stóp.
Samolot Phantom Eye wkrótce rozpocznie serię testów naziemnych w Centrum Badań Lotniczych im. Drydena, należącym
do NASA, które znajduje się na terenie bazy sił powietrznych
w Edwards, w Stanach Zjednoczonych. Samolot przygotowywany
jest do pierwszego lotu w 2011 r., który ma trwać od czterech do
ośmiu godzin.
Inżynierowie Air Products i Boeinga ściśle współpracowali nad
opracowaniem niedrogiego i innowacyjnego układu paliwowego,
który byłby w stanie zaopatrywać samolot w ciekły wodór. System
napędzania wodorem został uznany przez firmę Boeing za kluczowy element sukcesu Phantom Eye. Rozwiązanie to gwarantuje wydajność i ogromną oszczędność paliwa, a jego jedynym produktem
ubocznym jest woda. Dzięki temu Phantom Eye jest samolotem
przyjaznym środowisku.
Samolot Phantom Eye mógłby otworzyć nowy rynek usług związanych z pozyskiwaniem informacji oraz usług komunikacyjnych,
włączając w to prowadzenie stałego wywiadu, obserwacji i rekonesansu dla klientów wojskowych, cywilnych i komercyjnych.
Air Products obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym oraz medycznym na całym świecie,
dostarczając im szczególną gamę gazów atmosferycznych, procesowych i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona
w 1940 roku firma jest liderem w swojej branży na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru, domowych usług
medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów. Firma Air Products znana jest z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Dorota Grzegorczyk, Jarosław Soroczyński

Przegląd spawalnictwa 2/2011

47

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. Miesięcznik jest indeksowany w bazie BazTech (http://baztech.icm.edu.pl).
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
17 zł (w tym 5% VAT)
półroczna
102 zł
roczna		 204 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

Zwiększaj osiągi z
Kempact Pulse 3000

Prace konserwatorskie i naprawcze
najwyższej jakości
Urządzenie Kempact Pulse 3000 łączy w sobie obniżenie kosztów,
mały rozmiar i wagę oraz wysokie osiągi. Wybór programu umożliwia
spawanie synergiczne, impulsowe i z podwójną pulsacją. Dostępne
programy standardowe umożliwiają pracę między innymi z drutami Fe,
Felc, Felc, ST/ST, Alu, CuSi3, CuAl8. Wystarczy wybrać rodzaj i średnicę
drutu oraz grubość materiału i można zaczynać spawanie.

www.kemppi.com

