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Analiza rynku stoczniowego po kryzysie
Krajobraz po kryzysie
Wielki boom stoczniowy, trwający od 2003 r.
do 2008 r., zakończył się krachem w październiku
2008 r. W 2009 r. liczba zamówień na nowe statki spadła o 75%. Wcześniej systematycznie rosła
– z 93 mln t w 2005 r. do 282 mln t w 2007 r. W sumie, na koniec 2008 r., portfel zamówień obejmował
jednostki o nośności 619 mln t, tzn. 53% floty. Jednak
w 2009 r. i pierwszych 5 miesiącach 2010 r. zakontraktowano statki o wielkości tylko 46 mln t, co sprawiło, że
portfel zamówień spadł do 489 mln t (38% światowej
floty). Europejskie stocznie miały w 2009 r. ok. 12%
rynku, ich udział spadł w ciągu 2 lat ok. 6%.
Systematycznie malał także udział polskich stoczni w światowym portfelu zamówień. Pod koniec
2009 r., pod względem nośności statków, Polska miała 0,04% udziałów w rynku i zajmowała 10 miejsce
w Europie. Nasz przemysł stoczniowy uzyskał
w 2009 r. 2,27 mld zł przychodów ze sprzedaży
(3,9 mld zł w rekordowym 2005 r.). Jednak ponad 1/5
przychodów, czyli 462 mln zł pochodziło ze sprzedaży jachtów i łodzi motorowych. Podobnej wielkości była produkcja kadłubów statków pełnomorskich,
która w ciągu 5 lat potroiła swoją wartość.
Polskie stocznie musiały zmierzyć się nie tylko
z kryzysem czy azjatycką konkurencją, ale również
z unijnymi przepisami. Okazało się, że otrzymywały
po 2004 r., po akcesji do Unii Europejskiej, niedozwoloną pomoc publiczną z budżetu państwa, która tylko
podtrzymywała je, a nie przyczyniała się do ich rozwoju. Komisja Europejska zażądała więc zwrotu tej
kwoty (wg UOKiK w latach 2004-2008 stocznie dostały ponad 8,5 mld zł pomocy) lub restrukturyzacji
stoczni. Po wielu perturbacjach, w 2009 r., rząd przystał na ten drugi wariant, który zakładał m.in. sprzedaż majątku trwałego w drodze otwartych przetargów,
spłatę długów i częściową likwidację stoczni. Nie znalazł się bowiem, poza enigmatycznym inwestorem
z Kataru, chętny do nabycia całych zakładów, a
zresztą sprzedaż poszczególnych części także szła
opornie. W Gdyni odbyło się w sumie 20 przetargów,
w ramach których udało się pozyskać ze sprzedaży
majątku 416 mln zł, m.in. 8 ha terenu kupiła Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Natomiast ze
sprzedaży majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa uzyskano 107 mln zł. Nie wystarczy to nawet na pokrycie wszystkich długów obu stoczni. Sądy w Gdańsku
i Szczecinie zatwierdziły listy wierzytelności złożone
przez zarządcę kompensacji. Wynika z niej, że zadłużenie Stoczni Gdynia wynosi 1,7 mld zł, a SSN
1,3 mld zł. Oznacza to, że nie wszyscy wierzyciele
odzyskają swoje pieniądze.
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W sumie, w ramach zaleconej przez Komisję
restrukturyzacji przemysłu stoczniowego w Polsce,
likwidacji uległy dwie duże stocznie produkcyjne,
a pracę straciło ponad 9 tys. osób. Uratowała się
Stocznia Gdańsk, która wcześniej znalazła nowego
właściciela – ukraiński koncern ISD Polska, ale również musiała zgodzić się na ograniczenie produkcji
i częściową zmianę profilu działalności.
Przedstawiciele spółki DGA, która prowadziła
szkolenia dla zwalnianych stoczniowców, poinformowali, że pracę znalazło 56% byłych stoczniowców.
Jednak okazuje się, że obraz rodzimej branży stoczniowej nie jest aż tak czarny, jak się go przedstawia,
gdyż pomimo, że nie ma wielkich stoczni produkcyjnych, zatrudniających kilka tysięcy ludzi, sektor
stoczniowy istnieje i działa. Prym wiodą jednak małe,
prywatne stocznie, które mimo wielu kłopotów przetrwały okres największej zapaści w branży. Ich kontrahentami są głównie firmy z Niemiec i Skandynawii.

Elektrownie wiatrowe,
promy i offshore
Dzięki prywatnym firmom ponownie ruszyła produkcja na terenie Stoczni Gdynia. Wskrzesiła ją 1 lutego 2011 r. Stocznia Crist z Gdańska, która zakupiła,
pod koniec ub.r., halę do prefabrykacji kadłubów oraz
serce stoczni – duży suchy dok. Zapłaciła za niego
ok. 175 mln zł, choć cena wywoławcza wynosiła
96 mln zł. Stocznia współpracuje z armatorami z Niemiec, Holandii, Norwegii i Francji. Specjalizuje się w budowie statków rybackich, specjalistycznych konstrukcji stalowych, wykorzystywanych m.in. w przemyśle
offshore, oraz w remontach i przebudowach kadłubów.
Duży dok będzie potrzebny firmie do produkcji specjalistycznych statków do ustawiania na morzu elektrowni wiatrowych. Obecnie Crist buduje taką jednostkę dla
niemieckiego Beluga Hochtief Offshore, spółki Hochtief
Construction i Beluga Shipping. Statek powstanie wg
projektu opracowanego przez Niemców. Trafi do nich
w 2012 r., a wartość kontraktu opiewa na 200 mln euro.
To nie pierwsza tego typu jednostka zbudowana przez Crist. Wiosną 2010 r. stocznia przekazała
Hochtief Construction platformę Thor, przystosowaną
do stawiania turbin wiatrowych na morzu. Jej budowa kosztowała 70 mln euro. Crist przebudował niedawno także 4 pełnomorskie jednostki do transportu
morskich siłowni wiatrowych dla duńsko-niemieckiego koncernu Aarsleff. Ponadto Stocznia Gdańsk
podjęła współpracę ze Stocznią Remontową Nauta,
która również zakupiła tereny po Stoczni Gdynia

– głównie wydziały wyposażeniowe wraz z halami i nabrzeżami. Zamierza przenieść tam całą swoją działalność, która do tej pory prowadzona jest na obszarach
sąsiadujących z centrum Gdyni. Na mocy tego porozumienia Stocznia Remontowa Nauta uzyskała wyłączność na korzystanie z suchego doku i przeprowadzania
w nim remontów i przebudów zakontraktowanych jednostek. Crist prowadzi też rozmowy z kilkoma europejskimi
firmami, dotyczące budowy 40 jednostek. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, to ich produkcja może odbywać się także w Gdyni.
Natomiast gdańska Maritim Shipyard, jedna
z największych prywatnych stoczni w Polsce, realizowała spektakularny kontrakt – wykonała kadłub statku Rainbow Warrior III, budowanego dla organizacji
Greenpeace, który zwodowano 13 listopada 2010 r.
w Gdyni. Następnie kadłub wraz z częściowym wyposażeniem został odholowany do niemieckiej stoczni
Fassmer w Bremerhaven, która jest głównym wykonawcą jednostki. Tam zostanie ona w pełni wyposażona. Rainbow Warrior III wypłynie na morze w październiku 2011 r.Wiceprezes stoczni, Albin Baran, podkreślił,
że dla stoczni było to, z marketingowego punktu widzenia, bardzo prestiżowe zamówienie, a także powód
do dumy, gdyż o realizację kontraktu starało się wiele
stoczni.
Jednak po wodowaniu Stocznia Gdańsk sprzedała pływający dok (o wymiarach: 165 m długości,
31,2 m szerokości wewnętrznej i 10 000 t nośności),
w którym wykonano kadłub, stoczni Nauta, tym samym
Nauta zamierza wejść na nowy dla siebie rynek – remontów dużych statków.
Maritim Shipyard współpracująca z kontrahentami
z Niemiec i Norwegii w 2010 r. podpisała list intencyjny z klientem z Bahrajnu, na budowę 10 małych,
luksusowych promów pasażerskich, które mają kursować między Bahrajnem a Emiratami Arabskimi.
Z budowy nowych statków, zarówno promów, jak
i jednostek dla branży offshore, nie rezygnuje także
gdańska Grupa „Remontowa”, specjalizująca się w remontach statków. Jej stałymi klientami są armatorzy
norwescy, którzy zamawiają przede wszystkim promy.
W najbliższym czasie w Gdańsku powstaną 4 promy
pasażersko-samochodowe, zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG, dla Torghatten Nord AS. Jednostki
zbuduje Stocznia Północna, a kontrakt opiewa na ok.
410 mln zł. Pierwszy statek trafi do Norwegów w 2013 r.
Promy zasilane LNG budowane w Stoczni Północnej w Gdańsku zyskały już uznanie na rynku. Świadczy
o tym nagroda, jaką Grupa „Remontowa” otrzymała
w 2010 r. za dwustronny prom fiordowy Moldefjord,
zbudowany dla norweskiego armatora Fjord1. Otrzymał on tytuł Ekologicznego Statku Roku. W sumie
Stocznia Północna zbudowała już dla norweskich armatorów 13 promów.
Drugim segmentem budowy nowych jednostek,
w którym specjalizuje się „Remontowa” są statki dla
branży offshore. Obecnie powstają tam, na zamówienie Lewek Shipping, spółki zależnej singapurskiego Ezra Holdings, dwie jednostki do zaopatrywania

platform wiertniczych. Do odbiorcy mają trafić
w pierwszej połowie 2012 r. Wcześniej stocznia produkowała jednostki do obsługi platorm wiertniczych,
m.in. dla armatorów z USA.
W Szczecinie działa obecnie ponad 20 zakładów,
które budują i remontują statki pełnomorskie, rzeczne,
barki, pontony transportowe, jachty pełnomorskie, tankowce, statki rybackie. Produkują także kadłuby różnych jednostek pływających i całe sekcje okrętowe dla
innych stoczni oraz elementy dla segmentu offshore,
m.in. zbiorników, kotwic, tzw. SKID-ów (konstrukcji do
posadowienia platformy wiertniczej), elementów konstrukcyjnych wież wiertniczych i wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych.
Sektor ten tworzą głównie małe i średnie zakłady produkcji wielkogabarytowej, wysoko przetworzonej, produkującej głównie na eksport. Potencjał
tych firm, w okresie koniunktury, to zatrudnienie na
poziomie ponad 15 000 osób oraz obroty przewyższające 4 mld zł rocznie. Są to takie firmy jak m.in.:
Stalkon, Finomar, Partner, Muhlhan, Zink Power,
Navikon-Stal, Betamar itp.
Natomiast majątkiem po Szczecińskiej Stoczni
Nowa zainteresowała się m.in. Szczecińska Stocznia
Remontowa Gryfia, która nabyła za długi zestaw sterowy do kontenerowca B 178-I/23, przejętego od SSN
przez Agencję Rozwoju Przemysłu na przełomie 2008
i 2009 r. Aby dokończyć budowę, powołano specjalną
spółkę Aranda, lecz, ze względu na brak finansowania
statek w dalszym ciągu stoi w Gryfii – nie został skończony i nie wiadomo kiedy to nastąpi. Natomiast udało
się zrealizować stoczni kontrakt na budowę serii 7 patrolowców dla Norwegii. Ostatnie opuściły zakład pod
koniec 2010 r. Pojawił się także pomysł przeniesienia
stoczni na tereny po SSN. Zakład jest jednak obecnie
w dosyć trudnej sytuacji i trwają rozmowy na temat
programu jego ratowania. Może to niestety oznaczać
zwolnienie nawet 1/3 załogi.
Nie należy też zapominać o takich małych
stoczniach jak Damen Shipyards w Gdyni, budującej
holowniki dla armatorów z Rosji, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz gdańskiej Stoczni Sunreef Yachts, specjalizującej się w budowie luksusowych katamaranów.

Wiatraki ze stoczni
Nową formą działalności, która pojawiła się na terenach stoczniowych, stał się montaż wielkogabarytowych
konstrukcji dla przemysłu, w tym elementów wież wiatrowych. Przoduje w tym Stocznia Gdańsk, która uniknęła
losu zakładów produkcyjnych z Gdyni i Szczecina.
Zgodnie z planem restrukturyzacji firma ma opierać swoją działalność na trzech rodzajach produkcji:
specjalistycznych statkach, wieżach wiatrowych i różnego typu wielkogabarytowych konstrukcjach stalowych. Produkcja okrętowa powinna przynosić ok. 40%
przychodów, a wież i konstrukcji po 30%. W połowie
2010 r. otwarto tam największą w Polsce fabrykę tych
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elementów. Jest ona w stanie wyprodukować 100 wież
rocznie, zaś docelowo przewiduje się rozszerzenie produkcji do 300 szt. rocznie. Ma to nastąpić pod koniec
2012 r. Potencjalne zapotrzebowanie na wieże wiatrowe do 2020 r. może wynieść ok. 4,5 tys. szt.
Obecnie powstają wieże na zamówienie niemieckiej firmy Nordex. Na razie stocznia ma wyprodukować
10 wież, ale kontrakt może zostać rozszerzony, gdyż
Niemcy zainteresowani są stałymi dostawami. Nordex
jest potentatem w produkcji turbin i kompletnych elektrowni wiatrowych. Zainstalował ponad 4200 turbin
o mocy przekraczającej 6000 MW.
Dodatkowo, na początku 2011 r., Stocznia Gdańsk
i GE Hitachi Nuclear Energy podpisały porozumienie
o współpracy technologicznej. Amerykańsko-Japońskie konsorcjum zabiega o kontrakt na dostawę reaktorów dla pierwszej polskiej elektrowni atomowej.
Porozumienie daje możliwość dostarczania dużych
komponentów stalowych na potrzeby przyszłych konstrukcji elektrowni atomowych.
Wielkogabarytowe konstrukcje dla przemysłu energetycznego mają powstawać także na terenie byłej Stoczni Gdynia. Energomontaż Północ, należący do giełdowej grupy Polimex Mostostal, kupił mniejszy suchy dok,
gdzie chce montować m.in. platformy wiertnicze, konstrukcje elektrowni wiatrowych czy piece technologiczne
dla przemysłu naftowego i petrochemicznego.
Tego typu działalność możliwa jest także na terenach po SSN. Ostatnio zainteresowała się nimi belgijsko-niemiecka firma Teleskop, zajmująca się produkcją dźwigów. Zamierza produkować tam wielkogabarytowe elementy, związane z przemysłem okrętowym
i konstrukcjami spawanymi. Spółka ma już hale produkcyjne w Kostrzynie nad Odrą.
O dzierżawę hal stoczniowych zabiega też bydgoska spółka Makrum, która zamierza przenieść do
Szczecina ciężką obróbkę mechaniczną obecnie wykonywaną w Bydgoszczy. Firma działa już na terenach
po upadłej stoczni Pomerania w Szczecinie.

Stoczniowe „być albo nie być”
Na krawędzi upadku jest kolejna państwowa stocznia
Marynarki Wojennej (SMW) w Gdyni. Niedawno wybuchł
tam konflikt między zarządem a związkami zawodowymi,
dotyczący restrukturyzacji. Według planu, z zakładu zatrudniającego obecnie ponad 1 000 osób, będzie musiała
odejść przynajmniej 1/3 załogi. Od ponad roku stocznia
znajduje się w upadłości układowej, a na początku kwietnia sąd ogłosił upadłość likwidacyjną zakładu.
Właścicielem SMW jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która posiada ponad 99% akcji zakładu. Pozostałe
pozostają w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej, którego zamówienia stanowiły podstawę działalności firmy.
Po komercjalizacji, do której doszło w 2005 r., stocznia
może realizować zlecenia nie tylko dla wojska, ale też
dla kontrahentów cywilnych. Jednak w 2006 r. SMW
dwukrotnie straciła płynność finansową. ARP tłumaczyła
wtedy, że powodem kłopotów było zbyt duże zatrudnienie oraz nierentowne kontrakty. Sytuacja poprawiła się
pod koniec 2007 r., kiedy zwolniono część załogi. Kolejne problemy finansowe pojawiły się w 2009 r. i trwają do
chwili obecnej. Mimo to ARP chciała sprzedać stocznię
i prowadziła nawet rozmowy z francuskim koncernem
zbrojeniowym DCNS, ale zakończyły się one fiaskiem.
Obecnie SMW ma zakontraktowany tylko 1 statek do remontu, uzyskany w aukcji elektronicznej, więc
w mało atrakcyjnej cenie. Dochodzi do tego wciąż niedokończona korweta Gawron, w którą zainwestowano już
500 mln zł, a końca jej budowy nie widać. Jednak
w 2011 r. władze stoczni zamierzają, wspólne ze Stocznią Nauta, remontować okręty podwodne typu Koben,
będące na stanie polskiej Marynarki Wojennej. Trwają też
rozmowy na temat budowy żaglowca szkolnego dla Wietnamu oraz wspólnego, z francuskim koncernem DCNS,
udziału w przetargu na okręty podwodne dla polskiej marynarki wojennej. W planach SMW jest też budowa reprezentacyjnego żaglowca dla sił morskich Indonezji.
Piotr Frankowski
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Tomasz Kozak

Spawanie łukiem krytym
ze zwiększoną wydajnością
Submerged-arc welding with an increased efficiency

Streszczenie

Abstract

W artykule analizowano metody spawania ze zwiększoną wydajnością. W badaniach zastosowano wybraną, zmodyfikowaną metodę spawania łukiem krytym, umożliwiającą
zwiększenie wydajności spawania konstrukcji stalowych. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu dodatkowego, zimnego
drutu elektrodowego do łuku elektrycznego. Określono wpływ
warunków spawania na wydajność i opracowano wstępną
technologię spawania złącza doczołowego o grubości 25 mm
ze stali okrętowej DH36. Zbadano zaproponowaną technologię i porównano ją z technologią konwencjonalną, stwierdzając, że metoda ta umożliwia spełnienie wymagań Morskich
Towarzystw Klasyfikacyjnych przez złącza spawane zmodyfikowaną metodą z użyciem dodatkowego, zimnego drutu
elektrodowego. W artykule przedstawiono wybrane wyniki
badań, wnioski natomiast uwzględniają całość przeprowadzanych prac

The paper examines the methods of welding with an increased efficiency. A modified method of a submerged-arc
welding, which allows more efficient welding of steel structures is used in the tests. The additional cold wire is inserted
to the arc in the modified method. The influence of welding
parameters on the process efficiency and the preliminary
procedure specification of 25 mm thick DH36 steel butt
joints welding are developed. The proposed technology is
examined and compared to the conventional submergedarc welding technology, what shows that the method of
welding with additional cold wire fulfill the requirements
of Morskie Towarzystwa Klasyfikacyjne (Marine Classification Societies).
Some results of testes are presented in the paper. The
whole work is summarized in the conclusions.

Wstęp
W warunkach rosnącej konkurencji producenci powinni coraz większą uwagę zwracać na potrzeby klienta, zapewniając sobie jednocześnie odpowiedni poziom zysków. Czas produkcji konstrukcji spawanych
można skrócić m.in. przez zwiększenie wydajności
i prędkości spawania. Koszty operacji spawalniczych są obarczone, w zależności od stopnia mechanizacji i automatyzacji procesu, kosztami robocizny w zakresie 40÷80% [1]. Pomimo systematycznego wdrażania do przemysłu nowoczesnych metod spawania o najwyższej wydajności, jak: spawanie plazmowe, elektronowe i laserowe, nadal wśród
metod spawania zmechanizowanego dominują: spawanie łukiem krytym i spawanie metodą MIG/MAG
[2÷12]. Prowadzone od lat modyfikacje tych metod, zmierzające do wzrostu prędkości i wydajności

Dr inż. Tomasz Kozak, doc. PG – Politechnika
Gdańska.

spawania, znalazły efektywne rozwiązanie dzięki:
– regulacji parametrów spawania przez zmianę rodzaju prądu i biegunowości zasilającego łuk elektryczny, długości wolnego wylotu elektrody, kąta
ustawienia elektrody względem złącza itd.,
– doprowadzeniu do obszaru spawania dodatkowych
ilości spoiwa w postaci zimnego lub gorącego drutu, proszku metalicznego w topniku lub sproszkowanego czy granulowanego metalu zasypywanego
przed głowicą spawalniczą,
– spawaniu wieloelektrodowym.
Wobec wielu kierunków działania, wydaje się celowe dokonanie wyboru łatwej do zastosowania metody,
umożliwiającej wzrost wydajności spawania konstrukcji
stalowych. Opracowano wiele metod umożliwiających
wzrost wydajności spawania. Na rysunku 1 przedstawiono zakresy wydajności spawania mierzone szybkością stapiania dla niektórych, wybranych metod.
Widać na rysunku, że konwencjonalne spawanie automatyczne łukiem krytym charakteryzuje się stosunkowo małą wydajnością przy znacznym zakresie natężenia prądu spawania. Wydaje się, że w tym
zakresie można podwyższyć efektywność stapiania.
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Rys. 2. Porównanie metod spawania ze zwiększoną wydajnością dla
założonych kryteriów
Fig. 2. Comparison of welding methods with an increased efficiency
for the assumed criteria
Rys. 1. Wydajność wybranych metod spawania: 1 – metoda TIME,  
średnica drutu 1,2 mm (pole ograniczone dwiema krzywymi); 2 – metoda TANDEM; 3 – metoda spawania MAG dwoma drutami podłączonymi do jednego źródła prądu; 4 – procesy Rapid ArcTM i Rapid
MeltTM; 5 – spawanie łukiem krytym elektrodą taśmową 35x0,5 mm;
6 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym litym o średnicy
5 mm; 7 – spawanie łukiem krytym z wypełniaczem; 8 – spawanie
drutem proszkowym niskostopowym o średnicy 1,2 mm w osłonie
CO2; 9 – spawanie drutem proszkowym niskostopowym samoosłonowym o średnicy 3,2 mm; 10 – spawanie drutem proszkowym niskostopowym o średnicy 3,2 mm w osłonie CO2
Fig. 1. The efficiency of selected methods of welding: 1 – TIME
method – wire diameter of 1.2 mm (area bounded by two curves),
2 – TANDEM method, 3 – MAG welding method with two wires connected to one power source, 4 – Rapid ArcTM and Rapid MeltTM processes; 5 – submerged arc welding with 35x0.5 mm strip electrode,
6 – submerged arc welding with solid wire electrode with a diameter of 5 mm, 7 – submerged arc welding with filler, 8 – low-alloyed
flux-cored wire with a diameter of 1.2 mm in the CO2 welding;
9 – low-alloyed self-shielded flux-cored wire with a diameter
of 3.2 mm welding; 10 – low-alloyed flux-cored wire with a diameter
of 3.2 mm in the CO2 welding

Wydajność metody, mierzona szybkością stapiania,
to jednak nie jedyne kryterium oceny jej przydatności
produkcyjnej. W artykule przedstawiono różne kryteria
umożliwiające wybór odpowiedniej metody do wytwarzania elementów konstrukcji spawanych, takich jak:
nowość, wydajność stapiania, stopień skomplikowania
urządzeń, właściwości spoin, współczynnik szybkości
stapiania i możliwość aplikacji.
Brane pod uwagę metody podzielono na dwie grupy, trudne do porównania ze względu na różne zastosowania. W pierwszej z nich znajdują się metody podobne do metody MAG, w drugiej – podobne do spawania łukiem krytym (SAW).
Dla każdego kryterium przyjęto sposób relatywizacji danych. Kryteria ogólnie można podzielić na: mierzalne, nazywane często wielkościami, i niemierzalne, nazywane cechami [13]. Każde kryterium zostało ocenione wg przyjętej skali punktowej, a dla kryterium możliwości aplikacji ustalono wartość przybierającą jeden z dwóch stanów, tj.: tak lub nie. Na rysunku 2 przedstawiono ocenę względną wybranych metod, przy zastosowaniu przyjętych kryteriów. Z porównania metod wynika, że obiecującą metodą jest spawanie automatyczne łukiem krytym
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z zastosowaniem dodatkowego spoiwa podawanego
do jeziorka spawalniczego w postaci zimnego drutu.
Celem badań było przedstawienie metody spawania o zwiększonej wydajności, która powstała w wyniku modyfikacji spawania automatycznego łukiem krytym. Przedstawiono stanowisko, wyniki badań wydajności stapiania i innych parametrów spawania dla takiej zmodyfikowanej metody oraz możliwości jej zastosowania w praktyce do budowy okrętów. Warunki spawania i właściwości złączy uzyskanych zmodyfikowaną
metodą porównano z metodą konwencjonalnego spawania automatycznego łukiem krytym.

Charakterystyka metody,
stanowiska i materiałów
Omówiona metoda polega na spawaniu łukiem krytym jednym litym drutem elektrodowym z dodatkowym
drutem niepodłączonym do źródła prądu (zimnym).
Realizacja metody polegała na zastosowaniu drutu
o średnicy 1,2 mm dodawanego do jeziorka spawalniczego za pomocą podajnika i uchwytu urządzenia
MIG/MAG. Na rysunku 3 przedstawiono schemat połączenia automatu z uchwytem półautomatu oraz widok
sprzętu w czasie spawania.

Rys. 3. Schemat połączenia i widok automatu z zamocowanym
uchwytem półautomatu; 1 – automat spawalniczy ASG-1000,
2 – uchwyt spawalniczy USMGa-200, 3 – łącznik obu urządzeń
Fig. 3. The view of automatic welding machine and semiautomatic welding torch mounting, 1 – automatic welding machine – type ASG-1000,
2 – USMGa-200 welding torch, 3- both devices connector

Do wykonania prób zastosowano następujące materiały:
– stal: DH36 wg wymagań Morskich Towarzystw Klasyfikacyjnych, o grubości t = 20 i 25 mm,
– drut elektrodowy automatu: S2 wg PN-EN 756,
średnica 4 mm,
– topnik: A AR/AB 178 AC H5 wg EN780, ziarnistość 2-20,
– kombinację drut-topnik spełniającą wymagania kategorii 3YTM wg Morskich Towarzystw Klasyfikacyjnych,
– drut dodatkowy: G3Si1 wg PN-EN 440, średnica
1,2 mm.

Badania eksperymentalne
Do badań wstępnych użyto 12 próbek o wymiarach: długość L = 400 mm, szerokość W = 55 mm,
grubość t = 20 mm, na których wykonano po jednej
napoinie. Wydajność procesu określano teoretycznie
i eksperymentalnie, mierząc przyrost masy w czasie
napawania, mierzony eksperymentalnie i wyrażony
w kg/h, określano z zależności:
WM = (m2 – m1) × 3,6/t

Wzrost wydajności określono w stosunku do konwencjonalnej metody spawania łukiem krytym, tzn.
WM0 dla VP = 0, czyli:
ΔW = 100 × (WM – WM0) / WM0

(3)

Parametry napawania przedstawiono w tablicy I, pokazano wartości wydajności określone eksperymentalnie teoretycznie (rys.4).
Z tablicy I i rysunku 4 wynika, że wraz ze wzrostem ilości dodatkowego drutu wydajność napawania rośnie. Dla małych wartości natężenia
prądu spawania możliwe jest uzyskanie wzrostu wydajności nawet ok. 90% w stosunku do napawania bez dodatkowego drutu. Jednakże, praktycznie
można oczekiwać wzrostu wydajności ok. 30÷40%
dla wyższych wartości natężenia prądu spawania.
Badania zmodyfikowanej metody spawania łukiem
krytym z dodatkowym drutem zimnym polegały również na określeniu: wpływu parametrów procesu na

(1)

gdzie: m1 – masa próbki przed napawaniem, g; m2 – masa próbki po
napawaniu, g; t – czas napawania, s.

Teoretyczna wydajność napawania w zależności od
zużycia drutu została określona ze wzoru:
WD = (M1A × VA + M1P × VP) × 0,06

(2)

gdzie: M1A – masa 1 m drutu elektrodowego automatu (średnica
4 mm), g/m; M1P – masa 1 m drutu dodatkowego (średnica 1,2 mm),
g/m; VA – prędkość podawania drutu elektrodowego automatu (średnica 4 mm), m/min; VP – prędkość podawania drutu dodatkowego
(średnica 1,2 mm), m/min.

Rys. 4. Wydajność W procesu napawania automatycznego łukiem
krytym z zastosowaniem dodatkowego drutu podawanego do jeziorka z prędkością Vp
Fig. 4. The automatic submerged arc welding efficiency W with the
additional wire fed into the welding pool at a speed of Vp

Tablica I. Parametry napawania i wzrost wydajności ΔW w stosunku do napawania bez użycia drutu dodatkowego
Table I. Parameters of surfacing and the efficiency increase (ΔW) relative to surfacing without additional wire
Napięcie łuku
U

Prąd spawania
I

Prędkość podawania drutu automatu
VA

Prędkość podawania
drutu dodatkowego
VP

Czas napawania
t

Wzrost wydajności
napawania
ΔW

V

A

m/min

m/min

s

%

1

30

400

0,94

0,00

93

0,0

8

30

400

0,94

3,13

93

30,3

Nr
Nr próbki
serii

I

II

III

9

30

400

0,94

5,25

93

58,0

10

30

400

0,94

6,72

93

93,5

3

33

600

1,28

0,00

75

0,0

11

33

600

1,28

3,13

75

19,3

7

33

600

1,28

5,25

75

37,1

12

33

600

1,28

6,72

75

48,0

5

39

800

1,92

0,00

60

0,0

2

39

800

1,92

3,13

60

13,7

4

39

800

1,92

5,25

60

20,5

6

39

800

1,92

6,72

60

34,1
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kształt uzyskanych napoin oraz wstępnej technologii spawania złącza doczołowego o grubości 25 mm,
a także wpływu zastosowania dodatkowego drutu zimnego na właściwości złącza i możliwość spełnienia wymagań określonych dla konstrukcji okrętowej.
Badania wpływu parametrów procesu na kształt
uzyskanych napoin prowadzono na zgładach makroskopowych przekrojów poprzecznych. Mierzono
cechy: głębokość wtopienia, szerokość lica, wysokość nadlewu i chropowatość powierzchni lica.
Z pomiarów tych wynika, że:
– szerokość lica jest niezależna od ilości drutu dodatkowego i wzrasta w miarę wzrostu parametrów prądowych;
– wysokość nadlewu rośnie ze wzrostem ilości drutu dodatkowego; wyraźniej jest to zauważalne dla
mniejszych parametrów prądowych;
– zwiększenie ilości drutu dodatkowego nie powoduje
zwiększenia głębokości wtopienia;
– gładkość powierzchni lica dla wszystkich próbek ze
zwiększoną wydajnością nie różni się od powierzchni
uzyskanej w czasie spawania bez dodatkowego drutu.
Można zatem stwierdzić, że zastosowanie drutu
dodatkowego powoduje wzrost wydajności spawania
w wyniku wzrostu przekroju poprzecznego nadlewu,
a głównie jego wysokości.

Technologia spawania
Na podstawie uzyskanych wyników określono wstępną technologię spawania złącza doczołowego o grubości 25 mm ze stali DH36,
spełniającego wymagania Morskich Towarzystw
Klasyfikacyjnych. Założono wariant technologii
spawania uwzględniający spawanie dwustronne,
dwuściegowe przy wzroście wydajności spawania
o ok. 35% w stosunku do spawania realizowanego bez dodatkowego drutu. Badania założonej
technologii prowadzono zgodnie z wymaganiami
PN-EN 288-3 na złączach próbnych wykonanych
z dodatkowym drutem i bez dodatkowego drutu
dodawanego do jeziorka spawalniczego.
Parametry spawania stosowane do wykonania obu złączy przedstawiono w tablicy II. Wykonane złącza poddano standardowym badaniom
wytrzymałościowym. Przeprowadzone próby dały
pozytywne wyniki, a zatem oba złącza spełniły wymagania. Dotyczyło to zwłaszcza wytrzymałości
na rozciąganie i próby zginania złączy. W tablicy
III przedstawiono wyniki próby udarności złączy,
obrazujące dobrą plastyczność metalu obu złączy
spawanych.

Tablica II. Parametry spawania złączy próbnych ze stali DH36 o grubości 25 mm
Table II. Welding parameters for joints with DH36 steel with 25 mm thick
Metoda spawania
automatycznego łukiem
krytym
Spawanie
konwencjonalne
Spawanie ze
zwiększoną wydajnością

Ścieg

Prąd spawania
I

Napięcie łuku
U

Prędkość spawania
V

Prędkość posuwu drutu dodatkowego Ø1,2 mm
VD

-

A

V

cm/min

cm/min

1

740

32

30

0,00

2

800

32

30

0,00

1

800

34

41

7,06

2

800

34

41

7,06

Tablica III.  Wartości energii łamania próbek udarnościowych pobranych ze złączy spawanych automatycznie łukiem krytym z dodatkowym
drutem w porównaniu z metodą konwencjonalną. Stal DH36, spawanie dwustronne, dwuściegowe. Badania prowadzono wg PN-EN 875
Table III. The values of breaking energy of the impact resistance samples from joints by automatically submerged arc welding with an additional wire in relation to the conventional method. DH36 steel, both-sides welding, two beads. The tests conducted acc. to PN-EN 875
Złącze

Oznaczenie usytuowania karbu
w złączu

Temperatura badania
T

Energia łamania
KV

Średnia energia łamania
KVśr

-

ºC

J

J

61
VWT0/2

-20

Spawane
automatycznie
z dodatkowym drutem

37

46,7

42
52
VHT1/2

-20

38

42,0

36
Spawane
automatycznie metodą
konwencjonalną
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28
VWT0/2

-20

46
85

53,0

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury
zaproponowano metodę spawania ze zwiększoną wydajnością. Metoda ta polega na zautomatyzowanym
spawaniu łukiem krytym elektrodą o średnicy 4 mm
i dodaniu do jeziorka stopionego metalu dodatkowego.
Proponowaną metodę badano, wykorzystując
napawanie dla następującego zakresu parametrów:
Is równy 400, 600, 800 A, drut elektrodowy o średnicy 4 mm, drut dodatkowy o średnicy 1,2 mm.
Stwierdzono, że przy zastosowaniu drutu dodatkowego podawanego z prędkością 3,13÷6,72 m/min
wydajność mierzona ilością stopiwa wzrasta w zakresie 13,7÷93,5% w stosunku do napawania bez
użycia drutu dodatkowego.
Wydajność napawania zwiększa się ze wzrostem
stosowanego natężenia prądu i prędkości podawania drutu dodatkowego.
Dla zakresu prądu spawania 400÷800 A można
otrzymać dobrą gładkość lica i poprawne wtopienie.
Szerokość lica jest niezależna od ilości drutu dodatkowego. Wzrasta ona w miarę wzrostu parametrów prądowych.

Wysokość nadlewu rośnie ze wzrostem ilości
drutu dodatkowego. Wyraźniej jest to zauważalne
dla mniejszych parametrów prądowych.
Na podstawie badań opracowano technologię spawania dwustronnego, dwuściegowego, metodą spawania automatycznego łukiem krytym
z podawaniem dodatkowego drutu (niepodłączonego do źródła zasilania) do jeziorka spawalniczego
blach ze stali okrętowej DH36 o grubości 25 mm.
Przeprowadzone próby wykazały ok. 36% wzrost
wydajności spawania badaną metodą w stosunku do tradycyjnej metody spawania łukiem krytym, przy następujących parametrach prądowych:
I = 800 A, U = 34 V.
Przeprowadzone badania wg PN-EN 288-3, mające na celu zatwierdzenie technologii spawania automatycznego łukiem krytym z podawaniem dodatkowego drutu do jeziorka spawalniczego, dały wynik
pozytywny dla kryteriów oceny złączy określonych
przez Morskie Towarzystwa Klasyfikacyjne.
Zaproponowana metoda spawania mogłaby znaleźć zastosowanie do budowy statków.

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Klimpel A.: Nowoczesne technologie spajania metali. WNT,
Warszawa 1984.
Knap I., Bartosik M.: Badania nad możliwością spawania
metodą TIME.  Przegląd Spawalnicta 3/1997.
Kozak T., Szmelter R.: Efektywność metody TIME w budownictwie okrętowym. Przegląd Spawalnictwa 9/1999.
Engindeniz E.: DRAHTWARENFABRIK DRAHTZUG Stein
GmbH & Co. KG. Materiały informacyjne niepublikowane.
Pekkari B.: Spawanie łukiem krytym – dalszy wzrost wydajności. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/1997.
Pakos R.: Zastosowanie elektrody taśmowej do spawania
pod topnikiem złączy doczołowych. Przegląd Spawalnictwa 10-11/1999.
Jaracz J., Kozak T., Burczyk J.: Nagrzewnica drutu elektrodowego, szczególnie do spawania automatycznego
łukiem krytym. Opis Patentowy Nr 108690, opublikowany
30.05.1981.

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]

Runnerstam O., Persson C., Cabaj G.: Dobór gazu osłonowego dla poprawy wydajności i jakości spawania. Biuletyn
Instytutu Spawalnictwa 5/1995.
Hackl H.: “Twin Power” – dwuelektrodowe spawanie metodą MAG z dużą prędkością. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa
5/1997.
Borgosz B., Siennicki A.: Wysokowydajne spawanie TANDEM – przykłady zastosowania i efekty. Biuletyn Instytutu
Spawalnictwa 5/2000.
Platz J.: Technika dwudrutowa podwyższa prędkość spawania metodą MAG. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5-6/1996.
Bengtsson P., Skarin D.: Spawanie wysokowydajne przy
użyciu systemu A400 HSW oraz wykorzystaniu procesów Rapid ArcTM i Rapid MeltTM. Przegląd Spawalnictwa
5-6/1994.
Kolman R.: Sterowanie jakością wytwarzania. Gdańsk 1994.

Przegląd spawalnictwa 4/2011

9

Ryszard Pakos

Ocena technologii spawania stali
o podwyższonej wytrzymałości
elektrodą celulozową
Welding technology of high strength steel
by cellulose electrode assessment
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymane
przy kwalifikowaniu technologii spawania stali o podwyższonej wytrzymałości EH36 elektrodami celulozowymi.
Badania technologii spawania wykonano wg wymagań Polskiego Rejestru Statków zawartych w Publikacji
Nr 74/P: 2007. Interpretacje otrzymanych wyników badań
poparto i zilustrowano badaniami metalograficznymi (mikroskopowymi) analizowanych stref złącza spawanego.

The article presents the results obtained in the qualifying of high-strength steel EH36 by cellulosic electrodes
welding technology. The welding tests are carried out based on the requirements of the Polish Register of Shipping
included in Publication No. 74/P: 2007. Interpretation of
results of the welding technology tests is supported and
illustrated by the metallographic tests (microscopic) of
analyzed weld zones.

Wstęp
Spawanie elektrodą otuloną jest stosowane wówczas, gdy utrudnione lub nieuzasadnione ekonomicznie jest zastosowanie spawania zmechanizowanego,
półautomatycznego lub automatycznego. Metoda ta
dzięki swej uniwersalności technicznej i technologicznej umożliwia łączenie elementów w warunkach warsztatowych i montażowych, w dowolnych pozycjach
i miejscach niedostępnych dla uchwytów spawalniczych TIG czy MIG/MAG. Duży wybór gatunków elektrod otulonych o dobrych właściwościach spawalniczych umożliwia łączenie wielu gatunków stali i metali
nieżelaznych oraz ich stopów [1]. Elektroda celulozowa
po długim okresie nieobecności na rynku spawalniczym zaczyna powoli znajdować zastosowanie w niektórych pracach spawalniczych – szczególnie przy budowie rurociągów. Dostępnych jest jednak mało publikacji na temat właściwości technologicznych połączeń
wykonanych tą elektrodą. Producenci podają jedynie,
że są one przydatne do ściegów graniowych, wytwarzają dobrze penetrujący łuk oraz małą ilość dobrze
krzepnącego i łatwo usuwalnego żużla. W katalogach
podane są wprawdzie właściwości wytrzymałościowe
Dr inż. Ryszard Pakos – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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stopiwa, brakuje jednak informacji na temat właściwości wytrzymałościowych połączeń spawanych.
Otulina celulozowa zawiera duże ilości organicznych części palnych, najczęściej celulozy [4]. W czasie
spawania elektrody celulozowe wydzielają duże ilości
gazów i powodują wytworzenie cienkiej warstwy łatwo
usuwalnego żużla. Ze względu na to nie należy ich stosować do spawania w pomieszczeniach zamkniętych
o słabej wentylacji. Nadają się one do spawania zarówno prądem stałym, jak i przemiennym, powodują
głębokie wtopienie oraz nadają powierzchni spoin płaski wygląd. Są stosowane do wykonywania prac spawalniczych i montażowych na zewnątrz, szczególnie
do spawania rurociągów przesyłowych. Zastosowanie
elektrod celulozowych w trudnych warunkach montażowych wynika z:
– możliwości spawania we wszystkich pozycjach,
szczególnie pionowej z góry na dół,
– łatwości wykonywania warstwy graniowej,
– możliwości wykonania ściegów przetopowych elektrodami o średnicy 4 mm i większej,
– małej wrażliwości na dokładność przygotowania
złącza,
– małej wrażliwości na warunki atmosferyczne,
– dużej wydajności spawania.
Elektrod celulozowych nie suszy się, ponieważ najkorzystniejsze właściwości spawalnicze elektroda osiąga przy zawartości wody w otulinie co najmniej 3%.

Badania własne
Celem badań było określenie właściwości złączy
spawanych wykonanych ze stali EH36 o grubości
16 mm elektrodą otuloną celulozową Fleetweld5P

(AWS A5.1:E6010). W tablicy I przedstawiono skład
chemiczny, a w tablicy II właściwości mechaniczne
materiału podstawowego. Charakterystykę zastosowanej elektrody celulozowej podano w tablicy III.

Tablica I. Skład chemiczny materiału podstawowego [5]
Table I. Chemical composition of the base material [5]
AH32  DH32  EH32
AH36  DH36  EH36
AH40  DH40  EH40
Uspokojona drobnoziarnista

Kategoria stali 1)
Metoda odtlenienia stali
Skład chemiczny wg analizy wytopowej, % 5), 7)
C max
Mn
Si max
P max
S max
Al metaliczne min.
Nb
V
Ti max
Cu max
Cr max
Ni max
Mo max
N max

0,18
0,90÷1,60 2)
0,50
0,035
0,035
0,015 3), 4)

0,02÷0,05 4)
0,05÷0,10 4)
0,02

}

0,35
0,20
0,40
0,08
-

razem
nie więcej
niż 0,12%

0,02÷0,05 4)
0,05÷0,10 4)
0,02

FH32
FH36
FH40

0,16
0,90÷1,60
0,50
0,025
0,025
0,015 3), 4)

}

razem
nie więcej
niż 0,12%

0,35
0,20
0,80
0,08
0,009 (0,012 w przypadku obecności Al

Równoważnik węgla CEV 6)
Uwagi:
1)
Stale o podwyższonej wytrzymałości oznaczone są dodatkowo literą H.
2)
W wyrobach o grubości do 12,5 mm minimalna zawartość Mn może być obniżona do 0,70%.
3)
Może być określona całkowita zawartość Al zamiast określenia Al metalicznego. W tym przypadku zawartość ta nie powinna być  mniejsza niż 0,020%.
4)
Stal powinna zawierać aluminium, niob, wanad lub inne rozdrabniające ziarno pierwiastki, przy czym mogą one występować pojedynczo lub łącznie.
Jeżeli stosuje się je pojedynczo, to minimalna zawartość tych pierwiastków w stali powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy. Jeżeli pierwiastki rozdrabniające ziarno występują łącznie, to podane w tablicy minimalne zawartości nie są wymagane.
5)
Jeżeli dowolna kategoria stali jest dostarczana w stanie po walcowaniu cieplno-mechanicznym (TM), PRS może wyrazić zgodę na skład chemiczny
różniący się od podanego w tablicy.
6)
Jeżeli jest to wymagane, równoważnik węgla, CEV, dla stali o podwyższonej wytrzymałości należy obliczać na podstawie analizy wytopowej, według
wzoru:
7)

Jeżeli wytwórca w procesie wytopu stali wprowadza inne pierwiastki, ich zawartość powinna być wykazana w ateście.

Tablica II. Właściwości mechaniczne stali kadłubowych o podwyższonej wytrzymałości
Table II. Mechanical properties of the high-strength steels

1)

2)

Klasyfikacja

Średnia wartość pracy
łamania, J, (min.)

Temp. próby, °C

Rm, MPa

355 490÷630

Próba udarności

A, % (min.)

AH36
DH36
EH36
FH36

Re, MPa (min.)

Kategoria
stali

Próba rozciągania

Tablica III. Charakterystyka elektrody celulozowej użytej do badań [10]
Table III. Characteristic of the cellulose electrode used in the
tests [10]

50 < t ≤70

70 < t ≤ 100

T1)

L1)

T1)

L1)

T1)

Ogólna
charakterystyka

21

0 342) 242)
-20 34 24
-40 34 24
-60 34 24

41
41
41
41

27
27
27
27

50
50
50
50

34
34
34
34

Pozycje spawania
Prąd spawania
i biegunowość

t ≤ 50
L1)

Minimalna średnia wartość udarności Charpy V powinna być
określona na próbkach pobranych wzdłuż kierunku walcowania (L). Określenie udarności na próbkach poprzecznych (T)
może być wymagane przez zamawiającego, jednak wyniki
badań powinny być gwarantowane przez wytwórcę.
Dla stali kategorii AH32 i AH36 liczba próbek udarnościowych
może być zmniejszona pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników podczas badań wyrywkowych.

Typowy skład
stopiwa
Typowe
właściwości
mechaniczne
Dopuszczenia

AWS A5.1: E6010    ASME SFA-5.1: E6010
Lloyd’s: Grade 3M
ABS: E6010     CSA W48: E4310
Elektroda otulona celulozowa zalecana
do spawania rur. Charakteryzuje się
wysoką tolerancją dla spawania brudnych,
malowanych lub pokrywanych stali, które
nie mogą być całkowicie wyczyszczone.
PA, PB, PC, PE, PF, PG
stały (+) do elektrody
C
Mn
Si

0,15 %
0,44 %
0,2 %

Re

>  420o

Rm

500-640o

A5

26 %

KV w -20 J
60 J
UDT, TÜV, LR: 3
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Tablica IV. Technologia spawania złączy próbnych blachy ze stali EH36 o grubości 16 mm elektrodą celulozową Fleetweld5P o średnicy 3,25 mm
Table IV. Welding technology of test joints of EH36 steel sheet with a thickness of 16 mm by a Fleetweld5P cellulose electrode with diameter of 3.25 mm
1

Instrukcja technologiczna spawania:
Welding procedure specification:

2

Wytwórca:
Manufacturer:

3

Miejscowość:
Place:

7

Sposób przygotowania i czyszczenia:
Edge preparation and cleaning:

Specyfikacja materiału podstawowego:
8
Parent material specification:

5

Imię i nazwisko spawacza:
Welder’s data:

Szczecin

6

Data spawania:
Welding date:

Cięcie mechaniczne, ukosowanie krawędzi
rury, szczotka druciana
Machining cutting, beveling and brushing

11

Metoda spawania:
Welding method:

Stale kadłubowe zwykłej i podwyższonej
wytrzymałości grupy 1.1, 1.2, kategoria:
A ÷ E, AH32 ÷ EH36 (Przepisy PRS cz. IX,
Acc. PRS rules part IX)

12

Rodzaj spoiny:
Type of joint:

111
(EN 24063/ISO 4063)

BW spoiny czołowe
Butt weld

9

Grubość materiału podstawowego, mm:
Parent material thickness, mm:

12,0 ÷ 16,0

Złącze próbne/Pozycja
13 spawania:
Test joint/Welding position:

10

Średnica zewnętrzna rury, mm:
Outside diameter of pipe, mm:

Nie dotyczy
None

14

Rysunek złącza:
Sketch of joint:

15

17

16

T, mm

a, mm

p, mm

a, °

10,0÷12,0

1÷3

1÷2

50÷60

Szczegóły dotyczące spawania:
Wymiar spoiwa, mm
Ścieg
Dimension of filler
Layer
material
1÷n

3,25

Rodzaj spoiwa, oznaczenie
18 wytwórcy:
Type of filler material, manufacturer:
19

Specjalne zalecenia suszenia:
Special recommendation of drying:

20

Gaz osłonowy/Topnik:
Shielding gas/Backing/Flux:

22

Stały (DC) „+” na elektrodzie
Direct current with „+” on
elektrode

Prąd spawania:
Welding current:

Kolejność spawania:
Welding sequence:

Details of welding:
Napięcie
łuku, V
Voltage

Rodzaj prądu/biegunowość
Type of current/polarity

Prędkość przesuwu
cm/min
Welding speed

Energia liniowa
kJ/cm
Heat input

70÷90

23÷24

Prąd stały/biegunowość dodatnia
DC + D.C.R.P.

8÷9

8,6 ÷ 13,0

Celulozowa: E 42 2 C 25 (EN 499)
Typ Lincoln Electric Fleetweld5P

Temperatura podgrzania
26 wstępnego:
Preheating temperature:

A÷E: nie dotyczy (none)
AH32 ÷ EH36: 150°C

Stosować bezpośrednio z pojemników,
zakaz suszenia
Use directly from containers,
drying prohibited

27

Temperatura międzyściegowa:
Interpass temperature:

Max. 250°C

Nie dotyczy
None

28

Metoda obróbki cieplnej po
spawaniu, temperatura, czas:
Postweld heat treatment method,
temperature, time:

Nie dotyczy
None

Nie dotyczy
None

29

Szybkość grzania i chłodzenia:
Heating and cooling time:

Nie dotyczy
None

Gaz formujący:
Backing:

Nie dotyczy
None

Informacje dodatkowe:
Additional informations:

Nie dotyczy
None

31

Data, nazwisko i podpis opracowującego technologię:
Date, name and signature person working out technology:

Nie dotyczy
None

32

Data, nazwisko i podpis zatwierdzającego technologię:
Date, name and signature person accepting technology:

Nie dotyczy
None

Rodzaj elektrody wolframowej/
24 średnica, mm:
Type of tungsten electrode/diameter, mm:
Żłobienie (szlifowanie grani)
Gouging (root grinding):

Przegląd spawalnictwa 4/2011

Montaż złącza klamrami
montażowymi. Klamry usunąć po
wykonaniu grani złącza.
Joint must be assemble by
assemble clamps (buckles).
Remove clamps after welding
root of weld.
Ściegi wypełniające rozpocząć
nie później niż 5 min po
wykonaniu warstwy graniowej
Fill runs must be started
maximum 5 min after welding root
of weld

30

Natężenie przepływu gazu
23 formującego, l/min:
Backing gas flow rate, l/min:

25

PF – pionowa w górę
(EN 287-1)
PF – vertical up (EN 287-1)

Natężenie
prądu, A
Current

Natężenie przepływu gazu
21 osłonowego, l/min:
Shielding gas flow rate, l/min:

12

Towarzystwo
4 klasyfikacyjne:
Classification Society:

Spawanie ręczne MMA (SMAW)
Manual MMA (SMAW) welding

Złącze próbne wykonanio zgodnie z wstępną
instrukcją technologiczną spawania (pWPS), którą
przedstawiono w tablicy IV, natomiast rejestr parametrów spawania przedstawiono w tablicy V.

Ścieg graniowy wykonano prądem spawania o natężeniu 75÷85 A i napięciu 25÷28 V. Spawanie wykonano ściegiem zakosowym z przytrzymaniem końca
elektrody na ściankach rowka w celu uzyskania prawidłowego przetopu i wtopienia w materiał rodzimy.

Tablica V. Rejestr parametrów spawania elektrodą celulozową Fleetweld5P (E422C25)
Table V. Register of parameters of Fleetweld5P (E422C25) cellulose electrode welding

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
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Uzyskano pełen przetop na całej długości płyty, jednak
ścieg graniowy charakteryzował się głębokimi podtopieniami ścianki rowka na dużych długościach, które
należało usunąć (rys. 1). Nieusunięcie tych podtopień
skutkowało gromadzeniem się w nich żużli, a w następstwie przyklejeniami na kolejnej warstwie (ściegu).
Taka wymuszona technologia spawania niekorzystnie
Tablica VI. Badania płyt próbnych [6]
Table VI. Tests of the joined sheets [6]
Spoina
czołowa BW

Spoina
pachwinowa FW

Badanie wizualne (VT) zgodnie
z PN-EN 970

100% długości
spoiny

100% długości
spoiny

Badania penetracyjne (PT)
zgodnie z PN-EN 571-1
lub badania magnetyczno-proszkowe (MT) zgodnie
z PN-EN 1290

100% długości
spoiny

100% długości
spoiny

Badanie radiograficzne (RT)
zgodnie z PN-EN 1435 1)

100% długości
spoiny

niewymagane

2 próbki

niewymagane

1 próbka 2)

niewymagane

Próba zginania zgodnie
z PN-EN 910

próba zginania
poprzecznego
4 próbki 3)

niewymagane

Próba udarności sposobem
Charpy’ego zgodnie
z PN-EN 10045-1 4)

3 lub 5
zestawów po 3
próbki 5)
6 lub 10
zestawów po 3
próbki6) 7)

niewymagane

Próba łamania zgodnie
z PN-EN 1320

niewymagane

wymagane

1 próbka

2 próbki

Metody badań

Próba rozciągania próbek
poprzecznych zgodnie
z PN-EN 895
Próba rozciągania próbek
wzdłużnych ze stopiwa zgodnie
z PN-EN 876

Badania makroskopowe
zgodnie z PN-EN 1321
oraz próba twardości
metodą Vickersa zgodnie
z PN- EN 1043-1 8)
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
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Rys. 1. Widok ściegu graniowego
Fig. 1. The view of reverse-side bead

Dla materiałów o grubości t ≥ 8 mm badania radiograficzne
mogą być zastąpione badaniami ultradźwiękowymi przeprowadzanymi zgodnie z PN-EN 1714.
Wymagana tylko wtedy, gdy do prób został zastosowany materiał dodatkowy do spawania stali nieuznany przez PRS.
W każdym przypadku jednakowa ilość próbek do rozciągania
grani i do rozciągania lica. Dla materiału o grubości t ≥ 12 mm
próbę zginania poprzecznego można zastąpić próbą zginania
bocznego.
Próba udarności wymagana jest dla płyt próbnych ze stali.
Gdy ilość ciepła wprowadzonego nie przekracza 50 kJ/cm,
to próbę przeprowadza się na 3 zestawach, a gdy przekracza
50 kJ/cm, to na 5 zestawach.
Podwojenie liczby zestawów wymagane jest, gdy grubość
materiału t > 50 mm. W tym przypadku jednakowa liczby zestawów próbek pobierana jest od strony lica i od strony grani.
Dla spawania jednostronnego liczby dodatkowych zestawów
próbek pobieranych od strony grani (miejsca nacięcia karbu)
powinny być zgodne z Załącznikiem 2.
Próba twardości wymagana jest dla płyt próbnych ze stali o
ReH> = 355 MPa

Przegląd spawalnictwa 4/2011

wpłynęła na geometrię rowka, powodując jego cykliczne poszerzanie aż do warstwy licowej. Wydłużało to czas wykonania poszczególnych warstw, wzrost
planowanej liczby ściegów i co później stwierdzono,
nadmierną ilość ciepła wprowadzoną do złącza, pomimo utrzymywania temperatury międzyściegowej na
założonym poziomie 250°C. Ściegi wypełniające wykonano przy wyższych natężeniach prądu spawania
85÷100 A i zachowaniu uprzednio opisanej techniki
czyszczenia ściegów. Wykonane złącze charakteryzowało się dość znacznym odkształceniem kątowym,
wynikającym z dużej liczby ściegów (11) i polem powierzchni SWC rzędu 171 mm2.
Badania technologii spawania przeprowadzono
w oparciu o wymagania Polskiego Rejestru Statków,
zamieszczone w Publikacji Nr 74/P (tabl. VI).
Rozmieszczenie próbek do badań niszczących
przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Rozmieszczenie próbek do badań niszczących [6]
Fig. 2. Arrangement of samples for destructive testing [6]

Wyniki badań
Przeprowadzone badania wizualne oraz magnetyczno-proszkowe nie wykazały powierzchniowych
niezgodności spawalniczych. Badania radiograficzne
wykazały obecność niezgodności typu 3012 (wtrącenie żużla odosobnione), które nie obniżyły ogólnego
poziomu akceptacji (poziom 1), a były wynikiem niedokładnego oczyszczenia poszczególnych ściegów.
Badania makroskopowe przeprowadzono zgodnie z PN-EN 1321. Wytrawiony odczynnikiem Adlera zgład makroskopowy ujawnił prawidłowy przetop
i wtop międzyściegowy oraz w ścianki rowka (rys. 3).

Nie ujawniono żadnych niedopuszczalnych niezgodności spawalniczych poza szeroką strefą wpływu ciepła
oraz dużym odkształceniem kątowym złącza, spowodowanym spawaniem wielościegowym wprowadzającym dużą ilość ciepła do złącza.
Badania twardości przeprowadzono twardościomierzem LECO LV 700AT zgodnie z normami PN-EN
1043-1 i PN-EN ISO 6507-1. Pomiary wykonano na
dwóch liniach pomiarowych zgodnie z rysunkiem 4.
Wyniki badań uznaje się za pozytywne, jeżeli uzyskana twardość nie przekracza 350 HV10 dla stali
o Reh ≤ 420 MPa i 420 HV10 dla stali o Reh > 420 MPa
i Reh < 690 MPa [6]. Wyniki badań przedstawiono na
rysunku 5.

Tablica VII. Wyniki próby udarności
Table VII. Results of the impact resistance test

Rys. 3. Przekrój makroskopowy płyty próbnej
Fig. 3. Macroscopic cross-section of the joined sheets

Oznaczenie
złącza
próbnego

1C-PF
Rys. 4. Miejsca pomiaru twardości
Fig. 4. Arrangement of hardness test points
a)

2BC-PF

b)

3B-PF

Rys. 5. Rozkład twardości w złączu wykonanym elektrodą celulozową: a) 1. linia pomiarowa, b) 2. linia pomiarowa
Fig. 5. Distribution of hardness in the joint made by cellulose electrode: a) 1. measurement line, b) 2. measurement line

Nr
próbki

Wymiary
mm

Praca
łamania
KV, J

Wartość
średnia
KV, J

1C
2C
3C

8,00 x 10,03
8,02 x 10,00
8,00 x 10,03

61,80
58,84
64,72

61,78

1F
2F
3F

8,00 x 10,03
8,02 x 10,03
8,00 x 10,03

12,74
23,54
33,42

23,23

1H
2H
3H

8,02 x 10,04
8,02 x 10,03
8,03 x 10,02

49,05
52,95
43,15

48,38

1C
2C
3C

8,03 x 10,03
8,02 x 10,02
8,02 x 10,02

58,84
68,64
50,99

59,49

1F
2F
3F

8,02 x 10,03
8,00 x 10,03
8,00 x 10,03

72,57
60,80
45,11

59,49

1H
2H
3H

8,02 x 10,03
8,02 x 10,03
8,02 x 10,04

47,07
51,97
53,94

50,99

1C
2C
3C

8,00 x 10,03
8,00 x 10,03
8,00 x 10,03

64,75
68,65
61,78

65,06

1F
2F
3F

8,00 x 10,03
8,00 x 10,03
8,00 x 10,03

61,78
39,22
39,22

46,74

1H
2H
3H

8,00 x 10,03
8,00 x 10,03
8,00 x 10,03

49,03
46,09
49,03

48,05

Miejsca nacięcia karbu dla poszczególnych 3 zestawów próbek:
C – środek spoiny, F – linia wtopienia, H – SWC.
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Stal EH36 jest stalą kadłubową o podwyższonej
wytrzymałości, której minimalna granica plastyczności Reh = 355 MPa, stąd też zgodnie z wymaganiami
maksymalna twardość w złączu spawanym nie może
przekroczyć 350 HV10 [6].
Badania udarności przeprowadzono zgodnie
z normą PN-EN 10045-1 na próbkach typu Charpy V
o szerokości 10 mm. Do prób pobrano 3 zestawy po
3 próbki, w których karb nacięto w środku spoiny
w linii wtopienia oraz w strefie wpływu ciepła w odległości 2 mm od linii wtopienia. Próbę przeprowadzono
w temperaturze –20°C. Wyniki badań zestawiono w tablicy VII i na rysunku 6.
Z uwagi na obniżoną wartość pracy łamania na
próbkach pobranych w linii wtopienia, pobrano dodatkowo zestawy próbek, w odległości 2 mm od strony
grani. Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 7.
Próby rozciągania wykonano zgodnie z PN-EN 895,
natomiast próbę zginania przeprowadzono zgodnie
z PN-EN 890. W obu przypadkach otrzymano wyniki
pozytywne.
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Badania dodatkowe
Ze względu na niską wartość próby łamania uzyskaną podczas badania technologii spawania (postanowiono wykonać dodatkowe badania mikroskopowe, które pozwoliłyby wyjaśnić przyczyny spadku udarności w linii wtopienia przy licu spoiny. Na
rysunku 8 przedstawiono strefę przegrzania na wysokości górnego ściegu. Widoczny jest silny rozrost
ziarna związany z dużą ilością ciepła wprowadzonego w tym miejscu.
Na rysunku 9 przedstawiono obraz strefy kryształów dendrytycznych, które stykają się bezpośrednio z
linią stopienia. Słabo rozbudowane dendryty świadczą o dużej ilości ciepła wprowadzonego w czasie
spawania.

Rys. 6. Wartości średnie pracy łamania; c – spoina, f – linia wtopienia, h – SWC
Fig. 6. The average values of fracture energy; c – weld, f – fusion
line, h – HAZ

Rys. 8. Strefa przegrzania z silnie uwidocznionym rozrostem ziarna;
trawienie: nital; pow. 500x
Fig. 8. Heat affected zone and grain growth; etching: nital; magnification 500x

Rys. 7. Wartości pracy łamania próbek pobranych w odległości 2 mm
od strony grani: c – spoina, f – linia wtopienia, h – SWC
Fig. 7. The average values of fracture energy of samples cut 2 mm
from bead; c – weld, f – fusion line, h – HAZ

Rys. 9. Strefa kryształów dendrytycznych; trawienie: nital; pow. 500x
Fig. 9. Zone with dendritic crystals; etching: nital; magnification 500x  
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Podsumowanie
Przedstawiona procedura kwalifikowania technologii spawania stali o podwyższonej wytrzymałości (EH36) elektrodą celulozową dała wynik negatywny. Decydujące były wyniki próby łamania,
gdzie zaobserwowano duży spadek udarności na
próbkach z karbem naciętym w linii wtopienia. Był
on wynikiem dużej ilości ciepła wprowadzonego
do złącza. Konieczne głębokie szlifowanie każdego ściegu nadało stromy i szeroki kształt SWC, co
zwiększyło udział tej strefy o niekorzystnej strukturze w przełomie próbek pobranych z karbem
naciętym w linii wtopienia. Proces spawania elektrodami celulozowymi wydaje się nieuzasadniony
również z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż

wymaga dodatkowego nakładu pracy szlifierskiej,
a ponadto – z uwagi na usuwanie dużej ilości materiału spoiny – zwiększa zużycie materiałów dodatkowych i wydłuża czas wykonania złącza.
Ze względu na pewne zalety elektrod celulozowych należy je stosować tylko do warstw przetopowych, gdyż krótki i penetrujący łuk daje możliwość
głębokiego i poprawnego przetopienia, szczególnie
w warunkach polowych i nie powoduje spadku właściwości wytrzymałościowych (rys. 6). Jakość ściegu graniowego wykonanego elektrodą celulozową
może być porównywalna do jakości ściegu wykonanego metodą TIG, co w przypadku np. łączenia
rurociągów może być korzystne.
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Sekcja Spawalnicza
Gdańskie Koło Spawalników SIMP, istniejące od 1953 roku (założone przez Antoniego Bohdanowicza, wtedy sekcja naukowo-techniczna), przeżywa kolejną młodość. Pod światłym przywództwem
Prezesa Michała Wińczy, na każdym zebraniu przybywa członków,
jest nas już ponad 50 osób (płacących składki!). Obniżyła się średnia wieku – jesteśmy już przed czterdziestką, za to zwiększyła się
częstotliwość spotkań. Na grudniowym spotkaniu w firmie „CRIST”
obecnych było 90 osób. Spotkanie poświęcone było spawaniu stali wysokowytrzymałych. Wykłady i prezentacje prowadziły SSAB
EMEA (Szwecja), DRAHDZUG STEIN (Niemcy) KOBELCO WELDING of Europe B.V, IDAL UMCS, VELTECH, EKOD. Kolejne spotkanie odbyło się 3 marca w Zakładzie Inżynierii Spajania PG. Miało
bardziej humanistyczny i kameralny charakter: „Techniki mennicze
dawniej i obecnie” przedstawił mgr inż. Tomasz Olkowski, „Zagdanienia konserwatorskie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” przedstawi mgr
Tomasz Korzeniowski Dyrektor Zbiorów, Główny Konserwator Zabytków Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Spotkanie poetyckie z Krzysztofem Lesińskim, http://www.mojapoezja.pl. Dr inż. Krzysztof Lesiński zanim objawił nam się jako poeta, występował w roli naukowca,
wykładowcy, kierownika zespołu spawania pod wodą w Politechnice
Gdańskiej. Ten numer „Przeglądu Spawalnictwa” a także i następny powstały dzięki dużemu wsparciu Gdańskiego Koła SIMP, które
oprócz ambicji bycia „najliczniejszym” chce także być widoczne.
Zapraszamy w 2013 roku na 55 krajową Spawalniczą Konferencję
Naukowo-Techniczną.
Włodzimierz Jacek Walczak
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Jerzy Łabanowski

Wpływ parametrów spawania pod wodą
metodą lokalnej komory suchej
na strukturę i właściwości złączy
The effect of welding parameters by local underwater
dry chamber on the structure and properties of joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów spawania pod wodą metodą lokalnej komory
suchej na właściwości złączy. Analizowano wpływ ilości
wprowadzonego ciepła oraz rodzaju gazu osłonowego
na strukturę i twardość napoin. Opracowano zależności
analityczne umożliwiające oszacowanie twardości maksymalnej w strefie wpływu ciepła.

The article presents the results of the influence of welding parameters under water by a local dry chamber on
the properties of joints. The influence of heat input and
the type of shielding gas on the structure and hardness of
weld overlays. The functions for the maximum hardness in
the heat affected zone analytical estimation are also developed.

Wstęp
Spawanie pod wodą wykorzystywane jest najczęściej
do prac remontowo-naprawczych, ale również do łączenia elementów nowych, np. spawania zabezpieczeń
antykorozyjnych (tzw. katod) czy elementów nabrzeża.
Najczęściej stosowanym rodzajem spawania pod wodą
jest spawanie mokre. Charakteryzuje się ono stosunkowo niskimi kosztami, łatwością w operowaniu uchwytem
spawalniczym, ale ma też sporo wad. Do najważniejszych zaliczyć trzeba zwiększoną prędkość stygnięcia
złącza spawanego, zwiększone ilości wodoru dyfundującego oraz ograniczenie wykonywanych prac do głębokości ok. 50 m. Poziom jakości złączy spawanych
wykonanych pod wodą w dużym stopniu zależy od umiejętności nurka-spawacza, który odbywa specjalistyczne
szkolenie, co jednak nie gwarantuje uzyskania odpowiedniej jakości złączy spawanych. Opracowano technologie spawania suchego, które umożliwiają uzyskanie
połączeń charakteryzujących się właściwościami identycznymi jak połączenia wykonane na powietrzu, jednak
metody te są drogie. Koszty wynikają z konieczności
budowy specjalnych komór roboczych sprzęgniętych z
jednostkami głównymi. Alternatywą dla obu sposobów
Dr inż. Grzegorz Rogalski, dr hab. inż.
Jerzy Łabanowski prof. nadzw. PG – Politechnika
Gdańska.
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spawania podwodnego jest metoda lokalnej komory suchej, łączącej pewne cechy spawania mokrego oraz suchego [1÷6]. W metodzie tej nurek-spawacz znajduje się
w wodzie, a proces spawania odbywa się w przestrzeni odizolowanej od wody za pomocą specjalnych komór
stałych lub ruchomych. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie lokalnej komory suchej zamontowanej bezpośrednio na uchwycie spawalniczym.
Koszt jest znacznie niższy niż koszt spawania suchego,
a właściwości złączy spawanych wykonanych w ten sposób są zbliżone do wykonanych w warunkach suchych
[7]. Zasadę spawania pod wodą metodą lokalnej komory
suchej przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej; 1 – drut elektrodowy, 2 – gaz osłonowy, 3 – dysza wewnętrzna,
4 – dysza zewnętrzna, 5 – woda, 6 – osłona elastyczna, 7 – pęcherze
gazowe, 8 – spawany element, 9 – łuk elektryczny, 10 – spoina [8]
Fig. 1. Schematic of welding under water by the local dry chamber; 1
– wire electrode, 2 – shielding gas, 3 – inner nozzle, 4 – outer nozzle,
5 – water, 6 – flexible shield, 7 – gas bubbles, 8 – welded element,
9 – electric arc, 10 – weld [8]

Przy spawaniu pod wodą szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość formowania się pęknięć zimnych. Środowisko wodne jest źródłem wodoru dyfundującego, a krótkie czasy stygnięcia w zakresie temperatury 800÷500oC (t8/5) sprzyjają powstawaniu struktur
hartowniczych w obrębie złącza spawanego. Stąd tak
istotna jest możliwość przewidywania struktur powstających w czasie spawania pod wodą. Można to zrealizować m.in. na podstawie analizy twardości w poszczególnych obszarach złącza spawanego.
Określenie wpływu rodzaju gazu osłonowego na
twardość napoin jest bardzo ważne nie tylko ze względów metalurgicznych, ale również ekonomicznych.
Gaz osłonowy CO2 jest tani, a dodatkowo spawanie
metodą MAG (135) uznawane jest za proces niskowodorowy, co w warunkach spawania pod wodą ma
ogromne znaczenie [9]. Gaz osłonowy podczas spawania lokalną komorą suchą spełnia podwójne zadanie. Chroni jeziorko ciekłego metalu oraz usuwa wodę
z obszaru spawania. Natężenie przepływu gazu osłonowego jest   wtedy większe niż podczas konwencjonalnego spawania metodą MAG (135) na powietrzu
i zależy od głębokości spawania oraz wielkości lokalnej
komory. Na głębokości 1÷2 m mieści się w przedziale
30÷40 l/min, a na większych głębokościach może przekraczać 100 l/min. W związku z tym koszty zużytego
gazu osłonowego podczas spawania na dużych głębokościach mogą być znaczne.
Celem badań było określenie wpływu ilości wprowadzonego ciepła (energii liniowej spawania) oraz rodzaju gazu osłonowego na twardość i strukturę napoin
wykonanych pod wodą. Szukano zależności analitycznych umożliwiających przewidywanie twardości maksymalnej złącza wykonanego pod wodą metodą lokalnej komory suchej.

Warunki realizacji eksperymentu
Badania zostały przeprowadzone na napoinach.  
Stwierdzono, że różnice pomiędzy czasami stygnięcia
t8/5 dla napoin oraz spoin wykonanych w złączu doczołowym z ukosowaniem na V są nieznaczne (rys. 2) [10].

Rys. 2. Wpływ rodzaju złącza na wartość czasów stygnięcia t8/5 [10]
Fig. 2. Influence of weld type on the value of cooling time t8/5 [10]

Można zatem wnioskować, że otrzymane struktury
w obrębie napoin będą odpowiadały strukturom w złączu doczołowym ze spoiną czołową.
Głębokość spawania ustalono na poziomie 0,5 m.
Zasolenie wody było równe średniemu zasoleniu mórz
i oceanów (13‰). Ilość wprowadzonego ciepła ustalono na poziomie umożliwiającym wykonanie ściegów
przetopowych oraz wypełniających. Parametry prądowe oraz pozostałe zmienne zasadnicze przedstawiono w tablicy I.
.

Materiały użyte do badań
Napoiny zostały wykonane na płytach grubości
20 mm ze stali niestopowej S235JR (grupa materiałowa 1.1 wg PN CR ISO 15608) [12]. Stal ta charakteryzuje się bardzo dobrą spawalnością, również w powietrzu. Twardość ferrytyczno-perlitycznej struktury tej
stali nie przekracza 180 HV10. Do wykonania próbek
zastosowano drut elektrodowy o oznaczeniu wg PNEN ISO 14341-A: G 38 2 C G3Si1 i średnicy 1,2 mm.

Tablica I. Parametry wykonania próbek
Table I. Welding parameters for samples
Nr
próbki

Oznaczenie gazu
osłonowego
wg PN-EN ISO 14175

Napięcie łuku
U, V

Natężenie prądu
spawania I, A

Prędkość
spawania Vsp,
m/min

Natężenie przepływu
gazu Wg, l/min

Ilość
wprowadzonego
ciepła* EL, kJ/mm

CI
C1
30
155
0,305
35
0,91
C II
C1
38
170
0,305
35
1,27
C III
C1
43
205
0,305
35
1,73
MI
M21
30,3
152
0,305
35
0,90
M II
M21
30,5
236
0,305
35
1,41
M III
M21
30,8
236
0,245
35
1,78
RI
R1
30,8
132
0,245
35
0,99
R II
R1
31,8
204
0,305
35
1,27
R III
R1
40,3
216
0,305
35
1,71
*Ilość wprowadzonego ciepła (energia liniowa spawania) obliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w  normie PN-EN 1011-1:2009 [11].
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Tablica II. Skład chemiczny materiałów użytych do badań
Table II. Chemical composition of materials used in the tests
Oznaczenie
Stal
S235JR
Drut G 38
2 C G3Si1

C

Skład chemiczny, %
Mn
Si
P

0,17÷0,20

max  
1,40

0,10

0,88

S

N

–

max
0,045

max
0,045

max
0,009

0,26

0,013

0,010

–

Skład chemiczny stali oraz materiału dodatkowego do
spawania przedstawiono w tablicy II.
Spawanie wykonano metodą 135 (MAG) w osłonie
trzech ogólnodostępnych gazów osłonowych:  
– CO2, wg PN-EN ISO 14175 – C1 (100% CO2),
– MIX18, wg PN-EN ISO 14175 – M21 (18% CO2 +
82% Ar),
– H5, wg PN-EN ISO 14175 – R1 (5% H2 + 95% Ar).

od krawędzi próbki (rys. 4). Odległość pomiędzy środkami odcisków była nie mniejsza niż L = 1 mm (HV10
w przypadku próbek ze stopów żelaza). Wyniki badań
przedstawiono na rysunkach 5÷7.

Rys. 4. Rozmieszczenie odcisków twardości na  przekroju napoiny
Fig. 4. Distribution of hardness on the cross section fingerprint of
weld overlay

Stanowisko do spawania i cięcia
pod wodą na małych głębokościach
Napawanie wykonano na stanowisku badawczym
do spawania i cięcia pod wodą na małych głębokościach (do 1 m). Umożliwia ono spawanie lub napawanie w różnych pozycjach oraz obserwację procesu.
Stanowisko jest wyposażone w źródło spawania ESAB
ARISTO 400, które umożliwia rejestrację prądowych
parametrów procesu. Elementy składowe stanowiska
przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Schemat stanowiska do spawania pod wodą na małych głębokościach; 1 – spawalnicze źródło prądu, 2 – podajnik drutu elektrodowego, 3 – butla z osprzętem, 4 – zasilacze wózka, 5 – wózek spawalniczy, 6 – odciąg spawalniczy, 7 – zbiornik, 8 – uchwyt z lokalną
komorą suchą, 9 – płyta próbna, 10 – stół
Fig. 3. The diagram of the welding under water at shallow depths;
1 – welding power source, 2 – wire feeder, 3 – cylinder with accessories, 4 – power source of trolley, 5 – welding trolley, 6 – welding fume
extraction, 7 – tank, 8 – torch with the local dry chamber, 9 – plate
test, 10 – table

Wyniki badań i ich analiza
Pomiary twardości wykonano metodą Vickersa na przekrojach poprzecznych napoin. Próbę wykonano zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1043-1.
Siłę obciążającą wgłębnik F ustalono na poziomie
98 N (HV10). Pomiary wykonano w odległości 2 mm
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Rys. 5. Rozkład twardości HV10 w napoinach: a) C I, b) C II, c) C III;
MR – materiał rodzimy, SWC – strefa wpływu ciepła, LW – linia wtopienia
Fig. 5. Distributions of the hardness HV10 in the weld overlay: a) C I,
b) C II, c) C III; MR – base material, SWC – heat affected zone (HAZ),
LW – line of fusion

Analiza rozkładów twardości na przekrojach badanych napoin pozwala stwierdzić, że największe utwardzenie w SWC (ok. 400 HV10) uzyskano w próbkach
oznaczonych M I i M II, spawanych w osłonie gazu M21
(18% CO2 + 82% Ar). Duże twardości w SWC odnotowano również na próbkach spawanych w osłonie gazu
C1 (100% CO2), natomiast próbki spawane w osłonie gazu R1 (5% H2 + 95% Ar) nie wykazują dużego
utwardzenia SWC, a różnice twardości metalu napoiny
i SWC są niewielkie (tabl. III).
Przyjmując jako kryterium akceptacji wytyczne
dotyczące twardości zawarte w normie PN-EN ISO
15614-1 (380 HV10 – bez obróbki cieplnej) próbki M I
oraz M II nie spełniają jej wymagań (tabl. III). Obszary
o dużej twardości mogą wykazywać strukturę hartowniczą przy linii wtopienia (dla stali S235JR strukturę bainityczną). W warunkach spawania pod wodą może to
być przyczyną formowania się pęknięć zimnych.

Tablica III. Twardości maksymalne napoin i SWC
Table III. Maximum hardness of the weld overlays and HAZ

Rys. 6. Rozkład twardości HV10 w napoinach: a) M I, b) M II, c) M III
Fig. 6. Distributions of the hardness HV10 in the weld overlay:
a) M I, b) M II, c) M III

Rys. 7. Rozkład twardości HV10 w napoinach: a) R I, b) R II, c) R III
Fig. 7. Distributions of the hardness HV10 in the weld overlay:
a) R I, b) R II, c) R III

HV10 max
Napoina
SWC – L

Napoina

SWC – P

CI
C II
C III

333
309
279

230
210
200

285
290
281

MI
M II
M III

394
401
360

250
260
250

394
398
351

RI
R II
R III

268
254
264

260
240
240

272
254
258
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Zwiększanie ilości wprowadzonego ciepła podczas
spawania w granicach 0,9÷1,7 kJ/mm spowodowało obniżenie twardości maksymalnych w SWC napoin,
jednak nie zaobserwowano zależności liniowej. Twardości maksymalne próbek spawanych w osłonie gazowej M21 i C1 nieznacznie różniły się dla energii liniowej
spawania 0,9 i 1,3 kJ/mm. Dopiero zastosowanie energii ok. 1,7 kJ/mm spowodowało zmniejszenie HVmax
w SWC. Dla próbek wykonanych w osłonie gazowej R1
wpływ energii liniowej spawania na twardość maksymalną w SWC był nieznaczny.
Twardość metalu napoiny mierzona w środku jej
szerokości wynosiła ok. 240÷250 HV dla próbek spawanych w osłonie gazów na bazie argonu – M21 i R1,
natomiast twardość napoiny wykonanej w osłonie CO2
(gaz C1) była niższa i wynosiła  210÷230 HV.
Zastosowanie różnych gazów osłonowych wpływa
na geometrię uzyskanych napoin, tj. ich kształt oraz
głębokość wtopienia. Widoki przekrojów poprzecznych
uzyskanych napoin przedstawiono na rysunku 8.
a)

Zwiększona twardość SWC napoin wskazuje na
możliwość tworzenia się struktur hartowania w tym
obszarze przy zastosowanych warunkach spawania.
W celu ujawnienia mikrostruktury napoin przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe na
próbkach zawierających przekrój poprzeczny napoin.
Badania wykonano za pomocą mikroskopu świetlnego NEOPHOT 32. Na rysunkach 9÷12 przedstawiono
mikrostruktury wybranych próbek.

Rys. 10. Mikrostruktura napoiny próbki M III (gaz osłonowy M21,
energia liniowa 1,78 kJ/mm): siatka ferrytu na granicach ziarn, wewnątrz ziarn – ferryt o układzie kolumnowym, zarys struktury Widmannstattäna
Fig. 10. Microstructure of the M III weld overlay (M21 shielding gas,
heat input 1.78 kJ/mm): the grid of ferrite on the grain boundaries,
inside the grain – a ferrite column layout, outline the structure Widmannstätten

b)

c)

Rys. 8. Przekroje poprzeczne napoin: a) C III – gaz osłonowy C1,
b) R III – gaz osłonowy R1, c) M III – gaz osłonowy M21
Fig. 8. Cross-sections of weld overlays: a) C III – C1 shielding gas,
b) RIII – R1 shielding gas, c) M III – M21 shielding gas

Rys. 9. Mikrostruktura próbki M I (gaz osłonowy M21, energia liniowa 0,90 kJ/mm): struktura gruboziarnista obszaru przegrzania SWC,
quasiperlit oraz iglaste struktury bainityczne, drobne pasma ferrytu
Fig. 9. Microstructure of M I sample (M21 shielding gas, heat input
0.90 kJ/mm): the structure of coarse-grained in the overheating region (HAZ), quasiperlit and coniferous bainitic structure, small bands
of ferrite
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Rys. 11. Mikrostruktura próbki R II (gaz osłonowy R1, energia liniowa 1,27 kJ/mm): gruboziarnista mikrostruktura obszaru przegrzania
SWC, quasiperlit oraz drobne pasma ferrytu sięgające w głąb ziaren
tworzące układ Widmannstättena
Fig. 11. The microstructure of the R II sample (R 1 shielding gas, heat
input 1.27 kJ/mm): coarse-grained structure in the overheating region
(HAZ), quasiperlit and a small band reaching deep into the ferrite
grains forming the Widmannstätten structure

Rys. 12. Mikrostruktura próbki C I (gaz osłonowy C1, energia liniowa
0,91 kJ/mm): struktura gruboziarnista obszaru przegrzania SWC,
quasiperlit otoczony siatką ferrytu, drobne pasma ferrytu sięgające
w głąb ziaren tworzące układ Widmannstättena
Fig. 12. Microstructure of C I sample (C1 shielding gas, heat input
0.91 kJ/mm): coarse-grained structure in the overheating region
(HAZ), quasiperlit surrounded by a mesh ferrite, small bands of
ferrite grains reaching deep forming the Widmannstätten structure

↑

Rys. 13. Lico napoiny próbki R III. widoczne liczne pory
Fig. 13. The face of the weld overlay of R III sample. visible pores

↑
Rys. 14. Mikrostruktura próbki R III. Pęcherz gazowy z widocznymi
miejscami inicjacji pęknięć
Fig. 14. Microstructure of R III sample. Gas bladder with apparent
crack initiation sites

Badania metalograficzne wykazały, że zastosowanie gazu osłonowego M21 przy energii liniowej spawania 0,9 kJ/mm i 1,3 kJ/mm powoduje formowanie się
w strefie przegrzania struktury bainitycznej (rys. 9).
W pozostałych napoinach wykonywanych nawet z niskimi energiami liniowymi spawania nie stwierdzono
obecności struktur hartowaniczych w SWC.
W warunkach spawania podwodnego metodą lokalnej komory suchej należy spodziewać się większej niż
na powietrzu szybkości odprowadzania ciepła z obszaru SWC. Poza oddziaływaniem otaczającej wody, czynnikiem wpływającym na szybkość chłodzenia złącza
jest intensywny przepływ gazu osłonowego. Gaz wprowadzany jest nie tylko w celu osłony łuku, lecz również
w celu usunięcia wody z komory. Intensywność odprowadzania ciepła zależy nie tylko od wielkości przepływu, ale również od właściwości fizycznych gazu.
Z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wynika, że przy jednakowych warunkach spawania (grubość blachy, głębokości zanurzenia, energii liniowej,
wydatku gazu) oraz zastosowaniu różnych gazów osłonowych występują istotne różnice w twardości maksymalnej SWC napoin.
Różnice te mogą być związane z różnym współczynnikiem przewodzenia ciepła zastosowanych gazów osłonowych, wpływem gazu na formowanie i właściwości łuku oraz reakcjami chemicznymi zachodzącymi w wysokiej temperaturze łuku w obecności dużej
ilości pary wodnej.
Zastosowanie mieszanki argonu z wodorem (R1)
– gazem o wysokiej przewodności cieplnej – spowodowało uformowanie nieskoncentrowanego łuku

dającego szeroką napoinę o niewielkim wtopieniu
(rys. 8b). Duże przewodnictwo cieplne wodoru nie
wpłynęło jednak na zwiększenie intensywności stygnięcia (chłodzenia) napoiny i zwiększenie twardości
w SWC.
Zastosowanie mieszanki M21 argonu z CO2 – gazów o niskiej przewodności cieplnej dało skoncentrowany łuk, w wyniku czego powstał charakterystyczny
kielichowy   kształt napoiny z głębokim wtopieniem
w części środkowej (rys. 8c). Takie oddziaływanie
łuku, przy intensywnym chłodzeniu płyty wodą, spowodowało powstanie struktur hartowniczych w SWC
i znaczne utwardzenie.
Spawanie w osłonie CO2 spowodowało utworzenie
tzw. gorącego łuku, dającego szeroką napoinę o dużej głębokości wtopienia (rys. 8a). Reakcje dysocjacji
CO oraz rekombinacji CO2 mogą powodować zjawiska
wzrostu energii spawania oraz wypalania pierwiastków
stopowych w stali. Temu ostatniemu zjawisku można
przypisać obniżenie twardości w metalu napoiny (wypalenie Mn).
Jednoznaczny opis sposobu oddziaływania poszczególnych gazów osłonowych na intensywność
nagrzewania i chłodzenia obszaru SWC napoin jest
trudny mimo wyraźnych efektów. Istotna jest świadomość o możliwości wystąpienia nieszczelności w lokalnej komorze suchej i pojawienia się wody w obszarze spawania. Obecność wody powoduje powstanie pęcherzy gazowych blisko lica napoin oraz porów.
Pęcherze gazowe inicjują tworzenie mikropęknięć, co
przedstawiono na rysunkach 13 i 14. Niezgodności
tego rodzaju dyskwalifikują złącze.

Wyznaczenie zależności
do określania twardości
maksymalnej w SWC złączy
Wykonane badania umożliwiły wyznaczenie prostych zależności analitycznych do szacowania twardości maksymalnej w SWC złączy dla zastosowanych

Rys. 15. Twardość maksymalna SWC w zależności od energii liniowej spawania i użytego gazu osłonowego
Fig. 15. HAZ maximum hardness depending on the linear energy
of welding and used shielding gas
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Tablica IV. Zależności analityczne do określania twardości maksymalnej SWC w zależności od ilości wprowadzonego ciepła oraz rodzaju gazu osłonowego
Table IV. The analytical functions to estimate the maximum hardness of HAZ, depending on the amount of heat input and the type
of shielding gas
Rodzaj gazu osłonowego

Postać równania

M21

HV10max= – 35,356xEL+433,41

C1

HV10max= – 25,014xEL+340,35

R1

HV10max= – 8,3907xEL+274,81

rodzajów gazów osłonowych oraz energii liniowych
spawania (tabl. IV). Zależności uzyskane z badań  
pokazano na rysunku 15. Linie na rysunku 15 wykazują nieznaczny spadek twardości wraz ze wzrostem
energii liniowej spawania. Jest to zgodne z oczekiwaniami oraz doświadczeniem wynikającym ze spawania na powietrzu. Nie można jednak stwierdzić, czy
jest to spowodowane wpływem energii liniowej spawania, gazu osłonowego, czy może interakcją obu
czynników.

EL – ilość wprowadzonego ciepła (energia liniowa spawania)

Wnioski
Twardość maksymalna SWC złączy spawanych
wykonanych pod wodą metodą lokalnej komory suchej
zależy od rodzaju zastosowanego gazu osłonowego.
Zastosowanie gazu osłonowego M21 (18%CO2 +
82% Ar) przy ilości wprowadzonego ciepła w zakresie 0,9÷1,3 kJ/mm spowodowało nadmierny wzrost
twardości w obszarze SWC. Stwierdzone wartości
twardości rzędu 400 HV sugerują powstanie struktury
hartowniczej, co zostało potwierdzone w badaniach
metalograficznych.
Zastosowanie gazu osłonowego C1 (100% CO2)
oraz R1 (5% H2 + 95%Ar) dla ilości wprowadzonego

ciepła w zakresie 0,9÷1,7 kJ/mm nie powoduje nadmiernego wzrostu twardości SWC złączy.
Wykonane badania pozwoliły na wyznaczenie zależności analitycznych do określania maksymalnej
twardości SWC przy spawaniu pod wodą metodą lokalnej komory suchej.
Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne oraz
ograniczenie powstawania niezgodności typu pęcherze gazowe oraz pory, zaleca się stosowanie gazu
osłonowego C1 podczas spawania podwodnego metodą lokalnej komory suchej.

Literatura
[1]
[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]

24

Hamsaki M., Sakakibara J.: Underwater dry TIG welding using
wire brush nozzle. Proceedings of the International Conference „Underwater Welding”, Trondheim, Norway 1983.
Lesiński K., Kiełczyński W.: Underwater welding technology
by dry local cavity method. Proceedings of the International
Conference Joining of Metals, JOM3, Helsingor, Denmark,
1986.
Matsunawa A., Nishiguchi K., Okamoto I.: Prediction of Cooling rate and hardness of base metal in the underwater welding by local cavity process. Proceedings of the International
Conference „Underwater Welding”, Trondheim, Norway 1983.
Łabanowski J.: Rozwój technik spawania pod wodą, Przegląd
Spawalnictwa, Warszawa 10, 2008, s. 55-58.
Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater Welding,
A Review // Adnances in Materials Science, Gdańsk: Versita,
Warsaw, 8, 3 (17), 2008, s. 11-22.
Lesiński K. i inni: Opracowanie technologii spawania pod
wodą złączy doczołowych wybranych połączeń konstrukcji
podwodnych z zastosowaniem suchej lokalnej komory do 200
m (2 MPa). Praca badawcza nr SZA 24a/87 Etap I i II, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1987.
Puchaczewski N.: Spawanie podwodne – zakres stosowania, wymagania, kryteria oceny. Materiały konferencji naukowo-technicznej „Problemy cięcia i spawania pod wodą”,
ITMMiS, Gdańsk 1985.

Przegląd spawalnictwa 4/2011

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Rogalski G.: Stanowiska badawcze spawania i cięcia pod
wodą. Materiały V Seminarium Naukowego Środowiskowego
Studium Doktoranckiego, Gdańsk 2002.
Pierożek B., Lasociński J.: Spawanie łukowe stali w osłonach
gazowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa
1987.
Christensen N.: The metallurgy of underwater welding. Proceedings of the International Conference „Underwater Welding”,
Trondheim, Norway 1983.
PN-EN 1011-1: 2009. Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1. Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego.
PN-EN 10025-2:2007.: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2. Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
PN-EN ISO 14175: 2009. Materiały dodatkowe do spawania.
Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.
PN-EN 1043-1: Spawalnictwo. Badania niszczące metalowych złączy spawanych. Próba twardości. Próba twardości
złączy spawanych łukowo.

Przegląd spawalnictwa 4/2011

25

QIROX®
– nowa linia robotów
spawalniczych CLOOS
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Robotyzacja procesów spawalniczych
Przemysł metalowy – jeden z głównych rynków dla robotów przemysłowych
Roboty przemysłowe jako urządzenia uniwersalne instalowane są w wielu zastosowaniach i różnych gałęziach przemysłu. Są
jednak takie zadania, do których są szczególnie przydatne. Jednym
z takich zadań jest spawanie metodami MIG/MAG w produkcji wielkoseryjnej. Proces ten wymaga odpowiedniej wydajności oraz dużej precyzji i jakości produktu końcowego, którym są podzespoły
wpływające na bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń.
ABB oferuje roboty przemysłowe wraz z instalacją i przygotowaniem produkcji dla przemysłu metalowego. Zdecydowana większość
instalacji to spawanie łukowe metodami MIG/MAG, choć roboty znajdują także zastosowanie w montażu, obróbce powierzchniowej oraz
obsłudze maszyn, a także sporadycznie w spawaniu TIG.
Zapotrzebowanie na roboty spawalnicze stale rośnie z uwagi na konieczność skrócenia cyklu pracy oraz większą złożoność
produkcji przy zachowaniu jej elastyczności. Ich wykorzystanie
w procesie produkcji pozwala na uzyskanie produktów spełniających najwyższe wymagania, jednocześnie gwarantując bardzo
dużą wydajność.

Nowa rodzina uniwersalnych robotów
6-osiowych ABB – roboty serii IRB 1600ID,
IRB 2600ID oraz IRB 4600
Roboty spawalnicze wymagają   zastosowania nowoczesnych
rozwiązań konstrukcyjnych, gdyż są to urządzenia, które nie tylko
wykonują ruchy o bardzo dużej precyzji i powtarzalności, ale pracują
przez wiele lat, często w trudnych warunkach środowiskowych.
Firma ABB sukcesywnie wdraża do sprzedaży nowe rodziny robotów 6 – osiowych o niespotykanych dotąd możliwościach.
Oprócz zasięgu i zakresu możliwości pracy robotów spawalniczych szczególnie istotna jest ich niezawodność. O ile manipulator
mechanicznie w zasadzie nie ulega żadnym awariom to częstą przyczyną nieprzewidzianych przestojów jest uszkodzenie okablowania
procesowego – kabli doprowadzających prąd, ciecz chłodzącą i drut
do palnika. W przypadku robotów ABB w wersji ID (Internal Dressing) wystąpienie takiego przestoju jest ograniczone do minimum,
ponieważ wszystkie kable i przewody przeprowadzone są wewnątrz
górnego ramienia. Dodatkowo, konstrukcja robota z okablowaniem
wewnątrz ramienia umożliwia dokładne przewidywanie ruchów manipulatora, co ułatwia programowanie i skraca czas cyklu.
Nowa seria robotów ABB została zapoczątkowana przez robota
IRB 1600 o zasięgu 1,5 m, który dzięki nowej konstrukcji ramienia

IRB 2600ID jest wyposażony w elastyczny przewód, w którym kable
są przeprowadzone przez ramię i nadgarstek
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i bardzo szybkim napędom wyznaczył nową jakość i kierunek zmian
w konstrukcji manipulatorów przemysłowych. Robot ten szybko został zmodernizowany do wersji ID.
Dla niektórych aplikacji zasięg 1,5 m jest zbyt mały, dlatego firma ABB wprowadziła do sprzedaży nowoczesną serię robotów IRB
2600, które dysponują niespotykaną w tej klasie precyzją, smukłością konstrukcji i zasięgiem 1,85 m i 2,00 m. Podobnie jak roboty IRB
1600, również i roboty serii IRB 2600 dostępne są w wariantach ID.
Dla specjalnych aplikacji, gdzie konieczne jest zastosowanie
robota o większym zasięgu, ABB proponuje roboty serii IRB 4600,
których zasięg wynosi aż  2,55 m.
Nowoczesne roboty ABB zajmują niewiele miejsca, pozwalając
na produktywne wykorzystanie przestrzeni aplikacji o dużym zagęszczeniu robotów, nawet do 50% robotów na tej samej powierzchni.
Dodatkowo, wąski nadgarstek umożliwia dostęp do dotychczas
niedostępnych miejsc, takich jak profile zamknięte. Zintegrowane
okablowanie zapewnia także możliwość wykonywania skomplikowanych ruchów procesowych, np. spawania obwodowego z wielowarstwowym nakładaniem spoiny bez zatrzymania robota czy cofania
ramienia po każdej spoinie. Dzięki temu uzyskiwany jest najkrótszy
z możliwych czasów cyklu, a także najwyższa jakość spoin.
Nowa rodzina manipulatorów może współpracować z pozycjonerami spawalniczymi serii IRBP, w której dostępne są wszelkie możliwe rozwiązania – pozycjonery z nieruchomymi stołami, z osiami
roboczymi pionowymi oraz poziomymi. Nowe roboty mogą współpracować także ze specjalnymi torami jezdnymi, które zwiększają
zasięg pracy manipulatora, co jest niezwykle przydatne podczas
spawania długich detali. Tory jezdne mogą mieć od 1,7 m do nawet
11 m długości i są w pełni kontrolowane z układu sterowania robota. Co ważne, dokładność pozycjonowania torów jezdnych wynosi
0,05 mm, co sprawia, że idealnie nadają się do współpracy z najbardziej precyzyjnymi manipulatorami.
„Robotyzacja produkcji obniża koszty, poprawia jakość wyrobów, zwiększa wydajność pracy, a wykorzystanie robotów ABB w
trudnych i szkodliwych warunkach pozytywnie oddziałuje na poprawę warunków pracy. Jako światowy lider w robotyzacji zajmujemy
się także kompletnymi projektami i wdrożeniem technologii zrobotyzowanego spawania, dzięki czemu możemy zaoferować naszym
Klientom kompleksowe rozwiązania gotowych cel spawalniczych.
To, co zapewniamy, to zaawansowana technologia, łatwość programowania, niezawodność, a także projekt i wdrożenie technologii zrobotyzowanego spawania. Gwarantujemy doskonałą precyzję
przy najkrótszym cyklu pracy na rynku” – mówi Michał Ochmański,
Kierownik Sprzedaży i Marketingu ABB.

IRB 2600ID-15/1.85 i IRB 2600ID-8/2.00 ze zintegrowaną obudową,
znajdują zastosowanie przy spawaniu łukowym oraz przenoszeniu
materiałów

Robotyzacja procesów spawalniczych

Uniwersalne pozycjonery spawalnicze

ABB oferuje 9 modeli pozycjonerów, które po wprowadzonych
w 2011 r modyfikacjach zapewniają większy niż dotychczas udźwig
(250÷5000 kg), lepszą dokładność, krótszy czas cyklu i jeszcze łatwiejsze programowanie.
Dla najczęściej stosowanych pozycjonerów – serii IRBP K
oraz IRBP R (pozycjonery z dwoma stołami roboczymi i układem
wymiany stanowisk) maksymalna obciążalność na stronę została
zwiększona do 1000 kg. Są to pozycjonery idealne do precyzyjnej
i szybkej manipulacji detalem wraz z możliwością jego wymiany
i załadunku nowego do obróbki na nieaktywnym stole. Za bezpieczeństwo operatora odpowiada specjalny układ bezpieczeństwa
oraz przegroda zapobiegająca olśnieniu.
Ruch poszczególnych osi pozycjonera jest w pełni skoordynowany z ruchem robota, a ich programowanie jest łatwe i szybkie
– wszystkie niezbędne dane przechowuje tylko jedna instrukcja ruchu, w której zapisane są zarówno współrzędne robota, jak i pozycjonera. Kontroler robota optymalizuje automatycznie prędkość oraz
przyspieszenie poszczególnych ruchów pozycjonera, zawsze dążąc
do minimalizacji czasu cyklu.
Dla mniej wymagających zastosowań idealne są pozycjonery
typu C, zawierają dwa nieruchome stoły lub jednoosiowe pozycjonery L, czyli jedną oś ruchomą. Najczęściej stosowane są pozycjonery
IRPB K oraz IRBP R. Są to dwustanowiskowe manipulatory spawalnicze, wyposażone w  mechanizm wymiany stanowisk i ruchome osie
robocze. Wymiana stanowisk jest pozioma w pozycjonerze IRBP K,
a pionowa w IRBO R. Przyrządy spawalnicze mocowane są w zabieraku i mogą mieć długość nawet do 4000 mm dla pozycjonera K oraz
2000 mm dla pozycjonera R. Maksymalna średnica obrotu detali wynosi aż 1400 mm dla pozycjonerów K oraz 1200 mm dla typu R. Dzięki zastosowaniu specjalnych serwonapędów przyrząd spawalniczy

na stanowisku przed robotem może obracać się ruchem sterowanym
wokół osi poziomej. Pozycjonery R oraz K są stosowane w procesach
wymagających spawania przedmiotów podłużnych w kilku pozycjach.
Dla zastosowań specjalistycznych ABB oferuje pozycjonery typu
B oraz D, które mają po dwie osie sterowane na każdym ze stanowisk.
Nowa gama pozycjonerów spawalniczych daje Klientom pewność
wyboru najkrótszego z możliwych czasu cyklu dzięki wbudowanemu w kontroler sterujący robotem i pozycjonerem oprogramowaniu
umożliwiającemu modelowanie dynamiczne ruchów całego układu,
uwzględniającemu masę elementów zainstalowanych w uchwytach
pozycjonera. Wbudowana funkcja identyfikacji obciążenia (LoadID)
oblicza zarówno środek ciężkości, jak i bezwładności detalu wraz
z przyrządem a więc całego obciążenia pozycjonera, co zapewnia
bardzo szybkie ruchy przestawcze pozycjonera, a także bezzwłoczne przyspieszenie i reorientację, a w przypadku ruchów roboczych
doskonałą dokładność odwzorowania zaprogramowanej ścieżki.
Nowa gama pozycjonerów spawalniczych została zaprojektowana
specjalnie pod kątem rozszerzenia możliwości działania robotów
spawalniczych, tak aby w pełni zoptymalizować proces spawania,
a także umożliwić łatwą robotyzację tych procesów, które do niedawna sprawiały trudności – np. spawania dużych i ciężkich elementów. Ważny jest nie tylko krótki czas cyklu, ale również doskonała,
powtarzalna jakość produkowanych części, a więc wzrost produktywności zakładu. Pozycjonery spawalnicze zazwyczaj są częścią
kompletnej aplikacji zrobotyzowanej z robotem spawalniczym ABB,
źródłem i osprzętem spawalniczym, a także całym układem bezpieczeństwa. Jednym z partnerów współpracujących z ABB jest ESAB,
dostawca źródeł zasilania.
Pakiety Spawalnicze są dostarczane bezpośrednio z fabryki.
W ich skład wchodzi: spawarka ESAB, pakiet okablowania spawalniczego i system mocowania szpuli drutu spawalniczego lub beczka z drutem spawalniczym i palnik z uchwytem firmy Binzel.

IRBP R

IRBP K

Pakiet Spawalniczy

Pozycjonery z dwiema osiami ruchomi z mechanizmem wymiany stanowisk

Partner ABB w zakresie osprzętu spawalniczego – ESAB
ESAB oferuje wiele doskonałych źródeł zasilania łuku spawalniczego, które w zależności od zastosowania wyposażone są zarówno w inwertorowe bloki mocy, jak i wersje do trudnych zadań, oparte na hybrydowym rozwiązaniu z wykorzystaniem klasycznego
transformatora spawalniczego. Oferta obejmuje urządzenia od 300 A do 650 A, w których system komunikacji CAN BUS pozwala stosować różne wersje oraz funkcje, które optymalizują indywidualne rozwiązania stanowiskowe w zakresie spawania stali niskowęglowej,
stopowej oraz stopów aluminium. Szczególną uwagę należy zwrócić na procesy w pełni automatyczne oraz niskoenergetyczne, takie
jak: QSetTM, SUPER PULSETM oraz SATTM, które w połączeniu z nowoczesnymi materiałami spawalniczymi, również produkcji firmy
ESAB, pozwalają osiągać wysokowydajne procesy spawalnicze przy zachowaniu najwyższej jakości połączeń. Wszystkie aplikacje są
ściśle zintegrowane z robotami ABB, które nie tylko optymalizują cały pakiet, ale przede wszystkim zwiększają ergonomię użytkowania.
Dzięki takim rozwiązaniom interfejs między użytkownikiem jest nie tylko intuicyjny, ale też bardzo prosty w obsłudze urządzenia spawalniczego z jednego panelu sterowania. Współpraca z ABB daje szerokie spektrum w tworzeniu nowoczesnych technologii spawania,
Należy zwrócić przy tym szczególną uwagę na to, że nasze kontakty trwają już od kilkudziesięciu lat, gdzie pierwsze systemy mechanizacji procesów zostały wprowadzone w przemyśle samochodowym, i ktore trwają do dzisiaj. Zdobyte doświadczenia pozwalają nam
przyjmować znacznie większy wyzwania, które obecnie skupione są na procesach, w których bardzo ważnym aspektem jest stabilne
oraz precyzyjne osiąganie wysokich prędkości spawania. Układy mechaniczne stosowane w robotach firmy ABB spełniają te warunki
– mówi Robert Lazik, menedżer produktu ds. urządzeń spawalniczych oraz systemów robotyzacji procesów spawania.
ABB Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, tel.: 22 220 23 20, e-mail: robotyka.sprzedaz@pl.abb.com, www.abb.pl/robotics

Przegląd spawalnictwa 4/2011

29

Wydarzenia

Kemppi wprowadza nowe rozwiązania
dla spawalnictwa
Fiński dostawca rozwiązań dla spawalnictwa i producent urządzeń spawalniczych firma
Kemppi wprowadza na rynek nowe produkty. Po rozpoczęciu sprzedaży urządzeń z serii FastMig PULSE
(do spawania ręcznego) i KempArc PULSE (do spawania zrobotyzowanego) nadszedł czas na premierę
platformy DataStore i urządzenia DataGun. Dają one
użytkownikowi nowe, niespotykane dotąd możliwości, zapowiadając jednocześnie rozpoczęcie nowej
ery w podejściu do budowy i adaptacji maszyn do
spawania. Dotychczasowe podejście pozostawiało
nabywcy tylko dwie drogi wyboru urządzenia. Klient
decydował się na rozwiązanie tańsze – z maszyną wyposażoną w
programy synergiczne do spawania różnych materiałów, ale bez
możliwości spawania prądem pulsującym, lub rozwiązanie droższe
– z maszyną wyposażoną w programy synergiczne wraz z możliwością spawania prądem pulsującym. W obu przypadkach otrzymywał
urządzenia wyposażone w dużą liczbę programów i funkcji, których
w pełni nie wykorzystywał.
Na rynku pojawiają się, nowe materiały konstrukcyjne, a zakup
maszyny droższej i wyposażonej w maksymalną liczbę opcji wydawał się słuszny, aby w przyszłości firma produkcyjna mogła sprostać
wymaganiom swoich klientów. Zakup takich urządzeń zawsze łączył
się z dużym wydatkiem inwestycyjnym, a maszyny przez cały okres
eksploatacji pozostawały takie same. Liczba opcji stanowiła dodatkowe utrudnienie dla obsługującego je spawacza, który musiał wybierać
nastawy spośród nawet 300 dostępnych opcji. Rozwój nowoczesnych
technologii i wprowadzanie nowych materiałów sprawia, że maszyny,
choć dziś najbardziej zaawansowane technologicznie, trafiają do grona „przestarzałych” już po kilku latach użytkowania.
DataStore i DataGun stawiają użytkownika w gronie innowacyjnych i rozwijających się przez cały okres eksploatacji systemów
spawalniczych FastMig PULSE i KempArc PULSE. Klienci mogą
dokonać zakupu spawarki dostosowanej precyzyjnie do ich aktualnie realizowanych potrzeb. Nowe podejście do budowy i adaptacji
urządzeń spawających pozwala na nieograniczone możliwości rozbudowy maszyn o dodatkowe funkcje w przyszłości.

Klient dzięki podłączeniu urządzenia DataGun do komputera za pomocą kabla USB, ma
możliwość automatycznej instalacji programu
przez połączenie z interfejsem użytkownika DataStore. Użytkownikiem może być każdy klient
posiadający komputer z dostępem do Internetu
oraz urządzenie DataGun i zarejestrowany przez
Kemppi jako odbiorca.
Jedną z najciekawszych możliwości, jaką oferuje
platforma DataStore, jest sklep internetowy, w którym
klient może dokonać zakupu istniejących programów
synergicznych MatchCurve. Zakup odpowiedniego
programu synergicznego pozwala użytkownikowi w każdej chwili
uzupełnić bibliotekę „krzywych” synergicznych posiadanej maszyny.
Istotną zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności zakupu
innych, nieprzydatnych programów. Klient płaci tylko za programy,
które są mu potrzebne, pozostawiając możliwość rozbudowy maszyny o dodatkowe funkcje, gdy będzie taka potrzeba. W ofercie sklepu
internetowego znajdują się również specjalne procesy spawalnicze
dla klientów, u których specyfika wykonywanych prac wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań, dostępnych jako produkty WISE i
MATCH.
Przyjazny interfejs DataStore prowadzi użytkownika krok po
kroku, redukując możliwość wystąpienia błędów lub pomyłki i jednocześnie oferując dostęp do bogatej biblioteki filmów i instrukcji
umożliwiających zapoznanie się poszczególnymi procesami i funkcjami spawalniczych.
W przyszłości internetowy sklep DataStore oferować będzie
również możliwość wykupienia danego procesu na określony czas.
Klient będzie mógł skorzystać z czasowej licencji do przeprowadzenia prób (np. w momencie podejmowania decyzji o przyjęciu nowego
projektu) lub do wykonania krótkoterminowej pracy, gdzie inwestycja
w drogie oprogramowanie byłaby nieopłacalna. W każdym przypadku transfer licencji do systemu spawalniczego FastMig PULSE lub
KempArc PULSE odbywa się za pomocą automatycznego programatora DataGun i trwa kilka sekund.
Dodatkową i istotną zaletą korzystania z programatora DataGun i platformy DataStore jest możliwość transmisji danych pomiędzy komputerem a urządzeniami spawalniczymi. Dzięki DataStore i DataGun użytkownik zawsze ma dostęp do aktualnej wersji
oprogramowania dla źródła spawalniczego i może je sam zainstalować bez konieczności wzywania wyspecjalizowanego serwisu.
Za pomocą DataGun właściciel spawarki może również odczytać
wszystkie dane i parametry urządzenia, a następnie przekazać je do
DataStore, w celu analizy lub stworzenia kopii zapasowej. Dla posiadaczy wielu spawarek wykorzystywanych do jednakowej lub podobnej pracy kopia zapasowa może posłużyć do ujednolicenia całego parku maszynowego. Po ustaleniu „parametrów wzorcowych”
na jednej z maszyn tworzona jest kopia zapasowa, które następnie
przesyłana jest do pozostałych urządzeń.
Platforma DataStore jest ciągle rozbudowywana i wzbogacana o nowe funkcje. Właścicielom urządzeń FastMig PULSE
i KempArc PULSE oferuje możliwości rozbudowy posiadanych maszyn i ciągłej adaptacji ich do zmieniających się potrzeb rynku.
Przemysław Zgorzelski
Kemppi Sp. z o.o.
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Związek Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Programy szkolenia spawaczy
w Zakładach Doskonalenia Zawodowego
Kursy spawania prowadzone przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego są organizowane wg własnych modułowych programów nauczania, opracowanych przez
Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. W 2007 r. programy szkolenia zostały uaktualnione zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 287-1 oraz
PN-EN ISO 9606-2, a dodatkowo plany nauczania uzgodnione z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Korzystając
z tych programów, Zakłady mogą organizować kursy:
– spawania łukowego elektrodą otuloną w zakresie wykonywania spoin pachwinowych, spoin czołowych blach, spoin
czołowych rur,
– spawania metodą TIG w zakresie wykonywania spoin pachwinowych, spoin czołowych blach, spoin czołowych rur,
– spawania metodą MIG lub MAG w zakresie wykonywania  
spoin pachwinowych, spoin czołowych blach, spoin czołowych rur,

–

spawania acetylenowo-tlenowego w zakresie wykonywania spoin czołowych blach i rur w różnych pozycjach.
Ze względu na coraz powszechniejszą formę szkolenia
indywidualnego, dla programów modułowych opracowano
wytyczne, ustalające zasady i formy prowadzenia indywidualnego toku szkolenia. Programy zawierają też opracowane
zakresy ograniczonego szkolenia (wraz ze wskazaniem złącza próbnego po takim szkoleniu). Umożliwia to Zakładom
zorganizowanie szkolenia w przypadkach wnioskowania
przez słuchaczy o kwalifikowanie w określonym zakresie –
określonej pozycji spawania. Ponieważ absolwenci naszych
kursów spawania szukają pracy także na otwartym, europejskim rynku pracy, opracowano programy nauczania języków
obcych z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii branżowej.
Małgorzata Figlarz

Lista teleadresowa ZDZ
Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel. 85 742 57 50
faks 85 742 36 51
e-mail zdz@zdz.bialystok.pl
www.zdz.bialystok.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice
tel. 32 603 77 12
faks 32 603 77 61
e-mail info@zdz.katowice.pl
www.zdz.katowice.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Łomży
ul. Ciepła 22
18-402 Łomża
tel. 86 216 26 31
faks 86 216 26 31
e-mail zdzlomza@o2.pl
www.zdz.lomza.pl

Wojewódzki Zakład
Doskonalenia Zawodowego
w Opolu
ul. Małopolska 18
45-301 Opole
tel. 77 400 33 00
faks 77 400 33 01
e-mail wzdz@wzdz.opole.pl
www.wzdz.opole.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Rzeszowie
al. Piłsudskiego 2
35-959 Rzeszów
tel. 17 862 80 93
faks 17 862 57 98
e-mail biuro@zdz.rzeszow.pl
www.zdz.rzeszow.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Toruniu
ul. Żółkiewskiego 37/41
87-100 Toruń
tel. 56 659 85 25
faks 56 659 85 35
e-mail info@zdz.torun.pl
www.zdz.torun.pl

Bydgoski Zakład
Doskonalenia Zawodowego
ul. Fordońska 120
85-739 Bydgoszcz
tel. 52 345 36 75
faks 52 345 36 75
e-mail biuro@bzdz.pl
www.bzdz.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce
Biuro Zakładu
ul. Śląska 9, 25-328 Kielce
tel. 41 366 47 91
faks 41 366 39 26
e-mail zdz@zdz.kielce.pl
www.zdz.kielce.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Łodzi
ul. Łąkowa 4
90-563 Łódź
tel. 42 637 62 22
faks 42 637 61 67
e-mail zdz@zdz.lodz.pl
www.zdz.lodz.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Płocku
ul. Ułańska 1
09-402 Płock
tel. 24 262 86 89
faks 24 264 22 77
e-mail biuro@zdz-plock.
com.pl
www.zdz-plock.com.pl  

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Słupsku
ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk
tel. 59 845 27 27
faks 59 845 37 88
e-mail zdz@zdz.slupsk.pl
www.zdz.slupsk.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Warszawie
ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. 22 831 00 81
faks 22 635 78 49
e-mail info@zdz.edu.pl
www.zdz.edu.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Gdańsku
ul. Miszewskiego 12/13
80-239 Gdańsk
tel. 58 341 26 15
faks 58 341 26 15
e-mail zdz@iq.pl
www.zdz.gda.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Krakowie
ul. Wybickiego 3a
31-261 Kraków
tel. 12 634 58 55
tel./faks 12 634 54 16
e-mail poczta@zdz.krakow.pl
www.zdz.krakow.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Nowym
Sączu
ul. Reja 11
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 30 39
faks 18 442 14 67
e-mail zdzreja11@wp.pl
www.zdznowysacz.pl

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Poznaniu
ul. Jeleniogórska 4/6
60-179 Poznań
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Określanie rozkładu odkształceń
i naprężeń w złączach spawanych
stalowych paneli
typu sandwicz metodą MES
FEM modeling of stress and strain distribution
in the welds of steel sandwich panels

Streszczenie

Abstract

Rozwój technologii spawania laserowego umożliwił
masową produkcję konstrukcji cienkościennych, w tym
również stalowych paneli sandwicz. Technologia wykonywania spoin łączących poszycia paneli z usztywnieniami daje możliwość uzyskania łączenia o szczególnej
geometrii i właściwościach materiałowych. Złącza spawane wiązką laserową, w porównaniu ze złączami innego typu, charakteryzują się specyficznym sposobem
zachowania pod obciążeniem zmiennym, a w konsekwencji – odmiennym sposobem niszczenia zmęczeniowego. Podstawą analizy zmęczeniowej złącza spawanego było określenie koncentracji naprężeń w karbach.
W tym celu zbudowano model numeryczny MES wiązką
laserową. W artykule przedstawione zostały kluczowe
aspekty modelu numerycznego i wyniki dotyczące wpływu sposobu modelowania na odkształcenia i naprężenia
w karbach. Dla karbu w grani spoiny wyniki teoretyczne
porównano z danymi eksperymentalnymi rozkładów odkształceń otrzymanymi techniką laserowej ekstensometrii siatkowej.

A development of laser welding technology has enabled mass production of thin-walled structures, including
steel sandwich panels. The technology of welding plates
with stiffeners results of the joints a specific geometry
and material properties. Laser welds in comparison with
other types of joints, are characterized by a specific way
of behavior under cyclic load, and as a consequence –
a different way of fatigue damage. The basis of fatigue
analysis of laser welded joint was determination of stress
concentrations in the notches. For this purpose, a model
of numerical FEM laser welded joint was built. The article
presents the main aspects of the numerical model and the
results con-cerning the influence of the way of modeling
on the deformation and stresses in the notches. For the
weld root notch, numerical results with experimental data
of strain distributions obtained by the laser extension grid
technique are compared.

Wstęp
Ekonomiczna potrzeba zmniejszenia masy konstrukcji w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju
technik ich wytwarzania. Przykładem jest wprowadzenie
Dr hab. inż. Janusz Kozak, mgr inż. Karol Niklas
– Politechnika Gdańska.

do masowej produkcji stalowych paneli typu sandwicz.
Są to dwupowłokowe struktury, które pomiędzy bardzo
cienkimi poszyciami (np. 2,5 mm) zawierają usztywnienia o różnej geometrii (rys. 1).
Zaletą tego materiału konstrukcyjnego jest korzystna relacja sztywności do masy. Idea metalowych
konstrukcji sandwicz jest analogiczna do budowy elementów z tworzyw sztucznych i polega na zastąpieniu
jednej blachy poszycia dwiema znacznie cieńszymi, odsuniętymi na pewną odległość, co zwiększa wskaźnik
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Rys. 1. Stalowy panel typu sandwicz i różne przekroje poprzeczne [1]
Fig. 1. Steel “Sandwich” panel and various cross-sections of it [1]

wytrzymałości na zginanie i sztywność (rys. 1). Zastosowanie paneli sandwicz umożliwia redukcję masy
konstrukcji, ale także m.in. zminimalizowanie odkształceń spawalniczych, lepszą ochronę antykorozyjną i integrację instalacji (rury, przewody) wewnątrz struktury.
Stalowe panele sandwicz są często stosowane m.in.
na: międzypokłady statków handlowych, pokłady statków rzecznych, balkony na statkach pasażerskich, tarasy i balkony dostawiane do budynków, rampy na parkingach automatycznych, mosty, elementy wagonów
i budynków. Jednak jak w każdym nowym rozwiązaniu,
wraz z zaletami, pojawiają się również problemy.
Do najważniejszych z nich należy ocena nowych
struktur jako nośnych elementów konstrukcyjnych i jej
eksperymentalna weryfikacja [9, 11]. Jednymi z najistotniejszych problemów, oprócz połączeń między panelami i panelami a konstrukcją klasyczną, są trudności
w ocenie trwałości zmęczeniowej. Elementarnymi połączeniami paneli są złącza wykonane wiązką laserową
łączące poszycia z usztywnieniami. Integralność tych
połączeń decyduje o zdolności konstrukcji do przenoszenia obciążeń i ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Złącza spawane
Złącza, wykonane przy zastosowaniu wiązki laserowej, łączące poszycia z usztywnieniami, wykonywane są od strony poszycia (rys. 2). Bardzo duża
gęstość strumienia wiązki światła powoduje powstanie
złącza o wyjątkowej geometrii i właściwościach wytrzymałościowych. Na rysunku 2 można zauważyć,
że spoinę charakteryzuje niewielka szerokość, wąska
strefa wpływu ciepła oraz karby lica i grani. Zaobserwować można również różnice w strukturze materiału
w poszczególnych strefach złącza.
Ze względu na trwałość zmęczeniową analizowanego połączenia najbardziej istotnymi elementami
są karby geometryczne – lica i grani spoiny (rys. 2).
Kształty karbów poszczególnych spoin wykonanych
za pomocą tej samej technologii można opisać zależności geometrycznych (rys. 3). Opisy te dotyczą spoin łączących elementy o grubości 5 mm i większej.
Dla geometrii karbów połączeń cieńszych elementów
(w tym spoin paneli sandwicz) nie znaleziono opisów w literaturze. Jednocześnie z analizy geometrii
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny spoiny laserowej (mm)
Fig. 2. Laser weld cross section, dimensions (mm)

Rys. 3. Geometria karbu wg: a) Goscha, Petershagena, b) Remesa [2]
Fig. 3. Description of the notch geometry acc. to: a) Gosch,
Petershagen, b) Remes [2]

karbów spoin paneli sandwicz, wykonanej przy stukrotnym powiększeniu przekrojów spoin, wynika, że pomimo powtarzalności geometrii spoiny, geometrie samych karbów różnią się od siebie znacząco.
Złącza wykonane wiązką laserową poza nietypową geometrią charakteryzują się dużym gradientem
twardości, a co za tym idzie – różnymi właściwościami wytrzymałościowymi poszczególnych stref: materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny [3].
Taka odmienność złączy od połączeń wykonywanych innymi metodami wpływa w znacznym stopniu
na ich właściwości zmęczeniowe.

Właściwości zmęczeniowe złączy
Złącza wykonane wiązką laserową wyróżniają się
innym niż połączenia klasyczne sposobem pękania
zmęczeniowego [1]. W zależności od sposobu obciążenia wyróżniono różne modele pękania. Dodatkowo przy obciążeniu zginającym spoinę dochodzi do
lokalnego obciążenia wewnętrznej powierzchni poszycia na skutek kontaktu z krawędzią usztywnienia.
Następnie wykonano badania dla obciążenia panelu
siłami osiowymi. Jest to podstawowy i główny stan
obciążenia paneli jako elementów pokładów statków.

W porównaniu ze złączami wykonywanymi innymi
metodami (MIG/MAG, SAW, MMA) złącza spawane
wiązką laserową wyróżnia większa trwałość zmęczeniowa. Na rysunku 4 przedstawiono krzywe Wöhlera
złączy spawanych wiązką laserową w odniesieniu do
złączy doczołowych wykonywanych różnymi metodami spawania: łukiem krytym pod topnikiem (SAW) oraz
elektrodą otuloną (MMA). Zaobserwować można, że
złącza mają znacząco wyższą trwałość zmęczeniową,
a równanie prostej regresji ma współczynnik kierunkowy bliski prostej regresji dla metody SAW.
Brak jest pozycji literaturowych dotyczących oceny
trwałości zmęczeniowej spawanych wiązką laserową.
Dobrze poznane i częściowo wdrożone do przemysłu
zostały metody obliczania trwałości zmęczeniowej złączy o grubościach większych niż 5 mm [5]. Najnowsze
prace wykorzystują metodę liniowej mechaniki pękania
do określania trwałości zmęczeniowej złączy, lecz obejmują elementy o znacznie większych grubościach niż
poszycia stalowych paneli sandwicz [2].
Do oceny trwałości zmęczeniowej złączy wykonanych wiązką laserową metodami lokalnymi pomocne
jest określenie naprężeń i/lub odkształceń w karbie
oraz wyznaczenie współczynnika koncentracji geometrycznej.
Do określenia lokalnych naprężeń i odkształceń
w spoinie można użyć metod doświadczalnych (metody LES [6]) lub numerycznych. Do analizy naprężeń i odkształceń w karbach wybrano metodę numeryczną MES.

Rys. 4. Wykres Wöhlera dla złączy wykonanych różnymi metodami,
badania własne [2,12]
Fig. 4. Wöhler chart for welds made with various methods, obtained
experimentally and acc. to [2, 12]

Numeryczny model złącza
Do określenia odkształceń i naprężeń lokalnych
wokół karbów w spoinach użyto programu ANSYS
wykorzystującego MES. Geometria modelu odpowiada złączu paneli sandwicz o grubości poszycia
2,5 mm.
Ze względu na cel obliczeń najważniejszymi założeniami dla modelu numerycznego są:
– warunki obciążenia (osiowe, zginanie występuje tylko wskutek wstępnej niewspółliniowości poszycia
po obu stronach spoiny);
– sposób modelowania 2D/3D – przeprowadzenie zarówno analizy uproszczonej (w płaskim stanie naprężenia i płaskim stanie odkształcenia), jak i analizy trójwymiarowy modelu bryłowego. Celem było
sprawdzenie, w jakim stopniu uproszczenia zagadnienia do problemu płaskiego wpływają na wyniki. Potencjalnie wpływ ten może być istotny biorąc
pod uwagę znaczne wartości koncentracji naprężeń
i odkształceń w karbach;
– siatka elementów skończonych – do modelowania
2D użyto elementu PLANE82 (8-węzłowy), natomiast w modelu 3D zastosowano element SOLID186
(20-węzłowy). Zastosowano możliwie regularną siatkę składającą się z elementów czworobocznych (2D)
i heksagonalnych (3D), zagęszczoną w pobliżu spoiny, szczególnie wokół karbów. Największy element
miał bok równy 0,2 mm, a najmniejszy 0,001 mm. Obliczenia wykonano na różnych siatkach, aby sprawdzić jej wpływ na wyniki. Przykładowe siatki modelu
wraz z detalami przedstawiono na rysunku 5;
– obciążenia i warunki brzegowe – zarówno podczas
obliczeń dwuwymiarowych, jak i trójwymiarowych
skorzystano z warunku symetrii w osi spoiny. Obciążenie przykładano w postaci sił skupionych do
węzłów swobodnego końca poszycia tak, aby sumaryczne obciążenie odpowiadało naprężeniu nominalnemu 168 MPa. Jest to wartość maksymalnego naprężenia nominalnego przyłożonego podczas
rejestracji rzeczywistych odkształceń spoiny ekstensometrem siatkowym (LES) [3].
Przy jednakowych wartościach obciążenia
możliwe jest porównanie wyników numerycznych

Rys. 5. Siatka modeli MES użyta do obliczeń i powiększenia detali
Fig. 5. The mesh of FEM model used for calculations and magnifications of details
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z otrzymanymi eksperymentalnie. W przypadku
obliczeń 3D w płaszczyźnie wyciętego plasterka
spoiny na jednej z powierzchni ograniczono stopień swobody w kierunku do niej prostopadłym.
Jednocześnie przez równania wiążące (CE) zadano warunek równoległości drugiej płaszczyzny do
tej, na której zadano warunek ograniczenia przemieszczenia. Dzięki temu zapewniono 3-osiowy
stan odkształceń i naprężeń elementów;
– model materiałowy – modelowanie złączy laserowych ze względu na gradient twardości w strefach
wymaga rozpatrzenia celowości uwzględnienia
różnych właściwości materiałowych dla materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny [2, 3].
W modelu numerycznym przyjęto nieliniowy model umocnienia izotropowego wg hipotezy Hubera-Misesa. Krzywe naprężenie-odkształcenie
dla poszczególnych stref spoiny przyjęto zgodnie
z krzywymi odkształcenie–naprężenie uzyskanymi
z zależności Ramberga–Osgooda na podstawie
cyklicznych badań zmęczeniowych (rys. 6) [10]:

gdzie: εac, εae, εap – amplituda odkształcenia całkowitego; sprężystego, plastycznego; σa – amplituda naprężenia; K’ – współczynnik
umocnienia; n’ – wykładnik umocnienia.

– karby – w miejscach gwałtownych zmian geometrii (np. ostre załamania) występują osobliwości numeryczne, w których uzyskane wyniki są nieprawdziwe. W celu obliczenia odkształceń i naprężeń
w miejscach karbów, zamiast kształtu rzeczywistego przyjmuje się zaokrąglenia. Przy obliczeniach
trwałości zmęczeniowej w metodach podejścia lokalnego dla blach o grubości większej niż 5 mm

Rys. 6. Wykresy odkształcenie–naprężenie dla poszczególnych stref
złączy spawanych wiązką laserową [3]
Fig. 6. Stress–strain charts for each zone of laser welded joints [3]
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stosuje się zaokrąglenia o wartościach najczęściej
1 mm [5]. Przyjmowane są też inne wartości zaokrąglenia, a nawet geometrie zastępujące obrys rzeczywistego karbu fikcyjnym karbem o zarysie kołowym ze specjalnie dobraną wartością promienia. Ze
względu na specyfikę geometrii teowego połączenia
spawanego wiązką laserową zarówno zaokrąglenia,
jak i koncentratory kołowe w modelu muszą mieć
znacznie mniejsze wymiary, niż dla połączeń opisywanych w literaturze [2, 5]. Wartości zaokrągleń
karbów i geometrii zastępczych dla spoin stalowych
paneli sandwicz nie zostały dotąd opublikowane.
W prezentowanym modelu przyjęto geometrie karbów odwzorowujące ich rzeczywisty kształt: promień
lica spoiny równy 0,02 mm i promień grani 0,005 mm.

Wyniki obliczeń
Wyniki obliczeń dotyczą stanu obciążenia siłami
rozciągającymi odpowiadającymi naprężeniu nominalnemu 168 MPa – dla celów porównawczych z wynikami odkształceń w karbie grani spoiny uzyskanymi eksperymentalnie [3]. Zakres przedstawionych w artykule
wyników obejmuje wpływ sposobu modelowania na odkształcenia i naprężenia. Wartości nieuśrednionych naprężeń i odkształceń w elementach wzdłuż osi x i y analizowano na reprezentatywnych ścieżkach (rys. 7), a ich
wyniki przedstawiono w formie wykresów (rys. 8÷11).
Na rysunkach 8÷11 zastosowane zostały następujące oznaczenia: EPTO – odkształcenie całkowite
(suma odkształceń sprężystych i plastycznych), pstress
– model w płaskim stanie naprężeń, pstrain – model
w płaskim stanie odkształceń, solid – model bryłowy,
S – wartość naprężeń wzdłuż osi x (SX) i osi y (SY),
s – długość wzdłuż ścieżki wg oznaczeń kierunków na
rysunku 7.

Rys. 7. Ścieżki analizowane podczas obliczeń numerycznych
Fig. 7. Paths analyzed in the numerical calculations

Rys. 8. Odkształcenia całkowite (EPTO) dla ścieżki 4
Fig. 8. Total deformations (EPTO) for path 4

Rys. 10. Odkształcenia całkowite (EPTO) dla ścieżki 5
Fig. 10. Total deformations (EPTO) for path 5

Rys. 9. Naprężenia na kierunki osi x i y dla ścieżki 4
Fig. 9. Stresses in the x and y axes directions for path 4

Rys. 11. Naprężenia dla ścieżki 5
Fig. 11. Stresses for path 5
a)

Wyniki przedstawione na rysunkach 8÷11 wskazują, że modelowanie w płaskim stanie odkształcenia pozwala uzyskać bardzo zbliżone wartości odkształceń
i naprężeń w karbie do wartości z modelu bryłowego.
Wynika to z lokalnego oddziaływania karbów.
Na rysunku 12 zestawiono numeryczne wyniki (modelu w płaskim stanie naprężeń) odkształceń w pobliżu karbu grani spoiny z mapą odkształceń uzyskanych eksperymentalnie dla podobnego połączenia [3].
W obu przypadkach naprężenia nominalne wynoszą
168 MPa. W samym karbie porównanie wyników jest
niemożliwe ze względu na przekroczenie zakresu maksymalnych odkształceń w metodzie laserowej ekstensometrii siatkowej (LES). W karbie odkształcenia nie są
takie same, jednak ich wartości są do siebie zbliżone
(różnice sięgają 25%). Ze względu na znaczne różnice
rzeczywistych geometrii karbów, wynikające z procesów technologicznych, celowe wydaje się rozważenie
modelowania karbu geometrią zastępczą. W przypadku stosowania zaokrąglenia karbu, wpływ wartości promienia, jak i wielkości elementów skończonych powinien zostać szczegółowo przeanalizowany.
Wartości współczynników koncentracji dla poszczególnych sposobów modelowania (pstress, pstrain, solid) oraz miejsc odczytu wyników zestawiono w tablicy.
Przez współczynniki koncentracji geometrycznej αk rozumie się iloraz maksymalnego naprężenia zredukowanego Hubera–Misesa do naprężenia nominalnego. Wartość współczynnika αk1

b)

Rys. 12. Odkształcenia wzdłuż osi x: a) eksperymentalne uzyskane
metodą LES; b) obliczone MES – modelowanie w płaskim stanie naprężenia, powiększenie w pobliżu karbu
Fig. 12. Deformations on the x-axis direction: a) experimentally
obta¬ined by LES, b) calculated by FEM – plane stress modeling,
the notch area magnification

Tablica. Współczynniki koncentracji geometrycznej dla różnych sposobów modelowania i różnych miejsc odczytu wyników
Table. The geometric concentration ratios for different ways of modeling and different places of results read
Sposób modelowania
Pstress – płaski
prężenia
Pstrain – płaski
kształcenia
Solid – model
siatka A
Solid – model
siatka B

stan nastan odbryłowy,
bryłowy,

σn
MPa

Lico spoiny
αk

αk2

Grań spoiny
αk

αk2

168

2,8

2,6

3,0

2,2

168

2,7

2,4

2,8

2,2

168

2,6

1,9

2,5

1,9

168

2,7

2,4

2,8

2,1
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dotyczy wyników odczytanych na krawędzi karbu
a αk2 w odległości dwóch rzędów elementów skończonych od krawędzi karbów. Podczas modelowania bryłowego z użyciem siatki o większych
elementach uzyskano mniejsze współczynniki
koncentracji. Użycie większych elementów przy
modelu bryłowym nie prowadziło do osobliwości
w karbach, występujących podczas modelowania

w płaskim stanie naprężenia i odkształcenia z tym
samym wymiarem elementów. Przeprowadzono
również dodatkowe obliczenia dla modelu bryłowego z wymiarem elementów w karbach jak przy modelowaniu płaskim (siatka B). Wyniki współczynników koncentracji geometrycznych był niemal takie
same jak dla uzyskanych przy modelowaniu w płaskim stanie odkształcenia.

Podsumowanie
Wykorzystanie w konstrukcji stalowych paneli sandwicz ma duży potencjał redukcji masy, co
szczególnie w przypadku zastosowań w transporcie nabierać będzie w przyszłości coraz większego
znaczenia [7, 8]. Obecnie zastosowanie paneli sandwicz ograniczone jest z jednej strony czynnikami
ekonomicznymi, z drugiej zaś problemami związanymi z nowymi strukturami. Jednym z najważniejszych problemów jest ocena trwałości zmęczeniowej złączy spawanych wiązką laserową, do której
w podejściu lokalnym niezbędna jest analiza odkształceń i naprężeń w karbach.
Dotychczasowe prace pozwalają sformułować
następujące wnioski:
– Złączy stalowych paneli sandwicz wykazują
znacznie większą trwałość zmęczeniową niż połączenia wykonywane innymi metodami. Złącza  
spawane wiązką laserowe znacznie odbiegają
od innych złączy  pod względem geometrii i gradientu twardości. Jeszcze nie została opublikowana metoda wiarygodnej oceny trwałości zmęczeniowej tego typu połączeń,
– Przy obliczeniach MES odkształceń i naprężeń
w karbach konieczne jest rozpatrzenie wielu

aspektów, m.in. sposobu modelowania. Modelowanie w płaskim stanie odkształcenia pozwala uzyskać wyniki odkształceń i naprężeń w karbach zbliżone do z modelowania bryłowego.
– Wyniki odkształceń w kierunku osi x w obszarze
karbu grani spoiny (numeryczne modelowania
w płaskim stanie naprężenia) są zbliżone do
wartości uzyskanych eksperymentalnie.
– Odczytywanie wyników obliczeń w odległości
dwóch rzędów elementów od brzegów karbów
powoduje zmianę położenia maksymalnej wartości odkształcenia (z karbu grani do karbu lica
dla modelu bryłowego i modelu w płaskim stanie
odkształcenia).
– Kształt karbu pomimo dużej powtarzalności spoiny jest bardzo trudny do opisania zależnościami geometrycznymi. Karb ma duży wpływ maksymalne wartości odkształceń i naprężeń. W tym
wypadku jest celowe zastąpienie złożonej geometrii karbu geometrią zastępczą – zaokrągleniem lub koncentratorem kołowym i analizą odkształceń oraz naprężeń zgodnie z odpowiednim podejściem lokalnym oceny trwałości zmęczeniowej.
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Spawanie wysokowytrzymałych
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych
metodą MAG drutami proszkowymi
Wstęp
Producenci stali w ostatnich latach prowadzili
intensywne badania naukowe, uzyskując stale konstrukcyjne o wytrzymałości 1100 MPa, czy nawet
1300 MPa, które znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, np. budowie
dźwigów samojezdnych, konstrukcji offshorowych,
turbin, pojazdów, łodzi podwodnych itp. (rys. 1).
Stale te uzyskiwane są przy zastosowaniu zaawansowanych procesów metalurgicznych i techniki walcowniczej oraz w wyniku rozwoju znanych i opracowywaniu nowych gatunków stali, co przekłada się na wyższe właściwości wytrzymałościowe, ciągliwość i polepszoną spawalność stali.
Równie ważny jak polepszenie właściwości stali jest postęp w spawalnictwie w zakresie wykonywania połączeń spawanych odpornych na pęknięcia na zimno i spełniających wymagania wytrzymałościowe.

Rys. 1. Rozwój wysokowytrzymałych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych

Metody zwiększające
wytrzymałość stali
Wytrzymałość stali można zwiększyć m.in. przez
wytworzenie drobnoziarnistej struktury stali, która
wpływa na poprawę ciągliwości. Dlatego ta metoda
jest szczególnie przydatna do produkcji dobrze spawalnych stali o podwyższonej wytrzymałości i wysokowytrzymałych.

Rys. 2. Krzywe stygnięcia przy wytwarzaniu stali; A i B – stale normalizowane, do S460N; A i C – stale ulepszone cieplnie, do S1100Q; D
do G – stale walcowane termomechnicznie, TM

Rozróżnia się trzy grupy drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych:
– normalizowane o granicy plastyczności do 460 MPa,
w których drobnoziarnistość zostaje osiągnięta
w wyniku wytworzenia węglików i azotków podczas
chłodzenia powietrzem, ze strukturą ferrytycznoperlityczną (stale S460N lub S460NL);
– ulepszone cieplnie o granicy plastyczności do 1300 MPa,
gdzie drobnoziarnistość zostaje osiągnięta dzięki
pierwiastkom mikrostopowym – B, V, Ti;
– walcowane termomechanicznie o granicy plastyczności do 700 MPa, w których pomimo niskiej zawartości pierwiastków stopowych, jak też węgla C poniżej 0,1%, uzyskuje się wysoką wytrzymałość; są to
stale o dużej przydatności do spawania, w których
drobnoziarnistość struktury powstaje podczas procesu walcowania.
Krzywe stygnięcia poszczególnych stali przedstawiono na rysunku 2.

Ekonomiczne aspekty stosowania
wysokowytrzymałych
drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych
Stosując stale wysokowytrzymałe, ogranicza się
w dużym stopniu grubość blach i – co z tym związane
– ich masę, przy zachowaniu funkcjonalności danej konstrukcji. Przykładem są dźwigi samojezdne i samochody ciężarowe, gdzie zmniejszony ciężar własny zwiększa udźwig lub ładowność użyteczną oraz ogranicza
zużycie energii niezbędnej do wykonania i eksploatacji
pojazdu. Podobnym przykładem są łodzie podwodne,
gdzie zawiększa się głębokość zanurzenia.
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Tablica I. Porównanie kosztów wykonania połączenia spawanego
ze stali S235JR i S1100QL (wg rys. 3)
S235JR

Typ stali

S1100QL

183

Granica plastyczności, MPa

1100

72

Grubość blachy, mm

12

11,527

Ciężar spoiny, kg/m

0,726

40

Koszt robocizny, €/h

40

320

Natężenie prądu, A

220

6,5

Wydajność stapiania, kg/h

SG 2

Typ drutu o średnicy 1,2 mm

0,8

Cena drutu, €/kg

95

Uzysk, %

0,01
15
118,87
5,11

4
MF 1100 M
6,5
95

Cena gazu, €/l

0,01

Przepływ gazu, l/min

15

Koszt wykonania spoiny, €/metr spoiny

23,26

Stosunek kosztów

Zmniejszenie grubości blach powoduje także obniżenie kosztów materiałów stosowanych do wykonania konstrukcji. Dotyczy to zarówno materiałów podstawowych, jak i dodatkowych. Zmniejszona grubość
blach wpływa na skrócenie czasu wykonania spoin,
co w znacznym stopniu ogranicza koszty robocizny
i koszty stałe.
W tablicy I przedstawiono porównanie kosztów spawania stali S235JR (1.0037) i S1100QL (1.8942) przy
wykonaniu spoiny czołowej dwustronnej (ukosowanie
brzegów X), albo spoiny czołowej jednostronnej (ukosowanie brzegów V) w stosunku grubości 6:1. Widać,
że oszczędność kosztów wynosi ok. 80% i jest wprost
proporcjonalna do stosunku granicy plastyczności tych
stali.

Stale wysokowytrzymałe do spawania

1

Rys. 3. Przykład spoin X i V

W tablicy II przedstawiono stale z granicą plastyczności Rp0,2 od 690 do 1100 MPa trzech wiodących
producentów. Wskazane materiały to wysokowytrzymałe drobnoziarniste stale konstrukcyjne ulepszone cieplnie, które najczęściej znajdują zastosowanie
przy budowie dźwigów samojezdnych, samochodów
ciężarowych, maszyn, zbiorników i w konstrukcjach
offshorowych. Natomiast w tablicy III wyszczególniono wysokowytrzymałe drobnoziarniste stale konstrukcyjne ulepszone cieplnie, stosowane w budowie łodzi
podwodnych.

Tablica II. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne wysokowytrzymałych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych ulepszonych cieplnie
Nazwa
handlowa
N-A-XTRA 70
XABO 890
XABO 960
XABO 1100
WELDOX 700
WELDOX 900
WELDOX 960
WELDOX 1100
DILLIMAX 690
DILLIMAX 890
DILLIMAX 965
DILLIMAX 1100

C
max
%

Si
max
%

Mn
max
%

P
max
%

S
max
%

Cr
max
%

Mo
max
%

Ni
max
%

Nb+V
max
%

Cu
max
%

Ti
max
%

0,2

0,8

1,6

0,02

0,01

1,5

0,6

–

–

–

–

0,18

0,5

1,6

0,02

0,01

0,8

0,6

2,0

0,1

–

–

0,2
0,2

0,5
0,6

1,7
1,6

0,02
0,02

0,005
0,01

1,5
0,7

0,7
0,7

2,5
2,0

0,12
0,13

–
0,3

–
0,04

0,2

0,5

1,6

0,02

0,01

0,7

0,7

2,0

0,1

0,3

0,04

0,21
0,18
0,2
0,2
0,18

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1,4
1,6
1,6
1,2
1,3

0,02
0,02
0,02
0,02
0,015

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,8
1,5
0,8
0,8
1,5

0,7
0,6
0,7
0,7
0,8

3,0
1,5
1,2
2,0
2,5

0,12
0,1
0,1
0,1
0,1

0,3
–
–
–
–

0,02
+
+
+
0,1

Rm
MPa

Rp0,2
MPa

A5
%

770 - 940
940 - 1100
980 - 1150
1200 - 1500
780 - 930
940 - 1100
980 - 1150
1250 - 1550
770 - 940
940 - 1100
980 - 1150
1200 - 1500

690
890
960
1100
700
900
960
1100
690
890
960
1100

14
11
10
8
14
12
12
10
14
12
12
10

Tablica III. Skład chemiczny wysokowytrzymałych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych ulepszonych cieplnie
Stal
HY 80
15 NiCrMo 10 6
Thyssen / DH
HY 80
USA
HY 100
16 NiCrMo 12 6
Thyssen / DH
HY 100
USA
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C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

V

Cu

Ti

0,12
0,16

0,15
0,35

0,10
0,40

0,01

0,01

1,0
1,8

0,2
0,6

2,00
3,25

0,03

0,25

0,02

0,18

0,15
0,35

0,1
0,4

0,025

0,025

1,0
1,8

0,2
0,6

2,00
3,25

–

–

–

0,12
0,20

0,15
0,35

0,1
0,4

1,0
1,8

0,2
0,6

2,00
3,50

0,03

0,25

0,02

0,2

0,15
0,35

0,1
0,4

1,0
1,8

0,2
0,6

2,25
3,50

–

–

–
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P+S ≤ 0,04
0,025

0,025

Jak się okazało, składy chemiczne równorzędnych gatunków stali wykazują tylko nieznaczne różnice ilości głównych pierwiastków stopowych, przy
czym wartości podane w tablicach II i III są wartościami maksymalnymi wg producentów. Faktyczna
zawartość pierwiastków stopowych może odbiegać
od deklarowanej. Dla wszystkich gatunków stali obowiązuje zasada minimalizowania zawartości niepożądanych pierwiastków, takich jak P, S, H, N, O. Aby to
osiągnąć, producenci stali wykorzystują technologie
metalurgii wtórnej oraz odgazowania próżniowego,
co pozwala przyjąć, że rzeczywista zawartość zanieczyszczeń fosforem (P) i siarką (S) może być nawet
o połowę niższa niż wartości wskazane w tablicach II
i III. Nowoczesne stalownie mogą ograniczać zawartość azotu N do poziomu znacznie poniżej 100 ppm
– są to stale uspokojone z aluminium (Al).
Aluminium, którego zawartość powinna wynosić
min. 180 ppm, nie tylko wiąże uwolniony azot, ale także przez powstające azotki nie dopuszcza do rozrostu
ziaren. Łączna zawartość dalszych pierwiastków wpływających na drobnoziarnistość struktury (Nb, Ti, V i
Zr) wynosi min. 150 ppm. Składy chemiczne stali HY,
przedstawione w tablicy III, zostały podane ze znacznie
większą dokładnością, ze wskazaniem minimalnych
i maksymalnych zawartości głównych pierwiastków
stopowych. Zawartość Cr, Mo i Ni również jest podana w szerszym zakresie. Analiza składu chemicznego
wskazuje, że stale HY mają niską zawartość manganu (0,1÷0,4%), a stosunkowo dużą ilość niklu, podczas gdy stale ulepszane cieplnie podane w tablicy II
zawierają tylko nieznaczne ilości niklu lub go w ogóle
nie zawierają. Jednakże wysoka zawartość niklu, tylko
wtedy tworzy strukturę o wysokiej wytrzymałości, ciągliwości i wysokiej plastyczności gdy zawartość manganu w materiale podstawowym wynosi znacznie poniżej 1% – w stopiwie z 3% Ni dopuszczalna ilość Mn
może wzrosnąć do 1,2%.

1. CET = C + (Mn + Mo)/10 + (Cr + Cu)/20 + Ni/40
Równanie zostało opracowane na podstawie wyników
testów pęknięć na zimno przeprowadzonych przez firmę Thyssen Stahl AG.
2. CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Równanie określono na podstawie pomiarów twardości
mierzonych jako równoważnik węgla IIW (International
Institute of Welding).
3. PCM = C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 +
Mo/15 + Ni/60 + V/10 + 5*B
Równanie opracowano na podstawie wyników testów
Tekken.
4. CEN = C + [0,75 + 0,25* tanh(20*(C – 0,12))]* Si/24
    + Mn/6 + Cu/15 + Ni/20 + (Cr+Mo+V+Nb)/5 + 5*B
Równanie jest matematyczną kombinacją równań CE i PCM. Funkcja tanh służy do określenia równoważnika węgla w zależności od jego zawartości
w stali. W przypadku zawartości węgla C powyżej
0,12% równoważnik węgla obliczany jest wg równania CE, a w przy zawartości poniżej 0,12% wg PCM.
Metoda A (C2)
Oceny dokonuje się na podstawie równoważnika
węgla CE. Metoda ta w mniejszym stopniu uwzględnia wrażliwość na pękanie na zimno wysokowytrzymałych drobnoziatnistych stali konstrukcyjnych ulepszonych cieplnie.
Metoda B (C3)

Spawanie stali wysokowytrzymałych
Stale scharakteryzowane w tablicach II i III są uznane za wrażliwe na pękanie na zimno wywołane naprężeniami własnymi i obecnością wodoru dyfuzyjnego.
Cechy te mają znaczny wpływ na ich spawalność
oraz powiązane z tym koszty wytwarzania konstrukcji.
Z tego powodu producenci stali i instytuty badawcze
przeprowadzili wiele obszernych badań
W celu zdefiniowania wrażliwości na zimne pękanie poszczególnych typów stali i stopiwa, zostały
opracowane równania wyznaczania równoważnika
węgla. Obecnie stosowane są cztery sposoby obliczania równoważnika węgla, uwzględnione w normie
EN 1011-2 załącznik C, w której opisane są również
dwie metody zapobiegania pęknięciom spowodowanych wodorem dyfuzyjnym stali niestopowych, niskostopowych i drobnoziarnistych:

Ocenia się na podstawie równoważnika węgla CET
– adekwatnego do procesów fizycznych zachodzących
w spawalnictwie.
W tablicy IV przedstawiono porównanie równoważników węgla obliczonych różnymi metodami, uznawanych za charakterystyczne dla wskazanych gatunków
stali. Pomimo że dla stali HY zawartość manganu i niklu może znajdować się poza dopuszczalnym zakresem, warto prowadzić próby badania pękania na zimno
opisanych stali.
Skłonność do pękania na zimno silnie zależy głównie od składu chemicznego materiału bazowego oraz:
grubości blachy, zawartości wodoru w stopiwie, a także
temperatury podgrzania wstępnego i temperatury międzyściegowej, ilości wprowadzonego ciepła i naprężeń
własnych konstrukcji.
Należy zwrócić również uwagę na wzajemne oddziaływania pomiędzy skłonnością do pękania na
zimno a właściwościami mechanicznymi połączeń
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spawanych. Do nich zaliczana jest także geometria
spoiny i metoda spawania. Dostępne wyniki badań
wskazują na znaczny wpływ podgrzewania wstępnego
na wzajemne oddziaływanie czynników, które można
opisać wg wzoru SEW 088
Tablica IV. Porównanie równoważników węgla
Rodzaje stali

CET

CE

PCM

CEN

690 MPa

0,33

0,58

0,27

0,42

890÷1100 MPa

0,37

0,62

0,31

0,55

HY 80 / HY 100

0,32

0,60

0,28

0,47

Tablica V. Wpływ geometrii spoiny na czas t8/5
Rodzaj spoiny

Symbol

F2

F3

Napoina

1,00

1,00

Złącze doczołowe / ściegi wypełniające

0,90

0,90

Spoina pachwinowa / złącze narożne

0,90÷0,67

0,67

Spoina pachwinowa / złącze teowe

0,45÷0,67

0,67

Rys. 4. Czynniki wpływające na właściwości mechaniczne

Tp [oC] = 700 CET + 160 tanh (d/35) + 62 HD0,35 +
+ (53 CET-32) Q-330
Czynniki te sumuje się przy spawaniu do wielkości
znamionowej, wyrażanej jako czas chłodzenia t8/5. Jest
to czas, w którym temperatura spoiny w strefie wpływu
ciepła opada z 800 do 500°C. Czas t8/5 można w zależności od h, E, Tp oraz F2/3 obliczaćna dwa różne sposoby.
W przypadku trzykierunkowego obliczania ilości odprowadzanego ciepła grubość materiału nie ma znaczenia, chociaż zależy od temperatury pracy i ilości
wprowadzonego ciepła. Wpływ metody spawania na
czas t8/5 określany jest następującymi zależnościami:
t8/5= (0,67÷5,10-4 to)ŋ E[(1/500-to)-1/800-to)] F3     2-kier.
t8/5=(0,043÷4,3.10-5 to) ŋ2 E2/d2 [(1/500-to)
–(1/800-to)2] F2

3 kier.

ŋ = 0,80 przy MAG/M21
ŋ = 0,85 przy MAG/CO2
ŋ = 0,75 przy MIG/Ar, He

Współczynniki F2 i F3 podano w tablicy V. Zbyt
szybkie chłodzenie prowadzi do wzrostu twardości
w SWC, natomiast przy zbyt wolnym chłodzeniu zachodzi obawa nieuzyskania wymaganej wytrzymałości w SWC. Sprawdzone w praktyce wartości czasu
t8/5 mieszczą się w zależności od typu stali i wymagań
w zakresie 6÷20 s.

Druty proszkowe
Badania i próby oceny przydatności przedstawione
w niniejszym opracowaniu zostały przeprowadzone
z użyciem rurkowych bezszwowych drutów proszkowych.

Przydatność rurkowych
bezszwowych drutów proszkowych
Rys. 5. Diagram ZTU dla stali ulepszanych cieplnie, stali zwykłych
i drobnoziarnistych

Rys. 6. Wpływ czasu t8/5 na właściwości mechaniczno-technologicze
połączenia spawanego
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Na rynku dostępnych jest wiele drutów proszkowych
o różnych właściwościach. Na rysunku 7 przedstawiono przekroje poprzeczne typowych drutów proszkowych: druty proszkowe rurkowe bezszwowe (STEINMEGAFIL® - System) i druty proszkowe zwijane.
Proces produkcji rurkowych bezszwowych drutów proszkowych przedstawiono na rysunku 8. Jako
materiał wyjściowy stosowana jest stalowa taśma
szerokości ok. 50 mm i grubości ok. 2 mm, profilowana na kształt rurki i zgrzewana prądem wysokiej
częstotliwości HF. Po wyżarzaniu rekrystalizacyjnym
do rurki zostaje wprowadzony aglomerowany proszek wypełniający na stołach wibracyjnych; jest on
jednocześnie zagęszczany. Następnie wypełniona rurka jest ponownie wyżarzana.
Podczas obróbki cieplnej utwardzona rurka zostaje uplastyczniona do dalszego przeciągania,

Rys. 7. Budowa drutu proszkowego

Rys. 8. Produkcja drutów proszkowych

a ilość zawartego w proszku wypełniającym wodoru
zostaje zredukowana do wartości znacznie poniżej
5 ml/100 g. Proces ten umożliwia sklasyfikowanie produkowanych drutów proszkowych wg norm ISO do H5
i norm AWS do H4.
W kolejnym etapie drut jest w kilku stopniach przeciągany na wymiar końcowy. Pomiędzy operacjami
przeciągania jest kilkakrotnie czyszczony oraz w ostatnim etapie miedziowany i polerowany.
Ze względu na całkowicie zamknięty płaszcz
rurki, bezszwowe druty proszkowe w porównaniu
do drutów zwijanych wykazują wiele zalet: w ogóke nie absorbują wilgoci z otoczenia, nie wymagają suszenia nawet po długim czasie składowania,   miedziowana powierzchnia zapewnia lepszy
kontakt z końcówką prądową, brak jest naprężeń

skręcających, skręceń śrubowych, obserwuje się
też łatwość podawania drutu.
Rurkowe bezszwowe druty proszkowe nie wymagają specjalnych spawarek. Nawet zwykłe prostownikowe źródła prądu ze stałą charakterystyką są odpowiednie do stosowania drutów proszkowych przy
spawaniu w osłonie gazów ochronnych. Zastosowanie techniki spawania pulsem może w pewnych przypadkach przynosić dodatkowe korzyści. Ze względu
na optymalizację właściwości spawalniczych niezbędne jest zwracanie uwagi, aby częstotliwość pulsu
mieściła się w granicach 50÷100 Hz.

Dobór drutów proszkowych wg typu
i składu chemicznego
Mając na uwadze skłonność do pęknięć na zimno spowodowanych wodorem dyfuzyjnym, zalecano
w przeszłości stosowanie drutów zasadowych do
spawania stali wysokowytrzymałych. Optymalizacja
procesów produkcyjnych drutów proszkowych umożliwiła zagwarantowanie zawartości wodoru poniżej
4 ml/100 g także w drutach metalicznych. Ostatnio opracowano i wprowadzono na rynek również druty rutylowe
do spawania stali z granicą plastyczności do 690 MPa.
W tablicy VI przyporządkowano druty proszkowe
odpowiednim rodzajom stali wysokowytrzymałych –
zauważalna jest przewaga drutów metaliczno-proszkowych.

Tablica VI. Zastosowanie: druty proszkowe – rodzaje stali
Rodzaj stali

Typ drutu

EN ISO
AWS

C
%

Si
%

Mn
%

P
%

S
%

Cr
%

Mo
%

Ni
%

MF 741 B

T 55 6 Mn1NiMo
E90T5-K2M

0,05

0,4

1,4

0,015

0,015

–

0,3

1,0

MF 741 M

T 55 6 1NiMo
E90C-K3

0,05

0,4

1,2

0,015

0,015

–

0,5

1,0

MF 940 M

T 55 6 Mn1,5Ni
E80C-Ni2

0,05

0,6

1,4

0,015

0,015

–

–

2,0

MF 550 R

T 55 6 Mn1Ni
E91T1-K2M

0,08

0,5

1,5

0,015

0,015

–

–

1,0

MF 620 R

T 62 4 Mn1,5Ni
E101T1-K3M

0,08

0,5

1,4

0,015

0,015

–

0,2

1,7

MF 742 B

T 69 6 Mn2NiCrMo
E110T5-K4M

0,05

0,4

1,6

0,015

0,015

0,5

0,5

2,2

MF 742 M

T 69 6 Mn2NiCrMo
E110C-K4

0,05

0,4

1,6

0,015

0,015

0,5

0,5

2,2

MF 250 M

T 69 6 Mn2,5NiM
E110C-Ni3

0,05

0,6

1,2

0,015

0,015

–

–

2,8

MF 690 R

T 69 6 Z
E111T1-K3M

0,08

0,5

1,7

0,015

0,015

–

0,3

2,0

MF 745 B

T 89 4 Mn2Ni1CrMo  
0,05
E120T5-K4M

0,4

1,6

0,015

0,015

1,0

0,6

1,8

MF 807 M

T 89 0 Z
E120C-K4

0,05

0,6

1,3

0,015

0,015

1,2

0,6

2,3

890  MPa
1100  MPa

MF 1100 M

T 89 4 Mn2Ni1CrMo
E120C-K4

0,07

0,5

1,5

0,015

0,015

0,8

0,6

Szczepianie

MF 240 M

T 50 6 1Ni
E80C-Ni1

0,05

0,7

1,3

0,015

0,015

–

–

HY 80
550 MPa

620  MPa

HY 100
690  MPa

890  MPa
960  MPa

Rm
MPa

Rp0,2
MPa

A5
%
18

640
820

18
550
22
18

690
830

620

18
17

770
940

17
690
22
17
15

940
1180

890

2,6

980
1180

960

14

0,9

560
720

500

26

15
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Szkodliwy wpływ wodoru i azotu

Rys. 9. Zestawienie dostępnych drutów proszkowych wg granicy
plastyczności, rodzaju i typu drutu

W zakresie Rp0,2 równym 550÷690 MPa można
również stosować druty metaliczno-proszkowe przeznaczone do budowy łodzi podwodnych, których
głównym składnikiem stopowym jest Ni. Rezygnacja
z Cr i Mo na korzyść lepszych właściwości spawalniczych (mniej rozprysków, łatwiejsze formowanie
spoiny w pozycjach przymusowych) wymusza zwiększenie zawartości Ni celem osiągnięcia odpowiedniej
wytrzymałości.
Ponadto w zakresie 550÷690 MPa można stosować rutylowe druty proszkowe, które umożliwiają
wysokowydajne spawanie w pozycjach przymusowych.
W zakresie granicy plastyczności 960÷1100 MPa
można stosować zasadowe druty proszkowe, np. MF
745 B oraz metaliczno-proszkowe, jak MF 1100 M.
W tym zakresie wytrzymałościowym w zależności
od położenia spoiny w konstrukcji jest także dopuszczalne, aby wytrzymałość spoiny była nieco niższa niż
wytrzymałość materiału podstawowego. Undermatching jest dozwolony wyłącznie wówczas, gdy spoina tylko częściowo przenosi odciążenia. Ten sposób
sprawdza się w przypadku spawania stali z granicą
wytrzymałości 1300 MPa drutem metaliczno-proszkowym MF 1100 M.
Zawsze należy zwracać uwagę na dobór odpowiedniego materiału dodatkowego do wykonania grani w przypadku spoin wielowarstwowych. Szczególnie ważny jest także dobór odpowiedniego materiału
dodatkowego do spoin sczepnych, którego stopiwo
powinno wykazywać m.in. całkowitą odporność na
pękanie oraz dużą zdolność do odkształceń. W takim
przypadku dobrze sprawdza się często stosowany
drut metaliczny MF 240 M o średnicy 1,0 mm. Wiele
wymienionych w tablicy VI typów drutów ma dopuszczenia międzynarodowych towarzystw klasyfikacyjnych, częściowo nawet do temperatury - 60°C.
Aktualny wykaz dopuszczeń dostępny jest na
stronach internetowych towarzystw dopuszczeniowych i producenta.
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Ze wszystkich gazów wodór ma najmniejszy atom,
dlatego w sprzyjających warunkach zostaje on wprowadzony w strukturę metalu. W zależności od gatunku
stali i ilości, wodór może powodować pęknięcia, które jednak nie muszą nastąpić natychmiast po spawaniu. Tego typu pęknięcia mogą występować nawet do
144 h po spawaniu, przy czym obserwowane są nawet pęknięcia międzykrystaliczne w poprzek spoiny. Źródła sprzyjające pęknięciom (głównie wodne)
pokazano na rysunku 10.
Zawartość wodoru wzrasta także m.in. wraz ze
zmniejszającym się wolnym końcem drutu. Zgodnie
z rysunkiem 11 stickout przy drucie 1,2 mm powinien

Rys. 10. Źródła możliwego absorbowania wodoru i czynniki sprzyjające pęknięciom

Rys. 11. Wpływ wolnego końca drutu na zawartość wodoru w stopiwie

Rys. 12. Pęknięcia spoiny pachwinowej spowodowane wodorem
dyfuzyjnym

Rys. 13. Wpływ wolnego końca drutu na zawartość azotu w stopiwie

wynosić ponad 20 mm, aby uzyskać minimalną
ilość H2. Liczne badania wykazały, że wraz ze zwiększającym się wolnym końcem drutu wzrasta zawartość
azotu N2 w stopiwie.
Powinno przestrzegać się następującej reguły: zawartość wodoru dyfuzyjnego poniżej 4 ml/100 g stopiwa i zawartość azotu poniżej 80 ppm, maks. 100 ppm.
Spoiny wykazują dużą skłonność do pękania, jeżeli zawartości wodoru jest za wysoka. Na rysunku 12
przedstawiono typowe pęknięcia spowodowane przez
wodór dyfuzyjnym – spoina pachwinowa, pęknięcia porzeczne przez wszystkie ściegi i warstwy.
W praktyce często stosowaną metodą pozwalającą uniknąć tego typu niezgodności jest suszenie (wyżarzanie) przeprowadzane bezpośrednio po zakończeniu spawania w temperaturze 250°C przez 2 h. Z rysunku 13 wynika, że stickout przy drucie o średnicy 1,2 mm
ze względu na obecność azotu N2 nie powinna przekraczać 20 mm. W innym przypadku zawartość azotu N2
wzrośnie powyżej 100 ppm, co prowadzi do zwiększonej
kruchości struktury stopiwa, przez co gwałtownie spada
udarność, a spoina traci zdolność do odkształceń.
Z przedstawionych powodów zalecany stickout dla
drutów proszkowych o średnicy 1,2 mm powinien wynosić 18 mm, co jest optymalną wielkością dla uzyskania niskich zawartości H2, N2 i O2.

kowania i składowania bez ponownego suszenia oraz
szczególnych wymagań dotyczących czasu czy sposobu pracy lub magazynowania.
Temperatura podgrzewania w zależności od grubości materiału podstawowego powinna wynosić
100÷180°C. Zalecana temperatura pracy to 120÷150°C.
Zgodnie z normą EN 1011-2 obie temperatury powinny być mierzone według następującej zasady:
– grubość t ≤ 50 mm: A = 4 t, maks. 50 mm
– grobość t > 50 mm: A = 75 mm
W praktycznych zastosowaniach pomocnym narzędziem do obliczania niezbędnych danych są programy
komputerowe, najczęściej bezpłatnie udostępniane
przez producentów stali. Przykładem może być program ProWeld firmy Thyssen.
Z diagramu można odczytać czas t8/5, który w tym
przypadku powinien być zachowany: 5÷12 s.

Spawanie stali
z granicą plastyczności 690 MPa

Rys. 14. Zawartość H2 w rutylowych, zasadowych i metalicznych rurkowych drutach  proszkowych mierzonych zgodnie z ISO 3690

Stale z granicą plastyczności Rp0,2 równa 690 MPa
są stosowane już od wielu lat, przede wszystkim
w budowie różnego rodzaju dźwigów. W ostatnim
czasie tego typu stale znajdują coraz więcej zastosowań również w innych gałęziach przemysłu.
Duże znaczenie ma sektor stoczniowy, offshore
oraz nearshore. W tablicy II podano typowe składy
chemiczne powszechnie dostępnych stali wysokowytrzymałych. Przy spawaniu tego typu stali należy
koniecznie uwzględnić ich specyficzne cechy. Dobór
odpowiedniego materiału dodatkowego, uwzględniający wszystkie aspekty technologiczne, ma priorytetowe znaczenie.
W praktyce dobrze sprawdzają się pod tym względem druty proszkowe. Oczywiście bardzo ważnym kryterium doboru jest zawartość wodoru. Należy stosować
materiały dodatkowe, które nawet po dłuższym składowaniu czy pozostawieniu w podajniku spawarki (powyżej 3 h) nie wymagają ponownego szuszenia. Minimalizuje to ryzyko występowania pęknięć oraz całkowicie
eliminuje koszty suszenia, jak też dodatkowe koszty
organizacyjne, których nie wolno lekceważyć. Pod tym
względem rurkowe bezszwowe druty proszkowe wykazują wiele zalet w porównaniu z drutami zwijanymi czy
elektrodami (rys. 14).
Na przykład zawartość H2 podana w świadectwie
odbioru 3.1 jest gwarantowana także podczas użyt-

Rys. 15. Położenie punktów pomiaru temperatury

Rys. 16. Obraz programu ProWeld firmy Thyssen

Rys. 17. Diagram CTU dla stali S690QL
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Dalsze przykłady pokazują uzyskane wartości
w przypadku zastosowania rutylowego drutu proszkowego STEIN-MEGAFIL® 690 R.
Przykład wyjątkowo trudnego połączenia spawanego, zębatki prowadnicy do podnoszenia i opuszczania
platformy wiertniczej, pokazano na rysunku 20.

Próbę symulacyjną spawania z wykorzystaniem
blachy o grubości 177 mm ze stali S690 produkcji firmy
DILLINGER HÜTTE GTS, wykonano w spawalni firmy
Drahtzug Stein wire & welding.
Wymagana granica plastyczności jest gwarantowana w całym przekroju blachy (rys. 22).

Rys. 18. Połączenie spawane w pozycji PF

Rys. 22. Parametry spawania

Rys. 19. Wpływ kolejności układania ściegów na właściwości
mechaniczne w PD

Rys. 23. Kolejność układania ściegów

Rys. 20. Platforma wiertnicza

Rys. 21. Próba symulacyjna
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Rys. 24. Właściwości mechaniczne

Spawanie stali
z granicą plastyczności 1100 MPa
Spawanie stali Weldox 1100 z granicą plastyczności 1100 MPa odbywa się na takich samych zasadach jak stali z granicą plastyczności Rp0,2  równą
690 MPa.
Celem określenia praktycznych warunków spawania wykonano próby stopiwa, jak też połączeń spawanych stali WELDOX 1100. Rysunek 25 przedstawia uzyskane wartości właściwości mechanicznych
w zależności od czasu t8/5. Podczas prób zachowano
identyczne parametry procesu spawania. Jedynie
w wyniku zmiany temperatury pracy uzyskano różne
czasy t8/5, które wyniosły 6,2; 7,2 oraz 9,1 s. Temperatury międzyściegowe wynosiły odpowiednio 120,
160 oraz 220°C. Zgodnie z oczekiwaniem najlepszą
udarność otrzymano przy najmniejszym czasie t8/5,
a pozostałe uzyskane wartości znajdują się na zadowalającym poziomie.
Również granica plastyczności stopiwa ulega obniżeniu wraz z wydłużającym się czasem t8/5.
Dolna granica plastyczności Rp0,2 = 900 MPa,
która jest dla wielu zastosowań decydującym wymogiem, jest zapewniona. Zachowując t8/5 poniżej
7,2 s = osiągana jest Rp0,2 = 960 MPa przy spawaniu „undemaching” stali S1100 czy S1300 (rys. 26).
Wyniki spawania pięciu prób testowanych oraz wpływ
sposobu wykonania grani i pozycji spawania na właściwości mechaniczne przedstawiono na rysunku
26. Dla każdej próby spawania temperatura międzyściegowa wynosiła 180°C, co przy grubości blachy
s = 12 mm odpowiada t8/5 = 6,9 s w pozycji PA oraz
16,2 s w pozycji PF.
Grań wykonano z zastosowaniem następujących
drutów: STEIN-MEGAFIL® 710 M (bez niklu), STEINMEGAFIL® 240 M, STEIN-MEGAFIL® 940 M (z niklem).
W dwóch ostatnich próbach grań została wykonana
z STEIN-MEGAFIL® 1100 M.
We wszystkich przypadkach granica plastyczności wyniosła ponad 1000 MPa. Wprawdzie można
rozpoznać wpływ drutu, z którym wykonano grań,
jednakże nie ma to większego wpływu na uzyskaną udarność. Natomiast wyróżnia się stosunkowo
niska wartość wydłużenia przy zerwaniu A5. Powodem jest sama płaska próbka do rozciągania, która nie odzwierciedla rzeczywistych wartości przy
badaniu połączenia spawanego. Należy zauważyć,
że wszystkie próbki zostały zerwane w spoinie. Wykazana udarność znajduje się na poziomie ok. 40 J
przy -20°C i przy -40°C oraz dokładnie odpowiada
cechom tego typu stali stopowych, które w przeciwieństwie do stali niskostopowych i zwykłych stali o
podwyższonej wytrzymałości nie wykazują gwałtownego spadku udarności.
Na tej podstawie przeprowadzone zostały przez
jednostkę certyfikującą TÜV badania przydatności
materiału dodatkowego STEIN-MEGAFIL® 1100 M.

Rys. 25. Właściwości stopiwa uzyskanego z drutem metalicznoproszkowym STEIN-MEGAFIL® 1100 M ø1,2 mm

Rys. 26. Właściwości mechaniczne połączenia spawanego wykonane z STEIN-MEGAFIL® 1100 M ø1,2 mm, materiał podstawowy
WELDOX 1100, s = 12 mm

Nowe opracowania oraz rozwój materiałów dodatkowych do spawania stali wysokowytrzymałych w tej
chwili jednoznacznie ukierunkowany jest na rutylowe druty proszkowe. Mając na uwadze skłonność do
pęknięć na zimno spowodowanych wodorem dyfuzyjnym, twierdzenie, że do spawania stali wysokowytrzymałych powinno się stosować druty zasadowe,
ulega zmianie. Optymalizacja procesów produkcyjnych drutów proszkowych umożliwia zagwarantowanie zawartości wodoru poniżej 4 ml/100 g również w
drutach rutylowych. Tym samym otworzyła się nowa
droga do szerokiego zastosowania drutów rutylowych takich jak STEIN-MEGAFIL® 690 R, mających
szczególnie wiele zalet w pozycjach przymusowych.
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Model niszczenia zmęczeniowego
spawanego złączy
prostopadłych płyt
Fatigue damage model of welded perpendicular plates
Streszczenie

Abstract

Występujące w konstrukcjach statków pęknięcia zmęczeniowe powstają w miejscach szczególnie wrażliwych na
obciążenia zmienne, tj. miejscach koncentracji naprężeń,
do których należą złączy spawane. W przypadku zmęczeniowego pękania spawanych konstrukcji złożonych,
do których należą konstrukcje kadłubów statku, proces pękania można podzielić na dwa stadia: propagacji pęknięcia
w kierunku grubości oraz rozwoju pęknięcia na jego szerokości. Dodatkowo, niektóre z pęknięć zmęczeniowych
rozwijają się w sposób niewidoczny i nie mogą być zauważone przez inspektora nadzoru, ze względu na warunki,
w jakich odbywa się inspekcja (statek stojący w doku, oględziny w miejscach podatnych na pękania z reguły trudno
dostępne, zanieczyszczone, znajdujące się w zamkniętych, nieoświetlonych przestrzeniach).
W celu wyjaśnienia mechanizmu powstawania
i rozwoju zmęczeniowego niszczenia w złożonych konstrukcjach spawanych przeprowadzono badania zmęczeniowe modelu spawanego złącza prostopadłych płyt
poszycia w modelu węzła konstrukcyjnego statku – decydującym o wytrzymałości kadłuba. Badany model stanowił replikę węzła obłowego (miejsca połączenia burty
z dnem) statku, wykonaną w skali zbliżonej do rzeczywistej i poddany był sinusoidalnemu wahadłowemu obciążeniu zmiennemu, które odpowiadało obciążeniu występującemu w konstrukcji rzeczywistej,
wywołanemu siłami bezwładności od przyśpieszeń konstrukcji poddanej kołysaniu poprzecznemu.
Na podstawie analizy wyników zaproponowano dwustopniowy model niszczenia zmęczeniowego węzła obłowego statku, wg którego opracowano analityczną metodę  (wykorzystującą metodologię naprężeń nominalnych
lub mechaniki pękania) określania trwałości zmęczeniowej złożonych węzłów konstrukcji okrętowych.

Occurring in the ship construction fatigue cracks arise
in the areas of design are particularly susceptible to changing loads such as acute stress concentration area, which
includes the welded joints. For fatigue fracture of welded
construction of complex structures which include the hulls
of the ship, the process of cracking can be divided into two
stages: propagation through the element thickness stage
and the stage of crack propagation in the width direction
of the element. In addition, some of the fatigue cracks are
not visible in the developing process, and as such can not
be seen by an observer (inspector), given the conditions
in which the inspection (the ship standing in the dock, just
out of service, places susceptible to cracking as a rule are
hard-contaminated, in a closed, unlit spaces).
In order to clarify the mechanism of formation and propagation of fatigue damage in the composite structures
was carried out fatigue tests of welded perpendicular plate
of the hull of the ship design of node model – determines
the strength of the hull on a global scale. The test model
was a replica of the bidge corner(ship’s side with the bottom side joint) of the ship, made in a scale similar to the
actual and subjected to a sinusoidal changing load, which
corresponded to the load occurring in the actual structure
induced by forces of inertia from the acceleration of the
structures subjected to transverse swing.
Based on the analysis results, it is proposed two-stage model of the fatigue ship bilge node damage on which
analytical method (a combination of deformation methods
and the methods based on fracture mechanics) to determine the fatigue life time of complex nodes in the ship
structures was proposed.

Wstęp
Dr hab. inż. Janusz Kozak, mgr inż. Zbigniew
Górski – Politechnika Gdańska.

Kadłuby statków eksploatowane są w ekstremalnie trudnych warunkach. Poddawane są zmiennym
obciążeniom wynikającym z falowania morza, sekwencji za- i rozładunku, zmian temperaturowych
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(dzień-noc, zmienne strefy klimatyczne w danym okresie pływania), drgań itp., a także oddziaływania silnie korozyjnego środowiska. Zmienne obciążenia są
powodem występowania zmęczeniowego niszczenia
konstrukcji statków. Zapewnienie podczas eksploatacji
bezpieczeństwa: ludziom, przewożonemu ładunkowi
oraz właściwego poziomu ochrony środowiska – wymaga analiz zmęczeniowych na etapie projektowania
konstrukcji lub sprawdzania zapasu trwałości zmęczeniowej eksploatowanej konstrukcji w przypadku wykrycia pęknięcia zmęczeniowego określonej długości.
Omawiane pęknięcia zmęczeniowe powstają w rejonach konstrukcji szczególnie wrażliwych na ten rodzaj obciążenia, tj. miejscach koncentracji naprężeń,
do których należą obszary zmian kształtu (nieciągłości
geometryczne) elementu konstrukcji, niekiedy dodatkowo spotęgowane obecnością złącza spawanego.
Zniszczenie zmęczeniowe analizowanego elementu statku (podobnie jak innych elementów konstrukcji
spawanych i/lub części maszyn) i odpowiadającą temu
procesowi całkowitą trwałość zmęczeniową (NC) mierzoną liczbą cykli obciążeń zmęczeniowych można
podzielić na okresy: inicjacji (NI) i okres propagacji (NP)
pęknięcia zmęczeniowego:
NC = N I + N p

(1)

W spawanych konstrukcjach złożonych, do których
zaliczamy kadłub statku, analizę ich właściwości zmęczeniowych możemy realizować, stosując (rys. 1):
– w procesach analizy – odpowiednie wykresy Wőhlera σ = f(N); w zależności od naprężenia nominalne σn, naprężenia hot spot σhs albo naprężenia lokalne w dnie karbu σk;
– możliwości, jakie stwarza zastosowanie zależności
dl/dN = (ΔK)m na podstawie liniowej mechaniki pękania (LMP).

Rys. 1. Metodologia określania właściwości zmęczeniowych elementów konstrukcji zawierającej połączenia spawane [1]
Fig. 1. Methods of determination of the fatigue properties of structural elements with welded joints [1]
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Modelowanie rozwoju pęknięcia
zmęczeniowego
Wybór metody wynika z celu analizy. Pełną charakterystykę zmęczeniową elementu konstrukcji możemy
przedstawić jako sumę charakterystyk cząstkowych,
odpowiadających dwóm fazom procesu niszczenia
zmęczeniowego, tj.:
– fazie inicjacji – okresu do pojawienia się pęknięcia
zmęczeniowego,
– fazie propagacji – okresu dalszego stabilnego rozwoju tego pęknięcia do momentu rozpoczęcia niestabilnego rozwoju zmęczeniowego odpowiadającego trwałości całkowitej.
Brak jednoznacznego kryterium zakończenia fazy
inicjacji pęknięcia zmęczeniowego (w zależności od
celów prowadzonej analizy rozróżnia się tzw. naukowe i inżynierskie kryteria zakończenia inicjacji) skutkuje arbitralnością wyboru metodologii analizy zmęczeniowej przez prowadzących, a tym samym wpływa na
zróżnicowanie wyników.
W praktyce analiz zmęczeniowych, w zależności od
typu i miejsca, konstrukcji okrętowych oraz skutków wynikających ze sposobu rozwoju pęknięcia zmęczeniowego, przyjęło się określenie visible crack (pęknięcie
widoczne – rozpoznawalne) długości ok. 2 cali (50 mm)
jako wielkości granicznej fazy inicjacji pęknięcia.
W zależności od celów analizy zmęczeniowej,
w przypadku obliczania trwałości zmęczeniowej odpowiadającej okresowi inicjacji pęknięć zmęczeniowych wg zależności σ = f(N), najczęściej korzysta się
z wykresów Wőhlera zaleconych przez przepisy towarzystw klasyfikacyjnych [2], IIW [3] i/ lub badań
własnych.
Praktyczne analizy zmęczeniowe konstrukcji okrętowej wiąże się z koniecznością odwzorowywania
(modelowania) analizowanego fragmentu konstrukcji

Rys. 2. Przykłady odwzorowywania rzeczywistych połączeń konstrukcji kadłuba statku za pomocą modeli złączy elementarnych na
poziomie [4]: a) globalnym, b) lokalnym, c) złącza elementarnego
Fig. 2. An example of mapping the actual construction of the hull
of the ship joints with elementary models of joints [4]: a) global level,
b) local level, c) elementary joint

za pomocą uproszczonych modeli, w stosunku do
których znane są zależności σ = f(N), uzyskane na
takich samych modelach jak analizowane i podawane
np. w pracach [2, 3].
Na rysunku 2 przedstawiono proces modelowania
złączy elementarnych występujących w konstrukcji
okrętowej, a na rysunku 3 przykład zależności σ = f(N)
zalecanych przez przepisy wspólne IACS [2, 4].

Rys. 3. Wykresy Wőhlera dla materiału rodzimego i połączeń spawanych rekomendowane przez IACS [2]
Fig. 3. Wöhler charts for the base metal and welded joints, recommended by IACS [2]

Z wyborem metodologii określania właściwości
zmęczeniowych związana jest znajomość sposobu
i przebiegu zmęczeniowego niszczenia analizowanej
konstrukcji. W przypadku złożonych konstrukcji spawanych nie zawsze jest to możliwe przez założenie
a priori sposobu ich niszczenia.
W celu wyjaśnienia mechanizmu powstawania i rozwoju zmęczeniowego niszczenia w złożonych konstrukcjach spawanych przeprowadzono badania zmęczeniowe modelu spawanego połączenia prostopadłych
płyt poszycia w modelu węzła konstrukcyjnego statku
– decydującym o wytrzymałości kadłuba. Badany model stanowił replikę węzła obłowego (połączenia burty
z dnem) kontenerowca i był wykonany w skali zbliżonej do rzeczywistej oraz poddany sinusoidalnemu wahadłowemu obciążeniu zmiennemu, które odpowiada
obciążeniu występującemu w konstrukcji rzeczywistej,
wywołanemu siłami bezwładności od przyśpieszeń
konstrukcji poddanej kołysaniu poprzecznemu (rys. 4).
Modele wykonano ze stali St 41A. Spoiny wykonano
ręcznie stosując elektrody zasadowe.
Badaniom zmęczeniowym poddano trzy typy modeli, różniących się sposobem rozwiązania konstrukcji
połączenia poszycia wewnętrznego dna i wewnętrznej
burty podwójnej. W modelach standardowych (24÷26)
połączenie dna z burtą zostało wykonane w postaci
typowego połączenia krzyżowego ze spoinami o wysokości nieznacznie przekraczającej wysokość wymaganą przez przepisy PRS dla blach o grubości 6 mm
(rys. 4, szczegół „a”). W jednym z modeli w miejscu
złącza krzyżowego zastosowany został profil teowy
walcowany (model 27), a w modelu 28 powiększono
wymiary spoiny pachwinowej wokół środnika. Warianty
badanych modeli przedstawiono w tablicy.

Wyniki badań modelu konstrukcji
Rys. 4. Model węzła obłowego z warunkami brzegowymi i miejscem
przyłożenia obciążenia
Fig. 4. The bilge node model with boundary conditions and the place
of load application

Wszystkie modele węzła obłowego obciążone były
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4.
Podczas badań obserwowano sposób niszczenia
badanych modeli oraz rejestrowano rozwój powstających pęknięć zmęczeniowych (rys. 5 i 6).

Tablica. Warianty rozwiązań konstrukcyjnych badanych modeli
węzła obłowego
Table. Variants of design solutions of tested bilge node models

Rys. 5. Miejsca inicjacji i dalszy rozwój pęknięć zmęczeniowych
w badanych modelach
Fig. 5. The places the initiation and propagation of fatigue cracks
in the tested models
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Rys. 6. Przebieg rozwoju pęknięć zmęczeniowych w modelu 25
Fig. 6. The propagation of fatigue cracks in the model no 25

Na podstawie analizy wyników opracowano dwustopniowy (dwufazowy) model sposobu niszczenia
zmęczeniowego węzła obłowego statku.
Pojawianie się pęknięć zmęczeniowych zaobserwowano w narożu utworzonym przez skrzyżowanie elementu 1 z elementem 2 (rys. 4 – szczegół
„a” i 5), w spoinie (2 modele) lub w obszarze spoiny
(w miejscu przejścia materiału spoiny w materiał rodzimy – 2 modele), oraz w tym samym rejonie dla modelu z elementem walcowanym w miejscu połączenia
spawanego naroża. Powstałe pęknięcia ujawniały się
lub były zauważane po osiągnięciu przez nie długości
średnio ok. 50 mm (35÷70 mm w zależności od modelu). Dalszy przebieg procesu pękania polegał na ich
stabilnym rozwoju w kierunku swobodnych krawędzi
mocników. Obok pęknięć w mocnikach (po osiągnięciu przez nich pewnej długości) możliwa była obserwacja pękania środników – po całkowitym pęknięciu
mocników pękanie środników przybierało charakter
lawinowy. Zatem o całkowitej trwałości zmęczeniowej
badanych modeli węzłów obłowych konstrukcji okrętowych decydowały dwie fazy:
– faza pierwsza – do momentu pojawienia się pęknięcia interpretowana jako faza inicjacji zniszczenia
zmęczeniowego modeli,
– faza druga – stabilnego rozwoju pęknięć w mocnikach, tj. faza propagacji pęknięcia.
Znając przebieg zmęczeniowego niszczenia badanych modeli, podjęto próbę opracowania modelu
a posteriori, umożliwiającego analityczne określenie
trwałości zmęczeniowej podobnych węzłów lokalnych (rys. 2b).
Ponieważ pierwsza faza niszczenia badanych modeli jest analogiczna do zmęczeniowego niszczenia
typowych próbek złącza krzyżowego (złącza utworzonego przez spoiny pachwinowe nośne bez przetopu,
tworzące tzw. poziom złącza elementarnego – rys. 2c),
przyjmuje się, aby trwałość zmęczeniową NI odpowiadającą okresowi inicjacji pęknięć analizowanych węzłów wyznaczać, stosując wybrane metody określania
właściwości zmęczeniowych elementów konstrukcji
spośród prezentowanych na rysunku 1, tj.: metodologię
naprężeń nominalnych oraz mechaniki pękania.
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Zastosowanie tych metod polegało na określeniu:
– wartości naprężeń nominalnych σn dla analizowanego złącza elementarnego krzyżowego połączenia spawanego (szerokość złącza 50 mm),
– wybraniu odpowiednich krzywych zmęczeniowych
S-N jako tzw. krzywych referencyjnych (rys. 1),
– określeniu krzywej zmęczeniowej S-N analizowanego złącza przez całkowanie prawa Parisa
dl /dN = C(ΔK)m.
W przypadku analizowanego węzła wartość naprężeń nominalnych σn dla elementarnego złącza krzyżowego wyliczono jako wartość średnią na podstawie
analizy statycznego rozkładu niejednorodnego pola
naprężeń w mocniku węzła określonego na podstawie
pomiarów tensometrycznych.
Co do do wyboru odpowiednich krzywych referencyjnych, z systematycznych badań złączy krzyżowych
wynika, że decydujący wpływ na właściwości zmęczeniowe tego typu złączy ma sposób ich zmęczeniowego niszczenia [5÷8]. Zależy on przede wszystkim od
charakterystyki geometrycznej złącza tj. od wartości
stosunku wymiarów b/g (gdzie b to długość boku spoiny, g – grubość elementu nieciągłego) oraz wielkości
przetopu p (rys. 7).
Dla danej wielkości przetopu p istnieje krytyczna
wielkość stosunku (b/g)kr dla której prawdopodobieństwo zniszczenia zmęczeniowego złącza w wyniku
pęknięcia inicjowanego na granicy lini wtopienia spoiny
i dalej rozwijającego się w elemencie nieciągłym (pęknięcie 1) jest równe prawdopodobieństwu zniszczenia
w wyniku pęknięcia inicjowanego w grani i rozwijającego się w spoinie (pęknięcie 2). W badanym modelach b/g ≈ 1, a zatem znajdowały się one w zakresie
wielkości  krytycznych i tym samym można było oczekiwać, że początek niszczenia węzłów (umowna inicjacja) następować będzie w wyniku pęknięcia typu 1 lub
2, bądź też obu jednocześnie (rys. 7). Potwierdzały to
uzyskane wyniki (rys. 5). A zatem trwałość zmęczeniowa rozważanych połączeń w odniesieniu do umownego okresu inicjacji powinna się znajdować w obszarze
pomiędzy krzywą klasy F2 (górna granica obszaru)
a krzywą klasy W (dolna granica obszaru).
Dla określonego typu złącza spawanego, przy jednoczesnej znajomości jego pełnej charakterystyki geometrycznej oraz możliwości przewidywania sposobu
jego zmęczeniowego niszczenia, można oszacować
jego trwałość zmęczeniową na bazie określenia krzywej
zmęczeniowej S-N analizowanego złącza przez

Rys. 7. Charakterystyka geometryczna złącza teowego
Fig. 7. Geometrical characteristics of cruciform T-joint

całkowanie prawa Parisa dl /dN = C(ΔK)m. W analizowanym przypadku całkowanie przeprowadzono w granicach l 0 = 0,15 mm dla pęknięcia 1 (model 3, rys. 8) i l0 = 6
mm, dla pęknięcia 2 (długości równej długości nieprzetopu – stopień przetopu p = 0, rys. 7). Długość lkr wynikała z ważności funkcji korekcyjnej Y określonej wg [9]
i wchodzącej do równania określającego wielkość
ΔK = MkY{Δσ(l)}1/2. Wielkość współczynnika Mk
uwzględniającego niejednorodność rozkładu naprężeń
w rejonie inicjacji pęknięcia 1 przyjęto wg [6] (rys. 7),
zakładając  następujące wielkości: C = 1,65x10 -11 oraz

m = 3, rekomendowane przez BS 7910 do obliczeń projektowych dla stali Mn-C i ich połączeń spawanych.
Wyniki obliczeń wraz z wynikami otrzymanymi
na podstawie badań własnych modeli oraz krzywymi odpowiadającymi złączom klas F2 i W przedstawiono na rysunku 8. Przebieg dalszego rozwoju
pęknięć zmęczeniowych zamodelowano jak dla płyty ze szczeliną centralną (o długości początkowej
l0 = 50 mm), w której pęknięcia rozwijają się w kierunku jej swobodnej krawędzi. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 9.

Rys. 8. Porównanie wyników eksperymentalnych z obszarem trwałości zmęczeniowej określonym analitycznie (krzywe F2 i W) oraz obliczonych wg zasad mechaniki pękania
Fig. 8. Comparison of experimental results of fatigue life to the area
defined analytically (curves F2 and W) and calculated on the basis
of fracture mechanics

Rys. 9. Porównanie okresu propagacji pęknięć w badanych modelach z wynikami otrzymanymi eksperymentalnie
Fig. 9. Comparison of the period of crack propagation in the tested
models with the results obtained experimentally

Wnioski
Właściwości (charakterystyki) zmęczeniowe złożonych, spawanych węzłów konstrukcji okrętowych, można skutecznie określać za pomocą metod analitycznych będących ich kombinacją (kombinacją metod naprężeniowych oraz opartych na mechanice pękania).
Warunkiem wstępnym właściwego zastosowania

określonej metody analitycznego wyznaczania charakterystyk złożonej konstrukcji jest znajomość sposobu jej zmęczeniowego niszczenia.
Uzyskano dobrą zgodność wyników eksperymentalnych z wynikami otrzymanymi metodami analitycznymi,
szczególnie w zakresie początkowej fazy niszczenia.
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Posiedzenie Rady Programowej
Przegląd Spawalnictwa
W gmachu NOT przy ul. Czackiego 3/5 odbyło się
14 kwietnia 2011 r. posiedzenie Rady Programowej miesięcznika naukowo-technicznego Przegląd Spawalnictwa
z następującym porządkiem obrad: otwarcie posiedzenia
i przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad, sprawozdanie Redaktora Naczelnego z działalności Redakcji
w 2010 r., recenzja rocznika 2010 r., dyskusja dotycząca
2010 r., propozycje i wytyczne do planu wydawniczego na
2011 r., a następnie podsumowanie i zamknięcie obrad.
Posiedzenie Rady Programowej prowadził Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – Instytut Spawalnictwa. Obecnych było większość członków Rady.
Recenzję rocznika 2010 przygotował i przedstawił
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PWr – Politechnika

Wrocławska. Z kolei, prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa –
Akademia Górniczo-Hutnicza przedstawił podsumowanie
rocznika 2010. Członkowie Rady Programowej wyrazili
aprobatę działań podejmowanych przez redakcję oraz wysoko ocenili jakość merytoryczną publikowanych materiałów, tematykę i estetykę miesięcznika.
Przedstawione przez Redaktora Naczelnego – prof.
dr hab. inż. Jerzego Nowackiego (Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) plany dotyczące
tematyki numerów oraz rozwoju redakcji uzyskały aprobatę
Członków Rady Programowej.
Lechosław Tuz

Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP, Zakład Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji
Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, EUROMAT Sp. z o.o., Wrocław

zapraszają do udziału w

1. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
„NAPAWANIE – POSTĘP i ZASTOSOWANIA”
WROCŁAW 2011
19-21 września 2011 r.
aula A1, bud. B4 PWr, ul. Łukasiewicza 5

zainteresowanych prosimy o kontakt:
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. nadzw. PWr – Przewodniczący Komitetu Naukowego
tel.: 71 320 21 48, e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl
dr inż. Hubert Drzeniek – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Korespondencję prosimy kierować pod adres:
tel./fax: 71 348 45 36, e-mail: h.drzeniek@euromat.pl
Komitet Organizacyjny 1. Międzynarodowej
dr inż. Piotr Białucki – Sekretarz Komitetu Naukowego
Konferencji Naukowo-Technicznej
tel.: 71 320 42 71, e-mail: piotr.bialucki@pwr.wroc.pl
NAPAWANIE – POSTĘP I ZASTOSOWANIA
dr inż. Ryszard Kaczmarek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Politechnika Wrocławska, Zakład Spawalnictwa ITMiA
tel./fax: 71 348 45 36, e-mail: r.kaczmarek@euromat.pl
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
mgr inż. Anna Woźna – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel.: 71 720 20 74, e-mail: anna.wozna@pwr.wroc.pl

W następnym numerze
X Szczecińskie Seminarium Spawalnicze, 2 czerwca
XV Gdańskie Spotkanie Spawalników, 8 września
XIII Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa, 8 września
Jan Stabryła, Krzystof Dutka
Jakość złączy spawanych, a bezpieczeństwo eksploatacji obiektów
ciśnieniowych.
Sławomir Krajewski, Jerzy Nowacki
Stale o wysokiej wytrzymałości (AHSS).
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Ryszard Pakos
Właściwości i złączy spawanych wykonanych elektrodami zasadowymi i celulozowymi.
Sven Selling, Ronald Steusloff
Wpływ
podgrzewania
wstępnego
acetylenem,
i metanem na właściwości stali drobnoziarnistych.
Jerzy Łabanowski, Maria Głowacka
Wysokotemperaturowa trwałość stali
w środowisku spalin.

i

złączy

propanem

spawanych

Recenzja Rocznika 2010
Przeglądu Spawalnictwa
Rocznik 2010 czasopisma Przegląd Spawalnictwa
to kolejny rok regularnego wydawania miesięcznika naukowo – technicznego, które dostarczało czytelnikom
wiedzę i informacje z dziedziny spawalnictwa. Ta regularność ukazywania się periodyku, uważam podobnie jak
recenzenci ostatnich roczników, za bardzo pozytywną cechę, co jest zasługą redakcji pod kierownictwem redaktora
naczelnego, profesora Jerzego Nowackiego.
Zasadnicza linia programowa czasopisma, charakterystyczna także dla poprzednich roczników, była także kontynuowana w roku 2010. Czasopismo stanowiło symbiozę
publikacji artykułów naukowych i naukowo-technicznych
oraz artykułów promocyjnych firm, reklam, informacji o konferencjach, targach, wystawach, sekcji spawalniczej SIMP,
najważniejszych wydarzeniach, pracach doktorskich i habilitacyjnych z dziedziny spawalnictwa oraz wspomnienia
o tych, którzy odeszli. Wielką zasługa redaktora naczelnego jest właściwe wyważenie proporcji między częścią
naukową a naukowo – techniczną, i pozostałą częścią.
Łącznie w 2010 r. wydano 12 numerów, w których opublikowano 149 artykułów, w tym artykułów naukowych 78
w tym autorów zagranicznych 8. Pozytywny jest udział
autorów lub współautorów pochodzących z przemysłu
– 32 artykuły, co stanowi 41%, a co świadczy o współpracy
między przemysłem a uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi. Z uczelni technicznych największa ilość artykułów
pochodzi z Politechniki Śląskiej (11), Politechniki Wrocławskiej (11), Instytutu Spawalnictwa (9), Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (7), Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (6) oraz Politechniki
Warszawskiej (5). Dużą zasługą Redakcji jest pokaźna lista
(23 pozycje) publikacji z firm przemysłowych. Rocznik 2010
Przeglądu Spawalnictwa zawiera 576 stron (w tym 54 kolorowe) w których publikowało 156 autorów (w tym 21 zagranicznych). Ilość artykułów naukowo – badawczych w poszczególnych numerach była zróżnicowana i wynosiła od 2 (nr 5) do
16 (materiały konferencyjne, nr 9), w pozostałych numerach
średnio po 4 artykuły.
Pewien spadek artykułów naukowych w stosunku do
rocznika 2009 (101 artykułów, 736 stron) wynika zapewne
z opublikowania w 2010 r. materiałów tylko z jednej konferencji naukowo-technicznej a nie z dwóch, jak to było w 2009 r.
Znaczna część artykułów zagranicznych, jak również  
instytutów naukowo – badawczych, pochodzi z materiałów
konferencyjnych. Znakomicie to rozszerza profil i zasięg czasopisma. Należy podjąć działania nad opublikowaniem, na
łamach Czasopisma, jeżeli nie całych, to wybranych referatów również z innych konferencji. Możliwość publikowania na
łamach czasopisma Przegląd Spawalnictwa przyczynia się
nie tylko do wymiany informacji naukowej i naukowo-technicznej, ale stanowi także istotny element rozwoju naukowego kadry i zakładów spawalnictwa na uczelniach.

W roczniku 2010 kontynuowano wydawanie numerów
specjalnych, obejmujących wydawanie materiałów konferencyjnych i seminaryjnych:
– numer 5 – IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze,
XIV Spotkanie Spawalników Wybrzeża,
– numer 9 i 10 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna, Postęp w Technologiach Lutowania,
Wrocław 2010.
Nie było natomiast wydawania numerów monotematycznych, chociaż wąska tematyka materiałów konferencyjnych
(lutowanie), uzupełnia tę lukę. Moim zdaniem należy kontynuować wydawanie kilku (np. do 4) numerów monotematycznych przy wspóludziale redakcyjnym osób z danej grupy
tematycznej (mogą to być tak jak w roczniku 2010 materiały
z konferencji monotematycznej).
Czasopismo ma swoją stronę internetową (www.pspaw.
ps.pl), z której można pobrać m. in. egzemplarze archiwalne
(obecnie z lat 2006-2009), co jest bardzo przydatne, a zapewne przyczyni się również do wzrostu cytowań przez autorów zagranicznych, zwłaszcza że w języku angielskim są
zamieszczane podpisy pod rysunkami oraz obszerne streszczenia w każdym artykule naukowym.
Zauważalna jest dbałość Zespołu Redakcyjnego o wysoki poziom edytorski i atrakcyjną szatę graficzną. Dokonane
zmiany w edycji graficznej czasopisma w 2010 r, w stosunku
do poprzednich roczników, miały charakter ewolucyjny, a dostrzeżone przeze mnie to:
– wprowadzono nadruk nazwy czasopisma i jego numeru
na grzbiecie,
– od numeru 11 na stronie tytułowej, pod tytułem „Przegląd
Spawalnictwa” dodano „Welding Technology Review”,
– od numeru 12 przesunięto informacje co do roku założenia, nr ISSN, indeksu i ceny, na boczną stronę grzbietu.
W mojej ocenie są to zmiany pozytywne, świadczące
o trosce redakcji, a ciągłe polepszanie wizerunku zewnętrznego miesięcznika.
Pozytywnie oceniam także wprowadzone w roczniku
2009 i kontynuowane w 2010 roku zapowiedzi co do treści
następnego numeru.
Podsumowując, można stwierdzić, że czasopismo jest źródłem informacji bardzo przydatnej środowisku spawalników
polskich, ukazuje się regularnie co miesiąc i ma ugruntowaną pozycję na rynku krajowym. Dzięki Redaktorowi Naczelnego, który potrafi zaangażować do współpracy pracowników
wszystkich ośrodków naukowych i badawczych, utrzymywany
jest wysoki poziom merytoryczny czasopisma. Miesięcznik
spełnia istotną rolę w rozwoju spawalnictwa w kraju. Należy
życzyć „Przeglądowi Spawalnictwa” sukcesów w spełniania
założonej misji także w następnych latach.
Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. nazw. PWr
Politechnika Wrocławska
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o ponad osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne
i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania oraz wybrane ośrodki zagraniczne. W  czasopiśmie publikowane są 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 zamieszczane w języku angielskim w czasopiśmie Welding International
wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów. Miesięcznik w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń
elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany
w postaci cyfrowej zarówno w internecie, jak i sieciach lokalnych bez pisemnej zgody redakcji.

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. Streszczenia,
podpisy pod rysunkami i tabelami w języku angielskim. 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

Rodzina Minarc Evo
Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

