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Jerzy Łabanowski
Maria Głowacka

Wysokotemperaturowa trwałość stali
i złączy spawanych w środowisku spalin
High-temperature life of steel and welded joints
in the flue gases environment
Streszczenie

Abstract

Badano przyczyny zróżnicowanej trwałości eksploatacyjnej dwóch osłon palników generatorów gazów obojętnych. Przeprowadzono badania materiałowe: analizę chemiczną, badania metalograficzne i mikroanalizę warstw
wierzchnich. Wykazały one, że osłona, która uległa zniszczeniu po ok. 40 h eksploatacji generatora, była wykonana ze stali niestopowej, a osłona, która przepracowała ponad 6 miesięcy i uległa przepaleniu w obszarze połączenia spawanego, była wyprodukowana ze stali austenitycznej. Stwierdzono, że w miejscu przepalenia stężenie siarki było wyższe niż poza nim, co wskazuje na łatwiejsze
wnikanie siarki do spoiny. W celu podwyższenia odporności na korozję wysokotemperaturową z udziałem związków siarki zaleca się zweryfikować dobór gatunku stali
np. przez zastosowanie żaroodpornych stali austenitycznych z dodatkiem metali ziem rzadkich wiążących siarkę, tworząc cienkie, dobrze przylegające warstewki na powierzchni stali.

Different causes of lifetime of shields of two inert gases
burners generators were studied. Investigations of materials, chemical analysis, metallography and microanalysis
studies of surface layers were carried out. They showed
that the shield destroyed after about 40 h of the generator
work was made of steel alloy, and the shield which worked
for over 6 months and burned-through in the welded joint
was made of austenitic steel. It was found that at the burning sulfur concentration was higher than outside, which
points to easier penetration of sulfur into the weld. In order
to increase the high temperature corrosion resistance with
the sulfur fraction it is advisable to verify the selection of
steel, e.g. by using heat-resistant austenitic steel with rare
earth metals sulfur binding, creating a thin, well adherent
film on the steel surface.

Wstęp
Rozwój materiałów żaroodpornych i żarowytrzymałych podyktowany jest dążeniem do poprawy parametrów operacyjnych procesów, a także polepszania
trwałości eksploatacyjnej urządzeń.
W grupie żaroodpornych stali austenitycznych istotne zmiany polegają na modyfikacji składu chemicznego, jak wzrost udziału niklu [1÷3], stosowanie mikrododatków pierwiastków ziem rzadkich [2÷7], czy też
modyfikacja budowy warstwy wierzchniej, w wyniku
np. implantacji jonów [5]. Działania te wynikają z faktu, że żaroodporność tworzywa metalicznego jest funkcją właściwości ochronnych zgorzeliny, która zależy

Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PG,
dr Maria Głowacka – Politechnika Gdańska.

2

Przegląd spawalnictwa 5/2011

od składu chemicznego, struktury (zwartości, stopnia
zdefektowania), przyczepności do podłoża metalu, plastyczności i wytrzymałości na szok termiczny.
Wysokotemperaturowe środowisko korozyjne spalin stawia wysokie wymagania stalom w przypadku
jednoczesnego oddziaływania tlenu i siarki [1]. W stalach żaroodpornych poza dodatkiem chromu stosuje
się aluminium i krzem, które mając większe powinowactwo do tlenu niż żelazo, przechodzą do zgorzeliny,
tworząc tam odpowiednio Cr2O3, Al2O3 i SiO2. Tlenki te
mają wyjątkowo małą ilość defektów o małej ruchliwości i z tego wynikają dobre właściwości ochronne tych
zgorzelin. Natomiast poprawę przyczepności zgorzelin do podłoża można uzyskać przez wprowadzenie
do stali niewielkich dodatków metali ziem rzadkich
– głównie ceru. Zwiększa on kilkakrotnie odporność
stali na korozję, przy udziale większym od ok. 0,03%
[2÷7]. Cer, z uwagi na silne powinowactwo do siarki,
dodawany w niewielkiej ilości wpływa na efektywne
usuwanie rozpuszczonej siarki przez związanie jej

w związek Ce2O2S [4]. Wprowadzone gatunki żaroodpornych stali austenitycznych z udziałem ceru mogą
w praktyce skutecznie zwiększyć trwałość elementów
urządzeń pracujących w warunkach korozji tlenowosiarkowej [8]. W dostępnej literaturze informacje na
ten temat są jednak nieliczne – dominują wyniki badań laboratoryjnych.
W artykule przedstawiono przyczyny niskiej trwałości osłon palników generatorów gazów obojętnych oraz
podano wytyczne doboru materiałów o większej trwałości na ten element generatora.

Badania własne
Przeprowadzono badania materiałowe stali zastosowanych do produkcji osłon palników w generatorze gazów obojętnych. Zasadę działania generatora
przedstawiono na rysunku 1. Cylindryczna osłona palnika wykonana jako element spawany z blachy nie jest
chłodzona w czasie pracy urządzenia i może nagrzewać się do temperatury powyżej 1000°C.
Badania obejmowały: analizę składu chemicznego
stali, badania metalograficzne i mikroanalizę warstw
wierzchnich osłon. Badano dwie osłony palników:
osłonę 1, która uległa przepaleniu po 40 h pracy oraz
osłonę 2 eksploatowaną przez ok. 6 miesięcy. Próbki do badań pobrano ze zniszczonych osłon palników
z miejsc, które uległy przepaleniu (rys. 2).

Rys. 1. Zasada działania generatora gazów obojętnych
Fig. 1. Schematic principle of inert gas generator

Analizę składu chemicznego materiału osłon przeprowadzono na spektrometrze optycznym. Wyniki badań w postaci wartości średniej z czterech pomiarów
przedstawione w tablicy I wykazały, że osłona 1 była
wykonana ze stali niestopowej, a osłona 2 ze stali wysokostopowej chromowo-niklowej, zbliżonej do gatunku X8CrNi25-21 wg PN-EN 10095:2002.
Badanie powierzchni przekroju osłony 1 wykazało prawie całkowite utlenienie ścianki, tylko małe fragmenty miały charakter metaliczny. Obserwacja powierzchni przekroju osłony 2 wykazała, że warstwa
wierzchnia z obu stron była oddzielona od wnętrza blachy przez strefę porowatą (rys. 3).
Obserwacja mikrostruktury osłony 2 na mikroskopie
świetlnym wykazała, że przepalenie osłony nastąpiło
w spoinie. Stwierdzono zróżnicowaną strukturę w obszarze spoiny; duże, jasne węgliki na granicach austenitu (rys. 4a), poza tym obszarem austenit z drobnodyspersyjnymi wydzieleniami (rys. 4b).
a)

b)

Rys. 3. Przekrój przez przepaloną osłonę 2 palnika. Zgład nietrawiony. Zaznaczono miejsca analizy EDS; I – spoina, II – materiał rodzimy
Fig. 3. Cross-section of the burned-through no. 2 shield of burner.
Non-etched metallographic specimen. The places of EDS analysis
indicated: I – weld, II – base material

a)

Rys. 2. Widok przepalonej osłony 1 palnika
Fig. 2. Burned-through shield 1 of burner

b)

Rys. 4. Mikrostruktura: a) w miejscu przepalenia osłony, b) poza
obszarem przepalenia
Fig. 4. The microstructure of shield: a) in the burned-through area,
b) out of burned-through area

Tablica I. Analiza chemiczna osłon 1 i 2 oraz wymagania dotyczące składu chemicznego dla stali X8CrNi25-21
Table I. Results of the chemical composition analysis of 1 and 2 shields and the chemical composition requirements for X8CrNi25-21 steel
Oznaczenia

C
Si
Mn
Osłona 1
0,10
0,22
0,73
Osłona 2
0,069 1,73
1,07
Stal X8CrNi25-21 ≤ 0,10 ≤ 1,50 ≤ 2,00

P
0,021
0,002
≤ 0,045

Skład chemiczny, % mas.
S
Cr
Ni
Inne
0,039
0,022
0,008
Al – 0,036
0,039
22,7
18,8
Mo – 0,16; Ti – 0,050; Cu – 0,16; Nb – 0,01
≤ 0,015
24,0 - 26,0 19,0 - 22,0
N ≤ 0,11
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Tablica II. Mikroanaliza składu chemicznego osłony 1
Table II. The results of chemical composition microanalysis of
1 shield
Miejsce
pomiaru
Warstwa
wierzchnia
Środek osłony

Skład chemiczny, % mas.

Tablica III. Mikroanaliza składu chemicznego osłony 2
Table III. The results of chemical composition microanalysis of
2 shield
Miejsce
pomiaru

O

Si

S

Mn

Fe

7,93

1,08

1,39

0,84

reszta

Warstwa
wierzchnia

–

0,30

0,03

0,94

reszta

Środek osłony

Wyniki mikroanalizy rentgenowskiej EDS warstw
wierzchnich i środka dwóch osłon przedstawiono
w tablicach II i III. Badanie potwierdziło, że osłona 1 wykonana była ze stali niestopowej, a w jej warstwie wierzchniej zwiększył się udział krzemu i siarki
w stosunku do środka osłony, podobnie jak w osłonie 2,
wykonanej ze stali stopowej Cr-Ni.
Dodatkowo w osłonie 2 wykonano mikroanalizę
składu chemicznego warstwy wierzchniej w miejscu przepalenia i w jej najbliższym otoczeniu, badając powierzchnię na przekroju osłony o wymiarach
50 x 300 μm wskazanych na rysunku 3a.
Z uzyskanych widm dla stali w miejscu przepalenia i dla materiału przyległego odczytano maksymalną liczbę zliczeń dla siarki w stosunku do żelaza,
w zaznaczonych pikach, co daje możliwość porównania ilościowego stężenia siarki w tych miejscach próbki
(rys. 5). Uzyskano odpowiednio w miejscu przepalenia
(rys. 5a): Fe/S = 1578/272 = 5,8, a dla materiału przyległego (rys. 5b): Fe/S = 1491/113 = 13,2.

Skład chemiczny, % mas.
O

Si

S

Mn

Cr

Ni

Fe

6,72

6,37

4,02

0,09

18,61

30,56

reszta

–

2,24

0,03

1,60

25,63

19,60

reszta

Rys. 5. Wynik mikroanalizy blachy w strefie przypowierzchniowej, w miejscu: a) przepalenia, b) przyległym do miejsca przepalenia. Wysokość zaznaczonych pików siarki i żelaza odpowiada
odczytanej liczbie zliczeń dla tych pierwiastków
Fig. 5. The microanalysis results of close to surface area, in the place
of: a) burning-through, b) close to burning-through. The high of sulfur
and iron picks meet the count number of them.

Podsumowanie
Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że zniszczona po ok. 40 h eksploatacji osłona palnika generatora gazów obojętnych
wykonana została ze stali niestopowej, czego dowiodły wyniki analizy chemicznej przeprowadzonej
na spektrometrze optycznym i wyniki mikroanalizy
przedstawione w tablicach I i II. Stal ta nie nadaje
się do pracy w warunkach korozji chemicznej w wysokiej temperaturze i została prawdopodobnie użyta
omyłkowo. Przykład ten wskazuje, jak szybko może
ulec degradacji stal niestopowa w warunkach intensywnego utleniania i ataku korozji siarkowej.
Trwałość osłony 2 wykonanej ze stali austenitycznej chromowo-niklowej zbliżonej do gatunku
X8CrNi25-21(1.4845) wg PN-EN 10095:2002 była
znacznie wyższa, i umożliwiła pracę urządzenia
przez 6 miesięcy.
Badanie warstw wierzchnich osłon za pomocą
mikroanalizy EDS wykazało znacznie podwyższoną zawartość siarki i krzemu w stosunku do środka osłony. W osłonie 2 udział siarki osiągnął 4,0%,
a krzemu 6,3% (tabl. III). Wysoka zawartość
siarki jest wynikiem oddziaływania środowiska
pracy – gazów spalinowych i dowodzi, że stal uległa
korozji siarkowej w wysokiej temperaturze. Krzem
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natomiast wskutek zdolności tworzenia warstewek
ochronnych spełnił rolę przeciwdziałającą utlenianiu
stali. Także wynik mikroanalizy warstw wierzchnich
stali niestopowej potwierdza, że środowisko pracy
osłony palnika zawierało związki siarki, bo po stosunkowo krótkim okresie eksploatacji (40 h) stężenie siarki przy powierzchni stali wyniosło ok. 1,4%
(tabl. II).
Korozja siarkowa jest z reguły bardziej niebezpieczna niż korozja tlenowa i powoduje szybkie
zniszczenie stali. Dodatkowo połączenie spawane
może być miejscem podatnym na niszczenie, jak w
przypadku badanej osłony 2 palnika. Mikroanaliza
warstw wierzchnich wykazała bowiem w obszarze
spoiny większy udział siarki niż w przyległym materiale rodzimym, co może być spowodowane łatwiejszym wnikaniem siarki do warstwy wierzchniej
spoiny o charakterystycznej budowie dendrytycznej
i o większej rozciągłości granic ziarn niż materiale
rodzimym.
Stale austenityczne typu 25-20, szeroko stosowane w praktyce, często nie mogą spełnić wymagań trwałości podczas eksploatacji w temperaturze powyżej 800°C. Do pracy w tych warunkach
preferowane są obecnie stale zawierające dodatki

stopowe pierwiastków ziem rzadkich, a zwłaszcza
ceru [2÷7]. Cer podwyższa odporność korozyjną
stali przez blokowanie migracji siarki na granicy
tlenek-osnowa, zwiększając działanie ochronne
warstewek tlenkowych. Efektywne stężenie ceru
w stali żaroodpornej wynosi 0,03%. Z tego względu
w normie PN-EN 10088-1: 2007 „Stale odporne na
korozję” wprowadzono cztery gatunki stali austenitycznych z udziałem tego pierwiastka: X9CrNiSiNCe21-11-2 (1.4835), X6NiCrNbCe32-27 (1.4877),
X6CrNiSiNCe19-10 (1.4818), X6NiCrSiNCe35-25
(1.4854). Od tych stali należy oczekiwać znacznego wzrostu trwałości eksploatacyjnej części

urządzeń pracujących w warunkach korozji tlenowo-siarkowej.
Do spawania stali żaroodpornych z udziałem
ceru zaleca się stosowanie metody MMA oraz
TIG/MIG w osłonie czystego argonu. Skład chemiczny materiału dodatkowego do spawania powinien odpowiadać składowi spawanych stali. Przykłady drutów litych (Avesta Welding) do spawania
stali austenitycznych z cerem podano w tablicy IV.
Są to: dla stali X6CrNiSiNCe19-10 – drut 153 MATM,
dla X9CrNiSiNCe21-11-2 – drut 253MA®, a dla
X6NiCrSiNCe35-25 (1.4854) – 353MA®.

Tablica IV. Druty lite do spawania stali austenitycznych z dodatkiem metali ziem rzadkich [8]
Table 4. Solid wires for welding of austenitic steel with rare earth metals [8]
Skład chemiczny, % mas.

Właściwości mechaniczne stopiwa w temp. pokojowej

Oznaczenie

Cmax

Si

Mn

Cr

Ni

N

Inne

A 5, %

HB, max

Temp.*
°C

153MATM

0,05

1,30

0,6

18,5

9,5

0,15

Ce

290

253MA

®

700

40

210

1150

0,09

1,60

0,6

21,0

10,0

0,17

Ce

353MA®

0,05

0,85

1,6

27,5

35,0

0,15

Ce

440

680

38

210

1150

320

590

43

210

1175

Rp0,2, Rm, MPa

* maksymalna temperatura pracy w powietrzu
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Zapowiedź wydawnicza
Krajewski Sławomir, Nowacki Jerzy

Mikrostruktura i właściwości stali o wysokiej wytrzymałości AHSS
Streszczenie
Dokonano charakterystyki nowych stali o wysokiej wytrzymałości AHSS na podstawie analizy danych źródłowych. Zaprezentowano składy chemiczne i właściwości mechaniczne grup tych stali. Stale o wysokiej wytrzymałości coraz częściej używane są w przemyśle motoryzacyjnym oraz w budowie ciężkich maszyn. Właściwości mechaniczne i ciągliwość tych stali pozwalają na projektowanie coraz to lżejszych
i bardziej wytrzymałych konstrukcji o dotąd nieosiągalnych możliwościach. Spawalność stali AHSS jest dobra. Dzięki prostemu składowi chemicznemu i małej liczbie dodatków stopowych możliwość doboru metody i parametrów spawania jest szeroka i dotyczy zarówno zgrzewania,
jak i spawania metodami MMA, GTA i GMA.
Referat wygłoszony na X Szczecińskim Seminarium Spawalniczym 2 czerwca 2011 r. i opublikowany zostanie w numerze 7/2011.
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Produkcja wież wiatrowych w Stoczni Gdańsk
Produkcja stalowych wież rurowych dla elektrowni wiatrowych ruszyła w Stoczni Gdańskiej w listopadzie 2010 r. W jednej z naw hali kadłubowej, w których
wcześniej prefabrykowano sekcje przestrzenne kadłubów statków, teraz produkuje się rurowe sekcje wież
wiatrowych.
Każda z budowanych wież składa się z pięciu sekcji, te zaś z kilku pojedynczych zwijek, z czego każde dwie skrajne zakończone są kołnierzami. Podczas
montażu na farmie wiatrowej tak przygotowane sekcje
są ze sobą skręcane.
Proces technologiczny w Stoczni rozpoczyna się
od zwijania blach na zwijarce firmy Davi. Blachy – pocięte na wymiar i odpowiednio zukosowane – dostarczane są przez Hutę Częstochowa. Kołnierze również
pochodzą z firmy zewnętrznej. Dostawcą większości
urządzeń do produkcji wież w Stoczni Gdańsk S.A.
jest firma Esab.
Po zwinięciu zwijki, która może mieć kształt ściętego stożka lub cylindra, następuje jej sczepienie,
a następnie jest ona transportowana na stanowisko
obok, gdzie – za pomocą dwóch głowic do spawania

Rys. 3. Stanowisko do montażu zwijek

Rys. 4. Transport sekcji

Rys. 1. Stanowisko do wzdłużnego spawania zwijek

Rys. 2. Stanowisko montażu i
spawania kołnierzy
(FUTT)
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Rys. 5. Sekcje gotowe do wysyłki

automatycznego łukiem krytym, zainstalowanych na
słupowysięgniku – jest wzdłużnie spawana (rys. 1).
Obok stanowiska, na którym odbywa się proces
spawania, znajduje się drugie – do montażu zwijki
z kołnierzem (FUTT). Umożliwia ono również wykonanie połączeń spawanych kołnierza ze zwijką (rys. 2).
Pospawane zwijki transportowane są do gniazda wyposażonego w dwa równoległe stanowiska do
montażu i obwodowego spawania. Tu pojedyncze
zwijki są osiowane za pomocą regulowanych hydraulicznie rolek obrotników typu FIT i FIR i dosuwane do
siebie na wózku szynowym sekcji napędowej obrotnika (rys. 3).
Po dokładnym ustawieniu elementy są sczepiane
ręcznie oraz spawane dwiema głowicami do spawania automatycznego łukiem krytym, zainstalowanymi na słupowysięgniku (na każdym stanowisku do
spawania obwodowego znajduje się jeden słupowysięgnik). Na dwóch równoległych stanowiskach
łączy się zwijkę po zwijce, aż do powstania sekcji.
Pospawane sekcje wież są transportowane za pomocą dwóch zsynchronizowanych suwnic kołowych
do LKM, gdzie są czyszczone strumieniowo ściernie
i malowane, a niektóre obszary również metalizowane, i przygotowane do wysyłki (rys. 4, 5). Gotowe
sekcje wież wiatrowych są przesyłane do odbiorcy
drogą wodną.
mgr inż. Jacek Skoracki

Ryszard Pakos

Właściwości złączy spawanych
wykonanych elektrodami
zasadowymi i celulozowymi
Properties of basic and cellulose electrode welded joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań kwalifikowania
technologii spawania stali o podwyższonej wytrzymałości
elektrodami z otuliną celulozową, zasadową oraz metodą
łączoną – przetop elektroda celulozowa, warstwy wypełniające – elektroda zasadowa. Dokonano porównania właściwości wytrzymałościowych oraz przedstawiono wyniki
badań mikroskopowych obrazujące zmiany mikrostruktury
złączy w zależności od rodzaju zastosowanej technologii
spawania.

The article presents the results of the qualification of
welding high strength steel by cellulose, basic and combined method – penetration by cellulose electrode and
fill layers – a basic electrode. A comparison of mechanical properties and the results of microscopic testing
of the microstructure of joints depending on the type
of technology used for welding is presented.

Wstęp
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną, dzięki
uniwersalności techniczno-technologicznej, umożliwia
wykonanie połączeń o wysokich właściwościach eksploatacyjnych prawie wszystkich metalowych tworzyw
konstrukcyjnych w dowolnej pozycji i trudno dostępnych miejscach. Duży wybór gatunków elektrod otulonych umożliwia spawanie stali niskowęglowych, niskostopowych o wysokiej wytrzymałości, stali specjalnych
wysokostopowych, nadstopów, staliwa, żeliw szarych
i sferoidalnych oraz miedzi, niklu, aluminium i ich stopów [1]. Możliwe jest również wykonanie połączeń metali i stopów różniących się znacznie właściwościami
fizycznymi, np. stali węglowej ze stalą austenityczną,
stali wysokostopowych z miedzią, itd. Niemożliwe jest
natomiast spawanie metali, których osłona łuku elektrod otulonych nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed dostępem gazów z atmosfery
(tytan, cyrkon, wolfram, niob, tantal i molibden) [1].
Spawanie ręczne elektrodą otuloną jest technologią,
która wbrew opinii niektórych środowisk jest i będzie
nadal stosowana, a wspólnie z technologią spawania
Dr inż. Ryszard Pakos – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

drutami proszkowymi jest bardzo rozpowszechniona
przy wytwarzaniu odpowiedzialnych konstrukcji morskich (platformy wiertnicze) oraz trudniejszych odcinków rurociągów przemysłowych ropy lub gazu. Duży
wybór gatunków elektrod otulonych dostępnych obecnie na rynku umożliwia technologom spawalnikom dobór odpowiednich rozwiązań dla danej konstrukcji. Najbardziej rozpowszechnione i uniwersalne są elektrody
o otulinie zasadowej. W warunkach montażowych wytwórcy konstrukcji stalowych chętnie sięgają też po
elektrody celulozowe, które mają zastąpić metodę TIG
na warstwach przetopowych.
W tablicy I zestawiono właściwości elektrod o otulinie zasadowej i celulozowej, natomiast w tablicy II porównano właściwości mechaniczne tych elektrod.
Elektrody celulozowe mają ograniczone zastosowanie do wykonywania konstrukcji pracujących
w niskich temperaturach. Praktycznie nie można nimi
spawać elementów obciążonych dynamicznie, gdyż
powoduje to niebezpieczeństwo wystąpienia pęknięć kruchych, wynikające z dużej zawartości wilgoci
w stopiwie tych elektrod. Wilgoć ta nie może być usunięta, gdyż spawanie elektrodą celulozową o suchej
otulinie jest praktycznie niemożliwe ze względu na
niestabilny, strzelający łuk i dużą ilość wyrzucanego materiału z jeziorka spawalniczego, co powoduje w tych warunkach tworzenie się głębokich podtopień, stanowiących miejsce gromadzenia się żużli,
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Tablica I. Porównanie cech elektrod zasadowych i celulozowych [2, 3]
Table I. Comparison of features of basic and cellulosic electrodes [2, 3]
Porównywana
cecha

Elektrody z otuliną zasadową

główne
składniki
otuliny

węglan wapnia (CaCO3,) dostarczany do otuliny pod postacią kredy i marmuru)
węglan magnezu, fluoryt (CaF2)

celuloza
mączka drzewna
skrobia

łuk
elektryczny

pierwiastki o małym potencjale jonizacji (Na, Ca, Mg)
stabilizują jarzenie się łuku
łuk zajarza się łatwo, jest elastyczny

łuk ma wysoką temperaturę, która ułatwia uzyskanie głębokiego wtopienia, mało elastyczny w przypadku suchej otuliny

charakter
stapiania
elektrody

elektroda stapia się stabilnie, występuje mała
liczba odprysków, charakter przejścia metalu w łuku
jest grubokroplowy,niskie zadymienie w czasie
spawania ułatwia obserwację jeziorka spawalniczego
oraz pracę w pomieszczeniach/ konstrukcjach
o ograniczonej wentylacji

elektroda topi się stabilnie, gdy utrzymywany jest krótki łuk
kierowany na jeziorko, a zawartość wody w otulinie wynosi
co najmniej 3%, odstępstwa powodują powstawanie dużej
ilości odprysków i głębokich podtopień,
w czasie spawania wydziela się dużo dymów w wyniku
wypalania składników organicznych otuliny, co znacznie
utrudnia spawanie w miejscach o ograniczonej wentylacji

wygląd spoin

spoiny mają płaski, regularny kształt, również po spawaniu w pozycjach przymusowych

płaski kształt spoin przy spawaniu w pozycji PA i PG, po
spawaniu w pozycji PF ściegi są nieregularne, występuje
nadmierny nadlew

pozycje spawania

wszystkie z wyjątkiem PG, dla której stosuje się otuliny
o zmodyfikowanym składzie

możliwe jest wykonywanie spoin we wszystkich pozycjach,
jednak spawanie w pozycjach przymusowych jest utrudnione ze względu na dużą ilość odprysków

Zastosowanie

spawanie blach o grubych przekrojach w sztywnych konstrukcjach, spawanie stali o ograniczonej spawalności,
spawanie stali o zwiększonej ilości węgla

zastosowanie prawie wyłącznie do spawania opadowego
rurociągów

odporność
na pękanie

pęknięcia zimne: wysoka odporność wskutek minimalizowania ilości wilgoci w otulinie w wyniku suszenia,
pęknięcia gorące: wysoka odporność wynikająca
z wysokiej czystości metalurgicznej stopiwa

pęknięcia zimne: duża skłonność w przypadku grubych
przekrojów spawanych wynikająca z nieusuwalnej ilości
wprowadzonego wodoru do stopiwa, pochodzi on
z rozkładu wilgoci w łuku elektrycznym,
pęknięcia gorące: stal skłonna w przypadku obecności
siarki w stopiwie

Suszenie

300÷350°C przez ok. 1÷3 h, po wysuszeniu możliwe
przechowywanie w termosach przez 8 h

elektrod celulozowych nie suszy się

a w konsekwencji przyklejeń. Niezależnie jednak od
wymienionych trudności, zastosowanie elektrod celulozowych w warunkach montażowych ma wiele zalet:
– możliwość spawania we wszystkich pozycjach,
szczególnie pionowej z góry na dół,
– łatwość wykonania warstwy graniowej,
– możliwość wykonania ściegów przetopowych elektrodami o średnicy 4 mm i większej,
– mniejszą wrażliwość na dokładność przygotowania
złącza,
– małą wrażliwość na warunki atmosferyczne,
– dużą wydajność spawania.
Tablica II. Porównanie właściwości mechanicznych elektrod zasadowych i celulozowych [2, 3]
Table II. Comparison of mechanical properties of basic and cellulosic electrodes [2, 3]
Wielkość mechaniczna

Rodzaj
otuliny

Re, MPa

A5, %

KV, J

Rm, MPa

Celex

C

> 390

> 22

> 70 (+20°C)

450÷550

Celex Mn

C

> 420

> 20

> 70 (+20°C)

540÷610

Fleetweld 5P

C

> 420

> 26

> 60 (-20°C)

500÷640

EB 150

B

> 420

22-32

> 65 (-40°C)

550÷620

Elektroda

8

Elektrody z otuliną celulozową

OK 48.08

B

> 490

> 30

160 (-20°C)

> 575

OK 40.00

B

> 445

> 29

140 (-20°C)

> 540
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Badania własne
Celem przeprowadzonych badań było określenie
i porównanie właściwości złączy spawanych, wykonanych ze stali EH36 o grubości 16 mm elektrodami zasadowymi (E424B42) oraz celulozowymi (Fleetweld5P
– E422C25). Charakterystykę materiału podstawowego oraz elektrody celulozowej przedstawiono w [11],
natomiast elektrody zasadowej w tablicy III.
Złącza próbne wykonano zgodnie z przygotowanymi wstępnie instrukcami technologicznymi spawania
(pWPS) na podstawie normatywów technologicznych
i zaleceń producenta materiałów dodatkowych. W celu
pełnej identyfikacji złączy wprowadzono oznaczenia
płyt próbnych przedstawione w tablicy IV, które będą
wiążące w dalszych badaniach.
Płyta próbna 1C-PF została wykonana w całości
przy użyciu elektrod celulozowych. Charakterystyczną
cechą, którą zaobserwowano przy wykonywaniu tego
złącza, był sposób zachowania się łuku. Elektroda topiła się stabilnie w przypadku krótkiego łuku, jednak
duża zawartość wody w otulinie (ok. 3%) powodowała
powstawanie dużej ilości rozprysków i głębokich podtopień na ściankach rowka spawalniczego. Nieusuwanie
tych podtopień skutkowało zaleganiem w nich żużla,
a w konsekwencji możliwością pojawienia się

przyklejeń. Dlatego po wykonaniu każdego ściegu należało dokładnie zeszlifować pozostałe niezgodności,
co w praktyce zwiększyło liczbę zaplanowanych ściegów i wprowadziło dużo ciepła do złącza spawanego.
Widok warstwy graniowej i drugiej warstwy przedstawiono na rysunku 1.
Taka technologia spawania niekorzystnie wpłynęła
na geometrię rowka, powodując jego cykliczne poszerzanie aż do warstwy licowej. W rezultacie zaobserwowano znaczne odkształcenia kątowe płyty próbnej,
mimo zastosowania klamer montażowych. Technologia
spawania płyty próbnej 2CB-PF zakładała wykonanie
ściegu graniowego elektrodą celulozową, natomiast
pozostałych ściegów – elektrodą zasadową.

Tablica III. Charakterystyka elektrody zasadowej E424B42 [9]
Table III. Characteristic of basic electrode E424B42 [9]
Klasyfikacja

PN- EN 499: E 42 4 B 42
AWS A5.1: E7018

Ogólna
charakterystyka

Grubo otulona elektroda do spawania konstrukcji ze stali o podwyższonej wytrzymałości narażonych na duże obciążenia statyczne i dynamiczne (konstrukcje okrętowe, tabor komunikacyjny, maszyny budowlane itp.)
Umożliwia wykonywanie spoin pachwinowych w pozycji pionowej z góry na dół.

Pozycje spawania

PA, PB, PC, PE, PF, PG

Prąd spawania
i biegunowość
Typowy
skład stopiwa
Typowe
właściwości
mechaniczne

Dopuszczenia

stały (+) do elektrody
C
Mn
Si
Re
Rm
A5

0,08
1,1
0,4
> 420
550-620
> 22-32
> 65

KV [J] -40

UDT, TÜV, BD-U
PRS kat. 3 YH-10
LRS kl. 3,3Y, H15
BV kl. 3 YHH
DNV kl. 3 YH10
GL kl. 3 YHH
ABS kl. 3Y, 3H10

a)

b)

Rys. 1. Złącze wykonane elektrodą celulozową: a) ścieg graniowy,
b) druga warstwa, widoczne żużle spawalnicze na brzegach rowka
Fig. 1. Joint made by cellulose electrode: a) reverse-side bead,
b) second layer, visible slag on the banks of welding groove

Nie odnotowano większych trudności przy wykonywaniu tego złącza, poza ściegiem graniowym, który
wykazywał cechy opisane powyżej.
Złącze próbne 3B-PF wykonano w całości elektrodami zasadowymi. Przed rozpoczęciem spawania
wysuszono elektrody w temperaturze 250÷300°C. Ze
względu na mniejsze wtopienie elektrod zasadowych
w stosunku do elektrod celulozowych, zastosowano
szerszy odstęp między blachami. Po wykonaniu złącza
otrzymano pełny przetop na całej długości, a jakość
ściegu graniowego i ściegów wypełniających była zadowalająca i nie wykazywały one tendencji do tworzenia podtopień na ściankach rowka, ani też nadmiernej
ilości rozprysków.
Badania technologii spawania przeprowadzono
zgodnie z wymaganiami Polskiego Rejestru Statków
zamieszczonymi w Publikacji Nr 74/P [6].
Rozmieszczenie próbek do badań niszczących
przedstawiono na rysunku 2.

Tablica IV. Oznaczenie płyt próbnych
Table IV. Sample plate designation
Oznaczenie
płyty próbnej

Uwagi

1C-PF

Pozycja spawania PF, ścieg graniowy, wypełniający i lico wykonane elektrodami celulozowymi

2BC-PF

Pozycja spawania PF, ścieg graniowy wykonany elektrodami celulozowymi, ściegi wypełniające i lico spawane przy użyciu elektrod
zasadowych

3B- PF

Pozycja spawania PF, ścieg graniowy, wypełniający i lico wykonane elektrodami zasadowymi

Rys. 2. Rozmieszczenie próbek do badań niszczących [6, 11]
Fig. 2. Arrangement of samples for destructive testing [6, 11]
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Wyniki badań

a)

Przeprowadzone badania wizualne, magnetyczno-proszkowe oraz radiograficzne nie wykazały niedopuszczalnych niezgodności spawalniczych. Osiągnięto
poziom jakości B i poziomy akceptacji 1.
Badania makroskopowe przeprowadzono zgodnie
z PN-EN1321. Wytrawione odczynnikiem Adlera zgłady przedstawiono na rysunku 3.
Jak wynika z tego rysunku we wszystkich próbach
osiągnięto pełny przetop oraz nie zaobserwowano niedopuszczalnych niezgodności spawalniczych, z wyjątkiem dużego odkształcenia kątowego (płyta 1C-PF)
w przypadku wykonania całej płyty elektrodami celulozowymi.
Cechą charakterystyczną przedstawionych zgładów metalograficznych są różnice wysokości grani,
szerokości stref wpływu ciepła oraz liczby ściegów na
przekroju złącza. W tablicy V przedstawiono charakterystyczne wielkości uzyskane w wyniku badań makroskopowych.
Wyniki badań wskazują, że najbardziej narażone na szkodliwe działanie ciepła są złącza wykonane
elektrodami celulozowymi. Szlifowanie po spawaniu

a)

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

b)

c)

Rys. 3. Makrostruktura złączy: a) 1C-PF, b) 2CB-PF, c) 3B-PF
Fig. 3. Macrostructure of joints: a) 1C-PF, b) 2CB-PF, c) 3B-PF
Tablica V. Liczba ściegów i pola powierzchni SWC
Table V. Number of beads and the SWC area
oznaczenie płyty, z której został pobrany zgład
1C-PF
2CB-PF
2B-PF

liczba ściegów

powierzchnia
SWC, mm2

11
7
4

171
114
94

Rys. 4. Miejsca pomiaru twardości
Fig. 4. The places of hardness testing
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b)
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powoduje zmniejszanie przekroju wykonanego ściegu, co doprowadza do ponownego wnikania ciepła
w wykonany obszar złącza. Efektem końcowym jest
duża liczba ściegów i wyraźny rozrost szerokości strefy wpływu ciepła.
Badania twardości przeprowadzono twardościomierzem LECO LV 700AT zgodnie z normami
PN-EN1043-1 i PN-EN ISO 6507-1. Pomiary na dwóch
liniach pomiarowych wykonano 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 420 MPa
< ReH < 690 MPa [6]. Uzyskane wyniki badań dla elektrody celulozowej przedstawiono w [11], na rysunku 5
pokazano rozkład twardości złączy wykonanych elektrodą celulozową i zasadową, a na rysunku 6 tylko
elektrodą zasadową.
Stal EH36 jest stalą kadłubową o podwyższonej wytrzymałości z minimalną granicą plastyczności
ReH = 355 MPa, stąd też zgodnie z wymaganiami,
maksymalna twardość w złączu spawanym nie może
przekroczyć 3650 HV10 [6].
Badania udarności przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN10045-1 na próbkach typu Charpy V szerokości 10 mm. Do prób pobrano po 3 zestawy z każdej
płyty próbnej (karb nacięto w środku spoiny, w linii wtopienia oraz w SWC w odległości 2 mm od linii wtopienia). Próbę wykonano w temperaturze -20°C. Wyniki
badań przedstawiono na rysunku 7.

a)

a)

b)

c)

Rys. 8. Strefa przegrzania na wysokości górnych ściegów, trawienie
– nital, pow. 500x: a) 1C-PF, b) 2BC-PF, c) 3B-PF
Fig. 8. Heat affected zone in the upper beads; etching: nital, magnification 500x: a) 1C-PF, b) 2BC-PF, c) 3B-PF

b)
a)

b)

c)

Rys. 9. Strefy kryształów dendrytycznych, trawienie – nital, pow.
500x: a) 1C-PF b) 2BC-PF c) 3B-PF
Fig. 9. Zone with dendritic crystals etching; nital, magnification 500x:
a) 1C-PF, b) 2BC-PF, c) 3B-PF
Rys. 6. Rozkład twardości w złączu wykonanym elektrodą zasadową: a) 1. linia pomiarowa, b) 2. linia pomiarowa
Fig. 6. Distribution of hardness in the joint made by basic electrode:
a) 1. measurement line, b) 2. measurement line

Rys. 7. Wartości średnie pracy łamania; c – spoina, f – linia wtopienia, h – SWC
Fig. 7. The average values of fracture energy; c – weld, f – fusion
line, h – HAZ

Negatywny wynik badania udarności uzyskała próba z płyty wykonanej elektrodą celulozową pobrana
w linii wtopienia (rys. 7). Z tego powodu wykonano dodatkowe badania mikroskopowe w celu wyjaśnienia
tak dużego spadku udarności w linii wtopienia przy
licu spoiny. Na rysunku 8 przedstawiono strefy przegrzania płyt próbnych, natomiast na rysunku 9 pokazano obrazy stref kształtów dendrytycznych, które
stykają się bezpośrednio z liniami wtopienia.
Silny rozrost ziarna (rys. 8a), jak również słabo rozbudowane dendryty (rys. 9a) świadczą o dużej ilości
ciepła wprowadzonego do złącza w czasie spawania
płyty elektrodą celulozową. Tym też należy tłumaczyć
gwałtowny spadek udarności w linii wtopienia przy
wykonywaniu złączy elektrodami celulozowymi.

Wnioski
–	Elektrody celulozowe ze względu na swoje właściwości nadają się do wykonywania
warstw przetopowych w trudnych warunkach
przemysłowych.
– elektrody celulozowe nie wymagają suszenia
zalecana zawartość wilgoci w otulinie wynosi
ok. 3%.
– łuk elektryczny na wilgotnych otulinach celulozowych wykazuje tendencje do głębokich
penetracji i zawirowań, co odbija się głębokimi

podtopieniami na ściankach rowka, a w konsekwencji powoduje zaleganie żużli i niebezpieczeństwo pojawienia się przyklejeń.
– niewskazane jest wykonywanie warstw wypełniających i licowych elektrodami celulozowymi,
gdyż doprowadza to do znacznego zużycia elektrod i wydłuża czas wykonania złączy.
– właściwości wytrzymałościowe złączy wykonanych elektrodami celulozowymi charakteryzują
się spadkiem udarności w warstwach licowych
na linii wtopienia.
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Jakość złączy spawanych
a bezpieczeństwo eksploatacji
obiektów ciśnieniowych
Quality of welded joints and safety
of pressure vessels
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono zależność pomiędzy awariami stalowych konstrukcji ciśnieniowych a jakością złączy spawanych. Przedstawiono podstawowe nieprawidłowości zaobserwowane w procesach wytwarzania złączy spawanych.
Przeprowadzono badania złącza wykonanego podczas remontu związanego z wymianą opłomek w kotle parowym
SR-25. Zniszczone złącze poddano badaniom laboratoryjnym w celu określenia wpływu jakości złącza na awarię kotła. Badania laboratoryjne wykazał liczne nieprawidłowości
w technologii naprawy i przestrzegania procedur spawania.

The paper presents a dependence between breakdown of a steel pressure constructions and a quality of
welded joints. The basic incorrectness observed in the
welding technology are specified. Examination of welds
performed in the repair and replacement of water tubes
in the steam boiler SR-25 are performed. Destroyed welded joint was laboratory tested to receive an answer to
the question if a quality of weld had played any role in
breakdown of a boiler. Examinations highlighted various
shortcomings both in the technology of repair and compliance with procedure of welding.

Wstęp
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wykorzystywanych w energetyce zależy od wielu czynników. Spośród wszystkich urządzeń przetwarzających energię największe zagrożenie stwarzają
kotły i rurociągi parowe. Do najistotniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie eksploatacji kotłów należy prawidłowe wyposażenie w osprzęt zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem temperatury
i ciśnienia, jak również okresowe kontrole oraz kwalifikacje i odpowiedzialność obsługi. O ile te czynniki
w dużych firmach energetycznych są dość ściśle przestrzegane, o tyle w małych i średnich przedsiębiorstwach produkujących gorącą wodę lub parę do celów
technologicznych można stwierdzić wiele nieprawidłowości. Nie mniej istotnym czynnikiem decydującym
o bezpieczeństwie eksploatacji jest jakość konstrukcji. W przypadku kotłów ciśnieniowych o jakości konstrukcji decyduje dobór materiałów konstrukcyjnych
Dr inż. Jan Stabryła, dr inż. Krzysztof Dutka
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

i technologii wykonania. W produkcji zbiorników ciśnieniowych i rurociągów przesyłowych techniką łączenia
jest spawanie, a o trwałości i niezawodności eksploatacyjnej konstrukcji decyduje jakość wykonanych złączy [1÷4]. W różnych dziedzinach wytwarzania podejście do jakości jest zróżnicowane [2, 5]. Wytwarzanie
i naprawa urządzeń ciśnieniowych podlega przepisom
Urzędu Dozoru Technicznego (WUDT/UC/2003) [7]
oraz Dyrektywie 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe
i ich zespoły [8]. W firmach wytwarzających i remontujących spawane konstrukcje stalowe produkcja spawalnicza realizowana jest często w oparciu o uproszczoną
dokumentację konstrukcyjną prowadzoną bez nadzoru
technicznego [6, 9, 10]. Również gospodarka materiałami podstawowymi i dodatkowymi, w tym: suszenie
elektrod (metoda 111), przygotowanie i dopasowanie
brzegów złączy nie zawsze realizowane jest zgodnie
z wytycznymi producentów. W firmach nierzadko brak
jest technologów z zakresu spawalnictwa, a proces
spawania realizowany jest według uznania spawacza,
ustnych wskazówek brygadzisty lub mistrza – bez instrukcji WPS. Stwierdzono przypadki uzupełniania
zbyt dużych odstępów pomiędzy łączonymi elementami za pomocą „wkładek” z pasków blachy lub prętów, a także przypadki, kiedy stale o podwyższonej
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wytrzymałości, np. 18G2A, o grubości elementów
przekraczających 30 mm, spawane były bez wstępnego podgrzewania [10, 11]. Do częstych nieprawidłowości należy również stosowanie materiałów
bez atestu i bez sprawdzenia na rozwarstwienie.
Brak wdrożenia systemu jakości wg normy PN-EN
ISO 3834 oraz nieprzestrzeganie procedur wytwarzania i modernizacji konstrukcji spawanych zgodnie
z przepisami dozoru skutkuje awariami złączy spawanych o różnej skali – od czasowego wyłączenia kotła z eksploatacji po wybuch. Opracowanie [12] dzieli
uszkodzenia walczaka kotła na dwie grupy uszkodzeń:
technologiczne/konstrukcyjne i eksploatacyjne.
Uszkodzenia powstałe podczas eksploatacji mogą
wynikać z nieodpowiedniej obsługi i wad materiałowych oraz niezgodności spawalniczych złączy wytworzonych w produkcji lub naprawie. Wadliwe złącza, mimo że zawierają niezgodności spawalnicze,
mogą być eksploatowane przez długi czas bazawaryjnie. Przykładem jest ujawnione w badaniach radiograficznych złącze rozgałęzienia rurociągu pary technologicznej pracujące bezawaryjnie przy ciśnieniu
2,5 MPa przez okres 30 lat (rys. 1). Wycięty fragment
rozgałęzienia poddany badaniom VT i PT wykazał
brak przetopu w grani, jak również siatkę powierzchniowych pęknięć zmęczeniowych materiału rur. Warto podkreślić, że jeżeli nieciągłość materiału nie ulega gwałtownemu powiększeniu, to mimo jej wielkości
przekraczającej wymagany przepisami poziom, złącze
może być eksploatowane przez długi okres. Taka sytuacja wymaga jednak stabilnej pracy obiektu i monitorowania. Przy wystąpieniu znacznego wzrostu temperatury lub ciśnienia – nieciągłości i karby mogą ulec
gwałtownemu powiększeniu [5]. Ze względu na podatność do powiększania się niezgodności spawalniczych
podczas pracy konstrukcji, można wyróżnić dwie kategorie niezgodności: przestrzenne – nietworzące
karbu, ale zmniejszające przekrój użyteczny i płaskie,
liniowe – tworzące karby.
Złącza spawane wykonywane podczas wytwarzania i remontu urządzeń ciśnieniowych muszą być kontrolowane metodami nieniszczącymi [6, 13÷15]. Również procesy degradacji materiałów i spoin zachodzące podczas eksploatacji wymagają okresowego monitorowania w zakresie powstawania i rozwoju niezgodności spawalniczych. Kontrola prac spawalniczych zarówno w trakcie, jak i po ich zakończeniu jest obowiązkiem służb nadzoru spawalniczego producenta urządzeń ciśnieniowych lub firmy remontowej. Wyeliminowanie groźnych niezgodności spawalniczych tworzących karby – zwłaszcza liniowych i płaskich typu przyklejenia, pęknięcia i braki przetopu, zabezpiecza w dużej mierze obiekt przed groźną awarią [5]. Dla bezpieczeństwa wymagane jest zagwarantowanie prawidłowości konstrukcji i eksploatacji.
Uszkodzenia kotłów zakwalifikowane w pracy [12]
jako technologiczne są spowodowane rozwarstwieniem materiału ścianek oraz pęknięciem płaszcza
przy spoinach króćców i wsporników. Uszkodzenia
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Rys. 1. Fragment rurociągu parowego. Widok od strony grani. Brak
dopasowania, brak przetopu, siatka pęknięć ujawnionych w badaniach PT wywołanych zmęczeniem termicznym
Fig. 1. Fragment of a steam pipeline. View from the root side. Lack of
fit, lack of fusion, net of cracks obtained in the heat-induced fatigue
using PT testing method

eksploatacyjne związane są najczęściej z przegrzaniem płomienicy, szokiem termicznym, gwałtownym
rozprężeniem przestrzeni wodno-parowej, korozją
i zmęczeniem.
W przypadku spadku poziomu wody dochodzi do
przegrzania płomienicy, płomieniówek lub opłomek.
Elementy kotła ulegają wówczas przegrzaniu i uplastycznieniu. Dłuższe działanie wysokiej temperatury powoduje obniżenie Re i Rm, a co za tym idzie,
odkształcenia i niekiedy utratę szczelności ścianek.
W takim przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wygaszenie paleniska i wolne schładzanie
kotła. Jeżeli przegrzany kocioł nie zostanie wolno
schłodzony, a do przestrzeni pomiędzy walczakiem
i płomienicą zostanie wprowadzona woda, następuje jej gwałtowne odparowanie. Nagły wzrost ciśnienia i fala uderzeniowa rozrywają przegrzaną
i uplastycznioną ściankę płomienicy, płomieniówki lub opłomki. Przegrzaniu ścianki płomienicy może
również sprzyjać powstanie grubej warstwy kamienia
kotłowego przy stosowaniu nieuzdatnionej wody.
Najgroźniejszym przypadkiem awarii jest wybuch
kotła. Siła wybuchu zależy od objętości przestrzeni
wodno-parowej. Woda, która znajduje się w kotle, ma
wysoką temperaturę i ciśnienie. Przy nagłym wypływie
do atmosfery gwałtownie paruje i zwiększa swą objętość. Powstaje fala uderzeniowa w postaci wybuchu,
który może nie tylko zniszczyć kocioł, ale również budynek kotłowni i zagrozić ludziom [4, 16].
Awaria kotła w każdym przypadku wymaga przeprowadzenia badań w celu wyjaśnienia przyczyn
wystąpienia uszkodzenia. Jest to istotne ze względu na możliwość wykorzystania wniosków do podjęcia działań zapobiegawczych w innych podobnych
obiektach.

Zakres badań
Celem badań było określenie wpływu jakości spoiny naprawczej na wybuch kotła SR-25. Schemat kotła będącego przedmiotem badania przedstawiono
na rysunku 2. Kocioł SR-25 jest konstrukcją pionową
z płaszczem stalowym, wewnątrz którego znajduje się wbudowana płomienica o ściankach falistych.
Płomienica ogrzewana jest przez spaliny wytwarzane
na palenisku umieszczonym w jej dolnej części. Wewnątrz płomienicy znajdują się promieniście ułożone
pionowe opłomki. Końcówki rur opłomkowych są połączone z zewnętrzną ścianą płomienicy spoinami obwodowymi. Przestrzeń pomiędzy płomienicą a płaszczem oraz wnętrze całej wysokości rur opłomkowych
wypełnia woda, która po przegrzaniu zamienia się
w parę. Para jest odbierana z górnej części przestrzeni roboczej kotła. Według dokumentacji kotła ciśnienie
robocze wynosi 1,0 MPa. Płomienica wykonana jest ze
stali St36K (g = 14 mm), a dennica płaszcza ze stali St44K (g = 14 mm). Kocioł typu SR-25 po trzynastoletniej eksploatacji w zakładzie przetwórstwa spożywczego wymagał wymiany opłomek usytuowanych
wewnątrz płomienicy. Taka naprawa była związana
z ich wycięciem, wymianą i pospawaniem złączami
obwodowymi od strony przestrzeni wodno-parowej. Ze
względu na brak dostępu do końców opłomek, płaszcz
kotła został rozcięty obwodowo poniżej dolnego poziomu opłomek. Ponadto wycięto palnikiem gazowym
złącze pomiędzy górną dennicą a płomienicą. Część
górna odciętego płaszcza z dennicą została uniesiona.
Po wymianie opłomek opuszczono płaszcz i obrócono o 200 mm w celu uniknięcia skrzyżowania spoin na
złączu obwodowym pomiędzy jego górną i dolną częścią. Zarówno złącze na płaszczu, jak i pomiędzy płomienicą i dennicą wykonano metodą spawania łukowego elektrodą otuloną EB146. Ze względu na niewielką
owalizację, płaszcz po obróceniu o 200 mm nie mógł
być dokładnie dopasowany. Wykonane złącze miało

przesuniętą ściankę. Spoinę płaszcza poddano badaniom ultradźwiękowym, na podstawie których dokonano odbioru prac spawalniczych i dopuszczono kocioł
do eksploatacji. Kątowego złącza pomiędzy dennicą,
a płomienicą nie badano. Prace przeprowadziła firma remontowa bez opracowania i zatwierdzenia dokumentacji technologii naprawy, jedynie w oparciu
o ogólne technologie zakładowe. Prace spawalnicze
wykonał spawacz bez aktualnych uprawnień. Zregenerowany kocioł pracował dalsze 7 lat.
W wyniku wybuchu zniszczeniu uległ kocioł i hala
kotłowni. Zerwany został strop, dach i część walcowa komina ceglanego. Wygląd zniszczeń po wybuchu przedstawiono na rysunku 3. Podczas wstępnych oględzin stwierdzono: odchylenie kotła od pionu
o ok. 7o, brak czopucha stalowego i zniszczenie złącza
spawanego obwodowego (1 – rys. 2) pomiędzy dennicą a płomienicą. Górna część osłony izolacyjnej została zdemontowana. Na rysunku 4 przedstawiono widok
uszkodzonego kotła od góry. O sile wybuchu świadczy
fakt, że płomienica o grubości ścianki 14 mm przyjęła
kształt cyfry 8. Wewnątrz odkształconej na całej wysokości płomienicy zaciśnięte zostały opłomki.
Z uszkodzonego kotła pobrano fragment obejmujący zarówno zniszczone, jak i nieuszkodzony odcinek
złącza. Wygląd złącza na końcu pęknięcia przedstawiono na rysunku 5.
Do badań laboratoryjnych pobrano 3 fragmenty:
A – złącze w przekroju uszkodzonym, B – złącze
w przekroju nieuszkodzonym, C – fragment ścianki
płomienicy o wymiarach 200 x 300 mm.
Badania laboratoryjne obejmowały:
– badania wizualne VT wg PN-EN 970,
– pomiary rozkładu twardości w złączu spawanym HV
wg PN-EN 1043-1,
– pomiary wytrzymałości materiału płomienicy RM
wg PN-EN 10002-1+AC1,
– badania makroskopowe MA i mikroskopowe MI
złącza wg PN-EN 1321.

Rys. 2. Schemat kotła
Sr-25; 1, 2 – spoiny naprawcze, 3 – opłomki, 4 –
płaszcz, 5 – płomienica
Fig. 2. Schematic of the
Sr-25 boiler; 1, 2 – welds;
3 – water pipes; 4 –coat;
5 – flue tube

Rys. 3. Kocioł SR-25 po
wybuchu. Widok zniszczonego kotła (z lewej)
i budynku kotłowni
Fig. 3. SR-25 boiler after
the explosion. View of the
damaged boiler (left) and
the boiler house
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Badania wizualne

Twardość

Badania wizualne objęły ocenę jakości całego złącza na kotle oraz pobranego fragmentu.
Przełom spowodowany wybuchem rozerwał złącze
na 2/3 obwodu, odrywając ściankę płomienicy (rys. 4).
Pozostały 2 odcinki po ok. 300 mm spoiny, które nie
zostały zniszczone i posłużyły do oceny jakości złącza.
Ścianki płomienicy od strony wodnej pokryte są wżerami korozyjnymi i cienką warstwą kamienia kotłowego.
Na końcu uszkodzonego złącza znajduje się rozwarstwiony i oderwany fragment ścianki płomienicy. Obserwując przełom stwierdzono, że na uszkodzonych
odcinkach złącza występuje ciągły brak przetopu od
strony grani (niezgodność 402 wg PN-EN ISO 6520-1).
Czynny jasny przełom spoiny ma zmienną grubość na
obwodzie wynoszącą 3÷7 mm, co stanowi 22÷50%
nominalnej grubości złącza. Przełom zawiera duże
wtrącenia żużlowe (3012). Na pobranym do badań
fragmencie złącza (rys. 5 i 6) widoczne są niezgodności typu: wklęśnięcie lica (511), podtopienie lica (5011),
brak przetopu w grani (402) i wycieki grani (5041).
Złącze nie spełnia wymogów poziomu jakości PJA B
– wg PN-EN ISO 5817 wymaganego w urządzeniach
ciśnieniowych.

Twardość HV10 zmierzono przy użyciu twardościomierza HPO 250 na przekroju poprzecznym odcinka B. Miejsca pomiaru lokalizowano w materiale
rodzimym (MR) dennicy i płomienicy, strefie wpływu ciepła (SWC) oraz w spoinie, na głębokości do
2 mm pod powierzchnią lica. Wyniki badań zestawiono w tablicy I.
Najniższą twardość wykazuje materiał płomienicy
– stal St36K. Materiał dennicy jest średnio o 9 HV
twardszy, co jest zrozumiałe, gdyż do jej wytworzenia
użyto stali St44K. Strefy wpływu ciepła po obu stronach
spoiny mają twardość porównywalną do materiałów
rodzimych. Najwyższą twardość ma materiał spoiny
– średnio 196 HV. Różnica wynosi 30÷40 HV, co
mieści się w granicach dopuszczalnej wartości
różnicy twardości elementów złącza wynoszącej
100 HV. Maksymalna dopuszczalna twardość jest wyższa i wynosi 350 HV.

Tablica I. Twardość HV10 złącza
Table I. Results of HV10 hardness testing of the joint
Miejsce pomiaru

Rys. 4. Widok od góry na
częściowo rozerwane złącze
i zgniecioną wybuchem płomienicę. Miejsce pobrania
materiału do badań laboratoryjnych
Fig. 4. View from the top of
a partially broken joint and
crumpled flue tube. Material
sampling place for laboratory
testing
Rys. 5. Fragment złącza pobranego do badań. Widok
końca uszkodzenia od strony
grani
Fig. 5. Sample of the joints
taken for testing. View of damage from the end of the root
of weld

↑
Rys. 6. Uszkodzone złącze. Na przełomie u dołu widoczny brak
przetopu – ślady po szlifowaniu brzegów płomienicy przed spawaniem, w spoinie pojedyncze wtrącenia żużla
Fig. 6. Damaged joint. Bottom in the fracture lack of fusion – visible
traces of grinding of the flue tube edges before welding, single slag
inclusions in the weld
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Numer pomiaru
HV1

HV2

HV3

HV śr

MR dennicy

160

168

161

163

MR płomienicy

151

154

157

154

SWC dennicy

165

165

168

166

Spoina

195

196

197

196

SWC płomienicy

149

155

155

157

Wytrzymałość mechaniczna
Badaniom wytrzymałościowym poddano materiał
płomienicy (próbkę C) jako elementu najbardziej narażonego na przegrzanie, a zatem na utratę właściwości
wytrzymałościowych.
Próbę rozciągania materiału płomienicy przeprowadzono na próbkach płaskich 5-krotnych o przekroju
16 x 14 mm. Dwie próbki poddano próbie statycznego
rozciągania na maszynie wytrzymałościowej ZDTe-30.
Wyniki zamieszczone w tablicy II porównano z wymaganiami normy materiałowej dla stali St36K, z której
została wykonana płomienica.

Tablica II. Wytrzymałość materiału płomienicy
Table II. The results of flue tube material strength
Badany materiał

Re, MPa

Rm, MPa

A5, %

St36K wg PN-75/H-2123

min. 225

355 470

min. 20

Fragment C – próbka 1

368

435

22,0

Fragment C – próbka 2

372

440

22,5

Badania makroskopowe
i mikroskopowe
Z fragmentów A i B wykonano próbki makroskopowe do oceny budowy złącza w miejscu zniszczenia
spoiny i w miejscu nieuszkodzonym. Zgłady trawiono
odczynnikiem Adlera. Na rysunku 7 przedstawiono złącze pęknięte całkowicie (1012) w miejscu połączenia
spoiny z dennicą. Lico spoiny jest niewypełnione (511),
materiał dennicy podtopiony (5011), a pomiędzy spoiną i płomienicą widoczna jest warstwa żużla.
Złącze przedstawione na rysunku 8 ma podobną
budowę, chociaż nie uległo dekohezji. Uwagę zwracają ostre karby pomiędzy spoiną a łączonymi materiałami
podstawowymi. Analiza makroskopowa ujawniła warstwę
napawanego materiału na płomienicy. W dolnej części
napoiny znajduje się ciemne wtrącenie żużla (3012).
Lico spoiny jest niewypełnione (511), brzeg dennicy z lewej strony podtopiony (5011), a grań spoiny jest przyklejona do napoiny na płomienicy (4013). Przy powiększeniu, oprócz niezgodności pochodzenia spawalniczego,
zaobserwowano pionową linię ścinania adiabatycznego
(rys. 9). Zjawisko to jest charakterystyczne dla materiałów odkształcanych z dużą prędkością (wybuchowo).
Badania mikrostruktury złącza wykonano przy użyciu mikroskopu metalograficznego OLYMPUS z cyfrowym zapisem obrazu. Badano strukturę materiału
dennicy, spoiny i materiału płomienicy. Stwierdzono,
że mikrostruktura płomienicy różni się od mikrostruktury dennicy kształtem ziaren. Materiał dennicy posiada
strukturę ferrytyczno-perlityczną, podobnie jak materiał
płomienicy (rys. 10, 11). Różnica polega na tym, że
ferryt materiału dennicy ma ziarna drobne o układzie
włóknistym, a materiał dennicy strukturę gruboziarnistego ferrytu o różnej orientacji. Struktury przedstawione na rysunkach 12 i 13 mają układ dendrytyczny
wynikający z procesu krzepnięcia spoin. Dendryty lica

spoiny są znacznie większe ze względu na wolniejsze
odprowadzanie ciepła do poprzednich ściegów niż
w przypadku napoiny, gdzie gruba ścianka płomienicy,
odbierając ciepło, przyśpieszyła krystalizację.

Rys. 9. Przekrój makroskopowy
złącza w miejscu nieuszkodzonym (próbka B). Widoczny układ
ściegów, karby i pionowa linia
ścinania adiabatycznego
Fig. 9. Macroscopic cross-section of the joint in undamaged
place (sample B). Visible beads,
notches, and adiabatic shear
vertical line

Rys. 10. Struktura dennicy.
Pow. 200x, trawiono Nitalem.
Pasmowa struktura ferrytyczno-perlityczna, wydłużone wtrącenia siarczkowe
Fig. 10. Bottom structure. Magn.
200x, Nital digested. Ferritic-pearlitic band structure, elongated
sulfide inclusions

Rys. 11. Struktura płomienicy.
Pow. 200, traw. Nitalem. Ziarnista struktura ferrytyczno-perlityczna, wtrącenia niemetaliczne
Fig. 11. Flue tube structure.
Magn. 200x, Nital digested.
Grained ferritic-pearlitic structure, non-metallic inclusions

Rys. 7. Przekrój makroskopowy
złącza w miejscu uszkodzonym
(próbka A). Widoczne pęknięcie
spoiny
Fig. 7. Macroscopic cross section of the joint in the place of
damage (sample A). Visible fracture of the weld

Rys. 12. Struktura lica spoiny.
Pow. 500x, traw. Nitalem. Układ
dendrytyczny
Fig. 12. The structure of the weld
face. Magn. 500x, Nital digested.
Dendritic arrangement

Rys. 8. Przekrój makroskopowy
złącza w miejscu nieuszkodzonym (próbka B). Widoczna budowa złącza.
Fig. 8. Macroscopic cross section of the joint in the undamaged place (sample B). The visible structure of the joint.

Rys. 13. Struktura napoiny płomienicy. Pow. 500x, traw. Nitalem
Fig. 13. The weld overlay structure of the flue tube. Magn.
500x, Nital digested
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Wyniki badań
Na podstawie bezpośrednich oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że bezpośrednią przyczyną wybuchu kotła była dekompresja ciśnieniowa przestrzeni
wodno-parowej. Pierwotna utrata szczelności spowodowała efekt gwałtownego odparowania wody i powstania fali uderzeniowej, która niszcząc złącze spawane
z dennicą, odkształciła symetrycznie płomienicę na całej wysokości. Kształt ósemkowy, jaki przyjął przekrój
płomienicy, mógł być spowodowany jej owalizacją lub
istniejącymi naprężeniami. Owalizację płaszcza stwierdzono już podczas wymiany opłomek. Przyczyną uszkodzenia nie mogło być obniżenie wytrzymałości podczas
eksploatacji, gdyż mimo zmian strukturalnych wywołanych przegrzaniem, materiał płomienicy ma granicę plastyczności znacznie przekraczającą wartość minimalną
Remin = 225 MPa wymaganą dla stali St36K. Wytrzymałość Rmśr = 437 MPa mieści się w górnym zakresie
wymagań. Rozkład twardości również nie wskazuje na
wystąpienie nieprawidłowości. Średnia twardość materiału płomienicy wynosi 154 HV, a najwyższą twardość
196 HV ma spoina. Wynika z tego, że dobór gatunku
elektrody był prawidłowy.
Najwięcej zastrzeżeń budzi przekrój złącza. Porównując makrostrukturę dwóch przekrojów pobranych
z miejsca uszkodzonego i nieuszkodzonego, można
stwierdzić, że nie różnią się one w sposób zasadniczy.
Oznacza to, że cały obwód złącza ma zbliżone niezgodności spawalnicze. Brak wypełnienia spoiny i pozostałe niezgodności obniżyły bardzo wytrzymałość złącza.
Analiza przekrojów sprawia wrażenie, że układanie
spoiny zostało niedokończone. Na przekroju makro są
zbyt duże odstępy pomiędzy łączonymi elementami.
Obecność warstwy napawanej sugeruje, że podczas
wycinania spoiny na części obwodu nastąpiło wytopienie ścianki płomienicy na głębokość sięgającą połowy

grubości ścianki. Obecność żużla na dnie napawanej
warstwy świadczy o braku kontroli międzyoperacyjnej.
Przepisy WUDT/UC/2003 wymagają dla złączy kątowych
na urządzeniach ciśnieniowych wykonania spoiny z pełnym przetopem w poziomie jakości B. Stwierdzona na
badanych przekrojach (rys. 7÷9) grubość czynna złącza
nie przekracza 5 mm przy grubości łączonych elementów
14 mm. Na powierzchni czołowej zniszczonych odcinków
spoiny zaobserwowano jeszcze mniejsze grubości czynne spoiny wynoszące nawet 3 mm. Spoina o tak małej
grubości pracowała przez 7 lat, gdyż była usztywniana
przez prostopadłą do osi kotła ściankę dennicy.
Największym zagrożeniem dla wytrzymałości złącza
była nie jego mała grubość, lecz karby i przyklejenia
widoczne na przekroju poprzecznym. Na zgładzie makroskopowym przedstawionym na rysunku 9 widoczne
są aż 4 takie koncentratory naprężeń w przekroju złącza. Cykliczne zmiany obciążenia powodowały rozwój
karbów aż do wystąpienia pęknięć. Badania mikroskopowe pozwoliły jedynie stwierdzić różnicę w wielkości
i układzie ziaren struktury płomienicy i dennicy. Udział
fazowy ferrytu i perlitu jest zbliżony w obu materiałach.
Różnica mikrostruktury dennicy i płomienicy mogła powstać podczas większego oddziaływania ciepła poprzez
gorące spaliny oraz wcześniejszego wielokrotnego
przegrzewania płomienicy. Dodatkowo badano strukturę spoiny i napoiny na płomienicy celem stwierdzenia,
czy te elementy złącza uległy przegrzaniu wywołanemu
brakiem wymaganego poziomu wody przed wybuchem.
Wyrwanie fragmentu materiału ze ścianki płomienicy
widoczne na końcu pęknięcia należy wiązać z miejscową wyższą wytrzymałością spoiny, na której pęknięcie zatrzymało się (rys. 6). Oderwany fragment ścianki
ukazuje budowę włóknistą. Pęknięcie ścianki przebiega
w połowie jej grubości w miejscu największego nasilenia
siarczkowych wtrąceń niemetalicznych. Miejsce segregacji zostało dodatkowo osłabione przez przegrzanie
podczas napawania.

Wnioski
Wybuch kotła należy łączyć jednoznacznie
z niedopuszczalną jakością złącza wynikającą
z niskich kwalifikacji spawacza oraz braku nadzoru
spawalniczego ze strony firmy wykonującej prace
remontowe. Nawet na podstawie kontroli wizualnej
możliwe było zakwestionowanie jakości złącza.
W wyniku przeprowadzonych analiz i badań laboratoryjnych stwierdzono następujące nieprawidłowości w wykonaniu złącza kątowego dennica
– płomienica:
– brak dokumentacji technologii naprawy kotła
przy wymianie opłomek,
– nieprawidłową technikę wycinania złącza będącą powodem powstania miejscowych ubytków
ścianki płomienicy,
– niewłaściwe przygotowanie elementów do spawania – za duży odstęp i próg lub brak ukosowania,
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– brak nadzoru spawalniczego podczas wycinania spoiny, przygotowania złącza do powtórnego
spawania i podczas spawania,
– brak zlecenia badań nieniszczących przez
uprawnione laboratorium.
Wobec stwierdzonych niedociągnięć zaleca się w
procesie organizacji prac i wykonywania złączy naprawczych kotłów i innych urządzeń ciśnieniowych:
– opracowywać szczegółową technologię naprawy, zatwierdzoną przez Inspektorat Dozoru
Technicznego lub inną organizację dozorową,
– do prac spawalniczych zatrudniać spawacza
o wymaganych i aktualnych kwalifikacjach,
– w procesach naprawy badać złącza próbne,
– stosować możliwe do wykonania badania nieniszczące podczas przygotowania do spawania,
po spawaniu oraz monitorowanie złączy naprawczych podczas eksploatacji.
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Przyczyny pękania elementów
spawanych zbiornika procesowego
Reasons of failure of welded elements in the process tank
Streszczenie

Abstract

Przyczyny awarii konstrukcji spawanych często
związane są z niską jakością wykonanych złączy. Wady
wynikają z nieprzestrzegania technologii spawania, zastosowania nieodpowiedniego materiału podstawowego
i dodatkowego lub braku kwalifikacji spawaczy. Są jednak przypadki, kiedy przyczyny zniszczenia wynikają
ze złego rozwiązania konstrukcyjnego lub niewłaściwej
eksploatacji. Analiza pękania złączy spawanych w mieszalniku ze stali austenitycznych wykazała, że proces
zniszczenia wiąże się z drganiami generowanymi przez
mieszadło podczas pracy. W takich warunkach naprawa
złączy spawanych i wzmacnianie konstrukcji chwilowo
poprawi sytuację, lecz bez usunięcia przyczyny pęknięć
(wpadanie urządzenia w zakres drgań krytycznych) nie
wyeliminuje problemu.

Reasons of welded constructions breakdown is very
often in a low quality of welded joints. Defects are the result of departure from welding technology specification,
use of improper filler or base metal or insufficient welder
qualifications. There are also cases when reasons of failure are a result of wrong constructional solution or improper exploitation. The analysis of the case of welded
joints cracking in mixer of austenitic steel showed that the
process of destruction was connected with vibrations generated by stirrer in the work conditions. In such conditions repair of cracks and reinforcement of construction
leads temporarily to improvement of situation, but without
elimination the root reason of cracking (falling of device
into critical range of vibration) can only slow down but no
eliminate the problem of cracking.

Wstęp  
Każdy element konstrukcji ulega zniszczeniu po
przekroczeniu określonego naprężenia niszczącego.
Wiadomo również, że zniszczenie może nastąpić przy
znacznie mniejszych poziomach naprężeń, jeśli tylko
mają one charakter oscylacyjny i działają dostatecznie
długo [1]. Zjawisko to nosi nazwę zmęczenia materiału
i należy się z nim zawsze liczyć w drgających elementach maszyn i konstrukcji. Pęknięcia zmęczeniowe rozwijają się przy naprężeniach niższych niż granica plastyczności materiału i bez zauważalnych odkształceń
plastycznych.
Wytrzymałość zmęczeniową określają najsłabsze
miejsca konstrukcji, w których rozpoczyna się pękanie
– karby geometryczne spiętrzające naprężenia (rys. 1).
Złącza spawane ze względu na niedoskonałości geometrii i procesu spawania zawierają często
Dr inż. Krzysztof Dutka, dr inż. Jan Stabryła
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
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niezgodności będące przyczyną spiętrzenia naprężeń.
Miarą spiętrzenia naprężeń jest współczynnik kształtu
αk= σmax/ σn, który opisuje geometrię karbu, a nie zależy od wielkości obciążenia, wymiarów elementu

Rys. 1. Rozkład naprężeń w pręcie płaskim z karbem (pręt rozciągany, materiał doskonale sprężysty) [2]
Fig. 1. Stress distribution in notched flat bar (bar stretched, elastic
material) [2]

i rodzaju materiału. Naprężenie nominalne σn = P/FK
określa stosunek siły P do pola przekroju w miejscu
karbu FK (rys. 1). Spośród wszystkich rodzajów złączy
spawanych najmniejsze spiętrzenie naprężeń występuje w złączach doczołowych. Wypukłość lica lub wyciek
grani spoiny wywołują spiętrzenie naprężeń nawet trzykrotne (αk = 1÷3), podczas gdy spoina czołowa z usuniętym mechanicznie licem ma współczynnik kształtu
αk = 1, jeśli w złączu nie występują niezgodności wewnętrzne. Dla złączy doczołowych ze szlifowanym
licem wytrzymałość zmęczeniowa odpowiada wytrzymałości materiału rodzimego. Spiętrzenie naprężeń w
spoinach pachwinowych jest znacznie większe: αk = 4
od strony lica i αk = 7 od strony grani [3]. O ile kształt
lica można skorygować obróbką mechaniczną, to spiętrzenia graniowego praktycznie nie można zmniejszyć.
Problemy wibracyjne w zbiornikach z mieszadłami
mogą pojawiać się przy pewnych prędkościach obrotowych, lecz zjawisko to jest bardzo złożone i zależy również od wymiarów gabarytowych zbiornika i mieszadła,
jego usytuowania, odległości od dna. Istotną rolę odgrywa obecność kierownic w zbiorniku, sposób ułożyskowania, stopień wypełnienia zbiornika, temperatura
i lepkość surowca. Konieczne jest wyeliminowanie
skrzywienia wału i wyważenie wszystkich elementów
obrotowych [4]. Drgania mogą występować zarówno
podczas cyklu procesowego, jak i w cyklu mycia zbiornika. Parametry pracy mogą powodować powstawanie
wiru. Bezpieczna praca mieszadła polega na eksploatacji w zakresie prędkości obrotowej niepowodującej
wpadania układu w częstotliwość drgań własnych [5].
Operator urządzenia nie może dopuścić do pracy w zakresie prędkości powodującej wystąpienie częstotliwości drgań krytycznych.
Częstotliwość własna związana z prędkością krytyczną wywołuje problemy, gdy prędkość operacyjna
jest zbyt bliska prędkości krytycznej. Długość wału,
masa wału i mieszadła oraz moduł sprężystości stali
to również czynniki wpływające na poziom częstotliwości, przy której wał wpada w wibracje. Jeśli czynniki
zewnętrzne, takie jak prędkość operacyjna mieszadła, są zgodne z częstotliwością własną, zniszczenie
o charakterze katastroficznym jest nieuniknione.
Większość mieszalników projektowana jest do pracy poniżej pierwszej naturalnej częstotliwości drgań
wału miksera [6]. Typowe prędkości operacyjne ograniczane są ze względu na problemy wibracyjne do poziomu poniżej 85% częstotliwości drgań własnych. Jeśli
prędkość obrotowa i częstotliwość drgań własnych są
zbyt bliskie, powstające wibracje prowadzą do dużych
obciążeń mechanicznych.
Podatne lub zbyt słabe mocowanie wału może
być powodem problemów mechanicznych. Uginanie
się zamocowania w mieszalniku może prowadzić do
zgięcia wału i przyspieszonego zużycia ułożyskowania. Może również umożliwiać wibracje powodujące
zużycie uszczelnienia. Podatne zamocowanie obniża
wartość pierwszej naturalnej częstotliwości krytycznej
wału miksera, powodując wystąpienie drgań krytycznych nieuwzględnionych zwykle w projekcie [7].

Cel i zakres badań
Producent zbudował mieszalnik do syropu, w którym
zostało wykorzystane mieszadło dostarczone przez zamawiającego. Mieszadło pracowało wcześniej w innym
mieszalniku, którego zbiornik został złomowany z powodu pęknięć. W nowym mieszalniku pojawiły się pęknięcia płaszcza grzewczego po roku eksploatacji. Naprawy
gwarancyjne wycieków (pięciokrotnie w ciągu kolejnego
roku) nie pozwoliły wyeliminować problemu pęknięć.
Użytkownik mieszalnika deklarował poprawność procesu
eksploatacyjnego.
Celem badań było określenie przyczyn pękania elementów konstrukcyjnych mieszalnika. Wykonano analizę rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego urządzenia, badania wizualne złączy spawanych oraz badania makroskopowe przełomów.

Rozwiązanie
konstrukcyjno-materiałowe
Przedmiotem badań były elementy konstrukcyjne
mieszalnika walcowego o osi pionowej z dennicami
stożkowymi (rys. 2).
Zbiornik mieszalnika został wykonany ze stali
kwasoodpornej 316L (AISI) o grubości ścianki 4 mm.
W dolnej części zbiornik okryty jest płaszczem grzewczym. Płaszcz grzewczy stanowią kanały o profilu
płaskiego ceownika ze stali 304 o grubości ścianki
2,5 mm przyspawane ramionami do zbiornika. Zbiornik posadowiony jest na 3 nogach przyspawanych
bezpośrednio do płaszcza zbiornika w strefie płaszcza
grzewczego. Konstrukcja wymagała dokonania wycięć
na nogi w najniższym kanale płaszcza grzewczego.
Prostokątne otwory szerokości ok. 140 mm wycięte
w płaszczu pozwoliły na swobodne przyspawanie nóg
do dennicy zbiornika. Do zaślepienia szczelin powstałych między płaszczem grzewczym a zbiornikiem użyto pasków stali, które połączono z płaszczem za pomocą spoin narożnych, a ze zbiornikiem za pomocą

Rys. 2. Widok zbiornika na syrop
Fig. 2. View of the tank into a syrup
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spoin pachwinowych. Nogi zbiornika o przekroju kwadratowym 100x100x3 mm zaślepione zostały od dołu
płytkami zamykającymi grubości 5 mm z centralnym
otworem. W otworach przyspawano nakrętki umożliwiające wkręcanie śrub (stóp) poziomujących. Konstrukcję
spawano metodą TIG. Mieszalnik o pojemności 3000 l
i średnicy wewnętrznej zbiornika 1500 mm eksploatowany był w zakładzie przetwórstwa spożywczego (rozpuszczanie cukru na syrop) przy temperaturze pracy
120oC i ciśnieniu roboczym pmax = 3,5 bara. Zbiornik
został wyposażony w mieszadło pionowe (dostarczone
przez zamawiającego) osadzone w króćcu K1 dennicy
górnej. Oś mieszadła przesunięta była względem osi
zbiornika o ok. 450 mm.
Płaszcz grzewczy zbiornika uległ rozszczelnieniu po ok. 12-miesięcznej eksploatacji. Uszkodzenia
polegały na powstaniu pęknięć w spoinach narożnych wnęk płaszcza grzewczego (w strefie mocowania nóg). Nieszczelności były kilkakrotnie naprawiane
przez ponowne zespawanie lub wykonanie nakładek.

W późniejszym okresie wystąpiły pęknięcia w obrębie
płytek zamykających nogi zbiornika, w których osadzone były śruby poziomujące. Wytwórca zbiornika dokonał naprawy polegającej na nacięciu i zespawaniu
pęknięć w płytkach. Widok elementów z pęknięciami
przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

Badanie składu chemicznego
Wykonane spektrometrem badania kontrolne składu chemicznego elementów konstrukcyjnych zbiornika
oraz spoiny narożnej, w których wystąpiły pęknięcia,
potwierdziły zgodność materiału z dokumentacją. Wyniki badań zestawiono w tablicy I. Numery próbek odpowiadają numerom elementów z rysunków 3 i 4.

Tablica I. Skład chemiczny elementów z pęknięciami
Table I. Chemical composition of components with cracks
Numer i nazwa
elementu

Rys. 3. Próbki pobrane z wycięcia w płaszczu grzewczym na
nogi zbiornika – widok elementów z pęknięciami w spoinach
narożnych
Fig. 3. Samples from the notch in
the heating jacket on the feet of
the tank – a view of elements with
cracks in the corner joints
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 4. Zaślepki nóg zbiornika: a-b) element 1, c-d) element 6,
e-f) element 2
Fig 4. Feet caps of tank: a-b) element 1, c-d) element 6, e-f) element 2
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Udział wagowy, %
Cr

Ni

Mo

Mn

1 – zaślepka

16,81 9,79

2,11

1,28

0,45 68,44

Cu

Fe

2 – zaślepka

16,93 9,43

2,05

1,15

0,34 68,99

3 – spoina narożna

18,21 10,81 1,13

1,72

0,35 66,87

4 – płaszcz grzewczy

18,03 8,38

0,19

1,15

0,54 71,22

5 – nakładka płaszcza

17,97 8,18

0,50

1,75

0,30 70,36

6 – zaślepka

16,66 10,01 2,05

1,36

0,41 68,43

Analiza wykazała, że ze względu na zawartości Cr
i Ni (a w zaślepkach nóg – elementach nr 1, 2 i 6 również Mo) blachy odpowiadają typowym gatunkom stali
austenitycznych. Brak możliwości oceny zawartości
C, Si, Ti, Nb czy N oraz zanieczyszczeń nie pozwala
na zakwalifikowanie blach na podstawie składu chemicznego do konkretnego znormalizowanego gatunku stali kwasoodpornych. Blacha, z której wykonano
zaślepki nóg, zbliżona jest składem chemicznym do
stali 316, a blacha użyta na płaszcz grzewczy do stali
304 (AISI). Skład chemiczny spoiny narożnej łączącej blachy płaszcza grzewczego wykazuje zawartość
ok. 1,13% Mo. Świadczy to o zastosowaniu do spawania materiału dodatkowego zawierającego molibden
i potwierdza poprawność jego doboru.

Badania wizualne
elementów z pęknięciami
Pomijając w ocenie obecność pęknięć eksploatacyjnych, złącza spawane mieszalnika zostały zakwalifikowanie do klasy jakości B (wysoka jakość) wg wymagań
normy PN-EN 5817.
Badania elementów odciętych od zbiornika podczas napraw wykazały obecność pęknięć o charakterze
kruchym, tj. pęknięć praktycznie bez odkształceń plastycznych w ich rejonie. Pęknięcia zarówno w płaszczu
grzewczym, jak i w płytkach zaślepiających nogi zbiornika rozchodzą się w różnych kierunkach, nie wykazując

związku z włóknistością stali, czyli kierunkiem walcowania. Fakt, że charakter pęknięć jest identyczny,
a część zniszczonych elementów nie miała kontaktu
z czynnikiem roboczym czy grzewczym (para wodna)
oraz substancjami stosowanymi do dezynfekcji, wyklucza korozyjne podłoże przyspieszonego zniszczenia.
Widok płytek zaślepiających nogi zbiornika od strony
wewnętrznej wskazuje na związek pęknięć ze spoinami
sczepnymi wykonanymi do ustalenia położenia nakrętek w otworach płytek zaślepiających przed ich połączeniem z nogami (rys. 4b, d, f). Stan rozwoju pęknięć
w płytkach każdej z trzech nóg jest inny. W płytce oznaczonej numerem 1 nastąpiło wielokierunkowe pękanie
z doprowadzeniem do oddzielenia fragmentu płytki zaślepiającej (rys. 4a, b). Sposób zniszczenia, którego
skutkiem jest całkowite oddzielenie fragmentu płytki
zamykającej, jest silnym argumentem wskazującym na
to, że przyczyn zniszczenia należy poszukiwać w drganiach wibracyjnych konstrukcji. Od strony zewnętrznej
płytki zaślepiającej nr 6 widoczne są ściegi naprawcze
nałożone w miejscach pęknięć (rys. 4c). Widok płytki zaślepiającej od strony wewnętrznej (rys. 4d) wskazuje, że
spoiny naprawcze wykonane zostały powierzchniowo,
co zatrzymało ich rozwój, lecz nie zahamowało procesu powstawania nowych pęknięć w istniejących warunkach eksploatacyjnych. W płytce nr 2 brak jest pęknięć
od strony zewnętrznej i wewnętrznej (rys. 4e, f). Różny stopień uszkodzeń występujący w płytkach każdej
z nóg wskazuje, że istotna jest ich lokalizacja w stosunku do układu obrotowego mieszalnika generującego
pęknięcia. Od usytuowania nogi zależeć będzie amplituda drgań, a więc i stopień jej zniszczenia.
Pękanie spoin narożnych wokół wycięć na nogi
w płaszczu grzewczym (rys. 3a, b) doprowadziło do
wycieku czynnika grzewczego. Przykładowe pęknięcie
przedstawiono na rysunku 5.
Spoina narożna (położona na brzegu ustawionych
pod kątem prostym blach) jest miejscem, w którym

występuje szczególnie silne spiętrzenie naprężeń,
sprzyjające inicjowaniu i rozwojowi pęknięcia jej środkiem. Podczas naprawy pęknięć płaszcza grzewczego w niektórych wariantach wyeliminowano złącze ze
spoiną narożną, zastępując je elementem giętym (nakładką na płaszcz – bez spoiny). Dalsza eksploatacja
zbiornika po naprawie spowodowała pękanie przebiegające wzdłuż krawędzi gięcia nakładki, a więc w identycznym miejscu, w którym przed naprawą była spoina
narożna (rys. 6). W tym przypadku pękanie przebiegało
w materiale giętym (bez spoiny) po linii gięcia, co świadczy o tym, że pękanie powstaje niezależnie od obecności czy braku spoiny narożnej. Zmęczeniowy charakter
zniszczenia wskazuje, że powodem pęknięcia są warunki eksploatacji, a nie jakość złącza spawanego.
Na rysunku 7 przedstawiono przykład powierzchni
z pęknięciami stwierdzonymi w elementach konstrukcyjnych zbiornika. Charakter pęknięcia z liniami przestankowymi potwierdza jego zmęczeniowe podłoże.
Spoiny sczepne lub niepełny przetop w spoinach narożnych działały jako koncentratory naprężeń, a więc
miejsca, w których następowała inicjacja pękania
zmęczeniowego.
Linie pękania na powierzchni przełomu płytki zaślepiającej określają kierunek pękania (rys. 7). W tym
przypadku układ prążków wskazuje, że źródłem pękania były spoiny sczepne, a pęknięcie przemieszczało
się promieniowo od nakrętki na zewnątrz płytki (rys. 8).
W realizowanej technologii spawania nóg zbiornika spoiny sczepne (4 na obwodzie nakrętki) pozostają
nieprzetopione, gdyż właściwa spoina mocująca nakrętkę wykonana jest od strony zewnętrznej zaślepki.
W przypadku występowania drgań eksploatacyjnych
spoiny sczepne stają się szczególnie silnymi inicjatorami pękania zmęczeniowego. Wskazane jest więc
wykonywanie złącza nakrętki z pełnym przetopem lub
przetopienie spoin sczepnych przez położenie spoiny
na całym obwodzie przed zaślepieniem nogi.

Rys. 5. Pęknięcie w spoinie narożnej wnęki płaszcza
Fig. 5. A fracture occurring in the corner weld in the cavity of the
heating jacket

Rys. 7. Widok powierzchni z pęknięciami zaślepki nogi zbiornika.
Widoczne prążki wskazują na zmęczeniowy charakter pękania
Fig. 7. View of surface cracks in the boiler feet cap. Visible bands
indicate the fatigue cracking character

Rys. 6. Pęknięcie w nakładce wykonanej podczas naprawy nieszczelności
Fig. 6. A crack in the overlay weld done during repair of the leaks

Rys. 8. Promieniowe pęknięcia
od spoin sczepnych nakrętki
Fig. 8. Radial cracks in the weld
of the nut
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Podsumowanie
Spoiny narożne są powszechnie stosowane podczas łączenia elementów konstrukcyjnych płaszczy
grzewczych przez producentów zbiorników procesowych. Mimo założonego konstrukcyjnie niepełnego
przetopu, charakterystycznego dla tego rodzaju złączy,
w typowych warunkach pracy nie stanowią one problemu eksploatacyjnego, ale w warunkach obciążeń dynamicznych stają się silnymi koncentratorami naprężeń i miejscem powstawania pęknięć.
Przeprowadzone badania i analizy wskazują, że
pęknięcia elementów konstrukcyjnych mieszalnika
mają charakter zmęczeniowy. Jako pierwsze ujawniły
się pęknięcia wzdłuż spoin narożnych w wycięciach na
nogi płaszcza grzewczego, które spowodowały wyciek
czynnika grzewczego. Naprawa nieszczelności przez
odtworzenie złączy narożnych była skuteczna na krótki
okres eksploatacji. Naprawa polegająca na wykonaniu
nakładki formowanej metodą obróbki plastycznej okazała się tylko nieznacznie lepsza. Miejscem powstania pęknięć w nakładce była krawędź gięcia, gdzie
w wyniku odkształcenia nastąpiło pogorszenie plastyczności. Pęknięcia rozwijały się dalej w materiale
rodzimym poza strefą deformacji. Eksperyment potwierdził, że powtarzające się pękanie wywołane jest
warunkami eksploatacji, a nie jakością złączy. Pęknięcia powstawały również w płytkach zaślepiających nogi
zbiornika, a zaczynały się w spoinach sczepnych ułożonych po stronie wewnętrznej nogi. W materiale płytki
pękanie rozwijało się w różnych kierunkach w sposób
charakterystyczny dla pęknięć zmęczeniowych, wykazując brak związku z kierunkiem walcowania blachy.
W jednej z zaślepek proces pękania doprowadził do
całkowitego oddzielenia fragmentu płytki, co jest charakterystyczne dla zniszczenia wywołanego przez
drgania. Powierzchnia przełomów wskazuje na zmęczeniowy charakter pęknięć.
Bardzo krótki okres eksploatacji zbiornika do momentu wystąpienia nieszczelności oraz kolejne pęknięcia powstające mimo kilkakrotnych starannych napraw wskazują, że w mieszalniku podczas pracy występują drgania rezonansowe. Skutkiem drgań są liczne, różnokierunkowe pęknięcia w węzłach związanych
z posadowieniem zbiornika (strefą mocowania nóg do
zbiornika i strefą zetknięcia nóg z podłożem).
Zastosowane w mieszalniku rozwiązanie konstrukcyjne i technologiczne wydaje się być zrealizowane na
poziomie jakości stosowanym w tego typu urządzeniach. Niedociągnięcia wytwórcze mogły być przyczyną nieszczelności pierwotnej, lecz usunięte podczas
naprawy gwarancyjnej powinny pozwolić na wieloletnią
eksploatację zbiornika, o ile naprężenia powstające
podczas pracy pod względem rodzaju i wartości byłoby
zgodne z założonymi w projekcie.
Drgania rezonansowe, w które może wpadać zbiornik eksploatowany przy niewłaściwych parametrach,
mogą być powodem szybkiego zniszczenia bardzo
sztywnych, wytrzymałych i perfekcyjnie wykonanych
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konstrukcji. W warunkach obciążeń dynamicznych złącza spawane są zawsze najsłabszym ogniwem pod
względem zarówno ciągliwości, jak i podatności do
propagowania pęknięć – w związku z tym są one narażone na zniszczenie w pierwszej kolejności.
Drgania elementów obrotowych przenoszą się na
elementy konstrukcyjne zbiornika (płaszcz wewnętrzny i grzewczy oraz nogi) i prowadzą do pęknięć w miejscach, w których amplituda drgań jest największa,
a przekrój najmniejszy.

Wnioski
Rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne mieszalnika odpowiada pod względem jakościowym
wykonawstwa poziomowi stosowanemu w tego
typu konstrukcjach.
Pękanie elementów konstrukcyjnych mieszalnika z plastycznej stali austenitycznej następowało
w wyniku procesów zmęczeniowych.
Występowanie pękania kruchego w materiale
rodzimym w strefie gięcia i z dala od zmian wywołanych procesami cieplnymi czy odkształceniem
plastycznym potwierdza zmęczeniowy charakter
pęknięć.
Na zmęczeniowy mechanizm pękania wskazuje charakterystyczna powierzchnia przełomów
z obecnością prążków i linii przestankowych.
Sposób pękania wskazuje na eksploatację
zbiornika w warunkach generujących drgania rezonansowe.
Wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki
wibroakustycznej zbiornika podczas eksploatacji.
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Polskie Towarzystwo

SPAWALNICZE

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Krakowie mają przyjemność zaprosić Państwa na seminarium naukowo-techniczne:

Wybrane zagadnienia dotyczące technologii spawania
przy wytwarzaniu i naprawach urządzeń technicznych

INSTYTUT ŁĄCZENIA METALI w Krakowie zamiast wyszkolenia jednego superspecjalisty EWE, proponuje wyszkolenie
4 pracowników, każdego wg innego segmentu programu EWE tylko na
wyższym poziomie (mechanik nie nauczy się elektroniki czy fizyki i matematyki stosowanej, metalurg obliczenia, fizyk – specjalista ochrony
radiologicznej metalurgii itd.):
– dla Głównych Mechaników – SEGMENT 1 „Fizyka, robotyka
i mechatronika spawania”
– dla Głównych Spawalników – SEGMENT 2 „Metalurgia spawania”
– dla Głównych Konstruktorów – SEGMENT 3 „Projektowanie spoin”
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Wykładowcy: Wymienione osoby są ekspertami z Urzędu Dozoru
Technicznego oraz Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, na co dzień
zajmującymi się zagadnieniami objętymi zakresem seminarium.
Uczestnicy: Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia udziału w
seminarium prosimy przesyłać do 13 czerwca 2011 r. e-mailem na adres:
agnieszka.rokosz@udt.gov.pl lub faksem – nasz nr: 12 66 22 816
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie potwierdzi przyjęcie
zgłoszenia.
Cena uczestnictwa: 350 zł + 23% Vat za uczestnika. Po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy przelać do 20 czerwca 2011
r. opłatę za uczestnictwo na konto:
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
nr konta: 50 1240 6003 1111 0010 3684 0723
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dodatkową opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uczestnicy seminarium otrzymają
materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium wydane przez UDT i PTS. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej www.udt.gov.pl lub pod numerem tel. 12 66 22 818.

–

dla Kierowników Kontroli Jakości – SEGMENT 4 „Kontrola
i zapewnienie jakości w spawaniu”

Najbliższy kurs 2 czerwca w Szczecinie i Świnoujściu.
Uczestnicy kursu otrzymują materiały z kursu i do samodzielnego studiowania tłumaczenia japońskich podręczników.
Technolkostrzębski Co może dodatkowo każdego inzyniera nauczyć spawania rur (w 2 tygodnie).
Informacje: tel. 12 6491856, kom 608 264 730, mail: instytut@ilm.krakow.pl

Kalendarz Spawacza, format A2 w cenie 5 zł

Data seminarium: 21 czerwca 2011 r.
Czas trwania seminarium: 1 dzień
Miejsce organizacji seminarium: Urząd Dozoru Technicznego
Oddział w Krakowie, ul. Rydla 50
Program seminarium:
09:30 Przywitanie uczestników i przedstawienie wykładowców:
mgr inż. Jan Szuro – Dyr. Oddziału UDT w Krakowie, mgr inż.
Andrzej Zborowski, PTS Oddział Kraków
10:00 Wybrane zagadnienia technologii spawania stali nowej generacji – Arkadiusz Makówka UDT
10:50 Sposoby ograniczania ilości ciepła wprowadzonego podczas
spawania nowoczesnych materiałów energetycznych i konieczność stosowania ściśle określonych parametrów spawania na
tle właściwie szacowanej energii liniowej – dr inż. Krzysztof
Kudła, dr inż. Kwiryn Wojsyk Politechnika Częstochowska
11.40 Przerwa na kawę
12:00 Wykorzystanie laserów dużej mocy do wytwarzania elementów
dla energetyki – dr inż. Janusz Adamiec, Politechnika Śląska
12:45 Kwalifikowanie technologii spawania. Różnice pomiędzy wymaganiami normy PN EN ISO 15614-1 a specyfikacją techniczną
ASME IX – mgr inż. Artur Kawęcki, UDT
13.20 Nowoczesne rozwiązania technologiczne w urządzeniach Lorch
w oparciu o unikatowe programy Speed Arc, Speed Root, Speed Pulse, Speed UP – mgr inż. Wojciech Wierzba- Rywal RHC
14:00 Dyskusja uczestników, wręczenie zaświadczeń o uczestniczeniu w seminarium
14:15 Obiad

Szanowni Państwo!
"W imieniu Linde Gaz Polska Sp. z o.o., organizatora i sponsora Konferencji Spawalniczych w Gdańsku,
Szczecinie i Olsztynie, pragnę podziękować wszystkim za liczne uczestnictwo oraz wspaniałą atmosferę naszych
dotychczasowych spotkań. Jednocześnie serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznym cyklu seminaryjnym! "

Mirosław Cześnik
Prezes Zarządu
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Optymalizujemy procesy.
Wytyczamy kierunki rozwoju.
Każdego dnia pracujemy nad zwiększeniem
wydajności produkcji, obniżeniem kosztówi
podniesieniem jakości wyrobów naszych klientów,
wdrażając przyjazne dla środowiska naturalnego,
nowoczesne technologie wykorzystujące gazy
techniczne w przemyśle.
Pozycja technologicznego lidera zobowiązuje nas do
szukania innowacyjnych rozwiązań. Naszym celem
jest przede wszystkim zwiększenie produktywności
klientów. Działamy zgodnie z zasadą, że innowacje

jedynie wtedy mają sens, jeśli niosą ze sobą wymierne
korzyści dla klienta.
Dlatego też decydujące znaczenie ma dla nas połączenie
optymalnej oferty produktowej i odpowiadającego
potrzebom klienta systemu zaopatrzenia w gaz z szeroką
gamą usług dodatkowych i kompleksowym doradztwem
technicznym. Wieloletnie doświadczenie, ciągły rozwój
technologii i ścisła współpraca z klientem przy każdym
projekcie sprawiają, że można nam zaufać.
Linde – ideas become solutions.
Przegląd spawalnictwa 5/2011

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00; www.linde-gaz.pl
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Innowacyjne urządzenie opracowane w ZASO
objęte projektem celowym ROW-II-410/2008
Oznaczenie typu: MSA-4PS
Automatyczne spawanie dwupalnikowe wzdłużne belek o profilu zamkniętym teowych i dwuteowych
w pozycji pionowej środnika z automatyczną korekcją
położenia palników (opcja), kontrolą wizyjną (opcja),
hydraulicznym dociskiem kompensacyjnym środnika
oraz uniwersalnym stołem zaciskowym z chłodzeniem
wodnym. W opcji również dwupalnikowe wzdłużne spawanie innych elementów ze śledzeniem osi spoin. Metody spawania: MIG/MAG, SAW.
Szynowy portal bramowy z układem dociskowym
i mocowaniem głowic spawalniczych porusza się na
modułowym torze jezdnym, długości będącej, zgodnie z założeniami, wielokrotnością 6 m. Wewnętrzne
wymiary zbudowanego portalu umożliwiają spawanie
wyrobów o maksymalnej wysokości 1,6 m i szerokości
0,8 m oraz w opcji 1,5 m. Zastosowany w portalu system regulowanych, wewnętrznych wysięgników z rolkami ustala położenie spawanej konstrukcji (np. środnika)
względem toru jazdy portalu. Jednocześnie, w chwili
rozpoczynania procesu elementy spawanej blachownicy przytrzymywane są wstępnie przez, stanowiące
część systemu, przejezdne, nienapędzane uchwyty
ramowe, umieszczone na tym samym torze. W czasie
spawania portal pcha przed sobą kolejne uchwyty, aż
do zakończenia procesu. Przyjęte rozwiązania umożliwiają pracę bez potrzeby wstępnego montażu dla blach
grubości ponad 8 mm, czy mocowania spawanych elementów w specjalnym oprzyrządowaniu.
Istotną innowacją jest zintegrowany z portalem górny docisk spawanej konstrukcji (np. środnika spawanej
blachownicy teowej), regulowany w zakresie od 200 do
1000 kg. Oprócz funkcji docisku mocującego spawane
elementy, ma on za zadanie kompensację odkształceń
termicznych. Zagadnienie poziomu naprężeń i odkształceń termicznych oraz doboru optymalnego docisku było
przedmiotem badań modelowych, prowadzonych metodą elementów skończonych MES firmy LUSAS.
Kolejną nowością jest docisk kompensacyjny spawanej konstrukcji sterowanym dociskiem hydraulicznym
W ten sposób zapewniono funkcjonalność i precyzję
docisku, a także bezpieczeństwo obsługi urządzenia.
Zmodyfikowany docisk jest przy tym możliwy także
podczas spawania blachownic zbieżnych, np. teowych ze skośnym środnikiem. Dzięki systemowi przesuwnych rolek zamontowanych na wale dociskowym,
możliwe jest skuteczne działanie zarówno w przypadku blachownic teowych (docisk na górnej krawędzi
środnika), jak i dwuteowych (docisk na krawędziach
pasa górnego).
Oprócz specjalnej, wzmocnionej konstrukcji, zintegrowanej z rolkami mechanizmu podawania drutu elektrodowego, głowice zintegrowano ze zmechanizowanymi suportami korekcyjnymi, umożliwiającymi ich zdalne

przesuwanie w dwóch osiach. Nowe urządzenie pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści technologicznych
i ekonomicznych, a także w istotny sposób przyczynia
się do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu obsługi.
Na sztywnej stalowej ramie są zainstalowane
wszystkie zespoły, łącznie z zasobnikami i podajnikami
drutu elektrodowego, systemem podawania i odzysku
topnika do łuku krytego. Taka konstrukcja przyczynia
się do jeszcze większej funkcjonalności i mobilności
systemu.
Nadrzędny układ sterowania z procesorem synchronizuje przejazd roboczy ze spawalniczymi źródłami
energii i obejmuje m.in. synchronizację funkcji „start”
i „stop” ruchu roboczego portalu z procesem spawania,
w tym opóźnienie tego ruchu względem startu spawania oraz cykl pracy ciągłej i przerywanej, jak również
funkcje automatycznej regulacji i kontroli procesu.
Portal obsługiwany jest przez dwóch operatorów, znajdujących się po obydwu stronach spawanej konstrukcji lub przez jednego operatora w wersji z systemem
kontroli wizyjnej i automatycznej korekcji przy wykorzystaniu pulpitów kontrolno-sterujących z cyfrowymi
wyświetlaczami LED nastaw wstępnych i parametrów
spawania. Układ może być wyposażony w ekrany dotykowe zamiast wyświetlaczy LED. Oprócz włączania poszczególnych funkcji i kontroli parametrów na wyświetlaczach cyfrowych, zadaniem operatorów/operatora
jest bezpośrednia obserwacja i nadzór nad przebiegiem procesu.
Stabilność jazdy portalu, bezpośrednio wpływająca na jakość wykonywanych spoin, uzyskana została m.in. dzięki specjalnej konstrukcji układu jezdnego
i napędowego. W tym celu koła jezdne pokryto materiałem gumowo-polimerowym o dużej przyczepności oraz
zastosowano szczeliny w torze jezdnym, precyzyjnie

Portal MSA-4PS
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naprowadzające specjalnie zaprojektowane koła portalu na właściwy kierunek jazdy. Napęd portalu stanowią
nowoczesne silniki elektryczne prądu przemiennego ze
sterowaniem falownikowym oraz tachometryczną kontrolą prędkości.
Uniwersalny stół zaciskowy z chłodzeniem wodnym
o długości będącej, zgodnie z założeniami, wielokrotnością 6 m (maksymalnie 5 sekcji) instalowany jest wewnątrz torowiska jezdnego – jest z nim zintegrowany.
Dużą sztywność stołu została osiągnięta dzięki konstrukcji ramowej, opartej na spawanych kształtownikach stalowych. Stół zaopatrzony został w przesuwane zaciski
mocujące i ustalające położenie dolnego pasa spawanej

blachownicy względem toru jazdy portalu. Umożliwiają
one szybki montaż i demontaż spawanych elementów
przy minimalnym czasie obsługi. Ze stołem zintegrowano
system chłodzenia, oparty na aluminiowym radiatorze,
o dużej powierzchni oddającej ciepło dzięki użebrowanej
powierzchni bocznej. Dodatkowo radiator wspomagany
jest wewnętrznym obiegiem wody chłodzącej. Jest to
obieg zamknięty z pompą i wydajną chłodnicą. Podobnie
jak w przypadku docisku kompensacyjnego, wpływ chłodzenia spawanej konstrukcji na minimalizację naprężeń
i odkształceń spawalniczych był przedmiotem badań modelowych, prowadzonych metodą elementów skończonych MES firmy LUSAS.

Krajowe konferencje i seminaria spawalnicze w 2011 roku
pod patronatem medialnym Przeglądu Spawalnictwa

Tytuł konferencji

Data

Miejsce

X Szczecińskie Seminarium
Spawalnicze

2
czerwca

Szczecin

Seminarium – Jubileusz 60-lecia
Zakładu Inżynierii Spajania
Politechniki Warszawskiej

11
czerwca

Warszawa

XV Gdańskie Spotkanie
Spawalników i XIII Pomorskie
Sympozjum Spawalnictwa

8
września

Gdańsk

Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Gdańskiej i Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Jednodniowe
wykłady, pokazy sprzętu spawalniczego, spotkanie towarzyskie, zaświadczenie o szkoleniu
tel.: 58 511 28 00; e-mail: iwona.janson@pl.linde-gas.com

1. Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna Napawanie
– postęp i zastosowania

19-21
września

Wrocław

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

Poznań

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

53. Naukowo-Techniczna Konferencja
12-14
Spawalnicza Nowe kierunki
października
w procesach spajania i cięcia metali
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Organizator
Zakład Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Jednodniowe wykłady, pokazy sprzętu spawalniczego, spotkanie towarzyskie,
zaświadczenie o szkoleniu tel.: 91 46 24 451; e-mail: katarzyna.rudzka@pl.linde-gas.com
Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
tel.: 22 234 84 02; e-mail: zis@wip.pw.edu.pl

Technologia produkcji drutów spawalniczych
w fabryce RYWAL-RHC w Łącku
W artykule przedstawiono proces produkcyjny wybranych
gatunków drutów litych przeznaczonych do spawania niestopowych i drobnoziarnistych stali w osłonie gazów i pod
topnikiem, na podstawie technologii stosowanej w firmie
RYWAL-RHC Sp. z o.o. Oddział w Łącku – fabryce drutów
spawalniczych.
Podstawowe operacje technologiczne są w następującej
kolejności:
– przygotowanie drutu do operacji ciągnienia,
– ciągnienie wstępne walcówki na ciągarkach wielostopniowych,
– ciągnienie na gotowo drutów na ciągarkach wielostopniowych,
– nawijanie gotowego wyrobu na szpule.
Opisano operacje pomocnicze (utylizację środków chemicznych i produkcję szpul) oraz zakres kontroli na poszczególnych etapach produkcji.

Rys. 1. Fabryka w Łącku

Rodzaje produkowanych drutów
W zakładzie produkowane są druty elektrodowe lite, miedziowane i bez powłoki miedzianej, o średnicach: 0,8; 1,0;
1,2; 1,6 mm (również opcjonalnie 0,9 i 1,4 mm) do spawania
łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych elektrodą topliwą w osłonie gazów. Są to druty o nazwie firmowej MOST
SG2-ITS odpowiadające oznaczeniu G3Si1 wg normy EN ISO
14341-A oraz druty o nazwie firmowej MOST SG3-ITM odpowiadające oznaczeniu G4Si1 wg normy EN ISO 14341-A.

Ponadto produkowany jest w postaci prętów lub kręgów drut
elektrodowy lity miedziowany do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych o średnicy 2,5; 3,25; 4,0;
5,0 mm odpowiadający: S1 wg normy PN-EN 756. Ostatnim
produkowanym gatunkiem drutu jest drut o nazwie MOST
SpG1 przeznaczony do spawania gazowego.
Wybór gatunków drutów do produkcji poprzedzony był
szczegółową analizą potrzeb rynku uwzględniającą jakościowe i ilościowe zapotrzebowanie w rozbiciu na poszczególne
asortymenty. Wybrane gatunki drutów są najczęściej stosowane w przemyśle.
Ostatnio na rynku pojawiły się druty produkowane w egzotycznych częściach świata, odbiegające jakością i właściwościami wytrzymałościowo-spawalniczymi od powszechnie
obowiązujących standardów. Produkowane w Łącku druty
spawalnicze zapewniają wysoką jakość i dobre właściwości
spawalnicze przy zachowaniu przystępnych i konkurencyjnych cen. Wysoką jakość zapewniają między innymi: stosowanie walcówki produkowanej przez renomowane niemieckie huty, takie jak: ARCELOR MITTAL Hamburg Gmbh czy
SAARSTAHL Hamburg i nowoczesna technologia.
Właściwości wytrzymałościowe stopiwa wskazane w tablicy I uzyskiwane z drutów do spawania w osłonie gazów są
powtarzalne. Różnice między wartościami średnimi a minimalnymi nie przekraczają kilku procent, a właściwości dynamiczne w temperaturze ujemnej (-40oC) są wysokie (wartości
średnie w granicach 96÷110 J).
Większy rozrzut wyników pomiarów odnotowano przy
spawaniu drutem S1 i wynika nie z niższej jakości drutów
tego gatunku, ale ze specyfiki metody spawania pod topnikiem, niemniej jednak wszystkie uzyskiwane wartości spełniają wymagania odpowiednich norm.
Druty do spawania w osłonie gazów produkowane w wytwórni drutów w Łącku mają dopuszczenia w kategorii 4YS
dla wszystkich pozycji spawania następujących Towarzystw
Klasyfikacyjnych: Technischer Überwachungs Verein (TÜV),
Deutsche Bahn (DB), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Polski Rejestr Statków (PRS), Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
Fabryka produkuje ok. 220 t/mies., a produkcja docelowa
to 600 t/mies. Ciągarki umożliwiają rozszerzenie produkcji
na druty ze stali wysokostopowych – w tym przypadku wymagane jest stosowanie wyżarzania międzyoperacyjnego
w atmosferze ochronnej. Druty spawalnicze produkowane są
z walcówki o średnicy 5,5 mm, dostarczanej w kręgach.

Tablica I. Właściwości wytrzymałościowe stopiwa określone na podstawie badań kontrolnych
Gatunek drutu
MOST
SG2-ITS
MOST
SG3-ITM
S1

Wartości
średnia
min.
średnia
min.
średnia
min.

Granica plastyczności Re, MPa
475
464
521
513
370
340

Granica wytrzymałości Rm, MPa
585
579
601
598
470
450

Wydłużenie A5, %
27
25
28
27
32
22

Udarność KV, J
96 (-40oC)
74 (-40oC)
110 (-40oC)
106 (-40oC)
130 (-20oC)
47 (-20oC)
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Rys. 2. Druty spawalnicze produkowane w Łącku

Rys. 3. Urządzenia do oczyszczenia odpadów

Technologia produkcji
drutów spawalniczych

sygnałów z czujników i sond pomiarowych. Obsługa nastaw
i odczyty parametrów odbywają się za pomocą panelu
z ekranem dotykowym. Oczyszczony ściek odprowadzany
jest do znajdującego się w odległości ok. 1 km od zakładu
kanału ściekowego, natomiast suchy odpad pofiltracyjny wywożony jest do zakładu neutralizacji.

Przygotowanie drutu do ciągnienia
Dostarczane materiały podstawowe do produkcji drutów
spawalniczych pokryte są zgorzeliną walcowniczą i tlenkami
żelaza. Przed rozpoczęciem ciągnienia drutu muszą być one
usunięte w celu uzyskania metalicznie czystej powierzchni.
Podstawowymi operacjami obróbki powierzchniowej
przygotowującymi materiał wyjściowy do obróbki są następujące operacje technologiczne:
– trawienie – chemiczne usuwanie zgorzeliny i tlenków
żelaza z powierzchni drutu przez zastosowanie kąpieli
w wannach z kwasem solnym o stężeniu ok. 20% w temperaturze do 40oC,
– aktywowanie – chemiczne neutralizowanie powierzchni
drutu przez zanurzenie w kąpieli zasadowej o temperaturze 30oC,
– fosforanowanie – proces chemicznego wytwarzania powłoki fosforanów na powierzchni drutu zwiększających
odporność na działanie wysokich temperatur, zmniejszających współczynnik tarcia, prowadzony w gorących roztworach fosforanów o temperaturze 50oC,
– zanurzeniowe nakładanie warstwy czynnika odtleniającego i zabezpieczającego szczelność powłoki fosforanowej
na powierzchni drutu,
– suszenie materiału po procesach chemicznych.
Parametry operacji i czynności przygotowania drutu
określone są w instrukcjach technologicznych i instrukcjach
stosowania środków chemicznych. Obsługa, uzupełnianie
składników lub wymiana kąpieli odbywa się na podstawie
pomiarów i analiz stężeń czynników chemicznych wykonywanych w zakładowym laboratorium kontroli technicznej
z częstotliwością określoną w instrukcjach Kontroli Jakości.
Poprodukcyjne ścieki przemysłowe oczyszczane są w zakładowej oczyszczalni ścieków.
Technologia oczyszczania polega na korekcie pH, strącaniu metali ciężkich w postaci wodorotlenków, trudno rozpuszczalnych fosforanów zasadowych przy zastosowaniu mleczka wapiennego i polielektrolitu anionowego. Przepustowość
oczyszczalni wynosi 100 m3/dobę.
Wszystkie urządzenia oprócz zbiornika retencyjnego,
pompowni ścieków oczyszczonych oraz komory pomiarowej
znajdują się w pomieszczeniu oczyszczalni.
Sterowanie instalacją odbywa się w trybie automatycznym realizowanym przez sterownik PLC na podstawie
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Produkcja drutu na ciągarkach

Ciągnienie drutu na wymaganą średnicę przejściową
i końcową realizowane jest na ciągarkach wielostopniowych.
Część z nich jest wyposażona w urządzenia do przelotowego
miedziowania drutu. Chemiczną obróbkę powierzchni drutu,
jak również środki ciągarskie oparto na komponentach firm
niemieckich. Zakład dysponuje dwoma ciągarkami do ciągnięcia bezpośrednio z walcówki (średnicy 5,5 mm) drutu
o średnicach międzyoperacyjnych 3,2 mm i 2,4 mm. Z drutu o średnicy międzyoperacyjnej 2,4 mm otrzymuje się drut
o średnicy końcowej 0,8 mm, a z drutu 3,2 mm uzyskuje się
średnice: 1,6; 1,2; 1,0 mm. Ciągnienie odbywa się z zastosowaniem proszków ciągarskich suchych (w celu zmniejszenia
oporów ciągnięcia), tylko końcowy ciąg odbywa się na mokro.
Średnice końcowe są uzyskane na czterech liniach ciągarskich wyposażonych w urządzenia do przelotowego miedziowania powierzchni drutu i nawijarki na szpule międzyoperacyjne, z których drut jest później przewijany za pomocą
nawijarek precyzyjnych na szpule handlowe.
Ciągarki drutu gotowego składają się z kilkunastu stopni
ciągowych napędzanych indywidualnie silnikami elektrycznymi. Sterowanie synchronizacją każdego stopnia odbywa
się przez sterowniki PLC i falowniki zasilające silniki, co pozwala na płynną regulację prędkości poszczególnych stopni
ciągowych.
W 2010 r. ciągarki wyposażono w nowe urządzenia miedziujące ułatwiające obsługę, umożliwiające prowadzenie
procesu miedziowania drutu z wyższymi parametrami obróbki chemicznej, zapewniające czystość powierzchni drutu, poprawę jakości powłoki miedzianej oraz większą wydajność.
W najbliższych planach rozwoju zakładu, już realizowanych, znajduje się zakup dodatkowej linii ciągarskiej do
produkcji drutu oraz zakup dwóch nawijarek do precyzyjnego nawijania drutu na szpule. Planowany jest również zakup
maszyny do pakowania drutu spawalniczego w beczki typu
„maraton”.
Środki smarne zmniejszające opory ciągnięcia i tarcia
są usuwane w jednym z etapów miedziowania. W czasie
procesu ciągnienia nie występuje konieczność żarzenia

Kontrola jakości produkcji

Rys. 4. Ciągarka drutu spawalniczego

Wymagania dotyczące jakości produkowanego przez
RYWAL-RHC Sp. z o.o. Oddział w Łącku spoiwa w postaci
drutów do spawania stali, mają na celu zapewnienie odpowiedniego składu chemicznego, właściwości mechanicznych
i technologicznych, cech geometrycznych, jakości i stanu powłoki miedzianej, a ponadto uwzględniają warunki pakowania jako czynniki wpływające na właściwości wyprodukowanego wyrobu. Wymagania te spełniają kryteria norm EN 759,
EN 756, EN ISO 14341-A i uzupełniających.
Prowadzone kontrole i badania oraz ich metodykę szczegółowo określają instrukcje Kontroli Jakości. Jak wynika
z danych przytoczonych w tablicy II, badania kontrolne zapewniają utrzymanie wysokiej jakości produkcji.
Tablica II. Zakres badań i kontroli jakości
Nr
instrukcji

Rys. 5. Widok magazynu gotowych wyrobów

Rodzaj
czynności

Nazwa czynności

Obiekt kontroli

1

Kontrola na
podstawie atestu
zgodności
Sprawdzanie
wymiarów walcówki,
materiału
gatunku stali, składu
wyjściowego,
chemicznego.
znakowanie wg
Znakowanie kręgów.
instrukcji kontroli.
Badanie
wytrzymałości
na rozciąganie.

Każda partia
dostawy
walcówki z huty.

2

Kontrola międzyoperacyjna drutów o wymiarach
ø3,2 mm, ø2,45
mm wg instrukcji
kontroli.

Kontrola bieżąca
na stanowisku.

Oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzenie
wymiarów.
Sprawdzenie
znakowania.
Oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzanie
wymiarów.

3

Kontrola jakości
gotowego drutu
wg instrukcji
kontroli.

Rys. 6. Automat FROMA do produkcji szpul

międzyoperacyjnego przy produkcji podanych średnic drutu,
gdyż właściwości wytrzymałościowo-plastyczne dostarczonej walcówki pozwalają na takie wydłużenia, jakie występują w procesie, a dopuszczalne całkowite względne ubytki
przekroju nie są przekraczane.
Szpule handlowe, na które nawijany jest drut, zakład
produkuje we własnym zakresie z drutu o średnicy 4 mm
na automacie FROMA. Wydajność wynosi 3200 szt./dobę,
co zaspokaja aktualne i planowane potrzeby.

Sprawdzanie składu
chemicznego.
Sprawdzanie wytrzymałości drutu na
rozciąganie.
Sprawdzanie sprężystości drutu.

Partia wyrobu
wyprodukowanego na
pojedynczej
zmianie
produkcyjnej
i stanowisku.

Sprawdzenie masy
drutu na szpulach.
Kwalifikacja partii
wyrobu.

4

Kontrola
ostateczna wyrobu wg
instrukcji
kontroli.

Sprawdzenie
pakowania.
Partia wyrobów
Potwierdzenie kontroli gotowych.
o jakości wyrobu.

mgr inż. Michał Wińcza
inż. Piotr Stempiński
RYWAL-RHC Sp. z o.o.

RYWAL - RHC Sp. z o.o. w Warszawie, 87-100 Toruń, ul. Polna 140 B
www.rywal.com.pl
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Polska firma światowym liderem – zastosowanie technologii
światłowodowej w przecinarkach laserowych
Nagrodzona Złotym Medalem na zeszłorocznych targach MACH-TOOL w Poznaniu laserowa przecinarka CNC, działająca w technologii
Fiber, jest najnowszym produktem legnickiej firmy Eckert, która od 1990 r. stale umacnia pozycję
lidera polskiego rynku przecinarek CNC.

Technologia Fiber
Laser Fiber (nazywany też światłowodowym),
w odróżnieniu od laserów pracujących w innej technologii (np. ze źródłem CO2 lub dyskowym), cechuje
się zarówno światłowodowym źródłem, jak i światłowodowym prowadzeniem wiązki. W Fiber elementem czynnym jest światłowód domieszkiwany jonami pierwiastków ziem rzadkich, takimi jak erb, iterb,
neodym i pompowany półprzewodnikowymi diodami
laserowymi. Technologia ta charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz doskonałą jakością wiązki.
Długość uzyskanej fali lasera jest dziesięciokrotnie
mniejsza niż lasera CO2, co pozwala uzyskać większe
skupienie energii oraz daje możliwość cięcia materiałów bardziej refleksyjnych, których dotychczasowymi
technologiami nie można było wykonać.
Każda innowacja, jeżeli ma być zastosowana
w praktyce, musi przynosić realne korzyści
np. obniżenie kosztów produkcji, zwiększenie wydajności i niezawodności, rozszerzenie asortymentu czy
podniesienie jakości.
Zasadnicze zalety przecinarki Diament Fiber
w stosunku do klasycznego źródła CO2 to:
– obniżenie kosztów pracy nawet o 80%
– zastosowany przez firmę Eckert laser IPG ma ponad 30% sprawność (wall-plug efficiency), co skutkuje 3-krotnie mniejszym poborem energii w porównaniu do źródłem CO2. Do działania przecinarki nie
jest już potrzebny gaz o wysokiej czystości, a do
prowadzenia wiązki nie używa się dwutlenku węgla;
– wyższa wydajność i parametry cięcia
– dzięki różnicom fizycznym wiązki lasera, głównie 10-krotnie mniejszej długości fali oraz znacznie
większej gęstości energii, możemy uzyskać nawet
kilkakrotny wzrost prędkości cięcia, a także większą
jego dokładność.
– niezawodność – nowoczesna technologia pozwoliła na wyeliminowanie kosztownych i uciążliwych
w serwisowaniu elementów prowadzenia wiązki
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tzn. systemu luster wraz z akcesoriami. Prowadzenie
odbywa się teraz przez niezawodny i bezobsługowy przewód światłowodu. Żywotność systemu IPG
wynosi minimum 100 tys. h. Przedsiębiorstwa, które nie mogą pozwolić sobie na przestoje serwisowe
z pewnością skorzystają, z redundantnej konstrukcji
źródła lasera w przypadku awarii jednego modułu,
jego zadanie przejmuje drugi, powiadamiając jednocześnie obsługę o zaistniałej sytuacji, a przecinarka
pracuje nadal w normalnym trybie;
– polska obsługa klienta oraz serwis i pomoc techniczna wykonywane przez producenta. Dzięki doskonałej komunikacji dużą część problemów, które
powstają podczas eksploatacji, można rozwiązać
„od ręki”. Podłączenie maszyny do Internetu umożliwia zdalną diagnostykę i kontrolę przecinarki.
Tadeusz Eckert – Prezes firmy Eckert AS:
Zdecydowaliśmy się na zastosowanie technologii światłowodowej, gdyż jest to obecnie jedyny rozwojowy kierunek, jeżeli chodzi o cięcie laserowe. Fiber zapewnia
użytkownikowi ogromne korzyści, nieocenione zwłaszcza w obecnych warunkach kryzysu, kiedy liczy się każda przysłowiowa złotówka.

Przecinarka Diament Fiber
Opisywana przecinarka została skonstruowana
w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie producenta w zakresie budowy urządzeń CNC. Zastosowane
rozwiązania techniczne i konstrukcyjne są gwarancją poprawnej pracy urządzenia przy najwyższych

Rys. 1. Diament Fiber na targach INTEC 2011 w Lipsku

parametrach procesu i przy najwyższej jakości wykonania urządzenia. Do nowatorskich elementów urządzenia należą:
– ERGONOMICZNY STEROWNIK. Panel sterowania został zaprojektowany jako niezależny element,
co ułatwia lokalizację w hali produkcyjnej. Ma on
dwa 17-calowe wyświetlacze LED, na których odbywa się sterowanie maszyną oraz śledzenie pola
cięcia przecinarki za pomocą systemu kamer.
– KONSTRUKCJA W UKŁADZIE POPRZECZNYM,
Rezygnacja z konstrukcji portalowej pozwoliła na
zmniejszenie masy elementów ruchomych urządzenia. Skutkuje to większą dynamiką i wyższą
prędkością pracy głowicy tnącej. Zapewniony jest
także dużo lepszy dostęp do pola pracy przecinarki
– od jego dłuższego boku.
– KOMPAKTOWA BUDOWA. Konstrukcja urządzenia
umożliwia jego załadunek i transport w całości, dzięki czemu można go bardzo szybko zamontować.

– ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA  PRACY. Kabina, w której pracuje laser tnący, jest całkowicie
zamknięta. Skutkuje to doskonałą sprawnością
wentylacji oraz w połączeniu z wymiennym stołem
paletowym brakiem konieczności dostępu obsługi
do jej wnętrza. Wymienny stół paletowy działa na
zasadzie dwóch powierzchni roboczych, które można wsuwać i wysuwać z pola roboczego maszyny.
Umożliwia to ciągłą pracę przecinarki bez czekania
na odbiór wyciętych elementów i ułożenie na stole
nowej partii materiału. Drobne elementy, które po
wycięciu wpadną do stołu, są automatycznie przenoszone za pomocą podajnika do pojemnika znajdującego się z boku przecinarki.
– FILTROWENTYLACJA. Filtrowentylacja PFC firmy
Eckert jest sterowana elektronicznie i współpracuje
z segmentowym stołem odciągowym. System ten
zapewnia najwyższą sprawność odciągu gazów
z pola pracy przecinarki.

Rys. 2. Głowica tnąca lasera Fiber

Firma Eckert z Legnicy kolejny raz udowodniła, że
polskie firmy stać na działania i produkty innowacyjne
w skali światowej. Po przecinarce wodno-plazmowej
Combo, którą wprowadziła jako pierwsza na świecie,
przecinarka Diament Fiber jest kolejną maszyną, która
wyznacza światowe kierunki rozwoju. Lasery światłowodowe z pewnością wyprą z rynku droższą i mniej
efektywną technologię CO2 – pomimo starań wielu producentów, aby tę technologię nie tylko kontynuować,
ale i promować. Podobnie jak do historii przeszły telewizory CRT na rzecz LCD i obecnie LED.
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TAWERS AWP Active Wire Process
– innowacyjna metoda zrobotyzowanego
spawania MAG cienkich elementów stalowych
W ubiegłym roku podczas IX Szczecińskiego Seminarium Spawalniczego oraz XIV Spotkania Spawalników Wybrzeża TECHNIKA SPAWALNICZA oraz PANASONIC Factory Solution Europe zaprezentowały innowacyjną metodę
AC-MIG do spawania alumi¬nium i jego stopów w oparciu
o zrobotyzowany sys¬tem TAWERS [1].
W tym roku przybliżamy nową aplikację systemu
TAWERS – technologię AWP (Active Wire Process) do spawania bardzo cienkich elementów stalowych. System AWP
został opracowany w 2010 r. i od tej pory otrzymał wiele
medali i wyróżnień m.in. otrzymał złoty medal na targach
ITM 2010 w Poznaniu oraz wyróżnienie targów ExpoWelding 2010. System powstał, aby ułatwić spawanie
ultracienkich materiałów ze stali stopowych i niestopowych
jak również spawanie detali, w których nie jest zalecane
wprowadzanie dużej energii liniowej.
System jest przydatny w przemyśle motoryzacyjnym,
gdzie wymagana jest duża prędkość spawania, estetyka wykonywanych połączeń, a także tam, gdzie występuje ryzyko przepalenia materiału. Znajduje zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym przy spawaniu
elementów układu wydechowego, elementów nadwozia,
elementów układu paliwowego. Wiele systemów zostało
również wdrożonych w firmach zajmujących się produkcją
elementów zawieszenia.

Rys. 1. a) Destabilizacja łuku przy przejściu z jednego materiału na
drugi – metoda MAG, b) Płynne przejście – metoda AWP
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System
Konfiguracja TAWERS ACTIVE WIRE składa się ze
standardowego systemu TAWERS MAG, uchwytu spawalniczego Servo Pull z aktywnym podawaniem drutu, jednostki Wire Booster oraz oprogramowania ACTIVE WIRE. TAWERS ACTIVE WIRE umożliwia spawanie stali drutem litym
oraz drutem proszkowym o średnicy 0,8÷1,2 mm prądem
do 350 A w cyklu P60%. Najlepsze rezultaty uzyskuje się
w zakresie prądowym do 200 A.
Ideą układu jest uchwyt spawalniczy Servo Pull, który
powtarza z dużą częstotliwością ruch wysuwania i cofania
drutu, zapewniając stały krótki cykl łuku spawalniczego, co
ogranicza ilość odprysków. Bardzo istotną częścią systemu
jest urządzenie Wire Booster do wspomagania podawania
drutu, montowane bezpośrednio na beczce z drutem lub na
kasecie szpuli z drutem, gdzie przez prowadnik spiralny doprowadza płynnie drut do uchwytu spawalniczego.

Technologia
Połączenie znanej metody SP-MAG pochodzącej z systemów TAWERS oraz kontroli podawania drutu umożliwiło powstanie nowej innowacyjnej technologii TAWERS ACTIVE WIRE.

Rys. 2. Zmiana kąta natarcia w metodzie AWP nie destabilizuje łuku

Metoda AWP dzięki aktywnemu podawaniu drutu zmniejsza odkształcenia i naprężenia spawalnicze. Ograniczenie
ilości odprysków jest możliwe dzięki kontroli odrywania kropli
płynnego metalu oraz gwałtownemu obniżeniu wartości prądu wyjściowego. Stabilizacja łuku przez ciągłą zmianę prędkości podawania drutu zapobiega nieregularnemu skracaniu
drutu, co w przeciwnym wypadku prowadziło by do generacji
odprysków.
W standardowym systemie TAWERS SP-MAG (rys. 1a)
zmiana wolnego wylotu elektrody powoduje powstawanie
rozprysków w momencie przejścia z jednego materiału na
drugi, natomiast w przypadku AWP (rys. 1b) skrócenie lub
wydłużenie wolnego wylotu elektrody nie powoduje powstawania rozprysków, a proces spawania pozostaje stabilny.
Duża zmiana kąta natarcia nie powoduje utraty stabilnego łuku, a w ekstremalnym przypadku może spowodować
jedynie znikomą ilość odprysków (rys. 2).

Podsumowanie
Metoda AWP jest przeznaczona głównie dla przemysłu
motoryzacyjnego do spawania cienkich elementów, gdzie
ważne są: duża prędkość spawania, skrócenie czasu cyklu,
estetyka wykonywanych połączeń, potrzeba uzyskania niskich kosztów spawania, oraz tam, gdzie występuje ryzyko
przepalenia materiału, istotny jest czas stracony na zajarzenie i wygaszenie łuku, albo wykonywane są skomplikowane
połączenia spawane z utrudnionym dostępem palnika, co
może powodować powstawanie rozprysków.
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NOWOŚCI oferowane przez ABICOR BINZEL
Uchwyty spawalnicze
serii ABIMIG xx5 T 
Uchwyty spawalnicze serii ABIMIG xx5 T są modyfikacją znanej i cenionej przez użytkowników serii
ABIMIG xxx T. Typoszereg ten obejmuje uchwyty spawalnicze chłodzone powietrzem, których konstrukcja
umożliwia wymianę i obrót szyjki palnika. Cechą wyróżniającą tego typu uchwyty na tle konkurencji jest
możliwość obrotu palnika bez konieczności luzowania
nakrętki łączącej oraz dzielony prowadnik drutu. Zastosowanie sprężyn dociskowych w miejscu połączenia szyjki palnika z rękojeścią zapewnia poprawny
docisk, który wymagany jest do właściwego przepływu prądu, na tyle niewielki, aby móc bez większych
oporów przekręcić szyjkę palnika o dowolny kąt nawet
przy nagrzanym palniku. Dzielony prowadnik drutu
na odcinek znajdujący się w przewodzie prądowym
i w szyjce palnika umożliwia szybką wymianę palników
o różnych długościach bez konieczności wymiany całego prowadnika drutu.
Uchwyty spawalnicze serii ABIMIG xx5 T posiadają
łącznik prądowy z gwintem prawoskrętnym, wydłużonym, co pozwoliło wyeliminować nakrętkę kontrującą
łącznika prądowego i tym samym, wykorzystując jedno
narzędzie, uprościć montaż.
Przy opisie uchwytów serii ABIMIG xx5 nie sposób
nie wspomnieć o tzw. uchwycie „stoczniowym”, czyli
specjalnej odmianie uchwytu ABIMIG 355 T przeznaczonym głównie do pracy w trudnych warunkach stoczniowych. Uchwyt ten powstał w ścisłej współpracy ze
stoczniami, gdzie wymagane są uchwyty spawalnicze
o wysokiej trwałości i dobrej ergonomii. Cechy odróżniające uchwyt „stoczniowy” od wersji standardowej to
mała, wygodna i poręczna rękojeść „L”, posrebrzane
końcówki prądowe HDS (wyższa trwałość niż końcówki CuCrZr), płaszcz zewnętrzny palnika wykonany
z mosiądzu (mniejsza adhezja rozprysku niż przy
płaszczu stalowym), pierścień zabezpieczający nakrętkę łączącą przed rozpryskiem spawalniczym,
dysza gazowa z wydłużoną izolacją (lepsze zabezpieczenie przed zwarciem przez rozprysk wewnątrz

dyszy gazowej, szczególnie w pozycji pułapowej)
oraz bardzo dobre wyważenie uchwytu.
Początkowo uchwyty te zostały wdrożone do stoczni w Niemczech. Obecnie pracują również w stoczniach w USA, Anglii, Rumuni, Rosji, na Litwie i Ukrainie. Po długich testach wytrzymałościowych, przy
spawaniu drutami rdzeniowymi zostały również wdrożone do polskich stoczni, m.in. Stoczni Gdańsk oraz
Stoczni Północnej.

Rys. 1. „Stoczniowa” wersja uchwytu ABIMIG 355 T

Rys. 3. ABIMIG® GRIP A LW. Czerwony przegub kulowy – oznaczenie lekkiego przewodu BIKOX® LW
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Rys. 2. ABIMIG 355 T podczas pracy

ABIMIG GRIP A LW „Low Weight”
Firma ABICOR BINZEL znana jest z innowacyjności i poszukiwania optymalnych rozwiązań ułatwiających pracę spawacza. Jednym z najważniejszych
ostatnio wdrożonych pomysłów jest seria super-lekkich, ręcznych, chłodzonych powietrzem uchwytów

Rys. 6. Spawacz z kompletem czujników monitorujących
aktywność
mięśni

Rys. 4. Wyróżnienie w kategorii najlepszy produkt prezentowany na targach

spawalniczych pod nazwą ABIMIG GRIP A LW „Low
Weight”. Za tę serię uchwytów spawalniczych podczas
targów ExpoWelding 2010 w Sosnowcu firma ABICOR
BINZEL otrzymała wyróżnienie w kategorii „Najlepszy
produkt prezentowany na targach”.
Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu przewodu spawalniczego BIKOX LW uchwyty tej serii są obecnie
najlżejszymi uchwytami spawalniczymi dostępnymi na
rynku. Ich waga jest mniejsza nawet o 50% od dotychczas oferowanych uchwytów.
Uchwyty spawalnicze serii ABIMIG GRIP A LW
dostępne są na rynku od ponad roku. Swoją premierę miały podczas ostatnich międzynarodowych targów
Schweissen & Schneidenn w Essen w Niemczech.
W Polsce uchwyty tej serii dopiero wchodzą na rynek,
ale obserwowany dynamiczny wzrost zainteresowania
i sprzedaży wróży im niewątpliwy sukces.
W celu sprawdzenia wpływu ciężaru uchwytu spawalniczego na obciążenie spawacza podczas pracy,
firma ABICOR BINZEL przy współpracy z Wydziałem

Medycyny Sportowej Uniwersytetu w Giessen w Niemczech przeprowadziła badanie aktywności mięśni spawacza z jednoczesnym zapisem wideo podczas pracy
z użyciem uchwytów spawalniczych o różnym ciężarze.
Dodatkowo mierzono tętno, ciśnienie krwi oraz
stężenie kwasu mlekowego. Aktywność mięśni mierzono metodą EMG (elektromiografii). Badania przeprowadzono na grupie 12 spawaczy w różnym wieku.
Zebrane wyniki pozwoliły stwierdzić, że na zmęczenie pracownika znaczący wpływ ma ciężar uchwytu spawalniczego i używanie lżejszego uchwytu ma
znaczenie.
Podsumowując wyniki eksperymentu stwierdzono, że stosowanie nowoczesnych lekkich uchwytów
ABIMIG GRIP A LW „Low Weight” produkcji ABICOR
BINZEL zmniejsza o ok. 16% obciążenie korpusu spawacza. Uzyskany efekt ma bezpośredni wpływ na poprawę ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
jakości i poprawności wykonywanych procesów spawalniczych.
Tablica. Dane techniczne uchwytów ABIMIG ® GRIP
Nazwa

Cykl
pracy, %

Obciążalność, A
CO2

M21

ABIMIG® GRIP A 155 LW

powietrze

60

190

170

ABIMIG GRIP A 255 LW

powietrze

60

240

210

ABIMIG GRIP A 305 LW

powietrze

60

270

240

ABIMIG® GRIP A 355 LW

powietrze

60

300

270

ABIMIG® GRIP A 405 LW

powietrze

60

370

300

®
®

Rys. 5. Monitoring aktywności mięśni z jednoczesnym zapisem
wideo

Czynnik
chłodzący

ABICOR BINZEL Technika Spawalnicza Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 46B • 45-123 Opole
Tel./fax: +48 77 466 64 22
www.binzel-abicor.com.pl, info@binzel-abicor.com.pl
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Wpływ podgrzewania wstępnego acetylenem, propanem
i metanem na właściwości stali drobnoziarnistej
W artykule przedstawiono próby przeprowadzone na
różnych materiałach i przy różnych temperaturach podgrzewania. Próby miały na celu przedstawienie skuteczności
i wydajności gazów palnych oraz rozpoznanie potencjalnie
szkodliwych skutków dla właściwości materiału. Zebrane
dane posłużą do optymalizacji wykorzystania paliwa gazowego do określonych zastosowań i zminimalizowania
ryzyka powstania trudności z przetwarzaniem materiałów
w kolejnych etapach wytwarzania.

Wstęp
Wykorzystanie w przemyśle materiałów o wysokiej i podwyższonej wytrzymałości jest obecnie kluczowym elementem
wytwarzania podzespołów podlegających wysokim naprężeniom, znajdujących zastosowanie w budownictwie okrętowym
i konstrukcjach stalowych, w tym konstrukcjach przybrzeżnomorskich. Materiały te umożliwiają wytwarzanie elementów
o mniejszym przekroju przy przenoszeniu tych samych obciążeń, co wpływa na redukcję masy konstrukcji. Zwiększone wykorzystanie drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych sprawia,
że podgrzewanie wstępne odgrywa coraz istotniejszą rolę.
Podgrzewanie można wykonywać różnymi sposobami i przy
użyciu różnych urządzeń. Zwyczajowo podgrzewanie realizowane
jest przy użyciu mat grzewczych, w piecu lub płomieniowo. Dwiema pierwszymi metodami podgrzewa się elementy niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu. Natomiast płomień gazowy wykorzystuje się do podgrzewania międzyoperacyjnego lub jako przygotowanie do procesu łączenia lub cięcia. Najczęściej stosowanymi
gazami palnymi są acetylen, propan (LPG ) oraz metan (gaz ziemny). Dostępnymi towarzyszącymi gazami utleniającymi są czysty
tlen oraz powietrze zasysane z atmosfery i sprężone powietrze.

Podgrzewanie płomieniowe
W procesie przetwarzania metali podgrzewanie płomieniowe
stosuje się do wielu celów, począwszy od operacji, gdzie temperatura wynosi ok. 100ºC, do kształtowania stali na gorąco przy
temperaturze ok. 1000ºC. W dalszej części artykułu omówiono
bardziej szczegółowo obszary wykorzystania płomienia gazowego do podgrzewania osuszającego i wstępnego oraz obróbki
cieplnej. Jest to szczególnie ważne ze względu na wzrost zastosowania drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej, gdzie wymagana
jest odpowiednia, zarówno wstępna, jak i późniejsza obróbka
cieplna, np. podczas spawania.

Podgrzewanie osuszające

Podgrzewanie osuszające jest istotnym procesem zapewniającym wysoki poziom jakości w dalszych etapach prowadzenia procesów, takich jak cięcie płomieniowe lub spawanie. Zakres temperatury roboczej wynosi 80÷120ºC dla
blach grubszych niż 30 mm. Usuwanie wilgoci z powierzchni
obrabianego elementu lub złącza spawanego zapobiega powstawaniu wad w późniejszym okresie, takich jak porowatość
i pęknięcia oraz związanej z nimi kosztownej naprawy wad po
przeprowadzeniu zasadniczego procesu. Uzyskuje się to dzię-
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ki wykorzystaniu płomienia acetylenu ze sprężonym powietrzem lub acetylenu z tlenem. Użycie propanu lub metanu daje
zazwyczaj przeciwny skutek ze względu na obecność wysokiego stężenia pary wodnej w produktach spalania tych gazów. Ze względu na zawartość pary wodnej, do złącza wprowadzana jest dodatkowa wilgoć, pogarszająca jakość spoiny.

Podgrzewanie wstępne

Istotne jest podgrzanie wstępne elementu do określonej
temperatury w celu spowolnienia procesu chłodzenia, co
minimalizuje ryzyko wzrostu twardości i powstania pęknięć.
Proces ten jest wyszczególniony i zalecany w licznych arkuszach danych materiałowych dotyczących żelaza i stali.
Obszar i temperatura, do której element musi być podgrzany, zależy od wielu czynników, np. od grubości obrabianego
elementu, rodzaju materiału i metody spawania. Jeśli wartość CET jest wyższa niż 0,40%, podgrzewanie wstępne jest
na ogół wymagane dla wszystkich grubości blachy. Norma
DIN EN 1011-2 przedstawia w ogólnym zarysie możliwości
wyznaczania temperatury podgrzewania wstępnego przy wykorzystaniu równoważnika węgla. Te wartości mają przyczynić się do zapewnienia dostatecznie wysokiej temperatury
w obrabianym elemencie, aby zapobiec powstawaniu pęknięć wodorowych w drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej.
Temperatura jest rejestrowana po przeciwnej stronie do źródła ciepła.

Badane materiały
Badano pięć różnych materiałów, były to stale: S460G2+M,
S690QL1, P460NL1, S690QL i S960QL.
Stale te stosowane są do budowy zbiorników ciśnieniowych,
morskich platform wiertniczych oraz dźwigów. Zostały one podzielone na trzy klasy wytrzymałościowe: 460, 690 i 960 MPa.
Kody na końcu symbolu wskazują stan w momencie dostawy
i udarność materiału. Litery QL oznaczają, że stal została dostarczona w stanie odpuszczonym i musi osiągnąć udarność
27 J w temperaturze –40ºC. Podobnie QL1 wskazuje, że stal
została dostarczona w stanie odpuszczonym, jednak udarność
27 J została osiągnięta w temperaturze –60ºC. Udarność 27 J
musi być uzyskana dla próbek, które zostały pobrane poprzecznie do kierunku walcowania. Pozostałe litery NL1 oznaczają, że
materiał jest dostępny w stanie normalizowanym po walcowaniu
i uzyskuje udarność 27 J w temperaturze –40ºC. G2+M oznacza,
że materiał był obrabiany termomechanicznie (litera M) i uzyskuje udarność przynajmniej 60 J w temperaturze –40ºC (G2). Te
wartości udarności również odnoszą się do próbek pobranych
poprzecznie do kierunku walcowania. Wszystkie blachy zostały
dostarczone po walcowaniu. Zbadano ich skład chemiczny i wybrane właściwości mechaniczne.

Nagrzewanie próbek
Na podstawie wcześniej przeprowadzonych prób przyjęto
ogólne wytyczne odnośnie prowadzenia procesu wstępnego
podgrzewania próbek. Dotyczy to prędkości roboczej przesuwu palnika, która jest utrzymywana na stałym poziomie 0,5 m/s.
Temperaturę podgrzewania wstępnego ustalono na 150ºC

Rys. 1. Stanowisko badawcze

Rys. 2. Krzywe nagrzewania stali S690QL1

i 300ºC. Ponadto wykorzystano skomputeryzowany układ sterowania numerycznego maszyny w celu zapewnienia jednakowych warunków podgrzewania wszystkich próbek, jak również
stałego ruchu oscylacyjnego palnika (rys. 1).
Próbki podgrzewano acetylenem, a następnie propanem
i metanem. Podczas prób utrzymywano stałą odległość palnika
od materiału, która wynosiła ok. 2÷3 mm.
Zaobserwowano, że płomień wytwarzany przez propan i metan jest mniej intensywny i znacznie mniejszy niż płomień acetylenowy. Ta obserwacja pozwala na stwierdzenie, że będą różne
czasy nagrzewania dla poszczególnych elementów. Obserwuje
się wyraźne różnice pomiędzy rodzajami gazów palnych, jeśli chodzi o uzyskiwaną temperaturę nagrzania, odczytywaną w punkcie
pomiarowym. Wzrost temperatury jest znacznie niższy, gdy ogrzewa się propanem i metanem niż acetylenem. Stal P460NL1 wykazuje, że ogrzewanie do 150ºC propanem jest dłuższe o ok. 30%
niż ogrzewanie acetylenem. Gdy ogrzewa się metanem, wydłużenie czasu jest jeszcze większe i wynosi ok. 40%. Jeśli tę samą stal
ogrzewa się do 300ºC, to różnica czasu dla uzyskania zadanej
temperatury wzrasta jeszcze bardziej. Różnica czasu między propanem a acetylenem wynosi ok. 60%, a gdy porówna się metan
z acetylenem, to czas potrzebny do uzyskania oczekiwanej temperatury wydłuża się jeszcze bardziej i różnica wynosi ok. 76%.
Widoczne jest, że przenikanie ciepła do ogrzewanego elementu
w przypadku propanu i metanu powoduje powolne asymptotyczne
zbliżanie się do zadanej temperatury, natomiast wyższą temperaturę można osiągnąć przy użyciu acetylenu.
Jeżeli ogrzewano powierzchnię oczyszczoną strumieniem
śrutu, zaobserwowano różnicę w oddziaływaniu płomienia różnych gazów na powierzchnię podgrzewanego elementu w temperaturze pokojowej i podczas dalszego procesu ogrzewania.
W przypadku acetylenu, po zapaleniu palnika i jego przejściu
przez ogrzewany element, można zauważyć na początku słabo widoczną mgłę wodną. Podczas procesu podgrzewania na
ogrzewanym elemencie widoczny jest jedynie ślad płomienia.
Po przekroczeniu temperatury 200ºC pojawiają się barwy nalotowe, które stają się coraz intensywniejsze aż do osiągnięcia
wymaganej temperatury 300ºC. Barwy te pozostają widoczne
po ostygnięciu metalu, są one równomiernie rozłożone od środka na zewnątrz ku brzegom.
Ogrzewanie przy użyciu metanu i propanu przebiega odmiennie. Proces nagrzewania trwa dłużej, prowadzi do korozji
powierzchni podczas i bezpośrednio po podgrzewaniu. Przy obydwu gazach następuje natychmiastowe gromadzenie się wody
na powierzchni elementu po zapaleniu palnika. Gromadzenie
się wody jest znacznie większe w przypadku użycia metanu niż
propanu, co prowadzi do wysokiego stopnia korozji powierzchni. Podczas procesu ogrzewania, oprócz wzrostu temperatury,
następuje również osuszanie powierzchni. Należy stwierdzić, że
woda odparowuje całkowicie, gdy temperatura mierzona po prze-

ciwnej stronie niż ta, na którą oddziałuje płomień, osiągnie wartość
ok. 75ºC, co oznacza, że temperatura po stronie palnika wynosi min. 100ºC. Po odparowaniu i osiągnięciu temperatury 150ºC
można zaobserwować widoczny początek korozji powierzchniowej. Dalsze ogrzewanie do temperatury 300ºC powoduje powstanie barw nalotowych, które nie tworzą linii jak w przypadku acetylenu, natomiast są rozłożone równomiernie po całej powierzchni.
Szczegółowa analiza krzywych nagrzewania stali S690QL1
dla wszystkich trzech rodzajów gazu wskazuje, że po przekroczeniu temperatury 150ºC i usunięciu płomienia krzywa natychmiast spada (rys. 2).
Dla metanu i propanu z powodu małej mocy płomienia i jego
niskiej temperatury rejestruje się powolny wzrost temperatury.
Szybkość przenikania ciepła do podgrzewanego elementu jest
mniejsza od szybkości odprowadzania ciepła. Dla porównania,
użycie acetylenu prowadzi do szybszego wzrostu temperatury.
Usunięcie płomienia powoduje, że następuje ustabilizowanie się
temperatury w nagrzewanym elemencie. Dzieje się tak z powodu mocy płomienia, która jest trzy-, czterokrotnie większa, i prowadzi do lepszego rozkładu ciepła w ogrzewanym elemencie.
Jednakże właściwość ta słabnie ze wzrostem grubości blachy.
Podgrzewanie acetylenem stali S460G2+M wpływa na osiągnięcie wymaganej temperatury szybciej niż w przypadku trzech
pozostałych stali: P460NL1, S690QL S960QL.
Rozpatrując strukturę płomieni poszczególnych gazów, można zauważyć, że jądro płomienia acetylenu jest dużo większe niż
propanu i metanu, gdzie zaobserwowano większą kitę płomienia. Wynikiem tej różnicy jest to, że w przypadku podgrzewania
acetylenem ciepło jest wprowadzane do elementu szybciej niż
gdy używa się innych gazów. Podczas prób ustalono, że powierzchnia elementu próbnego nie jest przegrzewana w żadnym
punkcie – brak zmiany struktury. Podczas prób należało unikać
uszkodzenia powierzchni. W związku z tym wyrywkowo mierzono temperaturę na powierzchni przy użyciu pirometru. Przez
krótki czas, gdy płomień przechodził przez element, temperatura
na powierzchni była o ok. 50ºC wyższa. Gdy płomień przesuwał
się dalej, temperatura na powierzchni szybko wyrównywała się
z temperaturą na dolnej stronie elementu.

Ocena prób
Poniżej poddano szczegółowej analizie badane próbki, które porównano z odpowiednimi badaniami materiałów
w celu zobrazowania zmian we właściwościach mechanicznych.
Z badanych elementów pobrano różne próbki – do prób rozciągania w kierunku podłużnym i poprzecznym, do udarowych prób
zginania w kierunku poprzecznym oraz do badań mikrograficznych. Dalsze próbki pobrano z kilku badanych elementów do
oznaczenia zawartości wodoru.
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Wpływ rodzaju gazu na proces korozji

W oparciu o obserwację procesów można wyciągnąć wnioski
dotyczące tworzenia się warstwy korozyjnej na skutek oddziaływania metanu i propanu. Proces korozji jest intensyfikowany
na skutek wcześniejszego czyszczenia strumieniowo-ściernego
powierzchni. Warstwy rdzy i zgorzeliny opóźniają proces korozji
przez hamowanie przepływu elektronów. Zjawisko to regulowano
przez zastosowanie do podgrzewania płomienia od neutralnego
do lekko utleniającego. Spalanie następuje w dwóch etapach,
ponieważ nie ma wystarczającej ilości tlenu, aby mogło przebiegać w reakcji jednostopniowej. Dwustopniowy proces spalania
przy zastosowaniu propanu opisują równania (1) i (2), natomiast
acetylenu – równania (3) i (4), a także (2):
C3 H8 + 4O2 → 2CO + 4H2O + CO2
2CO + O2 → 2CO2
C2H2 + O2 → 2CO + 2H
2H +O → H2O

(1)
(2)
(3)
(4)

Równania reakcji z zastosowaniem metanu pominięto, ponieważ reakcje te przebiegają podobnie jak przy spalaniu propanu.
Równanie (1) pokazuje, że podczas spalania propanu wytwarza się czterokrotnie więcej wody niż przy spalaniu acetylenu – równania (3) i (4). Po zapaleniu palnika następuje gromadzenie się wody wydzielonej z płomienia, w wyniku kondensacji
pary wodnej na powierzchni elementu. Proces ten jest widoczny,
gdy stosuje się propan i metan. Natomiast acetylen podawany jest z wyższą prędkością przepływu oraz wytwarza silniejszy płomień niż propan i metan. A zatem przy użyciu acetylenu
następuje bardzo silne usuwanie wody z powierzchni. Wysoka
temperatura płomienia i wyraźne jądro płomienia powodują
szybkie odparowanie skroplonej wody. Szybkie przekraczanie
punktu rosy zapobiega skraplaniu pary wodnej. Punkt rosy spalin pochodzących ze spalania acetylenu wynosi 42ºC. Szybki
wzrost temperatury w ogrzewanym elemencie przyczynia się do
zapobiegania osadzaniu się skroplin na powierzchni elementu.
Przytoczone okoliczności oznaczają, że nie występuje dostateczna ilość wilgoci, która jest potrzebna do wydzielenia jonów
OH¯ i zainicjowania procesu korozji. Oznacza to, że powierzchnia ogrzewanego elementu pozostaje metalicznie połyskująca.
Oddziaływania te mają miejsce także w przypadku metanu
i propanu. Gazy te dają słaby płomień i wykazują względnie niską
prędkość przepływu w porównaniu z acetylenem. Wytwarzają też
płomień charakteryzujący się długą kitą. Usuwa to wodę przed
płomieniem, ale może prowadzić do osadzania się skroplin po bokach palnika. Wyższy punkt rosy spalin (55ºC dla propanu i 59ºC
dla metanu) sprzyja także powstawaniu skroplin na powierzchni
elementu. Potrzebny jest dłuższy czas do osiągnięcia tej wartości
temperatury na elemencie, co umożliwia przebieg procesu korozji.
Poniższy przykład pokazuje w wartościach liczbowych, ilość
wody wytwarzającej się podczas spalania 1 m3 paliwa gazowego. Na podstawie równań (1) do (4) widać, że uzyskuje się
4 mole wody (4 x 18g) w wyniku procesu spalania 1 mola propanu (44g). Natomiast tylko 1 mol wody powstaje ze spalenia
1 mola acetylenu (C2H2 – 26 g). Proporcja dla propanu wynosi
1:1,636, a dla acetylenu 1:0,6923. Ponadto, propan ma gęstość
1,871 kg/m3, a acetylen 1,1 kg/m3 w stanie gazowym pod ciśnieniem 1 bara, w temperaturze 15ºC. Te warunki wstępne uważane są za wystarczające dla prowadzonych prób. Przy spalaniu
1 m3 propanu wytwarza się 3,061 kg wody, natomiast przy spalaniu acetylenu tylko 0,7615 kg. Jednakże woda ta nie wydziela się w 100% w postaci skroplin. Po przekroczeniu odpowiednich punktów rosy woda odparowuje. Przeprowadzone próby
uwzględniają całkowite spalanie. O 17% więcej wody uwalnia
się, gdy podgrzewa się metanem niż propanem.
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Podsumowanie
Przeprowadzone próby podgrzewania wykazują, że płomień
acetylenu ze sprężonym powietrzem jest najbardziej efektywny
spośród badanych płomieni. Płomień ten umożliwiał szybsze
osiągnięcie wymaganej temperatury w porównaniu z płomieniem uzyskanym z dwóch pozostałych gazów. Podczas gdy różnica czasu potrzebnego do podgrzania elementów propanem
i metanem do 150ºC, w porównaniu z acetylenem wynosiła tylko 30% i 40%, to przy nagrzewaniu do 300ºC zwiększyła się
odpowiednio do 60% i 76%. Podgrzewanie do 300ºC metanem
i propanem wykazało, że gazy te szybko osiągają maksymalną
temperaturę spalania, co rozpoznawalne jest po płaskim przebiegu krzywej. W przypadku acetylenu, prawie liniową postać
wznoszącej się krzywej obserwuje się jeszcze przy 300ºC. Jedną z najważniejszych obserwacji z przeprowadzonych prób jest
tworzenie się wody kondensacyjnej na powierzchni podgrzewanego elementu. Wynika to z wysokiej zawartości wodoru w metanie i propanie. Woda odparowuje z powierzchni, gdy element
się ogrzewa, ale wiele śladów korozji pozostaje. Na dalszych
etapach przetwarzania materiału, takich jak spawanie lub obróbka powierzchniowa, może to prowadzić do przedwczesnego
zniszczenia wytworzonej konstrukcji.
Badanie poszczególnych gazów palnych i ich wpływu na proces ogrzewania wskazuje, że acetylen jest najbardziej korzystny.
Po ukończeniu prób nagrzewania przeanalizowano właściwości
mechaniczne. Wykazały one przede wszystkim, że można wykluczyć dyfuzję wodoru do wnętrza podgrzewanego przedmiotu.
Ponieważ powierzchnia nie stapia się, a wodór nie jest obecny
w postaci atomowej, nie ma możliwości wzbogacenia materiału
w wodór pod powierzchnią materiału.
Inne próby mające na celu ocenę właściwości mechanicznych wykazały również, że podgrzewanie nie powoduje przewidywanych szkodliwych skutków dla obrabianych elementów.
Pomimo podgrzewania różnymi gazami i do różnej temperatury
wytrzymałość na rozciąganie pozostawała niezmienna. Próby
udarności w niższych temperaturach wykazały, że podgrzewanie
nie ma wpływu na udarność. Próba twardości również nie wykazała zmian związanych z rodzajem gazu palnego i stosowaną
temperaturą.

Rys. 3. Płomień acetylenu ze Rys. 4. Płomień propanu ze
sprężonym powietrzem
sprężonym powietrzem

Rys. 5. Płomień metanu ze sprężonym powietrzem
Sven Selling,
Ronald Steusloff

Porównanie techniki spawania elektrodami otulonymi
z drutami proszkowymi rutylowymi i zasadowymi
Spawanie z kontrolą temperatury
jeziorka spawalniczego
Przed przystąpieniem do analizy technik spawania drutem proszkowym przeanalizowano wpływ temperatury jeziorka spawalniczego na wykonanie przetopu. W tym celu
wykonano eksperyment spawania metodą 136 i 111 z dodawaniem drutu do jeziorka spawalniczego jak w metodzie TIG
(rys. 1). W metodzie TIG temperaturę jeziorka reguluje się
długością łuku i intensywnością dodawania drutu. W eksperymencie wykonano warstwę przetopową przy dużej szczelinie z dodawaniem drutu do jeziorka spawalniczego. Ocenie
podlegały przełomy. Dodawanie drutu od środka rury jest
bezpieczniejsze, gdyż przetopienie drutu świadczy o przetopieniu materiału elementów spawanych. Dodawanie drutu od
strony elektrody w przypadku spawania elektrodą zasadową
jest znacznie trudniejsze, a w przypadku drutu proszkowego niemożliwe, ponieważ szybkość topienia rurki jest dużo
większa niż szybkość topienia pręta i przy spawaniu drutem
proszkowym jeziorko spawalnicze jest już dosyć zimne.
Spawanie z dodatkowym drutem przy wykonywaniu warstwy przetopowej wymaga wykonywania końcem elektrody
płaskich zygzaków, podobnie jak podczas spawania metodą
STT. Zatem podczas spawania elektrodami i drutami proszkowymi z dodatkiem proszku metalicznego, obniżającego temperaturę jeziorka spawalniczego, należy wykonywać bardziej
płaskie zygzaki.

a)

b)

c)

Rys. 1. Spawanie łukowe w pozycji PF z dodatkiem drutu: a) spawanie elektrodą zasadową z dodatkiem drutu od strony łuku elektrycznego, b) spawanie elektrodą zasadową z dodatkiem drutu
od strony przetopu, c) spawanie metodą MAG drutem proszkowym
z dodatkiem drutu od środka rury

Spawanie w pozycjach przymusowych
Projektowanie elektrod i drutów proszkowych oparte było
na dwóch konkurujących ze sobą koncepcjach: chemicznej
i technologicznej. Koncepcja chemiczna polegała na tym,
że chemicy próbowali ustalać skład chemiczny stopiwa na
podstawie reakcji chemicznych. Koncepcja technologiczna,
preferowana przez inżynierów mechaników, polegała na intuicyjnym dodawaniu składników i ocenie ich wpływu na właściwości wytrzymałościowe i spawalnicze elektrody.
Koncepcja chemiczna wymagała dużej powtarzalności
i czystości składników służących do produkcji elektrod.
Ponieważ w latach 80. brakowało składników, należało

opracować takie receptury, przy których właściwości elektrod
otulonych nie zależały od ich czystości. Typowym przykładem takiej elektrody była elektroda połączeniowa EP, zwana
przez spawaczy „końską” (mocna jak koń), która nawet po
zamoczeniu w wodzie dawała stopiwo o małej ilości wodoru.
Problemem była natomiast zawartość ok. 30% drogiego żelazo-manganu.
Prym w tworzeniu receptur elektrod Huty Baildon wiedli
technolodzy, a nie chemicy. Dopiero po zakupie tej fabryki
przez firmę ESAB pojawiły się precyzyjne receptury, opracowane przez angielskich chemików i zastosowano czyste
składniki do produkcji elektrod. Dodatkowo, nowa technologia sproszkowania manganu przez rozpylanie i cienka warstwa tlenków na powierzchni proszku uniemożliwiły reakcję
żelazo-manganu ze szkłem wodnym i wytwarzanie wodoru
atomowego w procesie produkcji elektrod.
Zanikł wówczas podział, według którego elektrody rutylowe mają dużą ilość wodoru, a elektrody zasadowe wymagają
dodatniego bieguna przy spawaniu.
W tej części artykułu podjęta zostanie problematyka doboru technik spawania do właściwości drutów proszkowych
i elektrod wynikających z wymagań norm europejskich i ISO.
Według technologów mechaników w produkcji elektrod
do spawania w pozycji sufitowej i pionowej istotny jest efekt
formowania łuku przez otulinę przypominający lufę karabinu tworzoną przez otulinę elektrody. W przypadku elektrody
zasadowej nie ma z tym problemu, natomiast w przypadku
elektrod rutylowych stosowanych do spawania stali austenitycznej wymagane jest wydłużenie łuku elektrycznego. Rysunek 2 prezentuje, efekt lufy, który powoduje koncentrację
uderzenia gorących gazów w podłoże, duże ciśnienie łuku
i dobre rozprowadzanie metalu i żużla w jeziorku. Elektrody
otulone, aby uzyskać efekt lufy, wymagają utrzymania długości łuku większej niż 3 mm.
Zgodnie z rysunkiem 3 uzyskanie efektu lufy dla elektrod
otulonych i drutów proszkowych wynika z odmiennej budowy.
W przypadku drutu proszkowego (rys. 3a) efekt lufy tworzy metalowa osłonka drutu – efekt ten będzie zachodził dla drutów
z wypełnieniem, które się mocno zgazowuje (druty rutylowe).
Według rysunku 3b w przypadku elektrod otulonych efekt lufy
tworzy otulina, która ulega wolniejszemu roztapianiu i zgazowaniu niż metalowy rdzeń elektrody, czyli występuje dla elektrod zasadowych. Jak pokazano na rysunkach 3c i 3d, zarówno elektrody rutylowe, jak też druty proszkowe zasadowe mają
podobne cechy i utrudnione możliwości tworzenia efektu lufy.
Przy użyciu proszku zasadowego zgazowanie proszku jest
małe i rdzeń topi się podobnie jak osłonka – bez efektu lufy,

Rys. 2. Wpływ długości łuku na jego formowanie w przypadku zastosowanie elektrod zasadowych i rutylowych
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Wpływ typu żużla na technikę wykonywania lica

Rys. 3. Porównanie formowania łuku elektrycznego przez druty proszkowe rutylowe i zasadowe w zakresie możliwości formowania łuku efekt lufy karabinu a, b): a) drut proszkowy rutylowy P,
b) elektroda zasadowa B, c) drut proszkowy zasadowy B, d) elektroda rutylowa R

a łuk jest mało skoncentrowany. Zastosowanie elektrod rutylowych powoduje szybkie zgazowanie otuliny brak skoncentrowanego łuku. W przypadku elektrody celulozowej, prawie wybuchowe zgazowanie otuliny powoduje dodatkowe uderzenie
gazów w jeziorko spawalnicze.
Te rozważania prowadzą do wniosku, że druty proszkowe mają odwrotne właściwości, niż elektrody otulone o podobnym typie otuliny jak rdzeń drutu proszkowego. Należy
dodać, że druty proszkowe rutylowe nie mają takich właściwości pochłaniania wilgoci jak elektrody rutylowe i tylko przyzwyczajenia mogą prowadzić do preferowania przez przemysł energetyczny drutów proszkowych zasadowych.
W tablicy podano możliwe dla różnych typów otuliny elektrod i rdzenia drutów proszkowych kształty ruchów bocznych
podczas wykonywania przetopu i lica. Uznano, że elektrody
kwaśne stosowane do spawania wanien cynkowniczych mają
właściwości pośrednie pomiędzy elektrodami rutylowymi i zasadowymi, pomimo że spawacze twierdzą że ich właściwości
są bliższe elektrodom rutylowym. W przypadku lica podano
możliwe typy ruchów bocznych, przy czym trudności od strony lewej do prawej drugiego wiersza tablicy. Oznacza to, że
jeżeli można wykonać ruchy pokazane w prawym dolnym
rogu, to można również wykonać ruchy pokazane w lewym
dolnym rogu, ale nie odwrotnie.
Z tablicy wynika, że łuki wykonywane w czasie spawania
warstwy przetopowej są odwrotne, niż łuki powstające podczas wykonywania warstw wypełniających i lica.
Adaptacja techniki szkolenia astronutów przez firmę
Technokonstrzeębski Co sp. z.o.o. w Krakowie umożliwia
wprowadzenie do mózgu skojarzeń logicznych, które by
z dużą prędkością sterowały kordynowcją ruchu z obserwacją przy spawaniu. Brakowało precyzyjnego opisu. Dopiero
badania instytutu łacznenia Metali w krakowie stworzyły
podstawę dla światowego rozwoju technik szkolenia.

a)

b)

Rys. 4. Porównanie kształtu ściegów zakosowych spoin pachwinowych: a) spoina wklęsła, b) spoina wypukła
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Według naukowców z Instytutu Patona w Kijowie istotne
są następujące właściwości żużli spawalniczych: gęstość,
lepkość, temperatura topnienia, temperatura twardnienia,
ciastowatość, zwilżalność. W dostępnych publikacjach analizowany jest wpływ sposobu wykonywania zakosów na
spływanie ciekłego metalu i kształt spoiny pachwinowej.
Wykonując w pozycji pionowej łuki boczne, powoduje się
ściąganie ciekłego metalu z góry na dół: ze środka na boki
(spoina wklęsła – rys. 4a) lub z boków do środka (spoina
wypukła – rys. 4b). Właściwości żużla mogą te możliwości
ograniczyć. W przypadku spawania elektrodami zasadowymi, spawania MAG pełnym drutem i drutem proszkowym rutylowym szybko krzepnącym, wszystkie ruchy pokazane na
rysunku 5 są dostępne. Żużel zasadowy charakteryzuje się
dużą różnicą temperatury mięknięcia w granicach 200÷300˚C
(1600÷1300˚C), pokrywa prawie całe jeziorko i umożliwia
rozpływanie się ciekłego metalu pod żużlem, który zmniejsza
szybkość krzepnięcia.
Natomiast żużel rutylowy szybko krzepnie, podtrzymując ciekły metal, ale szybkie krzepnięcie jeziorka, odciętego
zakrzepniętym żużlem od oddziaływania łuku, powoduje, że
ścieg jest garbaty. Z tego względu, przy wykonywaniu lica
elektrodą rutylową niezbędne jest ściąganie ciekłego metalu
z góry do dołu, aby rozprowadzić go na boki. Elektroda zasadowa umożliwia również ściąganie ciekłego metalu z boków
do środka i układanie grubszej warstwy pomimo braku podtrzymywania przez żużel ciekłego metalu.
Przy niskiej temperaturze jeziorka spawalniczego w trakcie spawania drutami proszkowymi zawsze całe jeziorko jest
pokrywane rozpływającym się żużlem i wtedy ważniejsza
jest możliwość podtrzymania ciężkiego jęzkiorka przez żużel
drutów proszkowych radykalnych szybkokrzepnących i efekt
zaciskania „lutu karbinu” umożliwiający odsunięcie żużlu.
Na rysunku 6 przedstawiono porównanie sposobów spawania elektrodą zasadową i rutylową. Łuki wykonywane elektrodą zasadową i elektrodą rutylową są odwrotne.
Wykonywanie przetopu związane jest z odprowadzaniem
żużla i podtrzymywaniem ciekłego metalu podczas wykonywania warstwy przetopowej. Dlatego elektrodą rutylową
trzeba wykonywać ruchy do przodu lub do tyłu wzdłuż jednej i drugiej krawędzi rowka po to, aby odprowadzić żużel
do szczeliny i schłodzić jeziorko spawalnicze. W polskim
przemyśle stoczniowym często stosowane jest spawanie dużym prądem z gwałtownymi ruchami do góry i z powrotem
do jeziorka – stosowane są specjalne elektrody opracowane
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Rys. 5. Wpływ kształtu
wykonywania ruchów
bocznych na grubość
warstwy
układanej
w pozycji PF

Tablica. Porównanie techniki spawania elektrodami otulonymi i drutami proszkowymi
Warunki
procesu

Elektroda rutylowa
Drut proszkowy
zasadowy

Elektroda kwaśna
Drut proszkowy
metaliczny

Elektroda zasadowa
Drut proszkowy
rutylowy

Przetop

Rys. 6. Różnice w sposobie wykonywania ruchów
zakosowych przy spawaniu przetopów i wypełnień elektrodą zasadową
i elektrodą rutylową

Wypełnienie

w Hucie Baildon. Kiedy firma była przejmowana przez
ESAB, zmieniono recepturę i sprzedano stoczni elektrody
o tych samych właściwościach mechanicznych, lecz innych
właściwościach żużla, pod tą samą nazwą, co spowodowało
dużą wadliwość złączy.
Biegunowość ujemna elektrod rutylowych i elektrod zasadowych wpływa na szybkość stapiania elektrody i głębokość
wtopienia w podłoże, i co z tym związane, odprowadzanie
ciepła topienia i obniżanie temperatury jeziorka. Ma to też
wpływ na zachowanie się ciekłego metalu podczas wykonywania przetopu. Większość producentów elektrod otulonych
wytwarza elektrody zasadowe, umożliwiające spawanie przy
biegunowości dodatniej i ujemnej. W przypadku braku takich
elektrod wykorzystuje się metodę przedstawioną w Soldadura y Tecnologias de Union cyklicznego wciskania elektrody
zasadowej w jeziorko spawalnicze i jarzenia się łuku wewnątrz otuliny pod lustrem ciekłego metalu.
Przyspiesza to znacznie szybkość stapiania podłoża,
odbieranie ciepła topienia, obniżanie temperatury jeziorka
i możliwość sterowania procesem wykonywania warstwy
przetopowej. W przypadku zbyt dużego albo zbyt długiego przetrzymywania elektrody w jednym miejscu następuje
zwiększenie powierzchni jeziorka oraz wzrost temperatury
i masy jeziorka, co może prowadzić do wycieku. Można tego
uniknąć przez odsunięcie elektrody w kierunku materiału
grubszego do przodu lub do tyłu. Jeżeli gołym drutem i elektrodą zasadową, której żużel nie podtrzymuje ciekłego metalu, niezbędne jest odsunięcie elektrody do tyłu i na bok do
miejsca o większej grubości i lepszym odprowadzaniu ciepła.
W przypadku elektrody rutylowej odsunięcie do tyłu powoduje powstanie zażużlenia, a przesunięcie do przodu sprawia,
że szybko krzepnący żużel podtrzymuje i chroni jeziorko przed
zagazowaniem i zaporowaniem. W przypadku przesunięcia
zasadowej elektrody do przodu (przystosowanej do spawania na biegunie ujemnym) sytuacja się nie zmienia, natomiast
przy użyciu zwykłej elektrody zasadowej, biegunie dodatnim i
ruchu elektrody do przodu żużel zalewa krawędzie, i podczas
cofania i próby wciskania przywiera do elektrody uniemożliwiając spawanie. Dlatego przy wykonywaniu przetopu zwykłą elektrodą zasadową EB150 Baildon przy wzroście oczka
należy odsuwać elektrodę na boki do tyłu. W przypadku spawania MAG gołym drutem jest możliwe wykonywanie ruchów
do przodu, ale większa skuteczność sterowania temperaturą jeziorka jest, wówczas gdy odsuwa się elektrodę do tyłu
i na boki, jak pokazano w tablicy. W tablicy odpowiedniemu
typowi elektrod przyporządkowano typ drutu proszkowego
– wyjątkiem jest wykonywanie przetopu bez podkładki ceramicznej. Wiąże się to z możliwością podtrzymywania żużla
podczas wykonywania przetopu.

Wpływ dynamiki ruchów
Szybkie płaskie ruchy boczne powodują, że elektroda zlokalizowana jest nad początkiem jeziorka, zwiększa się wtopienie, odbierane jest ciepło topienia, obniża się temperatura
jeziorka spawalniczego i łatwiej jest sterować dużą ilością
ciekłego metalu i żużla. Duża szybkość stapiania powoduje, że dynamika ruchów bocznych drutów proszkowych jest
nawet 3 razy większa niż elektrod otulonych. Druty zwijane
wymagają większej prędkości ruchów bocznych niż druty
rurkowe. Spawanie wydajnymi drutami proszkowymi zasadowo-metalicznymi firmy ESAB umożliwia wydajne spawanie
w pionie blach o grubości 16 mm trzema ściegami (wraz
z przetopem). Duża ilość żużla wymaga jednak bardzo szybkich płaskich ruchów bocznych.

Wnioski
1. 	Możliwy jest dobór techniki spawania wg norm ISO dla
elektrod otulonych i drutów proszkowych.
2 Technika spawania drutami proszkowymi rutylowymi
szybko krzepnącymi ze względu na efekt lufy karabinu
jest zbliżona do techniki spawania elektrodami zasadowymi.
3 Ze względu na właściwości żużla i koncentrację łuku elektrycznego ruchy elektrody wykonywane przy przygotowaniu przetopu i lica są odwrotne niż dla elektrod zasadowych i rutylowych.
4 Dodawanie proszku metalicznego wymaga szybkich, płaskich ruchów bocznych.
5 Zaciskanie łuku elektrycznego przypominające lufę karabinu tworzoną bądź przez otulinę, bądź przez osłonkę metalową drutu proszkowego, ma większy wpływ na
technikę spawania niż właściwości żużla.
6 Precyzyjny opis technik ręcznego spawania przez Instytut
Łączenia Metali zrobił milowy krok w światowym spawalnictwie
7 Zastosowanie techniko szkolenia astronautów umożliwiło
szybkie, nie kontrolowane przez świadomość, precyzyjne
sterowanie spawaniem wg wcześniej ustalonej logiki.

Ryszard Jastrzębski, Instytut Łączenia Metali w Krakowie
prof. Janusz Mikuła, Politechnika Krakowska
Mateusz Skarpetowski, Techspaw Wrocław
Joanna Żurek, Xdesign Świątniki Górne
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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
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