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Warszawa, 28 czerwca 2011 roku

85-lecie działalności
Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich
z okazji 85-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich
pragnę złożyć Panu Prezesowi, działaczom i pracownikom SIMP
serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.
85-letnia aktywność i dokonania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich mają nieocenione znaczenie dla prestiżu polskich środowisk technicznych
oraz rozwoju naszego kraju.
Pragnę wyrazić wielki szacunek i uznanie dla Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich i Jego osiągnięć w obszarze integracji środowiska
mechaników, kształcenia kadr, promocji innowacyjnej myśli technicznej i kontaktów
międzynarodowych.
Dzisiejszy Jubileusz jest sukcesem pokoleń działaczy i pracowników SIMP, przez lata
budujących obecną pozycję i autorytet Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny
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Wydarzenia

60 lat spawalnictwa w Politechnice Warszawskiej
Jubileuszowe Seminarium Zakładu Inżynierii Spajania
11 czerwca 2011, w Gmachu Nowym Technologicznym
Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85, odbyło się
uroczyste seminarium Zakładu Inżynierii Spajania, połączone ze zjazdem absolwentów. Uroczystość została zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Zakładu Inżynierii Spajania (uprzednio Katedry Spawalnictwa i Zakładu
Spawalnictwa). Obecnych było ok. 150 osób, w tym liczne
grono absolwentów z lat 1955-2010. Chwilą ciszy uczczono
pamięć niedawno zmarłego nestora polskiego spawalnictwa,
prof. dr hab. Stanisława Piwowara, byłego długoletniego kierownika Zakładu.
Uroczystego otwarcia dokonał obecny kierownik Zakładu,
prof. dr hab. inż. Jacek Senkara, który po powitaniu przybyłych gości przedstawił aktualne obszary aktywności naukowej i dydaktycznej jednostki, a także osiągnięcia naukowe
i wdrożeniowe jego pracowników, szczególnie w ostatnich
10 latach. Kulminującym akcentem uroczystości było uhonorowanie Zakładu najwyższym odznaczeniem przyznawanym
przez Sekcję Spawalniczą SIMP w uznaniu zasług dla polskiego spawalnictwa - Medalem im. S. Olszewskiego. Odznaczenie wręczył przewodniczący Kapituły Medalu, prof. dr hab.
inż. Andrzej Ambroziak z Politechniki Wrocławskiej, symbolicznie na ręce obecnego i dwóch poprzednich kierowników
Zakładu: dr h.c. prof. dr hab. Władysława Włosińskiego oraz
prof. dr hab. Andrzeja Kolasy. Odczytano listy gratulacyjne,
m.in. ZG Sekcji Spawalniczej SIMP, Instytutu Spawalnictwa,
AGH, Politechniki Częstochowskiej i Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Szczególny charakter uroczystości nadawali licznie
przybyli absolwenci, w tym z różnych krajów świata. Wielu zabierało głos na zasadzie „wolnej trybuny”. Wzruszające były niektóre spotkania po latach. Nie zabrakło okazji
do zwiedzenia laboratoriów Zakładu i rozmowy z obecnymi
i emerytowanymi pracownikami. Dyskusje i wspominki trwały
jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu spotkania.
W seminarium wzięły również udział firmy współpracujące z Zakładem: TÜV Nord, Promis, Supra Elco i Rywal-RHC.
Swoją działalnością pochwaliło się studenckie koło naukowe
„Joint”, którego członkowie czynnie uczestniczyli w organizacji spotkania.

Tekst: Lechosław Tuz
Fot.: Grzegorz Gontarz
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Jacek Słoma
Ireneusz Szczygieł
Andrzej Sachajdak

Modelowanie zjawisk cieplnych
w procesie napawania
Modelling of heat effects in the arc weld surfacing process
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych zjawisk występujących podczas napawania. Do modelowania zjawisk w spawalniczym łuku elektrycznym:
topienia, krystalizacji, generacji ciepła oraz przepływów
wielofazowych użyto pakietu CFD Fluent. Opracowano
model 3D wycinka blachy 50 x 30 x 6 mm napawanej
metodą GMA drutem litym o średnicy 1,2 mm. Skoncentrowano się głównie na zaprezentowaniu rozkładu temperatury w czasie, badano proces topienia materiału dodatkowego do spawania, a następnie krystalizacji jeziorka
oraz przenoszenie stopionego metalu w łuku spawalniczym. Przeprowadzono również wstępną weryfikację
modelu, porównując wyniki z obrazem zarejestrowanym
przez szybką kamerę z prędkością 1000 klatek/s.

The results of numerical calculations of phenomena
which occur in the arc weld surfacing was presented in the
paper. The CFD Fluent package was used for modelling
the following phenomena in the electric arc: melting, solidifying, generation of heat and multiphase flows. The 3D
model of a 50 x 30 x 6 metal plate cutaway padded with
the use of the GMA method with a wire of 1.2 mm diameter was developed. The presentation of the distribution of
temperature in time, the process of melting and later solidifying of the material, as well as the transport of the material from the arc to the padding weld were focused the
article. The initial verification of the model by comparition
the results with a picture recorded by 1000 frames/second
fast camera was shown.

Wstęp
W artykule badano zjawiska cieplne występujące
w spawalniczym łuku elektrycznym podczas procesu
napawania. Celem pracy było przygotowanie modelu numerycznego przy wykorzystaniu komercyjnego
pakietu CFD do symulowania procesu napawania ze
szczególnym naciskiem na zjawiska wymiany ciepła
w obszarze działania spawalniczego łuku elektrycznego. Podstawą pracy było zagadnienie intensyfikacji procesu napawania oraz odprowadzania ciepła z obszaru
łuku elektrycznego oraz układanej napoiny. Podobne
zjawiska obecnie są tematem prac badawczych prowadzonych na świecie [1]. Schemat badanego układu do
napawania GMA zaprezentowano na rysunku 1.
Głowica do napawania porusza się ruchem posuwistym. Łuk elektryczny powstający pomiędzy drutem
i napawanym materiałem powoduje topienie drutu,
Mgr inż. Jacek Słoma, dr hab. inż. Ireneusz
Szczygieł prof. PŚl., dr inż. Andrzej Sachajdak
– Politechnika Śląska.
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a siły elektromagnetyczne przyspieszają ruch kropel metalu w kierunku napawanej blachy, gdzie powstaje przesuwające się jeziorko napoiny. Spawalniczy łuk elektryczny nadtapia również napawaną blachę – następuje

Rys. 1. Model układu do napawania GMA
Fig. 1. Model of GMA surfacing station

wymieszanie materiału stopionego z materiałem dodatkowym do spawania. Jest to zjawisko pożądane dla
skutecznego i trwałego połączenia napoiny z napawaną
blachą. Jednak nadmierne wymieszanie materiału napoiny i blachy jest niekorzystne ze względu na właściwości napoiny. Jakość napoiny zależy też od szybkości jej
krystalizacji – tym lepsza napoina, im krystalizacja przebiega szybciej. Procesy te są zależne od prędkości posuwu uchwytu spawalniczego, mocy łuku i zdolności do
odprowadzania ciepła z układu [2]. Parametrem, który
powinien uwzględnić te zależności, jest energia liniowa
spawania. Zależy ona wprost proporcjonalnie od iloczynu natężenia prądu spawania I i napięcia łuku elektrycznego U i odwrotnie proporcjonalnie od prędkości spawania vsp, co opisuje zależność:
				

(1)

Jednak nie jest możliwe nieskończone zwiększanie
prędkości spawania oraz prądu spawania i napięcia
łuku elektrycznego. W pewnym momencie ograniczenia
związane z odprowadzaniem ciepła z napawanego materiału uniemożliwiają wzrost tych parametrów. Modelowanie numeryczne może być narzędziem do określenia
optymalnego ze względu na właściwości napoiny zakresu energii liniowej spawania.

Model matematyczny procesu
Model numeryczny przepływu masy i energii
w pobliżu spawalniczego łuku elektrycznego podczas
napawania przygotowano przy użyciu pakietu CFD
Ansys-Fluent 12.1 [3]. Modelowanie zjawisk fizycznychych oparto na zasadzie zachowania masy, równaniu
transportu masy, równaniu pędu, modelu turbulencji
k-epsilon, modelu przepływów wielofazowych VOF
(volume of fluid) i opisano równaniami 2÷13.
Zasada zachowania masy (równanie ciągłości)
		

(2)

gdzie: ρ – gęstość, kg/m3; t – czas, s; v – wektor prędkości, m/s.

Równanie transportu masy
			

		

(4)

gdzie: p – ciśnienie, Pa; g – przyspieszenie ziemskie, m/s2,
µ – lepkość dynamiczna, kg/ms.

W obszarze krystalizacji przepływy modelowano jak
dla ciała porowatego. Założono, że porowatość w każdej komórce jest proporcjonalna do udziału frakcji ciekłej, natomiast w całkowicie zestalonych obszarach porowatość jest równa zeru – nie wyznaczano wówczas
pola prędkości. Ujemne żródło momentu uwzględniające krzepnięcie materiału wyznaczano z następującego
wzoru:
		

(5)

gdzie: β – udział objętościowy fazy ciekłej, ε – mała liczba (0,001)
zapobiegająca dzieleniu przez zero, Amush – stała obszaru krystalizacji, v – prędkość ciała stałego wynikająca z wyciągania zestalonego
materiału z obszaru obliczeń.

Równanie energii
Zjawisko krystalizacji/topienia opisuje równanie
energii
		

(6)

Model VOF traktuje entalpię H oraz temperaturę T,
jako zmienne uśrednione względem udziałów masowych faz:
		

(7)

gdzie entalpię Hq dla każdej fazy opiera się na cieple właściwym tej fazy, cieple utajonym i temperaturze
uśrednionej dla obu faz. Właściwości p oraz k (przewodność cieplna) są uśrednione dla obu faz. Udział
fazy ciekłej β określany jest jako:
		
		

β=0
β=1

jeśli T < Tsolidus
jeśli T > Tliquidus

						
(3)

gdzie: mqp– strumień masy z fazy q do fazy p, mpq– strumień masy
z fazy ρ do fazy qq, α – udział objętościowy fazy q, pq – gęstość fazy q,
kg/m3; vq – prędkość wektorowa fazy q, m/s.

(8)
(9)
(10)

Wartość ciepła utajonego (zmiany fazy) można
przedstawić jako ciepło utajone materiału L
			

ΔH = βL		

(11)

Równanie pędu
Pojedyncze równanie pędu rozwiązane w domenie
i wynikowe pole prędkości jest przypisane obu fazom.
W przedstawionym poniżej równaniu pędu właściwości
substancji przyjęto proporcjonalnie do udziału objętościowego faz.

Wartość ciepła utajonego może mieć wartość zero
dla ciała stałego, a L dla cieczy.
Człon źródłowy Q zawiera udział promieniowania
cieplnego wyliczanego przy użyciu metody Discrete
Ordinate oraz inne objętościowe źródła ciepła, w tym
energię wydzielaną w łuku elektrycznym:
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gdzie:

					

(12)

(13)

oraz: IEA – natężenie prądu spawania, A; UEA – napięcie łuku elektrycznego, V; VEA – objętość łuku elektrycznego, m3.

Założenia modelu

6

–
–
–
–

prędkość posuwu drutu 0,02 m/s,
temperatura otoczenia tam = 20°C,
ciśnienie otoczenia pam= poper= 101 325 Pa,
na dolnej powierzchni napawanej płyty założono
współczynnik wnikania ciepła a = 30 W/(m2 x K),
– temperatura otoczenia 300 K,
– prędkość posuwu elektrody względem napawanej
płyty 0,0026 m/s,
– obszar ograniczono warunkiem brzegowym typu
presure-outlet mającym odzwierciedlać oddziaływanie obszaru spawania z otoczeniem.
Ponieważ modelowanie zjawisk topienia i krystalizacji wraz z przepływami wielofazowymi nadal jest zagadnieniem skomplikowanym, na granicy możliwości
pakietów CFD takich jak Fluent, obliczenia prowadzono wieloetapowo od zjawisk najprostszych po najbardziej złożony model według następującego schematu:
– przepływ gazu osłonowego,
– przepływ gazu osłonowego oraz krystalizacja napoiny,
– przepływ gazu osłonowego, krystalizacja napoiny,
topienie drutu.

Przedstawiony przypadek 3D obejmował wycinek
50 x 30 mm blachy 500MC grubości 6 mm o następujących właściwościach materiałowych: gęstość
7850 kg/m3, temperatura liquidus 1520°C, temperatura
solidus 1350°C, ciepło właściwe 460 J/(kg x K), ciepło
topnienia 272 kJ/kg.
Napawanie wykonano drutem Autrod 13.91 o średnicy 1,2 mm.
Geometrię wykorzystaną w modelu numerycznym
wraz z naniesioną siatką pokazano na rysunku 2.
Obszar analizy podzielono na 2 miliony komórek
wielościennych (polyhedra), wykorzystując symetrię
układu. Dodatkowo wydzielono obszar łuku elektrycznego pomiędzy drutem elektrodowym a napawaną
płytą. W obszarze tym zastosowano funkcje opisujące
wydzielanie się energii cieplnej z łuku elektrycznego
w postaci członu źródłowego w równaniu energii.
Głowica urządzenia spawalniczego z elektrodą przesuwa się równolegle do płyty z prędkością
0,0026 m/s. Jednocześnie następuje topienie i posuw
drutu elektrodowego z prędkością 0,02 m/s w kierunku
płyty. Natężenie przepływu gazu osłonowego (argonu)
wynosi 12 l/min. Wartości te odpowiadają standardowym parametrom napawania.
Założono następujące warunki brzegowe:
– natężenie przepływu gazu osłonowego 12 l/min,

Na rysunkach 3÷6 przedstawiono wyniki obliczeń
numerycznych dla analizowanego przypadku. Głównym celem obliczeń dla badanego zjawiska napawania jest rozkład temperatury oraz warunki rozpływu
ciepła z obszaru spawalniczego łuku elektrycznego.
Jednakże bezpośredni wpływ na badany rozkład ma
wiele innych zjawisk biorących udział w procesie napawania. Jest to główną z przyczyn, które powodują,
że modelowanie takiego procesu jest nadal niezwykle
trudne i czasochłonne oraz wymaga wprowadzania
wielu uproszczeń. Rysunki zamieszczone w artykule przedstawiają wyniki symulacji zjawisk mających
wpływ na wynikowe pole temperatury. Na rysunku 3

Rys. 2. Przekrój modelu wraz z siatką
Fig. 2. The cross section of model with grid

Rys. 3. Ułożenie materiału po 1 sekundzie
Fig. 3. The padding weld after 1 second
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Wyniki obliczeń numerycznych

przedstawiono udział napawanego materiału podczas
symulacji przepływu substancji w badanym układzie.
W przybliżeniu taki rozkład można traktować jako
sposób ułożenia napoiny na napawanym materiale.
Na rysunku 4 przedstawiono wyniki symulacji procesu krystalizacji napawanego materiału. Rozkłady
temperatury pokazane na rysunkach 5 i 6 należy
traktować jako wynik końcowy symulacji, na podstawie którego wnioskować można np. o przewidywanej
jakości spoiny.

Dokumentowanie
procesu

Rys. 4. Krystalizacja materiału po 1 sekundzie
Fig. 4. Crystalization of material after 1 second

Przeprowadzono wstępną walidację modeli przez
filmowanie rzeczywistego procesu za pomocą szybkiej
kamery. Badano spawanie dwoma rodzajami łuku: łukiem impulsowym i łukiem zwarciowym.
Parametry napawania przedstawiono w tablicy I. Na
rysunku 7 przedstawiono sekwencję napawania klatka
po klatce, na której można zaobserwować różnice pomiędzy dwoma rodzajami łuku spawalniczego. W łuku
zwarciowym (rys. 7a i 7b) widoczny jest ciągły strumień
topionego metalu. Przy łuku impulsowym (rys. 7c i 7d)
widoczna jest powstająca kropla, tzw. mostek, a nstępnie jarzący się łuk.

Rys. 5. Temperatura po 1 sekundzie – przekrój wzdłuż płaszczyzny symetrii
Fig. 5. The temperature decomposition after 1 second – cross section along the plane of symmetry

a)

b)

c)

Rys. 6. Temperatura po 1 sekundzie – widok z góry
Fig. 6. The temperature decomposition after 1 second – the top view

d)

Rys. 7. Sekwencja napawania: a-b) łuk zwarciowy; c-d) łuk impulsowy
Fig. 7. The arc weld surfacing process: a-b) the dip-transfer arc,
c-d) the pulse arc

Tablica I. Parametry napawania
Table I. The parameters of process of the arc weld surfacing
Ustawienia spawarki
Przykłady

Natężenie
A

Napięcie
V

Posuw drutu
m/min

Rodzaj łuku
spawalniczego

1
2

230
230

26,0
26,3

6,8
8,4

zwarciowy
impulsowy

Ustawienia kamery
Uwagi

Ilość klatek/s
fps

Czas migawki
s

Uwagi

drut Autrod 13.91
drut Autrod 13.91

1.000
1.000

1/20.000
1/10.000

przesłona 11
przesłona 11

Przegląd spawalnictwa 7/2011

7

Porównanie wyników
Na rysunku 8 przedstawiono porównanie obrazów wizualnych z wynikami obliczeń numerycznych.
Mimo ograniczeń porównywania techniki wizualizacji z wynikami analitycznymi zaobserwowano pewne
prawidłowości – kształt jeziorka spawalniczego i krystalizującego się czoła napoiny został oddany prawidłowo. Zaobserwować również można strumień stopionego metalu przepływający od elektrody do jeziorka
spawalniczego. Świadczy to o poprawności założeń
przyjętych w modelu. Na podstawie analizy zdjęć obszaru napawania wyciągnięto także wnioski mogące

usprawnić działanie modelu w przyszłości, przede
wszystkim dotyczące kształtu i granic łuku elektrycznego czy odległości elektrody od napawanego materiału.

Wnioski
Opracowano wstępny model numeryczny napawania z uwzględnieniem topienia i krystalizacji napoiny w geometrii 3D. Wstępne obliczenia wykazują, że możliwe jest modelowanie przedstawionych
zjawisk za pomocą dostępnego obecnie sprzętu
komputerowego i oprogramowania, jednakże przy
bardzo krótkich skokach czasowych oraz dość długich czasach obliczeń.
Uzyskane sekwencje zdjęć mogą być podstawą
do wstępnej weryfikacji modeli numerycznych ze
względu na wyraźne podobieństwo kształtu jeziorka na symulacjach numerycznych oraz z pomiarów.
Planowany jest dalszy rozwój i usprawnienie
modelu numerycznego w celu skrócenia czasu obliczeń, co wydaje się warunkiem koniecznym dla
wykorzystania modelu w praktyce.
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Analiza wartości chwilowych
parametrów napięciowo-prądowych
w ocenie stabilności procesu
spawania elektrodą otuloną
Process stability evaluation of manual metal arc welding
using digital signals of welding current and voltage parameters
Streszczenie

Abstract

Rzeczywiste sygnały napięcia i prądu spawania stanowią źródło wielu cennych informacji na temat jakości
i stabilności procesu spawania. Przetworzone do postaci cyfrowej sygnały napięciowo-prądowe można poddać
analizie, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia
statystyczne, tj. wartość średnią prądu i napięcia (Iśr, Uśr),
odchylenie standardowe (σI, σU), współczynnik zmienności napięcia i prądu (KvI, KvU), czas zwarcia (Tz), czas
jarzenia (Tj), współczynnik Carrera (n), ilość zwarć, jak
również histogramy prądowo-napięciowe.
Badania eksperymentalne miały na celu sprawdzenie
możliwości wykorzystania przebiegów chwilowych napięcia i prądu spawania do opisu i oceny stabilności spawania elektrodą otuloną.
Na podstawie analizy wyników uzyskanych podczas
badań najistotniejsze z punktu widzenia opisu procesu oraz oceny stabilności jarzenia się łuku wydają się
wskaźniki napięciowe, wyliczone na podstawie wartości
chwilowych napięcia.

The experimental investigation has been carried out to
evaluate process stability for two rutile types of electrode
supplied with two type of DC power sources – traditional
3-phase-thyristor and inverter type. During welding tests
current and voltage signals were recorded separately with
the aid of A/D converter. On the basis of digital signals
obtained from each electrode type and power sources,
a number of statistical indicators have been computed,
such as current and voltage means (Iśr, Uśr), standard deviation (σI, σU), coefficient of variation (KvI, KvU), short circuit
time (Tz), arc burning time (Tj), Carrer factor (n) and average number of short circuits. Furthermore voltage and current histograms have been determined for each signals.
The experimental results reveal that the arc stability
can be successfully evaluate using analysis of current and
voltage signals. However, statistical indicators of voltage
signals has been proved as more useful for evaluation of
welding process.

Wstęp
Spawanie ręczne elektrodą otuloną jest najstarszą
metodą spawania łukowego stosowaną w praktyce. Pomimo rozwoju wielu bardziej zaawansowanych technologii spawania łukowego metoda 111 jest wciąż szeroko
stosowana przez różne gałęzie przemysłu, głównie ze
względu na wszechstronność oraz prostotę użycia.
Podczas spawania elektrodą otuloną w łuku spawalniczym stopieniu ulegają zarówno rdzeń metalowy,
jak i otulina elektrody. Powstające w wyniku stopienia składników otuliny gazy oraz ciekły żużel chronią
jeziorko spawalnicze przed dostępem atmosfery.
W skład otuliny elektrod wchodzą składniki żużlotwórcze,
Mgr inż. Benedykt Ślązak – Lincoln Electric Bester.

związki odtleniające materiał spoiny i stabilizujące łuk
oraz składniki ważne dla procesu wytwarzania, tj. lepiszcza i plastyfikatory masy otulinowej.
Do najważniejszych zadań otuliny zaliczane są:
tworzenie gazu w celu ochrony łuku oraz jeziorka przed
dostępem atmosfery, formowanie warstwy żużla na powierzchni spoiny w celu ochrony przed dostępem powietrza i tym samym poprawy właściwości mechanicznych stopiwa, wprowadzanie żelazostopów w celu
kształtowania odpowiedniego składu chemicznego
oraz poprawy właściwości mechanicznych stopiwa,
dostarczanie składników ułatwiających odgazowanie
i rafinację ciekłego jeziorka, a także stabilizacja procesu jarzenia dzięki składnikom obniżającym potencjał
jonizacji, tj. K, Na, Ti.
Jedną z najważniejszych cech, na którą zwraca
się uwagę w ocenie właściwości elektrod otulonych,
jest stabilność procesu spawania. Wiadomo bowiem,
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że jedynie stabilny proces gwarantuje uzyskanie spoiny o poprawnej geometrii, praktycznie niezmieniającej
się na całej długości złącza, szerokości i wysokości
lica oraz głębokości wtopienia, co w rezultacie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania złącza
o wysokiej czystości metalurgicznej oraz wymaganych
właściwościach mechanicznych.
Charakterystyka stabilnego procesu spawania elektrodą otuloną oparta jest na trzech podstawowych cechach: spokojnym i łagodnym jarzeniu się łuku, równomiernym topieniu się elektrody i przenoszeniu ciekłego
metalu do spoiny oraz niewielkim rozprysku.
Tradycyjnym sposobem weryfikacji właściwości
spawalniczych elektrod, jak również oceny stabilności jarzenia się łuku jest ocena spawacza klasyfikatora, której dokonuje na podstawie szczegółowych kryteriów określonych przez wytwórcę dla poszczególnych
gatunków elektrod [7].
Rzeczywiste sygnały napięcia i prądu spawania
stanowią źródło wielu cennych informacji na temat jakości i stabilności procesu. Przetworzone do postaci
cyfrowej sygnały napięciowo-prądowe można poddać
analizie, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia statystyczne. Stosowane obecnie systemy rejestracji napięcia i prądu spawania pracują w oparciu
o przetworniki analogowo-cyfrowe A/D służące do przetwarzania elektrycznego sygnału analogowego na dyskretny ciąg cyfr zwany również zbiorem wartości chwilowych. W polu zainteresowania inżynierów i pracowników
naukowych pozostają wciąż najczęściej stosowane
w praktyce metody spawania półautomatycznego 135,
136. Natomiast w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystywano narzędzia statystyczne do analizy procesu
spawania ręcznego elektrodą otuloną [5÷8].

Cel i zakres badań
Celem prowadzonych badań była weryfikacja przydatności wybranych wskaźników statystycznych do
opisu procesu 111 oraz ocena stabilności jarzenia się
łuku na podstawie rzeczywistych cyfrowych sygnałów
napięcia i prądu spawania. Badania zostały przeprowadzone we współpracy z Samodzielnym Zakładem
Spawalnictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.
Podstawowym elementem stanowiska badawczego był komputerowy system rejestracji wartości chwilowych napięcia i prądu spawania oparty na wielokanałowych przetwornikach analogowo-cyfrowych A/D typu
LC-011/16. Integralną częścią toru pomiarowego jest
układ filtrujący z galwanicznym separatorem zakłóceń.
Podczas badań zastosowano dwa źródła prądu
stałego DC: konwencjonalny prostownik tyrystorowy
PSP 250 i źródło inwertorowe typu Faltig 200 oraz dwa
rodzaje elektrod: R w otulinie rutylowej o wymiarach
ø 3,2 x 350 mm i RC w otulinie rutylowo-celulozowej
o wymiarach ø 3,2 x 350 mm.
We wszystkich grupach oprócz elektrod pierwszego gatunku zostały zbadane elektrody wadliwe
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o wyraźnie gorszej spawalności. Dla każdej grupy elektrod wykonano serię pomiarów wartości chwilowych
przebiegów napięciowo-prądowych w czasie rzeczywistym dla trzech zakresów prądu spawania: 90, 110
i 130 A. Napoiny układano w sposób ręczny w pozycji
podolnej na metalicznie czystych próbkach o wymiarach 150 x 80 x 5 mm ze stali St3S. Prędkość spawania
mieściła się w zakresie 20÷25 cm/min, kąt pochylenia
elektrody do materiału wynosił 70o.

Stabilność układu
źródło prądu – łuk spawalniczy
Teoretycznie miarą stabilności jest zdolność układu do powracania do warunków równowagi wówczas,
gdy zostanie z nich wytrącony w wyniku różnego rodzaju zakłóceń wewnętrznych lub zewnętrznych [4].
Podobnie łuk spawalniczy stanowi część pewnego
układu energetycznego, w obwodzie którego wymuszony jest przepływ prądu elektrycznego za pomocą
źródła prądu [4]. Wiadomo również, że łuk spawalniczy charakteryzuje się dużą dynamiką i zmiennością,
co wynika ze specyfiki wyładowań elektrycznych pomiędzy elektrodą a materiałem spawanym. Poza tym,
podczas spawania na łuk działają różnego rodzaju
zakłócenia natury fizykochemicznej, tj. procesy jonizacji gazów i par metali, przenoszenie ciekłego metalu
i żużla oraz reakcje metalurgiczne redukcji i rafinacji
jeziorka [3]. Stąd bezpośrednie przełożenie na układ
źródło prądułuk spawalniczy, w którym z jednej strony
mamy urządzenie o określonej charakterystyce statycznej Ud (I), z drugiej materiał dodatkowy – elektrodę o określonych właściwościach wynikających z typu
i rodzaju otuliny, reprezentowanych przez charakterystykę statyczną łuku Uł (I). Przecięcie się tych dwóch
krzywych wyznacza optymalny punkt pracy układu
źródło prądu – łuk spawalniczy. Wahania parametrów U-I wokół tego punktu są bezpośrednio związane
z charakterystyką dynamiczną źródła prądu, jak również opisanymi wyżej zaburzeniami w pracy łuku,
a miarą stabilności procesu jest szybkość reakcji

Rys. 1. Przykładowe rzeczywiste charakterystyki statyczne źródła
prądu Ud(I), umowna charakterystyka łuku Uł = 20 + 0,04I, rzeczywista praca łuku U(I). Źródło prądu: PSP 250 oraz Faltig 200. Elektroda: E 380 RC 11, ø3,2x350 mm
Fig. 1. Constant Current Power Sources Characteristic Ud(I) within
Theoretical Arc Characteristic (Uł = 20+0,04I) and Actual VoltageCurrent Signals U(I). Power source: conventional DC PSP250 and
inverter DC Faltig200. Electrode type: E 380 RC 11, ø3,2x350 mm

źródła na pojawiające się zakłócenia. Rysunek 1 przedstawia rzeczywiste charakterystyki pracy łuku U(I) – linia na tle stromoopadającej charakterystyki statycznej
Ud (I) dla dwóch źródeł prądu stałego: konwencjonalnego tyrystorowego prostownika spawalniczego typu
PSP 250 i inwertorowego z wewnętrznym przemiennikiem częstotliwości typu Faltig 200. Zakresy prądów
przy tym samym napięciu roboczym są wyraźnie różne – dla źródła tyrystorowego PSP 250 wartość prądu
spawania mieści się w zakresie 80÷150 A, natomiast
dla źródła inwertorowego Faltig 200 w znacznie węższym przedziale 110÷130 A.

Wyniki badań
Rzeczywiste przebiegi napięciowo-prądowe zarejestrowane w postaci cyfrowej można przechowywać w pamięci
komputera, jak również poddawać analizie statystycznej za
pomocą wielu wskaźników i narzędzi wykorzystywanych
do analizy opisowej sygnałów. Podstawowymi wskaźnikami wykorzystywanymi do opisu i oceny stabilności procesu spawania są [1, 2, 8÷11]: wartości średnie napięcia
i prądu spawania (Uśr, Iśr), odchylenie standardowe σ od
wartości średniej napięcia i prądu współczynnik zmienności napięcia i prądu spawania Kv, który stanowi stosunek

Tablica I. Wskaźniki statystyczne – elektroda w otulinie rutylowej E 380 R 11
Table I. Statistical indicators – rutile electrode E 380 R 11
Źródło prądu
Rodzaj
elektrody

elektrody właściwe
I gatunku
90
96
22,9
23,9
20,1
4,7
23,2
0,30
4,0
72
14

110
116
24,0
20,8
19,6
4,6
23,3
0,36
3,1
51
20

130
141
23,6
16,7
21,0
4,9
23,4
0,52
2,3
49
20

Faltig 200 (inwertorowe)

elektrody wadliwe
o gorszej spawalności
90
97
23,7
24,4
26,1
6,1
23,3
0,33
2,0
41
24

115
113
22,9
20,3
29,1
5,5
18,8
0,39
1,6
64
16

130
139
19,4
14,0
32,9
3,7
11,4
0,56
1,1
195
5

elektrody właściwe
I gatunku
90
90
2,8
3,1
19,2
4,8
25,1
0,72
4,5
68
15

110
112
3,0
2,7
20,5
5,1
25,1
0,84
3,8
60
17

130
133
3,4
2,5
20,4
5,5
26,8
0,91
3,2
44
23

elektrody wadliwe
o gorszej spawalnności
90
91
3,1
3,4
26,9
6,2
22,9
0,78
2,2
45
22

110
112
3,5
3,1
28,6
6,1
21,3
0,89
2,2
59
17

130
134
4,2
3,2
33,8
4,0
11,9
0,93
1,5
229
4

Faltig 200

PSP 250

Zakres prądu, A
I śr, A
σI , A
KvI, %
U śr, V
σU , V
KvU, %
n
Tz, ms
Tj, ms
ilość zwarć, s-1

PSP 250 (tyrystorowe)

Faltig 200

PSP 250

Rys. 2. Histogramy prądowe; T – elektrody właściwe, N – elektrody wadliwe. Elektroda E380 R11. Źródło: PSP 250 i Faltig 200
Fig. 2. Current histograms; T – regular electrodes, N – defective electrodes. Electrode type: E380 R11. Source: PSP250 and Faltig 200

Rys. 3. Histogramy napięciowe. T – elektrody właściwe, N – elektrody wadliwe. Elektroda E380 R11. Źródło: PSP250 i Faltig 200.
Fig. 3. Voltage histograms, T – regular electrodes, N – defective electrodes. Electrode type: E380 R11. Source: PSP 250 and Faltig 200.
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odchylenia standardowego do wartości średniej:

stosunkiem najmniejszej wartkości prądu po zakończeniu zwarcia do średniej wartości prądu spawania:

i pozwala na zobrazowanie wielkości rozrzutu parametrów, ponieważ uwzględnia wartość średnią M mierzonej
wielkości prądu i napięcia. Na podstawie dotychczasowych badań zaobserwowano, że ze wzrostem wskaźnika Kv pogarsza się stabilność jarzenia się łuku [2].
Na rysunkach 2÷5 przedstawiono histogramy
procentowego rozkładu napięcia i prądu spawania. Obliczano też współczynnik Carrera n mierzony

Przyjmuje się, że im większa wartość współczynnika,
tym lepsze właściwości spawalnicze, a dla wartości
n > 0,7 proces spawania uznaje się za stabilny [8].
Określono również średni czas zwarcia Tz (ms) oraz
średni czas jarzenia Tj (ms) i średnią ilość zwarć w czasie 1 sekundy spawania (s-1).
W opracowaniu nie zaprezentowano pozostałych
wskaźników, tj. szybkości narastania prądu zwarcia

Tablica II. Wskaźniki statystyczne – elektroda w otulinie rutylowo-celulozowej typu E 380 RC11
Table II. Statistical indicators – rutile-cellulose type electrode E 380 RC11
Źródło prądu
Rodzaj
elektrody

90
97
22,8
23,6
20,1
4,8
24,0
0,33
3,2
60
17

110
115
24,1
20,9
18,5
4,7
25,5
0,34
2,7
40
25

130
142
23,2
16,3
23,9
4,8
20,0
0,57
1,8
57
17

Faltig 200 (inwertorowe)

elektrody wadliwe
o gorszej spawalności
90
97
23,2
24,0
25,1
5,9
23,5
0,32
2,5
51
19

115
113
23,9
21,2
23,7
5,5
23,3
0,36
2,7
57
18

130
139
21,1
15,1
29,8
4,5
15,2
0,59
1,8
118
8

elektrody właściwe
I gatunku
90
91
2,8
3,1
19,4
4,8
24,6
0,76
3,5
57
18

110
112
3,1
2,7
20,5
5,1
24,9
0,81
4,2
71
14

130
134
3,4
2,5
20,4
5,1
25,1
0,88
3,2
47
21

elektrody wadliwe
o gorszej spawalnści
90
91
2,9
3,2
23,6
6,1
25,9
0,81
3,1
45
22

110
112
3,2
2,8
23,4
5,7
24,4
0,84
2,6
44
23

130
133
3,5
2,6
22,1
5,7
25,9
0,90
2,3
35
29

Faltig 200

PSP 250

Zakres prądu, A
Iśr, A
σI, A
KvI, %
Uśr, V
σU, V
KvU,%
n
Tz, ms
Tj, ms
ilość zwarć, s-1

PSP 250 (tyrystorowe)
elektrody właściwe
I gatunku

Faltig 200

PSP 250

Rys. 4. Histogramy prądowe; T – elektrody właściwe, N – elektrody wadliwe. Elektroda E380 RC11. Źródło: PSP 250 i Faltig 200
Fig. 4. Current histograms; T – regular electrodes, N – defective electrodes. Electrode type: E380 RC11. Source: PSP 250 and Faltig 200

Rys. 5. Histogramy napięciowe. Elektroda E380 RC11. Źródło: PSP 250 i Faltig 200
Fig. 5. Valtage histograms, T – regular electrodes, N – defective electrodes. Electrode type: E380 RC11. Source: PSP 250 and Faltig 200.
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dI/dt czy analizy Fouriera [12]. W tablicach I i II przedstawiono zbiorcze zestawienie wskaźników oraz

wykresy histogramów napięciowych i prądowych dla
obu badanych typów elektrod.

Wnioski
Dla obu badanych rodzajów elektrod zaobserwowano stosunkowo duże zróżnicowanie uzyskanych wyników, co w dużym stopniu jest związane
z zastosowaniem – obok elektrod pierwszego gatunku o dobrej spawalności również elektrod wadliwych
o gorszej spawalności.
Dla elektrod rutylowo-celulozowych RC zmiana polegała na użyciu większej ilości składników
uplastyczniających masę, co jest istotne na etapie
produkcji. Operacja ta wyraźnie poprawiła płynność masy, ale nieznacznie pogorszyła spawalność.
W przypadku elektrod w otulinie rutylowej R dla
partii wadliwej zastosowano szkło wodne sodowe
Na2O zamiast tradycyjnie stosowanego dla tej grupy
elektrod szkła potasowego K2O (na którym zostały
wyprodukowane elektrody właściwe).
Dla elektrod rutylowych R średnie wartości napięcia łuku Uśr uzyskane dla grupy o gorszej spawalności mieszczą się w zakresie 26÷34 V i są
znacznie wyższe od wartości uzyskanych dla elektrod pierwszego gatunku, dla których Uśr mieści się
w przedziale 19÷21 V – wynika to z właściwości
otuliny. Uzyskane wyniki potwierdzają, że zdolności
jonizacyjne szkła sodowego są wyraźnie mniejsze
niż dla szkła potasowego, a energia jonizacji sodu
Na wynosi 5,12 eV, potasu K 4,32 eV [3].
Wskaźniki zmienności napięcia KvU paradoksalnie wykazują odwrotną zależność w porównaniu do
kryterium oceny stabilności stosowaną dla metody
135 [1, 2]. Dla wyższych wskaźników KvU zaobserwowano lepsze właściwości spawalnicze i odwrotnie
– mniejszym KvU odpowiadają elektrody o gorszej
stabilności spawania.

W obu badanych grupach R i RC średnie wartości czasu zwarcia dla elektrod o lepszej spawalności
były większe niż, elektrod wadliwych; dla rutylowych
prawie dwukrotnie większy.
Histogramy prądowe wyznaczone dla tradycyjnego źródła PSP 250 są znacznie szersze,
a maksymalny pik na wykresie nie przekracza 20%,
natomiast dla źródła inwertorowego Faltig 200
histogramy prądowe są wąskie, co świadczy o bardzo małym rozrzucie wartości rzeczywistych prądu; w tym przypadku piki na histogramie sięgają
60÷70%. Tak wyraźne różnice w kształcie histogramów nie miały jednak przełożenia na właściwości
spawalnicze. W odczuciu spawacza wykonującego
próby spawania nie zaobserwowano istotnych różnic dla obu typów urządzeń.
Przydatność współczynnika Carrera n jako kryterium oceny właściwości spawalniczych wydaje
się również być znacznie mniejsza dla metody 111.
Z badań wydaje się, że zdecydowanie korzystniejsze będzie zastosowanie źródła inwertorowego, dla
którego n mieści się w zakresie 0,7÷0,9, podczas
gdy wartości uzyskane dla źródła konwencjonalnego nie przekraczają 0,6.
Na podstawie analizy wyników uzyskanych podczas badań najistotniejsze dla procesu oraz oceny
stabilności jarzenia się łuku wydają się wskaźniki
napięciowe, wyliczone na podstawie wartości chwilowych napięcia. Przydatność wskaźników prądowych do oceny stabilności procesu spawania elektrodami otulonymi jest znacznie mniejsza.
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Przyczyny nieszczelności rurociągu
wody amoniakalnej w obszarze
połączeń spawanych
Causes of pipeline leakage ammonia water
near to welded joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu ustalenia przyczyn pękania rurociągu wody
amoniakalnej wykonanego ze stali P235GN. Badania wykazały, że przyczyną powstawania pęknięć w pobliżu złączy
spawanych jest korozja międzykrystaliczna na skutek działania środowiska agresywnego (siarczek żelazowy). Stwierdzono, że dodatkową przyczyną mógł być brak podgrzewania wstępnego i wyżarzającego połączeń spawanych.

The article presents the results of tests conducted to
determine the causes of cracking of ammonia water pipe
made of steel P235GN. Studies show that the cause of
cracks near to welded joints is intergranular corrosion by
the action of aggressive environment (iron sulfide). It is
found that an additional reason could be the lack of preheating and annealing of welded joints.

Wstęp

Warunki pracy

Po kilku latach eksploatacji w rurociągach odnotowano liczne uszkodzenia poprzeczne na powierzchni wewnętrznej wokół połączeń spawanych.
Wykonywane naprawy przez spawanie nie dały pozytywnych wyników. Pęknięcia miały charakter międzyziarnowy i były wypełnione produktami korozji
zawierającymi m.in. siarczek żelazawy FeS. Rurociąg został wykonany ze stali niestopowej (konstrukcyjnej) P235GH.
Montaż i połączenia spawane wykonywała firma
posiadająca uprawnienia UDT oraz zatwierdzoną instrukcję technologiczną spawania WPS. Połączenia
spawane wykonano na zimno bez wyżarzania odprężającego jak dla stali węglowej. Projektant rurociągu
nie podał dodatkowych warunków spawania. Badania
metalograficzne wykazały, że przyczyną uszkodzenia
była korozja naprężeniowa.

Rurociągi wody amoniakalnej pracują w sposób
ciągły. Powstająca w procesie kondensacji gazu koksowniczego woda zawiera duże ilości rozpuszczonych
związków kwaśnych H2S, CO2 oprócz amoniaku oraz
również lotne i nielotne związki amonowe, zawiesiny
smół, olejów, fenole, benzol i inne związki smołowe.

Jerzy Dobosiewicz, Wojciech Brunné – Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro
Novum”, Katowice.

14

Przegląd spawalnictwa 7/2011

Dane techniczne rurociągów
Parametry pracy

Ciśnienie:
– ciśnienie robocze
pr = 1,0 MPa,
– ciśnienie próbne
pp = 1,43 MPa,
– temperatura		
tr = 80°C.
Wymiary:
– kolana		
ø 108 x 6,30 mm,
– prostki		
ø 60,3 x 3,6 mm,
– prostki		
ø 114,3 x 4,0 mm.
Środowisko korozyjne:
Zgodnie z danymi projektowymi w wodzie pogazowej dopuszcza się maksymalne stężenie: 10 g/dm3 Cl–
i 2 g/dm3 H2S.

Naprężenia

– pęknięcia pod spoiną pachwinową bocznika umiejscowione są poza strefą wpływu ciepła (SWC) (rys. 6).

Dokumentacja techniczna wymienia dwa źródła naprężeń:
– od wydłużeń: 60÷80% dopuszczalnego dla zastosowanej stali, co po przeliczeniu wg danych testowych
dla Re = 254 MPa daje:

Badania metalograficzne
Badania metalograficzne wykonano na przekrojach poprzecznych pęknięć oraz spoin. W wyniku
badań stwierdzono, ze w rejonie wszystkich pęknięć
struktura metalu jest ferrytyczno-perlityczna z wyraźną

(254 MPa/1,5) x 0,8 = 135 MPa
– od ciśnienia: dla pr = 1 MPa wynoszą w zależności
od wymiarów rur odpowiednio:
– ø 108 x 6,30 mm => 8,5 MPa,
– ø 114,3 x 4,0 mm => 9,0 MPa,
– ø 60,3 x 3,6 mm => 8,3 MPa.
W warunkach spawania wskazanych przez projektanta nie ma informacji dot. podgrzewania wstępnego
oraz wyżarzania odprężającego, co wynika z gatunku
materiału i grubości ścianki rur rurociągu.

Rys. 3. Kolano segmentowe, pęknięcie w okolicy spoiny czołowej
Fig. 3. Knee segment, rupture near to a butt weld
b)

a)

Charakter i umiejscowienie pęknięć
Uszkodzenia w postaci pęknięć obwodowych występowały najczęściej na:
– króćcach do pomiarów AKPiA (rys. 1 i 2),
– spawanych kolanach segmentowych (rys. 3),
– odcinkach prostych w strefie spoin kątowych, tzw.
boczników (rys. 4).
Początek pęknięć zlokalizowany był na powierzchni wewnętrznej w pobliżu połączeń spawanych lub
pod nimi oraz przy spoinach połączeń kołnierzowych.
Badania makroskopowe wykazały, że:
– pęknięcia w rejonie spoin obwodowych występują
w znacznej odległości od połączenia spawanego
(rys. 5),

Rys. 4. Napoina pachwinowa bocznika do galwanicznego łączenia
elementów rurociągu (a) i pęknięcia obwodowe pod bocznikiem (b).
Fig. 4. Padding weld on the shunt to galvanic joining of elements of
the pipeline (a) and circumferential cracks in a shunt (b)

2
Rys. 5. Połączenie kołnierzowe – pęknięcia od strony wewnętrznej
Fig. 5. Flange joint – cracks on the inside
1

Rys. 1. Połączenie czołowe
z kołnierzem
Fig. 1. The butt joint with flange

Rys. 2. Obwodowe pęknięcia
rurociągu od strony wewnętrznej
w pobliżu spoin obwodowych
czołowych (1) i pachwinowych (2)
Fig. 2. Circumferential cracks
on the inner side of the pipeline
near the butt circumferential joints (1) and fillet weld (2)

a)

Rys. 6. Połączenie bocznika
z rurą – pęknięcia od strony
wewnętrznej
Fig. 6. The joint of shunt and
pipe – cracks on the inside
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pasemkowatością (rys. 7), a pękanie ma charakter
międzyziarnowy (rys. 8).
Pomiary twardości
Materiał miał twardość 110÷130 HV.
Badania osadów
Sprawdzono metodą punktową skład chemiczny osadu pobranego z pęknięcia. W wyniku badania stwierdzono obecność znacznej ilości związków siarki (rys. 9).
Badania wody amoniakalnej
Badania wody amoniakalnej wykazały, że w czasie
prowadzenia badań stężenie siarkowodoru nie przekroczyło 0,5 g/dm3.

Rys. 8. Pęknięcie przebiegające po granicach ziarn
Fig. 8. Crack extending on the grain boundaries

Rys. 7. Fragment a z rys. 6, pow. 100 x
Fig. 7. Fragment a z fig. 6, magn. 100 x

Rys. 9. Miejsca badań punktowych osadów w pęknięciach
Fig. 9. Location of point of sediment in the cracks

Podsumowanie
Rurociąg został wykonany ze stali węglowej
P235GN, a połączenie spawane wykonano bez podgrzewania wstępnego i wyżarzania odprężającego
zgodnie z uprawnieniami UDT – wykonawcy montażu
dla tego gatunku stali.
Występujące uszkodzenia miały charakter poprzeczny w stosunku do głównej osi rurociągu i brały
swój początek na powierzchni wewnętrznej w pobliżu spoin, szczególnie pachwinowych, łączących elementy „obejść” galwanicznych z powierzchnią rury.
Wszystkie pęknięcia przebiegały między ziarnami
(charakter międzykrystaliczny) i były powodowane korozją międzykrystaliczną, która występuje w przypadku:
– działania naprężeń rozciągających (własnych lub
przyłożonych),
– obecności środowiska agresywnego (np. H2S),
– materiału podatnego na działanie H2S (woda
amoniakalna zawierająca H2S).

W rurociągach wykonanych ze stali węglowych
po niezbyt długim okresie eksploatacji często występują pęknięcia międzykrystaliczne. Jest to pękanie
naprężeniowe, siarczkowe pojawiające się w strefach SWC lub w ich pobliżu. W stali o strukturze ferrytyczno-perlitycznej o stosunkowo niskiej twardości
często pojawia się również w materiale rodzimym.
Gdy twardość obszaru złącza spawanego lub
w miejscu spoin przekracza dopuszczalną wartość
250 HV, należy zgodnie z PN-EN ISO 15156-2:2008
spawany element poddać wyżarzaniu odprężającemu.
Przyczyną uszkodzenia było prawdopodobnie
przekraczanie dopuszczalnej wartości stężenia H2S
w wodzie amoniakalnej, co mogło mieć miejsce
w czasie rozruchu urządzenia lub okresowo w czasie eksploatacji. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym inicjacji pękania był sposób montażu (brak podgrzewania wstępnego i wyżarzania odprężającego
połączeń spawanych).

Literatura
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– problemy uszkodzeń korozyjnych instalacji w przemyśle

16

Przegląd spawalnictwa 7/2011

chemicznym. Seminarium naukowo-techniczne UDT Oddz.
Kraków, 06.2010.

Marek Banasik
Sebastian Stano

Lasery dyskowe – źródło ciepła
dla procesów spawalniczych
The disk lasers – heat source
for welding processes
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono konstrukcję i zalety spawalniczych laserów dyskowych. Przedstawiono zakres
zastosowań tych laserów do cięcia i spawania różnymi
technikami: spawania z głębokim wtopieniem, spawania
metodami hybrydowymi, wiązką ogniskowaną w dwóch
punktach oraz spawania wiązką skanującą.
Omówiono zmodernizowane zrobotyzowane stanowisko Instytutu Spawalnictwa wyposażone w najnowszej
generacji laser dyskowy o mocy 12 kW.

The constructions and also advantages of disk lasers
for welding applications are described in the article. The
basic information about application of this lasers in welding and cutting different methods: with deep penetration,
hybrid welding methods, with two-points focused beam
and scanning beam welding are presented.
Moreover, the modernized welding station in Welding
Institute with robot and the new generation disk laser with
power up to 12 kW are presented.

Wstęp
Współczesne wymagania przemysłowe w stosunku do laserów stosowanych do cięcia lub spawania są ciągle rozszerzane. Obecnie od takich laserów, poza odpowiednio wysokim poziomem mocy,
wymaga się: dużej sprawności, małych gabarytów
rezonatora – małej przestrzeni przeznaczonej na
instalację urządzenia, łatwości sterowania poziomem mocy i kierunkiem transmisji oraz wysokiej
jakości wiązki promieniowania laserowego, przez
którą rozumie się możliwość precyzyjnej transmisji
i ogniskowania wiązki. W warunkach nowoczesnego przemysłu jest ważne również, aby urządzenia
laserowe łatwo integrowały się z automatycznymi liniami produkcyjnymi, a stopień wykorzystania źródła
laserowego (procent czasu emisji wiązki laserowej
w jednostce czasu) był jak największy. Stąd niezwykle
istotnym parametrem jest liczba stanowisk możliwych
do obsługi przez jeden generator promieniowania
Dr inż. Marek Banasik, dr inż. Sebastian Stano
– Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

laserowego. Istotnymi czynnikami są: niezawodność
i długi czas bezawaryjnej pracy oraz łatwość i szybkość wymiany lub naprawy poszczególnych modułów
urządzenia laserowego.
Obecnie, w laserowych urządzeniach do spawania
i cięcia wykorzystuje się całą gamę nowoczesnych,
opracowanych w ostatnich kilkudziesięciu latach, generatorów promieniowania laserowego. Od początku
lat 80. do chwili obecnej w przemysłowych zastosowaniach technologicznych wykorzystywane są przede
wszystkim różnorodne, dobre i sprawdzone konstrukcje urządzeń opartych na generatorach promieniowania laserów gazowych CO2 i laserów na ciele stałym
Nd:YAG z elementem aktywnym w formie pręta.
W ostatnich kilku latach znaczącą i bardzo istotną
zmianę na rynku urządzeń oraz w zakresie aplikacji
przemysłowych wniosły dwa nowe typy laserów na ciele stałym dużej mocy – dyskowe i włóknowe. Obecnie
te typy laserów w stanowiskach zrobotyzowanych zastępują coraz częściej lasery YAG z elementem aktywnym w kształcie pręta.
W artykule przedstawiono zalety i możliwości
w zastosowaniach spawalniczych nowoczesnych
źródeł promieniowania laserowego, jakimi są lasery
dyskowe.
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Konstrukcja i zalety
laserów dyskowych
Lasery dyskowe to nowa generacja laserów na
ciele stałym, w których ośrodkiem czynnym jest kryształ granatu itrowo-aluminiowego (YAG). Podstawy tej
generacji laserów opracowano w latach 90., a okres
ostatnich kilkunastu lat, to okres intensywnego rozwoju, doskonalenia konstrukcji, zwiększania mocy i obniżania kosztów tych laserów. Pierwsze lasery dyskowe
dużej mocy pojawiły się na rynku w 2003 r. Schemat
lasera dyskowego przedstawiono na rysunku 1.
Elementem czynnym laserów dyskowych jest kryształ YAG w kształcie dysku, najczęściej o grubości 100 ÷
200 mm i średnicy do 15 mm. Kryształ ten jest domieszkowany iterbem (Yb:YAG). Dysk laserowy montowany
jest na miedzianym radiatorze odprowadzającym ciepło powstające podczas generacji wiązki laserowej.
Element czynny wzbudzany jest optycznie przez jego
oświetlenie promieniowaniem laserów diodowych,
skupionym na dysku do plamki ok. kilku milimetrów.
Zastosowanie laserów diodowych umożliwia bardzo
dobre dopasowanie długości fali promieniowania pompującego do pasma absorpcji kryształu Yb:YAG. Ponieważ dysk jest cienki, tylko część promieniowania
pompującego skierowanego na dysk jest absorbowana
w jego obszarze. Reszta promieniowania pompującego przechodzi przez dysk, a następnie jest odbijana
przez wewnętrzną powierzchnię dysku przylegającą do
miedzianego radiatora i przez system zwierciadeł wielokrotnie kierowana i ogniskowana ponownie na dysku, przekazując kolejną część swojej energii na jego
wzbudzenie (rys. 1). Taki system wzbudzania elementu
czynnego pozwala uzyskać efektywność optyczną lasera na poziomie ponad 50%, a to przekłada się na
wysoką (ok. 25%) całkowitą sprawność urządzenia
(wallplug efficiency).
Przepływ wygenerowanego ciepła w krysztale
dysku, ze względu na jego geometrię i sposób oświetlania laserem diodowym, następuje w jednym kierunku – wzdłuż osi optycznej wiązki i rezonatora. Temperatura na powierzchni przekroju dysku w miejscu
oświetlenia jest praktycznie stała. Brak różnic temperatury na przekroju dysku powoduje wyeliminowanie
a)

b)

Rys. 1. Laser Yb:YAG z elementem czynnym w kształcie dysku:
a) schemat rezonatora, b) rezonator lasera dyskowego z serii
TruDisk [1]
Fig. 1. Laser Yb:YAG with the active element in the disk shape:
a) resonator scheme, b) resonator of disk laser TruDisk [1]
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niekorzystnego zjawiska deformacji termicznej kryształu. Dzięki temu jakość wiązki laserowej (stopień rozbieżności) tylko w niewielkim stopniu zależy od mocy
emitowanego promieniowania i jest znacznie lepsza
niż w przypadku laserów Nd:YAG z elementem czynnym w kształcie pręta pompowanych lampowo (rys. 2).
Ze względu na stosunkowo duży obszar wzbudzania
i bardzo wydajne chłodzenie, gęstość mocy promieniowania laserowego na powierzchni kryształu dysku
w czasie jego pompowania jest znacząco mniejsza niż
wartość krytyczna gęstości mocy, która mogłaby spowodować jego zniszczenie.
Promieniowanie laserowe jest wyprowadzane z obszaru rezonatora przez centralny otwór w zwierciadle
parabolicznym i zwierciadło wyjściowe, które częściowo przepuszcza promieniowanie laserowe (rys. 1, 3).
W laserach dyskowych zwierciadła wyjściowe mają
znacznie wyższą procentowo zdolność odbicia promieniowania, a energia zgromadzona w obszarze rezonatora w stosunku do mocy wiązki wyjściowej jest znacznie większa niż w przypadku laserów włóknowych oraz
klasycznych laserów Nd:YAG z elementem czynnym
w kształcie pręta. Ta cecha rezonatora laserów dyskowych powoduje, że są one znacznie mniej podatne,
niż inne typy laserów, na uszkodzenia w przypadku
pojawienia się zjawiska odbicia powrotnego wiązki laserowej od materiału obrabianego, np. w przypadku
spawania lub cięcia elementów silnie odbijających promieniowanie laserowe (aluminium lub miedź). Powrót
wiązki laserowej nawet o znacznej mocy do rezonatora
powoduje tylko relatywnie niewielki – bezpieczny dla
trwałości rezonatora – wzrost mocy wiązki laserowej
w samym rezonatorze.
W ostatnich latach obserwowany jest ciągły rozwój i doskonalenie konstrukcji laserów dyskowych
przeznaczonych do obróbki materiałów. Producenci
laserów dyskowych nieustannie dążą do zwiększenia
mocy wiązki laserowej z pojedynczego dysku. Obecnie
(2010 r.) w oferowanych do zastosowań technologicznych laserach możliwe jest uzyskanie z jednego dysku
ok. 5,5 kW mocy wiązki laserowej. Teoretyczne obliczenia wskazują, że nie ma zasadniczych przeszkód
do uzyskania 30 kW z pojedynczego dysku [3]. Moc
uzyskanej wiązki laserowej zależy bezpośrednio od
mocy promieniowania wzbudzającego, czyli od mocy

Przegląd spawalnictwa 7/2011

Rys. 2. Rozkład temperatury na przekroju elementu czynnego lasera
Nd:YAG w kształcie pręta wzbudzanego lampami (z lewej) oraz lasera dyskowego (z prawej) [2, 3]
Fig. 2. Temperature distribution on cross section of the active element in the rod shape of Nd:YAG lamp puped laser (left) and disk laser (right) [2, 3]

a)
a)

b)

b)

Rys. 3. Rezonator wielodyskowy: a) schemat łączenia dysków,
(1 – dysk, 2 – radiator chłodzący, 3 – zwierciadło paraboliczne, 4 –
zwierciadło tylne, 5 – zwierciadło odbijające, 6 - zwierciadło załamujące, 7 – zwierciadło wyjściowe b) generator promieniowania lasera
dyskowego z czterema dyskami [1]
Fig. 3. The multidisk resonator: a) disk connection scheme,
b) beam generator of disk laser with four disk 1 – disk, 2 – heat
sink, 3 – parabolic mirror, 4 – rear mirror, 5 – end mirror 6 – bending
(folding) mirror, 7 – output mirror

laserów diodowych emitujących promieniowanie wzbudzające. Zwiększenie mocy lasera dyskowego można
uzyskać również, zestawiając ze sobą kilka dysków na
jednym torze optycznym. Teoretycznie możliwe jest
zestawienie dowolnej liczby dysków. W praktyce nie
stosuje się aktualnie więcej niż czterech dysków wchodzących w skład rezonatora (rys. 3).
Na rynku oferowana jest obecnie cała gama laserów
w różnych zakresach mocy i jakości wiązki (tabl. I i II,
rys. 4). Produkowane są lasery dyskowe o maksymalnej mocy wiązki laserowej ok. 16 kW przy parametrze
jakości wiązki BPP ≤ 8 mm · mrad. Taka jakość wiązki umożliwia przesyłanie jej światłowodem o średnicy
rdzenia 200 mm, a w laserach o mocy 4 kW z elementem
Tablica I. Typy laserów dyskowych z serii DS produkowanych przez
Rofin-Sinar Laser GmbH [4]
Table I. Types of DS disk lasers produced by Rofin-Sinar
Laser GmbH [4]
Jakość wiązki
mm · mrad

Minimalna średnica
światłowodu, µm

1500

8

150

2000

10

200

4000

10

200

Typ lasera

Moc lasera, W

DS 015 HQ
DS 020 HQ
DS 040 HQ

Tablica II. Typy laserów dyskowych z serii TruDisk produkowanych
przez Trumpf GmbH + Co. KG [5]
Table II. Types of TruDisk disk lasers produced by Trumpf GmbH
+ Co. KG [5]
Typ lasera

Moc lasera, W

Jakość wiązki
mm · mrad

Minimalna średnica
światłowodu
µm

TruDisk 1000

1000

2

50

TruDisk 2001

2000

4

100

TruDisk 2002

2000

8

200

TruDisk 2602

2600

8

200

TruDisk 3302

3300

8

200

TruDisk 4002

4000

8

200

TruDisk 8002

8000

8

200

TruDisk 16002

16000

8

200

TruDisk 16003

16000

12

300

Rys. 4. Współczesne lasery dyskowe do zastosowań przemysłowych: a) firmy Rofin-Sinar – DS 030 HQ, P = 3 kW, BPP ≤ 10 mm ·
mrad [4], b) firmy Trumpf – TruDisk 6002, P = 6,6 kW, BPP ≤ 8 mm
· mrad [5]
Fig. 4. The modern disk lasers for industrial applications: a) RofinSinar – DS 030 HQ, P = 3 kW, BPP ≤ 10 mm · mrad [4], b) Trumpf
– TruDisk 6002, P = 6,6 kW, BPP ≤ 8 mm · mrad [5]

czynnym w kształcie pręta pompowanych lampowo lub
diodowo wymagany jest światłowód o średnicy rdzenia
odpowiednio 600 mm i 400 mm. Dla mniejszych mocy
(np. 2 kW) dostępne są również lasery dyskowe o jakości wiązki laserowej BPP ≤ 4 mm · mrad umożliwiające
prowadzenie wiązki laserowej światłowodem o średnicy 100 mm. Doskonała jakość wiązki oraz duża moc
promieniowania laserowego umożliwiają zastosowanie
tego typu laserów w precyzyjnych przecinarkach laserowych i wysokowydajne cięcie bardzo szerokiej gamy
materiałów konstrukcyjnych, w tym również takich, które do tej pory były uznawane za bardzo trudne do cięcia laserem, np. miedź i jej stopy.
W przypadku spawania laserowego, przy stałej
mocy lasera, zmniejszenie średnicy światłowodu umożliwia zmniejszenie średnicy plamki ogniska wiązki przy
zachowaniu tej samej długości ogniskowej soczewki
skupiającej lub zwiększenie długości ogniskowej soczewki skupiającej i długości przewężenia w obszarze
ogniska wiązki laserowej przy zachowaniu tej samej
średnicy ogniska wiązki laserowej. Z punktu widzenia
zastosowań spawalniczych jest to bardzo korzystne,
ponieważ pozwala uzyskać większą gęstość mocy
w obszarze plamki lub stworzyć układy ogniskujące
z soczewkami o długiej ogniskowej, które umożliwiają
prowadzenie procesu w miejscach trudno dostępnych.
Obecnie lasery dyskowe są konstrukcjami, które
w warunkach przemysłowych umożliwiają ich wykorzystanie w różnorodnych systemach spawalniczych,
takich jak systemy zrobotyzowane, maszyny CNC
i inne. Lasery te są zazwyczaj wyposażone w zintegrowany system rozprowadzania wiązki laserowej,
który umożliwia wyprowadzenie kilku światłowodów
(o dużym zakresie średnic) z jednego rezonatora
i obsługę kilku stanowisk laserowych, maksymalnie
wykorzystując czas pracy źródła. Lasery te są wyposażone w systemy sterowania najnowszej generacji, pozwalające kontrolować i monitorować zarówno pracę samego źródła, jak i zintegrowanej z nim
optyki. Moc wiązki może być precyzyjnie regulowana
i modulowana w zależności od wymagań procesu
i trajektorii obróbki, a programy zawierające parametry wiązki i warianty ścieżek optycznych mogą być
magazynowane.
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Spawanie różnymi technikami
z wykorzystaniem laserów dyskowych
Wysoka jakość wiązki i duży zakres mocy laserów
dyskowych umożliwiają prowadzenie procesu spawania z głębokim wtopieniem i z wysoką wydajnością,
a uzyskane spoiny mają bardzo dobre i korzystne parametry kształtu (równoległe ścianki przy dużej głębokości wtopienia). Przykłady możliwości wybranych typów laserów dyskowych przy spawaniu stali ilustruje
rysunek 5.
Zakres mocy, jakość wiązki, zaawansowane systemy sterowania współczesnych laserów dyskowych
pozwalają wykorzystać je w procesach spawalniczych
w bardzo szerokim zakresie. Lasery dyskowe mogą
być zastosowane do spawania zarówno techniką
z jeziorkiem, jak i techniką z głębokim przetopieniem
(techniką z oczkiem spoiny). Mogą być wykorzystywane również w procesie spawania podwójną wiązką (bifocal welding), spawania ze spoiwem w postaci drutu,
spawania hybrydowego, spawania wiązką skanującą,
lutospawania, a także do procesów cięcia i napawania.
Doceniając zalety i innowacyjność laserów dyskowych jako nowoczesnego uniwersalnego źródła ciepła
w spawalnictwie, w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach przygotowano projekt w ramach działania 2.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Rozwój potencjału badawczego Laboratorium Technologii Laserowych Instytutu Spawalnictwa. Aktualnie
w ramach tego projektu przeprowadzana jest modernizacja istniejącego stanowiska do spawania i cięcia
laserowego. Zrobotyzowane stanowisko do spawania
laserowego zostało wyposażone w najnowocześniejszy laser dyskowy firmy Trumpf TruDisk 12002 o mocy
12 kW. Laser ten współpracuje z robotem przemysłowym KUKA KR30 HA, na kiści którego można umieszczać szereg głowic technologicznych przeznaczonych
do różnych procesów technologicznych. Na wyjściu
z rezonatora podłączone są cztery światłowody o średnicach 200, 300, 400 i 600 mm. Podłączenie różnych
światłowodów do głowicy technologicznej stwarza
możliwość prostego sposobu regulacji plamki ogniska

Rys. 5. Przykładowe zależności prędkości spawania i głębokości
wtopienia przy spawaniu laserem dyskowym stali dla różnych poziomów mocy [6]
Fig. 5. Welding speed vs. penetration depth of disk laser welding
of steel with different power range [6]
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wiązki laserowej, bez konieczności zmiany ustawień
układu optycznego głowicy. Stanowisko to jest aktualnie wyposażane w specjalistyczne głowice i moduły do
spawania ww. specjalnymi technikami spawania laserowego (rys. 6).
W przypadku zastosowania spawania hybrydowego laser + MIG, równoczesne oddziaływanie łuku
elektrycznego i wiązki laserowej w tym samym miejscu
i czasie pozwala na: spawanie materiałów zestawionych ze szczeliną (mniejsza dokładność przygotowania brzegów materiałów łączonych); modyfikację
składu chemicznego spoiny; podniesienie wydajności
procesu spawania.
Spawanie wiązką promieniowania laserowego ogniskowaną w dwóch punktach wpływa na odmienną dynamikę tworzącej się przy spawaniu kapilary i rzutuje
na mechanizm formowania się spoiny oraz prawdopodobieństwo powstawania niezgodności. Odpowiednio
dobrana odległość pomiędzy dwoma ogniskami powoduje utworzenie się jednej kapilary, na którą oddziałują dwie wiązki laserowe. Kapilara przyjmuje kształt
elipsy wydłużonej zgodnie z kierunkiem położenia
dwóch ognisk wiązek laserowych i proporcjonalnie do
odległości między wiązkami. W wyniku zmiany kształtu kapilary zmienia się rozkład temperatury w złączu,
wpływając na szybkość i kierunek odprowadzania ciepła. Zmniejszenie się gradientu temperatur w kierunku
prostopadłym do osi złącza powoduje zmniejszenie
naprężeń występujących podczas krzepnięcia metalu i zmniejszenie podatności spawanego materiału na
pojawienie się pęknięć krystalizacyjnych. Zwiększenie
przekroju kanału gazodynamicznego oraz zwiększenie objętości ciekłego metalu przy spawaniu techniką
z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach stabilizują
proces, ułatwiając odgazowanie tworzącej się spoiny.
Spawanie ze spoiwem w postaci drutu pozwala z kolei
precyzyjnie wpływać na skład chemiczny i geometrię
spoiny, stwarzając możliwość wykonywania szeregu
unikatowych złączy.
a)

b)

c)

Rys. 6. Wnętrze kabiny stanowiska zrobotyzowanego do spawania
laserem dyskowym zainstalowanego w Instytucie Spawalnictwa:
a) głowica spawalnicza CFO zainstalowana na kiści robota, sterownik robota i moduł podawania drutu, b) głowica do spawania hybrydowego, c) głowica do spawania wiązką ogniskowaną w dwóch
punktach – D70 Bifocal f 200 mm z regulacją odległości ognisk
Fig. 6. The interior of the cabin of station with robot and disk laser
for welding in Welding Institute: a) CFO welding head mounted on robot, robot controller and wire feeding module, b) laser head for hybrid
welding, c) laser head for bifocal beam welding – D70 Bifocal f 200
mm with focal points distance regulation

a)

b)

Rys. 7. Głowica do spawania wiązką skanującą: a) widok głowicy,
b) spawanie
Fig. 7. Laser head for remote laser beam welding: a) the view
of laser head, b) the remote welding process

Jedną z najbardziej perspektywicznych technik spawania laserowego jest obecnie intensywnie rozwijana
technika spawania wiązką skanującą (remote welding,
scanner welding) (rys. 7).
Przy odpowiedniej konstrukcji urządzeń i zastosowaniu specjalnych głowic do spawania hybrydowego,
spawania ze spoiwem czy spawania podwójną wiązką,
jest możliwe wykorzystanie większości laserów zarówno
gazowych CO2, jak i laserów na ciele stałym typu YAG.
W przypadku spawania wiązką skanującą podstawowym warunkiem zastosowania tej techniki jest bardzo wysoka jakość wiązki laserowej na poziomie 8 mm
· mrad. Tylko niektóre typy laserów, takie jak: lasery
gazowe typu SLAB, lasery włóknowe i lasery dyskowe
mogą być wykorzystane do spawania tą metodą.
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Mikrostruktura i właściwości stali
o wysokiej wytrzymałości AHSS
Microstructure and mechanical properties
of Advanced High – Strength Steels (AHSS)
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono nowe stale o wysokiej wytrzymałości
AHSS na podstawie analizy danych źródłowych. Zaprezentowano składy chemiczne i właściwości mechaniczne wybranych gatunków 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 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.

The characteristic of this novel group of steels is done
on literature source bases. Chemical composition and mechanical properties of representatives of different groups
of these steels is presented. Advanced High-Strength Steels are increasingly used in the automotive industry and
in the construction of heavy machines. The mechanical
properties and toughness of these steel permit to design
lighter and high strength structures with previously unattainable possibilities. Weldability of these steels is defined as a good. Due to a plain chemical composition and
small amount of alloying elements, possibility of welding
method and parameters selection is large and allow use
well known resistance spot welding as well as MMA, GTA
and GMA methods.

Wstęp
Wyjątkowe właściwości mechaniczne stali o wysokiej wytrzymałości AHSS (AHSS – Advanced High
-Strength Steel) są efektem umocnienia w wyniku
przemian fazowych w zakresie temperatur współistnienia ferrytu i przechłodzonego austenitu w warunkach
odkształcenia plastycznego lub szybkiego chłodzenia
z austenitu w celu utworzenia struktury martenzytycznej.
Stale AHSS stały się szczególnie atrakcyjne w produkcji pojazdów z trzech ważnych powodów:
– dużej wytrzymałości na rozciąganie, do 1700 MPa,
– dużej granicy plastyczności, do 1450 MPa,
– dużego wydłużenia A80, do 30%.
Stale o wysokiej wytrzymałości stosunkowo łatwo
poddają się obróbce plastycznej i obróbce skrawaniem.

Mgr inż. Sławomir Krajewski, prof. dr hab. inż.
Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie.
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Wzrost zastosowania nowoczesnych stali AHSS w
przemyśle motoryzacyjnym wynika z możliwości zmniejszenia grubości blach karoseryjnych z jednoczesnym
polepszeniem właściwości mechanicznych konstrukcji
w porównaniu z zastosowaniem konwencjonalnych stali.
Zastosowanie stali AHSS powoduje zmniejszenie
masy konstrukcji oraz mniejsze zużycie energii na jej
wytworzenie. Stale o wysokiej wytrzymałości znajdują zastosowanie nie tylko w produkcji pojazdów, ale
także urządzeń dźwigowych, wysięgników maszyn,
urządzeń przeładunkowych do transportu morskiego,
maszyn budowlanych i ram wózków kolejowych. Istotną zaletą tej grupy stali jest również ich umiarkowana
cena wynikająca z małej liczby dodatków stopowych,
możliwość zmniejszenia przekrojów konstrukcji oraz
dobre właściwości technologiczne, w tym spawalność
i skrawalność.
Te cechy stali AHSS powodują wzrost ich udziału szczególnie w produkcji pojazdów, gdzie ich masa
może być zmniejszona nawet o 25%. Geneza rozwoju badań prowadzonych nad stalami AHSS wynika
z konieczności zwiększenia wytrzymałości i sztywności

kluczowych elementów pojazdu mających wpływ na
bezpieczeństwo pasażera. Przemiana austenitu szczątkowego w martenzyt podczas odkształcania stali powoduje pochłanianie energii kinetycznej, co ma znaczenie
w przypadku kolizji drogowych [1÷4].

Mikrostruktura i właściwości stali
o wysokiej wytrzymałości
Stale AHSS swoją wytrzymałość zawdzięczają połączeniu zróżnicowanych faz, takich jak bainit, ferryt, martenzyt i austenit szczątkowy. Wielofazowe stale AHSS
pozostają plastyczne pomimo obecności w nich martenzytu i/lub bainitu. Każda faza ma określone właściwości
fizyczne i mechaniczne wynikające z sił działających pomiędzy atomami w kryształach.
Pierwszym etapem procesu obróbki stali jest odkształcenie plastyczne w wyniku walcowania na gorąco (w przypadku stali CP i MART) w temperaturze
trwałości austenitu (850°C) lub walcowanie na zimno
(w przypadku stali DP i TRIP). Drugim etapem procesu
jest walcowanie z kontrolowanym chłodzeniem. W produkcji stali MART od razu po walcowaniu blach na gorąco przeprowadzane jest hartowanie martenzytyczne.
Proces technologiczny stosowany do obróbki w linii
produkcyjnej polega na ciągłym walcowaniu na gorąco stali w zakresie występowania czystego austenitu,
a następnie bardzo szybkim chłodzeniu wodą. W przypadku dalszego wyżarzania kontrolowany jest stosunek ilości względnej austenitu i ferrytu.
W celu otrzymania mikrostruktury stali DP przeprowadzane jest gwałtowne chłodzenie z temperatury
austenityzacji, aby nie zaszła dalsza przemiana powodująca pojawienie się bainitu bądź perlitu. Wskutek
tego zachodzi przemiana austenitu w martenzyt. Stale te produkowane są przez kontrolowane chłodzenie
z fazy austenitu (z wyrobów walcowanych na gorąco)
albo ze stali ferrytyczno-austenitycznych (wyżarzanych i walcowanych na zimno, a następnie wysoko
odpuszczanych).
W celu uzyskania struktury trójskładnikowej – typowej dla stali CP, wyżarzanie realizowane jest tak, aby
z pozostałego austenitu częściowo wytworzyć strukturę bainityczną, a częściowo martenzytyczną. Otrzymana struktura ma lepsze właściwości mechaniczne,
między innymi z powodu drobnoziarnistości.
Produkcja stali TRIP przebiega podobnie jak
stali CP, lecz podczas ostatniej przemiany zachowane są warunki dla przebiegu przemiany izotermicznej
w celu dalszego rozdrobnienia ziarna i stabilizacji austenitu w wyniku wzbogacania go w węgiel. Zapewnia
to stabilność mikrostruktury w temperaturze pokojowej.
Składniki stopowe: mangan, chrom, aluminium, bor,
krzem i molibden ułatwiają przechodzenie przemian
podczas chłodzenia. Wymienione przemiany przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat przemian fazowych przy chłodzeniu stali. Opracowanie własne na podstawie [5]
Fig. 1. Diagram of phase transition during the steel cooling. Own
work on the basis of [5]

Podstawowe grupy stali
o wysokiej wytrzymałości
W grupie stali o wysokiej wytrzymałości można wyróżnić [6÷18]:
– stale martenzytyczne – MART,
– stale dwufazowe – DP,
– stale complex – CP,
– stale z efektem TRIP.
Stale martenzytyczne MART są stalami konstrukcyjnymi niskostopowymi, walcowanymi na zimno. Charakteryzują się bardzo wysoką granicą plastyczności
i wytrzymałością na rozciąganie. Wydłużenie względne jest wystarczające do kształtowania na zimno. Do
spajania blach ze stali martenzytycznej można używać
tych samych metod łączenia jak dla standardowych
blach stalowych, dzięki małej ilości dodatków stopowych przy zachowaniu dużej wytrzymałości. Obecnie
najbardziej wytrzymałą stalą konstrukcyjną jest stal
Optim 1500 QC Ruukki. Ta niezwykła stal ma też dobrą
odporność na ścieranie i korozję. W swojej ofercie Ruukki oferuje blachy pancerne Ramor, które zapewniają
maksymalną ochronę i bezpieczeństwo dzięki dużej
twardości i wytrzymałości.
Stale o wysokiej wytrzymałości stosuje się na tarcze sprzęgła, narzędzia tnące, sejfy bankowe, noski
i podeszwy na obuwie ochronne, sprzęt wojskowy
opancerzony oraz elementy zwiększające bezpieczeństwo w autach. W tablicy I przedstawiono skład chemiczny, a w tablicy II właściwości mechaniczne stali
martenzytycznych różnych producentów.
Stale dwufazowe DP (Dual-Phase Steel) mają
osnowę ferrytyczną z wtrąceniami martenzytu, jednakże po obróbce cieplnej zostaje ok. 5÷10% austenitu szczątkowego, który jest metastabilny. Nadaje on
stali skłonność do umocnienia podczas pracy (ruchy
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Tablica I. Skład chemiczny wybranych stali martenzytycznych MART
Table I. Chemical composition of selected martensitic steels (MART)
Skład chemiczny, %

Stal

C
0,05
0,15
0,09
0,11
0,20
0,17
0,21
0,05
0,11
0,17
0,21
0,18
0,10
0,11
0,15
0,18
0,25
0,26
0,30
0,24
0,32
0,18

Docol 900M
Docol 1000DPZE
Docol 1100M
Docol 1200M
Docol 1300M
Docol 1400M
Docol 1500M
Docol 900MZE
Docol 1200MZE
Docol 1400MZE
Docol 1500MZE
MS-W 1200
Optim 900 QC
Optim 960 QC
Optim 1100 QC
Raex 300
Raex 400
Raex 450
Raex 500
Ramor 400
Ramor 500
SZMS1200

Si
0,20
0,50
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,80
0,25
0,25
0,30
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,15

Mn
2,00
1,50
1,70
1,70
1,50
1,40
1,10
1,90
1,70
1,40
1,10
2,00
1,15
1,20
1,25
1,70
1,70
1,70
1,70
1,50
1,50
2,00

P
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,020
0,020
0,020
0,020
0,025
0,025
0,025
0,025
0,020
0,020
0,020

S
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,010

Ti
0
0
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,000
0,035
0,035
0,035
0,050
0,070
0,070
0,070
0
0
0
0
0
0
0

Cr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1,5
1,5
1
1
1
1
0,6

Al
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0
0
0
0
0
0,06
0,06
0,06
0
0
0,02

Nb
0
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0,002
0,002
0,002
0
0
0
0
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0

Ni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0,7
0,7
0,8
1
2
0

Mo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
0
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Tablica II. Właściwości mechaniczne wybranych stali martenzytycznych MART
Table II. Mechanical properties of selected martensitic steels (MART)
Właściwości mechaniczne
Stal

Re min
MPa

Re max
MPa

Docol 900M

700

1000

900

1100

6

Docol 1000DPZE

700

950

1000

1200

7

Rm min
MPa

A80
%

Docol 1100M

860

1100

1100

-

5

Docol 1200M

950

1150

1200

1400

3

Docol 1300M

1030

1300

1300

-

3

Docol 1400M

1150

1350

1400

1600

3

Docol 1500M

1200

1500

1500

1700

3

Docol 900MZE

700

-

900

1100

3

Docol 1200MZE

950

-

1200

1400

3

Docol 1400MZE

1150

-

1400

1600

3

Docol 1500MZE

1200

-

1500

1700

3

MS-W 1200

900

-

1200

1400

5

Optim 900 QC

900

1000

1050

1150

11
10

Optim 960 QC

960

1060

1080

1180

Optim 1100 QC

1100

1200

1280

1380

8

Optim 1500 QC

1460

-

1650

1850

5

Raex 300

900

-

1000

-

11

Raex 400

1000

-

1250

-

10

Raex 450

1200

-

1450

-

8

Raex 500

1250

-

1600

-

8

Ramor 400

1100

-

1300

-

8

Ramor 500

1450

-

1700

-

7

SZMS1200

900

1050

1200

1450

5
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Rm max
MPa

Przegląd spawalnictwa 7/2011

dyslokacji w krystalicznej strukturze metalu). W jednej
fazie ferryt zapewnia formowalność, a w drugiej fazie
martenzyt (20÷70%) zwiększa wytrzymałość. Stale
dwufazowe mają umowną granicę plastyczności sięgającą 800 MPa. Na początku procesu formowania
umacniają się najbardziej i granica ta może osiągnąć
1000 MPa. W miejscach odkształceń rozszerzają się
obszary występowania martenzytu, polepszając właściwości stali. Prędkość odkształcenia i duże wydłużenie względne nadaje stali DP większą wytrzymałość
niż konwencjonalnym stalom o podobnej plastyczności. Naprężenia wewnętrzne niwelowane są przez
umacnianie drugiej fazy w martenzyt, co powoduje
niższy stosunek Re/Rm. Podczas zderzenia energia jest
lepiej pochłaniana przez materiał i są mniejsze skutki odkształceń. Stale DP wskutek ubogiej zawartości
pierwiastków stopowych charakteryzują się dobrą spawalnością, są dobrze formowalne na zimno; podczas
walcowania czy operacji gięcia zaleca się przeprowadzać je poprzecznie do kierunku walcowania.
Stale te znajdują zastosowanie jako rury w wózkach
dziecięcych lub ramach od rowerów, zwiększają także
bezpieczeństwo w samochodach, gdzie wykonywane
z nich są wzmocnienia zderzaków i prowadnice foteli, fotelików dziecięcych, słupki drzwiowe i koła. Dzięki
wysokiej wytrzymałości oraz dużej twardości wpływającej na odporność na ścieranie, wykonywane są z nich
również: tarcze sprzęgła, maszyny do cięcia żywopłotów, noże, łańcuchy na piły.
W stalach DP stosuje się dodatki stopowe takie jak:
mangan, chrom, molibden i nikiel, które zwiększają
hartowność stali. Zwiększając udział węgla, zwiększa
się ilość martenzytu. Od zawartości krzemu i fosforu

Tablica III. Skład chemiczny wybranych stali dwufazowych DP
Table. III. Chemical composition of selected dual-phase steels (DP)
Stal
Docol 450DP
Docol 500DP
Docol 600DP
Docol 780DP
Docol 800DP
Docol 980DP
Docol 1000DP
Docol 1180DP
Dogal 800 DPX
Dogal 1000 DPX
DP-K 30/50
DP-K 34/60
DP-K 34/60 HF
DP-K 45/78
DP-K 60/90
DP-W 600
DP-W 700
HCT600
Litec 600 DP
Litec 800 DP
Litec 1000 DP

Skład chemiczny, %
C
0,05
0,08
0,10
0,14
0,13
0,15
0,15
0,15
0,16
0,20
0,10
0,14
0,14
0,18
0,20
0,12
0,12
0,17
0,17
0,18
0,23

Si
0,20
0,30
0,20
0,20
0,20
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,30
0,50
0,30
0,50
0,60
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Mn
1,50
0,65
0,80
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,90
1,90
1,80
2,00
2,00
2,20
2,50
1,50
1,50
2,20
2,20
2,50
2,50

P
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,08
0,01
0,01
0,01

S
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,004
0,004
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,002
0,002
0,002

Cr
0
0
0
0
0
0
0
0
0,6
0,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Al
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,1
1,5
1,5
1,2
1,2
0,08
0,08
2
2
2
2

Nb
0
0
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,02
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,001
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0
0
0

Cr-Mo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nb-Ti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
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Tablica IV. Właściwości mechaniczne wybranych stali dwufa
zowych DP
Table IV. Mechanical properties of selected dual-phase steels (DP)
Właściwości mechaniczne
Stal

Re min
MPa

Re max
MPa

Rm min
MPa

Rm max
MPa

A80
%

Docol 450DP

260

330

450

550

27

Docol 500DP

300

370

500

600

24

Docol 600DP

340

410

600

700

21

Docol 780DP

450

560

780

900

15

Docol 800DP

500

640

780

950

10

Docol 980DP

600

750

980

1100

10

Docol 1000DP

700

950

1000

1200

8

Docol 1180DP

830

1220

1180

-

6

Dogal 800 DPX

620

770

800

950

10

Dogal 1000 DPX

800

1000

1000

1200

6

DP-K 30/50

300

370

500

600

24

DP-K 34/60

340

410

600

700

20

DP-K 34/60 HF

340

410

600

700

23

DP-K 45/78

450

780

780

900

14

DP-K 60/90

600

750

980

1120

10

DP-W 600

330

460

580

680

19

DP-W 700

450

580

680

800

16

HCT600

340

420

600

700

20

Litec 600 DP

340

420

600

-

18

Litec 800 DP

450

560

780

-

12

Litec 1000 DP

600

750

980

-

8
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zależy podatność stali na zgrzewanie oporowe i spawalność – brak pęknięć. Stale DP o najwyższych właściwościach mechanicznych mogą wymagać zmiany
technologii spajania termicznego. W tablicy III przedstawiono skład chemiczny, a w tablicy IV właściwości
mechaniczne stali Dual-Phase różnych producentów.
Stale complex CP (Complex-Phase Steel) mają
granicę na rozciąganie do 1000 MPa. Stale te są integralną częścią nowej generacji zaawansowanych
stali o wysokiej wytrzymałości używanych w przemyśle motoryzacyjnym. Absorbują więcej energii niż już
omówione, są mniej podatne na odkształcenia, wykazują się wytrzymałością resztkową po obciążeniu udarowym. Mikrostruktura podobna jest do mikrostruktury
stali TRIP z wyjątkiem występowania austenitu. Stale CP składają się z drobnoziarnistych ziaren ferrytu,
umacnianych przez bainit i martenzyt. Stale te mają
mniejsze ilości dodatków stopowych takich jak niob,
tytan i wolfram. Stal może być dodatkowo utwardzana
wydzieleniowo.
Stale te są stosowane do budowy zderzaków jako
wzmocnienie właściwe, na którym są osadzane przekładki styropianowe i okładziny z tworzywa sztucznego. Dzięki wytrzymałości resztkowej stali i elastycznych tworzyw sztucznych doskonale absorbują energię
kolizji. W tablicy V przedstawiono skład chemiczny,
a w tablicy VI właściwości mechaniczne stali complex
– phase różnych producentów.
Stale z efektem TRIP. Struktura stali opiera się na
osnowie ferrytu z niestabilnym austenitem szczątkowym (> 5%) oraz kompozycji twardych struktur bainitu
i martenzytu w różnych ilościach – co jest wynikiem
innej obróbki cieplnej. Struktura wielofazowa zapewnia równowagę właściwości wytrzymałościowych
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i plastycznych. Ilość austenitu szczątkowego w końcowej mikrostrukturze można regulować zawartością manganu, aluminium i węgla. Efektem TRIP jest umocnienie
ferrytu martenzytem tworzącym się z austenitu szczątkowego pod wpływem energii powodującej odkształcenie
plastyczne. Umocnienie się stali ma charakter długofalowy w całym zakresie odkształceń plastycznych.
Efekt TRIP zależy od stabilności austenitu szczątkowego. Jeśli zawartość węgla jest niska, to przemiana następuje natychmiast, bez dużych odkształceń
podczas formowania. W przemyśle motoryzacyjnym
potrzebne są materiały na detale podatne na tłoczenie, jednocześnie dobrze spawalne i zgrzewalne.

W rzeczywistości kierowanie się zawartością węgla jest
największym problemem. Stale TRIP mogą być zaprojektowane z myślą o konkretnym elemencie, który będzie formowany z arkusza, bądź taśmy stalowej. Taki
element jest podatny na formowanie metodą obróbki
plastycznej (dzięki większej zawartości węgla stal jest
stabilna podczas tłoczenia), co umożliwia otrzymanie
skomplikowanych kształtów bez ubytku możliwości do
późniejszej TRIP (Transformacji Indukowanej Plastycznością).
W tablicy VII przedstawiono skład chemiczny,
a w tablicy VIII właściwości mechaniczne stali z efektem TRIP różnych producentów.

Tablica V. Skład chemiczny wybranych stali complex CP
Table V. Chemical composition of selected complex-phase steels (CP)
Stal
CP-K 60/78
CP-W 800
CP-W 1000
Dogal 600 CP
Dogal 800 CP
Litec 600CP
Litec 800CP
Litec 1000CP

C
0,12
0,12
0,17
0,12
0,16
0,18
0,18
0,23

Si
0,8
0,8
0,8
0,3
0,25
0,8
0,8
0,8

Mn
2,2
2,2
2,2
1,66
1,9
2,2
2,2
2,2

P
0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Skład chemiczny, %
S
Cr
Al
0,015
0
1,2
0,015
0
1,2
0,015
0
1,2
0,004
0,5
0,02
0,004
0,5
0,015
0,004
0
2
0,004
0
2
0,004
0
2

V
0,2
0,2
0,2
0
0
0
0
0

B
0,005
0,005
0,005
0
0
0
0
0

Cr-Mo
1
1
1
0
0
1
1
1,2

Nb-Ti
0,15
0,15
0,15
0
0
0,15
0,15
0,15

Opracowanie własne na podstawie danych producentów

Tablica VI. Właściwości mechaniczne wybranych stali complex CP
Table VI. Mechanical properties of selected complex-phase steels (CP)
Stal

Właściwości mechaniczne
Re min, MPa

Re max, MPa

Rm min, MPa

Rm max, MPa

A80, %

600
680
720
350
500
350
500
700

700
830
920
500
700
500
700
900

780
800
950
600
780
600
780
980

940
980
1130
750
950
-

10
10
10
16
10
14
8
5

CP-K 60/78
CP-W 800
CP-W 1000
Dogal 600 CP
Dogal 800 CP
Litec 600 CP
Litec 800 CP
Litec 1000 CP

Opracowanie własne na podstawie danych producentów

Tabela VII. Skład chemiczny wybranych stali TRIP
Table VII. Chemical composition of selected steels with TRIP
Stal
Litec 700 TRIP
Litec 800 TRIP
RA-K 40/70

C
0,32
0,32
0,24

Si
0,8
0,8
0,3

Mn
2,5
2,5
2

Skład chemiczny, %
P
S
0,02
0,004
0,02
0,004
0,04
0,01

Al
2
2
1,6

Cr-Mo
0,6
0,6
0,6

Nb-Ti
0,2
0,2
0,2

Opracowanie własne na podstawie danych producentów

Tablica VIII. Właściwości mechaniczne wybranych stali TRIP
Table VIII. Mechanical properties of selected steels with TRIP
Stal
Litec 700 TRIP
Litec 800 TRIP
RA-K 40/70

Właściwości mechaniczne
Re min, MPa
430
470
410

Opracowanie własne na podstawie danych producentów
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Re max, MPa
550
780
510

Rm min, MPa
690
780
690

Rm max, MPa
790

A80, %
21
19
23

Spawalność stali
o wysokiej wytrzymałości
Najtrudniejsze do spawania ze wszystkich stali AHSS są stale martenzytyczne. Strefa przyległa do
strefy wpływu ciepła jest podatna na pęknięcia niezależnie od wstępnego podgrzania. Niemniej jednak stale martenzytyczne mogą być z powodzeniem spawane pod warunkiem, że zachowa się szczególne środki
ostrożności oraz dostarczy wypełniacze, aby uniknąć
pęknięć w konstrukcji spawanej. Blachy przeważnie
są cienkie, natomiast równoważnik węgla zbliża się
do niebezpiecznego poziomu. Powierzchnie spawane
powinny być czyste i suche, żeby zapobiegać pęknięciom gorącym. Materiały spawalnicze powinny mieć
zbliżone właściwości wytrzymałościowe do materiału
łączonego oraz zapewniające niską zawartość wodoru w spoinie. Podczas spawania cienkich blach należy
zmniejszyć energię liniową spawania. Ponieważ ciepło ze spoiny nie ma przestrzeni, by się rozproszyć,

mogą powstać niskowytrzymałe pasma wokół złączy
(nie można dopuścić do odpuszczania stali). Czas stygnięcia t8/5 nie powinien przekraczać 4 s. Konstrukcje
ze stali MART powinny być projektowane z uwzględnieniem lokalizacji złączy, czyli tam, gdzie występują
najmniejsze naprężenia. Głównym problemem jest wysoka twardość stali sięgająca ponad 300 HBV. W przeprowadzonych testach zderzeniowych okazało się, że
spoina pochłania występujące siły bez pęknięć (spoina
zgrzewana indukcyjnie prądami wysokiej częstotliwości HF-welding). Elementy konstrukcyjne wykonane ze
stali martenzytycznej pomimo wysokiej wytrzymałości
wykazują również dużą ciągliwość.
W spajaniu stali DP, CP stosuje się najczęściej
punktowe zgrzewanie oporowe lub spawanie łukowe
elektrodą metalową w osłonie gazu (GMA), spawanie
nietopliwą elektrodą w osłonie gazów obojętnych (TIG),
spawanie laserowe, plazmowe oraz ręczne spawanie
łukowe elektrodą otuloną (MMA). Spoiny w złączach
stali DP, CP mają o wiele większą wytrzymałość niż
w złączach innych stali z grupy AHSS.

Podsumowanie
Stale o wysokiej wytrzymałości AHSS stanowią grupę stali nowej generacji o prostym składzie
chemicznym, których mikrostruktura i właściwości
kształtowane są w efekcie zaawansowanych procesów technologicznych powodujących umocnienie
w wyniku przemian fazowych i odkształcenia plastycznego w warunkach różnych temperatur i różnych szybkości chłodzenia.
Ze względu na ich atrakcyjne właściwości mechaniczne, wyjątkową zdolność pochłaniania energii

w czasie gwałtownych odkształceń stale o wysokiej
wytrzymałości AHSS stanowią rozwojową grupę
materiałów konstrukcyjnych, które w najbliższych latach powinny znaleźć bardzo szerokie zastosowanie
w budowie maszyn i pojazdów.
Problemy spawalności i zgrzewalności tych stali
stanowią jeden z ważniejszych problemów rozwoju
ich zastosowań i dotyczą w pierwszym rzędzie opracowanie metod spajania zapewniających zachowanie
mikrostruktury i właściwości stali w obszarze złącza.
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Nowe propozycje ośrodka kształcenia
i nadzoru spawalniczego instytutu spawalnictwa
Wstęp
Spawanie jest procesem specjalnym, którego wynik nie
może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badanie wyrobu, natomiast niedostatki przebiegu tego procesu mogą
się ujawnić dopiero podczas jego użytkowania. Wynika stąd,
że posiadanie przez organizację (grupę ludzi i infrastrukturę
z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań)
kompetentnego personelu kontroli i badania, w tym personelu
badań nieniszczących, należy do bardzo ważnych zagadnień.
Z tego powodu obserwuje się w ostatnich latach zdecydowane zwiększenie zainteresowania szkoleniami z zakresu badań nieniszczących wyrobów przemysłowych [1]. W latach
2005÷2010 zarejestrowano w Instytucie Spawalnictwa wzrost
liczby osób przeszkolonych z tego zakresu o ok. 40% (rys. 1).
Instytut Spawalnictwa, w ramach Ośrodka Kształcenia
i Nadzoru Spawalniczego, posiada Certyfikat Akredytacji
Jednostki Certyfikującej Personel Nr AC 054 wydany przez
Polskie Centrum Akredytacji w zakresie certyfikowania personelu spawalniczego oraz kwalifikowania i certyfikowania

Rys. 1. Liczba osób przeszkolonych w Instytucie Spawalnictwa
w zakresie badań nieniszczących w latach 2005-2010

personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN 473
w następujących metodach badań: wizualnej, penetracyjnej,
magnetyczno-proszkowej, ultradźwiękowej i radiograficznej.
Instytut Spawalnictwa w ramach tych metod posiada w pełni
wyposażone laboratoria, które są wykorzystywane podczas
szkolenia (rys. 2).
W normie PN-EN 473 ustalono trzy stopnie kwalifikacji
personelu NDT oznaczone cyframi 1, 2 i 3. Stopień 1 oznacza kwalifikacje najniższe, natomiast stopień 3 – najwyższe.
Stopień 2 charakteryzuje się kwalifikacjami wyższymi od
stopnia 1, ale niższymi od stopnia 3. Kompetencje przysługujące personelowi badań nieniszczących, w zależności od
posiadanego stopnia kwalifikacji, zestawiono w tablicy I.
Z tablicy I wynika, że personel NDT z 3 stopniem kwalifikacji może przyjąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie działania personelu z 2 i 1 stopniem kwalifikacji oraz za
ustalanie jakości wyrobów, w odniesieniu do których kryteria
akceptacji są niedostępne.
Najważniejszymi wartościami stopnia 3 z zakresu badań
nieniszczących są:
– możliwość przeprowadzania egzaminów z zakresu NDT,
– możliwość opracowania procedury badań nieniszczących
w przypadku przeprowadzania badań dla nietypowej specyfikacji technicznej,
– potrzeba opracowania instrukcji i procedur przez osobę
posiadająca uprawnienia w stopniu 3, jeżeli wymaga tego
klient,
– możliwość realizacji zadań zgodnie z normą PN-EN
1090 (Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych,
Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych), która w punkcie 12.4.1 – „Kontrola przed
i podczas spawania” mówi, że Kontrola przed i podczas
spawania powinna być przewidziana w planie kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich częściach PN-EN ISO 3834. Metody badań nieniszczących
(NDT) powinny być wytypowane zgodnie z PN-EN ISO
17635, przez personel posiadający kwalifikacje na poziomie 3 wg PN-EN 473. Zwykle badania ultradźwiękowe
i radiologiczne stosuje się do spoin czołowych, a badania
penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe do spoin pachwinowych.

Nowa oferta szkoleniowa

Rys. 2. Laboratoria badań nieniszczących w Instytucie Spawalnictwa
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Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu
Spawalnictwa ma w ofercie szkoleniowej wiele kursów z zakresu badań nieniszczących. Obecnie realizowane są kursy
badań wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, radiograficznych i ultradźwiękowych oraz kursy oceny

Tablica I. Zakres kompetencji personelu badań nieniszczących w zależności od posiadanego stopnia kwalifikacji [2]
Stopień kwalifikacji

Zakres kompetencji

1

Kompetencje do wykonywania badań nieniszczących pod nadzorem personelu z 2 lub 3 stopniem kwalifikacji. Osoba taka
może być upoważniona przez pracodawcę do:
– nastawiania aparatury badań nieniszczących,
– wykonywania badań,
– rejestrowania wyników badań i ich klasyfikowania w oparciu o pisemne kryteria,
– raportowania wyników badań

2

Kompetencje do wykonywania badań nieniszczących zgodnie z ustalonymi lub zatwierdzonymi procedurami. Osoba taka
może być upoważniona przez pracodawcę do:
– doboru techniki badania dla stosowanej metody badania,
– przenoszenia norm i specyfikacji dotyczących badań nieniszczących do instrukcji badań nieniszczących,
– nastawiania i weryfikacji nastaw wyposażenia,
– wykonywania i nadzorowania badań,
– interpretacji i oceny wyników zgodnie z normami, przepisami lub specyfikacjami,
– opracowania pisemnych instrukcji badań nieniszczących,
– wykonywania i nadzorowania obowiązków dla personelu z 2 stopniem lub niższym,
– zestawienia i raportowania wyników badań nieniszczących

3

Kompetencje do wykonywania i kierowania działaniami w badaniach nieniszczących, na które posiada certyfikat. Osoba
taka może być upoważniona przez pracodawcę do:
– przyjęcia pełnej odpowiedzialności za laboratorium badawcze lub ośrodek egzaminujący personel,
– ustalania i zatwierdzania instrukcji i procedur badań nieniszczących,
– interpretowania norm, przepisów, specyfikacji i procedur,
– ustalania szczególnych metod badania, stosowania procedur i instrukcji badań nieniszczących,
– wykonywania i nadzorowania wszystkich obowiązków personelu 1 oraz 2 stopnia kwalifikacji,
– zapewnienia wytycznych dla personelu badań nieniszczących na wszystkich stopniach kwalifikacji.

jakości złączy spawanych na podstawie radiogramów i pomiaru grubości metodą ultradźwiękową włącznie, na poziomie 1 i 2 stopnia kwalifikacji.
Postanowiono więc przygotować nową ofertę szkoleniową, skierowaną do personelu NDT posiadającego 2 stopień
kwalifikacji, polegającą na możliwości uzyskania najwyższego, 3 stopnia kwalifikacji wg normy PN-EN 473. Aby zostać
zakwalifikowanym do uczestnictwa w szkoleniu na 3 stopień
kwalifikacji, należy najpierw odbyć szkolenie podstawowe
i zdać wymagany egzamin. Egzamin podstawowy to egzamin
pisemny, który wykazuje wiedzę kandydata dotyczącą nauki
o materiałach, procesów wytwarzania i eksploatacji oraz rodzajów występujących nieciągłości, systemu kwalifikacji
i certyfikacji zgodnie z normą PN-EN 473 oraz podstawowych
badań nieniszczących, tak jak wymagane jest dla 2 stopnia.
Aktualnie Instytut Spawalnictwa organizuje pierwszą edycję szkolenia podstawowego BASIC – 3 stopień, który zakończy się egzaminem pod nadzorem Ośrodka Certyfikacji
Instytutu Spawalnictwa. Termin pierwszej edycji tego szkolenia przewidziano od 19.09.2011 do 1.10.2011. Szkolenie
odbędzie się w sesji wyjazdowej w jednym z beskidzkich
ośrodków wypoczynkowych. Szkolący personel to wykwalifikowana doświadczona kadra Instytutu Spawalnictwa posiadająca certyfikaty kompetencji 3. stopnia z zakresu NDT
(rys. 3).
Do szkolenia podstawowego (BASIC – 3 stopień) może
przystąpić każdy, kto ma:
– wykształcenie średnie techniczne z zakresu obróbki metali,
– wykształcenie średnie ogólne lub innej specjalności, ale
po rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej znajomość zagadnień związanych z obróbką metali; wynik rozmowy kwalifikacyjnej
musi być udokumentowany,

–

ważny dowód zadowalającej ostrości widzenia i rozróżnialności kolorów, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
473, wystawiony przez lekarza lub inną uznaną medycznie osobę.

Rys. 3. Przykładowy certyfikat kompetencji jednego z wykładowców
Ośrodka Szkolenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa
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Tablica II. Ramowy program kursu podstawowego BASIC – 3 stopień dla personelu badań nieniszczących, kandydatów na 3 stopień kwalifikacji wg normy PN-EN 473
Lp.

Temat

Liczba wykładów, ćwiczeń i pokazów, h.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Wprowadzenie do badań nieniszczących
Badania wizualne (VT)
Badania penetracyjne (PT)
Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
Badania szczelności (LT)
Badania radiograficzne (RT)
Badania ultradźwiękowe (UT)
Niekonwencjonalne metody badań nieniszczących
Wybór metod badań nieniszczących i ekonomiczne efekty ich stosowania
Technologie wytwarzania i charakterystyka wyrobów przemysłowych
Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego
Podstawy metaloznawstwa i badań metalograficznych
Systemy kwalifikowania i certyfikowania personelu badań nieniszczących (NDT)
Kierowanie personelem

1
8
8
8
8
20
20
2
2
6
8
6
2
2

Razem

101

Egzamin

5

Suma

106

Aby przystąpić do szkolenia i następnie do egzaminu po
kursie BASIC, nie trzeba mieć potwierdzonych kompetencji
z zakresu badań nieniszczących. Jednakże, co bardzo ważne, egzamin ten ma 5-letni okres ważności, podczas którego
należy uzupełnić kompetencje w 2 stopniu oraz zdać pierwszy
egzamin na 3 stopień.
Celem kursu BASIC – 3 stopień w Instytucie Spawalnictwa jest przygotowanie słuchaczy (uczestników szkolenia)
do egzaminu końcowego, przeprowadzanego wg normy
PN-EN 473 w Ośrodku Egzaminacyjnym Instytutu Spawalnictwa przez komisję powołaną przez kierownika (lub jego
zastępcę) Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.
Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik
szkolenia otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu
„Kurs podstawowy BASIC – 3 STOPIEŃ”.
Zaświadczenie stanowi podstawę do odbycia szkolenia
3. stopnia w następujących metodach badań nieniszczących:
– badania wizualne (VT),
– badania penetracyjne (PT),
– badania magnetyczno-proszkowe (MT),
– badania radiograficzne (RT),
– badania ultradźwiękowe (UT)
oraz badaniach w sektrach przemysłowych:
– wytwarzanie i przetwórstwo metali,
– badania przed eksploatacją i eksploatacyjne urządzeń,
– utrzymanie ruchu kolei, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 473.
Kurs obejmuje 101 godzin wykładów, ćwiczeń i pokazów
oraz 5 godzin na egzamin końcowy. Całkowity czas trwania
kursu wynosi 106 godzin (2 tygodnie).
Plan nauczania w postaci programu ramowego kursu podstawowego BASIC – 3 stopień zestawiono w tablicy II [3].

Podsumowanie

w pełni uprawniają tę jednostkę do przeprowadzania tego
typu kursów. Instytut Spawalnictwa posiada również bardzo
szeroką bazę nadzorowanego sprzętu wykorzystywanego
do szkoleń z zakresu NDT oraz jest wiodącą badawczo-rozwojową jednostką w zakresie badań z dziedziny spawalnictwa. W bliskiej przyszłości IS rozszerzy swoją ofertę również o 3 stopień szkoleń i certyfikacji personelu NDT
na wszystkie metody, które ma dotychczas w ofercie na
poziomie 2. Wszystkie te argumenty przemawiają za tym,
by podjąć szkolenia NDT w Instytucie Spawalnictwa, co zagwarantuje wysoką jakość pozyskanej fachowej i praktycznej wiedzy.
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Analiza struktury i składu chemicznego
połączeń spawanych: płyta
trudnościeralna – stal konstrukcyjna
The structure and chemical comopsition of joint
of abrasion-resistating plate and construction steel analysis
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono analizę strukturalną i składu
chemicznego połączenia spawanego płyty trudnościeralnej
ze stalą konstrukcyjną S235JR wykonanego metodą MAG
drutem litym G3Si1 o średnicy 1,2 mm w osłonie mieszanki aktywnej Arcal 21 (92% Ar + 8% CO2). Przeprowadzone
badania wizualne i penetracyjne, badania metalograficzne:makro- i mikroskopowe oraz mikroanaliza rentgenowska
składu chemicznego i rozkładu pierwiastków stopowych
w obszarze spoiny pozwoliły na określenie zmian struktury
i towarzyszących im zmian składu chemicznego zachodzących w poszczególnych obszarach złącza spawanego. Badania dowiodły, że w wyniku spawania dochodzi do
stopienia materiału warstwy odpornej na zużycie ścierne
i przejścia węglików do spoiny oraz częściowego niejednorodnego wymieszania spawanych materiałów, co powoduje wzrost twardości w tym obszarze do 600 HV i może
być przyczyną powstania pęknięć od strony lica spoiny.
Badania nie wykazały obecności pęknięć w obszarze grani spoiny. Analizując wyniki badań, należy stwierdzić, że
wykonane złącze spawane spełnia wymogi eksploatacyjne
stawiane połączeniom tego typu.

The article analyzes the structural and chemical composition of the abrasive-resistant plates with structural
steel S235JR welded joints made by MAG G3Si1 solid
wire with a diameter of 1.2 mm in the shielding active gas
Arcal 21 (92% Ar + 8% CO2). Visual and penetrant testing,
metallographic examination: macro, micro and microscopic X-ray analysis of chemical composition and distribution of alloying elements in the weld area allowed us to
identify structural changes and accompanying changes
in chemical composition occurring in the various areas of
the welded joints. Research shown that the abrasive-resistant layer is melted in the welding process. Moreover the
carbide transition into the weld and the partial non-homogenous mixing of welded materials, which increases the
hardness in this area up to 600 HV and may cause cracks
on the face of the weld are obtained. The study does not
reveal the cracks in the weld root. Analyzing the results
of the study should be noted that the welded joint made
meets the requirements of this type of connections.

Wstęp
Poszukiwanie nowych grup materiałów pozwalających na intensywną eksploatację części maszyn
i urządzeń w wydłużonym okresie wydaje się bardzo
pożądane, uwzględniając przy tym aspekt ekonomiczny. Postęp we wprowadzaniu nowych rozwiązań materiałowych musi być jednak poprzedzony staranną
Dr inż. Jacek Górka, dr inż. Marcin Adamiak –
Politechnika Śląska, inż. Ewa Darda – FILTROPOL
Brzezinka

i wnikliwą analizą. Dotyczy to także implementacji nowej grupy materiałów odpornych na ścieranie w postaci płyt, blach oraz rur. Ta grupa materiałów stanowi
nową generację materiałów odpornych na ścieranie,
która dzięki szczególnym właściwościom uzyskanym
w drodze złożonego procesu produkcyjnego znalazła
zastosowanie w  przemyśle hutniczym, górniczym, motoryzacyjnym, odlewniczym, wydobywczym kruszywa,
utylizacji odpadów, a także w wytwarzaniu, eksploatacji części maszyn i urządzeń pracujących w ciężkich
warunkach. Płyty odporne na zużycie ścierne odznaczają się dobrą spawalnością, udarnością, z powodzeniem nadają się do obróbki plastycznej i mechanicznej,
dzięki wysokiej czystości metalurgicznej. Umożliwia to

Przegląd spawalnictwa 7/2011

31

połączenie wysokiej twardości z dużą odpornością na
działanie dynamicznych obciążeń mechanicznych. Płyty oraz blachy trudnościeralne mogą być w niektórych
przypadkach stosowane jako płyty przenoszące obciążenia. Dzięki zastosowaniu płyt trudnościeralnych
na elementy pracujące w warunkach intensywnego
zużycia ściernego uzyskuje się znaczne oszczędności
materiałowe oraz ekonomiczne, wynikające z redukcji
kosztów produkcji na skutek ograniczenia postojów
maszyn i urządzeń wynikających z mniejszej częstotliwości wymiany zużytych części. Możliwości użycia
tego typu materiałów są znaczne i jeszcze nie do końca
poznane. W najbliższym czasie może nastąpić wzrost
ich zastosowań związany z dokładniejszym poznaniem
ich właściwości i cech użytkowych.
Płyty trudnościeralne to warstwowe wykładziny łączące w sobie łatwość montażu i wysoką odporność
na zużycie ścierne oraz erozję. Wykonuje się je przez
pokrycie łatwo spawalnej blachy nośnej odporną na
zużycie warstwą stopową lub cermetalową. Stosuje
się dwie metody uzyskiwania trwałych powłok – napawanie łukowe i dyfuzyjne wiązanie proszków cermetalowych w piecu próżniowym. Niezależnie od sposobu
wytwarzania, płyty trudnościeralne odznaczają się
wysoką jakością wykonania, stałą na całej powierzchni arkusza i identyczną na poszczególnych arkuszach
tego samego typu (rys. 1). Wyjątkową odporność na
zużycie ścierne płyt uzyskuje się dzięki obecności
w wierzchniej warstwie twardych, złożonych faz węglikowych (1500÷3000 HV), 2÷3 razy przewyższających
twardość najczęściej spotykanych ścierniw. Istotnym
czynnikiem poprawiającym trwałość warstw odpornych na ścieranie jest uporządkowane rozmieszczenie
twardych faz. Możliwość kontroli procesu napawania
oraz krystalizacji warstw napawanych sprawia, że ich
struktura, niezależnie od składu chemicznego i twardości zastosowanych faz, dodatkowo wpływa na zwiększenie trwałości. Płyty te mogą być cięte plazmowo
pod warstwą wody, gięte i łączone, tworząc fragmenty

wykładzin lub części urządzeń odpornych na zużycie
ścierne. Płyty trudnościeralne mogą być stosowane
nie tylko jako płaskie fragmenty zabezpieczające powierzchnie narażone na silne zużycie, ale dzięki dobrej
spawalności warstwy podkładowej oraz możliwości
gięcia do średnicy 400 mm mogą być z nich tworzone
złożone konstrukcje [1÷7].

Badania własne
Coraz częściej w przemyśle cementowym, przy
wytwarzaniu wszelkiego rodzaju kruszyw, niektóre
elementy zbiorników, rynien zsypowych narażonych
na intensywne ścieranie, wykonuje się z nowych materiałów o zwiększonej odporności na zużycie ścierne. Wykorzystywanie elementów tego typu wymusza
konieczność opracowania technologii spawania elementu wykonanego ze stali konstrukcyjnych o dobrej spawalności z elementem, którego spawalność
jest silnie ograniczona składem chemicznym (wysoki
równoważnik węgla). Podczas spawania dochodzi do
wymieszania składników stopowych stali konstrukcyjnej ze składnikami warstwy o zwiększonej odporności
na ścieranie, co powoduje znaczne zmiany struktury
i składu chemicznego w obszarze spoiny.
Celem wykonywanych badań była analiza struktury
i składu chemicznego złącza spawanego metodą MAG
płyty trudnościeralnej i stali konstrukcyjnej niestopowej.
Badaniom poddano złącze próbne: płyta trudnościeralna (rys. 2, 3, tabl. I) – stal konstrukcyjna niestopowa
S235JR (tabl. II).

Rys. 2. Budowa płyty trudnościeralnej
Fig. 2. The structure of abrasive-resistant plate

a)

Rys. 1. Przykłady elementów konstrukcyjnych odpornych na zużycie
ścierne
Fig. 1. The samples of abrasive resistant construction elements
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b)

Rys. 3. Mikrostruktura płyty trudnościeralnej: a) materiał podłoża:
struktura ferrytyczno-perlityczna, b) warstwa odporna na zużycie
ścierne: struktura żeliwa chromowego
Fig. 3. The abrasive-resistant plate microstructure: a) base material:
ferritic-perlitic structure, b) abrasive-resistant layer: chromium cast
iron structure

Tablica I. Skład chemiczny warstwy odpornej na zużycie ścierne płyty trudnościeralnej, %
Table I. The chemical composition of abrasive-resistant layer of abrasive-resistant plate, %
C
5,2

Cr
22

Nb
7

B
1,8

Fe
reszta

Tablica II. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali S235JR
Table II. The chemical composition and mechanical properties of S235JR steel
Cmax

Mn
max 1,4

0,35

Skład chemiczny, %
S
Cr
0,045
–
Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa
340÷470

Si
–

P

Granica plastyczności Re min, MPa
235

Ni
–

Cu
–

N
0,009

Wydłużenie A5 min, %
26

Tablica III. Parametry spawania złącza próbnego płyta trudnościeralna - stal konstrukcyjna niestopowa
Table III. Welding parameters of abrasive-resistant plate-structural steel experimental joint
Ścieg

Metoda
spawania

Wymiar
spoiwa, mm

Natężenie, A

Napięcie
V

Biegunowość
i rodzaj prądu

Prędkość podawania drutu, m/min

Prędkość spawania, cm/min

1
2

135

ø1,2

200
200

21,5
22,5

DC +

0,4 – 0,6
0,4 – 0,6

90 – 100
50 – 60

Podstawowe składniki chemiczne badanej płyty
odpornej na zużycie ścierne to: chrom, niob i bor, zapewniające hipereutektyczną osnowę, w której koncentracja węglików chromu przekracza 45%. Średnia
twardość warstwy odpornej na zużycie ścierne wynosi
68 HRC (twardość osnowy ok. 850 HV30, faz twardych
1500÷3000 HV). Temperatura pracy nie przekracza
250°C. Podłoże płyty trudnościeralnej stanowi stal konstrukcyjna niestopowa.

Wykonanie złącza spawanego
W celu przeanalizowania zmian struktury i składu
chemicznego w obszarze spawania wykonano złącze
Rys. 4. Schemat przygotowania złącza płyta trudnościeralna – stal konstrukcyjna niestopowa do spawania,
a – napoina trudnościeralna,
b – stal S235
Fig. 4. Abrasive-resistant plate – structural unalloyed steel
joints preporation schame for
welding, a – abrasive-resistant plate, b – S235 steel

Lico

Grań

Rys. 5. Lico i grań spoiny złącza próbnego
Fig. 5. Face and the root of the weld of experimental joint

Lico

Grań

Rys. 6. Lico i grań spoiny złącza próbnego po badaniach penetracyjnych
Fig. 6. Face and the root of the weld of experimental joint after penetration testing

próbne metodą MAG drutem litym G3Si1 o średnicy
1,2 mm w osłonie mieszanki aktywnej Arcal 21 (92%
Ar + 8% CO2) (rys. 4, tabl. III).
Przeprowadzone badania wizualne zgodnie
z normą PN-EN 970:1999 oraz badania penetracyjne
wg PN-EN 571-1 wykonanego złącza próbnego wykazały, że grań spoiny jest wolna od pęknięć. W licu
spoiny można natomiast zaobserwować pęknięcia wychodzące na powierzchnię (rys. 5 i 6).

Badania metalograficzne
W celu określenia zmian strukturalnych w obszarze spawania przeprowadzono badania metalograficzne makro- i mikroskopowe wykonanych złączy
spawanych. Badania metalograficzne makroskopowe
wykonano na mikroskopie stereoskopowym Olympus
SZX9 – do trawienia złącza użyto odczynnika Adlera. Badania metalograficzne mikroskopowe wykonano na mikroskopie świetlnym Olympus PME 3U – do
trawienia złącza użyto odczynnika nital. Wyniki badań
metalograficznych makroskopowych przedstawiono na
rysunku 7, a badań mikroskopowych na rysunku 8.
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Rys. 7. Makrostruktura złącza spawanego płyta trudnościeralna - stal
konstrukcyjna niestopowa, trawienie: odczynników Adlera, pow. 4x
Fig. 7. Macrostructure of the abrasive-resistant plate-structural unalloyed steel welded joint, etching: Adler, magn.: x4

Rys. 9. Miejsca pomiaru twardości spawanego złącza płyta trudnościeralna-stal konstrukcyjna niestopowa
Fig. 9. The places of hardness testing of abrasive-resistant platestructural unalloyed steel welded joint

miar twardości metodą Vickersa na twardościomierzu
MICRO-VICKERS 401MVD firmy WILSON WOLPERT,
przy obciążeniu 9,81 N. Czas obciążenia wynosił 15 s.
Schemat pomiaru i wyniki pomiaru twardości przedstawiono na rysunku 9 i w tablicy IV.

Analiza rentgenowska składu chemicznego
Przejście materiał rodzimy – spoina od strony Struktura spoiny, od strony stali S235JR
S235JR, rozrost ziarna

Skład chemiczny poszczególnych obszarów złącza
spawanego oraz rozkładu pierwiastków stopowych w
spoinie sprawdzono na mikroanalizatorze rentgenowskim EDS. Wyniki przedstawiono na rysunkach 10 i 11.
b)

a)

Koncentracja węglików, przejście materiał Struktura żeliwa chromowego z wydzielerodzimy – spoina od strony płyty trudnoście- niem węglików, płyta trudnościeralna
ralnej

c)

Struktura bainityczna, obszar spoiny

Rozrost ziaren, SWC spoina – płyta trudnościeralna

Rys. 8. Mikrostruktura złącza spawanego płyta trudnościeralna - stal
konstrukcyjna niestopowa
Fig. 8. Microstructure of abrasive-resistant plate-structural unalloyed
steel welded joint

Pomiar twardości
W celu określenia wpływu spawania na właściwości spoiny i SWC złącza spawanego wykonano po-

Rys. 10. Wyniki badań złączy spawanych płyta trudnościeralnastal konstrukcyjna niestopowa, a) mikrostruktura badanej spoiny z
widocznymi wydzieleniami węglików stopowych, b) wykres energii
rozproszonego promieniowania rentgenowskiego wydzielenia węglikowego, c) wykres energii rozproszonego promieniowania rentgenowskiego materiału osnowy
Fig. 10. Results of tests of abrasive-resistant plate-structural unalloyed steel welded joint: a) microstructure of joint with separated alloying carbides, b) the energy X-ray scattering diagram for separated
carbide, c) the energy X-ray scattering diagram for matrix material

Tablica IV. Wyniki pomiaru twardości HV1 złącza spawanego płyta trudnościeralna - stal konstrukcyjna niestopowa
Table IV. Results of hardness HV1 testing of abrasive-resistant plate-structural unalloyed steel welded joint

Miejsce pomiaru
HV1
Miejsce pomiaru
HV1
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1
2
3
warstwa napawana płyty
trudnościeralnej
116
119
121
7
8
9
grań spoiny
203
202
194
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Twardość HV1 (wg rys. 9)
4
5
6
warstwa wierzchnia płyty
trudnościeralnej
797
784
820
10
11
środek spoiny
298
294

16
17
SWC podłoża płyty
trudnościeralnej
146
127
12
13
286

447

18
19
SWC warstwy napawanej
płyty trudnościeralnej
860
580
14
15
lico spoiny
588
554

Obraz obszaru wymieszania, SEM

Mapa rozkładu powierzchniowego żelaza

Mapa rozkładu powierzchniowego chromu

Mapa rozkładu powierzchniowego niobu

Rys. 11. Mikrostruktura obszaru wymieszania spoina - warstwa odporna na ścieranie oraz mapy rozkładu powierzchniowego pierwiastków stopowych
Fig. 11. Microstructure of weld - abrasive-resistant layer intermix area and alloing elements distribution maps

Podsumowanie
Badania wykazały, że nowa technologia spawania umożliwia poprawne wykonanie połączeń płyta
trudnościeralna - stal konstrukcyjna niestopowa, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne
wykonanie warstwy przetopowej. z badań wynika, że
od strony lica powstają pęknięcia w obszarze spoiny, a grań spoiny jest wolna od pęknięć. Przyczyną powstania pęknięć jest wymieszanie się stopiwa
z materiałem płyty trudnościeralnej, wskutek czego
w górnym obszarze spoiny dochodzi do powstawania struktur hartowniczych o wysokiej twardości
dochodzącej nawet do 600 HV. Przeprowadzone
badania makro- i mikroskopowe wykazały, że pęknięcia powstałe w obszarze lica spoiny nie przechodzą do grani spoiny ani do materiału podłoża płyty
trudnościeralnej. W związku z tym nie będą one
miały negatywnego wpływu na właściwości eksploatacyjne wykonanych elementów spawanych.
Z powodu niejednorodności składu chemicznego
spawanego złącza, można w nim zaobserwować trzy
strefy. Lico spoiny ma strukturę martenzytyczną
z licznymi wydzieleniami węglików o twardości

dochodzącej do 600 HV. W licu można zaobserwować liczne pęknięcia, powstałe na skutek naprężeń
i przemian fazowych w obszarze spawania.
W środkowej części połączenia powstaje struktura bainityczna o twardości rzędu 300 HV. W tym
obszarze widać pęknięcia, które następowały od
strony lica spoiny. Obszar grani spoiny ma strukturę ferrytyczno-perlityczną o twardości dochodzącej
do 200 HV i jest wolny od pęknięć. W wyniku spawania dochodzi do stopienia materiału warstwy
odpornej na zużycie ścierne i przejścia węglików
do spoiny oraz częściowego niejednorodnego wymieszania materiału. Badania na mikroanalizatorze
rentgenowskim wykazały, że w obszarze spoiny
można zaobserwować wydzielenia węglików niobu, natomiast chrom tworzy eutektyki węglikowe.
Analiza rozkładu pierwiastków stopowych w spoinie
potwierdziła wcześniejsze wyniki badań i wykazała nierównomierne rozmieszczenie niobu i chromu
w obszarze spoiny.
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Wydarzenia
Poznań stolicą światowych innowacji
Z pewnością można tak nazwać to miasto po zakończonych niedawno targach ITM Polska (14-17 czerwca 2011).
Wzięło w nich udział ponad 900 wystawców z 32 krajów,
a na ekspozycji zaprezentowano przeszło 100 europejskich
i światowych rynkowych premier. Ten prawdziwy festiwal
innowacji zwiedziło 16 800 osób z Polski i z zagranicy.

Międzynarodowy prestiż
Na tegorocznej edycji ITM Polska widać było dynamikę
rozwoju i wyraźne przyspieszenie gospodarcze, a samo wydarzenie przypadło na szczególny czas. W tym roku Polska
obejmuje przewodnictwo w Radzie UE. Tym bardziej cieszy
fakt, że 45-procentowa reprezentacja zagranicznych wystawców w czerwcowych targach nowoczesnych technologii
targach plasuje ITM Polska na pierwszym miejscu w gronie największych międzynarodowych targów dla przemysłu
w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród grona krajów
uczestniczących w targach warto wymienić chociażby Czechy, Finlandię, Koreę Południową, Rosję, Turcję, Japonię,
Tajwan, Australię, Chiny, Niemcy, Włochy, Francję, Indie,
USA, Wielką Brytanię, Portugalię, Białoruś czy Ukrainę.

Jubileusz 90-lecia targów poznańskich,
czyli jak zmieniały się targi czerwcowe
Tegoroczna edycja targów była szczególna również z uwagi
na przypadający w tym roku jubileusz 90-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizatora ITM Polska. Otwarcie
targów połączono z inauguracją uroczystych obchodów jubileuszu, w której udział wziął udział m.in. Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Podkreślił on, że to sukces, by instytucja o 90-letniej tradycji, jaką są targi poznańskie, myślała innowacyjnie
i była organizatorem tak prestiżowych na rynku międzynarodowym targów, jak ITM Polska. Prezydent zaakcentował także, że Wielkopolska jest przykładem postępu gospodarczego,
a tym samym ma znaczący wpływ na rozwój całej Polski. – Tu
widać, że nie pozostajemy w tyle i mamy poważne osiągnięcia.
Za 10 lat targi będą obchodziły setną rocznicę. Warto marzyć,
by z tej okazji na tutejszych targach gościło Expo – mówił Prezydent w czasie otwarcia targów ITM Polska.
Połączenie obu uroczystości nie jest przypadkowe. Korzenie targów ITM Polska sięgają pierwszych targów organizowanych w niepodległej Polsce oraz wielkich dorocznych
targów czerwcowych, które przyciągały setki tysięcy gości.

Więcej dla przemysłu
Innowacyjność królowała w myśleniu o przyszłości, rozwoju, konkurencyjności. Główne hasło targów ITM Polska
2011 Innowacyjny tryb myślenia przełożyło się na każdy
obszar wydarzenia. Poznań przez cztery dni był prawdziwą ultranowoczesną fabryką jutra. Na powierzchni ponad
20.000 metrów kw. prezentowano rozwiązania poprawiające
efektywność oraz zaawansowane technologicznie maszyny
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i urządzenia niezbędne dla takich gałęzi przemysłu jak: spawalnictwo, metalurgia, obróbka plastyczna metalu, hutnictwo, lakiernictwo, transport, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Dzięki wsparciu kluczowych organizacji i stowarzyszeń
branżowych, ITM Polska stały się ważną platformą transferu
wiedzy i know-how nowych technologii dlatego najnowszym
rozwiązaniom poświęcono sporo uwagi w ramach paneli
dyskusyjnych. Zainteresowaniem cieszyło się IX Forum Inżynierskie, które odbywało się pod hasłem Inżynieria symultaniczna sposobem na transfer innowacyjnych technologii,
konferencja Osiągnięcia stali nierdzewnych w instalacjach
wodnych, seminarium Właściwości eksploatacyjne części
maszyn i narzędzi po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej,
czy też konferencja Kredyt technologiczny, czyli jak podnieść
konkurencyjność firmy na rynku, która objęta była patronatem honorowym Ministra Gospodarki. Dyskutowano także
na temat przyszłości kolei, a debata ekspertów odbyła się
w ramach konwencji Transport szynowy XXI wieku dla Polski
– plany transportowe i kadry dla kolejnictwa. Nowe spojrzenie. Wśród poruszanej tematyki znalazły się m.in. zagadnienia rozsądnego zysku w świetle ustawy z 16 grudnia 2010
o publicznym transporcie zbiorowym oraz kwestia szkoleń
dla kadry pracującej w przemyśle kolejowym.
Targom ITM Polska po raz kolejny towarzyszyło Centrum
Doradztwa – Innowacje dla Biznesu, którego ideą było udzielanie pomocy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów
technologicznych, związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

Wiedza wsparta praktyką
Atutem targów ITM Polska jest możliwość wypróbowania nowoczesnych urządzeń. Tak również było i w tym roku.
Goście targowi mogli czynnie uczestniczyć m.in. w pokazach
lakierniczych na powierzchni demonstracyjnej Poligon Umiejętności. Jak przygotować stanowisko pracy w lakierni oraz
urządzeń stosowanych w obróbce powierzchni, jak postępować w przypadku wystąpienia wad powłoki, czy też w jaki sposób dobierać urządzenia lakiernicze do malowania ciekłego
– tego można było się dowiedzieć od ekspertów z branży.
Nie mniej ciekawa była tegoroczna VII edycja Akademii
Spawania, która przybrała formę warsztatów pokazowych.

W ramach tego wydarzenia wystawcy zaprezentowali i umożliwili zwiedzającym podjęcie prób obsługi prezentowanego
sprzętu spawalniczego, takiego jak półautomaty spawalnicze, czy mulitifunkcyjne urządzenia do cięcia plazmowego,
ale też zaprezentowali szkolenie wirtualne spawaczy na stanowiskach trenażerskich.

Kolejna edycja salonu
Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle
Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle to jeden z siedmiu salonów branżowych składających się na targi ITM Polska. Jest
on organizowany co dwa lata, naprzemiennie z targami SAWO.
W tegorocznej edycji udział wzięło 42 wystawców, którzy prezentowali środki ochrony osobistej i zbiorowej, zestawy pierwszej pomocy, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,
środki utrzymania czystości, meble socjalne, aparaturę pomiarową, znaki bezpieczeństwa, a także szkolenia i wydawnictwa.

Ekspozycji towarzyszył interesujący program konferencji i pokazów. Atrakcją targów były dwie duże konferencje:
Nowe zagrożenia w przemyśle – nanotechnologie oraz Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy. Dobre Dla Ciebie. Dobre
Dla Firmy (w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej).
Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się pokazy bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych oraz pokazy
pierwszej pomocy.
ITM Polska 2011 zakończyły się sukcesem. Nie tylko z
powodu większej liczby wystawców i zwiedzających niż podczas ubiegłorocznej edycji, ale także dlatego, że 35% więcej
firm zaprezentowało europejskie i światowe nowości. Tegoroczne targi były więc prawdziwym festiwalem innowacji. I co
warto podkreślić – aż 24 zaprezentowane produkty wywalczyły w tym roku Złoty Medal MTP.
Patrząc na rozwój i dynamikę europejskich gospodarek,
w tym polskiej, pozostaje tylko z niecierpliwością czekać, co
przyniesie kolejna odsłona targów ITM Polska, a ta odbędzie
się w dniach 29.05-01.06.2012.
Dominika Redlicka

Związek Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy
w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy działające
w strukturach Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – największa instytucja szkoląca spawaczy w województwie zachodniopomorskim - funkcjonuje
czwarty rok. Powołane zostało jako Centrum Szkolenia Spawaczy decyzją Prezesa WZDZ w Szczecinie 1 października
2007 roku, a status Krajowego Centrum Kształcenia Spawaczy uzyskało w listopadzie 2007 r. Podejmując Uchwałę w sprawie nadania statusu Krajowego Centrum Zarząd
Główny Związku ZDZ uwzględnił wysokie kwalifikacje kadry
wykładowców i instruktorów oraz poziom wyposażenia bazy
dydaktycznej.
Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy prowadzi szkolenia wykorzystując zarówno opracowane przez Zarząd
Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego programy nauczania, jak i programy Polskiego Rejestru Statków. Programy ZG ZZDZ są zgodne z Wytycznymi Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach, a ich plany nauczania zostały
uzgodnione z Instytutem Spawalnictwa. Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny, urządzenia audiowizualne, stałe łącze internetowe
oraz inne specjalistyczne pomoce dydaktyczne wspomagające proces szkolenia teoretycznego. KCSS posiada 4
spawalnie w których jest 67 stanowisk spawalniczych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia spawalnicze do szkolenia w metodach: spawanie elektryczne (111),
MIG (131), MAG (135), MAG(136) TIG (141), spawanie gazowe (311). KCSS dysponuje także przygotowalnią złączy
próbnych, magazynem materiałów oraz zapleczem gastronomicznym i sanitarnym. Baza warsztatów szkoleniowych

spełnia warunki określone w Wytycznych W-07/IS-41 i posiada Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Zgodę na prowadzenie kursów i egzaminowanie spawaczy,
wydaną przez Towarzystwo Klasyfikacyjne PRS. Zajęcia
teoretyczne prowadzi kadra naukowo-dydaktyczna Zakładu
Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, co zapewnia realizację zajęć
na wysokim poziomie technicznym i merytorycznym. Zajęcia praktyczne są prowadzone przez instruktorów posiadających kwalifikacje EWP/IWP, których praktyka i doświadczenie w szkoleniu spawaczy przyczyniają się do osiągania
bardzo wysokiego wskaźnika zdawalności na egzaminach.
Wszyscy słuchacze kursów otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne w procesie nauczania. KCSS organizuje
egzaminy, współpracując z Instytutem Spawalnictwa, Urzędem Dozoru Technicznego, Polskim Rejestrem Statków,
Germanischer Lloyd Poland, TÜV.
Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy oprócz szkoleń
grupowych prowadzi też indywidualne kursy doskonalące.
Przeprowadzane są także testy kompetencji dla spawaczy
chcących zweryfikować umiejętności i wiedzę teoretyczną przed podjęciem pracy za granicą. Potwierdzono w ten
sposób kompetencje ponad 250 spawaczy, wielu z nich
podjęło pracę w Hiszpanii, Niemczech, Holandii i krajach
skandynawskich.
Krajowe Centrum WZDZ w Szczecinie od początku funkcjonowania przeszkoliło 1573 osoby i wydało 1822 certyfikaty,
z czego 1279 – Instytutu Spawalnictwa, 487 – Polskiego Rejestru Statków, 44 – TÜV oraz 2 – GL.
Jan Frąckiewicz
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Jubileusz 10-lecia MATGAS – joint venture Air Products,
Hiszpańskiej Rady ds. Badań Naukowych (CSIC)
oraz Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB)
Firma Air Products, dostawca gazów technicznych w Polsce, świętowała na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (UAB) dziesięciolecie powstania MATGAS, joint venture
będącego wynikiem porozumienia pomiędzy Carburos Metálicos, wchodzącego w skład Air Products Group, Hiszpańską Radą ds. Badań Naukowych (CSIC) oraz UAB.
MATGAS to ośrodek, który prowadzi prace naukowo-badawcze dotyczące opracowywania i wykorzystywania materiałów oraz zastosowania gazów. Możliwość współdziałania
sektorów przedsiębiorczości, edukacji i badań oraz instytucji
państwowych stanowią o dużym potencjale i możliwościach
dalszego, prężnego rozwoju tej placówki.
Z okazji rocznicy MATGAS zorganizował Międzynarodowe Sympozjum nt. Energii, Zrównoważonego Rozwoju
i Środowiska, które odbyło się w dniach 1-2 czerwca 2011 r.
w siedzibie ośrodka w Barcelonie. Podczas dwóch dni eksperci prezentowali wyniki dotychczasowych badań oraz dyskutowali na temat dalszych prac badawczych. Prelegentami
byli m.in.: dr Lourdes Vega, dyrektor MATGAS (Hiszpania),
prof. Robert Armstrong, Massachusetts Institute of Technology (USA), prof. Michele Aresta, Uniwersytet w Bari (Włochy)
oraz prof. Andreas Züttel, Szwajcarskie Federalne Laboratoria Materiałoznawstwa i Technologii (EMPA).
W ciągu dziesięciu lat działalności MATGAS, łącząc modelowanie i podejście eksperymentalne, wyznaczył standardy w zakresie badań i rozwoju nad technologiami związanymi
z „zieloną energią”, m.in. wychwytywanie i powtórne wykorzystywanie dwutlenku węgla, przetwarzanie odpadów oraz
prace nad alternatywnymi źródłami energii, jak np. wodór.
W ubiegłym roku Air Products uruchomiło Centrum Technologii Zrównoważonego Rozwoju (STC) zlokalizowane
w siedzibie firmy w Allentown (Pensylwania, USA). Czerpiąc
z doświadczeń MATGAS, centrum koncentruje się na ocenie cyklu życia (LCA) rozwiązań obecnie znajdujących się
w portfolio firmy, jak również produktów, które zostaną do niego wprowadzone w przyszłości.
Paliwo wodorowe
Firma Air Products ma ponad 50 lat doświadczenia
w rozwoju technologii wodorowej i jest liderem w pracach nad
rozwojem energii pozyskiwanej z wodoru. Dowodem na to
jest ponad 50 patentów Air Products związanych z technologią napełniania pojazdów wodorem.. Ponadto firma opracowała szeroką gamę urządzeń oraz protokołów stosowanych
w procesie napełniania pojazdów wodorem pod różnym ciśnieniem. Wodór dowożony jest do stacji paliwowych ciężarówkami, a powstaje w procesie reformingu gazu ziemnego,
konwersji biomasy lub elektrolizy, w tym elektrolizy przeprowadzanej z wykorzystaniem energii odnawialnej (słońca
i wiatru).
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS)
Firma Air Products pracuje obecnie nad kilkoma projektami dotyczącymi wychwytywania i składowania dwutlenku
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węgla (CCS) na świecie, przeznaczonymi dla sektora energetycznego.
Opracowany system wychwytywania, oczyszczania
i kompresji dwutlenku węgla został uruchomiony w placówce rozwojowo-badawczej Schwarze Pumpe firmy Vattenfall AB w Niemczech. System ten odgrywa kluczową rolę
w pierwszym na świecie testowym projekcie wychwytywania i oczyszczania dwutlenku węgla. 5 maja 2011 r. w zakładzie Vattenfall, jednej z wiodących firm energetycznych
w Europie, odbyła się uroczysta inauguracja projektu spalania tlenowego CO2 (Oxyfuel), zaliczanego do najważniejszych przedsięwzięć tego typu na świecie. W trakcie tego
trzyletniego projektu testowego technologia Air Products będzie stosowana przede wszystkim w procesie oczyszczania
i kompresji gazu spalinowego.
Projekt, budowa i obsługa nowoczesnego systemu do
wychwytywania dwutlenku węgla w dwóch instalacjach służących do przeprowadzania reformingu parowego metanu
(SMR), zlokalizowanych w rafinerii w Port Arthur w Teksasie
w Stanach Zjednoczonych. Technologia ta zostanie również
zmodernizowana, a instalacje posłużą do wytwarzania wodoru. Rocznie ok. 1 miliona ton dwutlenku węgla będzie odzyskiwanego, oczyszczanego i dostarczanego przez Air Products siecią rurociągów. Następnie zostanie on wykorzystany
w procesach ulepszonego wydobycia ropy naftowej (EOR)
w Teksasie.
Współpraca z Shanxi International Energy Group Co.,
Ltd (SIEG) nad opracowaniem studium wykonalności dla
projektu instalacji służącej do spalania tlenowego paliwa
z jednoczesnym oczyszczaniem dwutlenku węgla (Oxyfuel).
Ta opatentowana przez Air Products technologia miałaby
być potencjalnie uruchomiona w należącej do SIEG instalacji (Oxyfuel Electrical Generation Demonstration Project)
o mocy 350 MW.
We współpracy z kanadyjskim Alberta Energy Research
Institute przygotowywane jest opracowanie dotyczące zaawansowanej technologii wychwytywania dwutlenku węgla
w procesie gazyfikacji.
We Współpracy z Departamentem Energii Stanów
Zjednoczonych (DOE) powstaje projekt i konstrukcja systemu oczyszczania dwutlenku węgla, który ma wspierać
projekt rozwoju technologii spalania tlenowego w ośrodku
symulacji w Windsor w stanie Connecticut w Stanach Zjednoczonych.
Demonstracja technologii kompresji gazu kwaśnego
w ramach prac eksperymentalnych prowadzonych przez
uniwersytet Imperial College London. Dotyczą one gazów
spalinowych emitowanych przez opalaną węglem instalację
Doosan Power Systems o mocy 160 kW zlokalizowaną w
Renfrew w Szkocji. Prace te wchodzą w skład projektu Oxycoal-UK.
Dorota Grzegorczyk
Jarosław Soroczyński

Łukasz Blacha
Aleksander Karolczuk

Porównanie energetycznego modelu
wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy
spawanych z zaleceniami międzynarodowymi
Comparison of energetic approach to international
recommendations for fatigue analysis of welded joints
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono model energetyczny wyznaczania trwałości zmęczeniowej, odniesiony do problemu
wyznaczania trwałości złączy spawanych. Zaproponowano połączenie modelu energetycznego opisanego
już w literaturze z metodą zastępczego jednostkowego
promienia zaokrąglenia. Obliczenia przeprowadzono
dla krzyżowego złącza spawanego przy obciążeniach
stałoamplitudowych (wahadłowe rozciąganie-ściskanie). Dodatkowo, dla celów porównawczych, przeprowadzono obliczenia dla dwóch metod uwzględnionych
w zaleceniach międzynarodowych: metody naprężeń
nominalnych oraz metody zastępczego jednostkowego
promienia zaokrąglenia. Otrzymane wyniki obliczeń zostały porównane z wynikami badań eksperymentalnych.
Wykazano dużą zgodność wyników obliczeń według
zaproponowanego modelu energetycznego z wynikami
eksperymentalnymi.

An energetic approach for fatigue analysis of welded
joints is presented in this paper. Calculations were carried
out for transverse stiffener welded element from S355N
steel, submitted to fully reversed constant amplitude tension-compression loading. In order to address the issue of
stress state in a weld notch, combination of energetic model and effective notch stress method for fatigue analysis
is proposed. Procedures that were undertaken and introduced in this study are based on critical plane criterion of
fatigue failure for life prediction. Critical plane orientation
was determined by the direction of normal vector which
is the same as the first principal direction. It is an improvement of the energetic model already proposed in the
literature for structural elements.
To further illustrate the effectiveness of the presented
procedures, fatigue resistance against nominal stress and
effective notch stress (fictitious notch radius) was evaluated, according to recommendations from International Institute of Welding. All the calculated fatigue lives were compared to test results. The presented energetic model produced results which closely resemble fatigue test results.

Wstęp
Charakterystyczna mikrostruktura i złożoność
kształtu złącza spawanego jest źródłem koncentracji
naprężeń. Właściwość ta wskazuje na złącza spawane
jako miejsce, od którego zaczyna się proces niszczenia danej konstrukcji. Badania zmęczeniowe wykazują
brak wpływu rodzaju stalowego materiału rodzimego
na trwałość zmęczeniową [1, 2]. Cechę tę należy wziąć
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pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji, które będą
poddane obciążeniom zmiennym. Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej złączy spawanych jest problemem
złożonym, dlatego też opracowano wiele metod obliczeniowych. W pracy zaprezentowano skrócony opis
trzech metod oceny trwałości zmęczeniowej złączy
spawanych, opartych na następujących parametrach:
naprężeniu nominalnym (a), naprężeniu w dnie karbu
z fikcyjnym promieniem zaokrąglenia (b) gęstości
energii odkształceń (c). Metody oparte na parametrach
a oraz b zostały włączone do metod zalecanych przez
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) [3].
Szczególną uwagę poświęcono modelowi energetycznemu wyznaczania trwałości zmęczeniowej opartemu
na parametrze c. Przy zastosowaniu przyjętych metod
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Liczba cykli do zniszczenia Nf wg zaleceń IIW wyznacza się na podstawie zależności
						

przeprowadzono ocenę trwałości zmęczeniowej krzyżowego złącza spawanego (rys. 1) ze stali S355N (materiał rodzimy). Otrzymane wyniki trwałości porównane
zostały z wynikami badań eksperymentalnych [1]. Na
rysunku 1 przedstawiono kształt elementu z badanym
złączem spawanym. Element spawany poddany był
rozciąganiu-ściskaniu o cyklu wahadłowym.
Celem opracowania jest: przedstawienie metody
oceny trwałości zmęczeniowej będącej połączeniem
modelu energetycznego z metodą promienia fikcyjnego, zastosowanie modelu energetycznego do wyznaczania trwałości zmęczeniowej krzyżowego złącza
spawanego i porównanie tak wyznaczonej trwałości
z wynikami badań eksperymentalnych oraz z trwałością obliczeniową wyznaczoną zgodnie z zaleceniami
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa.

Trwałość zmęczeniowa wyznaczona w ten sposób
w założeniach IIW charakteryzuje się prawdopodobieństwem zniszczenia na poziomie pięciu procent (pf = 5%).
W zaleceniach IIW [3] charakterystyki zmęczeniowe do
zakresu 107 cykli w większości przypadków mają nachylenie (współczynnik kierunkowy) m = 3, przy czym
górnym ograniczeniem jest charakterystyka zmęczeniowa materiału rodzimego. Do zastosowań gigacyklowych
(zakres od 107 cykli) przyjmuje się nachylenie charakterystyk zmęczeniowych przy m = 22. Do elementów walcowanych lub wyciskanych, elementów z krawędziami
obrobionymi oraz bezszwowych elementów drążonych
przypisane są wartości m = 5 (do zakresu 108 cykli, przy
ograniczeniu jw.) i m = 22 (zastosowania gigacyklowe,
zakres od 108 cykli). Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zastosowaniem metody naprężeń
nominalnych wg IIW zamieszczono w pracy [6], natomiast trudności dotyczące doboru odpowiedniej klasy
zmęczeniowej opisane są w [7].
Metoda naprężeń nominalnych pozwala na szybką
ocenę trwałości zmęczeniowej złączy spawanych występujących w sklasyfikowanych elementach spawanych.

Metoda naprężeń nominalnych

Metoda promienia fikcyjnego

Metoda naprężeń nominalnych wymieniana jest
w wielu zaleceniach międzynarodowych, między innymi w zaleceniach Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa [3], normach europejskich [4] oraz normach japońskich [5]. Ocena trwałości zmęczeniowej
przy wykorzystaniu metody naprężeń nominalnych
jest preferowana dla złączy spawanych występujących
w sklasyfikowanych elementach spawanych. Idea tej
metody sprowadza się do konieczności wyboru przez
projektanta odpowiedniej klasy, do której przypisuje się
rozważany element ze złączem spawanym. Dobór klasy podyktowany jest głównie kształtem elementu oraz
sposobem obciążenia. Trwałość zmęczeniową wyznacza się w oparciu o naprężeniowy parametr uszkodzenia oraz charakterystykę zmęczeniową w postaci wykresu Wöhlera w skali podwójnie logarytmicznej.
Parametrem uszkodzenia w metodzie naprężeń nominalnych jest zakres naprężeń Δσ, które z kolei wyznacza się przy pominięciu efektu koncentracji naprężeń pochodzących od złącza spawanego (naprężenia
nominalne). Element spawany przypisuje się do jednego ze sklasyfikowanych przypadków – klasy (liczby)
FAT jako odnośnika do charakterystyki zmęczeniowej.
Liczba FAT oznacza zakres naprężeń nominalnych
Δσ = FAT, przy których trwałość złącza wynosi 2 x 106
cykli. W innych międzynarodowych zaleceniach [4, 5]
wyznaczenie parametru również jest oarte na o podziale charakterystyk wg klas.

W metodzie promienia fikcyjnego parametrem
uszkodzenia jest zakres naprężeń w dnie karbu z fikcyjnym jednostkowym promieniem zaokrąglenia ρf.
Taka postać zaokrąglenia jest formą idealizacji warunków rzeczywistych, z tego powodu naprężenia wyznacza się numerycznie, metodą elementów skończonych.
Obliczenia wykonuje się z wykorzystaniem analizy
liniowej (wg modelu ciała liniowo sprężystego) przeprowadzanej dla modelu dyskretnego z przypisanymi
izotropowymi właściwościami materiału i opartego na
geometrii uwzględniającej promień ρf w linii wtopu.
Przykładowy model dyskretny uwzględniający fikcyjny
promień zaokrąglenia przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Kształt badanego elementu ze złączem spawanym
Fig. 1. Shape of investigated welded element
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Rys. 2. Siatka elementów skończonych uwzględniająca fikcyjny promień zaokrąglenia ρf w linii wtopienia
Fig. 2. Mesh of discrete model with fictitious notch rounding ρf at the
fusion line

Dla stali konstrukcyjnych i aluminium zaleca się
wartość ρf = 1 mm [3]. Metoda (jednostkowego) promienia fikcyjnego jest jedną z metod przedstawionych
w zaleceniach IIW pod nazwą effective notch stress.
Do wyznaczenia trwałości zmęczeniowej złączy spawanych przy wykorzystaniu metody promienia fikcyjnego stosuje się charakterystyki zmęczeniowe FAT
225 dla stalowych złączy spawanych oraz FAT 71 dla
aluminium. Nachylenie w obu przypadkach wynosi
m = 3 (zakres do 107 cykli). Ponieważ metoda ta dotyczy złączy spawanych bez dalszej obróbki cieplnej,
efekt obecności naprężeń własnych ma odniesienie
w charakterystyce zmęczeniowej [8]. W założeniach
IIW tak wyznaczona trwałość zmęczeniowa charakteryzuje się prawdopodobieństwem zniszczenia pf = 5%.
Metoda ta ma ograniczenie do elementów o grubości
min. 5 mm [3, 8, 9].
Idea metody promienia fikcyjnego wywodzi się
z koncepcji uśredniania naprężeń zaproponowanej
przez Neubera [10]. Koncepcja ta prowadzi do następującej zależności:
			

(2)

gdzie: ρ – rzeczywisty promień zaokrąglenia, s – współczynnik wieloosiowości, ρ* – zastępcza długość mikrostrukturalna.

W modelu energetycznym do opisu wieloosiowego zmęczenia stosuje się kryteria oparte na energii odkształceń sprężystych, odkształceń plastycznych oraz
na sumie odkształceń sprężystych i plastycznych. Ocena trwałości zmęczeniowej przy wykorzystaniu modelu energetycznego opiera się na wyznaczeniu wartości odpowiednio sformułowanego energetycznego parametru uszkodzenia [12].
Do obliczeń wykorzystano parametr energetyczny sformułowany dla zakresu sprężystego. Opisywany energetyczny model zniszczenia zmęczeniowego
opiera się na parametrze gęstości energii odkształceń
normalnych w płaszczyźnie krytycznej [12]. Założeniem dla tego kryterium jest, że pękanie zmęczeniowe
opisane jest przez parametr gęstości energii odkształceń normalnych Wη, na płaszczyźnie krytycznej [12],
którą można zdefiniować jako płaszczyznę, w której
występuje największa wartość parametru energetycznego Wη. Skrócony algorytm wyznaczania trwałości
zmęczeniowej w warunkach obciążeń stałoamplitudowych według modelu energetycznego przedstawiono
na rysunku 3. Parametr Wη gęstości energii odkształcenia normalnego w postaci zaproponowanej przez
Łagodę [12] można zapisać za pomocą wyrażenia
						

(3)

gdzie: ση, εη – naprężenie, odkształcenie normalne, na płaszczyźnie
krytycznej,

			

(4)

W pracy [12] zaproponowano następujące przekształcenie (Załącznik A) oparte na prawie Hooke’a:
				

(5)

gdzie: ν – liczba Poissona, E – moduł Young’a, ση – naprężenie normalne w płaszczyźnie krytycznej o normalnej η,

		

(6)

Orientacja płaszczyzny krytycznej wyznaczona została przez wektor normalny zgodny z kierunkiem maksymalnego w dziedzinie czasu i orientacji naprężenia
Wyznaczenie położenia płaszczyzny krytycznej

→
Wyznaczenie przebiegu parametru energetycznego

→

Współczynnik wieloosiowości s zależny jest od
geometrii, rodzaju obciążenia oraz rodzaju przyjętego
kryterium wytężenia materiału, według którego wyznacza się wartość parametru uszkodzenia. Zalecenia IIW
oparte są na kryterium Hubera-Misesa-Hencky’ego.
Zastępcza długość mikrostrukturalna ρ* zależy od
struktury materiałowej, przy czym można ją przedstawić jako funkcję granicy plastyczności, zgodnie
z oryginalną koncepcją Neubera [11]. Wykres do wyznaczania wartości parametru można znaleźć w pracy
[2], rozważania dotyczące metody Neubera w [6, 8],
a analizę wyznaczania pól naprężeń w [11].
Wartość ρf równa 1 mm wyznaczona została przy
następujących założeniach: s równe 2,5 (kryterium
wytężeniowe Hubera-Misesa-Hencky’ego), wartość ρ*
dla różnych stali konstrukcyjnych przyjęto na stałym
poziomie równym 0,4 mm, obecność karbu ostrego
(ρ = 0 mm), przyłożone obciążenie to rozciąganie,
ściskanie lub zginanie, płaski stan naprężenia na powierzchni elementu. W przypadku elementów o przekroju okrągłym (przestrzenny stan naprężenia) współczynnik wieloosiowości s równy jest jedności.
W celu obliczenia parametru uszkodzenia określić
należy ekwiwalentne naprężenia σeq w dnie tak zamodelowanego karbu, zredukowane wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego i zapisane w postaci zakresu
naprężeń. Zastosowanie innego kryterium wytężenia
materiału pociąga za sobą zmianę wartości współczynnika wieloosiowości s – wartości wskazane są w [2, 10].
Jednostkowy promień ρf jest wartością graniczną dla
aluminiowych złączy spawanych, jednak przyjęty został
ze względu na konieczność ujednolicenia zaleceń [8].

Model energetyczny

Wyznaczenie trwałości zmęczeniowej
Rys. 3. Algorytm wyznaczania trwałości zmęczeniowej w warunkach
obciążeń stałoamplitudowych
Fig. 3. Abridged algorithm for fatigue life evaluation under constant
amplitude loading conditions
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normalnego. Takie założenie pozwoliło na uproszczenie zapisu proponowanej postaci parametru gęstości
Liczbę cykli do zniszczenia według modelu (5) wyznaczyć można na podstawie następującej zależności
(Załącznik B):
			

(7)

Badania eksperymentalne
Wyniki badań wykorzystane w tej pracy zostały opublikowane w [2]. Przedmiotem badań jest próbka ze stali S355N (materiał rodzimy) (rys. 1). Próbki wykonano
u jednego dostawcy, przez spawanie dużych płyt stalowych, które następnie wycięto plazmowo do odpowiednich wymiarów. Spoiny wykonano techniką GMAW, przez
nałożenie kilku warstw spoiny na wstępnie podgrzaną
powierzchnię. Naprężenia własne w próbce zmierzono
metodą nawiercania ślepego otworu. Przedstawione
wyniki pomiarów naprężeń własnych osiowych oraz prostopadłych do osi wynoszą 103 i 96 MPa. Powierzchnie boczne próbek poddane zostały szlifowaniu w celu
usunięcia niejednorodności będących skutkiem technologicznego procesu spawania. Nie zastosowano ujednoradniającej obróbki cieplnej ani dalszej obróbki spoiny.
Kryterium zniszczenia to całkowite pęknięcie złącza.
Badania przeprowadzono na jednej próbce dla naprężeń nominalnych 150 i 200 MPa oraz na dwóch
próbkach dla naprężeń nominalnych równych 100 MPa.
Trwałość eksperymentalna dla poziomu obciążenia odpowiadającego naprężeniu nominalnemu 100 MPa jest
wartością średnią geometryczną.

Ocena trwałości zmęczeniowej
Do wyznaczenia naprężeń wykorzystano metodę elementów skończonych z zastosowaniem analizy liniowej (model ciała liniowo-sprężystego) [13].
Model dyskretny wykorzystany do obliczeń metodą
promienia fikcyjnego oraz do obliczeń według modelu energetycznego przedstawiono na rysunku 4. Kąt
nachylenia lica spoiny θ wynosi 45o, co jest zgodne
z zaleceniami dotyczącymi generowania modelu dyskretnego złącza ze spoiną pachwinową [3]. Fikcyjny
promień zaokrąglenia ρf został zamodelowany zgodnie z rysunkiem 2.
W celu wyznaczenia trwałości zmęczeniowej metodą naprężeń nominalnych rozważany element spawany
(rys. 1) został przypisany do przypadku 511 wg rozdziału 3.2 zaleceń IIW [3]. Trwałość zmęczeniowa została
wyznaczona zgodnie z zależnością (1) i z wykorzystaniem charakterystyki zmęczeniowej FAT 80.
W metodzie promienia fikcyjnego jako naprężeniowy parametr uszkodzenia dla charakterystyki
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zmęczeniowej przyjęto maksymalną wartość zakresu
naprężenia zredukowanego σeq (hipoteza Hubera-Misesa-Hencky’ego) w elemencie skończonym znajdującym się w linii wtopienia. Schematyczny rozkład
naprężeń w otoczeniu linii wtopienia oraz lokalizację
elementu skończonego wykorzystanego do obliczeń
przedstawiono na rysunku 5.
Nowością przedstawioną w tej pracy jest opisany
model energetyczny wyznaczania trwałości zmęczeniowej, opisany przez zależność (5). W celu wykorzystania tego modelu do zagadnienia szacowania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych zaproponowano:
zastosowanie energetycznego kryterium parametru
gęstości energii odkształcenia normalnego Wη w płaszczyźnie krytycznej w połączeniu z ideą metody promienia fikcyjnego wykorzystaną jako efektywne podejście
do problemu wyznaczania rozkładu naprężeń w złączu
spawanym.
Aby wyznaczyć trwałość zmęczeniową według
takiego podejścia, należy znać orientację płaszczyzny krytycznej. W tej pracy orientacja płaszczyzny

Rys. 4. Model dyskretny z zadanym obciążeniem i warunkami brzegowymi
Fig. 4. Discrete model together with the loading and boundary conditions

Rys. 5. Schematyczny rozkład naprężeń normalnych σx w otoczeniu
linii wtopienia (wartość nominalna σx = 100 MPa)
Fig. 5. Schematic σx stress distribution across the fusion line (nominal stress σx stated at a level of 100 MPa)

Rys. 6. Porównanie wyników badań i wyników obliczeń
Fig 6. Comparative graph for fatigue lives derived from tests and predicted with different approaches

Załącznik A

Parametr gęstości energii odkształcenia normalnego dla modelu ciała liniowo – sprężystego
Parametr Wη gęstości energii odkształcenia normalnego w płaszczyźnie krytycznej, zaproponowany
przez Łagodę [12], ma następującą postać:
				

(A1)

gdzie naprężenia ση i odkształcenia εη normalne w
kierunku wektora η można wyrazić za pomocą notacji
tensorowej:
					
				

(A2)
(A3)

Wielkości z indeksami o czcionce prostej oznaczają obiekty tensorowe, a wielkości z indeksami pochylonymi to wielkości skalarne.
Wektor n określający orientację płaszczyzny ma
następujące składowe: ni = [nx ny nz], (i = x, y, z),
a σij to składowe tensora naprężenia, zaś εij to składowe tensora odkształcenia.
Wykorzystując model ciała liniowo-sprężystego,
składowe tensora odkształcenia εij wyrażają się poprzez składowe tensora naprężenia:
				

(A4)

gdzie: E – moduł sprężystości wzdłużnej, v – liczba Poissona,
σkk = σx + σy + σz, δij – delta Kroneckera, σkk = σx + σy + σz.

Zastosowanie zależności (A4) do (A3) prowadzi
do następującego wzoru
				

krytycznej zdefiniowana została przez wektor normalny
zgodny z kierunkiem maksymalnego naprężenia normalnego. Wartość parametru gęstości energii odkształceń normalnych Wη w płaszczyźnie krytycznej
obliczono za pomocą zależności (5) przy podstawieniu wartości maksymalnego naprężenia głównego
w miejsce naprężenia ση (Załącznik A). W tym przypadku (wytężeniowe kryterium maksymalnych naprężeń normalnych) model dyskretny powinien zawierać fikcyjny promień zaokrąglenia ρf równy 0,8 mm
(ρf = ρ + s • ρ* = 0 +2 • 0,4 = 0,8, zgodnie z (2)) [2, 10].
Do wyznaczenia trwałości zmęczeniowej wykorzystano, tak jak dla metody promienia fikcyjnego, charakterystykę zmęczeniową FAT 225.
Porównanie trwałości obliczeniowej z eksperymentalną przedstawiono na rysunku 6.
Zastosowanie zależności (A6) do wyrażenia (A1)
na parametr energetyczny Wη prowadzi do następującej postaci:
			

(A7)

przy czym dla liniowo – sprężystego modelu ciała
prawdziwe jest
				

(A8)

Końcowa postać wyrażenia na parametr Wη gęstości energii odkształcenia normalnego w płaszczyźnie
krytycznej jest następująca
		

(A9)

Rozpatrując w uproszczeniu tylko amplitudy naprężeń, otrzymuje się
			

(A10)

Zakładając dodatkowo, że mamy do czynienia
z obciążeniem cyklicznym, a składowe obciążenia
zmieniają się proporcjonalnie, to kierunek i wartość
maksymalnego naprężenia normalnego pokrywa się
z kierunkiem i wartością maksymalnego naprężenia
głównego σ1. W związku z tym obliczenia numeryczne znacznie się upraszczają, a wyrażenie (A10) przyjmuje postać:
			

(A11)

(A5)

przy czym należy pamiętać, że σij • ni • nj = σn (A2) oraz
nx2 • ny2 • nz2 = 1. Ostatecznie otrzymuje się:

δij x • ni • nj =

					

(A6)
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Załącznik B

Trwałość zmęczeniowa według parametru gęstości energii odkształcenia normalnego (a1)
Parametr ten wyraża się za pomocą parametru
naprężeniowego stosowanego w charakterystykach
FAT. Przyjmując kryterium uszkodzenia według parametru gęstości energii odkształcenia normalnego
(A1) oraz jednoosiowy stan naprężenia, w którym tylko składowa δxa = δa jest różna od zera, otrzymujemy
(B1)

Z zależności (B1) otrzymujemy
				

(B2)

W związku z tym amplituda parametru energetycznego Wŋa wyliczona przy wieloosiowym stanie naprężenia ulega przekształceniu według zależności (B2)
w celu przystosowania jej do charakterystyk zmęczeniowych FAT. Ostatecznie otrzymywana jest zależność
					

(B3)

Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń
sformułowano następujące wnioski:
– metoda naprężeń nominalnych pozwala na szybką i dokładną ocenę trwałości zmęczeniowej,
jednak jej zastosowanie ograniczone jest do złączy spawanych występujących w sklasyfikowanych elementach spawanych,
– zastosowanie metody promienia fikcyjnego pozwoliło na uzyskanie wyników trwałości zmęczeniowej porównywalnych do wyników otrzymanych po zastosowaniu metody naprężeń
nominalnych,

– porównanie trwałości eksperymentalnej z trwałością obliczeniową wyznaczoną wg modelu energetycznego połączonego z metodą promienia
fikcyjnego wykazało bardzo wysoką zgodność
trwałości obliczeniowej z eksperymentalną, przy
podwyższonym prawdopodobieństwie zniszczenia (powyżej 5%),
– obliczenia trwałości zmęczeniowej według opisanego schematu dla przedstawionego modelu
energetycznego wskazują na celowość zastosowania ww. metody do obliczeń skomplikowanych
geometrycznie, niesklasyfikowanych elementów
spawanych.
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Mikrostruktura i właściwości połączeń
stopów aluminium wykonanych metodą
zgrzewania tarciowego z mieszaniem
materiału zgrzeiny
Microstructure and properties of friction stir
welded aluminum alloys
Streszczenie

Abstract

Stop aluminium 7136 należy do stopów Al-Zn-Mg-Cu
umacnianych wydzieleniowo. Stopy te mają dobre właściwości, tj. wysoką wytrzymałość przy wysokiej odporności
korozyjnej, dzięki czemu są odpowiednim materiałem do
zastosowań lotniczych. Ograniczone zastosowanie tych
stopów wynika z problemów pojawiających się podczas
ich łączenia. Stopy Al-Zn-Mg-Cu uznawane są za stopy
niespawalne. W pracy podjęto próbę określenia jakości
i właściwości złączy stopu 7136-T76 wykonanych metodą
zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny
(z ang. Friction Stir Welding – FSW). Istotą zaprezentowanych badań było szczegółowe zbadanie właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury złączy FSW. Wykazano,
że zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny
jest odpowiednią techniką łączenia stopów Al-Zn-Mg-Cu.
Otrzymane złącza FSW charakteryzują się dobrą jakością
oraz wysokimi właściwościami mechanicznymi. Wykonane badania złączy wytworzonych przy różnych prędkościach obrotowych narzędzia wykazały, że odpowiednią
jakość złączy, zarówno pod względem mikrostruktury, jak
i właściwości, można uzyskać przy stosunkowo szerokim zakresie parametrów procesu. Zastosowane w pracy
prędkości obrotowe narzędzia podczas procesu zgrzewania nie miały istotnego wpływu na jakość zgrzeiny.

The alloy 7136 belongs to the Al-Zn-Mg-Cu age hardenable class of aluminum alloys. These alloys offer
very good properties, i.e. high strength and simultaneously good corrosion resistance. Thanks to these properties Al-Zn-Mg-Cu alloys are very attractive to aerospace applications. However application of these alloys
is limited due to problems associated with their welding.
Al-Zn-Mg-Cu alloys are classified as non-weldable. The
aim of the work is characterization of quality and properties of friction stir welded 7136-T76 extrusions. This research addresses the detailed investigation microstructure
and mechanical properties of FSW welds. These studies
demonstrated that friction stir welding applied to the
Al-Zn-Mg-Cu alloys produces high quality, sound welds.
The FSW joints are fundamentally defect-free and display
high mechanical properties and good corrosion resistance. The performed investigations show relatively large
range of process parameters, which allow to obtain good
quality of welds, both in respect of microstructure and properties. The applied tool rotation speeds do not have influence on quality welds.

Wstęp
W konstrukcjach lotniczych powszechnie stosowane
są stopy aluminium. Ze względu na swoje właściwości
Dr inż. Izabela Kalemba, dr hab. inż. Stanisław
Dymek, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza,
Kraków.

są one atrakcyjnym materiałem do zastosowań,
w których głównym wymaganiem jest wysoki stosunek wytrzymałości do gęstości. Dzięki temu możliwe
jest projektowanie wytrzymałych lekkich konstrukcji.
Wzrost wymagań konstruktorów oraz konkurencja innych materiałów (np. kompozytów) wymuszają rozwój
zaawansowanych stopów Al o wyższej wytrzymałości, lepszych właściwościach korozyjnych, mniejszej gęstości itd. Do takich materiałów należy stop
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aluminium 7136 wyprodukowany przez Universal
Alloy Corporation. Za największą wadę stopów aluminium uznaje się niskie właściwości mechaniczne połączeń, co sprawia, że stopy aluminium, szczególnie
te umacniane wydzieleniowo, do których należy stop
7136, uznawane są za trudno spawalne lub niespawalne [1, 2].
Możliwość wdrażania nowych stopów związana jest
z obniżaniem kosztów produkcyjnych komponentów
i ich montażu. W przypadku stopów 7xxx z powodu niemożności ich spawania przy użyciu konwencjonalnych
technik, ze względu na mieodpowiednią mikrostrukturę po krzepnięciu oraz porowatość w strefie złącza,
szczególnie ważny jest rozwój metod ich łączenia. Jedną z najnowszych technologii jest metoda zgrzewania
tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (z ang.
Friction Stir Welding – FSW). W odróżnieniu od metod tradycyjnych, metoda FSW przebiega bez udziału
fazy ciekłej metalu. Proces łączenia wykonywany jest
w dużo niższej temperaturze niż w metodach konwencjonalnych, nie występuje topnienie materiału, a dodatkowo proces jest przyjazny dla środowiska [3, 4].
Metoda FSW jest przedmiotem wielu badań. W Polsce prace nad tą metodą są prowadzone od kilku lat
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach [5÷7] oraz
w Krakowie w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym [8, 9], lecz ze względu na skalę problemu ograniczone są do zaledwie kilku lub kilkunastu stopów.
Proces FSW polega na wprowadzeniu obracającego się trzpienia (specjalnie zaprojektowanej końcówki narzędzia) pomiędzy stykające się krawędzie łączonych płyt i przemieszczaniu go wzdłuż linii styku. Powstające podczas procesu ciepło zmiękcza materiał,
a przemieszczające i obracające się narzędzie wymusza mieszanie materiału z łączonych płyt. Towarzyszące temu znaczne odkształcenie plastyczne powoduje
zmianę mikrostruktury złącza [3, 4].
Celem podjętych badań była analiza wpływu warunków procesu FSW na mikrostrukturę i właściwości
zgrzein stopu 7136.

przy jednoczesnej dobrej odporności na pełzanie
i korozję warstwową.
Płyty ze stopu 7136 o grubości 6,35 mm zostały
połączone doczołowo metodą zgrzewania tarciowego
z mieszaniem materiału zgrzeiny. Proces zgrzewania
wykonano w Edison Welding Institute w Columbus,
Ohio, USA. Zastosowane narzędzie składało się ze
spiralnego wieńca opory i nagwintowanego trzpienia w
kształcie stożka. Zgrzewanie wykonano przy parametrach: prędkości posuwu narzędzia 2,1 mm/s, sile nacisku docisku wieńca opory na materiał 26,7 kN i prędkości obrotowej narzędzia 175, 250 i 400 obr/min.
Otrzymane złącza poddano analizie pod względem
właściwości mechanicznych (pomiar twardości i próba
rozciągania) oraz mikrostrukturalnym. Pomiary twardości wykonano metodą Vickersa na przekroju prostopadłym do kierunku zgrzewania. Zastosowano obciążenie wgłębnika siłą 9,81 N przez 10 s. Odległość
pomiędzy punktami pomiarowymi wynosiła 1 mm.
Próbie rozciągania poddano próbki z materiału rodzimego (wycięte prostopadle i równolegle do kierunku
wyciskania) oraz próbki po zgrzewaniu FSW. Próbki z
materiału zgrzewanego wycięto w taki sposób, że oś
rozciągania była prostopadła do zgrzeiny, a zgrzeina
znajdowała się w środku długości pomiarowej próbki.
Próbie poddano także próbki wycięte wzdłuż zgrzeiny,
zawierające tylko materiał ze zgrzeiny.
Do obserwacji mikrostruktury wykorzystano mikroskopię świetlaną oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Próbki do badań metalograficznych przygotowano z przekroju poprzecznego złącza. Wycięte
próbki zostały wstępnie wyszlifowane, wypolerowane
elektrolitycznie oraz wytrawione. SEM zastosowano do
badań fraktograficznych oraz do analizy EBSD (z ang.
Electron Back-Scattered Diffraction) – analizy z wykorzystaniem dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych. Analiza EBSD dostarczyła informacji o charakterze granic ziaren.

Przedmiot i metodyka badań

Jakość złączy

Przedmiotem badań były złącza płyt stopu
aluminium 7136-T76 wykonane metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW). Skład chemiczny stopu 7136 podano
w tablicy I. Standardowa obróbka cieplna tego stopu (T76) składa się z przesycania z temperatury
471°C oraz dwustopniowego starzenia: w temp.
121°C przez 24 h i w temp. 157°C przez 9 h. Taka
obróbka cieplna zapewnia wysoką wytrzymałość

Jakość złączy FSW zależy od zastosowanych parametrów procesu, tj. prędkości obrotowej narzędzia,
prędkości zgrzewania oraz siły docisku [5]. W pracy
badaniom poddano złącza wykonane z różną prędkością obrotową; prędkość zgrzewania oraz siła docisku
były stałe. Na rysunku 1 przedstawiono makrostrukturę
złączy wraz z zaznaczonymi charakterystycznymi strefami występującymi we wszystkich połączeniach wykonanych metodą FSW [3÷10].

Wyniki badań

Tablica I. Skład chemiczny stopu aluminium 7136
Table I. Chemical composition of 7136 aluminum alloy
Pierwiastek
% mas.
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Zn
7,94

Mg
1,99
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Cu
1,93

Zr
0,149

Fe
0,065

Si
0,048

Ti
0,028

Mn
0,016

Cr
0,018

Ni
0,021

Al
reszta

narzędzia, taka struktura w zgrzeinie staje się wyraźniejsza. Powstawanie struktury pierścieni cebuli związane jest ze złożonym płynięciem materiału podczas
procesu. Istotny wpływ na obecność wspomnianej
struktury ma generowane ciepło podczas procesu,
którego ilość zależy od parametrów procesu [11]. Jako
wskaźnik ilości generowanego ciepła przyjmuje się
stosunek prędkości obrotowej do prędkości zgrzewania [12]. W przypadku analizowanych złączy wykonanych przy różnych prędkościach obrotowych (prędkość
zgrzewania była stała), stosunek prędkości obrotowej
do prędkości zgrzewania był większy dla złączy zgrzewanych z większą prędkością obrotową. Zatem więcej
ciepła wytworzyło się w złączu wykonanym z większą
prędkością obrotową. Więcej wprowadzonego ciepła
może spowodować burzliwy przepływ materiału wokół
trzpienia narzędzia z powodu nadmiaru uplastycznionego materiału pod wieńcem opory, powodując powstanie niejednorodnej mikrostruktury zgrzeiny, np.
w postaci pierścieni cebuli.

Właściwości mechaniczne złączy

Rys. 1. Makrostruktura złączy stopu 7136 wykonanych z prędkościami obrotowymi: a) 175 obr/min, b) 250 obr/min, c) 400 obr/min, SCP
– strefa cieplno-plastyczna, SWC – strefa wpływu ciepła
Fig. 1. Macrostructure of 7136 aluminum alloy weld made with rotation speed: a) 175 rpm, b) 250 rpm, c) 400 rpm, SCP – thermomechanically affected zone, SWC – heat affected zone

Zastosowane prędkości obrotowe narzędzia (175,
250 i 400 obr/min) pozwoliły na uzyskanie jednolitych
złączy. Złącza nie zawierały żadnych niezgodności (porów, pęknięć). Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej
narzędzia zaobserwowano jedynie zmianę budowy
i kształtu zgrzeiny. Dla najmniejszej badanej prędkości
175 obr/min zgrzeina jest węższa i różni się kształtem
od zgrzein wykonanych przy większych prędkościach.
Spowodowane jest to tym, że prędkość obrotowa bezpośrednio wpływa na ilość generowanego ciepła, a dominującą rolę pełni tu trzpień. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej narzędzia ilość ciepła wytwarzanego
przez wieniec opory wzrasta. Na makrofotografiach złączy wykonanych z prędkościami 250 i 400 obr/min zaobserwowano poszerzenie zgrzeiny przy powierzchni,
czego nie można zauważyć dla prędkości 175 obr/min.
Charakterystyczną cechą złączy jest struktura pierścieni cebuli, najczęściej obecna w jądrze zgrzein.
W zgrzeinach stopów 7136 nie zaobserwowano wyraźnego, charakterystycznego jądra, widocznego
w innych stopach aluminium zgrzewanych metodą
FSW [5÷10]. Mimo braku wyraźnego jądra w dolnej części zgrzeiny można zauważyć delikatne ślady charakterystycznej struktury złączy FSW, tzn. obecność pierścieni cebuli. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej

Na rysunku 2 zaprezentowano profile twardości
złączy wykonanych z prędkościami: 175, 250 oraz
400 obr/min.
Każda krzywa umożliwia wyróżnienie środkowego
obszaru, który odpowiada szerokości zgrzeiny. Przesuwając się na zewnątrz od środka, krzywa opada
przez strefę cieplno-plastyczną, osiągając minimum
(ok. 120÷140 HV) w strefie wpływu ciepła i następnie stopniowo powraca do poziomu twardości materiału rodzimego (ok. 200 HV). Najmniejszy spadek twardości w SWC obserwowany jest w złączu wykonanym
z najmniejszą prędkością, tj. 175 obr/min. Wszystkie
krzywe twardości mają charakterystyczny dla złączy
FSW kształt litery W, obserwowany w większości stopów aluminium obrabianych cieplnie [4, 9, 10].

Rys. 2. Profile twardości dla złączy FSW stopu 7136 wykonanych
z różnymi prędkości obrotowymi
Fig. 2. Distribution of hardness in the 7136 alloy FSW joints made
with different rotational speeds
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Tablica II. Wyniki próby rozciągania
Table II. The results of tensile strength test

Próbka

Wytrzymałość na
rozciąganie
Rm

Granica
plastyczności
R02

WydłuWydajżenie
ność
A

MPa

%

%

641

614

10,5

-

Materiał rodzimy (LT**)

635

607

10,9

-

175 obr/min***

443

354

5,5

69,1

250 obr/min***

448

340

4,1

69,9

400 obr/min***

454

352

5,4

70,8

490

383

14,2

-

Ze zgrzeiną

MPa
Materiał rodzimy (L*)

Zgrzeina

*L – próbka wycięta równolegle do kierunku wyciskania
**LT – próbka wycięta prostopadle do kierunku wyciskania
*** – prędkość obrotowa narzędzia, przy której wykonano zgrzeinę

Na podstawie przedstawionych profili twardości
można zauważyć, że wzrost prędkości obrotowej powoduje przesunięcie minimów krzywej w kierunku od
środka zgrzeiny. Im większa prędkość obrotowa, tym
obszar SWC o najmniejszej twardości jest bardziej oddalony od osi zgrzeiny.
W tablicy II zestawiono wyniki próby rozciągania
próbek z materiału rodzimego, próbek ze zgrzeiną
dla różnych prędkości obrotowych narzędzia oraz
próbek wyciętych wzdłuż zgrzeiny. Próbki ze stopu
7136 wycięte zarówno zgodnie z kierunkiem wyciskania, jak i w poprzek wykazują wytrzymałość na
rozciąganie ponad 635 MPa, a granicę plastyczności
powyżej 607 MPa.
Próbki z materiału zgrzanego mają w stosunku do
próbek z materiału rodzimego mniejszą wytrzymałość
na rozciąganie Rm oraz mniejszą granicę plastyczności
R02, odpowiednio o ok. 30% i 40%. Z porównania wydłużenia wynika, że wydłużenie próbki ze zgrzeiną jest
o połowę mniejsze niż materiału rodzimego. Wydłużenie
próbek średnio wynosi 5%. Biorąc pod uwagę wydłużenie

Rys. 3. Miejsce pęknięcia próbki wytrzymałościowej wraz z charakterem przełomu
Fig. 3. Place of the tensile strength sample crack and the fracture
character
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samej zgrzeiny zauważono, że osiąga ono wartość wyższą niż wydłużenie materiału rodzimego. Zgrzeina jest
bardzo plastyczna (A ≈ 14%), a dodatkowo wykazuje
stosunkowo wysokie właściwości wytrzymałościowe.
Badane złącza wykonane były z różną prędkością
obrotową narzędzia. Jednak nie zaobserwowano liniowej zależności pomiędzy prędkością a właściwościami złącza (tabl. II). Wytrzymałość na rozciąganie,
granica plastyczności oraz wydłużenie próbek wyciętych w poprzek zgrzein wykonanych przy różnych
prędkościach wykazywały zbliżone wartości.
Próbki wytrzymałościowe ze złączem pękały zawsze
po stronie spływu, w miejscu odpowiadającym najmniejszej twardości, na granicy SCP i SWC. Oznacza to, że
właściwości mechaniczne złącza nie są takie same po
obu stronach zgrzeiny – po stronie spływu są gorsze niż
po stronie natarcia. Pęknięcie nastąpiło przez ścięcie.
Charakter przełomu próbek był ciągliwy (rys. 3).

Mikrostruktura złączy
Otrzymane wyniki właściwości mechanicznych złącza można bezpośrednio odnieść do jego mikrostruktury, a dokładnie do obecności różniących się mikrostrukturą stref złącza. Poprzeczne profile twardości są
istotnym początkowym punktem do interpretacji zmian
pojawiających się podczas zgrzewania (rys. 2). Na ich
podstawie można wyróżnić poszczególne strefy złącza (rys. 1). Otrzymane złącza FSW charakteryzują
się typową dla FSW zmianą mikrostruktury na przekroju złącza [3÷10]. Wyróżniono charakterystyczne
obszary złącza, tj. zgrzeinę, strefę cieplno-plastyczną
oraz strefę wpływu ciepła (rys. 4) i materiał rodzimy.

Rys. 4. Strefy mikrostrukturalne na przekroju poprzecznym złącza
FSW: a) strona natarcia, b) strona spływu
Fig. 4. Microstructure zones in the cross section of FSW joint:
a) retreating side, b) advancing side

Rys. 6. Histogram rozkładu granic ziaren w zgrzeinie i strefie cieplno-plastycznej po stronie natarcia i stronie spływu
Fig. 6. Histogram of grain boundaries distribution in stirred zone and
thermomechanical affected zone on the retreating and advancing side

Rys. 5. Mapy rozkładu granic ziaren: linie jasne – granice małego
kąta (kąt dezorientacji < 15o); linie ciemne – granice dużego kąta (kąt
dezorientacji > 15o); a) strona natarcia, b) strona spływu
Fig. 5. Maps of the distribution of grain boundaries: clear lines – the
small angle boundaries (disorientation angle < 15°), dark lines – high
angle boundaries (disorientation angle > 15°), a) retreating side,
b) advancing side

Strefy różnią się wielkością i kształtem ziarna.
Różnice te wynikają z różnej cieplno-plastycznej historii poszczególnych obszarów. Zgrzeina ma względnie jednorodną mikrostrukturę, cechującą się małymi
równoosiowymi ziarnami o średnicy ok. 6 µm. Taka
mikrostruktura jest wynikiem znacznego odkształcenia plastycznego połączonego z fizycznym przepływem materiału wokół trzpienia (mieszaniem) i istotnego wzrostu temperatury. Strefa cieplno-plastyczna
charakteryzuje się ziarnami zdecydowanie większymi
i wydłużonymi. Obszary w najbliższym sąsiedztwie
zgrzeiny poddawane są znacznemu odkształceniu,
jednak materiał w tej strefie nie jest mieszany. Strefę tę charakteryzuje gradient obecnego tu odkształcenia, jak również gradient temperatury. Natomiast
wielkość ziarna w strefie wpływu ciepła jest podobna
do wielkości ziaren materiału rodzimego. Strefa wpływu ciepła to obszar, w którym nie występuje odkształcenie plastyczne. Na mikrostrukturę ma tu wpływ tylko
temperatura.
Na rysunku 4 przedstawiono różnicę w mikrostrukturze po stronie natarcia i po stronie spływu złącza.
Strona natarcia charakteryzuje się wyraźną granicą,
która oddziela obszar o drobnym ziarnie od obszaru
o wydłużonym większym ziarnie. Natomiast po stronie
spływu nie ma wyraźnej granicy. Mikrostruktura jest
bardziej złożona. Występuje tu stopniowe przejście

od mikrostruktury zgrzeiny do mikrostruktury strefy
cieplno-plastycznej.
Oprócz wielkości ziarna istotnie różnią się rozkłady dezorientacji granic ziaren w analizowanych obszarach. Za pomocą metody EBSD uzyskano mapy
rozkładu granic ziaren w zgrzeinie i SCP po stronie
natarcia i po stronie spływu (rys. 5). W zgrzeinie większość granic ziaren ma charakter dużego kąta.
Udział poszczególnych granic ziaren w poszczególnych obszarach przedstawiono w postaci histogramu (rys. 6). W strefie cieplno-plastycznej zaobserwowano duży udział granic małego kąta (2÷20o). SCP
po stronie natarcia wykazuje wysoką częstość występowania granic małego kąta (< 8o), natomiast SCP
po stronie spływu większą częstość granic średniego
kąta (8÷30o). W zgrzeinie dominują granice ziaren
o kącie dezorientacji 22÷60o.
Analiza mikrostruktury może stanowić uzasadnienie właściwości mechanicznych zgrzewanych
tarciowo stopów. Próbki wytrzymałościowe ze zgrzeiny wykazują także wyższą granicę plastyczności
i wyższą wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu
z próbkami prostopadłymi do złącza. To sugeruje,
że najbardziej podatna na uszkodzenia część zgrzanego materiału jest na zewnątrz zgrzeiny, po stronie spływu, gdzie wartości twardości są najniższe
i gdzie następuje zerwanie próbki. Pękanie próbek po stronie spływu podczas próby rozciągania jest częstym zjawiskiem, które było wielokrotnie dyskutowane w pracach dotyczących połączeń
FSW stopów aluminium [10, 13, 14]. Częściowe wyjaśnienie takiego zachowania może leżeć w różnym rozkładzie granic ziaren dużego i małego kąta
po stronie natarcia i spływu. Po stronie spływu gęstość granic ziaren małego kąta jest wyższa. To
może ułatwiać proces odkształcenia i w ten sposób
przyczyniać się do spadku twardości.
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Wnioski
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału spoiny jest odpowiednią techniką łączenia stopu 7136.
Otrzymane złącza charakteryzują się brakiem nieciągłości w postaci porów lub pęknięć oraz dobrymi właściwościami mechanicznymi.
Wykonane badania złączy wytworzonych przy różnych prędkościach obrotowych narzędzia (175, 250
i 400 obr/min) wykazały, że odpowiednią jakość złączy zarówno pod względem mikrostruktury, jak i właściwości można uzyskać przy stosunkowo dużym
zakresie parametrów procesu. Zastosowane w pracy prędkości obrotowe narzędzia podczas procesu zgrzewania nie miały istotnego wpływu na jakość

zgrzeiny. Wszystkie użyte prędkości pozwoliły na uzyskanie jednorodnych złączy bez widocznych wad, ze
zbliżonymi właściwościami mechanicznymi.
Pękanie próbek wytrzymałościowych ze złączem
zawsze następuje po stronie spływu, w miejscu,
gdzie pojawia się minimum twardości (SWC przy
granicy z SCP).
Istnieje różnica w odkształceniu i przepływie materiału po stronach natarcia i spływu. Potwierdzają to
obserwacje mikrostrukturalne, rozkład kąta dezorientacji granic ziaren oraz pomiary twardości.
Zgrzeina wykazuje jednorodną drobnoziarnistą
mikrostrukturę, bez wyraźnego jądra.
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Struktura złączy doczołowych
odlewniczych stopów magnezu
Structure of butt joint of as-cast magnesium alloys
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono ocenę struktury złączy
odlewniczych stopów magnezu, wykonanych trzema
metodami spajania: zgrzewaniem tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW), spawaniem laserowym
przy zastosowaniu lasera CO2 oraz spawaniem łukowym
w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową (TIG).
Oceniano makro- i mikrostrukturę złączy doczołowych
przy zastosowaniu mikroskopu optycznego z układem
cyfrowej rejestracji obrazu.
Do badań zastosowano dwa stopy magnezu: AZ91
i AM-Lite, w których cynk i aluminium stanowią główne
dodatki stopowe. Materiałem wyjściowym były gąski odlewnicze, które sfrezowano na określony wymiar, a następnie wycięto z nich płaskowniki o grubości 3 mm.
Przeprowadzona ocena wykazała, że możliwe jest
uzyskanie złączy ze stopów magnezu o wysokiej jakości.
Odnotowano jednak śladowe ilości porów w obszarze
złącza.

The paper presents the structure of butt joints analysis of magnesium alloys welded with the use of friction
stir welding (FSW), CO2 laser and tungsten arc method.
The macro- and microstructure on the cross-sections perpendicular to the welding direction using optic microscope
with image recording device have been analyzed.
Two types of die-cast magnesium alloys: AZ91 and
AM-Lite are used in the research. The main alloying elements of the alloys are zinc and aluminum. The materials
as ingot are delivered by manufacturer and then they are
cut in plate samples of 3 mm thickness.
The structure analysis show that achieved quality butt
joints of magnesium alloys is possible to achieve, however
the presence of some pores are also observed.

Wstęp
Stopy lekkie, charakteryzujące się właściwościami
zbliżonymi do tradycyjnych materiałów takich jak stal,
czy aluminium, coraz częściej stosowane są w przemyśle samochodowym i lotniczym [1÷3]. Wśród metalowych materiałów konstrukcyjnych stopy magnezu,
o gęstości ok. 1,8 g/cm3, są jednymi z najlżejszych.
Stopy te są lżejsze o ok. 30% od aluminium i czterokrotnie lżejsze od stali, przy czym stosunek wytrzymałości do ciężaru właściwego jest znacznie wyższy dla
stopów magnezu niż dla stali.
Znaczący wpływ na właściwości użytkowe stopów
magnezu mają dodatki stopowe, gdyż czysty magnez
Mgr inż. Lechosław Tuz, dr inż. Paweł Kołodziejczak, dr hab. inż. Andrzej Kolasa, prof. PW
– Politechnika Warszawska.

charakteryzuje się dobrą przewodnością cieplną, wysokim współczynnikiem tłumienia drgań i hałasu, wysoką podatnością na odlewanie, obróbkę plastyczną
i skrawanie [1÷3], lecz znacznie niższymi niż aluminium właściwościami mechanicznymi i odpornością
korozyjną [4], wynikającą z wysokiego powinowactwa
magnezu do tlenu oraz rozpuszczalności magnezu
w wodzie [5]. Dodatki stopowe, takie jak aluminium,
cynk, mangan, pierwiastki ziem rzadkich, znacznie poprawiają te właściwości i umożliwiają zastosowanie części wykonanych ze stopów magnezu
w konstrukcjach, gdzie istotnymi parametrami są: masa
konstrukcji i siły bezwładności [6].
Wyroby stosowane w przemyśle samochodowym
i elektronicznym oraz wyroby o charakterze dekoracyjnym są wykonywane głównie metodą odlewania ciśnieniowego, natomiast dla przemysłu lotniczego metodą
odlewania w formach piaskowych. Wytwarzane elementy wymagają jedynie obróbki wykańczającej realizowanej metodami skrawania wybranych powierzchni
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montażowych. Łączenie części wykonanych ze stopów
magnezu jest ograniczone, gdyż obecnie są stosowane
tylko połączenia rozłączne.
Rozwój zastosowań stopów magnezu zależy od
możliwości wykonywania połączeń nierozłącznych
metodami spajania, przy czym złącza muszą spełniać wymagania jakościowe dotyczące odpowiednich
właściwości mechanicznych przy braku porowatości
oraz pęknięć gorących i zimnych. Proces łączenia
musi gwarantować powtarzalność uzyskiwanych połączeń oraz powinien być podatny na mechanizację i/lub automatyzację, co jest szczególnie istotne
w produkcji wielkoseryjnej [1, 2, 6]. Wymagania te
spełnia, coraz częściej stosowana w przemyśle,
metoda spawania laserowego [3, 7, 8]. Wydaje się
jednak, że konwencjonalne metody, takie jak spawanie metodą TIG czy MIG, ze względu na niski koszt
urządzeń i możliwość automatyzacji tych procesów
spawania, dają możliwości prowadzenia produkcji
małoseryjnej lub związanej z regeneracją i naprawami części maszyn i urządzeń [9, 10].
Metoda FSW umożliwia wykonywanie trwałych
połączeń materiałów trudnospawalnych lub niespawalnych. Nieliczne badania wskazują, że możliwe jest
wykonywanie złączy stopów magnezu AZ31, AZ61,
AZ91, AM-Lite [11÷14].
W artykule przedstawiono wyniki oceny struktury
złączy doczołowych wykonanych trzema metodami
spajania: zgrzewaniem tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW), spawaniem laserowym i spawaniem łukowym elektrodą wolframową w osłonie gazu
obojętnego (TIG) stopów magnezu AZ91 i AM-Lite.

Materiały do badań
Materiałami użytymi do badań były stopy magnezu:
AZ91 i AM-Lite o składzie chemicznym przedstawionym
w tablicy I. Do wykonania złączy użyto płaskowników
o wymiarach 100 x 50 x 3 mm wyciętych z gąsek odlewniczych.
Połączenia wykonywano wzdłuż najdłuższej krawędzi bez użycia materiału dodatkowego. Ponieważ zastosowanych w badaniach metod używa się do łączenia lub
naprawy odlewów, nie przeprowadzano obróbki cieplnej
w celu ujednolicenia struktury bądź poprawy właściwości mechanicznych złączy.

Tablica I. Skład chemiczny stopów magnezu: AM-Lite i AZ91
(udziały wagowe)
Table I. Chemical composition of magnesium alloys: AZ91 i AM-Lite
(mass fraction)
Pierwiastek stopowy, %
Stop
AM-Lite
AZ91

52

Aluminium
Al

Cynk
Zn

Mangan
Mn

Magnez
Mg

2,7
9,0

13,8
0,7

0,16
0,17

reszta
reszta
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Metodyka badań
Próby zgrzewania metodą FSW wykonano na frezarce pionowej przy zastosowaniu narzędzia specjalnego ze stali ZW7 o twardości 65 HRC. Narzędzie
składało się z walcowego trzpienia o średnicy 3,5 mm
i wysokości 2,5 mm oraz z opory, na której nacięta
była spirala Archimedesa. Płaskowniki umieszczano
w specjalnym uchwycie zapewniających ścisłe przyleganie łączonych krawędzi podczas procesu zgrzewania.
Próby zgrzewania wykonano przy sterowaniu dwoma
parametrami: prędkością posuwu: 140÷355 mm/min
i prędkością obrotową narzędzia: 450÷1120 obr/min.
Nie stosowano gazów osłonowych.
Próby spawania laserowego przeprowadzono na
stanowisku złożonym z lasera CO2 o szybkim osiowym
przepływie gazu, maksymalnej mocy 6,5 kW i modzie
bliskim TEM21* oraz sprzężonego z nim stołu CNC.
Wiązka laserowa prowadzona była do materiału spawanego układem optycznym złożonym z polaryzatora
kołowego, układu zwierciadeł i głowicy ogniskująco-nadmuchującej. Nie stosowano materiału dodatkowego. Zastosowano gazy osłonowe: od strony lica hel,
a od strony grani argon. Próby wykonano przy następujących parametrach: moc spawania 2÷2,5 kW
i prędkość spawania 3,5÷4,0 m/min.
Spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych
elektrodą nietopliwą (TIG) wykonano, stosując źródła
prądu przemiennego sprzęgniętego ze spawalniczym
manipulatorem liniowym, na którym zamocowany był
uchwyt elektrodowy. Jako gazu osłonowego użyto
helu technicznego podawanego od strony lica spoiny.
Zmiennymi parametrami procesu były: natężenie prądu
70÷100 A i prędkość spawania 0,2÷0,3 m/min. Płaskowniki przed spawaniem były podgrzewane do temperatury 100÷170°C, w celu uniknięcia pęknięć gorących
zaobserwowanych we wcześniejszych próbach [10].
Ocenę struktury przeprowadzono na zgładach
metalograficznych wykonanych w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku spajania przy zastosowaniu
mikroskopu optycznego. Przygotowanie zgładów metalograficznych obejmowało szlifowanie, polerowanie
i trawienie powierzchni.

Makrostruktura
Na rysunkach 1÷3 przedstawiono makrostrukturę złączy wykonanych ww. metodami. Obserwowane
różnice kształtu złączy wynikają z charakteru zastosowanego źródła ciepła oraz geometrii narzędzia w przypadku metody FSW.
Największe zróżnicowanie szerokości złączy obserwowano dla połączeń wykonanych metodą FSW,
ponadto złącza te, pod względem budowy, różnią się
od złączy spawanych, co wynika ze specyfiki metody.
W złączach tych widoczny jest dodatkowy obszar
– strefa wpływów termomechanicznych po obydwu
stronach jądra zgrzeiny. Kształt i pole powierzchni

zgrzeiny stanowią odwzorowanie przekroju poprzecznego narzędzia, którym złącze było wykonywane.
Szerokość zgrzeiny wynosi od 5 do 18 mm przy licu
zgrzeiny. Analizowane złącza charakteryzują się asymetrią – pole przekroju po stronie natarcia jest ok. 20%
większe niż po stronie spływu. Zgłady metalograficzne
ujawniły kierunek płynięcia uplastycznionego materiału podczas procesu zgrzewania, nie zaobserwowano
natomiast SWC. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe złącza zgrzewane ze stopów magnezu AZ91
i AM-Lite.
Złącza wykonane przy zastosowaniu lasera CO2
(rys. 2) oraz metodą TIG (rys. 3) charakteryzują się
regularnym i symetrycznym kształtem. Linia wtopienia
w przypadku złączy spawanych laserowo jest regularna.
Wzdłuż linii wtopienia po stronie materiału rodzimego

Mikrostruktura

a)

b)

Rys. 1. Makrostruktura złączy zgrzewanych metodą FSW: a) AZ91,
560 obr/min, 224 mm/min; b) AM-Lite, 355 obr/min, 224 mm/min
Fig. 1. Macrostructure of friction stir welded joints: a) AZ91, 560 rpm,
224 mm/min; b) AM-Lite, 355 rpm, 224 mm/min
a)

obserwowana jest zmiana struktury o szerokości
ok. 1 mm – SWC. W złączach wykonanych metodą
TIG zaobserwowano SWC o szerokości ok. 3 mm,
linia wtopienia natomiast ma nieregularny kształt na
całej jej długości. Szerokość spoin wykonanych przy
zastosowaniu lasera wynosi od 0,7 mm po stronie
grani do 1 mm po stronie lica. Szerokość spoin wykonanych metodą TIG wynosi 9÷10 mm dla stopu
AZ91 i 10÷11 mm dla stopu AM-Lite. Kształt lica i grani dla tych metod spawania jest właściwy, przy czym
w przypadku metody TIG i stopu AM-Lite zaobserwowano nieznaczne wklęśnięcie lica spoiny.
W przypadku badanych złączy nie zaobserwowano pęknięć gorących i zimnych, tylko przy stosowaniu
metod spawania stwierdzono śladowe ilości porów.

b)

Rys. 2. Makrostruktura złączy spawanych laserem CO2: a) AZ91,
2,5 kW, 4 m/min; b) AM-Lite, 2,5 kW, 4 m/min
Fig. 2. Macrostructure of CO2 laser welded joints: a) AZ91, 2,5 kW,
4 m/min; b) AM-Lite, 2,5 kW, 4 m/min

a)

b)

Rys. 3. Makrostruktura złączy spawanych metodą TIG: a) AZ91,
70 A, 0,27 m/min, 130°C; b) AM-Lite, 80 A, 0,27 m/min, 170°C
Fig. 3. Macrostructure of TIG welded joints: a) AZ91, 70 A,
0,27 m/min, 130°C; b) AM-Lite, 80 A, 0,27 m/min, 170°C

Struktura materiału rodzimego stopów AZ91 i AM-Lite
jest typową strukturą odlewniczą, w której nie zaobserwowano ukierunkowania dendrytów wynikającego
z kierunku odprowadzania ciepła w procesie odlewania. Nie zaobserwowano również zmiany struktury
w materiale rodzimym po wykonaniu złączy oraz w wyniku podgrzewania płaskowników przy wykonywaniu
złączy metodą TIG.
Analiza mikrostruktury ujawniła znaczne rozdrobnienie ziarn we wszystkich wykonanych złączach,
przy czym o ile w złączach spawanych rozdrobnienie struktury jest jednakowe w całej objętości spoiny
(rys. 5, 6), to w złączach zgrzewanych zaobserwowano nierównomierne rozdrobnienie struktury pomiędzy
strefą natarcia, gdzie uzyskano prawie jednorodną
strukturę – a strefą spływu, gdzie wśród struktury drobnoziarnistej obserwowane są ziarna znacznej wielkości –
ok. 80 µm (rys. 4). Ziarna te są dużo mniejsze od ziarn
w materiale rodzimym oraz mają eliptyczny kształt,
a ułożenie ich dłuższych osi jest zgodne z kierunkiem
przemieszczania uplastycznionego materiału w złączu.
W obszarze złączy spawanych zaobserwowano śladowe ilości porów zlokalizowanych w pobliżu lica i grani
spoiny. Średnica porów nie przekraczała 80 µm. Średnia wielkość ziarna w spoinie wynosiła 2÷10 µm.
SWC miała szerokość ok. 1 mm, przy czym dla obydwu stopów w odległości ok. 0,3 mm od linii wtopienia
zaobserwowano rozdrobnienie struktury pomiędzy ziarnami materiału rodzimego. Pozostały obszar miał strukturę charakterystyczną dla materiału rodzimego, ale
w procesie trawienia uzyskano odmienny obraz tego
obszaru – w przypadku stopu AM-Lite znacznie ciemniejszy, a dla stopu AZ91 jaśniejszy. Linia wtopienia
dla złączy spawanych laserowo miała regularny kształt
– obszar spoiny i SWC był wyraźnie rozgraniczony.
W złączach spawanych metodą TIG nie zaobserwowano regularnej linii wtopienia (rys. 6). Pomiędzy
złączem a materiałem rodzimym istnieje obszar przejściowy, gdzie między ziarnami materiału rodzimego
widoczna jest rozdrobniona struktura. Szerokość tego
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Nr
złącza

Pow.

Materiał rodzimy

SWC/SWTM

Zgrzeina,
strefa spływu

Zgrzeina,
strefa natarcia

Linia
wtopienia

AZ91

200x

1000x

AM-Lite

200x

1000x

Rys. 4. Mikrostruktura złączy zgrzewanych metodą FSW
Fig. 4. Microstructure of friction stir welded joints

AZ91
Pow.

Materiał
rodzimy

SWC/LW

AM-Lite
Materiał
rodzimy

Spoina

SWC

SWC/LW

Spoina

200x

1000x

Rys. 5. Mikrostruktura złączy spawanych laserem CO2
Fig. 5. Microstructure of CO2 laser welded joints

Pow.

AZ91
Materiał rodzimy

SWC/LW

200x

1000x

Rys. 6. Mikrostruktura złączy spawanych metodą TIG
Fig. 6. Microstructure of TIG welded joints
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SWC
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obszaru wynosi ok. 1 mm. Ilość drobnych ziaren maleje
wraz z odległością od spoiny. W złączach tych w odległości do ok. 2,5 mm od teoretycznej linii wtopienia obserwowany jest obszar, który ulega odmiennemu trawieniu niż pozostałe części złącza, jest to obszar SWC.
Obserwacja złączy wykonanych metodą FSW
nie ujawniła SWC, widoczna jest natomiast strefa wpływów termomechanicznych, niewystępująca
w przypadku złączy spawanych o strukturze pośredniej
między strukturą zgrzeiny po stronie spływu i materiału

rodzimego, zlokalizowana po obydwu stronach złącza
(rys. 4). Ziarna w tym obszarze uległy znacznemu zdeformowaniu w wyniku przepływu ciepła z obszaru zgrzeiny
i odkształceń plastycznych ziaren materiału rodzimego
pod wpływem mechanicznego przemieszczania materiału w stanie uplastycznionym. Zakłada się, że SWC
jest wąska i przylega bezpośrednio do SWTM oraz że
w tym miejscu następuje rekrystalizacja i rozdrobnienie
struktury oraz jej ukierunkowanie zgodnie z kierunkiem
przebiegu krystalizacji.

Podsumowanie
Próby łączenia stopów magnezu AZ91 i AM-Lite
wykazały, że możliwe jest wykonanie połączeń zgrzewanych metodą FSW i spawanych metodą TIG i laserem CO2 o wysokiej jakości, wolnych od wad spawalniczych takich jak zimne i gorące pęknięcia oraz
porowatość. Niezbędne jest jednak zachowanie
szczególnych warunków wykonywania połączeń, tzn.
w przypadku zgrzewania metodą FSW stabilne zamocowanie łączonych elementów, w przypadku spawania
laserowego dobre przyleganie łączonych elementów
oraz ochrona grani i lica spoiny przed dostępem tlenu,
a w przypadku zastosowania metody TIG prowadzenie procesu w helu jako gazie osłonowym i wstępne
podgrzewanie płaskowników w celu uniknięcia pęknięć gorących i zimnych.

Wymiary złączy oraz ich kształt różnią się od
siebie w zależności od zastosowanych metod łączenia. W obszarze złącza we wszystkich przypadkach obserwowano rozdrobnienie struktury,
przy czym w złączach zgrzewanych nierównomierne po stronie spływu. Złącza spawane mają
regularny, symetryczny kształt. W SWC zaobserwowano częściowe rozdrobnienie struktury
w pewnej odległości od spoiny, natomiast w dalszej części nie stwierdzono różnic w strukturze
w porównaniu z materiałem rodzimym, chociaż
obszary te częściowo były ujawniane po trawieniu złączy. Kształt lica i grani spoin oraz zgrzein
jest właściwy.

Literatura
[1]	Kulekci M.K., 2008, Magnesium and its alloys in applications
in automotive industry, Journal of Advanced Manufacturing
Technology, 39: 851-865.
[2] Friedrich F. Schuman S., 2001, Research for a „new age of
magnesium” in the automotive industry, Journal of Materials
Processing Technology, 117: 276-281.
[3] Cao X., Jahazi M., Immarigeon J.P., Wallace W., 2006, A review of laser welding techniques for magnesium alloys, Journal of Materials Processing Technology, 171: 188-204.
[4] Abdel Aal A., 2008, Protective coating for magnesium alloy,
Journal of Materials and Science, 43: 2947-2954.
[5] Avedesian M.M., Baker H., 1999, Magnesium and magnesium alloys, ASM Specialty Handbook.
[6] Vesling F., Ryspaev T., 2007, Effect of heat treatment on the
superplasticity of magnesium alloys, Russian Journal of NonForrous Metals, 48: 57-62.
[7] Lehner C., Reinhart G., Schaller L., 1999, Welding of diecasted magnesium alloys for production, Journal of Laser
Applications; 11/5: 206-210.
[8]	Kołodziejczak P., Kalita W., Kolasa A., Spawanie stopów
magnezu wiązką lasera CO2, Prace naukowe, Mechanika
z. 215, s. 97-109.

[9]
[10]
[11]
[12

[13]

[14]

Peng L., Yajiang L., Haoran G., Juan W., 2007, Microstructure characteristics in TIG welded joint of Mg/Al dissimilar materials, Materials Letters, 61: 1288-1291.
Tuz L., Kołodziejczak P., Kolasa A., Struktura złączy stopów
AZ91 i AM-Lite wykonanych metodą TIG, Przegląd Spawalnictwa, 12/2010, s. 41-43.
Tuz L., Kołodziejczak P., Kolasa A., Struktura złączy ze stopów magnezu wykonanych metodą FSW, Prace naukowe,
Mechanika z. 230, s. 135-146.
Padmanaban G., Balasubramanian V., 2009, Selection of
FSW tool pin profile, shoulder diameter and material for joining AZ31B magnesium alloy – an experimental approach;
Materials and Design; 30: 2647-2656.
Darras B.M., Khraisheh M.K., Abu-Farha F.K., Omar M.A.,
2007, Friction stir processing of commercial AZ31 magnesium alloy, Journal of Materials Processing Technology, 191:
77-81.
Tuz L., Kołodziejczak P., Kolasa A., 2009, Zgrzewanie tarciowe metodą FSW stopów magnezu AZ91 i AM-Lite, Przegląd
Spawalnictwa, 11: 41-43.

Materiały do badań zostały udostępnione przez: dra Christiana Kettlera, Advanced Magnesium Technologies (Australia) i Polmag
Sp. z o.o. (Polska). Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2011 jako projekt badawczy
nr N N508 582739.

Przegląd spawalnictwa 7/2011

55

Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o ponad osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne
i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką. W czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące:
techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń,
prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej
Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

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

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

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

tel./fax, e-mail:

56

Przegląd spawalnictwa 7/2011

Zamawiam czasopismo
Przegląd Spawalnictwa

Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
17 zł (w tym 5% VAT)
półroczna
102 zł
roczna		 204 zł
od numeru
do numeru
liczba zamawianych kompletów

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT 
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja Przegląd Spawalnictwa
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
tel./fax: 22 827 25 42, 22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.

nowa generacja urządzeń
spawalniczych

Power Wave® S350

Power Wave® C300

Production Monitoring™2
pełny monitoring procesów
produkcji spawalniczej

True Energy™
pomiar energii
rzeczywistej
wprowadzanej
do złącza

P r z y s z ł o ś ć

Nowe

s p a w a n i a

j e s t

produkty

t u t a j !

Llincoln

Electric

Power Wave®

W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z naszym Centrum
Obsługi Klienta tel. 74 64 61 100
lub na www.lincolnelectric.pl

