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UDT-CERT

Twoje bezpieczeństwo - nasz certyfikat

Certyfikacja systemów zarządzania

• 140 własnych auditorów na terenie całej Polski
systemów zarządzania wg norm:
• •certyfikacja
PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005

• PN-N-18001:2004/ OHSAS 18001:2007, PN-EN ISO 3834:2007,

Certyfikacja osób

•
•

PN-EN 16001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-EN ISO
22000:2006, HACCP, PEFC

Ocena zgodności - oznakowanie CE

•
•

największa jednostka notyfikowana w Polsce (nr 1433)
notyfikacja do 12 dyrektyw

Certyfikacja wyrobów

•
•

certyfikacja wyrobów ciśnieniowych, dźwignicowych
i innych na zgodność z normami oraz specyfikacjami
technicznymi określonymi przez klienta
prawo znakowania urządzeń znakiem zgodności „UDT-CERT
Wyrób certyfikowany”

Badania i ekspertyzy techniczne

2

•
•

900 rzeczoznawców na terenie całej Polski
własne laboratorium badawcze
Przegląd spawalnictwa 9/2011

•
•
•
•

najszersza oferta w Polsce w zakresie certyfikacji personelu
badań nieniszczących
certyfikacja spawaczy stali, spawaczy aluminium, miedzi,
niklu, tytanu, cyrkonu i ich stopów, lutowaczy, laminerów,
klejaczy, spawacze i zgrzewacze termoplastycznych
tworzyw sztucznych, operatorów urządzeń spawalniczych
i nastawiacze zgrzewania oporowego
certyfikacja personelu nadzoru spawalniczego
certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz
obsługujących i konserwujących urządzenia transportu
bliskiego
certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
funkcjonalne
ocena ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych spajaczy
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I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
NAPAWANIE – POSTĘP i ZASTOSOWANIA
Wrocław, 19-21 wrzesień 2011

Napawanie
– postęp i zastosowania
Szanowni Państwo,
Zainteresowanie organizowanymi w cyklu trzyletnim monotematycznymi międzynarodowymi konferencjami
naukowo-technicznymi: „Postęp w technologiach lutowania” (2004, 2007, 2010), „Natryskiwanie cieplne” (2006,
2009), skłoniło środowisko spawalników dolnośląskich do wystąpienia z inicjatywą zorganizowania nowej monotematycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Napawanie – postęp i zastosowania”. Konferencja ma na celu prezentację dokonań naukowych, badawczych i innowacyjnych w całym obszarze tematyki napawania oraz stanowi uzupełnienie tematyczne dotychczasowych konferencji organizowanych w kraju. Napawanie jest technologią, która pozwala nie tylko uzupełnić ubytki materiałów, ale i polepszyć właściwości warstw powierzchniowych, więc stanowi cenne narzędzie w inżynierii powierzchni.
Misją konferencji jest zintegrowanie środowisk naukowych i przemysłowych w celu wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i dalszego rozwoju technologii napawania. Między innymi z tego względu organizacji konferencji podjęli się wspólnie: Zakład Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i firma EUROMAT Sp. z o.o. z Wrocławia, mająca szerokie kontakty w przemyśle, przy współudziale Dolnośląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP.
Rozwój napawania jest związany z jednej strony z rozwojem metod spawania, a z drugiej strony rozwojem nowych materiałów do napawania. W ostatnim czasie obserwujemy szeroki rozwój technologii laserowych, nie tylko w spawaniu, ale także w napawaniu. Dlatego sesja pierwsza konferencji poświęcona jest właśnie tej tematyce.
Inne sesje poświęcone są napawaniu plazmowemu, łukowemu oraz właściwościom warstw.
Z przyjemnością odnotowujemy obecność na konferencji przedstawicieli wszystkich znanych w kraju ośrodków naukowych, jak i gości z Niemiec i Ukrainy. Jesteśmy przekonani, że tak kompetentna reprezentacja uczonych i praktyków, jaka zgromadziła się na naszej konferencji, da impuls nowym pracom, które w przyszłości zaowocują wdrożeniem ich wyników w praktyce.
Dziękuję Państwu za zainteresowanie i przybycie na konferencję. Życzę udanych i owocnych obrad oraz wielu miłych chwil i wrażeń z pobytu we Wrocławiu.
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PWr
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Konferencja sponsorowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
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ZWIEDZANIE LABORATORIUM CAMT, HALA B-4
KOLACJA, HALA CAMT B-4

Tomasz Szulc

Początki napawania utwardzającego
Early years of hard-facing
Streszczenie

Abstract

Zaprezentowano pierwsze próby napawania, prowadzone w czasach opanowywania technologii spawalniczych, pierwsze technologie napawania, które zostały
zastosowane w praktyce. Przedstawiono pierwsze aplikacje napawania oraz ówczesne zalecenia, dotyczące
przygotowania procesu.
Zasygnalizowano ewolucję poglądów na temat możliwych do uzyskania właściwości warstw oraz sposobów
wytwarzania materiałów dodatkowych w postaci prętów,
drutów i proszków. Przedstawiono także początki bardziej współczesnych technologii napawania: łukiem krytym, plazmowego i in.

First attempts of surfacing, conducted in early years
of welding, early surfacing technologies which have found practical use were presented. Early guidelines and
applications of surfacing and hard-facing were described.
Evolution of opinions concerning properties of layers
and methods of production of consumables in form of
rods, powders and wires was highlighted. Roots of most
popular technologies were briefly described, including:
submerged arc, plasma etc.

Wstęp
Dziewięćdziesiąt lat temu w USA powstała firma
braci Stoody, którą powszechnie uważa się za światowego prekursora utwardzającego napawania regeneracyjnego i uszlachetniającego (ang. hard-facing). Historia napawania jest w rzeczywistości nieco dłuższa
i liczy sobie 130 lat, czyli tyle samo, ile klasyczne spawanie.
Napawanie traktowano początkowo jako odmianę
spawania – stosowano te same technologie i materiały dodatkowe [1]. Zamiast jednak nadtapiać krawędzie
elementów i wypełniać szczelinę między nimi stopionym materiałem dodatkowym, nanoszono go na nadtopioną powierzchnię materiału rodzimego. Wzmianki
o wczesnym używaniu napawania do celów regeneracyjnych, np. do odtwarzania geometrii przedmiotów,
których krawędzie uległy wyszczerbieniu, nie zawierają
szczegółowych informacji na temat stosowanych materiałów i ewentualnych odmienności technologii.

„Metody obróbki metalu za pomocą bezpośrednio użytego prądu elektrycznego”, wydanych w Rosji (1885) i innych krajach, wspomina o użyciu materiału dodatkowego o tym samym składzie chemicznym co materiał rodzimy do naprawy odlewów
i odtwarzania geometrii zużytych części maszyn
(rys. 2) [2, 3]. Podobno napawanie Benardos demonstrował podczas swych wyjazdów do Europy Zachodniej, np. w paryskim laboratorium Electricien Kabatha,
już w 1881 r. Z perspektywy czasu należy przyjąć,
że utwardzone wskutek silnego nawęglenia stopiwo,
powstające w metodzie Benardosa, lepiej nadawało
się do napawania niż spawania.

Prekursorzy napawania
Prekursor spawania łukowego Nikołaj N. Benardos
(rys. 1) w swych pierwszych patentach, dotyczących
Dr inż. Tomasz Szulc – Politechnika Wrocławska.

Rys. 1. Nikołaj Benardos [12]
Fig. 1. Nikolai Benardos [12]
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rodzimego. Napawanie remontowe kół zębatych pozostało na wiele lat jedną z najchętniej stosowanych aplikacji tej technologii [5].

Rozwój metod napawania

Rys. 2. N. Benardos podczas naprawy pękniętego kotła [3]
Fig. 2. N. Benardos during the repair of broken boiler [3]

Napawanie praktykowano także w celu określenia
parametrów spawania, próbowano na tej podstawie
szacować szerokość lica i głębokość wtopienia możliwe do uzyskania podczas spawania. Metodę tę stosował m.in. Oscar Kjellberg, doskonaląc spawanie łukowe, co doprowadziło do opatentowania przez niego
w 1908 r. elektrod otulonych [6].
Pierwszy wniosek patentowy dotyczący możliwości
napawania utwardzającego złożył w 1896 r. J. Spencer z Phoenix Iron Works Glasgow, ale prawdopodobnie nie zrealizował w praktyce swego pomysłu [7]. Dlatego za pierwsze praktyczne zastosowanie napawania
utwardzającego uznawana jest działalność Amerykanów, braci Winstona i Shelleya Stoody (rys. 4), którzy
w 1921 r. założyli w Whittier w Kalifornii zakład Stoody
Welding Co. i zajęli się naprawą urządzeń rolniczych
oraz traktorów. W tym samym roku w okolicy odkryto
złoża ropy naftowej i bracia przerzucili się na naprawy
sprzętu wiertniczego. Szybko zauważyli, że najszybciej
zużywające się części to tzw. koronki wierteł. Nie zachowały się informacje, jaką drogą błyskawicznie doszli do koncepcji zastosowania napawania utwardzającego do regeneracji, a potem produkcji wierteł (rys. 5).
Opracowali materiał dodatkowy w postaci stalowych
rurek wypełnionych proszkiem Cr3C2 i zwanych Stoody
Rod (pręt Stoody’ego). Topili go najpierw w płomieniu

Rys. 3. Koło zębate po naprawczym napawaniu wyłamanych
zębów [5]
Fig. 3. The gear after repair
cladding of broken tooth [5]

Inny rosyjski spawalnik – Nikołaj Sławianow, pracujący jako inżynier w fabryce broni w Permie (obecnie
fabryka Motowilichinskije Zawody) stosował napawanie łukowe do naprawy wadliwych odlewów. W 1890
r. opatentował udoskonaloną metodę Benardosa, w
której zamiast grafitowej elektrody stosował jako przewodnik pręt wykonany z metalowego materiału dodatkowego, który nazwał elektrodę, wzorując się na Faradayu. W ciągu trzech lat w fabryce wykonano ponad
1600 takich napraw odlewów; podobno w większości
przypadków wykonywał je osobiście Sławianow. Zalecał przy tym wstępne podgrzewanie odlewów [4]. Później skonstruował prototyp głowicy z automatyczną regulacją długości łuku, a w 1896 r. – automat do napawania powierzchni roboczych kół zębatych (rys. 3).
We wszystkich opisanych przypadkach stosowano napoiny o składzie chemicznym zbliżonym do materiału
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Rys. 4. Bracia Winston i Shelley Stoody [8]
Fig. 4. Winston and Shelley Stoody brothers [8]

Rys. 5. Napawane utwardzająco koronki wierteł górniczych [5]
Fig. 5. Hard faced mining core cutters [5]

Rys. 6. Elwood Haynes [9]
Fig. 6. Elwood Haynes [9]

acetylenowo-tlenowym, a później za pomocą ciepła
łuku elektrycznego [8]. Co ciekawe, pierwsze elektrody z rdzeniem proszkowym opatentował F. Leitner, kierownik stalowni braci Böhler, dopiero w 1925 r.
Tymczasem inna technologia napawania utwardzającego zastała jeszcze wcześniej, bo w 1868 r. Wtedy
to w kopalni zstała zapoczątkowana miasteczku Deloro (prowincja Ontario) należącej do M.J. O’Briena odkryto wysokogatunkowe pokłady kobaltu. W 1907 r. w
Kokomo (Indiana, USA) Elwood Haynes (rys. 6) opatentował twarde stopy na bazie kobaltu, które nazwał
stellitami (gra słów: stellite wymawia się tak samo jak
stellar light – gwiezdny blask). Sprzedaż stellitów, rosnąca skokowo w czasie I wojny światowej, uczyniła
go w 1916 r. milionerem. Odlewane pałeczki stellitowe zaczęto nieco później stosować do płomieniowego napawania utwardzającego, ale popularność metoda zyskała dopiero wówczas, gdy O’Brien i Haynes połączyli w 1917 r. siły, zakładając Deloro Smelting and Refining Ltd (obecnie Deloro Stellite) i otwierając rok później pierwszą filię w Europie – w brytyjskim Birmingham [9]. Pierwsze napawanie zaworów
silnika spalinowego prętami stellitowymi przeprowadził
w 1922 r. Haynes w swojej fabryce samochodów osobowych w Kokomo [7]. W Europie pierwsze napawanie
elementów zaworów miało miejsce w niemieckiej fabryce KSB w 1921 r. (zgodnie z patentem wydanym firmie
w Belgii i dotyczącym napawania stali austenitycznej
na wyroby ze stali węglowej). Ta sama firma jako pierwsza na Starym Kontynencie zaczęła napawać elementy zaworów stellitami w 1928 r. [10].
Bracia Stoody opracowali tymczasem pręty lane Stoodite (podobieństwo nazw Stoodite i Stellite nie jest przypadkowe), a później opracowali w swym laboratorium pierwszy materiał do napawania utwardzającego zawierający węglik wolframu. Ich niewielka firma rekordowo długo zachowała samodzielność, dopiero w 1988 r. została wykupiona przez Thermadyne Industries, ale zachowała swą
nazwę i jako Stoody Division funkcjonuje w Bowling
Creek w Kentucky (USA).
W latach dwudziestych XX w. i jeszcze wiele lat później wszelkie zastosowania napawania miały charakter eksperymentalny i nie były poparte rozważaniami

o charakterze metalurgicznym. Brak świadomości
nierównowagowego przebiegu procesu prowadził
do trudności prognozowania naprężeń i odkształceń
w materiale. Także ostateczny skład warstwy napawanej był zwykle określany post factum – empirycznie.
Takim właśnie sposobem wypracowano zalecenia, dotyczące prowadzenia procesu. Wskazywano na ryzyko
pęknięć warstwy napawanej, rosnące wraz z jej grubością, czemu przeciwdziałać miało zastępowanie jednej
warstwy dużej grubości kilkoma cieńszymi. W ten sam
sposób ograniczano współczynnik wymieszania, czyli zawartość składników podłoża w warstwie. Wstępne
podgrzewanie podłoża, zalecane w przypadku napraw
odlewów, nie było powszechnie stosowane w napawaniu elementów kutych i walcowanych.
W Europie tymczasem rozwijały się technologie napawania łukowego, które stosunkowo długo traktowano jako odmianę spawania. I tak w 1929 r. D. Dulczewski uzyskał w b. ZSRR patent na spawanie łukiem krytym, które okazało się bardzo wydajną metodą łukowego stapiania materiału dodatkowego, nadająca się do
napawania. Licencję na analogiczną metodę zyskała
7 lat później w USA firma Linde, a za amerykańskich
prekursorów napawania pod topnikiem uznaje się braci Stoody.
Eksperymentowano także z napawaniem za pomocą leżącej elektrody grafitowej w postaci długiej płytki. Na materiał rodzimy sypano warstwę prażonego boraksu, potem warstwę proszku metalicznego pełniącego funkcję materiału dodatkowego o grubości 3÷5 mm
i szerokości 40÷60 mm, na niej układano elektrodę nieco dłuższą niż warstwa proszków. Podłączano ją do
dodatniego bieguna źródła zasilania i zajarzano łuk.
Odmianą tej metody było napawanie leżącą płytkową elektrodą metalową. W tym przypadku płytka stalowa była układana na warstwie topnika pokrywającej materiał rodzimy. W razie potrzeby na płytkę sypano warstwę proszku stopowego, potem kolejną warstwę granulowanego topnika i całość dociskano płytą miedzianą. Uzyskiwane napoiny miały grubość do
3 mm [1]. Później rozpoczęto eksperymenty z napawaniem leżącą elektrodą otuloną. Zapoczątkowało
je opatentowanie w 1917 r. w USA metody Firecracker, znanej później jako spawanie elektrodą leżącą.
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Rys. 7. Reklama polskiego palnika do napawania z 1935 r. [13]
Fig. 7. Advertisement of Polish hard-facing burner from 1935 [13]

Rys. 8. Reklama polskiego materiału dodatkowego do napawania
z 1935 r. [13]
Fig. 8. Advertisement of Polish filler for hard-facing 1935 [13]

Do napawania produkowano specjalne elektrody o prostokątnym przekroju. Niektóre źródła np. [7] podają, że
za pomocą takiej elektrody w 1939 r. inżynierowie Michajłow i Łarionow zrealizowali po raz pierwszy w praktyce proces napawania zautomatyzowanego, co jednak budzi wątpliwości dwojakiego rodzaju: po pierwsze
znacznie wcześniej zostało opatentowane urządzenie
Sławianowa, a od połowy lat 30. ub. w. praktykowano
napawanie pod topnikiem, będące z definicji procesem
zautomatyzowanym.
Na dużą skalę praktykowano napawanie elektrodami otulonymi Kjellberga i rdzeniowymi Leitnera,
a także elektrodami, których otulinę stanowił owinięty wokół rdzenia sznur azbestowy nasycony związkami chemicznymi. Dla zwiększenia wydajności napawania proponowano stosowanie pakietów lub wiązek elektrod [11]. Co ciekawe, Benardos jeszcze
w 1893 r. proponował stosowanie wiązki elektrod grafitowych w celu zwiększenia powierzchni jeziorka spawalniczego [12].
W II Rzeczpospolitej elektrody do napawania produkowała Huta Baildon, a palniki do napawania płomieniowego – zakłady Perun. Podobnie jak w innych
krajach europejskich, jednym z głównych użytkowników elementów napawanych były koleje państwowe.
W 1935 r. szacowano, że z użyciem krajowych urządzeń poddano regeneracji co najmniej trzy tysiące rozjazdów, zwrotnic i krzyżownic torowych [13]. Typowy
zestaw oferowany w tym celu przez Peruna składał się
z tzw. acetylenowego palnika drogowego wysokiego ciśnienia (rys. 7) i drutu do napawania Tor (rys. 8). Huta

Baildon produkowała całą gamę elektrod, nadających
się do spawania i napawania, w tym elektrody ze stali
wysokomanganowej (Hadfielda) Le Chatelier N.4 zalecane do napawania utwardzającego.
Napawanie elektrodami otulonymi było m.in. stosowane do remontów wozów bojowych w czasie II wojny
światowej [14]. Były to prace prowadzone na ogromną skalę – obliczono, że np. na froncie wschodnim
przy sprzyjających warunkach (gdy uszkodzone i niesprawne wozy nie pozostawały za liniami przeciwnika) przeciętny czołg był remontowany czterokrotnie,
a tylko w ZSRR wyprodukowano ich w latach wojny ponad 100 tys. Napawanie z powodu swej czasochłonności nie było jednak w tym przypadku technologią dominującą – najczęściej stosowano spawanie,
włącznie ze wstawianiem stalowych łat w celu naprawy konstrukcji staliwnych i żeliwnych.
Po wojnie napawanie wieloelektrodowe najczęściej
stosowano w celu zwiększenia wydajności napawania
łukiem krytym – liczba doprowadzanych równocześnie
elektrod wynosiła czasem nawet 24 [15]. Informacje
o wieloelektrodowym napawaniu pod topnikiem zaczęły pojawiać się w literaturze fachowej na samym początku lat 50. ub. stulecia [16]. W tym czasie, a i później napawanie traktowano głównie jako grupę technologii regeneracyjnych, a nie uszlachetniających powierzchnie nowych części i elementów. Na przykład
w b. ZSRR należącym do czołówki państw, stosujących napawanie, jeszcze w połowie lat 70. ub.w. ponad 70% zastosowań napawania dotyczyło prac regeneracyjno-remontowych [17].
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Najwydajniejszą technologię napawania – napawanie elektrożużlowe – zaczęto stosować w Instytucie Spawania Elektrycznego E.O. Patona w Kijowie
w 1951 r. Już pierwsze próby napawania elementów
konstrukcji wielkich pieców obniżyły całkowity koszt ich
remontu o 15%. W przypadku konstrukcji grubościennych, gdzie napawanie można było stosować na większą skalę (np. młyny), efekty ekonomiczne były jeszcze
bardziej znaczące [18].
W 1957 r. rozpoczęła się epoka technologii plazmowych – uruchomiono wtedy pierwszą maszynę
do cięcia plazmowego, tzw. plazmotron. Pięć lat później ruszyła produkcja urządzeń do plazmowego spawania, a nieco później – napawania i natryskiwania.
Pierwsze urządzenie generujące łuk plazmowy opracował inż. Schönner z firmy BASF jeszcze w 1908 r.,
ale jego praktyczne zastosowania były opanowywane powoli. Początkowo, w celu uzyskania napoin za
pomocą strumienia gazu plazmowego topiono materiał dodatkowy w postaci drutu lub pręta, później zaczęto stosować materiał w postaci proszku, transportowany przez strumień gazu. Pierwsze firmy, specjalizujące się w napawaniu i natryskiwaniu plazmowym,
zaczęły pojawiać się w USA pod koniec lat 60. ub.w.

W Polsce pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję plazmotronów do nanoszenia warstw, był Instytut Badań Jądrowych w Świerku. Pierwsze urządzenia, np. PN-110 i PN-200 zaczęto tam opracowywać
już w połowie lat 50. ub.w., a prototyp plazmotronu
do zautomatyzowanego napawania NP1-250 skonstruowano w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
w 1973 r. [19].
Najnowszą technologią napawania, stosowaną na
szerszą skalę, jest napawanie laserowe. Po raz pierwszy zastosowano je pod kierunkiem D. Ghanamuthu
w laboratorium firmy Rockwell International Corp.
w Thousand Oaks w Kalifornii pod koniec lat 70. ub.w.
[20]. Ponieważ prowadzono tam prace nad sprzętem wojskowym, podano jedynie, że napawanie laserowe zostało zastosowane do „nanoszenia nieporowatych powłok ceramicznych na podłoże metalowe”. Początkowo stosowano podobno jedynie przetapianie warstw natryskiwanych termicznie (byłaby
to więc jedna z pierwszych spawalniczych technologii hybrydowych), później materiał dodatkowy w postaci proszku lub drutu zaczęto doprowadzać bezpośrednio do strefy cieplnego oddziaływania wiązki
laserowej.

Podsumowanie
Napawanie regeneracyjne, naprawcze i uszlachetniające jest obecnie uznaną i powszechnie stosowaną grupą technologii spawalniczych. W praktyce stosuje się niemal wszystkie z opracowanych na przestrzeni stu lat technologii, systematycznie powstają też nowe metody napawania. Znaczący postęp
jest notowany w dziedzinie materiałów dodatkowych

do napawania. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci największe zmiany nastąpiły w dziedzinie sterowania i kontroli procesu napawania, a zaawansowane
metody badawcze i symulacyjne umożliwiły precyzyjne prognozowanie właściwości nanoszonych warstw.
U podstaw tych ultranowoczesnych procesów leżą
jednak niezmiennie pionierskie osiągnięcia minionych
dziesięcioleci.
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Laserauftragschweißen
Napawanie laserowe
Streszczenie

Abstract

Ekstremalne wymagania stawiane elementom maszyn i urządzeń powodują, że nowoczesne materiały
mogą być stosowane w bardzo wąskim zakresie.
Chociaż istnieje wiele metod nakładania powłok,
praktyczne ich zastosowanie nie jest jeszcze powszechne. Często brakuje odpowiedniej wiedzy na temat danej techniki i jej ograniczeń, kosztów stosowania oraz
szeroko rozumianych właściwości stosowanych materiałów powłokowych. Wybór metody nakładania powłoki zależy od wymagań stawianych określonemu elementowi oraz warunków pracy tego elementu. Obecne na
rynku lasery dużej mocy umożliwiają napawanie powłok
z różnych materiałów i na podłoża o bardzo różnych właściwościach. Szczególnie istotne jest to, że urządzenia
laserowe charakteryzują się łatwą automatyzacją procesu, prostą obsługą i serwisem.

Extreme requirements for machinery and equipment
make that modern materials can be used in a very narrow
range of applications.
Although there are many surfacing methods, their practical application is not yet widespread. There is often lack of
adequate knowledge related to the technique and it limitations, the cost of application and properties. The choice of
method depends on the coating requirements for a particular part and the working conditions of it. The high-power lasers are used for surfacing by welding of different coating
materials and substrates with very different properties. Particularly important is the fact that lasers are characterized by
a simple process automation, operation and service

Einführung
Die extremen Anforderungen die derzeit an Bauteile und
Komponenten gestellt werden, können selbst von modernen
Werkstoffe nur bedingt erfüllt werden. In dieser Hinsicht gewinnen angepasste Beschichtungslösungen zunehmend an
Bedeutung. Dadurch ist es möglich unterschiedliche Werkstoffe zu kombinieren und somit eine beanspruchungsgerechte Lösung zur Verfügung zu stellen. So kann der Grundkörper
wirtschaftlich aus kostengünstigem und einfach bearbeitbarem
Werkstoff hergestellt werden. Bauteilregionen in den die Korrosions- und/oder Verschleißbeständigkeit des Grundwerkstoffes nicht ausreicht, können durch Beschichtungslösungen entsprechend verstärkt werden und somit an das Anforderungsprofil angepasst werden.
Obwohl zahlreiche Verfahren zur Ausführung derartiger Auftragschweißungen zur Verfügung stehen finden Beschichtungslösung derzeit nur vereinzelt Anwendung. Oftmals hemmen mangelnde Kenntnisse über Einsatzgrenzen,
Beschichtungskosten
und
verarbeitbares
Werkstoffspektrum die Integration von beanspruchungsangepassten

Prof. Dr.-Ing. habil. Johannes Wilden – Funktionswerkstoffe und Beschichtungen, Hochschule
Niederrhein.
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Funktionswerkstoffen in der Komponente. Infolge des schnellen
Verschleißes müssen derartige „Mono-Material“-Bauteile innerhalb kürzester Zeit ausgetauscht werden. Wodurch neben Werkstoff- und Fertigungskosten zusätzliche Kosten infolge Stillstand, Reparatur, etc. entstehen. Höhere Kosten für anwendungsangepasste Beschichtungslösungen amortisieren sich
demzufolge nach bereits kurzer Zeit.
Die Auswahl des Beschichtungsverfahrens richtet sich
nach der jeweiligen Anwendung und den Anforderungen. So
stehen derzeit das thermische Spritzen, das Plasma-PulverAuftragschweißen, das Laserstrahlbeschichten und zahlreiche
weitere Verfahren zur Verfügung. Insbesondere durch die industrielle Verfügbarkeit leistungsstarker, energieeffizienter und kostengünstiger Hochleistungsdiodenlaser wandelt sich das Auftragschweißen mittels Laserstrahlung vom Nischenverfahren
zum effizienten Beschichtungsverfahren mit hoher Flexibilität
und guter Automatisierbarkeit. Insbesondere durch die einfache
Handhabung, Prozessführung und überwachung etabliert sich
das Laserstrahlbeschichten zunehmend für ein breites Anwendungsfeld.

Grundlagen Laserstrahlbeschichten
Im folgenden Kapitel soll ein kurzer Überblick über
die Grundlagen des Auftragschweißens mittels Laserstrahlung gegeben werden. Beginnend bei den

charakteristischen Merkmalen der Laserstrahlung über
verfügbare Strahlquellen und verarbeitbare Werkstoffe bis
hin zu den derzeitigen Prozessgrenzen soll das Verfahren
interessierten Anwendern dargestellt werden und daraus
die prozesstechnischen Vorteile abgeleitet werden.

Eigenschaften der Laserstrahlung
Laserstrahlung kann durch drei signifikante Merkmale charakterisiert werden:
– Monochromatisch
– Zeitliche und räumliche Kohärenz
– Minimale Divergenz
Diese drei Eigenschaften lassen sich aus der Wirkungsweise des Lasers ableiten und spiegeln sich im
Akronym LASER (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation) wieder.
Durch die stimulierte Strahlungsemission werden
die Lichtquanten phasengleich verstärkt, so dass die
emittierte Strahlung sowohl zeitlich als auch räumlich
kohärent ist. Durch den Aufbau des Lasers und die diskreten Energieniveaus, welche die Elektronen einnehmen können, bildet sich innerhalb des Resonator eine
„stehende Welle“ aus. Demzufolge werden nur Lichtquanten mit einer definierten Wellenlänge verstärkt.
Lichtquanten die sich nicht parallel zur Strahlachse des
Lasers ausbreiten, werden nicht reflektiert und löschen
sich aus. Der aus dem Resonator durch einen teildurchlässigen Spiegel ausgekoppelte Strahl ist demzufolge nahezu parallel und besitzt nur eine minimale Divergenz. Folglich weist Laserstrahlung im Vergleich zu
Strahlung einer thermischen Lichtquelle eine deutlich
bessere Fokussierbarkeit auf und erlaubt es hohe Leistungsdichten zur Verfügung zu stellen.

Strahlquellen
Das Beschichten mittels Laserstrahlung wurde erst durch die industrielle Verfügbarkeit leistungsstarker Strahlquellen möglich. Zu Beginn konnten

Abb. 1. Wellen- und werkstoffabhängiges Absorptionsverhalten
Rys. 1. Zależność współczynnika absorpcji od długości fali

Ausgangsleistungen im Kilowatt-Bereich nur durch
längsgeströmte CO2-Laser zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund des schlechten Absorptionsverhaltens
der von derartigen Strahlquellen emittierten Wellenlänge (10,6 µm) eignen sie sich nur bedingt für das Auftragschweißen (vgl. Abb. 1).
So ergibt sich für Stahlwerkstoffe ein Absorptionskoeffizient von etwa 10%, was in Verbindung mit der
geringen Effizienz der Strahlquelle von etwa 20%, zu
einem geringen Gesamtwirkungsgrad des Prozesses
und somit zu hohen Bearbeitungskosten für das Verfahren führt.
Erste Fortschritte hinsichtlich einer gesteigerten
Gesamteffizienz konnten durch die Einführung von
Nd:YAG-Festkörperlasern erzielt werden. Das deutlich
bessere Absorptionsverhalten der Werkstoffe für die
Strahlung derartiger Laser (1,064 µm) mit etwa 35%
für Stahlwerkstoffe erlaubte es, trotz eines geringeren
Wirkungsgrades der Strahlquelle von nur etwa 10%
die Gesamteffizienz zu verbessern. Ein weiterer Vorteil des Nd:YAG-Lasers gegenüber CO2-Strahlquellen
ist auf die Möglichkeit zurückzuführen, dass die Nd:YAG-Strahlung mittels flexibler Lichtleitfasern geführt
und gehandhabt werden kann. Die deutlich längere
Wellenlänge der CO2-Strahlung hingegen erfordert
Spiegel zur Strahlführung und weist somit Einschränkungen hinsichtlich Automatisierbarkeit und flexibler
Prozessführung auf.
Durch den im Vergleich zum Schneiden und Schweißen hohen Energiebedarf beim Beschichten resultieren hohe Prozesskosten, die eine wirtschaftliche Anwendung nur bedingt zulassen und somit das Anwendungsspektrum auf Spezialanwendungen mit hoher
Wertschöpfung beschränken.
Erst durch die in den letzten Jahren vorangetriebene Entwicklung von leistungsstarken Hochleistungsdiodenlasern gelang es die Prozesseffizienz zu steigern und die Beschichtungskosten zu reduzieren. Aus
Abb. 1 geht hervor, dass die von derartigen Strahlquellen emittierte Wellenlängen von 808 und 940 nm insbesondere für Aluminiumwerkstoffe einen Absorptionskoeffizienten von bis zu 15% aufweisen und somit um den
Faktor 3 über Nd:YAG- bzw. CO2-Laserstrahlung liegt.
Zusammen mit dem hohen Wirkungsgrad von Diodenlaserstrahlquellen von bis zu 35% ergibt sich eine deutlich bessere Gesamteffizienz. Folglich erlauben Diodenlasersysteme eine wirtschaftlichere Materialbearbeitung als klassische Strahlquellen. Zudem resultiert
aus der Möglichkeit, die Strahlung in Lichtleitkabeln
einzukoppeln, eine gute Handhabbarkeit, hohe Flexibilität und eine gute Automatisierbarkeit. Auch hinsichtlich der verfügbaren Leistung sind Diodenlasersysteme mit bis zu 6 kW Ausgangsleistung in das Gebiet
an Festkörper- und Gaslaser vorgestoßen. Die geringe
Strahlqualität derartiger Halbleiterlaser schränkt das
Anwendungsspektrum im Hinblick auf Schweiß- und
Schneidapplikationen ein, führt jedoch beim Beschichten, das nur geringe Anforderungen an die Qualität des
Strahls stellen, zu keinen Einschränkungen.
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Werkstoffe

Verfahrensablauf

Das Anwendungsspektrum des Laserstrahlbeschichtens deckt eine breite Palette von Grund- und
Zusatzwerkstoffen ab, wobei vorwiegend metallische
Werkstoffe zum Einsatz kommen.
Als Substratwerkstoffe kommen vorwiegend
Stahl- und Aluminiumwerkstoffe zum Einsatz. Die
Legierungszusammensetzung spielt dabei meist nur
eine untergeordnete Rolle, da der Werkstoff nur geringfügig angeschmolzen wird, um so eine metallurgische Verbindung zwischen Substrat und Schicht
zu gewährleisten. Durch die Möglichkeit mittels Laserstrahlbeschichten die Eigenschaften von Bauteilen lokal anzupassen, kann der Grundkörper aus kostengünstigem Material gefertigt werden, das sich
einfach bearbeiten bzw. umformen lässt. Bereiche
mit besonderer Beanspruchung werden anschließend mittels anforderungsangepasster Werkstoffe beschichtet. Durch die Duktilität des Grundwerkstoffes ist es möglich Verschleißschutzwerkstoffe mit
extremer Härte rissfrei aufzutragen und somit das
Eigenschaftsprofil zu optimieren. Es werden jedoch
nicht nur Aluminium- und Stahlwerkstoffe beschichtet, sondern auch Kupfer-, Titan-, Nickel-, Magnesium- und zahlreiche andere Legierungen werden
mittels Laserstrahlbeschichten an das jeweilige Anforderungsprofil angepasst.
Hinsichtlich der mittels Laserstrahlbeschichten
verarbeitbaren Zusatzwerkstoffe können fast alle
schmelzflüssig prozessierbaren Werkstoffe genutzt
werden. Während für das lokale Instandsetzen und
Reparieren vorwiegend artgleichen Materialen zum
Einsatz kommen, resultiert aus der Intention des Auftragschweißens zur Erhöhung der Verschleiß- und/
oder Korrosionsbeständigkeit, dass artfremde Werkstoffe mit höherer Beständigkeit aufgetragen werden. Dabei kommen bei Stahlwerkstoffen meist Legierungen auf Nickel- Kobalt- und Eisenbasis unterschiedlicher Zusammensetzung in Verbindung mit
Hartphasenanteilen (Karbide, Boride, etc.) zum Einsatz. Jedoch werden auch Aluminium- Kupfer- Wolfram- und zahlreiche andere Legierungen mittels Laserstrahlbeschichten verarbeitet. Die Zusatzwerkstoffe liegen meist in Pulverform vor und werden
mit entsprechenden Pulverfördersystemen dem Beschichtungsprozess zugeführt. Die Korngrößenverteilung der verwendeten Pulver liegt üblicherweise
im Bereich 50÷150 µm. Bei ausreichend duktilen
Werkstoffen, die eine Verarbeitung als drahtförmigen
Zusatz erlauben, werden diese aufgrund der besseren Handhabbarkeit auch in Form von Drähten genutzt. Wodurch zum einen kein Overspray, wie es bei
pulverförmigen Werkstoffen der Fall ist, entsteht und
zum anderen entfallen aufwändige Reinigungsschritte zur Beseitigung des überschüssigen Pulvers. Der
Durchmesser der verwendeten Drähte beträgt dabei
0,8÷1,6 mm, wobei meist 1,6 mm Drähte zum Einsatz kommen.

Die hohe Energiedichte des fokussierten Laserstrahles erlaubt es, die zu bearbeiteten Werkstoffe innerhalb sehr kurzer Zeit bis auf Schmelztemperatur
aufzuheizen. Für eine sichere Verbindung zwischen
Grund- und Zusatzwerkstoff muss das Substrat oberflächlich angeschmolzen und der Beschichtungswerkstoff meist vollständig aufgeschmolzen werden. Der
Zusatzwerkstoff kann dabei bereits auf der Oberfläche
des Substrates vordeponiert sein und wird durch den
Laserstrahl umgeschmolzen (zweistufige Prozessführung) oder während des Beschichtungsvorganges
unmittelbar dem Prozess in Draht- oder Pulverform zugeführt werden (einstufige Prozessführung). In Abb. 2
ist der einstufige Prozess mit schleppender Anordnung
der Zusatzwerkstoffzuführung, in diesem Fall Pulver,
schematisch dargestellt.
Die Prozessparameter Vorschubgeschwindigkeit, Laserleistung, Brennfleckdurchmesser sind dabei
so aufeinander abzustimmen, dass der Grundwerkstoff nur geringfügig aufgeschmolzen wird und mit
der Beschichtung eine fest haftende metallurgische
Verbindung eingeht. Der Aufmischungsgrad liegt dabei meist im Bereich zwischen 5 und 10%, so dass
die Eigenschaften des Schichtwerkstoffes nahe vollständig erhalten bleiben. Die geforderte Schichtqualität hinsichtlich Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit kann somit im Vergleich zu anderen thermischen
Auftragschweißverfahren wie beispielsweise dem
WIG-Auftragschweißen bereits bei einlagigem Schichtauftrag sichergestellt werden.
Das beim Laserstrahlauftragschweißen aufgeschmolzene Substratmaterial wird durch die Marangoni-Konvektion gleichmäßig im Schmelzbad verteilt, so
dass eine homogene Schichtzusammensetzung vorliegt. Ursache für die ausgeprägte Schmelzbadkonvektion ist die temperaturabhängige Oberflächenspannung
des Schichtwerkstoffes und eine inhomogene Temperaturverteilung über die Oberfläche der Beschichtung,
so dass ein Gradient im Verlauf der Oberflächenspannung resultiert. Dieser führt zu einer Scherspannung
und somit zu einer Bewegung der Schmelze.
Die Oberflächenspannung ist zudem maßgeblich
für die geometrische Form des Schmelzbades und somit für die resultierende Geometrie der Einzelraupe verantwortlich. Das Schmelzbad bildet sich aufgrund der
dominierenden Rolle der Oberflächenspannung meist
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Abb. 2. Verfahrensablauf (Schematisch)
Rys. 2. Przebieg procesu (schematycznie)

Abb. 3. Schweißauflage
Rys. 3. Napoina

in Form eines Kreisabschnitts aus (vgl. Abb. 3). Sollen Flächen mit über die Breite der Einzelraupe hinausreichenden Abmessungen bearbeitet werden, so erfolgt dies durch das Nebeneinanderlegen entsprechender Einzelraupen. Zum Erreichen einer dichten und geschlossenen Oberfläche wird die vorhergehende Raupe oberflächlich angeschmolzen, so dass eine durchgehende metallurgische Verbindung resultiert.
In Abhängigkeit des jeweiligen Anwendungszwecks
spricht man dabei vom Plattieren oder Panzern/Hartauftragen. Während beim Plattieren das Hauptaugenmerk auf der Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit liegt, soll beim Panzern/Hartauftragen eine erhöhte
Verschleißbeständigkeit erzielt werden. Moderne Legierungen zum Auftragschweißen kombinieren meist beide Eigenschaften in Abhängigkeit des jeweiligen
Anwendungsfalls.
Weiterhin erfolgt eine Unterteilung des Verfahrens Laserstrahlauftragschweißen nach dem Anwendungsbereich. Das flächige Beschichten dient der Anpassung der lokalen Oberflächeneigenschaften eines
Bauteils, während das Generieren oder formgebende
Auftragschweißen für das Erreichen der gewünschten
Bauteilabmessungen eingesetzt wird.

Prozessparameter und Leistungsgrenzen
Über die bisher dargestellten Vorteile hinaus, zeichnet sich das Verfahren Laserstrahlauftragschweißen durch eine vergleichsweise einfache Prozessführung aus. So kann die geometrische Form der jeweiligen Einzelraupen durch Parametervariation gezielt beeinflusst werden.
Die jeweilige Breite der Einzelraupen bR kann unter
Einhaltungen energetischer Randbedingungen über
den Fokusdurchmesser 2rf verändert werden (vgl. Abb.
4). Aufgrund der Wärmeableitung in den Grundwerkstoff bildet sich ein Schmelzbad aus, das geringfügig
schmaler als der Brennfleckdurchmesser ist. Typische Raupenbreiten liegen im Bereich 1÷5 mm, größere Breiten sind aufgrund der begrenzten Laserleistung
und des enorm steigenden Aufwands für die Strahlformung wenig sinnvoll und werden meist durch das
Nebeneinanderlegen mehrere Einzelraupen realisiert.
Der Überlappungsgrad beträgt dabei etwa 15÷35%,
so dass Auftragschweißungen mit geringer Welligkeit
und dementsprechend geringem Nachbearbeitungsaufwand resultieren. Minimale Raupenbreiten von bis zu
200 µm sind durch entsprechende Strahlfokussierung
und entsprechend reduzierte Leistung zu erreichen.

Abb. 4. Raupenbreite in Abhängigkeit des Fokusdurchmessers
(Hüg 92)
Rys. 4. Zależność szerokości ściegu od średnicy ogniska
(Hueg 92)

Abb. 5. Raupenhöhe hB in
Abhängigkeit der Pulverstreckenmasse (Vol 98)
Rys. 5. Zależność wysokości
ściegu hB od wydatku proszku
(Vol 98)

Für die Ausführung noch geringerer Nahtbreiten ist zudem eine angepasste Pulverfraktion, die deutlich unter
der gewünschten Raupenbreite liegt erforderlich. In
wirtschaftlicher Hinsicht sind dabei jedoch der deutlich
erhöhte Aufwand und die Kosten zu berücksichtigen.
Eine vergleichbare Abhängigkeiten besteht zwischen Pulverförderrat und Höhe der Einzelraupe (vgl.
Abb. 5).
Aus Abb. 5 geht hervor, dass die Höhe hB der Einzelraupe primär von der zugeführten Pulverstreckenmasse bestimmt wird. Aufgrund der näherungsweise
halbkreisförmigen Nahtgeometrie ist das Verhältnis
zwischen Höhe zu Breite bei etwa 1:2, so dass sich
die typische Raupenhöhen im Bereich 0,5÷2,5 mm bewegt. Höhere Raupen sind aufgrund der eingeschränkten Schmelzbadstabilität nur mit besonderem Aufwand
zu erreichen und werden meist durch mehrlagiges Auftragschweißen realisiert. Minimale Auftragshöhe liegt
bei etwa 200 µm und erfordert ein eine exakte Abstimmung der Prozessparameter. Auch hier sind konstante Randbedingungen vorausgesetzt und energetische Grenzen zu berücksichtigen. Die Vorschubgeschwindigkeit, als ausschlaggebender Prozessparameter für die Auftrags- bzw. Flächenleistung, besitzt
hingegen nur einen geringen Einfluss auf die Geometrie der Raupe. Unter Umständen ist sogar zu erkennen, dass die Raupenhöhe mit steigender Prozessgeschwindigkeit zunimmt. Dies ist auf die effizientere
Energienutzung mit steigender Prozessgeschwindigkeit zurückzuführen, wodurch sich die Verluste infolge Wärmeableitung in den Grundwerkstoff reduzieren
und somit mehr Energie zum Aufschmelzen der Werkstoffe zur Verfügung steht. Typische Bearbeitungsgeschwindigkeiten liegen im Bereich 0,2÷2 m/min, wobei
jedoch auch Untersuchungen mit bis zu 30 m/min bekannt sind /Par 03/.
Aus energetischer Sicht ergibt sich für das Laserstrahlauftragschweißen eine erforderliche Leistungsdichte von etwa 104÷106 W/cm² und liegt somit im Bereich des Wärmeleitungsschweißens und
des Härtens. Aufgrund der geringen Leistungsdichte
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unterbleibt während der Bearbeitung ein Plasmabildung, wie es beispielsweise beim Tiefschweißen
(I > 5*106 W/cm²) der Fall ist.
Typischerweise wird beim Laserstrahlauftragschweißen mit einer Laserleistung von etwa 1÷3 kW gearbeitet. Die Förderrate des Zusatzwerkstoffes beträgt in
Abhängigkeit der jeweiligen Anwendung 10÷100 g/min.
Bei einem Pulvernutungsgrad von 25÷75 % ergibt sich
eine Auftragsleistung von etwa 1 kg/h, was im Vergleich zu anderen thermischen Beschichtungsverfahren,
wie beispielsweise dem Plasmaspritzen mit einer Auftragsleistung von bis zu 10 kg/h, die hohen Kosten des
Verfahrens erklärt. In dieser Hinsicht sind durch neue
Entwicklungen große Fortschritte erzielt worden, auf
die in Kapitel 4 näher eingegangen werden soll.

Anwendungen
Hinsichtlich des Anwendungsspektrums werden
beim Laserstrahlauftragschweißen zwei grundlegende
Bereiche unterschieden. Das flächige Auftragschweißen, meist auch als Beschichten bezeichnet, erlaubt
eine Anpassung der lokalen Oberflächeneigenschaften
an die Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls
und kommt meist bei erhöhten Anforderungen an Korrosions- und Verschleißschutz zum Einsatz. Das mehrlagige formgebende Auftragschweißen erlaubt es die
Form der Oberfläche anzupassen.

Flächiges Beschichten
Durch seine Flexibilität, seine vergleichsweise einfache Prozessführung und das umfassende Werkstoffspektrum kommt das Laserstrahlauftragschweißen in
einem breiten Anwendungsfeld zum Einsatz. Aufgrund
der hohen Prozesskosten ist eine Anwendung für großflächige Bauteile nur bedingt sinnvoll. Vielmehr wird
das flächige Beschichten für komplexe Konturen und
häufig wechselnde Bearbeitungsaufgaben eingesetzt.
Als klassisches Anwendungsbeispiel ist das lokale
Verstärken hoch- und höchstbeanspruchter Umformund Spritzgießwerkzeuge (Abb. 6) zu sehen. So unterliegen beispielsweise Gussformen aus dem Bereich Kunststoffspritz- oder Aluminiumdruckguss insbesondere im Angussbereich aufgrund der hohen
Strömungsgeschwindigkeiten und der hohen Temperaturen einer extremen thermomechanischen Beanspruchung. Durch lokales Auftragschweißen ist es möglich
den Verschleiß zu reduzieren und somit die Standzeit zu erhöhen, wodurch sich die Mehrkosten für das Laserstrahlauftragschweißen nach kurzer Zeit amortisiert
haben.
Zahlreiche weitere Anwendungsgebiete ergeben
sich im Bereich des Umformens, wo das Laserstrahlauftragschweißen eingesetzt wird um mechanisch besonders beanspruchte Bereiche zu verstärken und somit einer vorzeitigen Abnutzung entgegenzuwirken
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Abb. 6. Spritzgusswerkzeug für
GfK-Bauteile Kanten laserstrahlbeschichtet (Quelle: Laser Bearbeitungs- und Beratungszentrum
GmbH)
Rys. 6. Krawędzie odlewu ciśnieniowego napawane laserem (źródło: Laser Bearbeitungs- und Beratungszentrum GmbH)

Abb. 7. Lokales Beschichten
eines Umformwerkzeuges (Quelle: Laser Bearbeitungs- und Beratungszentrum GmbH)
Rys. 7. Miejscowe napawanie
narzędzia do obróbki plastycznej
(źródło: Laser Bearbeitungs- und
Beratungszentrum GmbH)

(Abb. 7). Auch ist es möglich bereits verschlissene Bereich wieder herzustellen und somit die Lebensdauer zu verlängern. Durch geeignete Werkstoffwahl, hinsichtlich Verschleißbeständigkeit, Warmhärte, etc.,
kann eine anforderungsangepasste Werkzeugoberfläche erzieAber nicht nur die eigentliche Form beim
Spritzguss ist enorm hohen Belastungen ausgesetzt.
So kommt es auch bei der Zuführung des Materials zu
extremen Beanspruchungen, so dass beispielsweise
Extruderwellen einem extremen Verschleiß aufweisen.
Insbesondere bei der Verarbeitung von partikel- oder
faserverstärkten Werkstoffe ergeben sich hohe Abnutzungserscheinungen. Demzufolge wird auch in diesem
Bereich auf das Laserstrahlauftragschweißen zurückgegriffen. Eine Zuordnung zum flächigen Beschichten
oder zum formgebenden Auftragschweißen ist nicht direkt möglich, sondern erfolgt in Abhängigkeit der jeweiligen Ausführungsform. Da ein direktes Generieren der
Stegstrukturen aufgrund der eingeschränkten Schmelzbadstabilität derzeit nur begrenzt möglich ist und ein
mehrlagiges Auftragen enorme Kosten mit sich bringt
werden vorgefertigte Stegstrukturen mittels entsprechender Werkstoffe beschichtet. Folglich ist auch hier
von flächigem Beschichten auszugehen.
Die Palette der möglichen Anwendungen kann dabei beliebig fortgeführt werden und reicht von der Beschichtung von Ventildeckeln, über Kurbelwellenlagersitze bis hin zu Messerschneiden. Insbesondere bei industriell genutzten Messerschneiden, die im Schnittbereich eine extreme Verschleißbeständigkeit erfordern, kann die geforderte Schichteigenschaft nur durch
mehrlagiges Auftragschweißen mit variabler Pulverzusammensetzung realisiert werden. Für eine gute Haftung und eine metallurgische Anbindung an den Grundwerkstoff ist eine artgleiche oder –ähnliche Legierung
erforderlich. Der eigentliche Schneidenbereich

Abb. 8. Laserstrahlauftragschweißen einer Extruderschnecke (Quelle: Pallas AG)
Rys. 8. Element prasy ślimakowej napawany laserem (źródło:
Pallas AG)

hingegen erfordert jedoch einen hohen Hartstoffanteil, um die Anforderungen hinsichtlich Verschleißbeständigkeit zu erfüllen. Aufgrund der unterschiedlichen
Ausdehnungskoeffizienten ist ein direkter Auftrag auf
den Schichtwerkstoff nicht möglich. Demzufolge kommen zwei Pulverzuführeinheiten zum Einsatz und die
Schichtzusammensetzung kann gezielt verändert werden. Mit zunehmender Beschichtungshöhe wird der
Hartstoffanteil erhöht und die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten können ausgeglichen werden.
Zahlreiche Anwendungen, wie beispielsweise die Instandsetzung verschlissener Zahnräder oder ungenau
gefertigte Werkzeuge, etc. können jedoch nicht eindeutig dem Beschichten zugeordnet werden, da auch
eine direkte Formgebung des Werkstückes erfolgt und
müssen deshalb dem Generieren zugeordnet werden.
Filigranere Auftragschweißungen werden meist mittels gepulster Laserstrahlung und mit von Hand zugeführtem Zusatzwerkstoff durchgeführt, wodurch sich
kleine Flächen wirtschaftlich instandsetzen oder beschichten lassen. Insbesondere bei der Materialbearbeitung mit gepulster Laserstrahlung lässt sich der Vorteil einer geringen thermischen Bauteilbeeinflussung
nutzen, so dass im Grundwerkstoff nur eine minimale bzw. vernachlässigbare Gefügeveränderung erfolgt.
Beim manuellen Laserstrahlauftragschweißen wird
der Laserstrahl mittels Joystick positioniert und der
drahtförmige Zusatzwerkstoff von Hand zugeführt.

Abb. 9. Beschichtete Lauffläche
einer Kurbelwelle (Quelle: Laser
Bearbeitungs- und Beratungszentrum)
Rys. 9. Wał korbowy z pokrytą powierzchnią czopa (źródło:
Laser Bearbeitungs- und Beratungszentrum)

Abb. 10. Instandgesetztes Zahnrad (Quelle: LLT, RWTH Aachen
Rys. 10. Zregenerowane koło zębate (źródło: LLT, RWTH Aachen)

Abb. 11. Manuelles Auftragschweißen (Quelle: Rofin Lasertechnik;
Hamburg)
Rys. 11. Napawanie ręczne (źródło: Rofin Lasertechnik; Hamburg)

Der Werkstoff wird durch den Laserstrahl Puls für Puls
an den jeweiligen Stellen aufgetragen. Insbesondere
bei komplexen und sehr filigranen Strukturen entstehen
Vorteile gegenüber der klassischen Vorgehensweise,
da der Programmieraufwand und dergleichen entfällt.
Über das flächige Beschichten hinaus findet das
Laserstrahlauftragschweißen zunehmend Anwendung
zur direkten Herstellung komplexer Bauteile. Vergleichbar zu Rapid-Prototyping-Verfahren, werden die Bauteile Schicht für Schicht aufgebaut und erlauben dadurch
die Herstellung enorm komplexer Geometrien. Im Gegensatz zu konventionellen Rapid-Prototyping werden
nicht nur Kunststoffe verarbeitet, sondern direkt Metallpulver verschweißt. Zudem erfolgt die Zuführung des
Zusatzwerkstoffes während des Beschichtungsvorganges. Im Falle des formgebenden Auftragschweißens
wird oftmals von Laserstrahlgenerieren gesprochen.

Generieren
Eine genaue Abgrenzung des Generierens vom
flächigen Laserstrahlauftragschweißen ist bei zahlreichen Anwendungen nur bedingt möglich, da meist eine
Mischung aus beiden Anwendungsgebieten auftritt. So
kommen auch beim formgebenden Auftragschweißen
meist verschleißbeständige Werkstoffe zum Einsatz.
Durch eine zusätzliche Integration von beispielsweise
Kühlkanälen kann jedoch nur bedingt vom flächigen
Beschichten gesprochen werden.
Das Laserstrahlgenerieren bietet sich insbesondere
bei Anwendungen an, bei den klassische Herstellungsroutinen, wie beispielsweise das Fräsen oder Drehen
versagen. Innenliegende Kühl- und Medienkanäle können insbesondere bei komplexen Werkzeugformen nur
bedingt durch konventionelle Fertigungsprozesse realisiert werden. Durch das mehrlagige Laserstrahlauftragschweißen ist es möglich derartige Werkzeuge direkt herzustellen.
Dazu wird das Modell des Formkörpers in einzelne
Schichten zerlegt (slicen) und anschließend mittels Laserstrahlschweißen Schicht für Schicht aufgebaut. So
können Werkzeuge mit anforderungsangepassten Innenkonturen zur Kühlung, Medienzuführung, Hohlräume zur Gewichts- und Kostenersparnis oder zahlreichen anderen Funktionen gefertigt werden. Insbesondere die breite Werkstoffpalette, die beim Laserstrah-
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der Wirtschaftlichkeit erforderlich. Diese lassen sich
primär durch folgende Möglichkeiten realisieren:
– Effizienzerhöhung der Strahlquellen
– Steigerung der Prozesseffizienz (z.B. hybride Verfahren)
– Optimierung der Schmelzbadgeometrie
Nachfolgend sollen anhand von ausgewählten Beispielen die Möglichkeiten und das Potenzial der einzelnen Lösungsstrategien erläutert werden.
Abb. 12. Anwendungsbeispiele Laserstrahlgenerieren (Quelle:
Trumpf Lasertechnik; Ditzingen)
Rys. 12. Przykłady zastosowania wiązki promieniowania laserowego do technik specjalnych (źródło: Trumpf Lasertechnik; Ditzingen)

lauftragschweißen verarbeitet werden kann, erlaubt es
das Anforderungsprofil bestmöglich zu erfüllen.
So können beispielsweise maßgeschneiderte Kühllösungen gefertigt werden (Abb. 12/rechts). Der Grundkörper wird dabei aus gut wärmeleitfähigem Material,
z.B. Kupfer, aufgebaut. Die Kühlkanäle werden dabei
an den entsprechenden Stellen integriert und sorgen
so für eine effiziente Wärmeableitung. Die eigentliche
Werkzeugoberfläche hingegen wird aus Werkstoff mit
entsprechender Verschleißbeständigkeit gefertigt und
ist somit in der Lage das Anforderungsprofil hinsichtlich
kurzer Kühlzeiten und optimaler Standzeit zu erfüllen.
Die in Abb. 12 dargestellten Anwendungsbeispiele für das Laserstrahlgenerieren weisen eine vergleichsweise einfache Kontur auf. Durch das formgebende Laserstrahlauftragschweißen können jedoch auch
weitaus komplexere Geometrien realisiert werden. So
ist es beispielsweise denkbar, die Stegstruktur beim
Extruderschnecken direkt aufzubauen. Hingegen der
bisherigen Strategie, vorgefertigte Stege zu beschichten, können so die für die Plastifizierung und Transport
des Granulats erforderliche Stege auf eine Welle endkonturnah aufgebracht werden. Neben einem größeren Verschleißvolumen kann so auch die Bearbeitungszeit minimiert und somit die Kosten reduziert werden.
Aufgrund der eingeschränkten Stabilität des Schmelzbades sind für das direkte Generieren von Stegstrukturen mit ausgeprägtem Aspektverhältnis in einem Übergang spezielle Lösungsansätze erforderlich, auf die im
folgenden Kapitel näher eingegangen werden soll.

Neue Entwicklungen
Die exzellente Qualität der mittels Laserstrahlauftragschweißen hergestellten Beschichtungen erlaubt
es, das Verfahren für zahlreichen Anwendungen einzusetzen. Die geringe Prozesseffizienz hingegen führt
jedoch zu hohen Beschichtungskosten, so dass sich
das Einsatzgebiet auf wenige Spezialanwendungen
mit verhältnismäßig hoher Wertschöpfung beschränkt.
Für eine Aufweitung des Anwendungsspektrums sind demzufolge Strategien zur Steigerung
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Effizienzerhöhung der Strahlquellen
Die derzeit zu Laserstrahlauftragschweißen eingesetzten CO2- und Nd:YAG-Strahlquellen führen
aufgrund ihres geringen Wirkungsgrades von etwa maximal 15% zu einer vergleichsweise geringen Prozesseffizienz. Zudem wird die emittierte Strahlung mit einer
Wellenlänge von 1060 und 1064 nm nur schlecht vom
Werkstoff absorbiert. Insbesondere für die Bearbeitung
von Aluminium resultiert ein Absorptionsgrad von maximal 5 % (Nd:YAG) und 3% (CO2) und somit eine Gesamteffizienz im Bereich von etwa 1%, wodurch enorme Beschichtungskosten resultieren.
In dieser Hinsicht resultieren aus der Entwicklung
neuartiger Hochleistungsdiodenlasersysteme umfassende Möglichkeiten zur Reduktion der Beschichtungskosten. Neben einer deutlich höheren Wirkungsgrad
der Strahlquelle von bis zu 40% ergeben sich zudem
Vorteile aus der Wellenlänge der emittierten Strahlung.
Durch die Dotierung der Halbleiter emittieren derartige Laser Strahlung mit deutlich besseren Absorptionseigenschaften. Derzeit eingesetzte Strahlquellen mit
einer Wellenlänge von 808 & 940 nm beispielsweise
besitzen eine Absorption von über 10 % für Aluminium
und von deutlich über 30 % für Stahlwerkstoffe.
Weiterhin weisen Diodenlasersysteme eine für den
Auftragschweißprozess optimierte homogene Intensitätsverteilung auf. Somit kann eine über den gesamten
Querschnitt der Auftragschweißung homogene Energieverteilung erreicht werden. Der zugeführte Werkstoff wird dadurch gleichmäßige aufgeschmolzen.
Die eingeschränkte Strahlqualität spielt beim
Auftragschweißen nur eine untergeordnete Rolle. Einzig bei der Einkopplung in Lichtleitfasern entstehen aufgrund der eingeschränkten Fokussierbarkeit Probleme. So kommen beispielsweise bei Strahlquellen mit
einer maximalen Ausgangsleistung von 4 kW Faserdurchmesser von 1,5mm zum Einsatz. Somit ist eine
flexible Bearbeitung mittels Industrieroboter möglich.
Aufgrund der geringen Baugröße ist auch eine Direktbearbeitung möglich, wobei der Diodenlaser direkt am
Roboter befestigt wird.
Für das Laserstrahlauftragschweißen kommen üblicherweise Leistungen im Bereich 1÷3 kW zum Einsatz, so dass Diodenlasersysteme, die derzeit mit
bis zu 6 kW Ausgangsleistung zur Verfügung stehen,
ausreichen.

Steigerung der Prozesseffizienz
(z. B. hybride Verfahren)
Ein weiterer Ansatz zur Senkung der Schichtkosten ergibt sich aus Hybridprozessen. Zum einen kann
durch die zusätzliche Energie die Auftragsgeschwindigkeit gesteigert und zum anderen kann durch die
zweite Energiequelle der Wärmeeintrag in Grund- und
Zusatzwerkstoffe getrennt gesteuert und so der Beschichtungsprozess optimiert werden. So kann zum
Aufheizen der Werkstoffe die kostengünstige Energie beispielsweise eines Lichtbogenprozesses genutzt
werden und der eigentliche Beschichtungsvorgang mittels Laserstrahlung durchgeführt werden. Die resultierenden Synergieeffekte führen zu einer signifikanten
Steigerung der Prozesseffizienz und somit zu einer Reduktion der Schichtkosten.

Induktiv unterstütztes
Laserstrahlbeschichten [Bey 01]

Laser-Plasmaspritzen
Das Plasmaspritzen kennzeichnet sich neben einer
hohen Auftragsleistung auch durch eine im Vergleich
zu anderen thermischen Spritzverfahren gute Qualität der aufgetragenen Beschichtung. Der für das thermischen Spritzen charakteristische lamellenförmige
Schichtaufbau, mit Poren und Hohlräumen tritt jedoch
auch beim Plasmaspritzen auf und führt neben einer
eingeschränkten Schichthaftung auch zu einer begrenzten Korrosionsbeständigkeit.
Oftmals wird deshalb ein zusätzlicher Nachbehandlungsprozess mittels Laserstrahlung durchgeführt und
der aufgetragene Werkstoff umgeschmolzen, so dass
eine dem Laserstrahlauftragschweißen äquivalente
Schichtqualität resultiert. Somit kann die hohe Auftragsleistung des thermischen Spritzens mit der ausgezeichneten Qualität des Laserstrahlschweißens kombiniert werden. Aufgrund der zweistufigen Prozessführung resultiert
jedoch eine hoher Zeit- und auch Kostenaufwand, was
eine wirtschaftliche industrielle Umsetzung unterbindet.
Durch die simultane Anwendung der beiden Verfahren, kann zum einen die Prozesszeit signifikant reduziert und zudem die Restwärme aus dem Spritzprozess für das Laserstrahlumschmelzen genutzt werden.
Somit ist es möglich großflächige Bauteile wirtschaftlich mit einer qualitativ hochwertigen Beschichtung
zu versehen. Die für das konventionelle Laserstrahlauftragschweißen charakteristische Detailgenauigkeit
geht dabei jedoch verloren, so dass eine Anwendung
für filigrane Strukturen nicht gegeben ist.
Untersuchungen mit dem in Abb. 14 dargestellte Aufbau zum hybriden Laser-Plasmaspritzen, belegen, dass durch die Kombination der beiden Verfahren Plasmaspitzen und Laserstrahlumschmelzen eine
Steigerung der Auftragsleistung um den Faktor 4 im
Vergleich zum konventionellen Laserstrahlbeschichten möglich ist und die Schichtkosten signifikant reduziert werden können.

Das induktiv unterstützte Laserstrahlbeschichten,
wie auch das induktiv unterstützte Laserstrahlschweißen, dienen vorrangig der Bearbeitung kaltrissgefährdeter Werkstoffe. Jedoch ergeben sich aus der
zusätzlich eingebrachten Induktionsleistung über die
Anpassung der Abkühlverhaltens hinaus Synergieeffekte.
Wie aus Abb. 13 hervorgeht, kann durch das induktive Vor- und/oder Nachwärmen die Abkühlrate verringert und so die Gefahr von Aufhärtungsrissen reduziert
werden, ohne dabei auf eine vollständige Ofenvorwärmung zurückgreifen zu müssen. Durch die Veränderung des Abkühlverhaltens kann die Bildung eines rissanfälligen Martensitgefüges verhindert und anstelle
dessen ein weniger empfindlicheres Bainit- oder Perlitgefüge erreicht werden.
Über die metallurgischen Effekte hinaus, ist es
durch die zusätzliche Induktionsleistung möglich,
die zur Verfügung stehende Laserleistung effektiver
für den Beschichtungsprozess zu nutzen. So konnte
beispielsweise die Auftragsrate beim Laserstrahlbeschichten um den Faktor 5-10 gesteigert werden, womit eine signifikante Reduktion der Schichtkosten einhergeht.

Soll die Detailgenauigkeit des Laserstrahlauftragschweißens erhalten bleiben, so zum Vorwärmen

Abb. 13. Verändertes Zeit-Tempertur-Regime bei der induktiv unterstützen Lasermaterialbearbeitung [Sti 01]
Rys. 13. Wpływ wiązki promieniowania laserowego na przebiegi
czas-temperatura podczas procesu podgrzewania [Sti 01]

Abb. 14. Schematischer und realer Aufbau zum hybriden Laser Plasmaspritzen [Now 01]
Rys. 14. Proces hybrydowy – natryskiwanie plazmowe z laserem;
schemat ideowy i aplikacja [Nov 01]

Plasmaunterstütztes
Laserstrahlauftragschweißen
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Abb. 15. Schematischer Aufbau zum plasmaunterstützten Laserstrahlbeschichten
Rys. 15. Schemat napawania laserowego wspomaganego napawaniem plazmowym

der Werkstoffe eine Energiequelle zu wählen, die der
Charakteristik des Laserstrahlauftragschweißens hinsichtlich Bearbeitungs- bzw. Wechselwirkungsgröße
entspricht.
Konventionelle Lichtbögen, wie sie beispielsweise
beim WIG-Schweißen zum Einsatz kommen, weisen
nur eine geringe Leistungsdichte auf, wodurch ein effektives lokales Vorwärmen nur eingeschränkt möglich
ist. Zudem führt die geringe Stabilität des Lichtbogens
zu Prozessinstabilitäten bei der Bearbeitung von Kanten und Nuten. In dieser Hinsicht bieten Plasmalichtbögen aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte, ihrer geringen Abmessungen und ihrer ausgesprochenen Stabilität deutlich umfassendere Möglichkeiten. So können die zugeführten Pulverwerkstoffe effektiv vorgewärmt werden und der Grundwerkstoffe lokal begrenzt
aktiviert und erwärmt werden. Die zusätzlich eingebrachte Energie erlaubt es die zur Verfügung stehende Laserleistung effektiver zu nutzen und dadurch die
Prozessgeschwindigkeit zu steigern, wodurch ein zusätzlicher Synergieeffekt resultiert.
Der prinzipielle Aufbau eines derartigen Hybridprozesses ist in Abb. 15 schematisch dargestellt. Der
dem Laserprozess vorgelagerte Plasmalichtbogen
wärmt den Zusatzwerkstoff und das Substrat vor. Der
in geringem Abstand folgende Laserstrahl schmilzt die
Werkstoffe auf und erzeugt ein Schmelzbad.
Die spezifischen Vorteile der Verfahrenskombination resultieren jedoch nicht nur aus der zusätzlichen
Energie des Plasmalichtbogens, sondern sind auch auf
das dadurch verbesserte Energiemanagement zurückzuführen. So wird durch die Steigerung der Prozessgeschwindigkeit eine effektivere Nutzung der zur Verfügung stehenden Leistung erreicht (vgl. Abb. 16).
Die für den Beschichtungsprozess erforderliche Leistung Plaser kann dabei drei unterschiedlichen Mechanismen zugeordnet werden. PHEAT charakterisiert den zum erwärmen der Werkstoffe erforderlichen Leistungsanteil und nimmt linear mit der Prozessgeschwindigkeit zu. Auch die für das Schmelzen
und Überhitzen der Werkstoffe erforderliche Leistung
zeigt ein vergleichbares Verhalten und nimmt direkt
proportional mit der Vorschubgeschwindigkeit zu.
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Abb. 16. Energieverteilung beim Laserstrahlauftragschweißen
Rys. 16. Rozkład energii przy napawaniu laserowym

Gleichzeitig wird jedoch auch ein nicht zu vernachlässigender Leistungsanteil PCOND durch Wärmeleitung
an das Substrat abgegeben und steht nicht für den
eigentlichen Beschichtungsprozess zur Verfügung.
Entgegen den beiden anderen Anteile nimmt Pcond
nur mit etwa der dritten Wurzel der Prozessgeschwindigkeit zu. Somit ergibt sich für höhere Prozessgeschwindigkeiten eine effektivere Nutzung der verfügbaren Leistung, die durch das Verhältnis von Pcond/
Plaser veranschaulicht werden kann. Je höher die Prozessgeschwindigkeit, desto geringer wird der Anteil der
durch Wärmeleitung in den Grundwerkstoff abgeführten Leistung Pcond im Verhältnis zur Gesamtleistung
PLASER, die Prozesseffizienz steigt.
Der in Abb. 17 dargestellte Prozessvergleich zeigt
sehr anschaulich, dass durch die zusätzliche Plasmaenergie von etwa 0,9 kW, die Prozessgeschwindigkeit
um mehr als den Faktor 3 gesteigert werden kann. Der
Effekt kann dabei nicht vollständig auf die zusätzliche
Energie zurückgeführt werden, da diese nur etwa um
50% erhöht wurde. Vielmehr ist der Effekt der aus der
höheren Prozessgeschwindigkeit resultierenden Optimierung des Energiemanagements zuzuschreiben.
Über die Steigerung der Auftragsleistung hinaus
können zahlreiche weitere Synergieeffekte erzielt werden. So kann die thermische Bauteilbelastung von

Abb. 17. Prozessvergleich
Rys. 17. Porównanie procesów

6,1 kJ/cm für das konventionelle Laserstrahlbeschichten auf 2,6 kJ/cm reduziert werden. Dadurch ergeben
sich zum einen Vorteile hinsichtlich der Energiekosten
und zudem kann die thermisch bedingte Gefügeveränderung des Substratmaterials signifikant verringert
werden, so dass auch temperaturempfindliche Bauteile bearbeitet werden können.
In wirtschaftlicher ergeben sich weitere Vorteile, da
durch die Vorwärmung des Pulvers ein rasches Aufschmelzen der Werkstoffe erreicht werden kann, wodurch
der ungenutzte Pulveranteil von etwa 50% für das Laserverfahren auf etwa 10% reduziert werden kann. Somit ist auch über die Werkstoffkosten eine Senkung der
Beschichtungskosten zu erreichen.
Die signifikanteste Reduktion der Schichtkosten resultiert aus der Verdoppelung der Auftragsleistung von
etwa 0,8 kg/h für das Laserstrahlbeschichten auf etwa
1,6 kg/h, wobei in beiden Fällen eine konstante Laserleistung von 1,8 kW zum Einsatz kam.
Die Prozesskombination plasmaunterstütztes Laserstrahlauftragschweißen erlaubt somit über eine Steigerung der Prozesseffizienz hinaus, die Charakteristik
des konventionellen Laserstrahlbeschichtens aufrecht
zu erhalten und ermöglicht so auch das Bearbeiten filigraner Strukturen.

Optimierung der Schmelzbadgeometrie
Ein neuer Ansatz zur Senkung der Schichtkosten
bezieht sich auf die geometrische Form der Auftragschweißung. So kann durch eine entsprechend angepasste Schmelzbadgeometrie das flächige Beschichten und das formgebende Auftragschweißen (Generieren) optimiert werden.
Aufgrund des Kräfteverhältnisses im Schmelzbad,
das für das konventionelle Laserstrahlbeschichten von
den Kräften aufgrund der Oberflächenspannung dominiert wird, bildet sich die an Abb. 18a dargestellte Geometrie aus. Diese weist Optimierungspotenzial für das
flächige Beschichten, wo eine breite und flache Nahtform gewünscht wird (vgl. Abb. 18b), und für das Generieren, bei dem ein ausgeprägtes Aspektverhältnis zur
Verkürzung der Prozesszeit führt (vgl. Abb. 18cDurch
eine zusätzliche Kraft auf das Schmelzbad, beispielsweise durch die Wechselwirkung magnetischer Felder und einem elektrischen Strom, kann der Querschnitt der Raupengeometrie optimiert und an die jeweilige Anforderung angepasst werden.

Abb. 18. Nahtgeometrie beim Auftragschweißen: a) Nahtquerschnitt beim konventionellen Auftragschweißen, b) Optimierte Raupengeometrie für das flächige Beschichten, c) Erhöhtes Aspektverhältnis für das Generieren
Rys. 18. Geometria napoiny: a) przekrój napoiny – proces konwencjonalny, b) optymalna geometria ściegu – napawanie płaskie, c) wysoka napoina – proces specjalny

Permanentes Magnetfeld
Dazu wurde ein Aufbau realisiert der es erlaubt ein
magnetisches Feld und einen elektrischen Strom auf
das Schmelzbad auszuüben (vgl. Abb. 19). In Abhängigkeit der Orientierung der beiden Komponenten
kann die Wirkrichtung der induzierten Lorentzkraft gezielt beeinflusst und somit die Form des Schmelzbades
optimiert werden.
Die in Abb. 20 dargestellten Querschliffe zeigen das
Schichtsystem NiCrBSi aufgetragen auf korrosionsbeständigem CrNi-Stahl (1.4301) bei einer magnetischen
Feldstärke von 0,55 Tesla und unterschiedlichen Stromstärken. Dabei ist zu erkennen, dass die Wirkung der
Lorentzkraft mit steigender Stromstärke zunimmt und
bei einer in Richtung Substrat wirkenden Lorentzkraft
zum Abflachen der Beschichtung führt. Eine entgegengesetzte Kraftrichtung, die entweder durch Umkehr der
Feld- oder Stromrichtung erreicht werden kann, führt
zum Aufrichten der Beschichtung, so dass ein ausgeprägtes Aspektverhältnis resultiert und Vorteile für das
mehrlagige Generieren aufweist.
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen
konnte nachgewiesen werden, dass für die Beeinflussung der Schmelzbadgeometrie gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die induzierten Lorentzkräfte
müssen beispielsweise größer als die Kräfte aufgrund
der Oberflächenspannung sein. Demzufolge hängt die
erforderliche Lorentzkraft, und somit auch der Feld-

Abb. 19. Aufbau zum magnetisch gestützten Laserstrahlauftragschweißen
Rys. 19. Schemat stanowiska – napawanie laserowe wspomagane
polem magnetycznym

Abb. 20. Schichtsystem NiCrBSi – 1.4301
Rys. 20. Powłoki ze stopu NiCrBSi – 1.4301
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und Stromstärke, von der Schmelzbadgröße ab. Kleine
Schmelzbäder erfordern aufgrund des starken Einflusses der Oberflächenspannung hohe Strom- und Feldstärken. Zudem ist für die Wirkung der Lorentzkraft die
lokale Stromdichte im Schmelzbad ausschlaggebend,
so dass auch die elektrische Leitfähigkeit der eingesetzten Werkstoffe und die Größe der zu beschichtenden Bauteile einen entscheidenden Einfluss besitzen.
Eine wirtschaftliche Umsetzung ist deshalb derzeit nur
für geringe Substratquerschnitte abzusehen.

Hochfrequentes Magnetfeld
Durch den Einsatz hochfrequenter Magnetfelder
und den dadurch bedingten Skin-Effekt ist es möglich
die bei permanenten Magnetfeldern auftretenden Probleme zu umgehen. Durch die wechselnde Feldstärke im Grundwerkstoff wird der für die elektromagnetischen Kräfte erforderliche elektrische Strom direkt im
Schmelzbad induziert, so dass kein externer elektrischer Strom erforderlich ist.
In Abhängigkeit der jeweiligen Form und Position
des verwendeten Induktors ist es möglich das Aspektverhältnis zu erhöhen oder ein flaches und breites
Schmelzbad zu erhalten.
Für einen über dem Schmelzbad positionierten Induktor führt die elektromagnetische Kraft zu einem Abflachen der Schmelzbadgeometrie (vgl. Abb. 21). Dabei
ist mit zunehmendem Induktorstrom und dementsprechend zunehmender Feldstärke ein Abflachen der Nahtgeometrie zu beobachten. Unsymmetrische Nahtquerschnitte, wie sie in Abb. 21 bei 90 und 120 mT auftreten, können durch einen optimierten Induktorquerschnitt vermieden werden. So führt ein rechteckiger Induktorquerschnitt zu einem Selbststabilisierungseffekt und
Nahtunregelmäßigkeiten können verhindert werden.
Einen ähnlich entscheidenden Einfluss hat die Induktorgeometrie beim Einsatz für das Generieren
(Abb. 22). Im Gegensatz zum flächigen Beschichten
wird der Induktor zu beiden Seiten des Schmelzbades positioniert und führt durch die Kraftwirkung auf
die Seitenflanken des Schmelzbades zu einem erhöhten Aspektverhältnis. Bedingt durch die geometrische Form des Schmelzbades ist eine definierte

Abb. 21. Hochfrequente Magnetfelder für das flächige Beschichten
Rys. 21. Wpływ pola wysokiej częstotliwości na tworzenie płaskich
powłok

Abb. 22. Aufbau und Nahtquerschnitte für das Generieren von Stegstrukturen
Rys. 22. Schemat stanowiska i przekroje napoin – budowanie struktur żeber

Kraftverteilung erforderlich, die durch den Querschnitt
des Induktors gezielt beeinflusst werden kann. Durch
entsprechende computergestützte Optimierung des Induktors sollten deutlich ausgeprägtere Aspektverhältnisse, als in Abb. 22 dargestellt, erreicht und somit
das Generieren von Stegstrukturen effizienter gestaltet werden können.
Das magnetisch gestützte Laserstrahlbeschichten
zeigt, dass es auch über die Form der Beschichtungsgeometrie möglich ist, die Prozesseffizienz zu steigern
und so das Anwendungsfeld des Verfahrens auszuweiten. Während für das flächige Beschichten bereits
optimierte Prozessbedingungen erreicht werden konnten, bedarf die Anwendung für das Generieren weiterführender Untersuchungen hinsichtlich der Schmelzbadstabilität und des maximal erreichbaren Aspektverhältnisses.

Zusammenfassung
Neue Entwicklungen im Bereich des Laserstrahlauftragschweißens erlauben eine signifikante Steigerung der Prozesseffizienz und führen dadurch zu
einer Reduktion der Beschichtungskosten. Das Potenzial des Verfahrens Laserstrahlauftragschweißen
wird somit für eine breites industrielle Anwendungsfeld zugänglich.
Die vorgestellten Technologien erlauben es die spezifischen Vorteile des Verfahrens, wie beispielsweise
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geringe thermische Bauteilbelastung, geringe Aufmischung, hohe Präzision, gute Oberflächenqualität,
etc. aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen und
zugleich die Wirtschaftlichkeit zu steigern, so dass
das Laserstrahlauftragschweißen mit anderen Beschichtungsverfahren hinsichtlich der Schichtkosten
konkurrieren kann. Es ist demzufolge von einem zunehmenden industriellen Einsatz des Laserstrahlauftragschweißens auszugehen.
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Abstract

W artykule przedstawiono technologię laserowego
napawania proszków metali oraz opracowaną dla niej
obrabiarkę do laserowego mikronapawania proszków.
Zaprojektowane i wykonane stanowisko bazuje na trzyosiowej obrabiarce CNC, którą wyposażono w odpowiednie układy bezpieczeństwa laserowego i pyłowego. Jako źródło energii laserowej wykorzystano laser
dyskowy sprzężony światłowodem z optyką obróbkową.
Szczotkowy podajnik proszków wraz z dyszą kształtującą strumień proszku zapewnia jego podawanie współosiowo z wiązką lasera. Układ został zintegrowany
z kartą PC-motion, która pełni rolę sterownika CNC.
Przedstawiono również uzyskane wyniki napawania
laserowego, charakteryzując je w kryteriach: szerokości
i wysokości ściegu, głębokości wtopienia, kąta zwilżania
oraz parametrów mikrostrukturalnych. Jako parametry
niezależne przyjęto gęstość mocy wiązki lasera, prędkość i gęstość podawania proszku oraz względny posuw
głowica-przedmiot.

The paper presents the technology of laser cladding
of metallic powders with a machine for laser microcladding, developed in-house. The designed and constructed set-up is based on a three-axis CNC machine, equipped with appropriate laser safety and a dust extraction
system. A disk laser is used as a source of energy, connected with processing optics by a fibre cable. A rotating
brush powder feeder transfers the powder to a cladding
nozzle, which provides the powder coaxially with the laser
beam. The integration of system components is based on
a PC-motion card that acts as a CNC controller.
Additionally, first results of experiments carried-out on
the machine are presented, with characterisation in terms
of the cladding height, width and depth, the wetting angle
and microstructural features. As independent processing
variables the laser power density, the powder feeding rate
and the processing speed were used.

Wstęp
Napawanie laserowe jest alternatywną technologią
w stosunku do tradycyjnych metod napawania łukowego czy plazmowego. Wykorzystuje się w nim wiązkę laserową jako źródło energii do przetopienia podłoża oraz proszku. Materiał, z którego powstaje powłoka, może być dostarczany na podłoże dwoma metodami [1]. Pierwsza z nich to odmiana dwuetapowa,
Dr inż. Tomasz Baraniecki, prof. dr hab. inż.
Edward Chlebus, mgr inż. Marian Dziatkiewicz,
mgr inż. Jakub Kędzia, dr inż. Jacek Reiner, mgr
inż. Marcin Wiercioch – Politechnika Wrocławska.
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polegająca na nałożeniu napawanego materiału (w postaci pasty, złoża proszku lub inną techniką pokrywania) na podłoże przed procesem przetopienia, a następnie stopienia jej wiązką laserową. Drugi sposób to
podawanie w czasie procesu materiału w obszar przetopu przez wdmuchiwanie proszku, lub w postaci litego
pręta albo ziaren proszku w rurce. Dostarczanie materiału napawanego przez współosiowe wdmuchiwanie
proszku, transportowanego przez gaz nośny w obszar
interakcji z laserem, okazuje się najbardziej elastyczną, odporną na zakłócenia i wydajną metodą stosowaną w procesach laserowego napawania [2] (rys. 1).
Energia doprowadzana w postaci wiązki laserowej
stosowana jest do stopienia cienkiej warstwy metalicznego podłoża oraz części cząstek znajdujących się

Rys. 1. Napawanie laserowe z współosiowym podawaniem
proszku [3]
Fig. 1. Laser cladding with coaxial powder supply [3]

w strumieniu gazu nośnego. Pozostałe cząstki przetapiane są po dotarciu do utworzonego jeziorka ciekłego metalu na powierzchni podłoża. Wprowadzenie ruchu między napawaną powierzchnią oraz dyszą do napawania umożliwia pokrywanie podłoża pojedynczymi ściegami, które wykonywane kolejno w określonym
odstępie tworzą na podłożu jednorodną napawaną powłokę.
W procesach napawania laserowego istotne jest
zapewnienie właściwej gęstości mocy wiązki laserowej (104÷105 W/cm2) oraz czasu jej interakcji
(0,01÷1 s) z materiałem napawanym i materiałem
podłoża [4]. Istotna jest również jakość wiązki laserowej, a szczególnie możliwość uzyskania odpowiednich średnic plamki lasera i równomiernego rozkładu
gęstości energii – np. top-hat. Pozwala to na zlokalizowaną obróbkę, gwarantującą wąską strefę wpływu ciepła, znikome odkształcenie przedmiotu obrabianego oraz niewielki wtop w podłoże, definiowany
jako stosunek głębokości wtopienia do całkowitej wysokości napoiny (5÷10%). Relatywnie małe wymiary
tworzonego na podłożu jeziorka sprawiają, że w procesie występują bardzo wysokie prędkości chłodzenia (>1000 K/s), zapewniające powstanie w napawanych powłokach struktur o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych [5]. Obecnie technologia napawania laserowego oferuje możliwość tworzenia powłok w zakresie 0,05÷2 mm [6].
Od kilkunastu lat widać silny wzrost zastosowania mikrokomponentów w wielu dziedzinach takich
jak medycyna, telekomunikacja, przemysł samochodowy, lotniczy, itp. Miniaturyzacja produktów wymaga coraz dokładniejszych i zlokalizowanych technologii obróbki. Doskonałe możliwości w tym zakresie oferuje technologia laserów ultrakrótkich impulsów ns, ps, fs. Przy odpowiednio wysokiej energii
i krótkich czasach ekspozycji dochodzi tylko do odparowywania materiału, a jego topienie jest znikome.
Przykładami dobrze opracowanych i szeroko stosowanych w przemyśle technologii wykorzystujących
laser mogą być mikrocięcie, mikrowiercenie oraz mikrospawanie [7, 8].

Obecnie naukowcy pracują nad zastosowaniem
napawania laserowego w mikroinżynierii, gdzie wymiary geometryczne wytwarzanych elementów nie
przekraczają 100 μm. Przykładowym obszarem zastosowania mikronapawania są próby tworzenia antykorozyjnych powłok ze stopów Al-Si (siluminy) na
powszechnie stosowanych w przemyśle samochodowym komponentach z bardzo lekkich stopów magnezowych [9]. Problemem jest wtedy nałożenie materiału o wyższej temperaturze topnienia na materiał
o niższej temperaturze topnienia i parowania. Dobór
odpowiednich parametrów procesu ma zapewnić minimalny wtop napawanej warstwy w podłoże oraz zapobiec występowaniu mikropęknięć mogących prowadzić do uszkodzenia warstwy wierzchniej podczas
użytkowania. Przykładem z medycyny są próby implementacji technologii do znakowania metalicznymi markerami stentów wykonanych ze stopów z pamięcią kształtu (Nitinol) [10]. Napawane tantalowe,
niobowe lub platynowe markery służą do identyfikacji stentu w naczyniach krwionośnych, stanowiąc elementy o wysokim kontraście w stosunku do tkanek
ludzkich podczas prześwietlania ciała promieniowaniem rentgenowskim. Prowadzone są również badania nad mikronapawaniem laserowym elektrycznych
kontaktów wykonanych ze złota w metanolowych
ogniwach paliwowych DMFC (Direct Methanol Fuel
Cell) [11]. Wzrastająca oporność w miejscach kontaktu pomiędzy stosami w ogniwach prowadzi do wydzielania ciepła i strat mocy wyjściowej. Napawane
złote mikrokontakty o wymiarach rzędu 70 μm i wysokości 30 μm wyraźnie obniżają straty spowodowane opornością styków oraz charakteryzują się bardzo
dobrym wiązaniem z podłożem, co dodatkowo wydłuża trwałość ogniw.

Stanowisko do laserowego
mikronapawania proszków
Złożoność procesu napawania wymaga integracji
wielu odrębnych rozwiązań z zakresu mechaniki, elektroniki i sterowania, optyki i laserów, materiałoznawstwa oraz technologii wytwarzania w jeden funkcjonalny system. Końcowa realizacja zależy oczywiście od
postawionych wymagań, które są zawsze kompromisem kosztowym.
Dla opracowywanego stanowiska postawiono wymaganie laserowego napawania ścieżek o szerokościach poniżej 300 µm. Przestrzeń robocza została
ograniczona do 150x200x100 mm3, a dokładność pozycjonowania powinna wynosić 0,01 mm. Projektowane urządzenie miało być platformą badawczą, stąd
oczekiwanie elastyczności i otwartości w zakresie sterowania i integracji różnych źródeł promieniowania laserowego, podajników proszków i aparatury monitorującej.
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Układ kinematyczny i sterowanie
Jako bazę nowego urządzenia wykorzystano obrabiarkę CNC Premium 4820. Jest to trzyosiowa frezarka
wyposażona w granitowy stół poprawiający stabilność
temperaturową i odporność na drgania. Ze względów
bezpieczeństwa obudowa obrabiarki wymagała zmian.
W celu możliwości bezpośredniej obserwacji procesu obróbki laserowej zastosowano okienko z filtrem
ochronnym. Dodatkowo zainstalowano wyciąg eliminujący cząstki nieprzetopionego proszku oraz inne produkty obróbki termicznej. System sterowania został wyposażony w dodatkowe elementy bezpieczeństwa, np. interlock zapobiegające nieodpowiedniemu użyciu urządzenia.

Rys. 2. Stanowisko do mikronapawania laserowego
Fig. 2. Laser micro-cladding set-up

Ruch w poszczególnych osiach jest realizowany
za pomocą silników liniowych, których parametry dynamiczne znacznie przewyższają wymagania procesu
napawania, a spełnienie wymagań dokładności nie stanowi problemu.
Sterowanie obrabiarką realizowane jest za pośrednictwem karty APCI8001. Sygnały sterujące z karty
motion przekazywane są do sterownika LOGOSOL,
który za pomocą serwowzmacniaczy kontroluje parametry ruchu oraz odpowiada za funkcje bezpieczeństwa. Realizacja działań na karcie motion realizowana
jest współbieżnie przez cztery procesy, które działają
niezależnie od obciążenia systemu operacyjnego komputera PC. Za ich pomocą zdefiniowano funkcje synchroniczne i asynchroniczne ruchu oraz współpracy
z urządzeniami peryferyjnymi. Do wizualizacji stanu
maszyny i jej urządzeń peryferyjnych oraz parametryzacji opracowano interfejs GUI.

Laser i optyka
W pierwszym etapie rozwoju urządzenia jako źródło promieniowania laserowego wybrano laser dyskowy TruDisk 4002 (Trumpf). Laser generuje wiązkę
o długości fali 1030 nm, o dobrym rozkładzie energii
i jakości wiązki BPP 8 mm∙mrad. Promieniowanie jest

24

Przegląd spawalnictwa 9/2011

Rys. 3. Wyniki pomiaru kaustyki wiązki laserowej (ADC – liczba zliczeń przetwornika)
Fig. 3. The results of the measurement laser beam caustic (ADC
– the converter counts)

dostarczane do głowicy obróbkowej światłowodem
o średnicy rdzenia 200 μm. Głowica laserowa wyposażona jest w soczewkę skupiającą o ogniskowej
f = 200 mm i kolimacyjną f = 200 mm, zamontowaną na zmotoryzowanym układzie przesuwnym w osi
Z w zakresie +10mm/-15mm. Dzięki integracji układu
napędowego ze sterownikiem możliwa jest zmiana położenia ogniska wiązki laserowej, bez zmiany odległości głowicy od obrabianego przedmiotu. W celu weryfikacji parametrów układu optycznego i źródła laserowego dokonano pomiarów kaustyki wiązki za pomocą Focus Monitora (Primes) (rys. 3).
Pomiar umożliwił precyzyjne zlokalizowanie ogniska, potwierdzenie parametrów źródła laserowego
(BPP = 7,07 mm∙mrad) i zastosowanej optyki (Raylength = 1,5 mm) wraz z oceną jej błędów. Jak potwierdził pomiar, średnica wiązki w ognisku wynosi 200 µm.
W celu lepszego skupienia wiązki laserowej konieczne
byłoby zastosowanie soczewki skupiającej o krótszej
ogniskowej lub poszerzenie średnicy wiązki za pomocą
soczewki kolimacyjnej o dłuższej ogniskowej.

Układ podawania proszków
Kolejnym kluczowym składnikiem urządzenia do
napawania jest układ podawania proszków. Składa się
on z podajnika i dyszy podającej proszek (ang. nozzle). Wybrano współosiowy układ podawania, dobierając głowice o jak najmniejszej średnicy skupiania wiązki proszku. Jak potwierdziły badania, osiągane skupienie zależy głównie od konstrukcji głowicy, parametrów podawania proszku i gazu nośnego, jak również
od właściwości użytego proszku (sferyczność i frakcja
średnicy ziaren). Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy wynik porównawczy skupiania dwóch głowic,
dla głowicy standardowej (A) średnica skupiania wynosi ok. 3 mm, a dla precyzyjnej (B) ok. 1 mm. Pomiarów
dokonano w przewężeniu strumienia proszku.
W celu ochrony soczewki skupiającej zadawany jest
dodatkowy strumień gazu osłonowego. Jego parametry również wpływają na ogniskowanie wiązki proszku.

rację stanowiska oraz przebieg procesu. Zastosowanie
filtra pasmowo – przepustowego dostarcza informacja
o rozkładzie temperatury na powierzchni obróbki. Pozwala to optymalizować proces napawania przez sterowanie mocą lasera on-line wg kryterium oddziaływania termicznego.

Próby technologiczne i badania
Rys. 4. Porównanie zdolności ogniskowania proszku w dyszy:
A – standardowej, B – precyzyjnej
Fig. 4. Comparison of the powder focusing nozzle capability:
A – standard, B – precision

Do dostarczania proszku wybrano podajnik szczotkowy. Umożliwia on transport proszków metali o granulacjach mniejszych niż 30 μm. Proszki o tak małej
granulacji mają tendencję do aglomeracji i w przypadku użycia standardowych metod grawitacyjnych często
dochodzi od zasklepiania otworów podających, co staje się przyczyną nierównomiernego podawania.
Użyty podajnik umożliwia dozowanie proszku w zakresie od 11 μm do 120 mg/s. Dzięki integracji ze sterownikiem parametry podawania proszku są zadawane
w programie CNC.

W celu wstępnej weryfikacji technologicznej stanowiska badawczego wykonano zestaw podstawowych
napoin oraz wykonano ich makrostrukturalne badania.
Jako podłoże zastosowano płytę wykonaną ze stali
S235 o grubości 10 mm, a do napawania użyto proszku ze stali AISI 316L, podzielonego na dwie frakcje:
20÷40 µm oraz 40÷63 µm.
Pierwsza seria pojedynczych napoin była parametryzowana mocą lasera, ilością podawanego proszku
oraz prędkością posuwu. Wyniki przedstawiono na rysunku 7.
W czasie badań moc lasera dla pojedynczych ściegów zmieniano w przedziale 80÷140 W. Proszek podawany był z trzema prędkościami: 38 mg/s, 66 mg/s
oraz 95 mg/s, a prędkość posuwu ustalano w przedziale między 10÷25 mm/s. Jako gaz transportowy
oraz ochronny stosowano argon.
Ścieg, którego przekrój pokazano na rysunku 8, cechuje się poprawną geometrią i proporcjami dla napoin [9]. Otrzymany został przy gęstości mocy poniżej 300 kW/cm2, co przy zastosowanej plamce

Monitorowanie procesu
W celach badawczych wprowadzono układ monitorowania jeziorka spawalniczego. Monitorowanie takie odbywa się poprzez współosiową obserwację obszaru przetapianego. Głowica optyczna jest wtedy rozszerzana o lustro dichroiczne przekierowujące promieniowanie emitowane z obszaru obróbki do detektora.
Jako detektor wykorzystywany jest pirometr dwukolorowy umożliwiający pomiary temperatury w zakresie
550÷1400°C (maks. 2000°C), lub kamera HDRC o rozszerzonej dynamice. Za pomocą kamery obserwowany
jest obszar wokół miejsca obróbki, co ułatwia konfigu-

Rys. 6. Obraz SEM cząstek
proszku AISI 316L, frakcja
20÷40 µm
Fig. 6. SEM view of AISI 316L
powder, 20÷40 µm fraction

Rys. 7. Seria pojedynczych napoin dla różnych parametrów oraz ich
topografia
Fig. 7. Spot cladding series with different parameters and surface
topography in selected area

Rys. 5. Wynik monitorowania temperatury jeziorka spawalniczego
za pomocą pirometru i współosiowy obraz obszaru obróbki w trakcie procesu.
Fig. 5. Weld pool temperature monitoring by pyrometer and coaxially view of cladding area in the process

Rys. 8. Przekrój poprzeczny napoiny oraz jej charakterystyczne
wymiary
Fig. 8. Cladding cross-section
with specific dimensions of it
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odpowiada mocy lasera 100 W. Prędkość posuwu
wynosiła 15 mm/s, a prędkości podawania proszku
66 mg/s. Zauważono, że już niewielka zmiana jednego
z parametrów powodowała brak prawidłowego przetopienia oraz zwilżenia materiału.
Wybrane wyniki wpływu mocy lasera na wysokość
i szerokość ściegów, dla różnych prędkości posuwu
oraz różnej ilości podawanego proszku, przedstawiono na rysunku 9.
Szczególnie przy małej prędkości i ilości podawanego proszku, dla większych średnic ziaren obserwowano duży rozrzut wysokości napoiny.
a)

b)

Rys. 9. Zależność wysokości (a) i szerokości (b) napoiny od mocy lasera dla stałej prędkości posuwu.
Fig. 9. Cladding high (a) and width (b) in the function of laser power
and constant cladding speed

a)

b)

c)

Rys. 10. Przykłady wadliwych napoin: a) zbyt głęboki wtop, b i c)
brak całkowitego przetopu
Fig. 10. Cladding with defects examples: a) to deep penetration,
b, c) poor penetration

Na rysunku 10 przedstawiono przykładowe wady
występujące wskutek utraty balansu między dostarczaną energią, ilością proszku i posuwem.
Wada pokazana na rysunku 10a, zbyt głęboki wtop,
spowodowana jest zbyt dużą mocą lasera i prędkością
posuwu w stosunku do ilości podawanego proszku.
Gdy ilość podawanego proszku jest zbyt duża w stosunku do prędkości posuwu, dochodzi do efektu pokazanego na rysunku 10b. Wyolbrzymiony efekt braku przetopu podłoża pokazano na rysunku 10c, co było
skutkiem zbyt wysokiej lokalizacji ogniska skupiania
proszku i wiązki laserowej nad powierzchnią. Należy
zaznaczyć, że zwiększanie dostarczanej energii wiązki lasera przy przekroczeniu parametrów podawania
proszku w stosunku do prędkości posuwu nie prowadzi
do dobrej jakości napoiny.

Wnioski
Uzyskane wyniki pozytywnie weryfikują opracowaną technologię oraz system do laserowego mikronapawania proszków. Dzięki otwartości stanowiska,
stanowi ono dobrą podstawę do badania, rozwoju
i optymalizacji takich zastosowań.
Optymalny dobór parametrów technologicznych
dla każdego z przypadków wymaga eksperymentów. Obok parametrów głównych procesu, takich jak:

gęstość energii dostarczanej za pomocą wiązki laserowej, prędkość podawania proszku oraz posuw
względny głowica–obiekt, na przebieg procesu wpływają też inne czynniki. Jak pokazały badania, krytyczne jest precyzyjne ogniskowanie wiązki proszku
i wiązki lasera, jakość powierzchni bazowej, ciśnienie i rodzaj gazu osłonowego, wytwarzana geometria,
parametry proszku, itp.
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Regeneracja zaworów
silników okrętowych
metodą napawania laserowego
Regeneration of marine engine valves using
laser hard-facing
Streszczenie

Abstract

Analizowano możliwości zastosowania napawania
laserowego proszkiem na bazie kobaltu przylgni zaworu wylotowego okrętowego silnika Diesla. Po przygotowaniu przez obróbkę skrawaniem, wyselekcjonowane
zawory poddano napawaniu laserowemu z wykorzystaniem lasera wysokiej mocy ROFIN DL020. Do napawania użyto proszku EuTroLoy 16012. Jeden z zaworów został pocięty i poddany badaniom metalograficznym oraz
pomiarom twardości, a pozostałe zawory zostały zainstalowane w silniku okrętowym, w którym pracowały przez ok. 3000 h. Badania przeprowadzone dla stanu wyjściowego wykazały typową strukturę dendrytyczną napoiny, charakterystyczną dla warstw napawanych,
z równomiernie rozłożonymi wydzieleniami węglików w
obszarach międzydendrytycznych oraz w minimalnym
stopniu zmienioną strukturę w podłożu stalowym. Analogiczne badania wykonano dla zaworów po okresie
eksploatacji. Przylgnie zaworów wykazywały niewielkie
efekty zużycia. W mikrostrukturze napoiny stwierdzono
nieznaczne zmiany spowodowane głównie efektami procesów dyfuzyjnych zachodzących w temperaturze pracy
oraz spadek twardości. Technika napawania laserowego okazała się bardzo przydatna do regeneracji zaworów silników okrętowych.

We analyzed the applicability of cobalt-based powder
laser hard-facing of exhaust valve face of marine diesel
engine. After preparation by machining, using of high-power Rofin DL020 laser selected valves were hard-facing.
The EuTroLoy 16012 powder were used. One of the valves were cut and subjected to metallographic examinations and hardness measurements, while the other valves were assembled in the engine, which worked for about 3000 h. The tests conducted for the baseline showed
a characteristic for surfaced layers dendritic structure of
the overlay with carbides uniformly deposited in interdendritic areas and minimally changed the structure of the
substrate steel. A similar study conducted for the valves
after the operation. Valves face showed a little effects of
wear. The microstructure of the deposit was found mostly minor changes due to the effects of diffusion processes occurring in the operating temperature and a decrease of hardness. Laser hard-facing technique has proven
very useful for the regeneration of marine engine valves.

Wstęp
Zjawiska jednoczesnego obciążenia mechanicznego, cieplnego i korozyjnego wpływają na trwałość
i bezpieczeństwo eksploatacji takich elementów jak
Dr inż. Hanna Smoleńska, dr hab. inż. Jerzy
Łabanowski – Politechnika Gdańska, mgr inż. Włodzimierz Kończewicz – Akademia Morska w Gdyni.

zawory wylotowe silników okrętowych, które poddawane są obciążeniom mechanicznym o charakterze statycznym i dynamicznym, zmiennej temperaturze, oraz korozyjnemu środowisku spalin o składzie
uzależnionym od jakości stosowanego paliwa. Jedną
z metod pozwalających na wydłużenie trwałości zaworów wylotowych silników okrętowych jest wytwarzanie na powierzchni przylgni zaworu, a więc na stosunkowo niewielkiej, ale najsilniej obciążonej powierzchni
– warstwy wykonanej z materiału o znacznie większej
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odporności na zużycie niż materiał rodzimy zaworu.
Z tego względu stosowane są głównie stopy na bazie kobaltu (stellity), stopy na bazie niklu lub materiały na bazie kompozytów ceramicznych [1÷5]. Technologiczne metody wytwarzania warstw wierzchnich to stopowanie lub napawanie laserowe i plazmowe [6÷10].
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania
napawania laserowo warstw z proszku na bazie kobaltu jako powłok zwiększających odporność powierzchni przylgni na procesy zużycia i korozji. Istnieje także możliwość wykorzystania tej metody do wytwarzania powłok naprawczych [10]. Dobrze dobrany materiał do napawania dzięki swojemu składowi chemicznemu zapewnia zarówno dobrą odporność na korozję wysokotemperaturową w środowisku spalin zawierających siarkę (niska zawartość niklu, wysoka zawartość chromu, średnie zawartości wolframu), jak i wysoką twardość oraz odporność na ścieranie. Zawór z tak
wytworzoną warstwą utwardzającą był z powodzeniem
eksploatowany w rzeczywistych warunkach – w silniku
głównym statku przez 3000 h.

Materiał do badań
Badane zawory silników okrętowych wykonano
ze stali H10S2M (0,374% C; 9,34% Cr; 0,402% Mn;
0,344% Ni; 2,46% Si; 0,822% Mo; 0,0162% P; 0,001%
S) – odpowiednik wg. norm PN-EN X40CrSiMo10-2.
Zawory poddano obróbce mechanicznej przed napawaniem warstwy utwardzającej. Na powierzchniach
przylgni wykonano podtoczenia o szerokości ok. 6 mm
i głębokości ok. 0,8 mm (rys. 1). Na tak przygotowane
powierzchnie przylgni napawano za pomocą wiązki laserowej warstwę z proszku EuTroLoy 16012 o składzie
chemicznym podanym w tablicy I. Do napawania wykorzystano laser diodowy dużej mocy ROFIN DL020.
W celu określenia warunków napawania laserowego przylgni grzybków zaworów wykonano próby wstępne napawania w pozycji podolnej po torze kołowym
krążków o grubości 8 mm i średnicy 75 mm ze stali zaworowej X40CrSiMo10-2. Uzyskano warstwy napawane pozbawione pęknięć oraz wad wykrywalnych

Tablica II. Warunki technologiczne napawania laserowego proszkowego laserem HPDL ROFIN DL020
Table II. Technological conditions for powder laser hard-facing
by HPDL Rofin DL020 laser
Parametry napawania

Moc
lasera
kW

Prędkość
napawania, m/min

Natężenie
podawania
proszku
g/min

Grubość
ściegu napoiny, mm

Szerokość
ściegu
mm

1 warstwa
– 2 ściegi

1,0-1,2

0,2

5,0

1,0-1,2

5,5-6,0

2 i 3 warstwa
– 2 ściegi

1,1-1,2

0,2

5,0

1,3-1,5

6,0-6,5

metodami badań nieniszczących, a także wykazujące gładkie i równe lico. Warunki pracy zaworów wymagały uzyskania warstwy o szerokości 8,5÷9,0 mm
i grubości napoiny 4,0÷4,5 mm. Ustalono, że optymalne wyniki otrzymuje się przy zastosowaniu parametrów
napawania zestawionych w tablicy II. Szczegółowe parametry procesu napawania były następujące: długość
ogniskowa wiązki lasera – 82 mm, szerokość wiązki lasera na powierzchni napawanej – ok. 6,8 mm, przepływ gazu (argonu) przenoszącego proszek – 2 l/min,
przepływ gazu ochronnego (argonu) – 6 l/min, średnica
dyszy podajnika proszku – 1,2 mm, kąt pochylenia dyszy – ok. 40o, odległość dyszy od jeziorka spawalniczego – ok. 10 mm. Zakładka ściegów wynosiła 30÷40%
(ok. 3,0 mm). Stosowano wstępne podgrzewanie zaworu do temperatury 250÷300oC.
Po napawaniu zawory zostały poddane obróbce
skrawaniem w celu nadania im odpowiedniej geometrii (rys. 2). Obróbkę mechaniczną napawanych przylgni grzybków zaworowych przeprowadzono na tokarce uniwersalnej TUC−40. Obróbkę wykańczającą wykonano za pomocą szlifowania szlifierką Christ-Marine AB75H. Grubość warstwy napawanej po szlifowaniu wynosiła 1,2 mm.
Część tak przygotowanych zaworów poddano badaniom niszczącym w celu określenia ich struktury, składu
chemicznego oraz twardości (rys. 3). Wykonano:
– badania metalograficzne warstw napawanych
w stanie wyjściowym na przekrojach prostopadłych do powierzchni oraz na powierzchni
przylgni z wykorzystaniem mikroskopu optycznego
i SEM;

Rys. 1. Powierzchna przylgni
zaworu przygotowanego do napawania laserowego
Fig. 1. Prepared valve face for
laser hard-facing
Tablica I. Skład chemiczny proszku
Table I. Chemical composition of the powder
Proszek
EuTroLoy 16012
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Skład chemiczny, % mas.
C

Si

Cr

W

Ni

Mo

Fe

Co

1,55

1,21

29,7

9,0

2,0

0,01

1,7

reszta
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Rys. 2. Zawory po napawaniu laserowym
Fig. 2. Valves after laser hard-facing

Rys. 3. Zawór po obróbce mechanicznej
Fig. 3. Valve after machining

– analizę składu chemicznego w poszczególnych
charakterystycznych obszarach metodą EDAX;
– pomiary mikrotwardości na przekroju napoin.
Pozostałe zawory zostały zainstalowane w silniku
głównym statku i pracowały w rzeczywistych warunkach przez 3000 h. Po tym czasie zawory zostały zdemontowane i poddane szczegółowym oględzinom oraz
cyklowi badań takiemu samemu jak dla zaworów bezpośrednio po napawaniu.

Wyniki badań
Mikrostrukturę przekroju przy powierzchni warstwy
napawanej laserowo przedstawiono na rysunku 4. Obserwowano typową, kierunkową strukturę dendrytyczną. W obszarach dendrytycznych występuje austenit kobaltowy umocniony roztworowo przez takie pierwiastki jak chrom i wolfram. Eutektyki międzydendrytyczne i węgliki są bogate w chrom, wolfram i krzem.
Analiza fazowa wykazała obecność węglików typu
M12C (Co6W6C) i M23C6 (Cr23C6).
Na granicy napoina-stal nie zaobserwowano żadnych wad, a w przeważającej części występowała wyraźnie oddzielona warstwa napoiny o kierunkowej strukturze dendrytycznej (rys. 5).
Wykorzystując przystawkę EDS, wykonano analizę składu chemicznego na przekroju napoiny przy powierzchni oraz w pobliżu granicy napoina-stal. Dla porównania na wykresie podano także nominalny skład proszku do napawania (rys. 6).
Z rysunku 6 wynika, że w warstwie przygranicznej
napoiny nastąpił znaczny wzrost zawartości żelaza na
skutek wymieszania z materiałem podłoża podczas
napawania.

Rys. 6. Skład chemiczny napoiny przy powierzchni i w pobliżu granicy napoina-stal oraz nominalny skład chemiczny proszku EuTroLoy 16012
Fig. 6. Chemical composition of the padding weld close to surface
and deposit-steel boundary and EuTroLoy 16012 powder chemical
composition.

Dokonano także pomiaru twardości na przekroju warstwy napawanej. Ponieważ warstwa jest niejednorodna (twarde obszary eutektyk międzydendrytycznych, wydzielenia węglików oraz obszary dendrytyczne
o niższej twardości), wyniki pomiarów wykazują znaczny rozrzut. Wykonano 3 serie pomiarów, na przekroju
prostopadłym do powierzchni, przy obciążeniu 200 g
oraz obliczono średnią wartość mikrotwardości (rys. 7).
Przez cały czas eksploatacji, 3000 h, zawory funkcjonowały bardzo dobrze. Wymontowano je i poddano oględzinom. Stwierdzono, że powierzchnia przylgni
zaworu wylotowego uległa nieznacznej degradacji. Na
rysunku 8 przedstawiono zmiany na powierzchni przylgni – wystąpienie warstwy zgorzeliny, a także śladów

Rys. 4. SEM – typowa mikrostruktura wierzchniej warstwy
napoiny – stan wyjściowy
Fig. 4. SEM – typical microstructure of the surface layer of
the padding weld – baseline

Rys. 7. Twardość mierzona na przekroju prostopadłym do powierzchni napoiny – stan wyjściowy – 3 serie pomiarowe i wartość średnia
Fig. 7. Hardness profiles in the perpendicular to deposit surface
cross-section – initial state – 3 series of measurements and average value

Rys. 5. SEM – mikrostruktura
granicy napoina-stal
Fig. 5. SEM – microstructure of
deposit-steel boundary

Rys. 8. Powierzchnia przylgni
zaworu po 3000 h pracy
Fig. 8. The surface of valve face
after 3000 h operation
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odkształceń plastycznych. Na rysunku 9 widoczna jest
wielowarstwowa zgorzelina na powierzchni napoiny ze
skłonnością do pękania i odwarstwiania się.
Badania metalograficzne napoin po eksploatacji nie
wykazały znaczących zmian w mikrostrukturze w stosunku do stanu po napawaniu (rys. 10, 11).
Istotne zmiany stwierdzono w rozkładzie pierwiastków stopowych na przekroju napoiny. Na rysunku 12
przedstawiono skład chemiczny napoiny w obszarach
przy powierzchni oraz na granicy napoina-stal. Porównując informacje z rysunków 6 i 12 można zaobserwować, że podczas eksploatacji nastąpiła dyfuzja żelaza
z podłoża stalowego do napoiny, a koncentracja żelaza
wzrosła do ponad 30% w całej objętości napoiny. Temperatura pracy – ok. 750°C i długi czas ekspozycji stanowią wystarczające warunki dla przebiegu procesów
dyfuzyjnych w napoinie. Zjawisko wzbogacania napoiny w żelazo w wyniku dyfuzji z podłoża było widoczne we wcześniejszych badaniach, szczególnie wyraźnie zjawisko to było obserwowane po dłuższych czasach ekspozycji, np. 200 h [12,13].
Na rysunku 13 przedstawiono rozkład twardości
(HV0,2) na przekroju napoiny w stanie wyjściowym
i po eksploatacji przez 3000 h. Widać istotne obniżenie
twardości napoiny oraz SWC stali podłoża.
Zjawiska dyfuzyjne w napoinie zachodzące podczas pracy w podwyższonej temperaturze oraz zmiana morfologii węglików powodują zmniejszenie twardości napoiny, chociaż jej twardość nadal pozostaje na

Rys. 9. SEM – powierzchnia
przylgni po 3000 h pracy: A – odsłonięta powierzchnia metaliczna,
B, C – kruszące się kolejne warstwy zgorzeliny
Fig. 9. SEM – valve face surface
after 3000 h work; A – uncovered
metallic surface, B, C – crumble
following layers of scale

Rys. 10. SEM – mikrostruktura
na przekroju prostopadłym do
powierzchni napoiny po 3000 h
pracy
Fig. 10. SEM – microstructure
of perpendicular to deposit surface cross-section, after 3000 h
operation

znacznie wyższym poziomie niż twardość podłoża wykonanego ze stali zaworowej. Stan przylgni i właściwości warstwy są na tyle dobre, że zawór mógłby być nadal eksploatowany.

Rys. 11. SEM – mikrostruktura na granicy napoina-stal po pracy
w silniku przez 3000 h
Fig. 11. SEM – microstructure in the deposit-steel boundary after
3000 h operation in engine

Rys. 12. Skład chemiczny napoiny przy powierzchni i w pobliżu granicy napoina-stal po 3000 h pracy w silniku
Fig. 12. Chemical composition of padding weld close to surface and
in the deposit-steel boundary after 3000 h operation

Rys. 13. Twardość mierzona na przekroju prostopadłym do powierzchni napoiny – stan po 3000 h pracy oraz porównanie z wartością średnią dla stanu wyjściowego
Fig. 13. Hardness profiles in the perpendicular to deposit surface
cross-section – after 3000 h operations and comparison with average value for initial state

Wnioski
Napawanie laserowe przylgni zaworu stopem na
bazie kobaltu zapewniło dobre właściwości użytkowe, co zostało potwierdzone wynikami badań przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach eksploatacji zaworu przez 3000 h.
Zastosowanie technologii napawania laserowego umożliwiło uzyskanie warstwy o dobrych właściwościach przy minimalizacji zużycia kosztownego
proszku na bazie kobaltu.
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Napawanie laserowe dało możliwość precyzyjnego kształtowania warstwy o założonych wymiarach.
Zastosowane rozwiązanie technologiczne może
być praktycznie stosowane zarówno w celu wydłużenia czasu eksploatacji nowych zaworów, jak i dla
potrzeb regeneracji.
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Badania porównawcze napawanych
plazmowo warstw niklowych
z węglikami Ti i Cr
Plasma surfaced nickel layers with chromium
and titanium carbides – comparative research
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań struktury
kompozytowych powłok na osnowie stopu NiSi2B z dodatkiem węglików Ti i Cr, napawanych plazmowo z mieszaniny proszków na podłoża ze stali niskostopowej.
Określono udział i rozmieszczenie fazy umacniającej
w osnowie. Wykazano, iż odmienny charakter oddziaływania węglików Ti i Cr z ciekłym stopem Ni wpływa istotnie na proces formowania się napoin kompozytowych
oraz na rozmieszczenie i udział cząstek fazy umacniającej w matrycy.

The results of structure investigation of composite layers based on NiSi2B alloy with Cr and Ti carbides dopands are presented in the article. The layers were previously deposited by plasma powder transferred arc welding method onto low alloy steel substrates. The content
and distribution of strengthening phase particles in the
layer’s matrix were determined. It was proved that formation of composite overlays along with refractory particles
distribution are significantly affected by Ti and Cr carbides
interaction of different character with liquid nickel alloy.

Wstęp
Napawanie plazmowe proszkowe PPTAW (Plasma
Powder Transferred Arc Welding) należy do ważnych
spawalniczych metod stosowanych w modyfikacji i regeneracji powierzchni części maszyn. W metodzie tej
łuk plazmowy charakteryzuje się dużą koncentracją
energii i wysoką temperaturą, co zapewnia nanoszenie powłoki z dużą prędkością przy stosunkowo niewielkim nadtopieniu materiału rodzimego, a krótki czas
oddziaływania strumienia energii nie powoduje nadmiernych zmian w strefie wpływu ciepła podłoża [1÷3].
Do ważnych cech tej metody należy zaliczyć również możliwość otrzymywania napoin o różnym składzie chemicznym, w tym warstw o strukturze kompozytowej. Napoiny kompozytowe łączą w sobie właściwości odpornej na ścieranie i jednocześnie stosunkowo plastycznej osnowy oraz twardej ceramiki. Powłoki
Dr inż. Mariusz Bober, prof. dr hab. inż. Jacek
Senkara – Politechnika Warszawska.
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kompozytowe otrzymywane są na ogół z proszków
technikami napawania plazmowego, laserowego, przetapiania wiązką elektronów bądź natryskiwania termicznego [4, 5]. Powłoki kompozytowe uzyskane przez
natryskiwanie nie mogą przenosić dużego obciążenia
ściernego z powodu mechanicznego charakteru połączenia warstwy z materiałem podłoża oraz porowatości
obecnej w tych warstwach. W warunkach eksploatacyjnych znacznie lepsze właściwości wykazują powłoki napawane, które są metalurgicznie związane z materiałem podłoża. Wykorzystanie do napawania warstw
kompozytowych
wysokoenergetycznych
wiązek,
tj. elektronowej i laserowej, może powodować rozpuszczanie twardych cząstek fazy umacniającej, co prowadzi do obniżenia właściwości tych powłok. Ponadto znaczny koszt urządzeń ogranicza przemysłowe zastosowanie napawania laserowego i wiązką elektronów. W związku z tym napawanie plazmowe proszkowe jest najczęściej stosowaną techniką otrzymywania
powłok kompozytowych [1, 4, 6÷10].
Materiał osnowy stanowią z reguły stopy na bazie niklu, a uzyskane napoiny mają gładkie lico, wysoką twardość i dobrą odporność na zużycie ścierne

[2, 11÷13]. Dla warunków dużego obciążenia ściernego właściwości tych powłok są podwyższane przez dodatek do osnowy cząstek fazy umacniającej, często
w postaci węglików metali IVB-VIB grup układu okresowego pierwiastków, z uwagi na ich właściwości [14].
Na proces formowania się powłok kompozytowych
oraz rozmieszczenie i udział cząstek fazy umacniającej w osnowie ma wpływ wiele czynników, a fundamentalnym z nich jest rodzaj i intensywność oddziaływania
materiału cząstek z ciekłą osnową, którego miarą jest
ich zwilżalność. Jeśli cząstki fazy umacniającej są dobrze zwilżalne ciekłą osnową, są wówczas zatrzymywane w ciekłym jeziorku, napoiny formują się poprawnie, a rozmieszczenie cząstek jest zbliżone do równomiernego. Gdy cząstki fazy umacniającej nie są bądź
są słabo zwilżalne ciekłą osnową, następuje ich wypieranie z ciekłego jeziorka i nierównomierne rozmieszczenie, zwykle tylko w okolicy lica warstwy. Niedostateczna zwilżalność cząstek umocnienia cieczą metaliczną jest również przyczyną powstawania różnych
niezgodności spawalniczych.
Dobra zwilżalność występuje dla układów osnowa
– umocnienie charakteryzujących się występowaniem
tego samego rodzaju wiązania chemicznego. Z analizy
literatury wynika, że węgliki metali przejściowych IVB –
VIB grupy układu okresowego pierwiastków mają wiązania mieszane, w których obok metalicznego występuje udział wiązań kowalentnych, a nawet jonowych,
przy czym nie ma zgodności poglądów w kwestii ich
ewentualnych udziałów [15, 16].
W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych oddziaływania cieczy metalicznej – stopu Ni
– z węglikami Ti i Cr w zestawieniu z analizą struktury w realnych napoinach kompozytowych z udziałem
tych węglików.

Przygotowanie próbek,
materiały i urządzenia
Badania modelowe obejmowały przeprowadzenie
testów rozpływności stopu na bazie Ni na podłożach
z węglików Ti i Cr. Komercyjnie węgliki te występują
w postaci proszków, natomiast do wymienionych badań niezbędne były lite, płaskie makroskopowe podłoża. Opracowano specjalną metodę wykonania warstw
z węglików Ti i Cr na neutralnym podłożu. Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię szlifowanych płytek Mo zostały naniesione powłoki węglików Ti i Cr metodą magnetronową. Kawałki materiału w formie cylindrów o jednakowych wymiarach i składzie podanym
poniżej, odpowiadającym osnowie powłok kompozytowych do testów rozpływności, uzyskano wykonując wytop w indukcyjnym piecu próżniowym z czystych składników. Testy rozpływności wykonano przy zastosowaniu specjalnego urządzenia zaprojektowanego i wykonanego w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej. Pole rozpływu ciekłego stopu Ni na

Tablica I. Stałe parametry napawania plazmowego
Table. I. Constant parameters of plasma surfacing
Parametr
Natężenie prądu łuku wewnętrznego
Napięcie łuku plazmowego
Wydatek proszku
Prędkość napawania
Wydatek gazu (argon):
plazmotwórczego
osłonowego
transportującego
Amplituda oscylacji
Prędkość ruchu oscylacyjnego
Odległość plazmotronu od przedmiotu napawanego
Średnica dyszy zwężającej

Wartość
40 A
25 V
6 g/min
50 mm/min
1,5 l/min
8 l/min
5 l/min
8 mm
450 mm/min
15 mm
4 mm

podłożach węglikowych określano za pomocą programu do analizy obrazów metalograficznych AnalySIS.
W ramach badań aplikacyjnych wykonano kompozytowe powłoki zawierające TiC lub Cr3C2 na podłożach ze stali niskostopowej S355J0. Powłoki te uzyskano przez napawanie plazmowe odpowiednich mieszanin proszków. Osnowę mieszanin stanowił proszek
na bazie niklu firmy Deloro Stellite GmbH o symbolu
DA 22. Według atestu producenta skład tego proszku
był następujący: 0,03% C, 2,4% Si, 1,4% B oraz 0,4%
Fe, Ni – reszta. Ziarnistość zawiera się w przedziale
50÷150 μm. Proszek osnowy mieszano z proszkami
węglika tytanu lub węglika chromu o tej samej ziarnistości w stosunku objętościowym 60:40.
Proces napawania plazmowego prowadzono przy
pomocy urządzenia PTA 301 Control M firmy Hettiger
Stellite. Próby napawania wykonano dla zakresu natężenia prądu łuku głównego 60÷120 A. Pozostałe parametry procesu, ustalone na podstawie wcześniejszych badań, były stałe, przedstawiono je w tablicy I.
Proces prowadzono bez podgrzewania wstępnego,
a długość wszystkich ściegów wynosiła 60 mm.
Otrzymane próbki poddano badaniom makroskopowym i mikroskopowym. Badania makroskopowe polegały na obserwacji okiem nieuzbrojonym i przy niewielkim powiększeniu. Próbki do badań mikroskopowych,
dla zapewnienia poprawności wnioskowania, pobrano
z jednakowej odległości 20 mm od początku ściegu.
Z uwagi na znaczną twardość powłok, cięcie materiału było wykonywane za pomocą wycinarki elektroerozyjnej. Zgłady metalograficzne przygotowano wg standardowej procedury w płaszczyźnie prostopadłej do osi
napoiny. Do określenia rozmieszczenia i udziału fazy
umacniającej zaadaptowano komputerowy program do
analizy obrazów metalograficznych MultiScanBase.

Wyniki badań
Testy rozpływności stopu Ni na podłożach z węglików Ti i Cr prowadzono w atmosferze argonu o czystości 99,999%. Wykonano po dwie serie doświadczeń dla każdego układu węglik-osnowa, podnosząc
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a)

b)

Rys. 1. Kropla stopu Ni na podłożu z węglika po teście rozpływności: a) TiC, b) Cr3C2
Fig. 1. Liquid droplet of nickel alloy over carbide substrate after
the spreading test: a) TiC, b) Cr3C2
a)

b)

Rys. 2. Granica międzyfazowa podłoże – powłoka: a) widoczne przyklejenia powłoki umacnianej TiC (I = 80 A), b) ciągła linia wtopienia
powłoki umacnianej Cr3C2 (I = 60 A)
Fig. 2. Substrate – overlay interface: a) incomplete wetting in the
sample with TiC strengthening (I = 80 A); b) continuous fusion line
in case of Cr3C2 strengthening (I = 60 A)
a)

b)

Rys. 3. Morfologia fazy umacniającej osnowę napoin z: a) TiC,
b) Cr3C2
Fig. 3. Strengthening phase particles’ shapes and distributions:
a) TiC, b) Cr3C2

Tablica II. Pole powierzchni zajęte przez krople stopu Ni na podłożach węglikowych
Table II. Surface area of carbide substrate wetted by nickel alloy
droplet
Rodzaj podłoża

TiC

Cr3C2

Pole powierzchni, mm2

48,9

249,5

Temperatura zakończenia procesu, ºC

1350

1310

a)

b)

Rys. 4. Mikrostruktura kompozytowej powłoki o osnowie stopu Ni
umacnianej węglikami: a) TiC, b) Cr3C2
Fig. 4. Microstrucure of composite nickel alloy overlays strengthened
by: a) TiC, b) Cr3C2
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stopniowo temperaturę podłoża. Na rysunku 1 pokazano widok z góry próbek po testach rozpływności,
a w tablicy II wyniki pomiarów pola powierzchni rozpływu stopu Ni. Są to wartości średnie z dwóch niezależnych doświadczeń.
Otrzymane wyniki wskazują, że rozpływność stopu
Ni na podłożu z TiC jest wyraźnie mniejsza niż na powierzchni Cr3C2, pomimo wyższej temperatury zakończenia procesu.
W wyniku oględzin makroskopowych stwierdzono,
iż otrzymane powłoki mają poprawny wygląd bez istotnych wad geometrycznych kształtu i pęknięć. Jedynie
napoiny z dodatkiem TiC otrzymane przy małych wartościach natężenia prądu (60÷70A) charakteryzowały
się nieregularnym kształtem lica.
Badania mikroskopowe w powłokach umacnianych
TiC wykonanych przy małym natężeniu prądu, tj. 60,
70 i 80 A ujawniły niezgodności spawalnicze w postaci braku metalurgicznego połączenia warstwy z materiałem podłoża (rys. 2a). Powłoki kompozytowe umacniane Cr3C2 formowały się poprawnie w całym zakresie
stosowanych parametrów (rys. 2b).
Badania mikroskopowe ujawniły różną morfologię
węglików w osnowie napoin (rys. 3). W otrzymanych
warstwach obserwowano różny kształt i wielkość cząstek umocnienia. Na rysunku 3a widoczne są duże,
nieregularne cząstki TiC, a także znaczący udział drobnej frakcji tego węglika. Pojawienie się drobnych ziaren
TiC w osnowie jest spowodowane rozpadem dużych
ziaren umocnienia pod wpływem oddziaływania łuku
plazmowego bądź na skutek ich reakcji z ciekłą osnową Ni. W napoinach umacnianych Cr3C2 obserwowano
duże i nieregularne oraz mniejsze wydłużone cząstki
fazy umacniającej (rys. 3b). Wydłużony kształt i usytuowanie sugerują krystalizację z przesyconego roztworu. Cząstki te tworzą charakterystyczne figury w kształcie gwiazdy.
Mikrostruktury powłok kompozytowych przy większym powiększeniu pokazano na rysunku 4. W obu
przypadkach granica międzyfazowa węglik-osnowa
jest ciągła. W napoinach umacnianych TiC widoczna jest dezintegracja dużych cząstek węglika spowodowana penetracją ciekłej osnowy po granicach ziaren (rys. 4a). Obserwowano także dezintegrację warstwy powierzchniowej dużych cząstek TiC, wskutek
której powstaje znaczna ilość drobnej frakcji węglika.
Nie ujawniono natomiast warstwy przejściowej na granicy międzyfazowej TiC–osnowa. Inny charakter oddziaływania osnowy z fazą umacniającą obserwowano w napoinach umacnianych Cr3C2. Na rysunku 4b widoczne są ciemne cząstki węglika na tle jasnej osnowy, a wokół nich sytuują się iglaste wydzielenia ciemniejszej fazy, zorientowane prostopadle do powierzchni
macierzystej węglika (rys. 4b). Na granicy międzyfazowej węglik-osnowa wyraźnie widać strefę przejściową.
Równomierne rozmieszczenie cząstek fazy umacniającej w osnowie warunkuje powtarzalne właściwości eksploatacyjne napoin. Podjęto próbę ilościowej
charakterystyki tego rozmieszczenia, wykorzystując

różnicę intensywności kolorów ziaren węglików i osnowy napoin. Do tego celu zaadaptowano komputerowy
program do analizy obrazów metalograficznych MultiScanBase. Badane obrazy mikroskopowe dzielono
na równe obszary i dla każdego z nich wykonano histogram lokalny stopnia szarości oraz określano średnią jasność całego obrazu. Wobec znacznego kontrastu pomiędzy osnową i ziarnami węglików, rozkład jasności i średnia jasność obrazu mogą być miarą rozmieszczenia węglików w osnowie. W histogramie rzędna y pokazuje, ile jest obszarów o jasności wizualizowanej w postaci paska pod osią x. Na rysunkach 5 i 6
przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń dla napoin
umacnianych odpowiednio TiC i Cr3C2. Otrzymane wyniki wskazują, iż rozmieszczenie cząstek fazy umacniającej w osnowie różni się znacznie w poszczególnych próbkach.

W powłokach umacnianych TiC cząstki fazy umacniającej lokują się głównie w obszarze bliskim licu napoiny, natomiast przy linii wtopienia jest ich znacznie
mniej. Wobec tego na histogramach lokalnych widoczna jest rosnąca ilość obszarów o ciemniejszej barwie od
linii wtopienia w kierunku lica powłoki (rys. 5a), a średnia jasność badanych obszarów obrazu zmniejsza się
w kierunku lica (rys. 5b). W napoinach kompozytowych
z Cr3C2 cząstki fazy umacniającej są jaśniejsze od osnowy, co oznacza że im większa jest ilość jasnych obszarów na histogramach lokalnych, tym udział węglików
jest większy. W powłokach tych duże cząstki lokują się
przy linii wtopienia, natomiast mniejsze występują przy
licu warstwy, przy czym ich udział wzrasta (rys. 6a).
W części środkowej napoiny dominują małe, jasne cząstki w kształcie igieł na tle ciemnej osnowy, toteż średnia
jasność z tego obszaru jest najmniejsza (rys. 6b).

a)

a)

b)

Średnia jasność obrazu

b)

Rys. 5. Rozmieszczenie TiC w osnowie napoiny otrzymanej przy natężeniu prądu łuku plazmowego 90 A: a) histogramy rozkładu jasności punktów w zaznaczonych obszarach, b) średnia jasność obszarów funkcji odległości od linii wtopienia
Fig. 5. TiC particles distribution in the matrix in the overlay deposited
by 90 A plasma arc current: a) bar charts of brightness in the marked areas; b) average brightness of areas as function of the distance from the fusion line

Rys. 6. Rozmieszczenie Cr3C2 w osnowie napoiny otrzymanej przy
natężeniu prądu łuku plazmowego 90 A: a) histogramy rozkładu jasności punktów w zaznaczonych obszarach, b) zmiana średniej jasności w funkcji odległości od linii wtopienia
Fig. 6. Cr3C2 particles distribution in the overlay deposited by 90 A
plasma arc current: a) brightness bar charts in the marked areas;
b) average brightness of areas as function of the distance from the
fusion line
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Udział węglików w osnowie, %

Natęzenie prądu, A
Rys. 7. Udział objętościowy TiC i Cr3C2 w osnowie powłok kompozytowych w funkcji prądu napawania
Fig. 7. TiC and Cr3C2 volume content in the matrix of composite overlays versus plasma arc current

Obliczenia udziału objętościowego cząstek fazy
umacniającej w powłokach kompozytowych wykonano,
stosując również program MultiScanBase. Korzystając
z zasady Cavalieriego – Hacquerta, analizę prowadzono na przekrojach poprzecznych. Do badań przygotowano zdjęcia mikrostruktur w formie binarnej, a obliczenia wykonano z całego pola powierzchni przekroju napoin. Otrzymane wyniki udziału fazy umacniającej w funkcji natężenia prądu napawania przedstawiono na rysunku 7.
Na podstawie uzyskanych wyników można ogólnie stwierdzić, iż udział objętościowy TiC zwiększa się
wraz ze wzrostem natężenia prądu, natomiast Cr3C2
maleje.

Dyskusja wyników badań
Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że różny charakter i intensywność oddziaływania TiC i Cr3C2 z osnową stopu Ni podczas procesu napawania plazmowego wpływa istotnie na formowanie się powłok kompozytowych, a następnie na
rozmieszczenie i udział fazy umacniającej w osnowie.
Istotną rolę odgrywają procesy oddziaływania międzyfazowego pomiędzy cieczą i fazą umacniającą, co dokumentują badania modelowe oraz aplikacyjne realnych napoin.
Badania modelowe wykazały, że rozpływność stopu na bazie Ni na podłożach Cr3C2 jest znacznie większa niż na TiC. Świadczy to także o lepszej zwilżalności Cr3C2 stopem Ni. Ponieważ lepsza zwilżalność wynika z większego udziału wiązań metalicznych w węgliku, stąd wniosek, że udział wiązań metalicznych w węglikach metali przejściowych zwiększa się w grupach
od IVB do VIB.
Badania aplikacyjne potwierdzają odmienny charakter oddziaływania ciekłego stopu Ni z węglikami tytanu i chromu. Z badań tych wynika, że warunkiem
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otrzymywania poprawnych napoin z udziałem TiC jest
stosowanie odpowiednio wysokiego natężenia prądu
napawania (≥ 90 A), natomiast powłoki z Cr3C2 formowały się poprawnie w całym zakresie stosowanych
parametrów. Słabsza zwilżalność cząstek TiC ciekłą
osnową negatywnie wpływa na proces formowania
się powłok i jest przyczyną powstawania niezgodności spawalniczych (rys. 2a). Wzrost natężenia prądu
podnosi temperaturę ciekłego jeziorka oraz wydłuża
czas kontaktu z ciekłą osnową, a to sprzyja lepszemu
zwilżaniu cząstek fazy umacniającej. Toteż poprawne
powłoki uzyskuje się, stosując większą energię liniową procesu.
Analiza granicy międzyfazowej węglik-osnowa wykazała, iż w TiC zachodziła penetracja ciekłej osnowy po granicach ziarn i wskutek tego dezintegracja
dużych aglomeratów węglika na mniejsze cząstki
(rys. 4a). Granica międzyfazowa węglik-osnowa jest
ciągła bez wyraźnych stref przejściowych. W napoinach kompozytowych umacnianych Cr3C2 cząstki fazy umacniającej ulegały całkowitemu bądź częściowemu rozpuszczaniu i ponownie krystalizowały z przesyconego roztworu (rys. 4b). Wzdłuż ciągłej
granicy międzyfazowej węglik-osnowa widoczna jest
strefa przejściowa.
Charakter oraz intensywność oddziaływania węglików z ciekłą osnową jest podstawowym czynnikiem wpływającym na ich rozmieszczenie w napoinach kompozytowych. Gdy cząstki węglików są gorzej zwilżane, istnieje tendencja do wypierania ich
z ciekłego jeziorka, gdy zwilżalność jest dobra wówczas są utrzymywane w cieczy. Wyniki badań wykazują, że rozmieszczenie węglików tytanu i chromu
w osnowie napoin istotnie się różni. Cząstki TiC mają
tendencję do lokowania się przy licu powłoki a w napoinach z Cr3C2 duże cząstki lokują się przy linii wtopienia i strefie środkowej.
Wyniki obliczeń udziału objętościowego TiC i Cr3C2
w osnowie powłok kompozytowych wykazują wyraźne
różnice. Wraz ze wzrostem natężenia prądu udział TiC
w osnowie napoin zwiększa się, mimo większego rozcieńczenia powłoki materiałem podłoża i zwiększenia
objętości ciekłego jeziorka, podczas gdy w warstwach
z Cr3C2 zależność ta jest odwrotna. Można to wyjaśnić
słabszym oddziaływaniem TiC z ciekłym stopem Ni
(gorszą zwilżalnością), co początkowo utrudnia wprowadzenie go do ciekłej osnowy. Wzrost natężenia prądu poprzez aktywację cieplną procesu zwilżania powoduje zatrzymywanie coraz większej ilości cząstek TiC
w ciekłej osnowie, kompensując nawet wzrost jej objętości. Należy też pamiętać, iż węglik tytanu ma wyższą
temperaturę topnienia i jest stabilniejszy termodynamicznie, a więc trwalszy w strumieniu plazmy, niż węglik chromu.
W powłokach kompozytowych z węglikiem chromu
wzrost natężenia prądu skutkuje większym rozcieńczeniem napoiny materiałem podłoża oraz intensyfikuje
proces rozpuszczania cząstek węglika, toteż całkowity udział Cr3C2 zmniejsza się.

Wnioski
Węgliki tytanu i chromu wykazują oddziaływanie
z cieczą metaliczną na bazie Ni, przy czym intensywniejsze oddziaływanie, którego miarą może być
rozpływność, występuje w układzie Cr3C2 – stop Ni.
Metoda napawania plazmowego pozwala na
otrzymywanie powłok kompozytowych o osnowie Ni
umacnianych węglikami Ti i Cr z mieszaniny proszków na podłożu ze stali S355J0.
Podczas napawania cząstki węglika tytanu ulegają dezintegracji w wyniku penetracji cieczy po granicach ziarn, przez co powstaje znaczna ilość drobnej frakcji. Natomiast w powłokach z udziałem węglika chromu cząstki fazy umacniającej mają tendencję do rozpuszczania się w ciekłej osnowie. Podczas chłodzenia krystalizują nowe fazy z przesyconego roztworu.

Na granicy międzyfazowej TiC–osnowa Ni nie
tworzą się warstwy przejściowe, w odróżnieniu od
jej granic z Cr3C2.
W napoinach kompozytowych cząstki TiC mają
tendencję do sytuowania się przy licu powłoki, natomiast rozmieszczenie Cr3C2 jest zbliżone do równomiernego.
Ze wzrostem natężenia prądu napawania udział
objętościowy TiC w osnowie wzrasta pomimo większego nadtapiania materiału podłoża, w wyniku intensyfikacji oddziaływania z cieczą poprzez aktywację termiczną. Natomiast w powłokach z Cr3C2 udział
cząstek fazy umacniającej zmniejsza się w miarę
wzrostu energii liniowej, wskutek procesu ich rozpuszczania.
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Selektywne regeneracyjne napawanie
plazmowe warstw Ni-WC na tytanowe
łopatki sprężarki silnika lotniczego
Selective regeneration of Ni-WC layers over titanium-made
compressor blades of aircraft engines by plasma surfacing
Streszczenie
W artykule przedstawiono opracowaną metodę wraz
z wynikami badań napawania mikroplazmowego kompozytowych warstw Ni-WC na półki łopatek sprężarki ze
stopu tytanu. Analizowano strukturę napoin, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu pierwiastków dla okolicy linii wtopienia warstwy kompozytowej w podłoże oraz
granicy międzyfazowej osnowa warstwy – węglik wolframu. Wyniki wskazują na intensywne oddziaływanie cieczy z fazą stałą: podłożem i cząstkami węglika podczas
procesu napawania.

Wstęp
Stopy tytanu ze względu na swoje unikalne właściwości znajdują zastosowanie w wybranych konstrukcjach, w tym w silnikach samolotów odrzutowych. Wytwarzane są z nich m. in. łopatki sprężarek. Przy zachowaniu wysokich właściwości mechanicznych słabszą stroną części wykonanych ze stopów tytanu technologiami odlewania lub przeróbki plastycznej jest niewystarczająca odporność na zużycie ścierne i zmienne naciski.
Jednoprzepływowa sprężarka osiowa jest największym z zespołów silnika odrzutowego, gdzie jest osadzonych 14 stopni łopatek na jednym wale. Łopatki
stopnia zerowego są największe (rys. 1). Aby usunąć
Dr inż. Jerzy Jakubowski, prof. dr hab. Inż.
Jacek Senkara – Politechnika Warszawska,
mgr inż. Piotr Wysocki – Wojskowe Zakłady
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Abstract
The developed method along with results of microplasma surfacing of Ni-WC composite layers onto titanium alloy compressor blades are presented in the article. Structure of overlays were analysed with particular
interest in elements distribution close to the fusion line
of composite layer - substrate as well as in the matrix –
tungsten carbide interface. The results point out an intensive interaction between the melt and the solid phase (substrate and carbide particles) in the course of surfacing process.

lub zmniejszyć naprężenia powstające w czasie pracy
w wyniku wibracji, na części roboczej pióra usytuowane
są miejsca podparcia nazywane półkami. Półki poszczególnych łopatek są spasowane wciskowo z sąsiednimi,
tworząc tzw. bandaż, Takie rozwiązanie konstrukcyjne
pozwala na istotną redukcję drgań łopatek oraz zmianę
charakterystyki wibracyjnej całego zespołu.
Powierzchnia styku półek bandaża jest newralgicznym miejscem konstrukcji, ze względu na charakter
pracy elementu. Pod wpływem dużego momentu obrotowego następuje odkształcanie łopatek, któremu

Rys. 1. Tytanowa łopatka turbiny sprężarki stopnia zerowego:
1 – stopa do mocowania łopatki w zamku tarczy; 2 – pióro; 3 – półka bandaża
Fig. 1. Turbine compressor titanium blade of zero stage: 1 – foot of
disc blade locking; 2 – blade leaf; 3 – shroud plate

próbuje przeciwstawić się powierzchnia stykowa półki
bandaża. W efekcie występują bardzo duże siły tarcia.
Dodatkowo, na skutek zmiennych sił gazodynamicznych oraz z powodu zmiennych prędkości obrotowych
(gwałtownych przyśpieszeń), wspomniane miejsce narażone jest na wysokocyklowe uderzenia (młotkowanie). Łopatki sprężarki wykonane są ze stopu tytanu
WT3-1 (Ti-Al-Mo-Cr) o strukturze dwufazowej α+β, natomiast powierzchnia stykowa półek jest modyfikowana przez naniesienie warstw kompozytowych na osnowie niklu o grubości kilku mm, umacnianych węglikami
wolframu WC i W2C, które spełniają wymagania stawiane przez warunki pracy. Pomimo to, po pewnym
okresie eksploatacji, zachodzi konieczność regeneracji tych warstw (rys. 2).
Po analizie uszkodzeń warstwy wierzchniej i w wyniku przeprowadzonych badań, opracowano w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej metodę selektywnego napawania warstw Ni-WC w miejscach wymagających regeneracji.

na pełzanie i niską gęstość, tytan i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie w lotnictwie. Żarowytrzymały
stop WT3-1 do przeróbki plastycznej opracowany został jako stop wieloskładnikowy w układzie Ti-Al-MoCr-Fe-Si. Należy do grupy martenzytycznych stopów
α+β stosowanych w stanie wyżarzonym jak również po
obróbce cieplnej. Skład chemiczny stopu jest podany
w tablicy I.
Aluminium w stopie stabilizuje i umacnia fazę α,
a także podwyższa temperaturę przemiany fazowej
α→β. Molibden, stabilizując fazę β, ułatwia przeróbkę plastyczną na gorąco oraz zwiększa żarowytrzymałość, szczególnie w obecności krzemu. Pierwiastki eutektoidalne stabilizujące fazę β (Cr i Fe) umacniają zarówno fazę β, jak też fazę α w niskiej i średniej temperaturze.
Stop WT3-1 jest stopem tytanu najczęściej stosowanym w przemyśle szczególnie na części sprężarek
pracujących 6000 h i dłużej w temperaturze do 400°C,
a także w postaci odkuwek na części maszyn pracujące przy dużych obciążeniach. W zależności od przeznaczenia stop ten poddaje się obróbce cieplnej. Do
najczęściej stosowanych należą:
– wyżarzanie izotermiczne: 870÷920°C w ciągu
1÷4 h, dalej 650°C w ciągu 2 h, chłodzenie w powietrzu – podstawowa obróbka części pracujących długotrwale w podwyższonej temperaturze;
– wyżarzanie dwustopniowe: 870÷920°C w ciągu
1÷4 h, chłodzenie w powietrzu, nagrzewanie,
550°C w ciągu 2÷5 h, chłodzenie w powietrzu –
zwiększa stabilność cieplną i właściwości wytrzymałościowe, przy nieznacznym zmniejszeniu plastyczności;
– hartowanie i starzenie: 850÷870°C przez 1 h, hartowanie w wodzie, dalej 400÷600°C w ciągu l÷10 h,
chłodzenie w powietrzu – wzrost wytrzymałości i
twardości;
– obróbka cieplno-mechaniczna: obróbka plastyczna
w 550÷650°C i chłodzenie w powietrzu - dla kucia
łopatek sprężarki uzyskano wzrost właściwości wytrzymałościowych o 20÷30%.

Stop tytanu WT3-1
– właściwości i zastosowanie

Opracowanie metody
nakładania warstw Ni-WC

Ze względu na swoje właściwości: wysoką wytrzymałość, odporność na korozję, zdolność nośną w temperaturze podwyższonej i kriogenicznej, odporność

Przeprowadzona analiza właściwości stopu
WT3-1 wskazuje na możliwość krótkotrwałego, lokalnego nagrzewania półki bez znaczącej utraty

Rys. 2. Powierzchnia półki łopatki sprężarki stopnia 0 po eksploatacji. Widoczne uszkodzenia warstwy wierzchniej
Fig. 2. Surface of compressor turbine blade of 0 stage after operation. Degradation of surface layer is visible

Tablica I. Skład chemiczny stopu tytanu WT3-1 w % wag.
Table I. Chemical composition of WT-3-1 titanium alloy in wt. %
Ti
Reszta

Al

C

Si

Fe

N

O

H

Cr

Mo

5,5÷6,5

0,10<

0,2÷0,4

0,2÷0,7

0,05<

0,15<

0,012<

0,8÷2,3

2,0÷3,0
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właściwości materiału samej łopatki, a więc na nakładanie warstwy powierzchniowej poprzez zastosowanie jednej z metod spawalniczych, wykluczając zabiegi lutowania piecowego warstw do podłoża. Możliwości
sterowania energią liniową źródeł spawalniczych oraz
podawania materiału dodatkowego ograniczały wybór
metody. Podczas prowadzonych prób zwracano uwagę na:
– wielkość i kształt modyfikowanej powierzchni,
– dodatkową ochronę w czasie nakładania warstwy
i jej chłodzenia,
– sposób podawania materiału dodatkowego,
– stopień wymieszania warstwy z podłożem,
– zmiany w SWC.
Badano procesy klasycznego napawania plazmowego (PPTAW), napawania elektrodą otuloną i napawania gazowego. Jednak niewielka powierzchnia półek (ok. 70 mm2, średnia objętość napoin 210 mm3) jej
specyficzny, elipsoidalny kształt i zbyt szeroka SWC
spowodowały eliminację wymienionych metod. Skoncentrowano się więc na metodzie napawania przy pomocy palnika mikroplazmowego (plazma-TIG).
Podczas prowadzenia prób napawania mikroplazmowego napotkano na wiele trudności technicznych
i technologicznych. Dużym problemem okazał się sposób podawania materiału dodatkowego na nadtapiane podłoże, ochrona jeziorka spawalniczego i stabilność procesu z natury o niskiej energii liniowej, zakłócana dostarczaniem znacznych ilości materiału warstwy. Badano wprowadzanie go w postaci mieszaniny

proszków stopu Ni i węglika WC z podajnika, nakładania na podłoże specjalnej pasty z następującym
jej przetapianiem, natapiania kompozytowego pręta
Ni-WC uprzednio wykonanego w piecu próżniowym.
Badano możliwości procesu w szerokim zakresie parametrów technologicznych, w tym ciągłego i impulsowego prądu napawania.
Udało się osiągnąć zadowalające i powtarzalne wyniki. Wykonano specjalne oprzyrządowanie w postaci
komory argonowej i uchwytu–przyrządu mocującego,
chłodzonego wodą, z dodatkowym nadmuchem. Metoda umożliwia uzyskiwanie odpowiedniego rozkładu
ciepła, właściwe formowanie kształtu napoiny, zachowanie struktury kompozytowej z równomiernym rozkładem fazy umacniającej, ochronę materiału łopatki
przed nadmiernym nagrzewaniem, a także możliwość
sterowania parametrami procesu w wygodnym „oknie
technologicznym”, w tym dla prądu napawania w zakresie 35÷50 A. Napoiny mają zadowalające wielkości
naddatków na krawędziach przewidzianych na obróbkę mechaniczną. Przykładowe elementy pokazano na
rysunku 3.

Rys. 3. „Surowe” napoiny Ni-WC na półkach łopatek turbiny przed
operacją szlifowania
Fig. 3. Raw Ni-WC layers over turbine blade plates prior to grinding

Rys. 4. Struktura kompozytowa warstw napawanych, dobre połączenie z podłożem
Fig. 4. Composite structure of overlays. Correct joint with the substrate
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Badania warstw napawanych
Na rysunku 4 przedstawiono strukturę warstw
Ni-WC. Rysunki przedstawiają kompozytowy charakter napoin. Widoczne są duże, nieregularne cząstki

Rys. 5. Granica międzyfazowa węglik WC (z prawej)–osnowa Ni
Fig. 5. WC carbide (right)–Ni matrix interface

węglika na tle osnowy niklowej. Granica pomiędzy
warstwą i podłożem jest ciągła, bez niezgodności
spawalniczych.
Kluczowym zagadnieniem w przypadku materiałów kompozytowych jest adhezja pomiędzy cząstkami
umacniającymi i osnową warstwy. Na rysunku 5 przedstawiono okolice granicy pomiędzy tymi fazami przy

Al

Ti

Ni

W

Rys. 6. Granica napoina – podłoże: struktura i rozkład podstawowych pierwiastków wzdłuż zaznaczonej, prostopadłej do niej linii
analizy
Fig. 6. Overlay – substrate boundary: structure and distribution of
main elements along the perpendicular to it marked line of analysis

dużym powiększeniu. Granica jest ciągła, widoczna
jest wąska strefa przejściowa. Osnowa warstwy ma budowę dwufazową. Po drugiej stronie granicy, po stronie węglika, widoczne są drobne wydzielenia. Rysunek dokumentuje skomplikowaną budowę złącza, jednak charakter granicy węglik–osnowa nie budzi wątpliwości z punktu widzenia jej ciągłości i zdolności
do przekazywania obciążeń.
Podjęto próbę dokładniejszej charakterystyki granic
warstwa–podłoże i węglik wolframu–osnowa warstwy,
dla określenia charakteru oddziaływania faz stałych
(podłoża i cząstek węglika) z cieczą–osnową niklową rozcieńczaną nadtapianym podłożem tytanowym
w trakcie procesu napawania. W tym celu wykonano analizę struktury z wykorzystaniem polowego emisyjnego mikroskopu skaningowego wyposażonego w
spektrometr z dyspersją długości fali (WDS). Wykonano analizę ilościową punktową, liniową oraz jakościową powierzchniową stężeń powierzchniowych, wzdłuż
linii analizy pierwiastków: Ni, W, Ti, Al, O, Cu, C. Badania przeprowadzono dla obszaru podłoże-linia wtopienia-nałożona warstwa kompozytowa, oraz z obszaru osnowa–pojedyncza cząstka węglika wolframu. Wybrane wyniki analizy pokazano na rysunku 6 i 7.

Ni

Ti

W

C

Rys. 7. Okolice granicy międzyfazowej węglik wolframu–osnowa
warstwy i rozkłady liniowe wybranych pierwiastków wzdłuż zaznaczonej linii analizy
Fig. 7. Area close to the tungsten carbide–matrix of layer boundary
and linear distributions of selected elements along the marked line
of analysis
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Na rysunku 6 widoczne jest liniowy rozkład stężenia podstawowych pierwiastków wzdłuż zaznaczonej linii analizy, prostopadle do granicy warstwa – podłoże. Na
samej granicy wyróżnić można wąską strefę pośrednią.
Jest ona zbudowana z tytanu, niklu i wolframu. Wszystkie
te pierwiastki mają silne powinowactwo metalurgiczne do
siebie, o czym świadczy fakt, iż ich diagramy równowagi
fazowej zawierają roztwory stałe i fazy międzymetaliczne, a także wysokie wartości ich ciepła tworzenia. Podłoże ze stopu WT3-1 ulega modyfikacji w strefie przyległej
do granicy z nałożoną warstwą, gdzie widoczny jest wyraźny rozrost ziarna na grubości do ok. 200 µm. Pojawiają się tam także fazy Ti-Al. Al w stopie wyjściowym znajduje się w roztworze, ale pod wpływem ciepła procesu, w
pobliżu linii wtopienia zachodzi wykrystalizowanie wspomnianych wyżej faz. Jest to termodynamicznie uzasadnione, gdyż energie swobodne ich tworzenia są wysokie.
Osnowa napoiny przyległa do linii wtopienia ma złożony skład chemiczny i strukturalny. Jest wyraźnie wzbogacona w Ti oraz Al (składniki podłoża), w roztworze stałym zawiera także wolfram. Świadczy to niewątpliwie, iż
w trakcie napawania podłoże jest nadtapiane i jego składniki ulegają wymieszaniu z ciekłą osnową na bazie niklu.
Dochodzi również do destrukcji cząstek węglika drogą intensywnego rozpuszczania się w cieczy, przy czym zarówno wolfram jak i węgiel przechodzą do roztworu.

Drugim interesującym obszarem są okolice granicy międzyfazowej węglik wolframu – osnowa warstwy. Przedstawiona wcześniej granica warstwa –
podłoże miała charakter makroskopowy i tworzyła
się wskutek nadtapiania tego ostatniego i mieszania
się ciekłego stopu tytanu ze stopem niklu, natomiast
granice pomiędzy węglikiem i osnową są płaszczyznami oddziaływania zakrzywionych cząstek fazy
umacniającej kompozytu o wymiarach dziesiątków mikrometrów z otaczającą te cząstki cieczą na
osnowie niklu. Na rysunku 7 pokazano strukturę takiej granicy i rozkłady liniowe najważniejszych pierwiastków. Profil stężenia wolframu wskazuje na destrukcję i rozpuszczanie się węglika w cieczy. W warstwie przejściowej sytuuje się ponadto tytan z podłoża, który jest powierzchniowo aktywny na tej granicy. Drobne wydzielenia blisko granicy, wewnątrz
cząstek WC, są kryształkami węglika chromu, który w warunkach procesu dyfunduje przez granicę
z ciekłego roztworu, wypierając wolfram ze związku z węglem. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego znacznie wyższe powinowacwo chemiczne do tego pierwiastka. Charakter granicy wskazuje na skomplikowane, intensywne oddziaływanie
międzyfazowe w wieloskładnikowym układzie.

Wnioski
Opracowano metodę regeneracji kompozytowej
warstwy wierzchniej Ni - WC tytanowych półek łopatek turbiny silnika odrzutowego przy zastosowaniu
napawania mikroplazmowego.

Wyniki badań strukturalnych i rozkładu pierwiastków okolicy linii wtopienia warstwy kompozytowej
w podłoże oraz granicy międzyfazowej osnowa warstwy
–węglik wolframu wskazują na intensywne oddziaływanie cieczy z fazą stałą podczas procesu napawania.
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PRZERWA NA OBIAD

Andrzej Klimpel
Agnieszka Rzeźnikiewicz

Technologia naprawy uchwytów
klapy dużej biernej silnika odrzutowego RD-33
RD-33 jet engine large passive flap handles repair technology
Streszczenie
Badania uszkodzeń uchwytów klapy dużej biernej
silnika wykazały, że naprawa tych elementów wymaga opracowania warunków technologicznych napawania automatycznego plazmowego PTA oraz napawania
laserowego HPDL materiałami dodatkowymi zapewniającymi zwiększoną odporność na zużycie ścierne metal-metal, w stosunku do materiału podłoża. Wstępne
próby napawania plazmowego PTA oraz napawania laserowego HPDL wykazały, że można uzyskać napoiny
wysokiej jakości. Przez odpowiedni dobór parametrów
napawania możliwe jest sterowanie wymiarami napoin
oraz udziałem materiału podłoża w napoinie. Wykonano również badania odporności na zużycie ścierne połączenia metal-metal zgodnie z normą ASTM G99. Wyniki
badań tribologicznych wykazały, że warstwa napawana
laserowo z dodatkiem proszku 50%Ti-50%WC spełnia
wszystkie warunki i jest prawie 124 razy bardziej odporna na zużycie ścierne typu metal-metal niż powierzchnia
nieutwardzona.

Wstęp
Lotnicze silniki odrzutowe pracują w warunkach
losowo zmiennych obciążeń dynamicznych (udarowych i zmęczeniowych), w temperaturze przekraczającej 1000oC i przy jednoczesnym oddziaływaniu zjawisk zużycia ściernego i erozji, pełzania, starzenia, kawitacji i korozji (głównie gazowej) [1÷3]. W celu zapewnienia możliwie najwyższej trwałości części lotniczych silników odrzutowych, wykonane są one głównie z nadstopów niklu, nadstopów kobaltu oraz stopów tytanu. Materiały te cechują się wysoką wytrzymałością, bardzo dobrą żaroodpornością i żarowytrzymałością (nadstopy niklu i kobaltu), odpornością na zużycie kawitacyjne, korozję i erozję oraz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż. Agnieszka Rzeźnikiewicz – Politechnika Śląska, Gliwice.

Abstract
Tests of handles of large passive flap, showed that
the repair of these elements requires the development
of technological conditions of automatic plasma PTA surfacing and HDPL laser surfacing with filler materials ensuring increase resistance to wear of metal-metal, relative to the substrate material. Trial attempts of PTA plasma surfacing and HPDL laser surfacing showed that there is a range of parameters to obtain high-quality padding
welds. By appropriate parameters it is possible to control
the padding weld dimensions and the participation of substrate material in the padding weld. There is also carried
out the wear resistance of metal-metal in accordance with
ASTM G99 tests. Tribological test results showed that
the layer made with the use of laser and powder, 50%Ti
50% WC meets the best conditions and is almost 124 times more resistant to metal-metal abrasive wear than the
unhardened surface.

wysoką odpornością na pękanie gorące, zmęczeniowe i kruche [4÷7]. Pomimo tak dobrych właściwości
eksploatacyjnemu, części silników odrzutowych ulegają zużyciu objawiającemu się głównie w postaci
pęknięć lub utraty masy.
Z uwagi na szczególne warunki pracy lotniczych
silników odrzutowych, bez względu na rzeczywisty stan zużycia silnika, zgodnie z wymogami producenta, silniki te muszą być poddawane okresowym przeglądom i remontom. Bardzo wysoki koszt
części z nadstopów niklu i kobaltu oraz stopów tytanu, a jednocześnie rosnący poziom jakości nowoczesnych spawalniczych technologii naprawczych sprawia, że światowy przemysł lotniczy coraz powszechniej stosuje do naprawy zużytych części silników lotniczych technologie spawania, napawania i natryskiwania cieplnego [2, 8]. Producenci silników lotniczych dokładnie określają wymagania jakościowe
spawalniczych prac naprawczych, czego przykładem
jest np. specyfikacja firmy Pratt & Whitney – naprawy
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odlewów łopatek z nadstopów niklu: Specification –
CPW 685 – Micro – weld repair of turbine vane and
vane segment castings [9]. Jednak szczegółowe warunki technologiczne spawalniczych prac naprawczych części silników lotniczych są z reguły zastrzeżone jako tajemnica handlowa. Typowe wady eksploatacyjne części silników lotniczych to pęknięcia wewnętrzne i zewnętrzne, o charakterze zmęczeniowm powstałe pod wpływem znacznych i zmiennych obciążeń eksploatacyjnych silników. Drugą, ważną grupą wad są
ubytki materiału o różnym kształcie i objętości powstałe
w wyniku zużycia pod wpływem łącznego lub oddzielnego oddziaływania zjawisk tarcia, erozji, korozji, kawitacji itd. Stopień zużycia decyduje o dalszej naprawie lub złomowaniu i wymianie na nową część.
W artykule opisano badania nad opracowaniem warunków technologicznych naprawy uchwytów klapy dużej biernej.

dwa uchwyty ze stopu WT-20 i dwanaście zaczepów
wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanych ze stopu OT4-1. Klapy zamocowane są w konstrukcji silnika
RD-33 za pomocą sworzni ze stopu niklu HN77TJUR
(rys. 1). Praca w wysokiej temperaturze przy losowo
zmiennych obciążeniach dynamicznych i jednoczesnym oddziaływaniu tarcia metal-metal sprawia, że następuje intensywne zużycie ścierne obu uchwytów mocujących (rys. 2). Badania uszkodzeń uchwytów klapy dużej biernej wykazały, że ich naprawa wymaga
opracowania warunków technologicznych napawania
automatycznego plazmowego PTA oraz napawania
laserowego HPDL materiałami dodatkowymi zapewniającymi zwiększoną odporność na zużycie ścierne
a)

Przebieg badań
Klapy duże bierne silnika RD-33 wykonane są ze
stopu tytanu WT-20 i OT4-1, jako złożona, płaska
konstrukcja spawano-nitowana, w której do blachy płata klapy wykonanej ze stopu WT-20 przytwierdzone są

b)

Rys. 1. Klapa duża bierna silnika odrzutowego RD-33 samolotu
MIG 29, ze stopu tytanu WT-20
Fig. 1. View of jet engine RD-33 large passive flap from MIG 29,
WT-20 titanium alloy made
a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Ubytki w uchwytach mocujących klapy dużej biernej silnika
RD-33 powstające na skutek zużycia ściernego: 1 – w obszarze półki górnej uchwytu, 2 – wokół półki dolnej uchwytu, 3 – w bocznej części otworu ucha uchwytu, 4 – w wewnętrznym obszarze ucha uchwytu
Fig. 2. Abrasive wear defects in the large passive flap handles of
RD-33 jet engine: 1 – in the upper handle plate, 2 – in the bottom
handle plate, 3 – side of the lifting ear of the handle, 4 – in the inner
of the lifting ear of the handle
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Rys. 3. Stanowiska badawcze do spawania automatycznego: a) plazmowego: 1 – komputer sterujący stanowiskiem, 2 – podajnik drutu, 3 – stół, 4 – palnik plazmowy, 5 – butle z gazem, 6 – urządzenie
Eutronic GAP 2001DC, 7 – materiał dodatkowy podawany w postaci drutu; b) laserem HPDL: 1 – butle z gazem osłonowym (argon),
2 – głowica laserowa, 3 – talerzowy podajnik proszku, 4 – butla gazu
transportującego proszek (argon), 5 – dysza podawania proszku,
6 – dysza gazu osłonowego, 7 – spawalniczy stół sterowany komputerowo, 8 – komputer sterujący stanowiskiem
Fig. 3. View of test stations for automatic welding: a) plasma:
1 – control computer controller, 2 – wire feeder, 3 – table, 4 – plasma
torch, 5 – gas cylinders, 6 – GAP 2001DC Eutronic device, 7 – wire
filler material; b) HPDL laser: 1 – gas cylinders (argon), 2 – laser
head, 3 – powder disc tray feeder, 4 – gas cylinder for powder supply
(argon), 5 – powder feed nozzle, 6 – shielding gas nozzle, 7 – computer-controlled welding table, 8 – computer controller

Tablica I. Skład chemiczny stopu tytanu WT-20 i GRADE -5 oraz materiałów dodatkowych w postaci drutu z tytanu technicznego GRADE -2
i proszku z tytanu technicznego Amperit 155
Table I. Chemical composition of WT-20 and GRADE -5 titanium alloys, GRADE -2 titanium wire filler material and Amperit 155 titanium powder filler material
Nazwa
stopu

Zawartość pierwiastków. % wag.
Al

Mo

WT-20

5,5÷7,5

0,5÷2,0

GRADE-5

5,5÷6,75

-

-

-

0,1

0,1

GRADE-2
Amperit 155

Ti

I

Zr

reszta

0,8÷1,8

1,5÷2,5

reszta

3,5÷4,5

-

reszta

-

-

0,1

reszta

-

-

-

połączenia metal-metal w stosunku do materiału podłoża (rys. 3). W procesie automatycznego napawania
plazamowego PTA jako materiał dodatkowy zastosowano drut z tytanu technicznego Ti-GRADE 2 o średnicy 1,2 mm, natomiast w procesie spawania laserowego
HPDL jako materiał dodatkowy zastosowano proszek
z tytanu technicznego o czystości 99,6% i ziarnistości
45÷50 μm. W celu rozszerzenia możliwych do zastosowania materiałów dodatkowych o materiały na osnowie kobaltu, cechujące się wysoką twardością stopiwa
(ok. 40÷45 HRC), wykonano badania wpływu parametrów procesu napawania laserem HPDL proszkiem ze
stopu kobaltu T400 na kształt i jakość prostych ściegów napoin (tabl. I). Dalsze badania procesu napawania laserowego HPDL przeprowadzono wykonanym we własnym zakresie proszkiem cermetalowym
50%Ti-50%WC.
W celu opracowania warunków technologicznych
automatycznego napawania naprawczego plazmowego PTA konstrukcji klapy dużej biernej silnika, przeprowadzono wstępne próby napawania plazmowego PTA
prostych ściegów napoin drutem z tytanu technicznego GRADE 2 o średnicy 1,2 mm, na dokładnie oczyszczonej powierzchni blach ze stopu tytanu GRADE 5 o
grubości 2 mm. Badania wizualne oraz metalograficzne wykazały, że opracowane warunki technologiczne
napawania plazmowego PTA drutem z tytanu technicznego GRADE 2 umożliwiają wykonanie wysokiej jakości prostych ściegów napoin w dużym zakresie szerokości ściegu (3,50÷7,45 mm) i wysokości nadlewu
(0,88÷1,84 mm).
Badania procesu napawania laserowego HPDL
proszkiem z tytanu technicznego AMPERIT 155, blach
ze stopu tytanu GRADE 5 o grubości 2 mm wykazały, że jest możliwe uzyskanie prostych ściegów napoin o wysokiej jakości. Dobierając odpowiednie parametry napawania, można wykonać napoiny o wysokości nadlewu 0,48÷1,15 mm, szerokości lica 3,01÷6,38
mm, głębokości wtopienia 0,17÷0,64 mm oraz udziale
materiału podłoża w napoinie 14÷61%.
W celu rozszerzenia możliwych do zastosowania materiałów dodatkowych o materiały na osnowie kobaltu, cechujące się wysoką twardością stopiwa, rzędu 40÷45 HRC, przeprowadzono badania wpływu parametrów procesu napawania laserem
HPDL proszkiem ze stopu kobaltu T400, na kształt
i jakość prostych ściegów napoin, na powierzchni

C

Fe

Si

O

N

H

Mg

Mo

0,1

0,3

0,15

0,08

0,25

-

0,15

0,05

0,02

-

-

0,2

0,05

0,02

-

-

0,3
0,3

-

0,25

0,03

-

-

-

0,1

0,4

0,1

0,1

0,2

0,1

blachy ze stopu tytanu WT-20 grubości 6 mm. Uzyskano napoiny o poprawnym kształcie. Odnotowano
znaczny wzrost twardości metalu napoiny – 1000÷1150
HV1,0. Tak znaczny wzrost twardości napoin został
spowodowany dyspersyjnymi wydzieleniami bardzo
twardego węglika tytanu oraz prawdopodobnie umocnieniem osnowy tytanem.
Dalsze badania procesu napawania laserowego
HPDL przeprowadzono z wykonanym we własnym zakresie proszkiem cermetalowym 50%Ti-50%WC. Na
podstawie badań wizualnych, penetracyjnych oraz metalograficznych wykazano, że w stosunkowo szerokim
zakresie parametrów możliwe jest wykonanie prostych
ściegów napoin wysokiej jakości. W procesie napawania
płytek ze stopu tytanu WT-20 grubości 6 mm uzyskano
proste ściegi napoin o szerokości lica 6,12÷6,43 mm,
wysokości nadlewu 0,21÷0,76 mm, głębokości wtopienia 0,38÷0,97 mm oraz udziale materiału podłoża
w napoinie 46÷67% (tabl. II, rys. 4). Procentowy udział
sferycznych węglików wolframu w twardej osnowie stopu tytanu jest zależny od energii liniowej napawania laserowego i wynosi 6÷26% (tabl. II). Ponieważ w procesie napawania laserowego następuje częściowy rozpad węglików WC, wolfram i węgiel umacniają osnowę i w efekcie twardość HRC zmierzona na powierzchni lica napoin oraz twardość HV1,0 zmierzona na przekroju poprzecznym napoin jest na tym samym poziomie, w zakresie 54÷60 HRC i 413÷462 HV1,0, znacznie powyżej twardości materiału podłoża. W przypadku napawania laserowego HPDL, proszkiem cermetalowym 50%Ti-50%WC, próbek wyciętych z blachy ze stopu tytanu GRADE 5 grubości 2 mm, uzyskano proste ściegi napoin wysokiej jakości o szerokości lica napoiny 5,16÷6,13 mm, wysokości nadlewu
0,47÷0,77 mm, głębokości wtopienia 0,45÷1,05 mm
oraz udziale materiału podłoża w napoinie 55÷65%
(tabl. III, rys. 4). Wyższy udział materiału podłoża
w napoinie w stosunku do napoin wykonanych na płytce ze stopu tytanu WT-20 o grubości 6,0 mm, wynika
ze znacznie mniejszej pojemności cieplnej blachy ze
stopu tytanu GRADE 5 o grubości tylko 2,0 mm.
Wykonano badania technologii stopowania laserowego HPDL proszkiem sferycznym węglika wolframu WC o ziarnistości 100÷150 μm powierzchni próbek wyciętych z blachy GRADE -5 grubości 2 mm
oraz płytek ze stopu WT-20 grubości 6,0 mm. Badania jakości, wymiarów geometrycznych i twardości
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ściegów wzbogaconych WC na podłożu ze stopu tytanu WT-20 wykazały, że ściegi napawane w zakresie
parametrów optymalnych, są wolne od wad wewnętrznych i zewnętrznych, a rozkład sferycznych węglików wolframu WC jest równomierny na całej powierzchni przekroju poprzecznego ściegu przetopienia

(rys. 5). Pomimo wysokiej twardości ściegów stopowanych węglikiem wolframu WC, ich twardość na powierzchni lica mieści się w granicach 40÷50 HRC, a mikrotwardość HV0,1, mierzona na przekroju poprzecznym ściegów, w zakresie 350÷400 HV0,1. Możliwe jest
wykonanie prostych ściegów stopowanych o szerokości

Tablica II. Wpływ parametrów napawania laserowego HPDL proszkiem cermetalowym 50%Ti-50%WC* płytki ze stopu tytanu WT-20 o grubości 6 mm, na jakość i kształt prostych ściegów napoin oraz udział materiału podłoża w napoinie (rys. 4)
Table II. Parameters influence of HPDL laser surfacing of 6 mm thick WT-20 titanium alloy plates with the use of 50%Ti-50%WC* cermets powder on the quality and shape of straight bead of padding welds and participation of substrate material in the padding welds (fig. 4)
Ozn. napoiny

Moc wiązki, kW

Prędkość podawania proszku, g/min

Szerokość lica
mm

Wysokość nadlewu
mm

Głębokość wtopienia, mm

U
%

Udział WC w
napoinie, %

W1

1,2

8,72

6,12

0,21

0,38

64

26,44

W2

1,4

14,0

6,15

0,61

0,53

46

26,44

W3

1,8

14,0

6,38

0,76

0,81

52

15,42

W4

2,0

14,0

6,43

0,48

0,97

67

5,95

Uwagi: Prędkość napawania 200 mm/min. Długość ogniskowej 82 mm. Wymiary ogniska wiązki laserowej 1,8x6,8 mm.
* Ziarnistość proszku 50%Ti-50%WC – 45÷150 μm.
Tablica III. Wpływ parametrów napawania laserowego HPDL proszkiem cermetalowym 50% Ti +50% WC płaskich próbek ze stopu tytanu
GRADE 5 o grubości 2 mm, na jakość prostych ściegów napoin oraz kształt, udział materiału podłoża w napoinie (rys. 4)
Table III. Parameters influence of HPDL laser surfacing of 2 mm thick GRADE 5 titanium alloy plates with the use of 50%Ti+50%WC cermets powder on the quality and shape of straight bead of padding welds and participation of substrate material in the padding welds (fig. 4)
Ozn. napoiny

Moc wiązki
kW

Prędkość podawania
proszku, g/min

Szerokość lica
mm

Wysokość nadlewu, mm

Głębokość wtopienia, mm

U
%

G1

1,2

12,2

5,74

0,77

0,82

59

G2

1,4

15,8

5,84

0,62

0,78

58

G3

1,4

8,7

6,13

0,73

1,05

65

G4

1,0

8,7

5,16

0,47

0,45

55

Uwagi: Napawanie w kierunku prostopadłym do szerszego boku ogniska wiązki laserowej o wymiarach 1,8x6,8 mm. Długość ogniskowej 82 mm. Natężenie przepływu gazu osłonowego 15 l/min. Natężenie przepływu gazu podającego proszek 8 l/min. Prędkość napawania 200 mm/min.
Tablica IV. Wpływ parametrów procesu stopowania laserem HPDL proszkiem sferycznym węglika wolframu WC powierzchni blachy ze stopu
tytanu GRADE 5 o grubości 2 mm, na kształt i jakość prostych ściegów stopowania (rys. 5)
Table IV. Parameters influence of HPDL laser WC spherical powder alloying of 2 mm thick GRADE -5 titanium alloy plates on the quality and
shape of straight bead of padding welds (fig. 5)
Oznaczenie ściegu
stopowania

Moc wiązki
kW

Natężenie podawania proszku, g/min

Prędkość stopowania, m/min

Szerokość lica
mm

Głębokość
stopowania mm

W1

1,2

13,5

200

6,03

1,0

W2

1,4

13,5

200

6,41

1,33

W6

1,2

29,5

300

5,72

0,68

W7

1,2

29,5

400

5,34

0,53

Uwagi: Wiązka laserowa o wymiarach 1,8x6,8 mm ogniskowana na powierzchni stopowanej blachy, długość ogniskowa wiązki laserowej
82 mm. Osłona obszaru stopowania – argon o natężeniu przepływu 15 l/min, osłona wleczona – argon.
Tablica V. Wpływ parametrów stopowania laserowego HPDL proszkiem sferycznym węglika wolframu WC powierzchni płytki ze stopu tytanu
WT-20 o grubości 6 mm na kształt i jakość prostych ściegów stopowanych (rys. 5)
Table IV. Parameters influence of HPDL laser WC alloying of 2 mm thick WT-20 titanium alloy plates on the quality and shape of straight bead
of padding welds (fig. 5)
Oznaczenie ściegu
stopowania

Moc wiązki
kW

Natężenie podawania proszku, g/min

Prędkość stopowania, m/min

Szerokość lica
mm

Głębokość wtopienia, mm

Udział WC
%

S7

1,4

9,15

0,80

4,56

0,35

3,85

S8

1,6

9,15

0,80

4,01

0,39

3,70

S9

1,6

12,67

0,80

5,01

0,44

8,18

S11

1,6

23,23

0,80

5,35

0,61

14,80

Uwagi: Długość ogniskowej 82 mm. Wymiary ogniska wiązki laserowej 1,8x6,8 mm. Natężenie przepływu gazu osłonowego 20 l/min.
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Rys. 4. Makrostruktura prostych ściegów napoin wykonanych laserem HPDL proszkiem cermetalowym 50%Ti-50%WC, na powierzchni blachy ze stopu tytanu WT-20 grubości 6 mm oraz na powierzchni
blachy ze stopu tytanu GRADE -5 grubości 2 mm
Fig. 4. Macrostructure of straight bead of padding welds made with
the use of HPDL laser and 50%Ti-50%WC cermet powder on the surface of 6 mm thick WT-20 titanium alloy plates and 2 mm thick GRADE-5 titanium alloy plates

Rys. 5. Makrostruktura ściegów stopowanych laserowo HPDL węglikiem wolframu WC, powierzchni blachy ze stopu tytanu WT-20 grubości 6 mm oraz na powierzchni blachy ze stopu tytanu GRADE -5
grubości 2 mm
Fig. 5. Macrostructure of WC alloyed bead of padding welds made
with the use of HPDL laser on the surface of 6 mm thick WT-20
titanium alloy plates and 2 mm thick GRADE -5 titanium alloy plates

w zakresie 5,3÷6,4 mm i grubości 0,5÷1,3 mm (tabl. IV,
rys. 5). W przypadku ściegów stopowanych powierzchni blach ze stopu tytanu WT-20 o grubości 6 mm badania wizualne, penetracyjne i metalograficzne wykazały, że możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości ściegów
stopowanych, wolnych od jakichkolwiek wad wewnętrznych. Przez odpowiedni dobór parametrów stopowania
laserowego HPDL, proszkiem WC, możliwe jest uzyskanie ściegów o szerokości 4,0÷5,3 mm i grubości
0,3÷0,6 mm. Pomimo ograniczonej zawartości węglików
wolframu WC w osnowie tytanowej, w zakresie 3,7÷15%
(tab. V), struktura ściegów przetopienia została znacznie
utwardzona rozpuszczonym w niej wolframem i węglem,
a wskutek tego twardość lica ściegów stopowanych mieści się w granicach 51÷58 HRC, na przekroju poprzecznym twardość osnowy wynosi 330÷360 HV0,3.

Badania nad opracowaniem warunków technologicznych napawania naprawczego plazmowego PTA
oraz laserowego HPDL wytarć uchwytów klapy wykazały, że najwyższą jakość napoin naprawczych uzyskano w przypadku technologii napawania laserem HPDL
i stąd też badania odporności na zużycie ścierne
przeprowadzono na powierzchni warstw wierzchnich napawanych proszkiem cermetalowym 50%Ti+50%WC oraz warstw stopowanych sferycznym węglikiem wolframu za pomocą lasera HPDL oraz próbki porównawczej ze stopu tytanu GRADE 5 (rys. 7,
tab. VI).
Wykonane badania odporności na zużycie ścierne
typu metal-metal wykazały najwyższą odporność napoin napawanych laserem HPDL proszkiem cermetalowym 50%Ti–50%WC – aż 124 razy większą od odporności na zużycie ścierne materiału podłoża ze stopu tytanu GRADE 5 (tabl. VI, rys. 8). Warstwa stopowana sferycznym węglikiem wolframu WC pomimo wysokiej twardości lica, porównywalnej do twardości lica napoin wykonanych proszkiem ceremtalowym
50%Ti–50%WC, charakteryzuje się niewiele wyższą
(1,3 razy) odpornością na zużycie ścierne metal-metal
od materiału podłoża. Tak duża różnica odporności na
zużycie ścierne napoin i warstw stopowanych wynika z
mniejszej grubości warstwy stopowanej oraz mniejszego udziału objętościowego sferycznych węglików wolframu w warstwie stopowanej laserowo HPDL (rys. 9).

Badania odporności na zużycie
ścierne połączenia metal-metal
Badanie odporności na zużycie ścierne połączenia
metal-metal wykonano metodą „Pin-on-Disk” wg normy ASTM G99-95A: „Standard Test Method for Wear
Testing with Pin-on-Disk Apparatus” na nowoczesnym
stanowisku badawczym sterowanym komputerowo,
T-01M firmy iTeE-PiB (rys. 6).
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Rys. 6. Stanowisko do badania tarcia i zużycia materiałów konstrukcyjnych metodą kula-tarcza (ang. pin-on-disk): 1 – sterownik/komputer BT-01 z zainstalowanym programem pomiarowo-rejestrującym,
2 – cyfrowy wzmacniacz pomiarowy SPIDER 8, 3 – monitor, 4 – siłomierz, 5 – obciążniki, 6 – przeciwwaga, 7 – tribometr T-01M
Fig. 6. The station of the friction and wear testing of construction materials by a pin-on-disk method: 1 – driver / BT-01 computer with measurement-recording software, 2 – digital measuring amplifier SPIDER 8, 3 – monitor, 4 – dynamometer, 5 – weights, 6 – counterweight, 7 – tribometer T-01M

Rys. 8. Porównanie stopnia odporności na zużycie warstw stopowanych oraz napawanych laserem HPDL względem powierzchni próbki
ze stopu tytanu GRADE 5 oraz ich twardości HRC (tabl. IV)
Fig. 8. Comparison of resistance to abrasive wear of HPDL laser alloying and surfacing layers to the surface of GRADE 5 titanium alloy
samples and the hardness of HRC (Tabl. IV)
a)

b)

Rys. 7. Widok lica ściegu stopowanego i lica napoin po badaniach
wizualnych i badaniach penetracyjnych próbek przeznaczonych do
badań odporności na zużycie ścierne typu metal–metal
Fig. 7. View of alloyed face of the bead and the face of the padding
weld after visual assessment and penetration testing of samples for
metal-metal resistance to abrasive wear testing

Rys. 9. Makrostruktura ściegów stopowanych laserem HPDL proszkiem sferycznym węglika wolframu (WC) (a) oraz napoin napawanych laserem HPDL proszkiem 50%Ti +50%WC (b)
Fig. 9. Macrostructure of HPDL laser WC spherical powder alloyed beads and padding weld surfaced by HPDL laser (a) and
50% Ti–50% WC powder (b)

Tablica VI. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne typu metal–metal warstwy stopowanej laserem HPDL proszkiem sferycznym WC
oraz napawanych laserem HPDL proszkiem cermetalowym 50%Ti-50%WC (rys. 7, 8)
Table VI. Results of tests for metal-metal resistance to abrasive wear of laser HPDL WC spherical powder alloyed layer HPDL laser surfacing
with the use of 50%Ti-50%WC cermet powder (fig. 7, 8)
Stop tytanu
Parametry
Stopowana WC
Napawana 50%Ti-50%WC
GRADE 5
przed
po
przed
po
przed
po
Masa próbki
33,9087
33,8955
45,1059
45,1057
34,6729
34,6576
Ubytek
Masa kulki

0,0132
przed
4,0743

przed

4,0741

4,0749

0,0153
po

przed

4,0742

4,0742

po
4,0737

Ubytek

0,0002

0,0007

Gęstość warstwy, g/cm3

5,0178

7,2983

4,507

Ubytek objętości, mm3

2,6301

0,0274

3,3947

1,3 razy większa

123,9 razy większa

1

Odporność względem GRADE 5 *
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0,0002
po
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0,0005

Podsumowanie
Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie warunków technologicznych napawania i stopowania naprawczego klapy dużej biernej silnika odrzutowego samolotu MIG 29. Po szczegółowej analizie
konstrukcji uchwytów oraz możliwych do zastosowania technologii naprawy uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie następującej procedury naprawy:
– wycięcie górnej części ucha uchwytu,
– automatyczne napawanie i/lub stopowanie laserowe płytki ze stopu tytanu WT-20 lub GRADE 5
o grubości 6 mm warstwą o grubości 1,0÷1,5 mm,
o wysokiej odporności na zużycie ścierne typu
metal-metal,

– kontrola jakości napoin,
– wyrównanie i dokładne oczyszczenie powierzchni
dolnej półki ucha uchwytu,
– napawanie plazmowe PTA lub napawanie laserowe powierzchni dolnej półki ucha uchwytu warstwą o grubości 1,0÷1,5 mm o wysokiej odporności na zużycie ścierne typu metal-metal,
– wycięcie z napawanej płytki ze stopu tytanu WT20 lub GRADE 5 prętów o wymaganej długości,
wyrównanie powierzchni napawanej warstwy do
wymaganej grubości napoiny, wygięcie końcówek
pręta i przyspawanie ręczne plazmowe PTA pręta
do półki dolnej uchwytu,
– kontrola jakości złączy spawanych uchwytu.
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Wydarzenia
Zakład Air Products w Siewierzu otrzymał
prestiżową europejską złotą nagrodę stowarzyszenia EIGA
w dziedzinie bezpieczeństwa
Zakład w Siewierzu należący do Air Products, największego
dostawcy gazów technicznych w Polsce, otrzymał europejską złotą nagrodę stowarzyszenia EIGA (European Industrial Gases Association – Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych), która jest najbardziej prestiżową nagrodą w tej branży, przyznawaną
za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa.
Zakład Air Products w Siewierzu otrzymał złotą nagrodę stowarzyszenia EIGA za 1 500 000 przepracowanych godzin bez wypadków powodujących straty w czasie pracy zakładu. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez stowarzyszenie EIGA
za 15 kolejnych lat lub 1 milion przepracowanych godzin bez wypadków powodujących straty w czasie pracy zakładu. Złota nagroda stowarzyszenia EIGA po raz kolejny przyznana zakładowi Air Products w Siewierzu, potwierdza jego funkcjonowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w branży oraz zaangażowanie firmy na tym polu. Zakład Air Products w Siewierzu został
uhonorowany tą nagrodą także w ubiegłym roku.
„Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów dla firmy Air Products. Działamy odpowiedzialnie, dlatego też chcemy zapewnić

całkowitą zgodność funkcjonowania Air Products ze światowymi standardami bezpieczeństwa. Organizujemy dla pracowników liczne szkolenia oraz stale informujemy ich o zasadach bezpieczeństwa, ponieważ tylko wspólny wysiłek może zapewnić nam osiąganie zamierzonych celów. Poza respektowaniem wymogów obowiązujących w całej branży, ustalamy także wewnętrznie bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa pracy
w naszych zakładach. Tym bardziej jesteśmy dumni z naszych pracowników, ponieważ to właśnie dzięki ich zaangażowaniu udało
nam się uzyskać ten wynik, doceniony przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Gazów Technicznych (EIGA)” – powiedział
Tadeusz Świerkosz, menedżer ds. bezpieczeństwa, Air Products.
W uznaniu dla dostosowania standardów operacyjnych do najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i środowiska pracy
(Environmental Health and Safety), Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Gazów Technicznych (EIGA) przyznało złotą nagrodę
w dziedzinie bezpieczeństwa także innemu europejskiemu zakładowi Air Products, zlokalizowanemu w Aberdeen w Szkocji. Nagrodę
przyznano za 50 kolejnych lat bez wypadków powodujących straty
w czasie pracy zakładu. Jest to następny wyraz uznania dla zaangażowania Air Products w zapewnianie bezpieczeństwa w środowisku
pracy oraz potwierdzenie osiągnięć firmy na tym polu.
Dorota Grzegorczyk, Jarosław Soroczyński
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Lincoln Electric Polska
Lincoln Electric Polska – największe centrum produkcyjne
materiałów i urządzeń spawalniczych w Polsce!
Lincoln Electric, światowy lider technologii spawalniczej, od dziewięciu lat konsekwentnie rozwija się i inwestuje w Polsce. Obecnie
posiada w Polsce cztery zakłady produkcyjne urządzeń i materiałów spawalniczych. Najnowsza inwestycja to wysokowydajna fabryka elektrod na terenie dzierżoniowskiej strefy ekonomicznej.

Historia inwestycji i rozwoju
Zakup fabryki Bester SA w styczniu 2002 r. był pierwszą polską
inwestycją Lincoln Electric. Bester – utworzony w 1946 r. w Bielawie,
był ikoną polskiego spawalnictwa i czołową polską firmą produkującą
maszyny i urządzenia spawalnicze, a stając się częścią Lincoln Electric osiągnął wiele korzyści m.in. znaczny wzrost eksportu produktów
zarówno do USA jak również na Bliski i Daleki Wschód. Produkty firmy sprzedawane są także w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji,
Szwecji, Hiszpanii, Grecji, Egipcie, Australii.
Przejmując firmę Bester amerykański koncern Lincoln Electric
zainwestował w fabrykę kilkadziesiąt milionów złotych, m.in. w technologie, środki produkcji, sprzęt i systemy informatyczne, przeprowadzono kapitalne remonty obiektów. Utworzono Centrum Szkoleniowo-Badawcze, przygotowane z myślą o klientach w Polsce i regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Kolejną inwestycją, przeprowadzoną
w 2005 r. było stworzenie Centrum Technologiczne. W nowym obiekcie zainstalowane zostały stanowiska wyposażone we wszystkie najnowocześniejsze urządzenia oraz aplikacje technologiczne Lincoln
Electric. W 2009 r. powstało nowe laboratorium do pełnego badania
urządzeń spawalniczych w ciężkich warunkach otoczenia: kurz, wilgoć, wysoka temperatura oraz uszkodzenia mechaniczne. Obecnie
przeprowadza się w nim testy jakościowe wszystkich maszyn produkowanych w Europie, a sprzedawanych na całym świecie.
Wszystkie testy przeprowadzane są zgodnie z procedurami
opracowanymi przez Lincoln Electric, które znacznie przekraczają
wymagania stawiane przez normy europejskie. Oznacza to, że urządzenia są bardziej wytrzymałe i gotowe do pracy w ciężkich warunkach, czego potwierdzeniem jest 3 letnia pełna gwarancja bez limitu pracy urządzenia.
Lincoln Electric Polska stanowi zaplecze logistyczne i marketingowe dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Kolejne fabryki
Polski oddział koncernu szybko zyskał uznanie, co zachęciło Lincoln Electric do dalszych inwestycji. W październiku 2006 r. Harris
Calorific International, będący częścią Lincoln Electric, uruchomił na
terenie dzierżoniowskiej strefy ekonomicznej zakład produkcyjny zajmujący się projektowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją wyrobów do
spawania i cięcia oraz gazowych i elektrycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Rok później (październik 2007 r.) obok zakładu Harris Calorific
powstała Fabryka Drutu Proszkowego, w której uruchomiono jedną
z najnowocześniejszych linii służących do wytwarzania drutów proszkowych. W obu fabrykach powstało ok. 280 nowych miejsc pracy.
Wcześniej, w marcu 2007 r., Lincoln Electric kupił firmę Spawmet – znanego producenta elektrod, a w 2010 r. rozpoczęto budowę nowoczesnej Fabryki Elektrod w Dzierżoniowie. Ta inwestycja
pozwoli na produkcję na powierzchni ponad 6000 m² elektrod pod
marką Lincoln Electric jak i Spawmet. Przestronna hala produkcyjna, nowe rozwiązania techniczne zapewnią wysoką wydajność produkcji i kontynuację polityki najwyższej jakości produktów Lincoln
Electric. Uroczyste otwarcie Fabryki Elektrod połączone z 65-leciem
firmy Bester oraz 15-leciem marki Spawmet nastąpi 20 października br. w Dzierżoniowie.
Obecnie na powierzchni 10 ha dzierżoniowskiej strefy ekonomicznej znajdują się 3 zakłady produkcyjne Lincoln Electric z możliwością dalszej rozbudowy. Zatrudnienie w Polsce wynosi 665 osób.
Firmę Lincoln Electric wyróżnia na tle konkurencji:
– Wyspecjalizowany i dobrze wykształcony zespół pracowników
– Centrum Technologiczne Weldtech – nowoczesne centrum,
gdzie szkoleni są klienci z całej Europy.
– Dział Badań i Rozwoju oraz dostęp do najnowocześniejszych
technologii spawalniczych na świecie
– Rozbudowany zespół handlowców posiadających w ofercie pełne portfolio – od najprostszych elektrod po najnowocześniejsze
zrobotyzowane i zmechanizowane stanowiska spawalnicze.
Lincoln Electric dzięki swojej historii i doświadczeniu w branży
dostarcza kompletne rozwiązania, a nie tylko urządzenia i materiały. Pozwoliło to na współpracę z wieloma najbardziej wymagającymi firmami z branży samochodowej, energetycznej a także projekty związane ze spawaniem rurociągów przesyłowych. Firma ma również swój udział w EURO 2012 – konstrukcja stadionu PGE Arena
w Gdańsku została wykonana przy użyciu materiałów spawalniczych
Lincoln Electric.
Innowacje są motorem rozwoju firmy. W ostatnim czasie Lincoln
Electric otrzymał pierwszą nagrodę na targach Expowelding w Sosnowcu za system monitoringu parametrów spawania – Production
Monitoring 2. W ostatnim roku wprowadzono na rynek nową generację urządzeń Powerwave ,wyposażone w programy do spawania impulsowego oraz kartę Ethernet. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy wprowadzono na rynek ponad 100 nowych produktów, wliczając
materiały dla potrzeb energetyki i przetwórstwa gazu LNG.
Lincoln Electric uczestniczy w życiu lokalnej społeczności wspierając kluby sportowe: drużynę Bielawianka Bester i kolarzy z Lincoln
Electric Bester Bike Team Bielawa. Jest również oficjalnym partnerem zespołu rajdowego Tomasza Kuchara i Daniela Dymurskiego.
Firma posiada długoterminową strategię rozwoju dla regionu
Europy Środkowo Wschodniej. Skupia się na różnorodnych obszarach przemysłu aby zapewnić sobie dalszy dynamiczny wzrost.

Lincoln Electric Bester Sp z o.o., Jana III Sobieskiego 19a, 58-263 Bielawa
Tel: +48 74 64 61 100, Fax: +48 74 64 61 080, www.lincolnelectric.pl
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Związek Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Kształcenie spawaczy w 85 letniej tradycji edukacyjnej
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku – powstał w 1926 r. Znany i uznany jako stabilny, solidny i wiarygodny partner dla szeregu przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, działa aktualnie poprzez sieć 33 ośrodków kształcenia kursowego oraz
67 niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych, zlokalizowanych na obszarze całego województwa śląskiego oraz w kilku powiatach województw małopolskiego, łódzkiego i opolskiego.
Oferta edukacyjna adresowana jest do przedsiębiorstw, instytucji, odbiorców indywidualnych – osób
pracujących i poszukujących pracy, doskonalących poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, zmieniających
zawód, dorosłych i młodzieży. W systemie kursowym
kształcimy rocznie ponad 36 tysięcy osób w ponad 300
kierunkach i specjalnościach. W czasie 85 lat działalności ponad 2 miliony osób zdobyło nowe kwalifikacje.
W systemie szkolnym kształcimy młodzież i dorosłych na
różnych poziomach edukacji, począwszy od gimnazjum
przez zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea
ogólnokształcące po szkoły policealne. Oferta edukacyjna szkół Zakładu obejmuje blisko 30 kierunków kształcenia. ZDZ Katowice jest również założycielem pierwszej
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na Śląsku niepaństwowej szkoły wyższej – Śląskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka, powołanej w 1993 r. Aktualnie uczelnia prowadzi studia I. i II.
stopnia w 8 kierunkach dla ponad 4 tys. studentów.
W początkowym okresie funkcjonowania, tj. w latach 1926-1939, jeszcze pod nazwą Śląskiego Instytutu Rzemieślniczo-Przemysłowego, działalność szkoleniowa ukierunkowana była na kształcenie zawodowe kadr rzemieślniczych. Już w grudniu 1945 r. działalność Instytutu została reaktywowana i ukierunkowana na odbudowę dotkliwie doświadczonych przez wojnę kadr rzemieślniczych.
W latach 50. reagując na zapotrzebowanie regionalnego środowiska przemysłowego Zakład (noszący
wówczas nazwę Zakład Doskonalenia Rzemiosła) rozpoczął kształcenie w zakresie podstawowego spawania gazowego i elektrycznego. W początkowym okresie liczba osób, które uzyskiwały kwalifikacje spawalnicze wynosiła kilkadziesiąt w skali roku, by w ostatnich latach ustabilizować się na poziomie ok. 2 tysięcy. Do chwili obecnej Zakład zasilił gospodarkę w ponad 100 tysięcy wykwalifikowanych spawaczy, a branża spawalnicza stała się jednym z istotnych segmentów działalności edukacyjnej.

Wraz z postępem technicznym i technologicznym
w spawalnictwie, pojawieniem się nowych metod spawania oraz nowych urządzeń techniki spawalniczej,
następował sukcesywny rozwój zarówno bazy dydaktycznej, jak i postęp w obszarze nauczania nowych
metod i technik spawania i zgrzewania.
Aktualnie kształcenie spawaczy realizowane jest
w metodach: spawanie acetylenowo-tlenowe, spawanie łukowe elektrodą otuloną, spawanie łukowe w osłonie gazów i spawanie metodą TIG. Zakład przeprowadza również weryfikacje uprawnień spawalniczych
w celu uzyskania Świadectwa Egzaminu Spawacza.
Kształcenie spawaczy odbywa się zgodnie z zasadami i normami opracowanymi przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF), obowiązującymi we wszystkich państwach Unii Europejskiej, według programów
opracowanych na podstawie Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. System szkolenia spawaczy w ZDZ obejmuje modułowe szkolenie w trzech
stopniach kwalifikacji tj. Europejskiego Spawacza
Pachwin, Blach i Rur.
W procesach kształcenia spawaczy Zakład przywiązuje ogromną wagę do jakości procesu dydaktycznego. W trosce o jego zapewnienie systematycznie modernizujemy bazę dydaktyczną, zarówno pod
względem użytkowanych urządzeń i osprzętu, jak
i warunków lokalowo-socjalnych.
Aktualnie posiadamy 4 własne pracownie spawalnicze, wyposażone w sprzęt do realizacji wszystkich wymienionych wyżej metod spawalniczych. Własna baza
spawalnicza znajduje się w jednostkach szkoleniowych w Chorzowie, Tychach, Skoczowie oraz w Żywcu. Oprócz stanowisk spawalniczych wyposażonych
w nowoczesne urządzenia spawalnicze, indywidualne
systemy oświetlenia i wentylacji, pracownie dysponują
również stanowiskami do przygotowywania i badania
próbek spawalniczych. Każda pracownia wyposażona
jest również w sprzęt audiowizualny, niezbędny do realizacji zajęć teoretycznych oraz kompleksowe zaplecze socjalne dla słuchaczy.

W uznaniu nowoczesności wyposażenia, jego funkcjonalności, zaplecza socjalnego, a także wysokiej jakości i efektywności kształcenia potwierdzonego poziomem uzyskiwanych kwalifikacji, Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego nadał status
Krajowego Centrum Szkolenia Spawaczy pracowniom
w Tychach oraz w Chorzowie.
Spawalnia w Tychach dysponuje 14 stanowiskami
do nauki spawania we wszystkich metodach, natomiast
najnowsza – powstała w 2010r. pracownia spawalnicza w Chorzowie 24 stanowiskami spawalniczymi. Ta
nowoczesna spawalnia powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego w ramach projektu inwestycyjnego Zakładu. W oparciu o pozyskane w ramach projektów środki dokonaliśmy ponadto adaptacji i wyposażenia w sprzęt dydaktyczny pracowni technologii wentylacji, klimatyzacji i instalacji solarnych w Chorzowie,
a także poligonu budowlanego i jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrum obrabiarek sterowanych
numerycznie (CNC) w Tychach. Ze względu na zapotrzebowanie rynku, jak również rozległy obszar działalności korzystamy również z dzierżawionej bazy szkoleniowej w Andrychowie, Kętach, Częstochowie, Gliwicach, Olkuszu, Jastrzębiu Zdroju i Sosnowcu.
Szkoleniowa baza spawalnicza zarówno własna jak i dzierżawiona posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Łącznie dysponujemy ponad
130 stanowiskami szkoleniowymi w 11 ośrodkach.
Wszystkie jednostki szkoleniowe ZDZ Katowice realizujące kształcenie spawaczy wyposażone są w środki i materiały dydaktyczne, w tym opracowany przez
Zakład i rozprowadzany w całym kraju wśród ZDZ-tów
komplet plansz poglądowych.
Zasadą przyjętą w Zakładzie w odniesieniu do
wszystkich słuchaczy kursów i szkoleń, w tym kursów
spawalniczych, jest nieodpłatne wyposażenie słuchaczy
w zestaw podręczników – książki wydane przez
ZDZ Katowice autorstwa inż. L. Mistura „Spawanie półautomatyczne w osłonie CO2 i mieszankami gazów
c. d. str 56
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Robotyzacja procesów spawalniczych

Urządzenia dodatkowe i uzupełniające
w zrobotyzowanych celach spawalniczych

Na co zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania i dostawcy systemu?

ciąg dalszy

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim wydaniu pisma, niniejszy artykuł stanowi kontynuację opisu najważniejszych
komponentów aplikacji spawalniczej, a także ich parametrów i wskazówek do zastosowania.

Kontroler robota i jego oprogramowanie
MultiMove – skoordynowane sterowanie kilku robotów z 1 kontrolera
Specjalny system sterowania MultiMove® to możliwość sterowania do 4 robotów przemysłowych ABB z jednego kontrolera. Każdy dodatkowy robot posiada tylko specjalny moduł mocy (tzw. „drive module”) przy czym
wszystkie roboty są sterowane z jednego panelu programowania. Mogą pracować w trybie skoordynowanym lub
niezależnym. Bardzo proste programowanie systemu w którym są 2 i więcej robotów – wszystkie programowane
z jednego punktu programowania. System jest też znacznie tańszy niż roboty z niezależnymi kontrolerami
– Klient oszczędza aż do 6 000 EUR na 1 robocie!

Zintegrowana obsługa źródła spawalniczego i specjalne oprogramowanie
kontrolera dedykowane do obsługi spawania
Specjalne oprogramowanie kontrolera umożliwiające kontrolę wszystkich parametrów źródła spawalniczego z panelu programowania robota. Wszystkie parametry – prąd spawania, linie synergiczne itp. podaje
się z panelu programowania robota, robot w każdej kolejnej instrukcji ruchu może mieć inne parametry. To
kontroler robota dba o poprawność procesu sterując wszystkimi parametrami celi zrobotyzowanej – w tym
robotem, pozycjonerem i spawarką. Programowanie jest łatwe i szybkie.

Język polski na panelu programowania
Możliwość przełączenia języka panelu programowania FlexPendant robotów ABB na język polski. Panel
ma możliwość wyboru wielu języków obsługi w tym polskiego.
Nawet osoby nie znające języka obcego mogą w łatwy sposób zrozumieć robota. Operatorzy unikają pomyłek. Nie potrzeba specjalisty do podstawowej obsługi robota. Brak języka polskiego to możliwość wystąpienia kosztownych przestojów spowodowanych przez obsługę.

Specjalistyczne oprogramowanie 3D do programowania robota
w wirtualnym środowisku off-line
Specjalne oprogramowanie na komputer PC – RobotStudio zapewniające możliwość programowania robota w warunkach wirtualnego środowiska, bez potrzeby stałego połączenia z robotem (w praktyce programy w RobotStudio wykonuje się w warunkach biurowych). Całość ruchów robota i parametrów procesu
definiuje się w formie wirtualnej na komputerze, gotowy program jest eksportowany do rzeczywistego
kontrolera. Znaczne skrócenie programowania a przede wszystkim możliwość generowania nowych programów w tym samym czasie, w którym rzeczywiste stanowisko produkuje detale!

QuickMove® i TrueMove®
Specjalne funkcje sterowania ruchem robotów ABB wbudowane w kontroler IRC5. Funkcja
QuickMove® zapewnia maksymalne przyspieszenie pracy robota (maksymalne prędkości
w ruchach przestawczych), funkcja TrueMove® zapewnia identyczne wykonanie programu
robota bez względu na prędkość. Zapewnia zawsze minimalny czas cyklu i maksymalną
produktywność celi robotowej.
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Robotyzacja procesów spawalniczych
Detekcja kolizji na podstawie prądów silników manipulatora
Automatyczne wykrywanie kolizji przez robota na podstawie sygnałów prądowych z silników.
Nie wymaga dodatkowego złącza antykolizyjnego. Zatrzymuje robota gdy ten napotka kolizję.
Dzięki szybkiemu zatrzymaniu i wycofaniu robota po kolizji unika się kosztownych uszkodzeń
mechanicznych robota. Układ wykrywania kolizji ABB działa na każdej osi robota, ma więc
tą przewagę nad złączem antykolizyjnym, że bez względu na to, gdzie nastąpi kolizja (nadgarstek czy dowolna oś robota) następuje zatrzymanie awaryjne.

Konstrukcja mechaniczna
i elektryczna manipulatora i pozycjonera (obrotnika) spawalniczego
Konstrukcja ramienia z przelotowym nadgarstkiem (tzw „Hollow Wrist”)
Konstrukcja robota ABB (typy IRB 1600ID oraz IRB 2600ID), w której wszystkie przewody spawalnicze przeprowadzone są wewnątrz ramienia robota.
Cały pakiet spawalniczy jest prowadzony „przez” a nie „po” manipulatorze
Zapewnia znacznie smuklejszą konstrukcję ramienia a przez to zapewnia dostęp nawet
do trudnodostępnych spoin. Eliminuje uszkodzenia mechaniczne pakietu palnika. Brak takiej konstrukcji ramienia w zasadzie wyklucza robota z nowoczesnych zastosowań w spawaniu MIG/MAG.

Obsługa wieloosiowego pozycjonera w ruchu skoordynowanym, obsluga toru jezdnego jako 7 osi robota
Pełna kontrola obrotnika spawalniczego z kontrolera robota, możliwość sterowania obrotnikiem spawalniczym w ruchu skoordynowanym z 1 lub nawet 4 robotami (z wykorzystaniem MultiMove®). Tor jezdny ABB
z robotem działa także jako 7 oś – układ sterowania kontroluje taki zestaw jak jeden manipulator 7 osiowy.
Każdy pozycjoner ABB może być sterowany wyłącznie przez kontroler robota, każdy pozycjoner ma pełną
koordynację z ruchami robota. Wszystkie parametry pozycji pozycjonera są podawane w jednej instrukcji ruchu,
razem z parametrami dla robota. Podobnie tor jezdny – zawsze kontrolowany jest jako dodatkowa oś. Proste
programowanie i możliwość spawania skomplikowanych detali (np. profili zamkniętych spoiną obwodową).
Brak koordynacji pozycjonera z robotem w praktyce uniemożliwia wykonanie prawidłowego spawania.

Układy złączy wieloosiowych elektryczno prądowych dla pozycjonera
Złącze wieloobrotowe pozwalające na przyłączenie sygnałów elektrycznych i powietrznych wprost do
przyrządu spawalniczego zamontowanego na wieloobrotowym stole pozycjonera. Zapewnia przesył sygnałów sterujących i kontrolnych do przyrządu spawalniczego. Dzięki oferowanym przez ABB złączom
wieloobrotowym Klient ma możliwość stworzenia automatycznie zamykanego przyrządu spawalniczego
wraz za kontrolą zamknięcia. Dzięki temu robot nie rozpocznie cyklu jeśli np. któryś zacisk pozostałby
otwarty bądź brak będzie którejś z części przyrządu. Eliminuje to kolizje, uszkodzenia sprzętu i nieplanowane przestoje. Zdalny serwisu całego systemu

Możliwość zdalnego serwisu poprzez sieć GSM
Specjalny modem GSM, wbudowany w standardzie w każdy nowy kontroler ABB, który poprzez zwykłą
sieć komórkową (GSM) przesyła wszystkie informacje na temat stanu robota do centralnego systemu
bazodanowego ABB. System w określonych cyklach czasowych przesyła do ABB informacje o stanie
manipulatora, kontrolera, układu bezpieczeństwa. Istnieje również unikalna możliwość diagnozy stanu
mechanicznego manipulatora poprzez wywołanie specjalnych procedur testujących. System wykonuje
także automatyczne kopie programu i systemu robota. Klient zyskuje całkowitą pewność ciągłej produkcji, bez przerw i przestojów. O robota dbają inżynierowie ABB. W momencie pojawienia się jakakolwiek
alarmującej informacji jest ona dostrzeżona przez inżyniera ABB zanim spowoduje poważniejsze konsekwencje. Dzięki RemoteService oferowanemu przez ABB całkowicie zmienia się filozofia serwisu
– z reaktywnej – naprawy uszkodzeń, które już nastąpiły na pro aktywną prewencję – taką opiekę nad
robotem, która zapewnia jego całkowicie bezawaryjną pracę.

Michał Ochmański

ABB Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, tel.: 22 220 23 20, e-mail: robotyka.sprzedaz@pl.abb.com, www.abb.pl/robotics
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metodą MAG” oraz inż. J. Czuchryja „Wady złączy spawanych” i „Kontrola złączy spawanych”.
Kursy spawalnicze prowadzone są przez ponad 70
osobową kadrę wykładowców i instruktorów (w tym
dwóch etatowych wykładowców i jednego Euroinstruktora), posiadających odpowiednie i wymagane przez
Instytut Spawalnictwa uprawnienia i kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie
pedagogiczne.
W gronie kadry dydaktycznej znajdują się wykładowcy i instruktorzy posiadający tytuły: Europejskiego
Inżyniera Spawalnictwa (EWE), Europejskiego Instruktora Spawalnictwa (EWP) i Eurospawacza.
Znakomita większość wykładowców i instruktorów
kursów spawalniczych w ZDZ Katowice to praktycy, zatrudnieni w przemyśle i związani na co dzień z problematyką spawalnictwa w bieżącej działalności produkcyjnej lub usługowej. Ich bogate doświadczenie praktyczne przenoszone na grunt kształcenia kadr spawalniczych gwarantuje, iż absolwenci naszych kursów
zdobywają umiejętności i wiedzę niezbędną w dalszej
karierze zawodowej.
Jest to również jednym z elementów wieloletniej
współpracy ZDZ Katowice z zakładami pracy i instytucjami w obszarze wymiany doświadczeń w sferze
spawalnictwa. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z instytucjami naukowo-badawczymi np. Politechniką Częstochowską, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, jak również z przedsiębiorstwami produkcyjno-usługowymi np.: Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A., Jastrzębskie Zakłady
Remontowe, ZUP „ZAM” w Kętach, Energomontaż,
„ZREMB-REMOS” Sp. z o.o. i szereg innych.
W obliczu stałego postępu naukowo-technicznego w dziedzinie spawalnictwa, kadra dydaktyczna Zakładu stale aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach specjalistycznych, w tym organizowanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
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Egzaminowanie spawaczy przeprowadza działająca przy Zakładzie Oddziałowa Komisja Spawalnicza,
sprawująca również nadzór merytoryczny nad procesem edukacyjnym. W składzie Komisji znajdują się Licencjonowani Egzaminatorzy oraz Europejscy Instruktorzy Spawalnictwa. Egzaminowanie przeprowadzane
jest zgodnie z wytycznymi Euronormy EN 287-1 i 2.
W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Głównym ZZDZ a Instytutem Spawalnictwa absolwenci kursów otrzymują oprócz „Książek Spawacza”
– Świadectwo Egzaminu Spawacza” w języku polskim
i wybranym: niemieckim, angielskim lub francuskim,
uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Pierwszym i wieloletnim Przewodniczącym Komisji był znany specjalista branży spawalniczej inż. Leon
Mistur, autor szeregu publikacji i podręczników. Aktualnie funkcję Przewodniczącego pełni dr inż. Jan Plewniak – pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej, Europejski Inżynier Spawalnictwa, Rzeczoznawca i Prezes Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej
SIMP, Członek Komitetu Technicznego ds. Kwalifikowania i Certyfikowania Personelu Spawalniczego i Personelu Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach.
Komisja inspiruje również opracowywanie i wydawanie materiałów dydaktycznych oraz opiniuje programy nauczania. Członkowie Komisji biorą również
aktywny udział w pracach Centralnej Komisji Spawalniczej, m.in. w procesach opracowywania programów nauczania, wykorzystywanych przez ZDZ
w całym kraju.
Zauważalny w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych spawaczy oraz wprowadzenie modułowych programów kształcenia spowodowało, iż coraz częściej kursy mają charakter wielomodułowy. Uczestnicy nabywają w trakcie jednego kursu
umiejętności w dwóch lub więcej specjalnościach.
Szereg kursów z zakresu spawania realizowanych
było i jest w ramach projektów współfinansowanych

ze środków Unii Europejskiej np. w ramach funduszu
przedakcesyjnego PHARE i Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Emigracja zarobkowa spawaczy spowodowała, iż
dla osób zainteresowanych oferujemy również uzupełniające moduły językowe: podstawy języka niemieckiego, angielskiego lub hiszpańskiego wraz ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy.
Ponadto, Zakład dobrowolnie poddaje się monitoringowi jakości prowadzonej działalności szkoleniowej
prowadzonej przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o., w wyniku której absolwenci kursów mogą uzyskać dodatkowo „Potwierdzenie ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o.”, wydawane
w języku angielskim lub niemieckim. Realizacja dodatkowych modułów oraz „uzyskanie potwierdzenia
ukończenia szkolenia monitorowanego”, wydawanego
przez uznaną na świecie instytucję jaką jest TÜV ułatwiają start zawodowy osób podejmujących pracę zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
ZDZ Katowice ze swoją ofertą trafia zarówno do
klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Organizowane są kursy spawalnicze dla pracowników szeregu przedsiębiorstw np. „Tramwaje Śląskie”,
„REMAG” S.A. Katowice, „Lotos Service” Czechowice Dziedzice, „Delphi Polska Automative Systems”

Sp. z o.o., ZREMB REMOS Wola, „ZAM” w Kętach,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie,
Polimex Mostostal S.A. i wiele innych.
Realizowane są również kursy spawalnicze na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Pomocy Rodzinie.
Wysoka jakość bazy sprzętowej oraz procesów dydaktycznych znalazła uznanie również poza granicami
kraju. Szereg zagranicznych firm doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy – głównie brytyjskich, holenderskich i austriackich – podjęło współpracę z Zakładem w obszarze kształcenia i weryfikacji kadr spawalniczych. W oparciu o bazę sprzętową i kadrę dydaktyczną Zakładu realizują one zarówno procesy
kształcenia i doskonalenia spawaczy, jak i przeprowadzają weryfikację umiejętności spawaczy kierowanych
do pracy do wszystkich krajów Europy.
Ze względu na potrzeby rynku pracy polityka Zakładu uznaje kształcenie i doskonalenie kadr spawalniczych za jeden z priorytetowych kierunków swojej
działalności. W tym celu stale kontynuowana jest działalność inwestycyjna w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej oraz doskonalenia jakości procesów dydaktycznych.
Krzysztof Zawodny
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

W następnym numerze
W następnym numerze opublikowane zostaną artykuły zgłoszone na I. Międzynarodową Konferencję
Naukowo-Techniczną „Napawanie – postęp i zastosowania” we Wrocławiu.
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Johannes Wilden
Jean P. Bergmann

Automatisiertes Regenerieren
von großen Tiefziehwerkzeugen
Automatyzacja regeneracji dużych narzędzi
do głębokiego tłoczenia
Streszczenie

Abstract

Przeanalizowano problematykę napawania narzędzi do głębokiego tłoczenia. Przedstawiono koncepcję
zrobotyzowanego mobilnego stanowiska do napawania
z systemem analizy obrazu. Podano przykład zastosowania opracowanego systemu do napawania plazmowego narzędzi, w tym także w pozycjach przymusowych.

The problems of surfacing by welding of deep drawing
tools are analyzed in the paper. The concept of a station of surfacing by welding with robot and image analysis
system is presented. An example of developed system for
plasma surfacing by welding of tools, including the forced
positions is shown.

Einleitung
Die Anforderungen an die Unternehmen haben sich
in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Wo früher
noch ein Mindestmaß an Stabilität und Kontinuität herrschte, sind heute Dynamik und Diskontinuität an der
Tagesordnung. Varianten- und Typenvielfalt bei geringeren Losgrößen fordern eine hohe Flexibilität, um zu
einer Verkürzung des Produktlebenszyklus zu gelangen. Die zunehmend verschärfte Wettbewerbssituation
der europäischen Länder und insbesondere des Standortes Deutschland im Zuge der fortschreitenden Globalisierung führt dazu, dass viele Unternehmen sowohl
die Produktion als auch einen stetig steigenden Anteil an Entwicklungsarbeiten in sogenannte Niedriglohnländer verlagert haben, bzw. verlagern. Hieraus resultiert insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen
eine äußerst schwierige Marktsituation, in der es im
Sinne einer Stärkung der Volkswirtschaft gilt, konkurrenzfähige Alternativen zu schaffen.
Die Robotik ist eine Schlüsseltechnologie für eine
wirtschaftliche, marktorientierte und flexible Fertigung.
Die Integration in laufende Prozesse von intelligenten,
Prof. Dr.-Ing. habil. Johannes Wilden – Funktionswerkstoffe und Beschichtungen Hochschule Niederrhein, Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Jean P. Bergmann – Fertigungstechnik Technische Universität Ilmenau, Niemcy.

58

Przegląd spawalnictwa 9/2011

kognitionsorientierten und roboterbasierten Systemen
könnte zum Erschließen von neuen Märkten, aber auch
zum Sichern und Ausbauen bestehender Märkte führen. Robotersysteme werden für den industriellen Einsatz in der Fertigung zum Teil immer noch wie vor zwanzig Jahren als „freiprogrammierbare Handhabungsautomaten“ verstanden. Auf Grund der Entwicklungen in
den Assistenz- und Service-Bereichen nimmt die Robotik eine herausragende Stellung als Wachstumstreiber innovativer Märkte ein. Es besteht jedoch immer
noch ein erheblicher Bedarf an Forschungsarbeiten,
bis vielseitig verwendbare Serviceroboter für verschiedene Alltagsaufgaben einer breiten Anwendungspalette zur Verfügung stehen. Nur durch diese Vorgehensweise werden klein- und mittelständig produzierende
Unternehmen in die Lage versetzt, auf Marktschwankungen rasch zu reagieren und an den erforderlichen
Veränderungen aktiv teilzunehmen.
Ständig steigende Ansprüche an Produktdesign,
Komplexität und technische Reife bei gleichzeitig immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und eine
zunehmende Variantenvielfalt stellen immer höhere
Anforderungen an den Werkzeug- und Formenbau.
Die Endkontur von Formen und Werkzeugen für Blechumformung und Spritzguss wird auch heute noch
per Hand hergestellt. Hierzu bringt der Werkzeugmacher seinen umfangreichen persönlichen Erfahrungsschatz ein. Nach dem ersten Tiefziehvorgang wird das
Bauteil vermessen und die Toleranzen bewertet (z.B.
Rückfederung am Bauteil). Aus dem Soll/Ist-Vergleich

werden dann die Bereiche des Werkzeuges festgelegt,
an denen geometrische Änderungen erfolgen müssen.
Die Form wird aus der Presse gefahren und die markierten Bereiche werden dann bei Untermaß durch Auftragschweißen bearbeitet. Die aufzutragende Schicht,
die in diesem besonderen Fall artgleich ist, beträgt in
der Regel 0,1 bis 0,5 mm. Die Handhabung der Form
(bis zu 30 t) gestaltet sich auf Grund des hohen Gewichtes als sehr schwierig, so dass das Auftragen in
Wannenlage nicht immer möglich ist. Das Handauftragschweißen erfolgt daher in unterschiedlichen Positionen und ist durch eine deutlich höhere Dicke und
eine ausgeprägt unregelmäßige Oberfläche gekennzeichnet. Daher werden die bearbeiteten Bereiche nach
dem Auftragschweißen spanend bearbeitet, was mit
weiteren Kosten und Liegezeiten verbunden ist. Diese
aufwendige Verfahrensweise führt sowohl bei der Produktion als auch bei der Instandsetzung zu einem hohen Aufwand und langen Durchlaufzeiten.
Die beim Nachbessern und Regenerieren von Werkzeugen auftretenden Schwierigkeiten wurden schon
Ende der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts in
Forschungsvorhaben aufgegriffen, konnten aber bis
heute nicht zufriedenstellend gelöst werden.
Der bisher aussichtsreichste Ansatz wurde im Rahmen des BMBF-Aufrufes „Forschung für die Produktion von morgen“ durchgeführten Vorhaben „OptoRep“
verfolgt, in dem eine automatisierte Reparaturzelle für
den Werkzeugbau entwickelt wurde. Auch wenn dieses
System bereits von einem hohen Automatisierungsgrad gekennzeichnet ist, stellt diese Lösung unter den
Aspekten der Manipulation, der Kommunikation und
der Interaktion mit den Bedienern keine ganzheitliche
Vorgehensweise dar. Darüber hinaus sind die Akzeptanz und die Flexibilität der Anlage auch auf Grund der
hohen Kosten und der Handhabung von großräumigen
Bauteilen sehr gering.
Weitere Lösungsansätze sind in unterschiedlichen
Verbunden verfolgt worden, wobei einerseits keine erfolgreiche Lösung für den praxisrelevanten Einsatz des
kognitionsorientierten Bearbeitens von verschlissenen
Werkzeugen erarbeitet worden ist. Andererseits zeichnet sich die Wahl des Roboters bei diesen Entwicklungen primär als Handhabungssystem, aber nicht als
lernfähiges System aus.
Die Robotik zeichnet sich als kostengünstige aber
hochwertige Schlüsseltechnologie zur Lösung von fertigungstechnischen Problemen aus. Gelingt es kognitionsorientierte Robotersysteme mit einer einfachen Architektur und einer leistungsfähigen Sensorik für kmU
bereit zu stellen, dann ergeben sich über das beantragte Forschungsgebiet hinaus neuartige Marktfelder,
welche die Nachhaltigkeit der Entwicklung sicherstellen. Die Entwicklung eines Serviceroboters zur Automatisierung der Werkzeuginstandsetzung erfordert neben der Zusammenführung von Teil- und Einzellösungen auch die Weiterentwicklung der derzeitigen Methoden und Verfahren.

Der aktuelle Stand der Technik belegt die grundsätzliche Eignung verschiedener Technologien um Detailprobleme in der Prozesskette zu lösen. Im Rahmen der
Arbeit galt es, die weiterhin bestehenden Defizite

– kein durchgängiges Konzept zum Aufbau eines universellen, intelligenten Servicesystems
basierend auf Robotertechnologie (Architektur
und Systemdesign)
– keine hocheffiziente und flexible, prozesssichere, industriell in kmU umsetzbare Fertigungsprozesstechnik (Integration, Anwendungsbezogene Fortschrittevaluierung)
– keine kostengünstige Lösung zur Anpassung
leistungsfähiger Sensorik an Roboter, die es
ermöglicht, dynamisch Einfluss auf den Auftragschweißprozess zu nehmen
abzubauen und die Robotik für eine branchen- und
produktübergreifende Umsetzung in kmU weiter zu entwickeln, sowie als System verfügbar zu machen. Nur
so kann die internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und ressourcenschonende Produktionsformen
eingeführt werden.

Stand der Technik
Ständig steigende Ansprüche an Produktdesign,
Komplexität und technische Reife bei gleichzeitig immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und eine
zunehmende Variantenvielfalt stellen höhere Anforderungen an den Werkzeug- und Formenbau. Die Endkontur von Formen und Werkzeugen für Blechumformung und Spritzguss wird auch heute immer noch per
Hand hergestellt. Hierzu bringt der Werkzeugmacher
seinen umfangreichen persönlichen Erfahrungsschatz
ein (Abbildung 1).
Die Herstellungskette eines Umformwerkzeuges
kann sehr langwierig und daher sehr kostenintensiv
sein. Nach dem ersten Tiefziehvorgang wird das Bauteil vermessen und die Toleranzen bewertet. Aus dem
Soll/Ist-Vergleich am Bauteil werden dann die Bereiche des Werkzeuges festgelegt, an denen geometrische Änderungen erfolgen müssen. Die Form wird aus
der Presse gefahren und die markierten Bereiche werden dann bei Untermaß durch Auftragschweißen bearbeitet.

Abb. 1. Beispiel für das Vorgehen des manuellen Auftragschweißens
an einer Formfläche ([1]).
Rys. 1. Przykład ręcznego napawania powierzchni formy [1]
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Abb. 2. Heutiges Vorgehen bei dem Bearbeiten von Werkzeugen
Rys. 2. Przebieg operacji wytwarzania narzędzi do tłoczenia

Die aufzutragende Schicht, die in diesem besonderen Fall artgleich ist, beträgt in der Regel 0,1 bis
0,5 mm. Die Handhabung der Form (bis zu 30 t) gestaltet sich auf Grund des hohen Gewichtes als sehr
schwierig, so dass das Auftragen in Wannenlage nicht
immer möglich ist. Das Handauftragschweißen erfolgt
in der Praxis in unterschiedlichen Positionen und ist
durch eine stärkere Dicke der Schicht und eine ausgeprägt unregelmäßige Oberfläche gekennzeichnet. Die bearbeiteten Bereiche müssen nach dem Auftragschweißen spanend bearbeitet werden, was mit
weiteren Kosten und Liegezeiten verbunden ist. Diese Vorgehensweise führt sowohl bei der Produktion als
auch bei der Instandsetzung zu einem hohen Aufwand
und langen Durchlaufzeiten (Abbildung 2).
Grundlage für eine Weiterentwicklung, die auf einen
kognitionsorientierten, modularen und autonomen Service-Roboter zur Vor-Ort-Instandsetzung von Tiefziehund Spritzgusswerkzeugen abzieht, ist die enge Verknüpfung von Robotik mit Sensorik zum autonomen Erfassen der Arbeitsumgebung und der aktuellen Werkzeuggeometrie, zur kognitionsorientierten Festlegung
von Instandsetzungsstrategien. Darüber hinaus spielen
die Prozesstechnik zur Instandsetzung und deren Integration in die Anwendung eine hervorgehobene Stellung.

Ansatz und Vorgehensweise
Abbildung 3 verdeutlicht die Komplexität der Thematik sowie die Vernetzung der einzelnen Arbeitspakete.

Abb. 3. Arbeitspakete bei der Entwicklung eines kognitionsorientierten, mobilen und autonomen Service-Roboters
Rys. 3. Pakiet zadań przy opracowywaniu mobilnego, automatycznego, współrzędnościowego robota do prac naprawczych
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Zur Entwicklung eines kognitionsorientierten,
mobilen und autonomen Service-Roboters zur vor Ort
Instandsetzung ist die ganzheitliche Betrachtung der
Bauteilanforderungen und der Prozessanforderungen
unabdingbar.
Der Einsatz der Robotik als Handhabungssystem
in der industriellen Fertigung ist bereits in den letzten
Jahren erfolgt. Hier werden dem Roboter durch Teach
-In Verfahren oder Offline Programmierung die wesentlichen Aufgaben implementiert. Diese Vorgehensweise ist für einen Einsatz im Werkzeugbau jedoch ungeeignet, da die zu bearbeitenden Bereiche zuerst durch
erfahrenes Personal erkannt und detektiert werden müssen und komplizierte Konturen durch Teach-In
einprogrammiert werden müssen, um dann auftraggeschweißt zu werden. Aus diesem Grund werden derartige Aufgaben heutzutage noch manuell durchgeführt,
was zu hohen Maschinenstillstandzeiten führt.
Der Einsatz einer intelligenten und kognitionsorientierter Robotik bietet einen viel versprechenden Ansatz, um Aufgaben auch in wechselnden Umgebungen
automatisiert durchführen zu können.
Die zu reparierenden oder modifizierenden Bereiche bei Tiefziehwerkzeugen können bis zu mehreren Metern lang sein, wobei die Höhe im Bereich 0,1
bis 1 mm sein kann. Die geringe notwendige Dicke
stellt hohe Genauigkeitsanforderungen einerseits an
die Vermessung und andererseits an die exakte Positionierung im Raum des Roboters sowohl beim Vermessen als auch beim Ausführen. Aktuelle Knickarm
Industrierobotersysteme für die Schweißtechnik können diesen Anforderungen nur teils gerecht werden,
da die Genauigkeit zwischen 0,1 und 0,5 mm liegt, so
dass die Entwicklung einerseits eines sensorintegrierten Methodik zum hochpräzisen Bestimmen der Roboterposition und andererseits eine hochdynamische Erfassung der Formgeometrie notwendig sind.
Das System wird in der Lage sein, durch eine angepasste und leistungsfähige Sensorik und Regelung,
einen Soll/Ist-Abgleich am eingebauten Werkzeug
durchzuführen, die verschlissenen Stellen zu erkennen
und durch Auftragschweißen auszubessern.
Eine Grundproblematik der Robotik für die dargestellte Anwendung liegt darin begründet, dass die hohe Dynamik von derzeitigen Robotern zu Lageabweichungen bei der Bewegung führt. Die sich daraus ergebenden Ungenauigkeiten in Summe sind vergleichbar mit
den Abmessungen der zu beschichtenden Bereiche.
Somit können die durch die am Roboter angebrachten Messsysteme ermittelten Ergebnisse keine ausreichende Information liefern.
Um hier Abhilfe zu schaffen, wird im Roboter eine
antriebsunabhängige Messsensorik integriert, die in
einem Regelkreis in Echtzeit die Position des Roboters ermittelt und Korrekturen vornimmt (Dynamische
Umgebungserfassung). Tiefzieh- und Spritzgießwerkzeuge verfügen über feste Referenzpunkte, die vom
Roboter für die Referenzierung bei wechselnder Aufgabe wahrgenommen werden können. Dadurch wird es

Abb. 4. Schematische Darstellung des Messvorganges (Quelle: ICOM Automation GmbH)
Rys. 4. Schemat przebiegu pomiaru napoin (źródło:
ICOM Automation GmbH)

möglich sein, den Roboter als mobiles Mess- und Bearbeitungssystem einzusetzen und Aufgaben vor Ort,
wie zum Beispiel direkt im Presswerk) durchzuführen.
Das Vermessen erfolgt durch Streifenprojektion.
Diese Methode erlaubt es, großräumige Bauteile 3-D
mit hoher Genauigkeit mit einer einzelnen Aufnahme
zu erfassen (Abbildung 4).
Ein Projektor projiziert Streifen auf das zu untersuchende Objekt und eine Kamera zeichnet das gestreute Licht unter einem Triangulationswinkel auf.
Übliche Streifenprojektionssysteme haben geneigte optische Achsen von Kamera und Projektor – verbunden mit einem räumlich stark abgegrenzten Messfeld entfernt vom Messsystem und Abschattungen bei
höheren Objektgradienten [3].
Neueste Entwicklungen zum Aufbau eines kompakten 3-D Systems, basierend auf Streifenprojektion sind in
[2] und [3] dargestellt. Das Alleinstellungsmerkmal dieses
Systems liegt darin begründet, dass die optischen Achsen
parallel zueinander montiert sind, was zu planparallelen
Projektions- und Aufnahme-Ebenen führt (Abbildung 5).
Der Abstand der optischen Achsen ist vergleichbar
mit dem menschlichen Augenabstand, wodurch auch
Objekte mit hohen Gradienten wie z.B. die Innenseite großer Rohre, mit geringen Abschattungen messbar
werden. Der Öffnungswinkel von Projektor und Kamera
wurde auf mehr als 90° maximiert. Des Weiteren konnte der Schärfentiefe-Bereich so maximiert werden, dass
von ca. 30÷40 cm bis unendlich gearbeitet werden kann.
Durch Überlappung verschiedener Aufnahmen
können auch komplizierte Konturen wiedergeben werden. Das entwickelte System wird dann durch Patchworking die Gesamtform des Werkzeuges nachstellen.
Die Informationen aus der Sensorik, aus der Messung und zu dem Auftragschweißen werden von einem
lernfähigen System bearbeitet (Abbildung 7). Durch
den Soll-/Ist-Abgleich und eine spezifische Handlungslogik wird der Roboter in die Lage versetzt eigenständig die Strategie zur Prozessführung beim Auftragschweißen festzulegen. Dieser Zustand wird aus einer
Lernphase entstehen, bei dem evolutionär die vom Roboter ausgewählten Strategien durch erfahrenes Bedienpersonal überprüft und ggf. korrigiert werden.
Als Auftragschweißverfahren kommen heutzutage
im Verschleißschutz wärmearme Verfahren wie das
Plasma-, Laserauftragschweißen oder neuartige Lichtbogenauftragschweißverfahren mit innovativen Stromquellen zum Einsatz. Insbesondere das Plasma-Pulver-Auftragschweißen erscheint für die gegebene

Abb. 5. links gewöhnliche Streifenprojektionssysteme: begrenztes
Messfeld auf Abstand; Abschattungen und rechtsparallele optische
Achsen bei kleinem Basisabstand ([2])
Rys. 5. Typowe systemy optyczne: ograniczony obszar pomiarowy
(z lewej), równoległe osie optyczne przy małych odstępach bazowych (z prawej) [2]

Abb. 6. Patchen mehrerer Aufnahme bei komplizierten Bauteilkonturen (Quelle: ICOM Automation GmbH).
Rys. 6.   Analiza nałożonych
wielu obrazów przy skomplikowanych powierzchniach elementu (źródło: ICOM Automation GmbH)

Abb. 7. Schematische Prinzipdarstellung
Rys. 7. Schemat funkcjonowania systemu

Aufgabenstellung, auf Grund der metallurgischen
Randbedingungen, besonders geeignet. Hierfür gilt es,
das Prozessfeld zum endkonturnahen automatisierten
Freiformflächenbeschichten zu parametrisieren.
Darüber hinaus stellt aus schweißtechnischer Sicht
die Auslegung des Prozesses unter Berücksichtigung
der Bearbeitungsposition eine Schlüsselfunktion dar.
Erste grundlegende Simulationsstudien belegen,
dass das Beherrschen der Schmelze beim Bearbeiten in Zwangslagen, zum Beispiel in steigender oder
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Abb. 11. PTA-Auftragschweißen in Zwangslagen
Rys. 11. Napawanie plazmowe
w pozycjach przymusowych

Abb. 8. Simulationsrechnungen zum Auftragschweißen
Rys. 8. Symulacje obliczeniowe napawania

Abb. 9. Experimentelle Untersuchungen
Rys. 9. Badania eksperymentalne

Abb. 10. Einfluss der Bewegung auf die Schichtgüte
Rys. 10. Wpływ ruchów zakosowych na jakość warstwy

fallender Position, erfolgreich durchgeführt werden
kann. Abbildung 8 veranschaulicht beispielsweise
den Unterschied bei der Schichtbildung zwischen der
Wannenlage und dem Auftragschweißen in steigender
Anordnung.
Durch einen geringen Wärmeeintrag kann das
Schmelzbadvolumen reduziert werden und somit ein
Fliessen der Schmelze in Richtung der Erdanziehungskraft vermieden werden.
Eine Überprüfung und Abgleichung der Simulation
mit den experimentellen Ergebnissen veranschaulicht 9
Auch die Bewegungsstrategie, die von dem erfahrungsbasierten System entwickelt werden muss spielt
eine hervorgehoben Rolle auf die Schichtbildung. So
ist eine mäanderförmige Bewegung vorzuziehen, um
fehlerfrei Schichten herzustellen (Abbildung 10).
Für das Auftragschweißen in Zwangslagen erfolgt
eine strömungsmechanische Auslegung des Brennersystems, die den veränderten Prozessbedingungen
Rechnung trägt.
Für eine eventuelle Nachbearbeitung ist es geplant, ein kleinvolumiges Schleifgerät am Endeffektor
zu positionieren. Der abzutragende Bereich kann mittels der optischen Messtechnik (Streifenmethode) ermittelt werden und vergleichbar zum Auftragschweißen
kann das abzutragende Volumen ermittelt und definiert
werden.

Zusammenfassung
Das Regenerieren von Tiefzieh- und Spritzgus
werkzeugen, welches heutzutage üblicherweise händisch durchgeführt wird, stellt vielfältige Anforderungen an die Technologie und ist sehr zeitaufwändig.
Automatisierte Lösungen, die mobil an unterschiedlichen Werkzeuggeometrien eingesetzt werden können, sind bisher nicht verfügbar, da keine geeignete Messtechnik, Handlingsysteme, Programmerzeugung und Auftragschweißtechnologie verfügbar ist.
Im Rahmen des Projektes KomoRob wurden
Strategien entwickelt, um verschlissene Werkzeuge automatisiert mit hoher Genauigkeit zu vermessen und anhand von vorliegenden CAD Daten
ein Fehlermodell zu erstellen. Durch die Erarbeitung eines Sensornetzwerkes in Kombination mit
einem Streifenprojektionsmesssystems kann der
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Absolutpositionsfehler des verwendeten Roboters
analysiert werden, wodurch die Vermessung eines
großvolumigen Werkzeuges mit hoher Genauigkeit
ermöglicht wurde.
Mittels konventioneller automatisierter Auftragschweißverfahren lassen sich großvolumige Werkzeuge üblicherweise nur in Wannenlage regenerieren. Daher stellte die Weiterentwicklung der PTA-Auftragschweißtechnologie zum Regenerieren von
Flächen in Zwangslagen einen weiteren Arbeitsschritt
im Rahmen des Projektes dar. Hierzu galt es, die Anlagentechnik entsprechend der Bedingungen zu überarbeiten und geeignete Technologien zum PTA-Auftragschweißen zu entwickeln. Anhand der entwickelten Technologie wurde ein mathematisches Modell aufgestellt, anhand dessen für unterschiedliche

Bedingungen optimierte Schweißparameter bestimmt werden können.
Ausgehend von den erstellten Fehlermodellen
des Werkzeuges erfolgte die automatisierte Programmerstellung zur Regeneration des Werkzeuges.
Hierbei werden neben der Schweißbahn auch jeweils optimierte Schweißparameter an die Robotersteuerung, bzw. die Schweißstromquelle übergeben.
Die aufgebaute mobile Bearbeitungsstation beinhaltet alle Komponenten, welche zum automatisierten Regenerieren notwendig sind. Es beinhaltet eine

Kamera zum Messen des Bauteils, einen Schweißbrenner, einen Schleifer zur Endbearbeitung sowie PC-Hardware mit der notwendigen Software zur
exakten Positionsbestimmung des Endeffektors, der
Erstellung des Fehlermodells und der Programmerzeugung.
Anhand einer umfassenden Evaluierung wurde
die Funktionsweise der Einzelkomponenten sowie
des gesamten Ablaufs an unterschiedlichen Werkzeugen erfolgreich getestet.
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Johannes Wilden

Auftragschweißen von nanokristallin
erstarrenden Eisenbasiswerkstoffen
auf Aluminiumsubstraten
Napawanie nanostrukturalnie krystalizujących materiałów
na osnowie żelaza na podłoże aluminium
Streszczenie
Przeanalizowano metody zmniejszenia wprowadzenia ilości ciepła do napawanego podłoża. Wykazano korzystne właściwości napoin o budowie nanostrukturalnej. Przedstawiono wyniki badań strukturalnych napoin
z zastosowaniem drutów proszkowych (stopy na osnowie
żelaza) na stop aluminium AlSi8Cu3, przy uzyskaniu niskoenergetycznych warstw napawania, w tym z zastosowaniem warstw przejściowych.

Einleitung
Die zunehmenden Anforderungen an Fahrzeuge
und andere Konstruktionen bezüglich ihrer Unterhaltskosten, Umweltverträglichkeit und Leistungsdichte
zwingen die Hersteller vermehrt zu Leichtbaukonstruktionen. Somit lässt sich beispielsweise über Gewichtseinsparungen der Kraftstoffverbrauch senken und die
Fahrdynamik verbessern. Neben neuartigen hochfesten Stahlwerkstoffen kommen vor allem Aluminiumlegierungen zum Einsatz. Aluminiumguss- bzw. Knetwerkstoffe sind seit vielen Jahren als Werkstoffe für
den konstruktiven Leichtbau etabliert und werden heute sehr umfangreich eingesetzt. Gilt es, an derartigen
Bauteilen einen partiellen Verschleißschutz zum Beispiel für Dichtflächen wie beispielsweise Ventilsitze in
Kompressoren, Motoren, Armaturen oder auch Lagersitze in Getrieben oder Querlenkern zu realisieren, so
kommen heute häufig Inlays aus einem verschleißbeständigen Werkstoff zur Anwendung, da AluminiumProf. Dr.-Ing. habil. Johannes Wilden – Funktionswerkstoffe und Beschichtungen Hochschule
Niederrhein, Niemcy.
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Abstract
The methods of the heat input to the surfacing by welding substrate decrease is analyzed. It is shown the good
properties of nanostructure padding welds. Structure analysis of padding welds deposited with the use of flux wire
(Fe matrix alloys) on the AlSi8Cu3 aluminum alloy substrate is presented. The low energy and transient pad welded layers are reached.

legierungen im Allgemeinen nur einen geringen Verschleißschutz gewährleisten. Hierfür ist einerseits bereits bei der Konstruktion Bauraum vorzusehen und
andererseits der Fertigungsaufwand, beispielsweise
für Passungen, sehr hoch. Um den sicheren Sitz von
Inlays zu gewährleisten, muss sowohl der Sitz im Aluminium als auch das Inlay mit hoher Genauigkeit gefertigt werden, das Inlay eingepresst oder eingeschrumpft
und anschließend die Dichtfläche entsprechend den
geforderten Form- und Lagetoleranzen sowie der Oberflächenqualität endbearbeitet werden. Auch im Betrieb
ist diese Konstruktion nicht unproblematisch, da sich
beispielsweise bei Thermozyklen oder auch im Dauereinsatz bei erhöhter Temperatur infolge der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten das Inlay lockern kann, was u.a. auch in Folge eines veränderten
Wärmestromes zum Versagen des Dichtsitzes führen
kann.
Eine ideale Lösung wäre das Auftragschweißen beispielsweise des Dichtrings aus einer verschleißbeständigen Legierung z.B. auf Eisenbasis. Für die technische Umsetzung muss dabei sowohl die Problematik
der Bildung intermetallischer Phasen im Interface und
die Größe des Schmelzbades während des Beschichtungsvorganges, als auch die Problematik während
des Betriebs auftretender thermischer Spannungen

im Interface zwischen Al-Legierung und Beschichtung
beherrscht werden.
Die geregelte Kurzlichtbogentechnik, welche in den
letzten Jahren bis zur Marktreife entwickelt worden ist,
bietet die Möglichkeit, kostengünstig und sowohl automatisiert, teilmechanisiert als auch händisch Auftragschweißungen herzustellen. Aufgrund des kontrollierten Wärmeeintrages besitzt diese Technologie das Potenzial, die Bildung intermetallischer Phasen zu begrenzen und die Schmelzbadgröße einzuschränken.
Als Beschichtungswerkstoffe eröffnen innovative,
nanokristallin erstarrende Eisenbasislegierungen völlig
neue Eigenschaftsprofile. Neben hoher Verschleißbeständigkeit können diese je nach Gefügestruktur extrem
geringe Wärmeleitfähigkeiten aufweisen, wie sie bisher
von keramischen Wärmedämmschichten bekannt sind.
In dem Forschungsvorhaben sollen die prozesstechnischen mit den werkstofftechnischen Möglichkeiten zu einer Technologie zum Beschichten von Aluminiumlegierungen mit nanokristallin erstarrenden Eisenbasiswerkstoffen zusammengeführt werden.

Stand der Technik
Das Ausnutzen nanoskaliger Effekte bietet vielfältige über den derzeitigen Stand der Technik hinausgehende Möglichkeiten, Werkstoffeigenschaften auch auf
sich scheinbar widersprechende Anforderungen auszulegen. Die technische Umsetzung derartiger Möglichkeiten erfolgt in der „klassischen“ Beschichtungstechnik bisher nicht, so dass dieses Potenzial ungenutzt
bleibt. Jüngste Entwicklungen in der Werkstofftechnologie haben dazu geführt, dass einige Eisenbasiswerkstoffe verfügbar sind, die feinst-/ nanokristallin erstarren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass durch Zugabe von Legierungselementen auch bei relativ geringeren Abkühlraten ein amorphes/nano-/feinstkristallines
Gefüge entsteht. Diese Werkstoffe weisen eine hohe
Verschleißbeständigkeit, sowie eine extrem geringe
Wärmeleitfähigkeit auf, was eine Anwendung sowohl
als Verschleißschutz- als auch Wärmedämmschicht
möglich erscheinen lässt. Beim Beschichten von Aluminiumlegierungen mit Fe-Basiswerkstoffen stellt die
Bildung spröder intermetallischer Phasen (FexAly) eine
besondere Problematik dar. Der Einsatz der geregelten
Lichtbogentechnik ermöglicht jedoch einen definierten
Energieeintrag, so dass das Aufschmelzen des Grundwerkstoffes stark reduziert und somit die Bildung intermetallischer Phasen weitgehend unterdrückt werden
kann. Zudem scheint diese Verfahrensweise ein hohes
Potenzial zu haben, da in Folge des minimalen Energieeintrages in das Substrat hohe Abkühlraten realisiert werden können.
Für einen sicheren Einsatz dieser Werkstoff- und
Beschichtungsstrategie in kmU gibt es derzeit keine
abgesicherten Erkenntnisse, die es kmU ermöglichen,
neue Arbeitsfelder mit einem kostengünstigen und innovativen Prozess zu erschließen.

Durch den zunehmenden Einsatz von Aluminiumlegierungen treten vermehrt Verschleißprobleme an
hoch belasteten Oberflächen auf. So sind beispielsweise Ventilsitze in Verbrennungsmotoren hohem Verschleiß aufgrund von Reibung und hoher Temperaturen ausgesetzt. Zum Verschleißschutz von Aluminiumlegierungen kommen heutzutage unterschiedliche Verfahren, wie Beschichten der Oberflächen oder Einpressen von Inlays, zum Einsatz. Diese können die Lebensdauer der Bauteile z.T. erheblich verlängern.
Das Einpressen von Inlays in die Bauteile ermöglicht es, den Verschleiß, beispielsweise bei Gleitlagern oder Ventilsitzen, zu minimieren. Zum Einsatz
kommen dabei Einsätze beispielsweise aus Stahlwerkstoffen oder Keramik [Wan 98, Ano 97]. Die Herstellung solcher Bauteile erfordert jedoch höchste Anforderungen an den Fertigungsprozess. So müssen Übermaßpassungen sowohl beim Inlay als auch beim Bauteil gefertigt werden. Anschließend werden die Einsätze in bzw. auf die Bauteile aufgeschrumpft und/oder
gepresst. Bei der Konstruktion ist zu beachten, dass
ausreichend Platz für die Einsätze im Bauteil vorgesehen wird und dass durch unterschiedliche Materialien
die Wärmeleitung begünstigt bzw. verschlechtert werden kann. Während des Betriebes kann es aufgrund
thermischer und mechanischer Beanspruchungen zum
Lockern der Inlays kommen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Einsätze während des Gießvorganges in das Bauteil zu integrieren. So werden häufig Graugussbuchsen in Pkw
Motorblöcke eingegossen um das Reibungs- und Verschleißverhalten der Zylinder zu verbessern [Spa 01,
Mai 95]. Jedoch ist auch hier ausreichender Bauraum
bei der Konstruktion vorzusehen.
Der Verschleißschutz von Aluminiumlegierungen
mittels dünner Schichten, welche beispielsweise mittels
PVD oder galvanischen Verfahren aufgetragen werden, ist ebenfalls möglich. Diese bieten trotz geringer
Schichtdicken einen guten Verschleißschutz und vermindern die Reibung [Sch 97], [Rib 99]. Jedoch kann es
aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten der Substrat- und Beschichtungswerkstoffe zum Aufbrechen der Beschichtungen, dem sogenannten „Eierschaleneffekt“, kommen [Sen 04].
Thermische Spritzschichten ermöglichen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten Substrat- und Schichtwerkstoffe zu kombinieren. Daher werden Aluminiumsubstrate teilweise mit thermisch gespritzten Verschleißschutzschichten versehen. Durch die Optimierung
der Legierungszusammensetzung können die Reibwerte und der Verschleiß vermindert und somit die
Lebensdauer der Bauteile verlängert werden. Als Beschichtungsverfahren kommen hier beispielsweise das
atmosphärische Plasmaspritzen oder das Lichtbogenspritzen zum Einsatz. Unter Berücksichtigung der Innendurchmesser von Zylinderlaufbahnen müssen speziell angepasste Brennersysteme eingesetzt werden
[Gad 04, McC 95, Uoz 05]. Jedoch ergeben sich Nachteile für diese Technologie aufgrund der geringen
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Haftfestigkeiten und der relativ großflächigen Anwendung.
Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Haftfestigkeiten wäre ein Beschichtungsprozess bei dem eine
metallurgische Anbindung erfolgt. Mittels Auftragschweißen lassen sich Schichten mit guten Haftfestigkeiten zum Grundwerkstoff herstellen, da die Substrate lokal aufgeschmolzen werden und eine gemeinsame
Schmelze entsteht. Unterschiedliche Schichtsysteme
wurden entwickelt, um die Verschleißeigenschaften zu
optimieren. Dabei kommen häufig Verbundpulversysteme mit eingelagerten Hartstoffen (z.B. Wolframschmelzkarbide, Vanadiumkarbide oder Titanboride) zum
Einsatz. Um wirtschaftlich Beschichtungen mit ausgezeichnetem Verschleißverhalten aufzutragen, sollten
Eisenbasiswerkstoffe verwendet werden. Jedoch ergeben sich hieraus metallurgische Schwierigkeiten. Aufgrund der geringen Löslichkeit von Aluminium in Eisen
und der Bildung spröder intermetallischer Phasen
(FexAly) kommt es zu Rissbildung in der Grenzschicht
und somit zum Versagen der Verbindung [Wag 01,
Rad 97, Zer 98]. Nur wenn es gelingt, die Ausbreitung
des Phasensaumes durch eine angepasste Wärmeführung auf unter 5 µm zu begrenzen, kann eine solche Verbindung hinreichende Haftzugfestigkeiten erreichen.
Eine Möglichkeit den Wärmeeintrag in den Grundwerkstoff zu minimieren, bietet die Lasertechnologie.
Auftragschweißprozesse von Eisenbasislegierungen
(FeCrC) auf Aluminiumsubstrate wurden beispielsweise von Iwatani durchgeführt [Iwa 05]. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Wärmeeintrag beim Auftragschweißen mittels Diodenlaser gegenüber dem
Auftragschweißen mittels CO2 Laser verringert werden
kann. Dadurch kann der Aufmischungsgrad auf ca. 8%
begrenzt werden. Jedoch ergibt sich ein breiter Saum
intermetallischer Phasen was zu Rissen an der Grenzschicht Substrat/ Beschichtung führt.
Aus der Schweiß-/ Löttechnik ist dieses Phänomen
bereits hinreichend bekannt. Um das Phasenwachstum zu begrenzen, werden dort speziell angepasste
Prozesse angewandt. So kommen geregelte Kurzlichtbogenprozesse zum Einsatz, um den Energieeintrag in
die Bauteile zu steuern [Goe 05, Dor 01, Tro 05]. Das
ist beispielsweise an dem zeitlichen Leistungsverlauf
ersichtlich. In Abb. 1 ist der zeitliche Verlauf der Schweißleistung eines konventionellen dem eines geregelten
Kurzlichtbogenprozesses gegenübergestellt.
Beim CMT Prozess (Fronius) wird während der
Kurzschlussphase der Schweißstrom minimiert. Um
jedoch ein Ablösen des Schweißtropfens zu gewährleisten, wird der Drahtvorschub umgekehrt und der
Draht zurückgezogen. Die Neuzündung des Lichtbogens kann somit nahezu leistungsfrei erfolgen. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem Kurzschluss
wobei Frequenzen von bis zu 70 Hz erreicht werden.
Der Gesamtwärmeeintrag ist dabei minimiert und eine
Spritzerbildung nahezu ausgeschlossen [Tro 05]. Bei
der von EWM entwickelten Anlage erfolgt ein Anste-
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Abb. 1. Leistung beim Wiederzünden des Lichtbogens beim konventionellen und beim geregelten Kurzlichtbogen /www.ewm.de/
Rys. 1. Moc łuku przy ponownym zajarzeniu dla konwencjonalnego
i sterowanego łuku zwarciowego (www.ewm.de)

Abb. 2. Zeitlicher Strom- /Spannungsverlauf beim coldArc- und beim
konventionellen Kurzlichtbogenschweißen /www.ewm.de/
Rys. 2. Przebieg natężenia prądu i napięcia łuku dla procesu spawania metodą coldArc i konwencjonalnego spawania zwarciowego
(www.ewm.de)

Abb. 3. Nano-/feinstkristallin
erstarrter FE-Basis Legierung
www.nanosteelco.com/
Rys. 3. Nanokrystaliczna drobnoziarnista struktura stopu na
osnowie Fe

igen des Schweißstromes im Kurzschlussfall, wodurch
aufgrund des Pinch-Effektes der Tropfen vom Drahtende abgelöst wird. Jedoch muss hierzu der Strom kurz
vor Auflösen der Kurzschlussbrücke in einem kurzen
Intervall digital heruntergeregelt werden. Der zeitliche
Strom- /Spannungsverlauf beim herkömmlichen Kurzlichtbogenschweißen und beim coldArc –Verfahren ist
in Abb. 2 dargestellt. Somit wird jeder einzelne Tropfenübergang kontrolliert. Durch diese Regelung wird
der Wärmeeintrag in das Substratmaterial minimiert
und ein äußerst spritzerarmer Lichtbogenprozess ermöglicht. Untersuchungen zum Fügen von Blechen mit
geringerer Stärke sowie zur Bearbeitung zinkhaltiger
Zusatzwerkstoffe belegen den Erfolg dieser Technologien [Dor 01, Dor 05, Goe 05]. Weitere Technologien
wie STT von Lincoln oder CP von Cloos arbeiten mit
ähnlicher Technik. Hier wird ebenfalls der Wärmeeintrag und damit die Spritzerbildung minimiert.
Neueste Entwicklungen in der Werkstofftechnologie
haben zu nanokristallin erstarrenden Werkstoffen unter
praxisnahen Einsatzbedingungen geführt. Insbesonde-

Abb. 4. Verringerung der Wärmeleitfähigkeit metallischer Werkstoffe
beim Übergang zu amorpher Mikrostruktur [Nan 97]
Rys. 4. Zmniejszenie przewodności cieplnej materiałów metalicznych przy przejściu do struktury amorficznej [Nan 97]

Abb. 5. Verringerter Aufmischungsgrad bei Verwendung der geregelten Kurzlichtbogentechnologie (b) im Vergleich zu konventioneller
Sprühlichtbogentechnik (a)
Rys. 5. Zmniejszenie stopnia wymieszania napoin przy zastosowaniu technologii sterowanego łuku zwarciowego (b) w porównaniu
z konwencjonalnym łukiem natryskowym (a)

Abb. 6. Beschichtung hergestellt mittels geregelter Kurzlichtbogentechnik mit erhöhtem Wärmeeintrag (links), mit optimiertem Wärmeeintrag (rechts)
Rys. 6. Warstwa wytworzona przez napawanie techniką sterowanego łuku zwarciowego z podwyższoną (z lewej strony) oraz z optymalną (z prawej strony) ilością wprowadzonego ciepła

Abb. 7. Beschichtung aus
nanokristallin
erstarrendem
Eisenbasiswerkstoff auf Aluminiumsubstrat.
Rys. 7. Warstwa z nanostrukturalnie krystalizującego materiału na osnowie żelaza nałożona na podłoże ze stopu aluminium

re handelt es sich hierbei um Fe-Basis Legierungen die
mit Mo, W, C, Mn, Si und B legiert sind und amorph mit
eingelagerten Nanokristalliten erstarren (Abb. 3) [Bra
05, Hof 06].
Die Beschichtungen besitzen gegenüber herkömmlichen Stählen durch ihre nanokristalline/amorphe
Struktur, die abhängig von den werkstoffspezifischen
Prozessbedingungen (z.B. Abkühlrate, Unterkühlung)
entstehen kann, erheblich größere Festigkeiten bei
ausreichender Bruchdehnung. Ein weiterer durch die
Nanokristallinität hervorgerufener Effekt ist eine deutlich im Vergleich zu konventionellen Metallen geringere Wärmeleitfähigkeit, die in der Größenordnung von
ZrO2-Keramiken liegt [Hol 03].

Die Wärmeleitfähigkeit in metallischen Festkörpern wird von der Elektron-Elektron- und ElektronStörstellen-Wechselwirkung sowie von der PhononElektron und Phonon-Phonon-Wechselwirkung bestimmt. Bei abnehmender Korngröße wird die Elektron-Elektron-Wechselwirkung zunehmend gestört
und die Wärmeleitfähigkeit nimmt ab. Gleichzeitig
nimmt die mittlere freie Weglänge der Phononen
ab, so dass auch die Wärmeleitfähigkeit über Gitterschwingungen abnimmt. Somit sinkt beim Übergang
in nanokristalline/ amorphe Kristallstrukturen die Wärmeleitfähigkeit von metallischen Werkstoffen (Abb. 4)
[Hol 03, Nan 97].
Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit nanokristallin erstarrender Eisenbasislegierungen ergibt sich
für derartige Beschichtungen ein zusätzliches Potenzial für die Verwendung als metallische Wärmedämmschichten [Bra 01, Bra 05, Shi 05].
Der gezielte Wärmeeintrag, der beim Fügen mittels geregelter Kurzlichtbogentechnik ermöglicht ist,
ist auch für das Auftragschweißen vorteilhaft. Erste
grundlegende Untersuchungen zum Auftragsschweißen mittels geregelter Lichtbogentechnik sind bereits
veröffentlicht worden und verdeutlichen, dass Aufmischungsgrade unterhalb 5 % möglich sind /Wil 06/. Im
Vergleich konventioneller Sprühlichtbogen – geregelter
Kurzlichtbogen (Abb. 5) ist ersichtlich, dass der Energieeintrag in die Grundwerkstoffe wesentlich verringert
werden kann.
Gilt es, Aluminiumsubstrate zu beschichten, muss
der Energieeintrag in den Grundwerkstoff optimiert
werden. Mittels konventioneller Kurzlichtbogentechnik ist das Beschichten von Aluminiumwerkstoffen mit
Eisenbasislegierungen, wie X8CrNi18-9, aufgrund des
unkontrollierten Wärmeeintrages bei der Lichtbogenneuzündung nicht ermöglicht. Jedoch kann mit geregelter Kurzlichtbogentechnik, wie dem coldArc-Prozess, der Energieeintrag soweit minimiert werden,
dass das Wachstum intermetallischer Phasen begrenzt
wird. Hierfür muss aber auch beim Beschichten mit geregelter Kurzlichtbogentechnik eine Prozessoptimierung erfolgen. In Abb. 6 – links ist eine Beschichtung
abgebildet, welche mittels geregelter Kurzlichtbogentechnologie mit nicht optimiertem Energieeintrag aufgrtragen wurde. Es ist ersichtlich, dass es, aufgrund
des hohen Energieeintrages und der damit verbundenen Sprödphasenbildung, zu Rissbildung in der Grenzschicht zwischen Substrat und Beschichtung kommt.
Beim Beschichten mit minimiertem Energieeintrag hingegen (Abb. 6 – rechts) kann die Phasenbildung begrenzt werden, sodass keine Rissbildung auftritt.
Die Machbarkeit des Auftragschweißens von nanokristallin erstarrenden Eisenbasiswerkstoffen auf Aluminiumsubstraten mittels geregelter Kurzlichtbogentechnologie wurde in grundlegenden Untersuchungen
nachgewiesen [Wil 07]. Während der Untersuchungen
kamen sowohl die CMT- als auch die coldArc-Technologie zum Einsatz. In Abb. 7 ist eine Auftragschweißung von SHS7214 auf einer Aluminiumgusslegierung
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Abb. 8. Ausbildung eines intermetallischen Phasensaums
< 5 µm
Rys. 8. Tworzenie się faz międzymetalicznych o wielkości
< 5 µm

Abb. 9. Nanokristallin erstarrtes Gefüge des Auftragschweißwerkstoffes bei hinreichenden Abkühlbedingungen
Rys. 9. Widok nanostrukturalnie krystalizujących struktur napoin
przy różnych warunkach ich układania

dargestellt, welche mit der coldArc-Technologie hergestellt wurde. In der Vergrößerung ist zu erkennen, dass
der wärmebeeinflusste Bereich im Aluminium nur ca.
0,2÷0,3 mm beträgt.
Es ist anhand der Ergebnisse ersichtlich, dass der
Wärmeeintrag in den Substratwerkstoff minimiert werden kann. Durch eine angepasste Prozessführung lässt
sich die Bildung eines spröden Saumes intermetallischer Phasen auf unter 5 µm begrenzen (Abb. 8). Wie
die EDX-Analysen verdeutlichen erfolgt nahezu keine
Aufmischung mit dem Grundwerkstoff. Ca. 10 μm neben dem Interface Schicht/Grundwerkstoff ist in der
Schicht kein Al und in dem Grundwerkstoff kein Fe zu
analysieren. Das Interface selber wird aus einem ca.
2 μm breiten Phasensaum gebildet.
Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums
wird die zugeführte Wärme schnell abgeleitet, sodass
günstige Bedingungen für eine nanokristalline Erstarrung vorliegen. In Abb. 9 ist das Gefüge des Auftragwerkstoffes dargestellt. Zu erkennen sind Strukturen
deren Abmessungen deutlich unter 1 µm betragen. Aufgrund der feinstkristallinen Erstarrung ergeben sich
Härtewerte von 1008 ± 112 HV0,01.

Vorgehensweise
Mit dem Einsatz der geregelten Kurzlichtbogentechnik werden zwei Ziele verfolgt. Einerseits gilt es, ein

68

Przegląd spawalnictwa 9/2011

kostengünstiges Verfahren für das Auftragen hochwertiger Beschichtungen anzubieten und andererseits sollen Aluminiumsubstrate mittels Auftragschweißens von
Eisenbasislegierungen beschichtet werden. Insbesondere kann durch den geregelten MIG-Lichtbogen
beim Beschichten von Aluminiumsubstraten eine „Reinigung“ und Aktivierung des Grundwerkstoffes erzielt
werden, so dass günstige Bedingungen für die Benetzung vorliegen. Darüber hinaus führen die Abkühlraten dazu, dass einerseits der aufzutragende Fe-Basiswerkstoff amorph/nanokristallin erstarrt und die Bildung intermetallischer Phasen weitgehend unterdrückt
werden kann. Weiterhin ergibt sich eine geringe Aufmischung, wodurch die Eigenschaften des Schichtwerkstoffes nahezu erhalten bleiben.
Erste grundlegende Untersuchungen werden an
linienförmigen Auftragraupen auf einer AlSi-Gusslegierung mit einem Fülldraht auf Fe-Basis (Fe Cr Mo
W Ti B C Si Mn) durchgeführt. Dabei sollen grundlegende Erkenntnisse zur Prozessführung (zeitlicher
Strom-/Spannungsverlauf, Drahtvorschub, Schweißgeschwindigkeit), sowie über die einzustellenden
Prozessbedingungen zum Erlangen einer nanokristallinen Erstarrung erarbeitet werden. Das Prozessfenster wird basierend auf den bereits beim Antragsteller vorliegenden empirischen Erkenntnissen systematisch erarbeitet, um zu einer direkten Korrelation
der Prozessbedingungen und der Legierungszusammensetzung mit den herrschenden Erstarrungsbedingungen und Werkstoffeigenschaften zu gelangen. Anhand von Temperaturmessungen im Prozess
werden der Zeit-Temperatur-Verlauf und somit auch
die für die Erstarrungsmorphologie wesentlichen Abkühlbedingungen abgeleitet. In weiteren Untersuchungen sollen in Abstimmung mit den Mitgliedern
des pbA Beschichtungen auf verschiedenen Al-Legierungen hergestellt werden. Dabei sollen neben
Gusslegierungen unterschiedlicher Zusammensetzung auch Knetlegierungen (z.B. 5xxx und 7xxx)
zum Einsatz kommen. Die Abkühlrate wird jedoch
nicht nur vom Werkstoff, sondern auch von der Geometrie des Substrates bestimmt, so dass auch dieser Einfluss Gegenstand der Untersuchungen ist. Im
Hinblick auf den Ersatz von Inlay-Dichtsitzen werden
vor allem kreisförmige Beschichtungen hergestellt,
für die es Slope-in und Slope-out Strategien zu entwickeln gilt. Die Schichten werden licht- und rasterelektronenmikroskopisch untersucht, darüber hinaus
erfolgt eine hochaufgelöste Analyse der entstandenen Phasen

Ergebnisse
Ausgehend von den Voruntersuchungen erfolgten
umfangreiche Schweißversuche mit den in Bild 10 dargestellten Fülldrähten.
Auf Grund der Rissbildungsproblematik wurden zum Auftragschweißen 2 unterschiedliche

Abb. 10. Fülldrahtzusammensetzungen und Drahtquerschliffe
Rys. 10. Skład chemiczny i przekrój drutów proszkowych

Abb. 13. EBSD-Analyse einer Auftragschweißung
Rys. 13. Analiza ESBD napoin

Abb. 14. Berechnetes Phasendiagramm des Systems Cu-Fe-Al-10Ni
Rys. 14. Obliczeniowy równowagowy układ fazowy Cu-Fe-Al.-10Ni

Abb. 11. Aufsicht auf Auftragschweißungen mit einem energiereduzierten AC-Impulslichtbogen (nach oben) und einem energiereduzierten Kurzlichtbogen mit WIG-Vorwärmung
Rys. 11. Widok napoin napawanych łukiem impulsowym AC o zredukowanej energii (u góry) i łukiem zwarciowym o zredukowanej energii z podgrzewaniem metodą TIG

Abb. 12. Querschliffe und Elementanalysen „optimierter“ Auftragschweißungen
Rys. 12. Mikrostruktura i analiza punktowa optymalnych napoin

Abb. 15. Berechnete Phasenfelder in Abhängigkeit von der Al-Konzentration
Rys. 15. Obliczone obszary fazowe w zależności od zawartości Al

Prozessstrategien verfolgt. Zum einen kam ein energiereduzierter Kurzlichtbogen mit WIG-Vorwärmung
und ein energiereduzierter Impulslichtbogen zum Einsatz. Im Ergebnis muss festgehalten werden, dass ein
rissfreies Auftragschweißen mit diesen Prozessen und
den o.g. Fülldrähten trotz umfasssender Parameteroptimierung nicht möglich war (ABB: 11).
In Abbildung 12 sind Querschliffe durch die „optimierten“ Auftragschweißungen dargestellt. Auffällig ist,
dass im Gegensatz zu den Ergebnissen der Vorversuche unabhängig von der gewählten Prozessstrategie ein recht hoher Aufmischungsgrad mit ca. 20%
vorhanden ist.
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Mit dem Ziel, die Auftragschweißwerkstoffe für das
Beschichten von Aluminium weiter zu entwickeln, erfolgten umfangreiche Phasenanalysen in den Beschichtungen. Mit den in Abbildung 13 dargestellten
EBSD Ergebnissen konnte allerdings keine Korrelation
zwischen Rissbildung und Phasenausbildung oder –
anordnung abgeleitet werden. Als Lösungsansatz wurde das Einbringen von Pufferschichten gewählt.
Mittels Phasendiagrammberechnungen erfolgte
die Auslegung der Pufferschicht im System Cu-Fe-AlNi (Abb. 14, 15). Aus den Berechnungen geht hervor,
dass die Aufmischung unter 12% Al gehalten werden
muss, um intermetallische Phasen zu vermeiden.
Mit der Legierung AlBz5Ni2 gelang es mittels energiereduziertem Impulslichtbogen rissfreie Kreisnähte
zu erzeugen (Abb. 16)
Die phasentheoretischen Betrachtungen erfolgten
in der weiteren Folge auch für die Entwicklung von
Eisenbasislegierungen zum direkten Auftragschweißen sowie einer erforderlichen Temperaturführung. In
Abb. 17 sind die Anteile an Fe-Mischkristall und Karbiden in Abhängigkeit von unterschiedlichen Legierungszusammensetzungen dargestellt. In den Berechnungen wurde eine Aufmischung von 20% Al berücksichtigt.

Abb. 17. Berechnete Gefügebestandteile in Abhängigkeit von der
Legierungszusammensetzung bei einer Aufmischung von 20% Al
Rys. 17. Obliczeniowy równowagowy układ przy wymieszaniu
z 20% Al

Abb. 18. Auftragschweißung ohne Pufferschicht mit Vor- und Nachwärmen
Rys. 18. Widok i struktury napoiny bez warstwy buforowej z podgrzaniem przed i po procesie napawania

Abb. 16. Auftragschweißung mit dem Pufferwerkstoff AlBz5Ni2
(links) und Prozessführung zur Vermeidung Nahtanfangs- und –endfehlern
Rys. 16. Napawanie z materiałem buforowym AlBZ5Ni2 i sterowanie procesu w celu zmniejszenia wad na początku i końcu napoiny
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Abb. 19. Temperaturführung zum rissfreien Auftragschweißen
Rys. 19. Przebieg temperatury dla wykonywania napoin bez wystąpienia pęknięć

Zusammenfassung
Das Auftragschweißen von Fe-Basislegierungen auf Al-Gusswerkstoffe ist auf Grund der Bildung intermetallischer Phasen prozess- und legierungstechnisch problematisch. Es wurden
zwei unterschiedliche Prozessstrategien erarbeitet. Zum einen ist das Einbringen einer Al-Bronze
eine Lösungsvariante und zum anderen das Einhalten einer definierten Temperaturführung bei der
der Werkstoff zunächst vorgewärmt und nach dem
Schweißprozess nachgewärmt werden muss. Zur
gezielten Legierungs- und Prozessentwicklung wurden phasentheoretische Berechnungen eingesetzt,
um abschätzen zu können, welche Phasen sich in
Abhängigkeit von der Aufmischung ausbilden.
Mit beiden Prozessstrategien ist das prozesssichere Auftragschweißen von Fe-Basislegierungen auf Al-Gusslegierungen möglich, so
dass auf der Basis der dargestellten Ergebnisse
Eisenbasisbeschichtungen auf unterschiedlichen

Aluminiumlegierungen kostengünstig herstellbar
sind bzw. mit geringem experimentellem Aufwand
die ausgearbeiteten Prozessstrategien auf die jeweilige Anwendung zu projiziert werden kann. Die
wirtschaftlichen Vorteile bestehen vor allem in der
leichten Handhabbarkeit, der hohen Energieeffizienz und den damit verbundenen niedrigen Prozesskosten. So ist beispielsweise bei der Herstellung von Ventilsitzen eine Verkürzung der Fertigungsfolge möglich. Bisher wurden sowohl die
Al-Guss als auch die Inlays mit Passungen versehen, welche in weiteren Prozessschritten aufgeschrumpft und/oder eingepresst wurden. Mit der
Bereitstellung einer Technologie zum Beschichten
der Aluminiumbauteile kann die Fertigungsfolge
auf Beschichten und Endbearbeiten reduziert werden. Weiterhin ergeben sich Vorteile aufgrund verlängerter Lebensdauer und somit verringerter Instand-haltungskosten.
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Nowości techniczne
Okulary ochronne od 3M – moda na bezpieczeństwo
Firma 3M Poland, oddział światowego lidera w dziedzinie innowacji, prezentuje szeroką gamę okularów
i gogli ochronnych. Oferta obejmuje m.in. okulary przeciwsłoneczne, okulary do strzelania czy okulary z wymiennymi soczewkami. Wszystkie produkty 3M z zakresu ochrony wzroku charakteryzuje nie tylko niezawodna
jakość, ale również nowoczesny design.
Stylowa jakość, która wyróżnia ofertę okularów ochronnych 3M Poland, to wysoka jakość i gwarancja pełnej ochrony ale również modne kształty i elegancki styl. Większość modeli wyposażono w regulowane elementy,
a ich powierzchnie stykające się ze skórą wykonano z miękkich materiałów. Dzięki temu zwiększyła się powierzchnia dopasowania okularów do twarzy, a komfort użytkowania znacząco się poprawił.
Jednym z priorytetów firmy 3M jest zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa w pracy, w domu i w życiu
codziennym. Wierzymy bowiem, że zdrowie jest najważniejsze, a większa wygoda poprawia ochronę pracownika,
zwiększa jego wydajność i zapewnia zgodność z przepisami. Nasza oferta okularów i gogli ochronnych zapewnia nie
tylko funkcje ochronne, ale również elegancki wygląd – mówi Marta Kapała, starszy koordynator marketingu w dziale Bezpieczeństwa Pracy w 3M Poland. – Większość okularów i gogli od 3M chroni również przed promieniowaniem
UV oraz została zatwierdzona do użytku zgodnie z normą PN-EN166 i ma oznaczenie CE – dodaje Marta Kapała.
Z myślą o osobach użytkujących sprzęt ochrony wzroku w połączeniu z innym sprzętem ochrony indywidualnej firma 3M Poland poszerzyła swoją ofertę okularów o dwie nowe serie: Tora™ CCS i Virtua™ AP.
Dla przykładu. Okulary Tora™ CCS mają zintegrowany System 3M™ Cord Control (CCS) pozwalający użytkownikowi na dołączenie wkładek przeciwhałasowych na sznurku, a tym samym jednoczesne wykorzystanie ochronników wzroku i słuchu. Seria Virtua™ AP ma z kolei ochronny pasek na linii brwi, który chroni
oczy przed ewentualnymi odłamkami. W przypadku tego modelu dostępne są różne kolory soczewek.
Coś dla Pań i Panów
Dla kobiet, których praca wymaga korzystania z okularów ochronnych, firma 3M przygotowała serię Refine 300.
Te modne okulary zaprojektowano w taki sposób, aby lepiej przylegały do głowy i twarzy użytkowniczek. Z kolei dla
panów, zwracających uwagę na nowoczesny design, firma wprowadziła okulary 3M™ Marcus Grönholm, sygnowane przez znanego kierowcę rajdowego. Mają one oprawki z hipoalergicznego metalu z regulowanym noskiem, plastyczne końcówki zauszników zwiększające możliwość regulacji oraz soczewki pokryte powłoką AS-AF zabezpieczające okulary przed zarysowaniem i zaparowaniem.
Tomasz Gołębiewski
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Regeneracja zaworów silników okrętowych
metodą napawania plazmowego
Marine engine valves plasma hard-facing regeneration
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zastosowanie procesu napawania plazmowego (PTA) do regeneracji zużytych
przylgni zaworów wylotowych okrętowych silników Diesla. Zużyte zawory, po odpowiedniej selekcji, poddano obróbce skrawaniem w celu nadania odpowiedniego
kształtu powierzchni przylgni, a następnie poddano procesowi napawania plazmowego z wykorzystaniem trzech
rodzajów proszków na bazie kobaltu. Wybrane proszki charakteryzowały się wysoką zawartością chromu
(ok. 30%), niską zawartością niklu (ok. 2%) oraz różnymi
zawartościami wolframu (ok. 5÷9%). Napawanie zostało przeprowadzone automatycznie za pomocą urządzenia do napawania plazmowego proszkowego EUTRONIC
GAP 200 firmy CASTOLIN. Po napawaniu zastosowano
obróbkę skrawaniem w celu nadania wymaganej geometrii oraz gładkości powierzchni. Wykonano badania metalograficzne oraz pomiary mikrotwardości na powierzchni przylgni oraz na przekroju poprzecznym prostopadłym
do powierzchni napoiny. Wytworzone warstwy wykazują
budowę dendrytyczną, składającą się z roztworu stałego
(zawierającego głównie kobalt, żelazo i nikiel) oraz eutektyki węglikowej (bogatej w wolfram, chrom i krzem). Warstwy wykonane z proszku o większej zawartości wolframu wykazały większą twardość na przekroju poprzecznym napoiny. Zastosowanie takiej metody regeneracji zaworów może wydłużyć czas ich eksploatacji.

The paper examines the application of plasma transfer arc (PTA) hard-facing to regenerate the exhaust valve
face used marine diesel engines. Worn jumper, after appropriate selection, were machined in order to give proper shape of face of wear surface and then PTA hard-facing using three types of cobalt-based powders. Selected
powders were characterized by a high content of chromium (30%), a low content of nickel (about 2%) and different contents of tungsten (about 5÷9%). Welding was
performed automatically using the Castolin EUTRONIC
GAP 200. After hard-facing process, machining gives the
desired geometry and surface quality. Study was carried
out metallographic and microhardness measurements on
the face of wear surface and the cross-section perpendicular to the surface of weld metal. A dendritic structure
consisting of a solid solution (mainly with cobalt, iron and
nickel) and the eutectic carbide (rich in tungsten, chromium and silicon) are observed in the layers. The layers
are made of powder with a higher tungsten content show
higher hardness on cross-section of weld metal. Using
this method of valves regeneration can extend their lifetime.

Wstęp
Wiele współczesnych urządzeń, instalacji i ich elementów pracuje w warunkach złożonych obciążeń
[1, 2]. Do takich urządzeń zaliczyć można elementy silnika Diesla służącego do napędu statków. Ich zawory
Dr inż. Hanna Smoleńska, dr hab. inż. Jerzy
Łabanowski, prof. PG – Politechnika Gdańska,
mgr inż. Włodzimierz Kończewicz – Akademia
Morska w Gdyni.

wydechowe są narażone na duże obciążenia mechaniczne o charakterze dynamicznym, pochodzące od ciśnienia spalania i wysokiej temperatury w silnie agresywnym ośrodku spalin. Obciążenia te znacząco wpływają na tempo zużycia zaworów. Szczególnie narażonya na zużycie jest stosunkowo wąski obszar styku grzybka zaworu z gniazdem zaworowym. Mimo stosowania do produkcji zaworów stali wysokostopowych
obrobionych cieplnie ich trwałość jest niezadowalająca.
Do najczęstszych uszkodzeń przylgni zaworów należą:
– nadpalanie brzegów grzybka spowodowane przepływem gorących gazów o wysokiej temperaturze
przez nieszczelności (rys. 1a),
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a)

b)

c)

Rys. 1. Przykłady uszkodzeń przylgni zaworu wylotowego silnika okrętowego: a) korozja przylgni – „bruk”, b) zniszczenie przylgni
i podłoża na skutek nieszczelności zaworu – nienaprawialne, c) zużycie przylgni – naprawialne
Fig. 1. Examples of marine engine exhaust valves damage: a) corrosion of valve face – „wear”, b) the destruction of the valve face and
the valve substrate due to a valve leak – irreparable, c) wear of valve face – repairable

– utrata szczelności spowodowana wżerami korozyjnymi wywołana erozyjnym działaniem spalin (rys. 1b),
– pęknięcia, rysy i odpryski wywołane zmęczeniem
warstwy wierzchniej przylgni (rys. 1c).
W celu przedłużenia trwałości zaworów możliwe
jest zastosowanie umacniania przylgni za pomocą wytwarzania warstwy wierzchniej z materiału charakteryzującego się wyższą odpornością na zużycie oraz korozję niż materiał zaworu. Działanie takie może znaleźć zastosowanie w dwóch aspektach:
– wytwarzanie utwardzonej warstwy na nowych zaworach,
– regeneracja odpowiednio wyselekcjonowanych
i przygotowanych zaworów uszkodzonych.
Celem podjętych badań był dobór optymalnego
składu chemicznego proszku do wykonania napoiny
na przylgni zaworu, która zapewni zachowanie odpowiedniej twardości, odporności na zużycie oraz agresywne działanie gazów spalinowych. Do wytworzenia warstwy wybrano metodę napawania plazmowego jako jedną z najbardziej nowoczesnych technologii wytwarzania warstw wierzchnich. Metodą tą można uzyskać powłoki z materiałów trudno topliwych
i trudnościeralnych [3÷5].

chemiczny stali uzyskany w wyniku analizy spektralnej.
Napawanie plazmowe proszkowe – PTA, powierzchni przylgni prowadzono automatycznie za pomocą urządzenia do napawania plazmowego proszkowego EUTRONIC GAP 200 firmy CASTOLIN. Stanowisko do napawania wyposażono w sterowany numerycznie obrotnik, w którego uchwycie mocowano napawane zawory. W badaniach zastosowano proszki na
osnowie kobaltu: EuTroLoy 16006, EuTroLoy 16012
oraz PG 5218. Ich skład chemiczny przedstawiono
w tablicy II. Dobór proszków podyktowany był koniecznością jednoczesnego spełnienia dwóch podstawowych wymagań, tj. zapewnienia wysokiej odporności
na ścieranie – stąd wybór stopów typu stellit – a jednocześnie zapewnienie wysokiej odporności na korozję w środowisku spalin. W przypadku silnika okrętowego liczyć się należy z możliwością stosowania paliw o zróżnicowanym składzie chemicznym, w tym także paliw ciężkich ze znaczną zawartością siarki. Takie
warunki mogą być szkodliwe dla szeroko stosowanych
stopów na bazie niklu ze względu na możliwe przyspieszone ich niszczenie w atmosferze zawierającej siarkę.
W celu ustalenia warunków technologicznych napawania przeprowadzono wstępne próby napawania ściegami po torze kołowym na krążkach ze stali
X40CrSiMo10-2, symulując w ten sposób proces napawania przylgni grzybka zaworu.
Wykonane napoiny próbne zostały poddane badaniom nieniszczącym w celu określenia ich jakości,
przez co rozumiano brak pęknięć oraz gładkie i równe
lico napoiny. Na podstawie badań wpływu parametrów
napawania PTA na jakość i kształt napoin kołowych wykonanych na krążkach ze stali X40CrSiMo10-2 ustalone zostały podstawowe parametry procesu napawania (rys. 2, tabll. III). Próby napawania PTA z ruchem
wahadłowym palnika wykazały, że możliwe jest wykonanie warstw o wymaganej szerokości i kształcie, lecz
w wyniku dużej energii liniowej napawania może

Wytwarzanie warstw
na przylgni zaworu

Rys. 2. Napoina jednowarstwowa składająca się z trzech ściegów wykonywana na krążku ze
stali X40CrSiMo10-2
Fig. 2. One-layer three-bead
padding weld on the X40CrSiMo10-2 steel disc

Napawano plazmowo warstwy ze stopów kobaltu na
podłożu zaworu wykonanego ze stali zaworowej H10S2M
(X40CrSiMo10-2). W tablicy I przedstawiono skład
Tablica I. Skład chemiczny stali zaworowej (% mas.)
Table I. Chemical composition of steel (% mass)
H10S2M wg PN-71/H-86022
wg analizy chemicznej

C
0,35÷0,45
0,374

Cr
9÷10,5
9,34

Mn
max 0,7
0,402

Ni
max 0,5
0,344

Si
1,9÷2,6
2,46

Mo
0,7÷0,9
0,822

P
max 0,035
0,0162

S
max 0,030
0,001

Tablica II. Skład chemiczny proszków stosowanych do napawania plazmowego (PTA) przylgni grzybków zaworów
Table II. Chemical composition of powders used for PTA hard-facing of valves face
Rodzaj proszku
EuTroLoy 16006
EuTroLoy 16012
PG5218

74

C
1,2
1,55
1,32
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Si
1,2
1,21
1,25

Cr
28,8
29,7
29,0

Skład chemiczny, % mas.
W
Ni
4,9
2,2
9,0
2,0
5,3
2,1

Mo
<0,1
0,01
<0,1

Fe
2,0
1,7
1,9

Co
reszta
reszta
reszta

Tablica III. Warunki technologiczne napawania PTA ściegów kołowych na krążkach ze stali X40CrSiMo10-2 [6]
Table III. Technological parameters of PTA hard-facing of ring beads
on the X40CrSiMo10-2 steel discs [6]
Natężenie prądu, A
Natężenie przepływu gazu plazmowego, l/min
Natężenie przepływu gazu ochronnego, l/min
Natężenie przepływu gazu transportującego, l/min
Natężenie podawania proszku, g/min
Prędkość obrotowa stołu, obr/min

40÷60
3
7÷8
3
10÷15
0,8÷1,1

Rys. 3. Schemat i widok przygotowanej przylgni grzybka zaworowego do napawania plazmowego proszkowego PTA, A – wytoczenie przylgni
Fig. 3. Drawing and the view of valve face prepared for PTA powder
hard-facing, A – turned groove

wystąpić nadmierne nagrzewanie grzybka zaworu
i jego odkształcenie.
Na podstawie wstępnych prób napawania grzybków zaworów stwierdzono, że w celu zapewnienia wymaganego naddatku na obróbkę wykańczającą zaworów, konieczne jest wykonanie napoin o grubości
4,0÷4,5 mm i szerokości 9÷10 mm. Takie wymiary napoin oraz konieczność ograniczenia wpływu ciepła napawania na grzybek zaworu o małej pojemności cieplnej wymagały wykonania PTA trzema warstwami zawierającymi trzy ściegi, z zakładką ściegów ok. 3 mm.
Proces napawania zaworów prowadzono z podgrzewaniem wstępnym grzybka zaworu do temp. ok.
250oC, a temperaturę międzyściegową utrzymywano na poziomie ok. 200oC, w celu zapobieżenia pęknięciom poprzecznym napoiny. Opracowane warunki

technologiczne zapewniają wykonanie ściegów o szerokości ok. 4 mm i grubości w zakresie 1,2÷1,4 mm.
Parametry procesu napawania zaworów przedstawiono w tablicy IV. We wszystkich przypadkach zastosowano następujące warunki: gaz plazmowy – argon,
gaz podający proszek i gaz ochronny mieszanka MIX 5
(argon + 5% H2); odległość dyszy palnika od materiału 4÷5 mm. Temperatura podgrzewania wstępnego 250oC; temperatura międzyściegowa – min. 200oC;
wymiary ściegu to szerokość ok. 4 mm i grubość
1,2÷1,4 mm.
Do wykonania napoin na zaworach zostały one odpowiednio przygotowane za pomocą obróbki skrawaniem. Powierzchnie przylgni przygotowano przez wykonanie podtoczenia o szerokości ok. 6 mm i głębokości ok. 1,5 mm. Schemat i zdjęcie przygotowanej powierzchni do napawania przedstawiono na rysunku 3.
Po napawaniu warstwa napoiny została obrobiona
skrawaniem w celu nadania przylgni odpowiedniego
kształtu i wymaganej gładkości.

Ocena właściwości warstw napawanych
W celu oceny właściwości otrzymanych warstw
poddano je badaniom metalograficznym na mikroskopie optycznym oraz skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM), analizom składu chemicznego z wykorzystaniem przystawki EDS oraz pomiarom twardości
na przekroju. Do analiz zawory zostały przecięte promieniowo i wykonano z nich próbki zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 4.

Rys. 4. Przygotowanie próbek do badań mikrostruktury i twardości
Fig. 4. Samples preparation for microstructure and hardness testing

Tablica IV. Warunki technologiczne napawania PTA pojedynczych ściegów powierzchni roboczej grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 [6]
Table IV. Technological parameters of PTA hard-facing of single beads on the X40CrSiMo10-2 valve face [6]
Rodzaj proszku
EuTroLoy 16006

EuTroLoy 16012

PG 5218

Warstwa napoiny

Natężenie
prądu, A

1
2
3
1
2
3
1
2
3

40÷55
45÷55
45÷55
45÷55
45÷60
45÷60
40÷45
45÷50
45÷50

Natężenie przepływu
gazu ochronnego, l/min

Natężenie przepływu gazu
transportującego, l/min

Natężenie podawania proszku, g/min

7

3

10÷12

7

3

10÷12

7

3

10÷12
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Rys. 9. SEM, mikrostruktura napoiny wykonanej z proszku EuTroLoy 16006; obszar linii wtopienia
Fig. 9. SEM, microstructure of
padding weld made using EuTroLoy 16006; fusion line area

Rys. 5. Przekrój warstwy napawanej
Fig. 5. Cross-section of the padding weld

Środek napoiny

Przy powierzchni

Granica napoina-stal

Rys. 6. SEM; mikrostruktura
warstwy napawanej plazmowo
wykonanej z proszku EuTroLoy
16006
Fig. 6. SEM; microstructure of
PTA hard-facing layer made
using the EuTroLoy 16006
powder

Na rysunku 5 przedstawiono fragment zaworu z napawaną przylgnią po przygotowaniu zgładu metalograficznego na powierzchni przecięcia prostopadłej do
powierzchni napoiny. Wyraźnie widoczna jest granica
między warstwą stopu kobaltu i podłożem stalowym,
a także strefa wpływu ciepła.
Po procesie napawania mikrostruktury napoin wykazywały typowy charakter dendrytyczny, kierunkowy.
Na rysunku 6 widoczne są obszary dendrytyczne z austenitu kobaltowego umocnionego roztworowo przez
chrom, wolfram i molibden. Eutektyki międzydendrytyczne i węgliki są bogate w chrom, wolfram i krzem.
Analiza fazowa wykazała obecność węglików typu
M12C (Co6W6C) i M23C6 (Cr23C6) [6÷9].
Proces napawania prowadzi do zmian składu chemicznego na granicy napoina-stal, co jest konsekwencją procesu mieszania nadtopionego podłoża
i stopionego proszku powłoki. Dodatkowy wpływ na
strukturę i właściwości ma także technika wykonywania napoiny – wielościegowość z zakładką oraz wielowarstwowość, co prowadziło do ponownego nagrzewania gotowej warstwy podczas nakładania kolejnej warstwy i prowadziło do zmian w mikrostrukturze
a)

Rys. 7. SEM; mikrostruktura napoiny w miejscu nakładania się
ściegów
Fig. 7. SEM; microstructure of
weld metal in the beads boundary
b)
a)

b)

Rys. 8. SEM, mikrostruktura napoiny wykonanej z proszku EuTroLoy
16012: a) typowa mikrostruktura napoiny na granicy napoina-stal,
b) nieciągłość na granicy napoina-stal
Fig. 8. SEM, microstructure of padding weld made using EuTroLoy
16012 powder: a) typical microstructure on the padding weld-steel
boundary, b) padding weld-steel boundary discontinuity
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Rys. 10. Zmiany składu chemicznego napoiny (na powierzchni i przy
linii wtopienia) z proszku: a) EuTroLoy 16006, b) EuTroLoy 16012
Fig. 10. Padding weld chemical composition changes (on the face
and near to fusion line made using powder: a) EuTroLoy 16006,
b) EuTroLoy 16012

(rys. 6 i 7). Obszary na granicach między napoiną
a stalą wykazywały zróżnicowane struktury, ale nieciągłości były rzadkością. Jedyny wykryty przypadek
pokazano rysunku 8b.
Dla napoiny wykonanej z proszku EuTroLoy
16012 zaobserwowano stosunkowo niewielkie

Rys. 11. Średnia wartość mikrotwardości napoiny na przekroju prostopadłym do powierzchni, wykonanej z proszku EuTroLoy 16006
Fig. 11. Average hardness distribution on the cross-section perpendicular to face of the padding weld made using EuTroLoy 16006
powder

Rys. 12. Średnia wartość mikrotwardości napoiny na przekroju prostopadłym do powierzchni, wykonanej z proszku PG 5218
Fig. 12. Average hardness distribution on the cross-section perpendicular to face of the padding weld made using PG 5218 powder

Rys. 13. Mikrotwardość na przekroju prostopadłym do powierzchni
napoiny wykonanej z proszku EuTroLoy 160012
Fig. 13. Average hardness distribution on the cross-section perpendicular to face of the padding weld made using EuTroLoy 160012
powder

zróżnicowanie, najczęściej występującą strukturę
przedstawia rysunek 8a. W odniesieniu do napoin
wykonanych z pozostałych proszków mikrostruktury są bardziej różnorodne. Oprócz typowej struktury dendrytycznej ukierunkowanej, podobnej jak na
rysunku 8a, zaobserwowano również liczne obszary o silnie zróżnicowanej wielkości i charakterze wydzieleń (rys. 9).
Za pomocą przystawki EDS, wykonano analizy składu chemicznego napoin w warstwie powierzchniowej
i w pobliżu granicy napoina-stal, co pozwoliło na ocenę
stopnia wymieszania materiałów podczas napawania.
Przykładowe wyniki dla napoin wykonanych z proszków EuTroLoy 16006 oraz EuTroLoy 16012 przedstawiono na rysunku 10.
Badania wykazały zwiększoną zawartość żelaza
w napoinach w stosunku do jego zawartości w proszku (ok. 2%). W warstwach powierzchniowych napoin
wzrost ten jest nieznaczny, jednakże w pobliżu granicy
napoina–stal zawartość żelaza jest znacząco wyższa.
Obserwuje się także różnice w rozkładzie pierwiastków
w napoinach wykonanych różnymi proszkami. Większe
zawartości żelaza na powierzchni napoiny oraz przy linii wtopienia obserwowano przy napawaniu proszkiem
EuTroLoy 16012.
Do oceny właściwości napoin wykorzystano pomiar mikrotwardości na przekroju prostopadłym do powierzchni napoiny, od powierzchni do podłoża stalowego. Ze względu na niejednorodność struktury i składu chemicznego typowego dla struktur dendrytycznych
rozkład twardości na przekroju napoiny nie jest monotoniczny, lecz charakteryzuje się dużą zmiennością.
W celu ograniczenia wpływu znacznych różnic w twardości obszarów dendrytycznych i wydzieleń z obszarów międzydendrytycznych przeprowadzono pomiar
w pięciu seriach, a na wykresach przedstawionych na
rysunkach 11÷13 podano tylko wartości średnie z pięciu serii pomiarowych.
Wyniki pomiarów twardości wskazują na zróżnicowane właściwości otrzymanych napoin. Cechą wspólną
wszystkich warstw jest wystąpienie wzrostu twardości
w podłożu stalowym w pobliżu granicy napoina–stal, co
wskazuje na występowanie strefy wpływu ciepła. Jednakże maksymalne wartości oraz głębokość warstwy
o zwiększonej twardości jest różna. Najmniejszy wzrost
twardości i szerokości SWC zaobserwowano dla napoiny z proszku EuTroLoy 16006 (rys. 11) oraz EuTroLoy 16012 (rys. 13). Dla napoiny wykonanej z proszku
PG 5218 (rys.12) zarówno wzrost twardości, jak i grubość warstwy o zwiększonej twardości były znaczne.
Ponieważ celem procesu jest uzyskanie twardej warstwy na powierzchni przylgni, to wykorzystanie proszku EuTroLoy 160012 wydaje się najbardziej wskazane ze względu na najwyższą twardość uzyskanej napoiny, która zmienia się w zakresie 570÷700 HV0,2.
W pozostałych przypadkach uzyskano wartości niższe, odpowiednio 520÷670 dla napoiny z proszku EuTroLoy 16006 i zaskakująco niskie wartości, 450÷550
dla napoiny wykonanej z proszku PG 5218.
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Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
– w celu zapewnienia wymaganej jakości i kształtu
napoin konieczne jest napawanie trzywarstwowe, z ograniczeniem energii liniowej napawania;
– z uwagi na odmienne właściwości fizyczne badanych proszków na osnowie kobaltu, w przypadku napawania PTA konieczny jest dokładny
dobór parametrów napawania, w zależności od
rodzaju zastosowanego proszku;

– napawanie wielowarstwowe zapewnia istotne
zmniejszenie ilości pierwiastków pochodzących
z materiału rodzimego w warstwie wierzchniej
napoiny;
– zastosowanie proszków o większej zawartości
wolframu daje warstwy o wyższej twardości.
– napawane warstwy mają silnie ukierunkowaną
strukturę dendrytyczną;
– w podłożu stalowym obserwuje się występowanie typowej strefy wpływu ciepła.
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Napawanie krawędzi przedmiotów
metodami TIG i PTA
The surfacing of the items edges by TIG and PTA methods
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono badania zautomatyzowanego procesu napawania produkcyjnego i naprawczego
krawędzi przedmiotów metodami TIG i PTA z materiałem
dodatkowym w postaci zimnego drutu. Określono wpływ
sposobu podawania drutu położenia jego końcówki
względem jeziorka ciekłego metalu na stabilność procesu oraz kształt i jakość uzyskiwanych napoin. Zwrócono
uwagę na zmienność warunków przebiegu procesu napawania przy zmianie stopnia koncentracji źródła ciepła.
Wyznaczone pole parametrów optymalnych obu metod
pozwoliło na opracowanie technologii napawania napoin o gładkim i równym licu na krawędziach przedmiotów
oraz umożliwiło precyzyjne sterowanie kształtem i wymiarami geometrycznymi napoin.

The paper presents a test of automated manufacturing and repair surfacing by welding process of items edges. TIG and PTA with additional material in the form of
a cold wire is used in the test. The influence of the method of wire supply and the wire tip position above the liquid metal on the process stability and also the shape and
quality of padding welds are investigated. The variation of
the process of surfacing in the change of concentration of
the heat source is obtained. The designated field of optimal parameters of both methods led to the technology development of surfacing by welding which allows to produce high quality welds with a smooth and equal face on the
edges of items and allowed to precise control of geometric shape and dimensions of padding welds.

Wstęp
Odpowiednie właściwości użytkowe warstwy wierzchniej przedmiotu, zarówno nowo wytwarzanego, jak remontowanego, można uzyskać przy zastosowaniu różnego rodzaju procesów technologicznych, do których należą m.in. procesy napawania. Zagadnienie napawania
regeneracyjnego oraz produkcyjnego części maszyn jest
również ważnym problemem technicznym i ekonomicznym przemysłu. Technologia napawania służy do przywrócenia pierwotnych właściwości warstwy wierzchniej
regenerowanej części lub też nadania jej nowych lepszych właściwości eksploatacyjnych, co zapewnia niejednokrotnie wyższą trwałość przedmiotu [1÷3]. Możliwy
jest zatem dobór odpowiednich cech użytkowych części
w zależności od potrzeb, uwzględniając przy tym istotne aspekty ekonomiczne. Koszty regeneracji starego
Dr inż. Tomasz Kik,  dr inż. Jacek Górka,  dr inż.
Artur Czupryński, mgr inż. Adam Martyniszyn
– Politechnika Śląska, Gliwice.

elementu stanowią od kilku do kilkudziesięciu procent
wartości elementu, natomiast trwałość takiego elementu jest zwykle kilkakrotnie wyższa [1÷5].
Jednym z najczęściej stosowanych obecnie spawalniczych sposobów naprawy zużytych elementów jest
proces napawania regeneracyjnego metodą TIG. Początki tej metody sięgają lat 20. ub.w., kiedy w 1926 r.
zostały zgłoszone przez Hobarta i Deversa patenty dotyczące spawania łukowego w osłonie helu oraz przez
Weimmanna i Langmira dotyczące spawania dwoma
elektrodami wolframowymi w osłonie wodoru. Dynamiczny rozwój spawania i napawania metodą TIG nastąpił w okresie drugiej wojny światowej, gdy metodę tę
zaczęto stosować w przemyśle zbrojeniowym, szczególnie w lotnictwie. Obecnie metoda TIG jest jedną
z podstawowych technologii spawalniczych stosowaną w wielu dziedzinach przemysłu [1÷7]. Proces napawania metodą TIG może być prowadzony na stanowiskach zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych, dzięki czemu uzyskuje się, obok wysokiej czystości metalurgicznej, również dużą powtarzalność i precyzję wykonania napoin [1, 2]. Dodatkowe zawężenie łuku
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w metodzie PTA powoduje z jednej strony znaczny
wzrost efektywności nagrzewania powierzchni, a z drugiej – ograniczenie nagrzewanego obszaru [10].
Zastosowanie nowoczesnych metod regeneracji
umożliwia uzyskanie wymiernych efektów ekonomicznych nie tylko wskutek naprawy zużytych części, ale
również dzięki produkcji nowych.
Rys. 1. Zrobotyzowane stanowisko do napawania metodami TIG i PTA
Fig. 1. Automatic station for surfacing by TIG and PTA methods

Stanowisko i materiały użyte
do badań

Wpływ kąta pochylenia palnika
na kształt i jakość napoin

Celem badań było opracowanie techniki zrobotyzowanego napawania krawędzi przedmiotów metodą TIG
oraz PTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu
proszkowego EnDOtec DO*13 o średnicy 1,2 mm na
podłożu ze stali S355NL (tabl. I). Badania wykonano na
zrobotyzowanym stanowisku badawczym składającym
się z sześcioosiowego robota REIS SRV6, źródła prądu Eutronic GAP 2001DC oraz podajnika drutu zimnego KD3 firmy Castolin Eutectic (rys. 1).

Wstępne próby napawania wykazały, że wysoką jakość napoin w przypadku obu badanych metod można uzyskać przy ustawieniu punktu przecięcia się osi
drutu i osi elektrod na powierzchni napawanego detalu (rys. 2). W celu określenia wpływu kąta pochylenia
palnika względem napawanej powierzchni przeprowadzono próby napawania z odchyleniem palnika od pionu w zakresie 0÷45° w osi poprzecznej do osi napoiny.

Tablica I. Skład chemiczny materiałów użytych do badań
Table I. Chemical composition of tested materials
Skład chemiczny stali S355NL, % wag.
C
max. 0,2

Mn
1÷1,5

Si
0,2÷0,55

Cr
max. 0,30

Ni
max. 0,03

V
0,05÷0,15

Cu
max. 0,30

P
max. 0,04

S
max. 0,035

Al
min. 0,02

N
0,01÷0,025

Skład chemiczny, stopiwa drutu EnDOtec DO 13, % wag.
Rodzaj drutu
EnDOtec DO*13

C
0,45

Si
3,0

Mn
0,5

P
0,02

S
0,01

Cr
9,5

Tablica II. Wpływ zmiany kąta pochylenia palnika na jakość napoin
Table II. The influence of the change of blowpipe angle on the quality of padding welds
Kąt odchylenia palnika, ° *

45
40
30
25
15
0

Ozn. próbki

I, A

TIG 45L
TIG 45H
PTA 45
PTA 40
TIG 30L
TIG 30H
PTA 30
PTA 25
TIG 15H
PTA 15
TIG 0L
TIG 0H
PTA 0

90
110
50
50
90
110
50
50
110
50
90
110
50

U, V
10,5
24,3
25
10,5
25
23,7
10,5
23,7
10,5
28,6

vnap, mm/s
2,0
5,0
4,0
4,0
2,0
5,0
4,0
4,0
5,0
4,0
2,0
5,0
4,0

E, J/mm
472
231
303
312
472
231
312
296
231
296
472
231
357

vdr, cm/min
50
70
60
60
50
70
60
60
70
60
50
100
60

Ocena jakości
TIG

PTA

wysoka jakość

–

–

wysoka jakość

wysoka jakość

–

–
–
wysoka jakość
–

wysoka jakość
wysoka jakość
–
wysoka jakość

wysoka jakość

–

–

wysoka jakość

UWAGI: Proces napawania TIG: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+ThO2 o średnicy 1,6 mm,
kąt ostrzenia elektrody – 60°, odległość elektrody od materiału napawanego – 5 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12
dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi – 20°; przygotowanie krawędzi – krawędzie proste, kąt: 90°;
Proces napawania PTA: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+ThO2 o średnicy 1,6 mm, kąt zaostrzenia elektrody 30°,
średnica dyszy plazmowej – 1,7 mm, odległość dyszy od materiału napawanego – 4 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu
12 dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi – 20°; przygotowanie krawędzi – krawędzie proste, kąt: 90°;
Materiał dodatkowy: drut proszkowy EnDOtec DO13 o średnicy 1,2 mm.
Oznaczenia: * kąt odchylenia palnika od osi prostopadłej do płaszczyzny napawanej; I – natężenie prądu, U – napięcie łuku, vnap – prędkość napawania, vdr – prędkość podawania drutu, E – energia liniowa procesu.
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a)

b)

c)

Rys. 3. Ustawienie punktu przecięcia osi drutu z osią elektrody
względem napawanej krawędzi
Fig. 3. The position of the wire and electrode axis cross point relatively to the surfacing edge
Rys. 2. Schemat procesu napawania TIG/PTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu krawędzi przedmiotów
Fig. 2. The shame of the TIG/PTA surfacing of items edges with wire
as filler material

TIG A

TIG B

TIG C

Pozostałe parametry procesu utrzymywano w zakresie parametrów ustalonych podczas badań wstępnych
zapewniających stabilne stapianie się drutu oraz uzyskanie gładkiego, równego lica napoiny. Ocenę jakości
uzyskanych napoin przeprowadzono na podstawie badań wizualnych i makroskopowych (tabl. II).

PTA A

PTA B

PTA C

Wpływ techniki podawania drutu
na kształt i jakość napoin
W kolejnym etapie badań ustalono wpływ położenia punktu przecięcia się osi elektrody z osią drutu
względem napawanej krawędzi na jakość uzyskanych

Rys. 4. Makrostruktura napoin wykonanych metodami TIG i PTA
przy różnym ustawieniu punktu przecięcia osi drutu z osią elektrody
względem napawanej krawędzi (tabl. III)
Fig. 4. The macrostructure of the TIG and PTA padding welds in different position of the cross point of wire and electrode relatively to
the edge (tab. III)

Tablica III. Wpływ zmian położenia palnika względem napawanej krawędzi (rys. 3 i 4)
Table III. The change of orientation of blowpipe relatively to surfaced edge (fig. 3 and 4)
Ustawienie końcówki palnika*

I, A

U, V

vnap,
mm/s

E, J/mm

vdr,
cm/min

TIG A

110

10,5

3,0

385

70

wysoka jakość, (gładkie, równe lico napoiny, symetryczny
nadlew)

–

PTA A

50

23,7

4,0

296

60

–

wysoka jakość, (gładkie, równe lico napoiny, symetryczny
nadlew)

TIG B

110

10,5

3,0

385

70

niesymetryczny kształt napoiny (napoina na poziomej powierzchni tworzącej krawędź)

–

PTA B

50

22,3

3,0

371

60

–

wysoka jakość, (gładkie, równe lico napoiny, symetryczny
nadlew)
–
nierówne lico

A

B

C

Ocena jakości

Ozn.
próbki

TIG

PTA

TIG C

110

10,5

3,0

385

70

niesymetryczny kształt napoiny, (napoina na pionowej
płaszczyźnie tworzącej krawędź)

PTA C

50

29,8

4,0

373

60

–

UWAGI: Proces napawania TIG: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+ThO2 o średnicy 1,6 mm,
kąt ostrzenia elektrody – 60°, odległość elektrody od materiału napawanego – 5 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12 dm3/
min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi – 20°; przygotowanie krawędzi – krawędzie proste, kąt: 90°;
Proces napawania PTA: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+Th O2 o średnicy 1,6 mm, kąt zaostrzenia elektrody 30°,
średnica dyszy plazmowej – 1,7 mm, odległość dyszy od materiału napawanego – 4 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu
12 dm3/min, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12 dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi – 20°; przygotowanie krawędzi – krawędzie proste, kąt: 90°;
Materiał dodatkowy: drut proszkowy EnDOtec DO13 o średnicy 1,2 mm.
Oznaczenia: I – natężenie prądu, U – napięcie łuku, vnap – prędkość napawania, vdr – prędkość podawania drutu, E – energia liniowa procesu; * – położenie punktu przecięcia się osi elektrody z osią drutu względem napawanej krawędzi wg rys. 3.
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napoin. W tym celu przeprowadzono próby napawania
przy trzech ustawieniach:
– oś drutu przecina się z osią krawędzi (rys. 3a),
– oś drutu odsunięta jest od osi napawanej krawędzi
o 1 mm w płaszczyźnie poziomej (rys. 3b),
– oś drutu przesunięta w kierunku poziomej płaszczyzny od krawędzi o 1 mm jest w płaszczyźnie poziomej (rys. 3c).
We wszystkich przypadkach oś elektrody leżała
w jednej płaszczyźnie z osią drutu. Jakość uzyskanych napoin określono na podstawie badań wizualnych
i makroskopowych (tab. III).

Pomiary twardości napoin krawędziowych
wykonanych metodami TIG i PTA
W celu określenia wpływu cyklu cieplnego procesu napawania na twardość napoin oraz SWC przeprowadzono pomiar twardości przy stałym obciążeniu wynoszącym 200 g na trzech wybranych próbkach wykonanych przy niskiej, średniej i wysokiej energii liniowej
wzdłuż linii pomiarowej prowadzącej od obszaru lica do
materiału podłoża (tab. VII).

Wpływ energii liniowej procesu napawania
krawędzi na kształt i jakość napoin
Określenie stabilnych warunków stapiania drutu
oraz powstawania napoin krawędziowych pozwoliło na
przeprowadzenie badań wpływu zmiany energii liniowej procesu na kształt i jakość napoin. Ocenę jakości
uzyskanych napoin przeprowadzono na podstawie badań wizualnych i makroskopowych (tabl. IV). Określono również wpływ zmian energii liniowej na podstawowe wymiary napoin krawędziowych (tabl. V).

Wpływ sposobu przygotowania krawędzi
na kształt i jakość napoin
Badania prowadzono na krawędziach ostrych, takich jak w przypadku napawania produkcyjnego nowych elementów. Ponieważ często zachodzi konieczność regeneracji zużytych bądź uszkodzonych części,
przeprowadzono również próby napawania krawędzi
frezowanych pod kątem 45°, tak aby uzyskać płaską
powierzchnię o szerokości 1 i 2 mm (rys. 6). Parametry procesu utrzymywano w zakresie optymalny mustalonym na podstawie wcześniejszych badań (tabl. VI).

TIG – 165 J/mm

TIG – 472 J/mm

Rys. 6. Przygotowanie krawędzi do napawania (tabl. VI)
Fig. 6. Preparation of edges for surfacing (tabl. VI)

a)

b)

Rys. 7. Makrostruktury napoin wykonanych na krawędziach frezowanych 2x45° a) metodą TIG, b) metodą PTA (tabl. VI)
Fig. 7. The macrostructure of padding welds on the milled edges with
the angle of 2x45°, a) TIG method, b) PTA method (tab. IV)

PTA – 191 J/mm

PTA – 723 J/mm

Rys. 5. Widok lica i makrostruktury napoin wykonanych metodami TIG i PTA przy niskiej i wysokiej energii liniowej, (tabl. IV i V)
Fig. 5. The view of the face and the macrostructure of the padding welds made with the low and high welding energy (tab. IV and V)
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Tablica IV. Wpływ zmiany energii liniowej oraz prędkości podawania drutu na jakość i kształt napoin krawędziowych (rys. 5)
Table IV. The influence of welding energy and the wire supply speed change in the quality and shape of the edge padding welds (fig. 5)
Ozn. napoiny

I, A

TIG 1

90

U, V

vnap, mm/s

vdr, cm/min

E, J/mm

Ocena jakości

B, mm

H, mm

B, mm

h, mm

U p, %

kąt pochylenia palnika względem poziomej płaszczyzny tworzącej krawędź – 90°
2,0

TIG 2

50

3,0

TIG 3

110

TIG 4

10,5

385

70

4,0
5,0

TIG 5

472
288
231

100

7,0

wysoka
jakość

165

3,42

3,91

1,95

3,89

38,18

3,12

3,29

1,92

3,16

37,13

3,33

2,97

2,17

2,24

32,12

3,93

4,08

2,31

3,87

35,77

2,03

2,05

1,38

1,58

34,38

kąt pochylenia palnika względem poziomej płaszczyzny tworzącej krawędź - 45°
TIG 6

90

TIG 7
TIG 8

110

2,0

50

472

3,0

10,5

385

5,0

TIG 9

70

231

7,0

TIG 10

120

10,7

165

10,0

120

126

wysoka
jakość
niesymetryczny nadlew
napoiny

4,49

2,35

2,69

1,10

31,58

2,92

2,55

2,43

1,90

39,51

2,43

1,70

2,56

0,70

28,54

3,05

1,58

3,05

0,62

28,20

2,45

1,68

2,37

0,66

27,76

UWAGI: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+ThO2 o średnicy 1,6 mm, kąt ostrzenia elektrody – 60°, odległość
elektrody od materiału napawanego – 5,0 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12 dm3/min, kąt pochylenia drutu względem
napawanej krawędzi – 20°; przygotowanie krawędzi – krawędzie proste, kąt: 90°;
Oznaczenia: I – prąd napawania, U – napięcie łuku, vn – prędkość napawania, vp – prędkość podawania drutu, E – energia liniowa,
B – szerokość napoiny mm, H – wysokość napoiny mm, b – szerokość wtopienia napoiny w płaszczyznę poziomą mm, h – wysokość
wtopienia napoiny w płaszczyznę pionową mm, Up – udział metalu podłoża w napoinie
gdzie: Pw – pole powierzchni wtopienia,
Pn – pole napoiny

Tablica V. Wpływ zmian energii liniowej oraz prędkości podawania drutu na jakość i kształt napoin krawędziowych (rys. 5)
Table V. The influence of welding energy and the wire supply speed change in the quality and shape of the edge padding welds (fig. 5)
Ozn. napoiny

I, A

U, V

vn, mm/s

vp, mm/s

E, kJ/mm

Ocena jakości

B, mm

H, mm

b, mm

h, mm

Us, %

PTA 1

30

25,5

4,0

40

191

wysoka jakość

1,67

1,63

0,75

1,29

10,52

15,5

1,0

35

543

nierównomierne lico

4,51

3,20

3,21

2,24

10,64

25,5

4,0

40

223

niesymetryczny nadlew

1,98

2,62

0,86

2,15

11,42

24,5

1,6

613

nierównomierne lico

3,33

3,79

2,56

3,60

15,03

25,5

4,0

255

niesymetryczny nadlew

1,64

2,49

0,94

2,47

12,01

25,5

5,0

204

wysoka jakość

2,17

2,15

1,70

1,74

15,06

4,14

3,14

3,06

1,76

12,77

nierównomierne lico

4,16

3,06

2,58

1,98

34,53

PTA 2
PTA 3

35

PTA 4
PTA 5

40

PTA 6
PTA 7

21,4

1,5

713

PTA 8

16,2

1,4

579

PTA 9

16,6

1,8

461

4,27

3,40

2,21

3,06

13,80

PTA 10

28,9

2,0

723

4,05

3,21

1,98

1,53

15,83

PTA 11

50

40

50

60

18,3

3,0

305

2,82

2,26

2,05

1,40

20,32

PTA 12

22,3

3,5

319

2,66

2,35

1,61

1,72

25,14

PTA 13

24,2

4,0

303

2,26

2,28

1,29

1,82

24,91

PTA 14

24,7

5,0

247

2,89

2,56

2,02

1,89

30,69

3,36

3,11

1,62

2,88

18,22

332

3,21

3,16

2,22

3,08

26,73

315

3,29

3,28

2,14

3,00

33,07

272

3,94

1,67

3,94

0,64

21,58

320

2,05

2,94

2,31

2,94

30,44

PTA 15

55

20,4

PTA 16

65

20,4

PTA 17

70

18,0

PTA 18

80

17,0

PTA 19

85

18,8

70

2,0

50

4,0

70

5,0

90

561

wysoka jakość

UWAGI: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+ThO2 o średnicy 1,6 mm, kąt zaostrzenia elektrody 30°, średnica dyszy plazmowej – 1,7 mm, odległość dyszy od materiału napawanego – 4 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12
dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi – 20°; przygotowanie krawędzi – krawędzie proste, kąt: 90°;
Oznaczenia: I – prąd napawania; U – napięcie łuku; vn – prędkość napawania; vp – prędkość podawania drutu; E – energia liniowa;
B – szerokość napoiny mm, H – wysokość napoiny mm, b – szerokość wtopienia napoiny w płaszczyznę poziomą mm, h – wysokość
wtopienia napoiny w płaszczyznę pionową mm, Up – udział metalu podłoża w napoinie
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Tablica VI. Wpływ sposobu przygotowania krawędzi do napawania na jakość napoin krawędziowych oraz udział materiału podłoża w napoinie
(rys. 6 i 7)
Table VI. The influence of edges preparation for surfacing on the edge padding weld quality and the mass fraction of base material in the padding weld (Fig. 6 and 7)
Ozn. napoiny

I, A

U, V

vnap, mm/s

vdr, cm/min

E, J/mm

Ocena jakości

Up, %

sposób przygotowania krawędzi – 1x45°
TIG IV/1

2,0

90

TIG IV/2

10,5

TIG IV/3

110

TIG IV/4
PTA IV/1

50

PTA IV/3
PTA IV/4

3,0

70

5,0
25,6

PTA IV/2

50

4,0

4,0

wysoka jakość

40,17

236

niesymetryczny kształt napoiny

36,33

385
231

38,38

wysoka jakość

39,65

320

25,4
19,2

472

50

5,0

24,1

254
192

19,75
25,14

wysoka jakość

23,90

241

25,91

sposób przygotowania krawędzi – 2x45°
TIG IV/5

2,0

90

TIG IV/6

10,5

TIG IV/7

110

TIG IV/8
PTA IV/5

50

PTA IV/7

3,0

70

5,0
24,3

PTA IV/6

50

4,0

29,9
24,6

472
236
385

38,20
38,77

wysoka jakość

36,76

231
50

4,0
3,0

37,21

303
373

23,89
niska jakość, nierównomierne lico

410

23,00
31,58

UWAGI: Proces napawania TIG: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+ThO2 o średnicy 1,6 mm,
kąt ostrzenia elektrody – 60°, odległość elektrody od materiału napawanego – 5 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu 12,0
dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi – 20°;
Proces napawania PTA: napawanie prądem stałym DC(-), elektroda nietopliwa W+ThO2 o średnicy 1,6 mm, kąt zaostrzenia elektrody 30°,
średnica dyszy plazmowej – 1,7 mm, odległość dyszy od materiału napawanego – 4 mm, gaz ochronny – argon o natężeniu przepływu
12 dm3/min, kąt pochylenia drutu względem napawanej krawędzi – 20°;
Oznaczenia: I – natężenie prądu, U – napięcie łuku, vnap – prędkość napawania, vdr – prędkość podawania drutu, E – energia liniowa procesu, Up – udział metalu podłoża w napoinie.

Tablica VII. Wyniki pomiarów mikrotwardości HV0,2 na przekroju poprzecznym napoin krawędziowych
Table VII. The results of HV0.2 microhardness tests on the cross-sections of edge padding welds
Twardość HV0,2
TIG

Nr punktu
pomiarowego*

Napoina

LW

SWC

MR

PTA

Min. energia liniowa – 165,
J/mm

Śr. energia
liniowa – 231,
J/mm

Max. energia liniowa – 472,
J/mm

Min. energia liniowa – 191,
J/mm

Śr. energia
liniowa – 345,
J/mm

1

630,2

600,1

508,4

732,6

796,3

677

2

655,3

579,4

511,0

736,3

672,1

615,3

3

590,6

545,7

540,3

740

655,5

553,1

4

615,9

535,8

555,5

582

631,2

523,6

5

624,5

579,0

544,4

630

560,5

546,5

6

645,5

584,0

520,2

554,9

440,3

427,4

7

480,6

440,1

349,0

404,2

358,3

420,1

8

423,3

429,1

404,0

409,5

374,2

404,2

9

444,1

445,0

370,2

319,2

382,8

383,8

10

407,2

408,8

263,3

221,4

371,6

347,3

11

384,4

300,7

225,2

283

369,2

320,9

12

312,9

256,4

237,5

299,1

297,2

299,3

13

207,2

220,5

242,8

278,8

256,7

259,5

14

230,0

222,8

231,2

253,2

219,7

224,9

* - LW – linia wtopienia, SWC – strefa wpływu ciepła, MR – materiał rodzimy
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Max. energia liniowa – 561 [J/
mm

Podsumowanie
Badania procesu zrobotyzowanego napawania
TIG i PTA z materiałem dodatkowym w postaci drutu proszkowego EnDOtec DO13 wykazały, że można uzyskać wysoką jakość napoin na krawędziach
przedmiotów. Konieczne jest jednak ścisłe kontrolowanie wszystkich parametrów procesu, a szczególnie ustawienia palnika i końcówki układu podawania
drutu względem napawanej krawędzi. Zastosowanie
robota spawalniczego dodatkowo rozszerza zakres
możliwości o precyzyjne napawanie krawędzi będących wycinkiem krzywej.
Badania wpływu kąta pochylenia palnika względem napawanej powierzchni na kształt i jakość napoin krawędziowych nie wykazały znaczącego wpływu
na jakość otrzymanych napoin w przypadku napawania zarówno metodą TIG, jak i PTA. Przeprowadzone badania wpływu kąta pochylenia palnika względem poziomej płaszczyzny tworzącej napawaną krawędź na kształt i jakość napoin krawędziowych wykazały, że w całym badanym zakresie kątów pochylenia
palnika istnieje możliwość uzyskania wysokiej jakości napoin (tabl. II). Na tej podstawie jako optymalną
pozycję palnika określono przypadek, w którym jest
on ustawiony prostopadle do poziomej powierzchni
tworzącej napawaną krawędź. W przypadku zastosowania stanowisk zautomatyzowanych, a nie jak
w badanym przypadku zrobotyzowanych, zwalnia to
od konieczności dodatkowego pozycjonowania elementu, co znacznie skraca czas operacji.
Badania wpływu techniki podawania drutu do jeziorka ciekłego metalu wykazały, że odpowiednie
ustawienie punktu przecięcia się osi drutu z osią
elektrody nietopliwej znacząco wpływa na sposób
stapiania się drutu oraz stabilność prowadzenia
procesu napawania. Ustawienie punktu przecięcia
się osi drutu z osią elektrody dokładnie na krawędzi
przedmiotu powoduje, że otrzymana napoina charakteryzuje się gładkim i równym licem (rys. 3a).
Przesunięcie tego punktu na powierzchnię poziomą tworzącą napawaną krawędź powoduje uzyskanie napoiny o niesymetrycznym kształcie nadlewu, umieszczonej w przeważającej części na poziomej powierzchni tworzącej napawaną krawędź
(rys. 3c i 4). Odsunięcie tego punktu w kierunku od
napawanej krawędzi powoduje w przypadku napawania metodą TIG otrzymanie napoiny o nierównomiernym licu i niesymetrycznym kształcie nadlewu (tabl. III, rys. 3b i 4). Dodatkowo należy zauważyć, że w przypadku metody PTA odsunięcie punktu przecięcia osi drutu z osią elektrody w kierunku od napawanej krawędzi, pozwoliło na uzyskanie
napoiny o wysokiej jakości (tabl. III, rys. 4). Ustawienie takie jednakże znacznie obniża stabilność
jarzenia się łuku elektrycznego, prowadząc do niebezpieczeństwa obniżenia jakości napoin.

Opracowanie optymalnej techniki podawania materiału dodatkowego pozwoliło na przeprowadzenie
badań wpływu zmian natężenia prądu, prędkości podawania drutu oraz prędkości napawania na kształt
i jakość uzyskanych napoin. W przypadku napawania metodą TIG zmiana energii liniowej w zakresie od
165,0÷472,5 J/mm pozwala na uzyskanie napoin
o szerokości 2,4÷4,5 mm i wysokości 1,7÷4,1 mm. Po
procesie obróbki krawędzi szerokość warstwy napawanej zawiera się w zakresie 1,9÷2,7 mm a wysokość
0,7÷3,9 mm (tabl. 4, rys. 5). Udział materiału podłoża w
napoinach waha się w granicach 28÷40% i nieznacznie zależy od zmian energii liniowej w badanym zakresie. Przy minimalnej energii rzędu 156,0 J/mm wynosi
on ok. 28,5% i rośnie wraz ze wzrostem energii liniowej.
W przypadku metody PTA, zmiana energii liniowej w zakresie 191,0÷723,0 J/mm umożliwia uzyskanie napoin o szerokości 1,6÷4,0 mm i wysokości 1,6÷3,2 mm. Efektywna szerokość i wysokość
po procesie obróbki krawędzi zawiera się w zakresie
odpowiednio: 0,75÷3,2 mm oraz 0,6÷3,0 mm (tabl.
4, rys. 5). Udział materiału podłoża w napoinach jest
znacznie mniejszy niż w przypadku napawania metodą TIG i wynosi 10÷30%, rosnąc wraz ze wzrostem
natężenia prądu (tabl. V). W metodzie PTA znacznie
wyraźniej widać wpływ zawężenia łuku elektrycznego i co za tym idzie ścisłego powiązania stabilności procesu z pozostałym parametrami. W zakresie
średnich i wysokich energii liniowych udział materiału podłoża wynosi 10÷16%. Zmniejszanie energii liniowej powoduje wzrost udziału materiału podłoża
w napoinie nawet do ok. 33 %, przy energiach poniżej 300 J/mm. Spowodowane jest to tym, że wraz
ze wzrostem natężenia prądu oraz spadkiem prędkości napawania rośnie ilość materiału dodatkowego stapiającego się na jednostkę długości. Konieczne jest więc zwiększenie prędkości podawania drutu. W przeciwnym przypadku, przy zbyt niskiej prędkości podawania drutu, gwałtownie rośnie wymieszanie materiału napoiny z materiałem podłoża i następuje silne nadtopienie napawanej krawędzi. Zbyt
duża prędkość podawania drutu powoduje, niecałkowite jego stapianie i uzyskana napoina charakteryzuje się nierównym licem, a w skrajnych przypadkach przyklejonymi do krawędzi niestopionymi kawałkami drutu.
Badania wpływu przygotowania krawędzi do
napawania, wykazały, że w przypadku napawania krawędzi frezowanych pod kątem 1x45º i 2x45º
do płaszczyzny powierzchni poziomej tworzącej
krawędź, znacznie trudniejsze jest uzyskanie wysokiej jakości napoin, a samo frezowanie krawędzi nie zmniejsza znacząco udziału materiału podłoża w napoinie (tabl. VI, rys. 6). Wcześniejsze
przygotowanie krawędzi mające na celu zmniej-
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szenie udziału materiału podłoża w napoinie
w przypadku metody napawania PTA, spowodowało znaczny spadek jakości uzyskanych napoin krawędziowych wynikający ze zbyt dużego zawężenia
łuku i braku możliwości przetopienia całej szerokości przygotowanej powierzchni (rys. 8). Sytuacja taka
może mieć istotne znaczenie przy procesie regeneracji uszkodzonej krawędzi, gdy wystąpi konieczność
jej przygotowania przed procesem napawania. Rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie wyższych zakresów energii liniowej procesu napawania.
Pomiary twardości napoin wykonanych przy minimalnej, średniej i maksymalnej energii liniowej wykazały, że wraz ze wzrostem energii liniowej procesu ma-

leje twardość napoin. Maksymalną twardość napoin
ok. 630÷650 HV0,2 uzyskano przy minimalnej energii
liniowej wynoszącej 156,0 J/mm (tabl. VII). W przypadku napawania metodą PTA, wspomniana już wcześniej
zależność udziału materiału podłoża w napoinie powoduje, że najwyższą twardość ok. 796 HV0,2 uzyskano
w zakresie średnich energii liniowych – ok. 345 J/mm.
Przeprowadzone próby napawania krawędzi wykazały, że istnieje możliwość precyzyjnej naprawy
oraz odtworzenia kształtów narzędzi i przedmiotów
użytkowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na
konieczność zapewnienia wysokiej precyzji pozycjonowania końcówki drutu względem osi elektrody nietopliwej oraz napawanej krawędzi.
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Przemysłowe aplikacje napawania
plazmowego proszkowego
Industrial applications of powder plasma
transfered arc welding
Streszczenie

Abstract

W artykule opisano wymagania stawiane współczesnym stanowiskom spawalniczym przeznaczonym do
napawania oraz zaprezentowano nowoczesne źródła
energii i osprzęt do napawania plazmowego proszkowego. Podano podstawowe zalecenia techniczne i technologiczne zapewniające wykonanie wysokiej jakości napoin oraz przedstawiono różne przykłady przemysłowego napawania plazmowego proszkowego.

The article presents the requirements for modern
hard-facing stations, modern energy sources and equipment for powder plasma transfered arc welding (PPTAW).
The basic technical and technological recommendations for high-quality weld metal are provided, and also
it presents various industrial applications of PTA powder
hard-facing.

Charakterystyka procesu
Napawanie plazmowe proszkowe (PPTAW – Powder Plasma Transferred Arc Welding), polega na stopieniu w łuku plazmowym o bardzo wysokiej temperaturze rzędu 10 000÷50 000oC, materiału dodatkowego w postaci proszku metalicznego, który wraz z nieznacznie nadtopionym metalem podłoża tworzy napoinę. W porównani z innymi metodami napawania, łuk
plazmowy charakteryzuje się dużą koncentracją energii, dzięki czemu materiał rodzimy może być nadtapiany z dużą szybkością na niewielką głębokość, a to
z kolei zapewnia otrzymywanie wysokiej jakości napoin, silnie związanych metalurgicznie z podłożem
(rys. 1). Krótki czas oddziaływania skoncentrowanego słupa łuku plazmowego na niewielki obszar podłoża
zapobiega powstawaniu znaczących zmian strukturalnych w materiale rodzimym.
Do napawania plazmowego proszkowego stosowane są spawalnicze źródła energii prądu stałego
Dr inż. Jacek Górka, dr inż. Artur Czupryński,
dr inż. Tomasz Kik, mgr inż. Marcin Melcer
– Politechnika śląska, Gliwice.

Rys. 1. Rozkład temperatury w łuku elektrycznym różnych metod
napawania [1]
Fig. 1. Thermal decomposition in electric arc for different hard-facing methods [1]

o opadającej charakterystyce. Proces napawania plazmowego może być prowadzony ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie, w pozycji podolnej. Przy
napawaniu w pozycjach przymusowych zachodzi konieczność zastosowania zasilania łuku plazmowego
prądem stałym pulsującym [2, 3]. Napawanie plazmowe jest prowadzone wyłącznie prądem stałym z biegunowością ujemną o stabilnym lub pulsującym przebiegu prądu. Zasadę procesu napawania plazmowego
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Rys. 2. Schemat procesu napawania plazmowego proszkowego
Fig. 2. Powder PTA hard-facing process scheme

proszkowego pokazano na rysunku 2. Podstawowym
zespołem urządzenia jest uchwyt zasilany napięciem
stałym źródła pomocniczego. Na początku procesu zajarzany jest łuk plazmowy wewnętrzny (pomocniczy)
między nietopliwą elektrodą a dyszą uchwytu. Do zajarzenia łuku pomocniczego służy urządzenie wytwarzające impulsy wysokiego napięcia lub jonizator, który
jonizuje przestrzeń pomiędzy elektrodą i dyszą, a następnie umożliwia zajarzenie łuku głównego. Zajarzenie łuku głównego następuje po wydmuchaniu zjonizowanych cząstek gazu i dotarciu ich do materiału napawanego. Plazmowy łuk wewnętrzny i główny zasilane
są z oddzielnych źródeł energii. Po ustabilizowaniu się
łuku plazmowego głównego łuk wewnętrzny może być
wygaszony lub utrzymywany przez cały czas napawania, w celu zwiększenia wydajności procesu [4].
Napawanie plazmowe proszkowe jest najpowszechniej stosowaną techniką napawania plazmowego, w której stosuje się granulowane proszki metaliczne i ceramiczne. Polega ona na stapianiu w łuku plazmowym proszku o ziarnistości 0,06÷0,3 mm i przenoszeniu go na nadtopione podłoże. Stopiony proszek
po zakrzepnięciu tworzy napoinę o minimalnym udziale
podłoża, nawet poniżej 5%. W jednym przejściu układa
się jednorodne warstwy o grubości od 0,2 mm do nawet 15 mm, a przy zastosowaniu oscylacji uchwytu plazmowego możliwe jest uzyskiwanie napoin o szerokościach 5÷80 mm.
Sprawność stapiania proszku, w zależności od jego
składu chemicznego, wynosi 90÷95%. Dzięki dużej
stabilności łuku plazmowego możliwe jest napawanie
w szerokim zakresie zmian natężenia prądu. Ze wzrostem natężenia prądu wzrasta wydajność napawania,
ale również i przetopienie materiału podłoża, a tym samym wzrasta jego udział w napoinie. Napoiny charakteryzują się bardzo wysoką czystością metalurgiczną
i praktycznie dowolnym składem chemicznym. Gładkie
i równe lico napoin umożliwia w niektórych przypadkach zrezygnowanie z obróbki mechanicznej. Podstawowym materiałem dodatkowym stosowanym do napawania plazmowego proszkowego są stopy metali na
osnowie kobaltu, niklu i żelaza oraz cermetale.

88

Przegląd spawalnictwa 9/2011

Ze względu na sposób podawania proszku można
wyróżnić:
– napawanie plazmowe proszkowe ze współosiowym
podawaniem proszku do łuku plazmowego,
– napawanie plazmowe proszkowe z podawaniem
proszku na zewnątrz uchwytu plazmowego,
– napawanie plazmowe proszkowe z podawaniem
proszku przez kanał wewnątrz elektrody nietopliwej [5].
Podczas napawania plazmowego proszkowego z podawaniem proszku na zewnątrz uchwytu proces może być realizowany w taki sposób, że proszek
będzie podawany przed łukiem plazmowym, w wyniku, czego łuk będzie się opierał o podawany proszek.
W ten sposób ograniczona zostanie głębokości wtopienia i stopień wymieszania napoiny z materiałem
podłoża (rys. 3). Podawanie proszku za łukiem plazmowym powoduje znaczny wzrost głębokość wtopienia, gdyż łuk opiera się wówczas o materiał napawany (rys. 4). Uzyskane napoiny charakteryzują się
gładkim i równym licem. Taka technika napawania jest
więc zalecana, gdy napoina ma charakteryzować się
takimi samymi właściwościami jak materiał podłoża,
a warstwa nakładana ma niewielką grubość [5].

Rys. 3. Makrostruktura napoiny
wykonanej plazmowo proszkowo na stali 0H18N9 proszkiem
kobaltowym podawanym przed
łuk, I = 80 A, wymieszanie z materiałem rodzimym 16%, pow.
4x [6]
Fig. 3. Macrostructure of PPTA
hard-facing on the 0H18N9 steel using delivered before arc cobalt powder, I = 80 A, 16% materials intermix, magn. 4x [6]

Rys. 4. Makrostruktura napoiny
wykonanej plazmowo proszkowo na stali 0H18N9 proszkiem
kobaltowym podawanym za łuk,
I = 80 A, wymieszanie z materiałem rodzimym 36%, pow. 4x [6]
Fig. 4. Macrostructure of PPTA
hard-facing on the 0H18N9
steel using delivered on the
back side of arc cobalt powder,
I = 80 A, 36% materials intermix,
magn. 4x [6]

Rys. 5. Napawanie plazmowe proszkowe z magnetyczną oscylacją łuku [7]
Fig. 5. Powder PTA hard-facing with magnetic arc oscillation [7]

Rys. 6. Schemat napawania plazmowego laserowego [8]; 1 – elektroda nietopliwa (katoda), 2 – materiał napawany (anoda), 3 – dysza
plazmowa, 4 – dysza osłonowa, 5 – chłodzenie, 6 – wiązka laserowa
(laser CO2 – tryb pracy ciągłej), 7, 8 – gaz plazmowy (argon), 9 – gaz
transportujący (argon); Rn1 = 5 mm, Rn2 = 5 mm, Ln1 = 5,5 mm,
Ln2 = 10 mm, f = 14÷22 mm, d = 4÷12 mm
Fig. 6. PTA-laser hard-facing scheme [8]: 1 – nonconsumable electrode (cathode), 2 – welded material (anode), 3 – plasma nozzle, 4
– shielding gas nozzle, 5 – cooling, 6 – laser beam (laser CO2 – continuous wave beam), 7, 8 – plasma gas (argon), 9 – powder transport
gas (argon); Rn1 = 5 mm, Rn2 = 5 mm, Ln1 = 5,5 mm, Ln2 = 10 mm,
f = 14÷22 mm, d = 4÷12 mm

W celu podniesienia wydajności i jakości procesu napawania plazmowego są prowadzone próby napawania plazmowego z magnetyczną oscylacją łuku
(rys. 5) oraz napawania plazmowego laserowego
(rys. 6). Metody te pozwalają na zmniejszenie udziału
metalu podłoża w napoinie do kilku procent

Urządzenia i osprzęt spawalniczy
do napawania plazmowego
proszkowego
Urządzeniom do napawania plazmowego stawia
się następujące wymagania:
– modułowa konstrukcja,
– programowalne sterowniki zapewniające powtarzalność parametrów i wyników,
– możliwość łatwej automatyzacji,
– niskie koszty eksploatacyjne,
– możliwość uzyskania napoin o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej, przy wysokiej sprawności wykorzystania materiału dodatkowego,
– możliwość uzyskania jednorodnych napoin, pozbawionych porowatości i wtrąceń metalicznych, przy
stosunkowo niskim współczynniku wymieszania napoiny z materiałem podłoża,
– uzyskanie napoin o bardzo gładkim licu, pozwalającym uniknąć obróbki mechanicznej lub eliminującym ją do minimum.

W procesie napawania plazmowego wykorzystuje się spawalnicze źródła energii prądu stałego o opadającej charakterystyce zewnętrznej. Mogą to być prostowniki spawalnicze lub inwertorowe źródła energii
prądu stałego wyposażone w mikroprocesorowe układy sterowania parametrami procesu napawania [2, 9].
Uchwyt do napawania plazmowego odgrywa bardzo
ważną rolę w procesie. Do napawania metali stosowane są wyłącznie uchwyty z łukiem zależnym (łuk plazmowy jarzy się pomiędzy elektrodą a materiałem napawanym). W uchwytach tego typu zajarzenie łuku odbywa się za pomocą impulsu prądu o wysokiej częstotliwości. Metodą napawania plazmowego z łukiem zależnym można napawać wszystkie materiały konstrukcyjne, które przewodzą prąd elektryczny. Do napawania materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego stosuje się uchwyty z łukiem niezależnym (łuk jarzy się pomiędzy elektrodą a dyszą uchwytu). Charakterystyczne wymiary uchwytu plazmowego to: średnica
dyszy plazmowej, odległość elektrody od dyszy, odległość dyszy od materiału napawanego.
Główne elementy uchwytu plazmowego to: elektroda nietopliwa, dysza plazmowa oraz dysza proszkowa.
Uchwyty do napawania plazmowego można podzielić ze względu na sposób realizacji procesu napawania na ręczne i maszynowe. Ze względu na zastosowanie można wyróżnić:
– uchwyty do napawania powierzchni zewnętrznych,
– uchwyty do napawania proszkiem dwuskładnikowym,
– uchwyty do napawania powierzchni wewnętrznych,
– uchwyty do napawania materiałami na osnowie
miedzi z odwrotną polaryzacją,
– miniuchwyty do napawania powierzchni wewnętrznych,
– miniuchwyty do napawania wewnątrz twardych powierzchni,
– uchwyty do napawania hybrydowego: plazmowo-laserowego.
Elektrody nietopliwe do napawania plazmowego są
wykonane przeważnie z wolframu z dodatkiem pierwiastków o małej pracy wyjścia elektronu, tj.: 0,2÷3%
tlenków ThO2, ZrO2, LaO3, Y2O3. Wytwarza się je metodą spiekania i zagęszczania proszków metalowych
o określonym podziale wielkości ziarna. Materiałem
wyjściowym do produkcji jest bardzo czysty para–wolfram amonowy, uzyskiwany z rudy wolframu.
Wprowadzenie do elektrod tych dodatków powoduje znaczne zwiększenie ich trwałości, ułatwia zajarzenie łuku, a także pozwala na większe obciążenie prądowe (tabl. I).
Najwyższą trwałością cechują się elektrody wolframowe z dodatkiem tlenku itru, gdyż itr ma najwyższy
współczynnik dyfuzji, zapewniający, że podczas parowania wolframu w obszarze plamki katodowej elektrody pierwiastek aktywujący z dużą intensywnością przechodzi do tego obszaru, nie występuje błądzenie plamki katodowej, a zaostrzony koniec elektrody nie nadtapia się, co praktycznie eliminuje wtrącenia wolframu

Przegląd spawalnictwa 9/2011

89

Tablica I. Zalecane zakresy natężenia prądu napawania w zależności od średnicy elektrody wg PN EN 26848
Table I. Recommended current for electrode diameter acc. to
PN EN 26848
Prąd stały, A
Biegunowość ujemna

Średnica
elektrody
mm

czysty wolfram

wolfram
aktywowany

0,5
1,0
1,6
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3

2-10
10-75
40-130
75-180
130-230
160-310
275-450
400-625
550-875

2-20
10-75
60-150
100-200
170-250
225-330
350-480
500-675
650-950

Rys. 7. Typowe odchylenia od optymalnego kształtu końca elektrody
Fig. 7. Typical deviation from optimal electrode end shape

do napoiny. Dodatki tlenkowe wspomagające emisję
elektronów występują zwykle jako wydzielenia o dużej
dyspersji w wolframowej osnowie elektrody, ale istnieją również elektrody kompozytowe złożone z rdzenia
wolframowego z pokryciem tlenkowym. Ten typ elektrody łączy jakość elektrody z czystego wolframu i elektrody z wolframu z dodatkami tlenkowymi. Wadą tych
elektrod jest brak możliwości ich ostrzenia i nadania
końcówce kształtu stożkowego. Kąt zaostrzenia elektrody wynosi 20÷60º. Mniejsze kąty ostrzenia powodują zmniejszenie średnicy stożka, co z kolei prowadzi
do zmniejszenia tendencji do błądzenia plamki katodowej po powierzchni elektrody. Elektroda zaostrzona
pod mniejszym kątem daje szerszy oraz bardziej stabilny łuk i zalecana jest przy wykorzystywaniu mniejszych
natężeń prądu. Zmniejszenie kąta ostrzenia elektrody
prowadzi do obniżenia jej trwałości [10, 11]. Większe
kąty ostrzenia powodują zwiększenie trwałości elektrody wolframowej, węższy łuk i pozwalają pracować przy
większym natężeniu prądu. Zbyt duży kąt zaostrzenia
elektrody nietopliwej może spowodować niestabilność
jarzenia się łuku, co jest związane z błądzeniem plamki katodowej po powierzchni elektrody. Przy napawaniu zautomatyzowanym dokładny kąt ostrzenia elektrody jest parametrem krytycznym, wpływającym na przebieg procesu i dlatego zaleca się szlifowanie końcówki
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a)

b)

Rys. 8. Kierunek szlifowania elektrod wolframowych: a) nieprawidłowy, b) prawidłowy
Fig. 8. Machining direction of tungsten electrodes: a) incorrect,
b) correct

elektrod bez udziału człowieka, na specjalnie przeznaczonych do tego celu ostrzałkach. Szlifowanie ręczne
nie tylko powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa
powstania różnego kształtu poszczególnych elektrod, ale
również wprowadzenia znaczących odchyleń od optymalnego kształtu końca elektrody (rys. 7). Każde z tych
odchyleń stwarza możliwość zmian jakości napoiny.
Elektrody, które szlifowane są prostopadle do osi lub
mające chropowatość powierzchni większą niż 0,5 Ra
mogą powodować niestabilność przepływu prądu,
a w konsekwencji, może następować zajarzanie łuku
elektrycznego poza końcówką, błądzenie łuku, szok
termiczny końcówki, oraz zmniejszenie trwałości elektrody. Przykłady złego oraz prawidłowego ostrzenia
elektrod wolframowych przedstawiono na rysunku 8.
Bardzo ważne jest, aby nietopliwa elektroda była
bardzo dokładnie ustawiona wewnątrz uchwytu w osi
dyszy zwężającej. Podczas napawania plazmowego
elektroda znajduje się wewnątrz uchwytu i dlatego nie
jest możliwe zetknięcie jej z jeziorkiem napoiny i zanieczyszczenie go metalem elektrody. Elektrody wolframowe charakteryzuje:
– średnica i kąt zaostrzenia,
– odporność erozyjna,
– zdolność zajarzenia łuku.
Wymiary oraz sposób oznaczenia elektrod nietopliwych opisuje norma PN EN 26848. Wymiary elektrod
wg tej normy są następujące:
– średnice elektrod: 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0;
5,0; 6,3; 8,0; 10,0 mm
– odchyłki wymiaru średnicy:
– dla średnic < 2,5 mm: ± 0,05 mm
– dla średnic ≥ 2,5 mm: ± 0,1 mm
– długość elektrod: 50; 77; 150; 175 mm
– odchyłka długości: ± 1 mm.
Każda elektroda nietopliwa jest odpowiednio oznaczona oraz cechowana (tabl. II). Oznaczenie elektrod
wolframowych określa się na podstawie ich składu chemicznego zgodnie z normą PN 26848, gdzie: pierwsza
litera oznacza podstawowy składnik, natomiast druga
litera wskazuje dodatek tlenkowy, a numer znajdujący
się za nimi pomnożony przez 10 oznacza zawartość
tlenku. Cechowanie elektrod polega na zaznaczeniu
barwnym pierścieniem jednej z końcówek elektrody,
a w przypadku elektrod kompozytowych dodatkowo
drugim paskiem różowym.

Tablica II. Oznaczenie, skład chemiczny i barwne cechowanie elektrod wolframowych wg normy PN 26848
Table II. Designation, chemical composition and colour marking of tungsten electrodes acc. to PN 26848
Oznaczenie
WP
WT4
WT10
WT20
WT30
WT40
WZ3
WZ8
WL10
WC20

Skład chemiczny
Dodatki tlenkowe
Wolfram
Rodzaj
Zawartość, %
99,8
0,35 – 0,55
reszta
ThO2
ThO2
0,80 – 1,20
reszta
ThO2
1,70 – 2,20
reszta
ThO2
2,80 – 3,20
reszta
ThO2
3,80 – 4,20
reszta
ZrO2
0,15 – 0,50
reszta
ZrO2
0,70 – 0,90
reszta
La2O3
0,90 – 1,20
reszta
CeO2
1,80 – 2,20
reszta

Bardzo ważną częścią uchwytu plazmowego jest
dysza plazmowa, której podstawowe wymiary, tj. średnica i wysokość otworu zwężającego wpływają na jakość procesu napawania plazmowego (rys. 9).
Dysze plazmowe zwężające wykonywane są z miedzi i są intensywnie chłodzone wodą, co zapewnia dobre odprowadzanie ciepła z łuku plazmowego. Ich zadaniem jest mechaniczne zogniskowanie łuku plazmowego i przez to zwiększenie ilości wydzielanego
w nim ciepła. Łuk plazmowy ulega dodatkowo zawężeniu wywołanemu przez znaczną różnicę temperatury między rdzeniem łuku a jego warstwą zewnętrzną.
Średnica dyszy i jej położenie względem elektrody nietopliwej wywierają wpływ na energię łuku plazmowego. Przy zmniejszeniu średnicy dyszy plazmowej rośnie stopień zwężenia łuku i jego temperatura. Wzrasta
również niebezpieczeństwo powstania łuku podwójnego i przyspieszonego zużycia elementów uchwytu.

Zanieczyszczenia, %
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20
≤ 0,20

Kolor
zielony
niebieski
żółty
czerwony
fioletowy
pomarańczowy
brązowy
biały
czarny
szary

Stwierdzono, że bezpieczne zwężenie średnicy dyszy plazmowej wynosi 1 mm na 100 A natężenia prądu (tabl. III) [12].
W celu zwiększenia trwałości uchwytu w korpus miedziany dyszy plazmowej chłodzonej wodą
jest wstawiana wkładka z trudno topliwego materiału,
np. wolframu lub molibdenu. Również produkowane są
dysze ze wstawkami z materiałów porowatych, które są
ochładzane bezpośrednio przez wtłaczanie przez ich

Rys. 9. Przekrój poprzeczny dyszy plazmowej do napawania plazmowego proszkowego: d – średnica kanału podającego proszek,
de – średnica dyszy plazmowej, dz – średnica wejścia
Fig. 9. Cross-section of plasma nozzle for powder PTA hard-facing:
d – the diameter of pipe for powder transport, de – plasma nozzle diameter, dz – input diameter
Tablica III. Wielkość średnicy dyszy plazmowej w zależności od natężenia prądu [12]
Table III. Plasma nozzle diameter for different current [12]
Natężenie prądu napawania I
A

Średnica dyszy plazmowej d
mm

60
120
160
180
250
400
500

1,2
1,5
1,8
2,0
2,5
3,0
5,0

Rys. 10. Przykłady rozwiązań położenia kanałów podających proszek
w dyszach plazmowych wraz z możliwym kierunkiem napawania
Fig. 10. Examples of positions of the powder feeding pipes in the plasma nozzle and possible direction of the hard-facing
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Rys. 11. Schemat podawania proszku do łuku plazmowego:
a) na zewnątrz łuku plazmowego, b) wewnątrz łuku plazmowego,
c) przez kanał wewnątrz elektrody nietopliwej [5]
Fig. 11. Plasma arc powder feeding scheme: a) outside the plasma
arc, b) inside the plasma arc, c) inside the nonconsumable electrode [5]

ścianki boczne gazu lub cieczy [2]. Średnicę strumienia plazmy można regulować przez dobór odpowiedniego kształtu dyszy plazmowej: cylindrycznej, zbieżnej lub rozbieżnej. Zastosowanie dyszy rozbieżnej pozwala na zwiększenie średnicy strumienia plazmy, obniżenie jego temperatury, a co za tym idzie zmniejszenie głębokości wtopienia napoiny.
Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych dysz plazmowych do napawania plazmowego proszkowego
z możliwym kierunkiem napawania przedstawiono
na rysunku 10.
W procesie napawania plazmowego proszkowego można wyróżnić następujące systemy podawania
proszku:
– na zewnątrz łuku plazmowego: najczęściej dwoma
kanałami,
– wewnątrz łuku plazmowego: przez kanały rozmieszczone symetrycznie w dyszy plazmowej,
– przez kanał wewnątrz elektrody nietopliwej (rys. 11)
[5].
Podczas podawania proszku na zewnątrz łuku plazmowego proszek krótko przebywa w łuku plazmowym, w konsekwencji słabiej się nagrzewa i wolniej
przetapia, również straty proszku są większe, zwłaszcza podczas napawania z dużą wydajnością, powyżej
3 kg/h. Podawanie proszku na zewnątrz może też prowadzić do deformacji łuku plazmowego, zaburzenia
stabilności procesu napawania i pojawienia się nierówności napoiny. Podczas podawania proszku wewnątrz
łuku plazmowego wzrasta znacznie wydajność stapiania proszku, dłużej przebywa on w łuku plazmowym
i efektywność jego stapiania jest wyższa. Rośnie natomiast zagrożenie uszkodzenia uchwytu rozpryskami
ciekłego metalu.
Istnieje kilka rozwiązań konstrukcyjnych podawania proszku podczas napawania plazmowego
proszkowego. W podajnikach stosowanych w niektórych starszych typach automatów do napawania plazmowego ilość podawanego proszku regulowana jest przez prędkość obrotową talerzyka, natomiast natężenie przepływu gazu transportującego
jest stałe. W nowszych urządzeniach do napawania
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Rys. 12. Natężenie podawania proszku w funkcji natężenia przepływu gazu transportującego i prędkości obrotowej bębenka
Fig. 12. Intensity as a function of powder feeding and transport
gas flow rate and rotor speed

plazmowego proszkowego ilość podawanego proszku
zależy od prędkości obrotowej bębenka i od natężania przepływu gazu plazmowego, co pozwala regulować energię kinetyczną, z jaką proszek pada na element napawany (rys. 12).
Ziarnistość proszków do napawania plazmowego
proszkowego wynnosi 35÷300 µm.
Większość stanowisk do napawania plazmowego proszkowego ma zwartą konstrukcję, w skład której wchodzą: sterownik, pulpit sterowniczy, uchwyt
plazmowy, wysięgnik, dozownik proszku, mechanizm
wahadłowy, suport, stanowisko do mocowania butli,
chłodnica, manipulatory i pozycjonery. W nowoczesnych rozwiązaniach przemysłowych uchwyty plazmowe mocowane są na kiści robota spawalniczego.

Aplikacje przemysłowe napawania
plazmowego proszkowego
Napawanie plazmowe proszkowe znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle
rolniczym, samochodowym, górniczym, chemicznym,
spożywczym, morskim i wielu innych. Przykłady stanowisk i aplikacji przemysłowych napawania plazmowego przedstawiono na rysunkach 13÷23 [13].

Rys. 13. Napawanie plazmowe proszkowe zaworu i gniazd zaworowych silników okrętowych
Fig. 13. Powder PTA hard-facing of valve and valve seats marine
engines

Rys. 14. Przykłady przemysłowego zastosowania procesu napawania plazmowego proszkowego w procesie wytwarzania podwójnych
cylindrów wytłaczarki
Fig. 14. Examples of industrial application of PPTA hard-facing process in the manufacture of a double barrel of the extruder

Rys. 15. Napawanie plazmowe proszkowe AC zasuwy nożowej: materiał napawany – żeliwo sferoidalne GGG 40, materiał dodatkowy,
specjalny stop na osnowie brązu
Fig. 15. AC PPTA hard-facing of knife gate valve: material – ductile cast iron grade GGG 40, the filler material: bronze base special alloy

Rys. 16. Napawanie plazmowe proszkowe narzędzi do obróbki plastycznej metali
Fig. 16. PPTA hard-facing of the tools for metals forming

Rys. 19. Napawanie plazmowe proszkowe łyżki zespołu nabierającego koparki kołowej
Fig. 19. PPTA hard-facing of bucket of wheel excavator

a)

b)

c)

d)

Rys. 20. Napawanie plazmowe proszkowe elementów części maszyn rolniczych: a) lemiesz, b) ząb brony, c) odkładnica pogłębiacza,
d) noże kultywatora
Fig. 20. PPTA hard-facing of agricultural machinery parts: a) landside share, b) harrow tooth, c) mouldboard, d) cultivator knives

Rys. 17. Napawanie plazmowe proszkowe warstwy wierzchniej
uszczelniającej gniazdo zaworu
Fig. 17. PPTA hard-facing the surface layer of the valve seat seal

Rys. 18. Napawanie plazmowe proszkowe form szklarskich z żaroodpornego żeliwa chromowego
Fig. 18. PPTA hard-facing of heat-resistant chromium cast iron molds

Rys. 21. Napawanie plazmowe proszkowe ślimaka wyciskarki
Fig. 21. PPTA hard-facing of extruder worm
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Rys. 23. Ręczne napawanie plazmowe proszkowe form szklarskich
ze stopu miedzi proszkiem na osnowie niklu
Fig. 23. Manual PPTA hard-facing of copper alloy molds with the use
of nickel base powder

Rys. 22. Przykład zrobotyzowanego spawania plazmowego proszkowego
Fig. 22. Example of robotic PPTA process
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POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE
Oddział w Opolu
informuje o organizacji

XVIII KONFERENCJI SPAWALNICZEJ   „SPAWANIE W ENERGETYCE”
w dniach od 24 do 26 kwietnia 2012 r. w Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku
– sesje referatowe
– wystawy techniczne
– imprezy towarzyszące
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do skontaktowania się z Polskim
Towarzystwem Spawalniczym – oddział w Opolu.
Dodatkowe informacje:
				

Pocica Anna, tel. 48 77 400 62 51, e-mail: a.pocica@po.opole.pl
Derwich Tomasz, tel. 48 77 401 92 95, e-mail: tomasz.derwich@esab.pl

Korespondencję prosimy kierować pod adresem:
POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE – ODDZIAŁ W OPOLU
ul. A. Struga 10, 45-073 OPOLE (fax: 48 77 401 92 01)
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