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Valerii .D. Kuzniecow
P.W. Popowicz

Problemy regeneracyjnego napawania
stali średnio- i wysokowęglowych
Problems of restoration medium and high-carbon
steels by hard-facing
Streszczenie
Rozpatrzono zagadnienia odporności na zużycie
w warunkach tarcia metal-metal warstw napawanych
na podłoże wysokowęglowe. Wykazano, ze korelacja
między twardością i odpornością na zużycie występuje nie we wszystkich stalach węglowych i austenitycznych materiałów. Stwierdzono, że materiały austenityczne pod względem odporności na zużycie przewyższają
węglowe i są bardziej odpowiednie przy regeneracji powierzchni tarcia także pod względem technologii.

Wstęp
Stal konstrukcyjna węglowa o duzej wytrzymałości, odporności na zużycie, wysokej właściwości sprężystej gatunków 60, 60G, 65, 65G, 70, 70G, 75, 80 i
85 jest stosowana po hartowaniu i odpuszczaniu do
wytwarzania części pracujących w warunkach tarcia i oddziaływania wysokich obciążeń statycznych
i wibracyjnych (tarcze sprzęgłowe, mimośrody, wrzeciona, walce, obręcze kół wagonów tramwajowych,
koła suwnicowe, zawory wylotowe kompresorów),
a także zużycia ściernego i obciążeń udarowych (części układów napędowych i kruszarek, zęby bron,
pługi, noże).
Podstawowym składnikiem stopowym, określającym strukturę, właściwości i przeznaczenie tych stali jest węgiel. Zwiększenie zawartości węgla zapewnia
szczególne właściwości materiałom, łącząc wysoką
wytrzymałość, twardość i odporność na zużycie. Właśnie dlatego wysokowęglowe stale (o zawartości węgla
≥ 0,5%) są najbardziej rozpowszechnione w budowie
maszyn, transporcie, narzędziowniach, tłocznictwie
i innych gałęziach przemysłu.
Prof. dr hab. inż. W.D. Kuzniecow, inż. P.W. Popowicz – Politechnika Kijowska, Ukraina.
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Abstract
The technological peculiarities of restoration high carbon materials by hard-facing are marked. The comparative tests of the resistance wear in conditions under friction metal on metal are given. It is shown, that austenitic
compositions are more preferable for restoration of high
carbon materials.

Regeneracja zużytych powierzchni części maszyn
i konstrukcji ze stali wysokowęglowych napotyka
znaczne trudności. Przy oddziaływaniu źródła ciepła podczas napawania regeneracyjnego powierzchni zachodzą przemiany polimorficzne z powstawaniem
struktur martenzytycznych. Tworzeniu takich struktur
towarzyszą zmiany objętościowe w materiale i w następstwie naprężenia strukturalne, które sumują się
z naprężeniami cieplnymi powstającymi wskutek oddziaływania spawalniczego źródła ciepła. Zwiększony poziom naprężeń jest podstawową przyczyną powstawania pęknięć zimnych w różnych strefach warstwy napawanej i podłoża.
Podstawową metodą zapobiegania pęknięciom
zimnym jest podgrzewanie wstępne lub podgrzewanie
w czasie spawania, ponieważ zmniejszenie prędkości
stygnięcia pozwala na uzyskanie mniej twardych struktur przejściowych bainitu, sorbitu, troostytu.
Przy regeneracji części maszyn i konstrukcji ze stali wysokowęglowych można wykorzystać zalecenia literaturowe. W pracy [1] na podstawie analizy dokumentu II-1303-96 (IIE-221-96) Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa System klasyfikacji stopów do napawania utwardzającego podano zalecenia dotyczące wyboru materiałów na podstawie klasyfikacji ich składu
chemicznego i mikrostruktury. Wydzielono podstawowe grupy strukturalne i wprowadzono ich oznaczenia,

Tablica I. Podstawowe charakterystyki i obszar zastosowań materiałów do napawania
Table I. Basic characteristics and applications of materials for hard-facing
Wskaźnik

MK1

Grupa strukturalna materiałów do napawania
А2
А3

А2K, А3K

Skład
chemiczny, %

(0,5÷1,5)%C, Cr+W+Mo+V(Co) = 7÷16%

(0,7÷1,2)%C, Mn+Cr+Ni = 13÷25%;
zwykle 12÷14% (Mn+Cr) i lub Ni

(0,5÷0,7)%C,
Mn+Cr = 25÷35%

(0,9÷1,7)%C,
Mn+Cr+N = 15÷30%

Mikrostruktura

martenzyt z siatką węglików po napawaniu, możliwa niewielka ilość austenitu
szczątkowego

austenit lub austenit umocniony
węglikami, obróbka cieplna prowadzi do kruchości

austenit, obróbka cieplna niepożądana

austenit z węglikami
o dużym stopniu
rozproszenia

Twardość

55÷62 HRC po napawaniu, odpuszczanie w 750°С
w ciągu 4,5 h obniża twardość

ok. 200 HB po napawaniu

ok. 200 HB
po napawaniu

250÷300 НВ po napawaniu, podczas pracy
następuje umocnienie
do 45 HRC

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

wysoka

warzędzia do pracy na gorąco (Т ≤500°С): noże do cięcia drutu, narzędzie skrawające itd.

napawanie elementów pracujących w warunkach tarcia metal-metal lub zużycia ściernego w połączeniu z obciążeniem
udarowym

elementy pracujące
w warunkach wysokich
obciążeń udarowych
i tarcia metal-metal.

elementy
pracujące
w warunkach wysokich
obciążeń udarowych
w połączeniu ze zużyciem ściernym dużymi
cząsteczkami

Odporność
na udary
Odporność na
tarcie metal-metal
Obszar
zastosowań

w szczególności: ferryt umocniony fazą wtórną – FWt;
martenzyt M1, M2, M3, M4 w zależności od zawartości węgla i dodatków stopowych; martenzyt umocniony węglikami MK1, MK2, MEK, MOK; austenit typu A1
(Cr, Ni); austenit + ferryt typu AF; austenit manganowy
typu A2; austenit chromowo-manganowy A3; austenit
umocniony węglikami A2K, A3K, AOK, AEK, AKK [1].
W tablicy I przytoczono wyciąg z charakterystykami grup strukturalnych, które są zalecane do napawania warstw odpornych na zużycie ścierne dla warunków obciążeń udarowych i tarcia metal-metal.
Dane w tablicy I świadczą o tym, że możliwy skład
chemiczny stopów wymienionych grup strukturalnych
ma stosunkowo szeroki zakres zmian. Nie pozwala to
na jednoznaczne określenie składu chemicznego nawet dla wyodrębnionej grupy strukturalnej.
Można także przy ich regeneracji skorzystać z zaleceń normy EN 14700 Materiały dodatkowe do spawania – Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego, która dotyczy napawania powierzchni elementów
nowych oraz naprawy metodą napawania elementów,
które powinny charakteryzować się odpornością na oddziaływanie mechaniczne, chemiczne, cieplne lub ich
łączny wplyw [2]. Norma określa wymagania dotyczące klasyfikacji materiałów do napawania na podstawie
składu chemicznego stopiwa, a także zawiera dane dotyczące właściwości stopów różnych typów, ich struktury i twardości oraz zalecenia dotyczące stosowania.
Brak jednolitych metod badania odporności na zużycie nie pozwala obecnie na przedstawienie właściwości określonych w tej normie (mechanicznych, cieplnych itd.) za pomocą kryteriów ilościowych. W związku z tym w odniesieniu do zużycia w warunkach tarcia metal-metal oraz innych rodzajów zużycia aktualne jest gromadzenie eksperymentalnych danych w ramach składów chemicznych stopów, które są zalecane
dla danego rodzaju zużycia.

Celem pracy jest ocena odporności na zużycie
materiałów do napawania zalecanych ze względu na
skład chemiczny i strukturę do pracy w warunkach tarcia metal-metal.
Według [1, 2] stosunkowo wysoką odporność na zużycie w warunkach tarcia metal-metal przy występowaniu obciążeń zapewniają materiały o matrycy martenzytycznej, umocnionej węglikami, a także z metastabilną
strukturą austenitu manganowego i chromowo-manganowego, skłonnego do umocnienia odkształceniowego
i utwardzenia wskutek przemian fazowych.
Otrzymanie takich struktur, szczególnie przy regeneracyjnym napawaniu zużytych powierzchni, zależy nie
tylko od składu chemicznego materiałów dodatkowych
do napawania, ale także od warunków chłodzenia. Ten
czynnik uwzględniano podczas badań, stosując do napawania zarówno elektrody otulone, jak i druty proszkowe.

Przebieg i wyniki badań
Struktury martenzytyczne i austenityczne otrzymywano przez dobór materiałów dodatkowych do napawania i energii liniowej napawania. Przy napawaniu
kompozycji austenitycznych stosowano zalecenia zawarte w pracy [3]. Skład chemiczny doświadczalnych
napoin podano w tablicy II.
Badania odporności na zużycie przeprowadzano na
urządzeniu do badania ścieralności M-22 wg schematu wał–klocek. Zastosowano próbki o długości 20 mm
i szerokości 10 mm z walcowym rowkiem w postaci
segmentu o promieniu 20 mm i cięciwie 20 mm. Jako
przeciwpróbkę wykorzystano tarczę o średnicy 40 mm,
wykonaną ze stali 75 o twardości 300÷350 HB.
Warunki badań: nacisk na próbkę р = 0,5 ± 0,1 MPa;
prędkość tarcia v = 3 ± 0,25 m/s; temperatura badań
Т = 60 ± 20оC; czas trwania badania t = 1 h.

Przegląd spawalnictwa 10/2011

5

-

Nr
stopiwa

Tablica II. Skład chemiczny stopiwa
Table II. Chemical composition of weld metal

30
10
23
26
9
7

Zawartość pierwiastków, % wag.
C

Cr

Mn

Ni

Si

Mo

V

Ti

Cu

0,7
0,5
0,62
0,27
0,5
0,22
0.11

0,05
1,1
20,8
4,5
0,2
13
11

0,89
0,8
9
5
11
5,8
10

0,04
1,7
2
0,08
6

0,25
0,43
0,55
0,2
0,8
0,6

0,5
0,5
0,3
1,4

0,4

0,4
0,08
0,8

0,17
0,9

Próbki ważono przed i po badaniu na wadze laboratoryjnej z dokładnością 0,0001 g. Zużycie wagowe
określano jako różnicę masy (Δm) próbki przed próbą
tarcia i po badaniu. Równolegle mierzono twardość
jako jeden ze wskaźników stosowanych w dokumentacji technicznej regeneracji, jakościowo charakteryzujący odporność na zużycie.
Badaniom poddano otrzymane metastabilne struktury austenityczne, struktury sorbitu hartowania i drobnoiglastego martenzytu w matrycy austenitycznej,
a także martenzytu. Wyniki badań napawanych próbek
przytoczono w tablicy III.
Wyniki badań wykazały, że bezpośrednia zależność
między twardością i odpornością na zużycie występuje
nie we wszystkich przypadkach, zarówno dla kompozycji węglowych, jak i austenitycznych.
Przykładowo struktura martenzytyczno-bainityczna
ma mniejszą odporność na zużycie (Δm = 0,08 g) przy
podwyższonej twardości (42 HRC) względem podłoża
(32 HRC). Austenityczna struktura z twardą składową
(austenit + sorbit hartowania) przy takich samych wartościach twardości (42 HRC), jak i struktura martenzytyczno-bainityczna, ma odporność na zużycie (Δ m = 0,11 g),
bliską wysokowęglowemu podłożu (Δm = 0,12 g).
Austenityczne kompozycje z twardą składową (austenit + drobnoiglasty martenzyt) w porównaniu z podłożem wysokowęglowym przy praktycznie jednakowej
twardości (31÷32 HRC) mogą mieć pięciokrotnie wyższą
odporność na zużycie (Δm = 0,022 g) i odwrotnie, przy
większej twardości (austenit + sorbit hartowania) – odporność na zużycie praktycznie jednakową z podłożem.
Tablica III. Wyniki badań napawanych kompozycji
Table III. Examination results of material compositions hard-facing
Nr
Twardość, HRC
Zużycie,
Struktura
stopiwa
przeciwciało/próbka
Δm, g
24
podłoże – sorbit
30 / 32
0,12
30
martenzyt + bainit
30 / 42
0,08
austenit + sorbit
23
30 / 42
0,11
hartowania
austenit + marten10
30 / 31
0,022
zyt drobnoiglasty
7
9
26

6

austenit chromowo-manganowy
austenit chromowo-niklowo-manganowy
austenit wysokomanganowy

30 / 28

0,05

30 / 15

0,065

30 / 13

0,11
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Chromowo-niklowo-manganowa kompozycja ma dwukrotnie wyższą odporność na zużycie (Δm = 0,065 g),
niż wysokomanganowa (Δm = 0,11 g), przy praktycznie nieznacznej jednakowej twardości początkowej
(13÷15) НRC.
Stwierdzone właściwości metastabilnych struktur
austenitycznych mogą być wynikiem tego, że w przyjętych warunkach badań odporności na zużycie kompozycje chromowo-niklowo-manganowa i chromowomanganowa wykazują skłonność do umocnienia odkształceniowego i utwardzenia wskutek przemian fazowych. Kompozycja manganowa w tych warunkach
takiej skłonności nie wykazuje i otrzymane wyniki odzwierciedlają wartości odporności na zużycie w stanie
wyjściowym po napawaniu.
Na rysunku 1 przedstawiono niektóre z badanych
struktur typu martenzytycznego i austenitycznego.
Struktura sorbitu hartowania (rys. 1a) odpowiada materiałowi podłoża (stal R75 w stanie dostawy).
Struktura przedstawiona na rysunku 1b stanowi kompozycję bainityczno-martenzytyczną (tabl. II, stopiwo 30).
Struktura pokazana na rysunku 1c to chromowo-manganowy austenit (tabl. II, stopiwo 7). Struktura przedstawiona na rysunku 1d stanowi drobnoiglasty martenzyt w matrycy austenitycznej.
Struktury martenzytyczne pod względem twardości i odporności na zużycie mają wyższe wskaźniki niż
wysokowęglowe podłoże, jednak przy napawaniu takiej kompozycji w ściegach pojawiają się pęknięcia,
w związku z czym niemożliwe jest ich stosowanie bez
podgrzewania wstępnego.
Przy napawaniu kompozycji austenitycznych nie
obserwuje się powstawania pęknięć w ściegach i strefie przyspoinowej.
Wyniki badań odporności na zużycie potwierdzane są danymi analizy fraktogramów powierzchni tarcia (rys. 2). Dla metastabilnego austenitu powierzchnia tarcia ma jednorodną mikrogeometrię powierzchni bez śladów wykruszania i charakterystycznej struktury bruzdowej powstającej w wyniku plastycznego odsuwania materiału z powierzchni tarcia przez cząstki
ścierające.
a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Mikrostruktury podłoża i napawanych kompozycji (300x)
Fig. 1. Microstructures of substrat and metal compositions
hard-facing (300x)

Charakterystyczną cechą morfologiczną powierzchni tarcia matrycy austenitycznej ze składnikiem twardym jest występowanie bruzd, których wymiary geometryczne zmieniają się w szerokim zakresie, co świadczy o niejednorodności struktury i odpowiednio o odporności na zużycie strukturalnych składowych kompozycji stopiwa.
Największy efekt wzrostu odporności na zużycie
napawanego materiału w porównaniu z wysokowęglowym podłożem obserwuje się w kompozycjach austenitu chromowo-manganowego i chromowo-niklowo-manganowego, a także austenitu z drobnoiglastym
martenzytem, dzięki czemu są bardziej przydatne do
regeneracji powierzchni elementów pracujących w warunkach tarcia ślizgowego i działania obciążeń. Dane
te są zgodne z wynikami pracy [4] dotyczącej badań
analogicznego materiału podstawowego i materiałów
klasy ferrytycznej oraz austenitycznej.
Otrzymane wyniki i wnioski zostały sprawdzone
przy regeneracji rozjazdów (iglic) kolejowych. Miały
one znaczne zużycie boczne (do 18 mm) i dużą ilość
pęknięć zmęczeniowych, które usuwano za pomocą
wycinania mechanicznego.
Napawanie ściegów na iglicach prowadzono nanosząc je kolejno od dolnej części główki szyny do powierzchni jezdnej. Uwzględniając zmienne rozmiary

zużycia bocznego na wysokości główki szyny, pierwsze ściegi napawano, stosując następujące parametry: I = 350 A; U = 32 V; Vnap = 18 m/h; a przy układaniu kolejnych ściegów parametry: I = 400 A; U = 34 V;
Vnap = 18 m/h. W związku ze znaczną długością iglic
(do 6 m) napawanie prowadzono odcinkami. Stosowano topnik AN-26P. Orientacyjny skład chemiczny stopiwa: 13% Cr; 13% Mn; 2% Ni; 1% Mo; 1% V.
Na rysunku 3a pokazano pierwszy napawany ścieg,
a na rysunku 3b – proces napawania kolejnego ściegu.
W napawanych bez podgrzewania wstępnego na
wysokowęglowe podłoże ściegach o strukturze austenitu chromowo-manganowego nie występowały pęknięcia ani w warstwie napawanej, ani w strefie
wpływu ciepła.
Napawane iglice zostały umieszczone na odcinku
trasy kolejowej między stacjami Kijów – Browary.

a)

b)

b)

a)

Rys. 2. Fraktogramy powierzchni tarcia: a) chromowo-manganowy
austenit, b) sorbit hartowania w matrycy austenitycznej, pow. 100x
Fig. 2. Fractograph of friction surfaces: a) chromium-manganese austenite b) sorbitol hardening austenitic matrix, magn. 100x

Rys. 3. Napawanie: a) pierwszego ściegu, b) proces układania kolejnego ściegu
Fig. 3. The view of first bead (a) and the process of second bead
laying (b)

Wnioski
Metastabilne kompozycje austenityczne mają
wyższą odporność na zużycie w porównaniu ze stalami wysokowęglowymi (w tym martenzytycznymi),

co stanowi o ich lepszej przydatności regeneracji powierzchni elementów pracujących w warunkach tarcia i działania obciążeń.
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Przebiegi chwilowych zmian
pola temperatury, struktur oraz stanu
naprężeń spawalniczych napawanej
rolki linii ciągłego odlewania stali
Instantaneous changes run of thermal field,
structures, stress state in the surfacing
of the continuous casting line roller
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki numerycznego modelowania stanu naprężeń spawalniczych w rolce linii
ciągłego odlewania stali napawanej warstwami ze stali austenitycznej X5CrNi18-10 oraz martenzytycznej
X30Cr13. Przebiegi chwilowych zmian pola temperatury,
struktur oraz stanu naprężenia rolki podczas napawania
kolejnych ściegów i warstw oraz po zakończeniu napawania zestawiono w prezentacji opracowanej za pomocą modułu animacyjnego przedstawienia wyników, zastosowanego w zmodyfikowanym programie komputerowym RECOVERY 1999.

A paper presents the results of numerical modeling of
the stress state in a continuous steel casting roller. The
austenitic stainless steel X5CrNi18-10 and martensitic
X30Cr13 layers are surfaced on the roller. Instantaneous
changes run of thermal field, structures, stress state of
roller during bead and layers, and also after surfacing are
summarized in a presentation prepared by using animation module, used in the modified RECOVERY 1999 software.

Wstęp
Proces napawania, oprócz otrzymania wyrobu o założonym kształcie, powinien zapewnić jego cechy użytkowe przy ograniczeniu niekorzystnego wpływu naprężeń własnych. Sumują się one z naprężeniami eksploatacyjnymi i w przypadku podwyższenia wielkości
naprężeń sumarycznych mogą istotnie obniżyć trwałość napawanej części. Zastosowanie numerycznej symulacji stanu naprężenia w warstwie napawanej daje
Dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, prof. IS – Instytut
Spawalnictwa, Gliwice, prof. dr hab. Igor K. Senczenkow, dr Olga P. Czerwinko – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów.
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możliwość analizy tego stanu w warstwach napawanych w zależności od technologii wielowarstwowego napawania, umożliwiając wyjaśnienie przyczyny
różnic trwałości elementów napawanych przy użyciu różnych technologii, a eksploatowanych w jednakowych lub zbliżonych warunkach. Problem taki występuje m.in. w przypadku rolek prowadząco-oporowych linii ciągłego odlewania stali (COS), napawanych przy użyciu różnych spawalniczych materiałów dodatkowych. Badania rolek wykazały istotne różnice ilości i głębokości pęknięć eksploatacyjnych w warstwach napawanych drutem zapewniającym warstwę napawaną o składzie chromowej stali martenzytycznej X30Cr13 oraz drutem zapewniającym warstwę napawaną o składzie chromowo-niklowej stali austenitycznej X5CrNi18-10 [1].

Rys. 1. Schemat napawania – układ ściegów w warstwie 1 i 2
Fig. 1. Surfacing plan – bead sequence in the 1 and 2 layer

Przeprowadzono numeryczną symulację zjawisk
cieplno-naprężeniowych stanu naprężenia w napawanych rolkach, w warstwie napawanej z przemianą martenzytyczną i bez tej przemiany.
W celu analizy stanu naprężenia napawanych
rolek zastosowano model i metodę obliczeń składu fazowego oraz stanu naprężenia w cylindrycznych częściach napawanych, z wykorzystaniem
modelu Bodnera-Partoma i metod teorii narastania ciał termosprężysto-plastycznych [2÷4]. Obliczenia udziału faz przeprowadzono w oparciu
o wykresy CTPc przemian austenitu przechłodzonego podczas chłodzenia ciągłego. Efekt przemian
strukturalnych jest uwzględniany przez odkształcenie cieplno-strukturalne. Jest ono funkcją objętości
właściwej fazy i udziałów objętościowych faz. Parametry modelu Bodnera-Partoma dla rozpatrywanych stali wyznaczono metodą obliczeniową zgodnie z [5] wg doświadczalnych wykresów rozciągania przy różnej temperaturze [6]. Zadanie dotyczące stanu cieplno-mechanicznego elementów napawanych rozwiązywano za pomocą metody elementów skończonych. Do obliczeń użyto zmodyfikowanego programu komputerowego RECOVERY 1999 [7]. Program ten, po zastosowaniu w nim
modułu animacyjnego przedstawienia wyników,
zapewnia możliwość śledzenia przebiegu chwilowych zmian pola temperatury, struktur oraz stanu
naprężeń spawalniczych napawanej rolki.

przemiana martenzytyczna, powodująca powstawanie naprężeń strukturalnych, w związku z tym pominięto wpływ czynnika strukturalnego na poziom
naprężeń w rolce.
Czas między układaniem kolejnych ściegów, ich
wymiary, temperatura materiału, czas stygnięcia itd.
dobierano w taki sposób, aby uzyskać równoważność geometrycznych, energetycznych i pozostałych parametrów procesu technologicznego.
Przebiegi chwilowych zmian pola temperatury,
struktur (austenit, bainit, martenzyt) oraz stanu naprężenia (intensywność odkształceń plastycznych
εip, składowe naprężeń osiowych σz i obwodowych
σφ, intensywność naprężeń σi oraz średnie naprężenie σ0) napawanej rolki zestawiono w prezentacji opracowanej za pomocą modułu animacyjnego
przedstawienia wyników. Przykładowe zbiorcze wyniki obliczeń dla 5÷7 ściegu warstwy napawanej 1÷3
przedstawiono na rysunkach 2÷6.
Po zakończeniu napawania pierwszej warstwy określono, że SWC ma strukturę bainityczną, a struktura rozkładu naprężeń ma charakter
„komórkowy”, tj. odpowiadający poszczególnym

Rys. 2. Pole temperatury, struktur oraz stanu naprężenia rolki
po zakończeniu napawania pierwszej warstwy
Fig. 2. Thermal field, structures, and stress state of the roller
after first layer surfacing

Chwilowe zmiany pola temperatury,
struktur oraz stanu naprężenia
napawanej rolki
Przeprowadzono symulację procesów zachodzących w rolce o średnicy 126 mm wykonanej ze
stali 34CrMo4 napawanej warstwami o składzie
chemicznym odpowiadającym chromowo-niklowej
stali austenitycznej X5CrNi18-10 (2 warstwy) i chromowej stali martenzytycznej X30Cr13 (1 warstwa).
Rozpatrzono model procesu napawania rolki ze
stopniowym narastaniem warstw przy układaniu kolejnych ściegów pierścieniowych (rys. 1).
Temperatura podgrzewania wstępnego wynosi To = 300oC. Badania metalograficzne wykazały, że w strefie wpływu ciepła (SWC) nie zachodzi

Rys. 3. Pole temperatury, struktur oraz stanu naprężenia rolki
w momencie napawania szóstego ściegu drugiej warstwy
Fig. 3. Thermal field, structures, and stress state of the roller
in the sixth bead of second layer surfacing
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Rys. 4. Pole temperatury, struktur oraz stanu naprężenia rolki
po zakończeniu napawania drugiej warstwy
Fig. 4. Thermal field, structures, and stress state of the roller
after second layer surfacing

Rys. 5. Pole temperatury, struktur oraz stanu naprężenia rolki
w momencie napawania szóstego ściegu trzeciej warstwy
Fig. 5. Thermal field, structures, and stress state of the roller
in the sixth bead of third layer surfacing

Rys. 6. Pole temperatury, struktur oraz stanu naprężenia rolki
po zakończeniu napawania trzeciej warstwy
Fig. 6. Thermal field, structures, and stress state of the roller
after third layer surfacing
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ściegom (rys. 2). Na zestawieniu dotyczącym momentu napawania szóstego ściegu widoczny jest
efekt wyżarzenia SWC, w wyniku którego w bainicie utworzyła się strefa o strukturze austenitycznej
(rys. 3). Po zakończeniu napawania drugiej warstwy
w SWC występują na przemian strefy w stanie ściskanym i rozciąganym (rys. 4). Podczas napawania szóstego ściegu trzeciej warstwy efekt wyżarzenia już nie występuje (rys. 5) i struktura SWC jest
bainityczna (rys. 6). Trzecia warstwa napawana ma
strukturę martenzytyczną (80%) z bainitem (20%).
W SWC występują wyłącznie naprężenia rozciągające, a w zewnętrznej warstwie napawanej naprężenia ściskające. Wskazuje to na możliwość oddziaływania na stan naprężenia napawanych rolek linii
COS przez dobór materiału warstwy napawanej.
Badania mikrostruktury napawanej rolki wykazały zgodność wyników tych badań z rezultatami symulacji struktury SWC, przy tym jednak wynik symulacji struktury trzeciej warstwy napawanej (martenzyt + 20% bainitu, rys. 6) odbiega od wyniku badań metalograficznych tej warstwy, mającej strukturę wyłącznie martenzytyczną. Rozbieżność ta wynika z zastosowania w obliczeniach anizotermicznego wykresu CTPc przemian austenitu przy chłodzeniu ciągłym stali X30Cr13, a nie wykresu CTPc-S
przemian austenitu w warunkach spawalniczych cykli cieplnych, co skutkuje mniejszym udziałem produktów hartowania [8].
W przeprowadzonej analizie przyjęto upraszczające założenie rozpatrzenia tylko spawalniczych naprężeń własnych powstających w napawanych rolkach. Eksploatacji rolek linii COS towarzyszą także:
– eksploatacyjne naprężenia cieplne przy cyklicznej zmianie temperatury rolki;
– naprężenia wywołane obciążeniami mechanicznymi, przede wszystkim naciskiem wlewka ciągłego (zmęczenie mechaniczne wskutek zginania obracającej się rolki);
– zużycie ścierne w warunkach tarcia metal-metal
przy podwyższonej temperaturze oraz zużywanie zmęczeniowe przez łuszczenie;
– zużycie korozyjne powierzchni i pękanie korozyjne, któremu sprzyja obecność naprężeń rozciągających i obciążenia zmienne oraz podwyższona temperatura; proces zużycia korozyjnego
może być uwzględniony w ocenie trwałości napawanych rolek np. na podstawie zależności między
naprężeniem a czasem pękania korozyjnego [9];
– zmiany strukturalne w warstwach napawanych
i SWC. Cykl cieplny eksploatacji rolek nie powoduje zmiany struktury warstw napawanych austenitycznej i martenzytycznej, natomiast może
mieć wpływ na proces wydzieleniowy w napoinach, jak i na odpuszczanie w SWC.
Uwzględnienie wpływu tych procesów na stan
naprężenia stanowi kierunek dalszych prac dotyczących trwałości eksploatacyjnej napawanych rolek linii COS.

Wnioski
Moduł animacyjnego przedstawienia wyników,
zastosowany w programie komputerowym RECOVERY 1999, zapewnia możliwość śledzenia przebiegu chwilowych zmian pola temperatury, struktur oraz
stanu naprężeń spawalniczych napawanej rolki.
Wyniki przeprowadzonej analizy stanu naprężenia
rolek napawanych drutem zapewniającym warstwę napawaną o składzie chromowo-niklowej austenitycznej

stali X5CrNi18-10 oraz drutem zapewniającym warstwę napawaną o składzie chromowej stali martenzytycznej X30Cr13 pozwalają na wyjaśnienie różnic
trwałości eksploatacyjnej tych rolek. W napawanej
warstwie austenitycznej naprężenia własne są rozciągające, natomiast w warstwie martenzytycznej ściskające. Ściskające naprężenia zwiększają wytrzymałość
zmęczeniową powierzchniowej warstwy roboczej.
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Stanowisko do automatycznego
napawania płyt stalowych
The station of the automatic pad welding of steel plates
Streszczenie

Abstract

Wiele maszyn i urządzeń technicznych, szczególnie, eksploatowanych w przemyśle wydobywczym lub
budownictwie, narażonych jest na intensywne zużycie
powierzchni roboczych w wyniku ścierania. Wydłużenie
czasu ich eksploatacji wymaga wytworzenia na ich powierzchniach warstw odpornych na ścieranie. Najlepszą
metodą wytwarzania takich warstw jest napawanie stosowane zarówno w procesie wytwarzania, jak i regeneracji części zużytych.
W artykule przedstawiono stanowisko do automatycznego napawania płyt stalowych o maksymalnych wymiarach 1500x3000 mm. Wytwarzano warstwy o twardości ok. 60 HRC i dużej odporności na ścieranie. Omówiono budowę i charakterystykę techniczną stanowiska
oraz wybrane aspekty technologii napawania.

Many of the machines and technical equipment, especially those operating in the extractive or construction industry are exposed to intensive wear of working surfaces
as a result of abrasion. Life time extension requires to
manufacture on their surfaces abrasion-resistant layers.
The best method of producing such layers in the manufacturing process and in the regeneration of damaged or
worn out parts is pad welding.
The paper presents the station of the automatic pad
welding of steel plates with maximum dimensions of
1500x3000 mm. Layers of about 60 HRC hardness with
high resistance to abrasion are produced. The design and
specifications of the station and selected aspects of welding technology are discussed.

Wstęp
Wiele maszyn i urządzeń technicznych, szczególnie tych eksploatowanych w przemyśle wydobywczym
lub budownictwie, narażonych jest na intensywne zużycie powierzchni roboczych w wyniku ścierania [3].
Wydłużenie czasu ich eksploatacji wymaga wytworzenia na ich powierzchniach warstw odpornych na ścieranie. Najlepszą metodą wytwarzania takich warstw jest
napawanie, stosowane zarówno w procesie wytwarzania, jak i regeneracji części zużytych [1, 3, 5].
W artykule przedstawiono autorskie stanowisko do automatycznego napawania płyt stalowych, na którym wytwarzane są warstwy stopowe o twardości ok. 60 HRC,
położone na niskowęglowej stali konstrukcyjnej.

Dr inż. Tadeusz Sarnowski – ZAP Robotyka, Ostrów
Wielkopolski, dr inż. Paweł Cegielski, dr hab. inż.
Andrzej Kolasa, prof. PW – Politechnika Warszawska.
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Artykuł zawiera opis budowy i charakterystykę techniczną stanowiska oraz wybrane aspekty technologii
napawania. Schemat stanowiska przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat stanowiska do napawania płyt
Fig. 1. Station of pad welding of plate scheme

Konfiguracja stanowiska

Układ sterowania

Stanowisko składa się z następujących urządzeń:
– Stołu o wymiarach 2000x4000 mm, na którym
umieszcza się płytę, na którą nakładana jest warstwa napawana. Płyta zostaje umieszczona na stole
za pomocą suwnicy. W konstrukcji stołu znajduje się
system chłodzenia wodnego. Dodatkowo, ułatwiono
dostęp do całej powierzchni stołu dzięki zastosowaniu miejsca parkingowego dla konstrukcji jezdnej.
– Manipulatora (konstrukcji jezdnej) z programowanym przemieszczaniem w osi X i Y, wyposażonego w systemy napędowe, w skład których wchodzą
serwomotory, precyzyjne prowadnice oraz dokładne listwy zębate, zapewniające wysoką precyzję
pozycjonowania oraz długą żywotność urządzenia.
– Zespołu urządzeń spawalniczych składającego się
z dwóch źródeł zasilania MIG/MAG z podajnikami drutu elektrodowego. Podajniki wraz z uchwytami spawalniczymi przesuwają się liniowo wzdłuż
toru jezdnego w osi X oraz ruchem poprzecznym
w osi Y. Uchwyty spawalnicze zamocowane są
w sposób umożliwiający regulację odległości końcówki spawalniczej od napawanej blachy.
Stanowisko do napawania płyt przedstawiono na
rysunku 2.

Układ sterowania umieszczono w szafie sterowniczej. Wewnątrz szafy znajduje się zasilacz, sterownik PLC L20, dwa sterowniki mocy IndraDrive, zestaw
przekaźników i styczników [6]. Na szafie umieszczono pulpit sterowniczy z panelem operatorskim VCP05.
Sterownik jest zasilany napięciem 24 V DC. Jest on
standardowo wyposażony w 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych, Profibus DP, Ethernet i RS 232. Dodatkowo zainstalowano po 2 moduły 16 wejść i 16 wyjść cyfrowych.
Sterowniki IndraDrive obsługiwane są przez PLC poprzez magistralę Profibus, a panel operatorski z PLC
przez Ethernet.

Panel operatorski
Panel VCP05 ma ekran o rozdzielczości 160 x 80
oraz zestaw przycisków sterujących. Oznaczenie
i funkcje większości przycisków są zgodne z klawiaturą
komputerową (rys. 3).

Rys. 3. Panel operatorski VCP 05
Fig. 3. Control panel VCP 05

Rys. 2. Stanowisko do napawania płyt
Fig. 2. Station of pad welding of plates

Manipulator
Manipulator zawiera dwie sterowane automatycznie
osie X i Y (ruchy równoległe do powierzchni napawanej płyty) oraz oś Z (podnoszenie uchwytów elektrodowych) sterowaną ręcznie. Oś Y wyposażona jest w dwa
wózki jezdne, każdy obsługujący uchwyt spawalniczy
i kasetę z drutem elektrodowym. Przesuw osi X i Y jest
w pełni programowalny. Obydwa napędy wykorzystują serwonapędy Rexroth Bosch Group i odpowiednie
przekładnie [6]. Maksymalna prędkość przesuwu osi
X i Y wynosi 5000 mm/min. Ręczna regulacja odległości końcówki uchwytu spawalniczego od napawanej blachy odbywa się w zakresie 0÷100 mm. Regulacja odległości pomiędzy uchwytami spawalniczymi
jest ręczna, w zakresie 45÷750 mm.

Tryb pracy ze sterowaniem ręcznym
W trybie ręcznym można poruszać obiema programowalnymi osiami manipulatora. Maksymalna prędkość ruchu ręcznego wynosi 5000 mm/min. Wartość
odniesienia jest stała, przy czym dla kolejnych instrukcji opisujących ruch w czasie programowania należy zastosować odpowiedni współczynnik procentowy
prędkości z zakresu 1÷100%. I tak, dla nastawy 10%
ruch będzie się odbywał z prędkością 500 mm/min.
W osi X aktywne są przyciski:
F2 – ruch do przodu,
F3 – ruch do tyłu.
W osi Y aktywne są przyciski:
F5 – ruch w lewo,
F6 – ruch w prawo.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia ruchu bezkolizyjnego wprowadzono ograniczenia
programowe. Przekroczenie ich wartości uniemożliwia
dalszy ruch w danym kierunku i powoduje wygenerowanie sygnału odpowiedniego błędu.
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Tryb pracy ze sterowaniem
automatycznym
W trybie pracy automatycznej manipulator rozpoczyna napawanie blach wg parametrów wybranych
przez operatora, tj. rodzaju płyty, prędkości napawania
oraz rodzaju warstwy napawanej (1 lub 2). Kierunki ruchu manipulatora przedstawiono na rysunku 4.
Cykl pracy dla warstwy 2 (licowej) polega na wykonaniu przez manipulator określonej liczby ściegów
o tej samej szerokości, przy zadanej prędkości napawania. Parametry prądowo-napięciowe napawania blach oraz prędkości ustawiane są przez użytkownika. Cykl pracy dla warstwy 1 (podkładowej) polega
na wykonaniu z użyciem manipulatora określonej liczby ściegów, która jest mniejsza o jeden od liczby ściegów warstwy 2. Dla warstwy 1 ściegi nie mają takiej
samej szerokości. Pierwszy oraz ostatni ścieg mają
szerokość o 50% większą. Programy układania ściegów w warstwie 1 i 2 są tak napisane, aby dla obu
warstw wzajemnie na siebie zachodziły (rys. 5).
Działanie programu pracy w cyklu automatycznym
polega na tym, że po skończeniu napawania połowy
blachy manipulator przerywa pracę i przesuwa się do
pozycji Home. Dzieje się tak ze względu na niezbędną
zmianę położenia belek przytrzymujących napawaną
blachę. Aby kontynuować pracę po zmianie położenia
belek, należy wcisnąć przycisk „Początek cyklu” na panelu operatorskim. Istnieje również możliwość wpisania nowych wartości początkowych, w celu rozpoczęcia cyklu pracy z dowolnego miejsca na powierzchni

Rys. 4. Kierunki ruchu manipulatora
Fig. 4. The manipulator moving directions
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Rys. 5. Rozkład ściegów w warstwach
Fig. 5. Bead distribution in the layers

blachy. Wtedy na ekranie głównym należy wybrać polecenie „Kontynuacja”, a następnie wpisać odpowiednie wartości początkowe.

Cykl roboczy stanowiska
Stanowisko pracuje w cyklu automatycznym, realizując założony program. Napawanie odbywa się
równocześnie dwoma urządzeniami spawalniczymi,
z możliwością realizacji ruchu oscylacyjnego. Płyta przeznaczona do napawania jest ładowana na stół
za pomocą suwnicy i mocowana do stołu za pomocą
specjalnych ręcznych uchwytów mocujących. Przygotowanie urządzenia do cyklu automatycznego wymaga wprowadzenia wszystkich parametrów technologicznych, w tym związanych z geometrią napawania
(rys. 6). Ich zmiana lub dodanie nowych parametrów
realizowane jest na ekranie głównym przez odpowiednie polecenie. Można także ustawić pozycję Home,
do której ma dojeżdżać manipulator, ustawić prędkości napawania obydwu warstw oraz wybrać dla niej rodzaj warstwy (szybko – warstwa 1, wolno – warstwa
2), ustawić czasy włączenia i wyłączenia napawania,
a także wybrać rodzaj blachy, która będzie napawana.
Zmiana szerokości ściegu realizowana jest przez
zmianę parametru SZER, natomiast parametr ODSTĘP
jest stały i określony dla każdej blachy z osobna. Kolejnym etapem jest ustawienie odległości między uchwytami elektrodowymi oraz ustawienie belek przytrzymujących płyty. Po wyborze programu rozpoczyna się automatyczny cykl pracy stanowiska – napawanie. Po zakończeniu procesu portal przejeżdża w miejsce parkingowe, a pracownik odmocowuje płytę i z użyciem suwnicy odkłada ją w miejsce składowania.

Rys. 6. Parametry geometryczne napawania blach
Fig. 6. Geometrical parameters of pad welding of plates

Technologia napawania

Efekty zastosowania stanowiska

Napawanie wykonywane jest drutem samoosłonowym DPIS-61 Ø3,2 mm. Grubość napoiny wynosi
4÷6 mm, a liczba programowanych warstw 1÷3. Uzyskiwana twardość napoiny to 55÷65 HRC. Szerokość oscylacji jest regulowana na drodze programowania. Ustalono, w wyniku wielu prób technologicznych, amplitudę oscylacji w przedziale: 37÷39 mm.

Stanowisko, w porównaniu z tradycyjnymi metodami napawania, wyróżnia się:
– poprawą jakości napoin,
– wzrostem wydajności,
– poprawą organizacji i warunków pracy.
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Nowości techniczne

Systemy ochronne Versaflo™ od 3M
– złap w pracy głębszy oddech
Z myślą o osobach pracujących w przemyśle firma 3M
Poland wprowadza Versaflo™ – uniwersalną gamę systemów ochrony dróg oddechowych. Uproszczony dobór sprzętu, wyższy komfort użytkowania oraz większa uniwersalność
zastosowań sprawiają, że nowa seria produktów 3M doskonale sprawdza się m.in. w farmacji, przemyśle drzewnym,
i hutnictwie.
Każdy system ochrony dróg oddechowych Versaflo™
składa się z trzech elementów: nagłowia, węża oddechowego i jednostki napędowej lub aparatu wężowego. Wszystkie
części są kompatybilne, dzięki czemu użytkownik może je dowolnie dobierać i zestawiać przy przejściu z jednego środowiska do innego. W porównaniu do półmasek i masek z wymiennymi elementami oczyszczającymi, systemy Versaflo™
znacznie zmniejszają ucisk na twarz i uczucie gorąca, zapewniając swobodę oddychania oraz większy komfort pracy.
Systemy ochronne Versaflo™ opracowano, w celu zwiększania bezpieczeństwo pracy osób narażonych na działanie
pyłów, dymów, gazu czy pary. Powietrze do nagłowia dostarczane jest automatycznie, bez wysiłku związany z oddychaniem w maskach i półmaskach. Ponadto, system 3M jest odporny na chemikalia i porysowanie. Z tego względu może być
z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich gałęziach
przemysłu – mówi Marta Kapała, z Bezpieczeństwa Pracy
w 3M Poland.
Seria systemów Versaflo™ oferuje szeroki zakres produktów – od lekkich kapturów po hełmy przemysłowe zapewniające nie tylko ochronę dróg oddechowych, ale także

oczu, twarzy i słuchu. Nagłowia (serii M) mogą być stosowane z okularami korekcyjnymi lub ochronnymi. Modele M-100
i M-300 mają także możliwość dołączenia nauszników 3M™
Peltor™. Natomiast kaptury serii S zapewniają ochronę oczu
i twarzy przed rozbryzgami cieczy i uderzeniami cząstek o niskiej energii (zgodnie z normą EN166). Powłoki zabezpieczające na szybach zapewniają dodatkową ochronę przed chemikaliami i porysowaniem.
Węże oddechowe Versaflo™ BT-30 z funkcją samodopasowania długości umożliwiają ich przystosowanie w zależności od wzrostu użytkownika. Pozwala to uniknąć przypadkowego zaczepienia węża o wystające elementy. Innowacyjne
połączenie QRS umożliwia połączenie i rozłączenie przy użyciu tylko jednej ręki, a jego obrotowe działanie zmniejsza
możliwość zapętlania i załamywania się węża oddechowego.
Jako uzupełnienie systemu Versaflo™ firma 3M oferuje
do wyboru dwa systemy z wymuszonym przepływem powietrza – jednostki napędowe TR-300 i Jupiter™ – oraz trzy
aparaty wężowe z doprowadzeniem powietrza (seria V).
Lekkie jednostki napędowe przylegają płasko do pleców
użytkownika, zmniejszając efekt dźwigni i ograniczając wrażenie ciężkości. Ich kompaktowy kształt umożliwia również
pracę w pozycji siedzącej bez ograniczania dopływu powietrza do systemu. Filtry zasadnicze i wstępne mogą być łatwo
i szybko wymienione bez użycia narzędzi.
Magdalena Słodownik
Tomasz Gołębiewski
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Anwendungsorientierte
Auftragschweißprozesse und –methoden
Metody i procesy napawania w praktyce
Kurzfassung

Streszczenie

Das Entwickeln und die Bewertung der Möglichkeiten
neuer und modifizierter Beschichtungs-technologien mit
geringer Aufmischung sowie deren Umsetzung an geeigneten Bauteilen ist Gegenstand dieses Beitrages.
Dabei wurden verschiedene Prozesse bzw. Stromquellen in die Untersuchungen einbezogen. So sind das
Auftragschweißen mit neuartigen MSG-Prozessen, die
hinsichtlich eines aufgeprägten Lichtbogenverhaltens
ein verändertes Abschmelzverhalten, einen geringeren
Energieeintrag und in der Folge einen aufmischungsarmen Prozess erwarten lassen, wie das MSGWechselstrom-Auftragschweißen und die Nutzung gesteuerter Kurz-lichtbogenprozesse untersucht worden.
In der Vortrag wurde folgende Schwerpunkte beschrieben: die Lichtbogenschweißprozesse,
die Schweißpro-zesse zum Auftragschweißen, neue
Schweißstromquellen zum Auftragschweißen, das Plasma-Pulver-Auftragschweißen und die Auftragschweißungen an Graborganen von Tagebau-großgeräten.

Tematem pracy jest rozwój i ocena możliwości nowych i zmodyfikowanych technologii nanoszenia warstw
z niewielkim wymieszaniem materiałów, jak również zastosowanie ich na odpowiednich częściach maszyn.
Omówiono w tym celu różne procesy i źródła prądu. Przeanalizowano metodę GMAW, która dzięki precyzyjnemu
sterowaniu łukiem umożliwia zmianę warunków stapiania, mniejsze obciążenie cieplne, a w rezultacie mniejszy
współczynnik wymieszania. Wypróbowano też napawanie metodą GMAW prądem przemiennym oraz zastosowanie sterowanego procesu napawania łukiem krótkim.
Główną uwagę w pracy zwrócono na procesy spawania łukowego, spawalnicze procesy napawania, nowe
źródła prądu do napawania, napawanie plazmowe proszkami oraz na przykłady zastosowania napawania do wielkogabarytowych narzędzi maszyn roboczych w kopalni
odkrywkowej.

Einleitung
Als Merkmale zur Bewertung der Qualität eines
auftraggeschweißten Produktes dienen kennzeichnende Größen, wie die Schichtdicke und die Schichtqualität, die Oberflächenhärte, bzw. die Verschleiß- und/oder Korrosionsbeständigkeit, der Aufmischungsgrad und gegebenenfalls die Schichtoberfläche. In einem Beitrag von [1] wurden Anforderungen an Panzerungen von Armaturen in Abhängigkeit des Einsatzbereiches beschrieben, und es werden
die Beurteilungskriterien erläutert.

Dipl.-Ing. (FH), Jörg Herrmann
– SLV Halle GmbH, Halle, Germany.
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Beim Auftragschweißen ist die Güte der erzielbaren Schicht, wie bereits beschrieben, abhängig von
der Aufmischung [2]. Reine Schweißguteigenschaften werden dabei angestrebt. Die Auswahl des Verfahrens nimmt Einfluss auf die Qualität einer Auftragung. Aufmischung und Abschmelzleistung unterschiedlicher Prozesse werden in Tabelle I gegenübergestellt. Neben den typischen, prozessabhängigen Aufmischungsgraden ist durch die Wahl der
Technologie und der Prozessparameter eine teilweise erhebliche Einflussnahme auf die Aufmischung
möglich. Zur Beurteilung der Aufmischung sind die
Einbrandverhältnisse durch eine metallografische
Untersuchung nachzuweisen.
Das Fülldrahtauftragschweißen erfolgt mit kommerziellen Gleichstromquellen in den bekannten
Lichtbogenarten, und die meisten Schweißzusätze werden am Pluspol verschweißt. Eine bekanntermaßen mögliche Minuspolschweißung hätte eine

geringere Aufmischung zur Folge, lässt sich jedoch
nicht problemlos mit allen Schweißzusätzen realisieren.
In [3] wird über die Entwicklung von Drähten für
das Auftragen von Automobilteilen berichtet. Beschichtet werden mit den Neuentwicklungen Kurbelund Nockenwellen. Die Torsionsfestigkeit an Kurbelwellen ist um 1,8÷2,8-mal größer als beim Auftragen
mit herkömmlichen Elektroden.
In [4] wird über Verschleißschutz durch Einsatz
von Wolframcarbid berichtet. Die metallurgischen
Eigenschaften und Besonderheiten des Wolframcarbids bei der schweißtechnischen Verarbeitung
aus anwendungsorientierter Sicht standen im Vordergrund.
Da der Anteil primär ausgeschiedener arteigener
Hartphasen bei den konventionellen Hartlegierungen (Eisen-, Nickel- und Kobaltbasis) metallurgisch
begrenzt ist, stoßen diese Zusätze bei erhöhten Anforderungen an ihre Leistungsgrenze, so dass Wolframcarbid an Bedeutung gewinnt.
Der Vortrag beinhaltet folgende Schwerpunkte:
– Lichtbogenschweißprozesse
– Schweißprozesse zum Auftragschweißen
– Neue Schweißstromquellen zum Auftragschweißen
– Plasma-Pulver-Auftragschweißen
– Auftragschweißungen an Graborganen von Tagebaugroßgeräten
Kriterien für die Auswahl eines Prozesses zum
Auftragschweißen können sein:
– Einsatzfallbedingte Anforderungen an die Schichten (Oberfläche, Härte, Verschleiß, Korrosionsverhalten),
– Preise der Schweißzusätze (Legierungszuschläge),
– Verringerung des Aufmischungsgrades,
– Kostengünstige Beschichtungsverfahren

einen geringeren Energieeintrag und in der Folge
einen aufmischungsarmen Prozess erwarten lassen, wie das MSG-Wechselstrom-Auftragschweißen
und die Nutzung gesteuerter Kurzlichtbogenprozesse untersucht worden.

Prozesstechnische Bewertungen
Abbildung 1 zeigt zu untersuchende Beschichtungsprozesse sowie deren charakteristische Merkmale und bisherige Anwendungsbereiche. Weiterhin
sind die Vorteile der einzelnen Prozesse und die von
den Entwicklern beschriebenen typischen Anwendungsfelder dargestellt.
Dabei ist bekannt, dass der PTA-Prozess die Vorteile
einer aufmischungsarmen Beschichtung in Verbindung
mit einer guten Anpassung an den Beanspruchungsfall ermöglicht. Das wird vor allem durch eine breite Auswahl an Pulvergemischen möglich, die jedoch einen
entscheidenden Kostenfaktor darstellen kann.
Weitere gesteuerte Kurzlichtbogenprozesse sind
in jüngster Zeit bis zur Marktreife entwickelt worden,
so dass sich diese Schweißgeräteentwicklungen für
Untersuchungen anboten. Abbildung 2 stellt dazu
eine Übersicht dar.
Es wurden nicht alle Schweißstromquellen- und
Techniken in die Untersuchungen einbezogen [5].
So wurde der sog. ColdArc-Prozess (EWM) nicht
weiter untersucht. Er bezeichnet einen wärmeminimierten, digital kontrollierten Kurzlichtbogen, wobei der Tropfenübergang mittels hochdynamischer
Inverterschaltung in Verbindung mit einer sehr
schnellen digitalen Prozessregelung derart kontrolliert wird, indem die Leistungsspitze beim Wiederzünden des Lichtbogens drastisch vermindert wird.

Untersuchungen
Das Entwickeln und die Bewertung der Möglichkeiten neuer und modifizierter Beschichtungstechnologien mit geringer Aufmischung sowie deren
Umsetzung an geeigneten Bauteilen ist Gegenstand
dieses Beitrages.
Dabei wurden verschiedene Prozesse bzw. Stromquellen in die Untersuchungen einbezogen. So
sind das Auftragschweißen mit neuartigen MSG-Prozessen, die hinsichtlich eines aufgeprägten Lichtbogenverhaltens ein verändertes Abschmelzverhalten,

Abb. 1. Auftragschweißprozesse – Vergleich
Rys. 1. Porównanie metod napawania

Tabelle I. Aufmischungen und Abschmelzleistungen unterschiedlicher Schweißprozesse [6]
Tablica I. Wymieszanie i wydajność stapiania dla różnych metod spawania [6]
Verfahren

Autogen

WIG

PPA

MIG

MIG-Kalt-draht

Metall- Licht- bogen

UP-Draht

UP-Band

Aufmischung, %

0,1-20

7-20

2-20

10-20

5-15

20-35

30-40

5-20

Abschmelzleistung, kg/h

0,8

2

15

8

8

15

12

18
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Abb. 2. Neue MSG-Schweißstromquellen
Rys. 2. Nowe źródła prądu do spawania metodami GMAW

Die Folge davon ist ein spritzerfreier, wärmeminimierter Fügeprozess mit reduzierter Wärmeeinbringung und nahezu leistungslosem Werkstoffübergang
mit einem geringen Materialverzug. Der Werkstoffübergang erfolgt ohne mechanische Unterstützung
durch den Drahtantrieb und damit möglicherweise
verbundenem Schlupf oder Verschleißverhalten. Bisherige Anwendungen zielen auf das wärmeminimierte Löten mit niedrigschmelzenden Zusatzwerkstoffen auf Zink-Basis, die Herstellung von Mischverbindungen und das Fügen dünnster Bleche ab

STT-Auftragschweißen
Durch den Einsatz einer INVERTECâ STTÔ Stromquelle der Fa. Lincoln (Surface Tension Transfer
– vom Hersteller mit Spritzerarmer Tropfen Transfer
übersetzt), die im Kurzlichtbogenbereich optimierte
und geregelte Tropfenübergänge ermöglicht, sind im
Rahmen dieser Untersuchungen Parameter für ein
Auftragschweißen mit geringem Energieeintrag bewertet worden.
Das wird möglich, weil die Steuerung der Kurzschluss-, Pinch-, Rückbrand- und Grundstrompha-

Abb. 4. Vergleichende
Makroschliffbilder
Rys. 4. Porównanie makrostruktury napoin

se realisierbar ist und die Effekte dieser Kenngrößenvariationen untersucht wurden. Im STT Modus wird
die Lichtbogenspannung elektronisch kontrolliert,
um den sofortigen Anforderungen des Lichtbogens
während des gesamten Schweißvorganges zu entsprechen. Hierfür findet eine neue Generation von
Inverterstromquellen Anwendung, die weder eine
Konstantspannungs- (CV) noch Konstantstromquelle (CC) darstellt [7].
Eine Übersicht der in der Lichtbogenphase ablaufenden Vorgänge wird in Abbildung 3 dargestellt.
Abbildung 4 zeigt vergleichend die Makroschliffbilder mit den Aufmischungsgraden, die mit einem
Schweißzusatz CoCr28W4C1.1 erzielt wurden.
Im direkten Vergleich A41 mit einer konventionellen Auftragschweißung wurde durch das gesteuerte Kurzlichtbogenschweißen der Aufmischungsgrad
von 21% (konventionell) auf 6% reduziert. Den großen Einfluss der Prozessparameter und der Schutzgaszusammensetzung zeigt Makroschliffbild A44.
Die Technologie führt durch die Verwendung eines
Schutzgasgemisches Ar mit 3% O2 beim gesteuerten Kurzlichtbogenschweißen zu einem Aufmischungsgrad von 33%.

AC-MSG-Auftragschweißen

Abb. 3. U-I-t-Verlauf beim gesteuerten Kurzlichtbogenschweißen
(STT) [7]
Rys. 3. Przebieg parametrów U-I-t w metodzie spawania STT [7]
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Üblicherweise werden bei MSG-Prozessen die
Anschlüsse auf der Ausgangsseite der Schweißstromquelle so vorgenommen, dass die Elektrode positive Polarität hat. Ein Anschluss mit der negativen Polarität an der Elektrode wird nur in seltenen Fällen
angewendet, wie z. B. für Schweißungen im Dünnblechbereich oder gegebenenfalls zum Auftragschweißen.
Der AC-MSG-Prozess ist dadurch gekennzeichnet, dass zum Zeitpunkt des Polaritätswechsels
von positiv nach negativ und umgekehrt der Lichtbogen neu gezündet werden muss. Als Folge daraus sind die Anwendungsfälle sehr selten, in denen
beim Verschweißen großer Werkstückdicken mit hohen Strömen konventionelle AC-Schweißmaschinen

(Thyristor gesteuert) mit zusätzlicher Zündeinheit für
den Lichtbogenwiederstart eingesetzt werden oder
in denen ein hoher finanzieller Aufwand für den Einsatz eines Multielektrodensystems aufgebracht wird,
um magnetische Blaswirkung zu vermeiden [8].
Da beim AC-MSG-Prozess die Polarität zwischen
negativer und positiver Elektrodenpolung ständig
gewechselt wird, spielt das Wiederzünden des Lichtbogens beim Polaritätswechsel eine entscheidende
Rolle für die Stabilität des Lichtbogens. Aus diesem
Grund wird beim Wechsel der Polarität ein mehrere
Mikrosekunden dauernder Hochspannungsimpuls
von einigen hundert Volt gegeben, um den Lichtbogen schneller wieder zu zünden [8].
Ähnlich wie bei DC-Puls-Schweißen wird beim
AC-Puls-MSG-Prozess ein Tropfen durch die elektromagnetischen Einschnürkräfte (Pinch-Effekt) der
Pulsspitze, die in der EP-Phase (positive Polarität
der Elektrode) liegt, abgelöst. Man kann hier also
von „Ein-Zyklus, Ein-Tropfen-Übergang“ sprechen,
bei dem ein Tropfen vom Draht abgelöst und in das
Schmelzbad kurzschlussfrei in Synchronisation mit
der AC-Frequenz übertragen wird. So kann bei diesem Prozess durch Änderung der EN-Rate (negative Polarität der Elektrode) die Wärmeeinbringung

Abb. 5. Nahtoberfläche Pendelraupen
Rys. 5. Powierzchnia napoiny wykonanej ruchem wahadłowym

in das Werkstück kontrolliert werden. Das bedeutet
auch, dass der Nahtaufbau, der Einbrand und die
Nahtbreite kontrollierbar sind. Mit der Erhöhung der
EN-Rate gehen ein Absinken der Einbrandtiefe, ein
höherer Nahtaufbau und eine schmalere Nahtbreite
einher.
Die verwendete GLC 353 Quinto CP (Current
Profile) lässt sowohl eine strom-, spannungs- oder
kombiniert geregelte EN-Phase zu. Als Weiterentwicklung dieser Technik wird der Typ Quineo Champ
CW angeboten. Die Schweißversuche erfolgten als
Auftragschweißungen am Rohr und an ebenen Blechen.
Als Schweißzusätze für diese Versuche wurden
Fülldrähte für verschiedene Beanspruchungsarten
in den Abmessungen ø = 1,2 mm und ø = 1,6 mm
verwendet. Es kamen folgende Legierungstypen
zum Einsatz:
1. FeW5Cr3V1C0,3 (ø 1,2 mm)
2. NiCrBSi-62%WSC (ø 1,6 mm)
3. FeCr22Nb7C5,2 (ø 1,2 mm)
Es wurden flächige Beschichtungen mit dem
unter Punkt 3 aufgeführten Fülldraht ausgeführt. Die
Blechdicken betrugen t = 8 mm und t = 5 mm und
es wurden sowohl Zug- als auch Pendelraupen geschweißt. Abbildung 5 zeigt die Oberfläche der Beschichtung, die mit dem o. g. Schweißzusatzwerkstoff erfolgte. Es konnte eine gute Qualität der Nahtoberfläche erreicht werden; allerdings war der Prozess durch eine relativ starke Spritzerbildung gekennzeichnet.
Von den geschweißten Proben der Zug- und
Pendelraupen wurden Makroschliffe angefertigt. Abbildung 6 zeigt das Makroschliffbild der mit Pendelraupen geschweißten Proben. Es wurde eine max.
Schichtdicke von 4,0 mm mit einem Aufmischungsgrad von AG = 16,3% erreicht, der üblicherweise
kommerziell geschweißt bei 30÷35% liegt. Die Beschichtung zeigt keine inneren Fehler.
Ein ähnlich gutes Ergebnis zeigte sich beim Auftragschweißen mit Zugraupen. Es wurde dabei mit
einem definierten seitlichen Versatz von 5 mm gearbeitet. Die aufgetragene Schichtdicke ist mit max.
3,2 mm im Vergleich zur Pendelraupe geringer. Nur
unwesentlich höher ist der Aufmischungsgrad mit
AG = 17,0%.

CMT-Prozess

Abb. 6. Makroschliffbild Pendelraupen
Rys. 6. Makrostruktura ściegów wahadłowych

Der CMT-Prozess wurde für vollmechanische
oder automatisierte Anwendungen als spezielle MSG-Kurzlichtbogenschweißung entwickelt. Zur
Verringerung des Aufmischungsgrades sind Prozesse, die einen geringen Energieeintrag in das Bauteil
bewirken, von Interesse. Aus diesem Grund erscheint eine mechanisch unterstützte Tropfenablösung
mit „kaltem Werkstoffübergang“ für diesen Anwendungsbereich als geeignet.
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Tabelle II. Versuchsauswertung
Tabela II. Dane eksperymentalne

Nahtoberfläche

Makroschliff

Bewertung

AG = 10-16%
Pendelraupe
FeCr22Nb7C5,2

AG = 4-7%
Pendelraupe
CoCr28W4C1.1

Tabelle II zeigt die Versuchsauswertung in Form
der Darstellung der Nahtoberfläche, des dazugehörigen Makroschliffes und des Aufmischungsgrades. Die Proben für die Makroschliffe wurden jeweils
an der gleichen Stelle entnommen. Es werden sehr
geringe Aufmischungsgrade (4 bis 16%) erreicht.
Bei Auftragsraupen mit kleinem Nahtwinkel besteht
vor allem an den Übergängen zur nächsten Raupe
die Gefahr von Bindefehlern. Die Versuche wurden
mit Fülldrähten mit einem ø 1,2 mm durchgeführt.
Folgende Zusätze wurden verwendet:
1. FeCr22Nb7C5,2 (ø 1,2 mm)
2. CoCr28W4C1.1 (ø 1,2 mm)
3. CuSi3MnAl (ø 1,2 mm)

Auftragschweißen an Graborganen
für Tagebaugroßgeräte
Verschleiß und Instandhaltung im Bergbau
Der Verschleiß im Braunkohlentagebau ist sehr
vielschichtig und entsteht beim Abbau von Braunkohle und Abraum. Dabei kann die Bodenqualität
des Abraums (Sand, Kies, Ton, Quarzit…) einen entscheidenten Einfluss auf den Verschleiß haben. Er
bezieht sich häufig auf Abrasivverschleiß und entsteht sowohl an den Fördersystemen wie Eimerketten- oder Schaufelradbagger als auch an Absetzern und Bandanlagen. Obwohl viele Erfahrungen
zum Verschleiß im Tagebau, der z.B. an Raupenfahrwerken (Bodenplatte, Schake, Schakenbuchsen u. –bolzen) oder an Baggerschaufeln vorkommt
[9] vorliegen, werden die Betreiber durch die ständig
wechselnden geologischen Bedingungen mit neuen
Gegebenheiten konfrontiert.
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Für die im Tagebau eingesetzten Geräte und Anlagen werden Baugruppen und Einzelteile aus den
verschiedensten Legierungen, auch als Guss- oder
Schmiedeteile, eingesetzt. Neben kaltverfestigenden und naturharten Legierungen werden auch Teile nach der Herstellung durch den Betreiber oder
Fremdfirmen mit einem vorbeugenden Verschleißschutz versehen.
Das autogene Auftragschweißen mit Pulver und/
oder Röhrchenstab oder umhüllten Kernstab stellt
auch heute noch zur Reparatur oder zur Beschichtung von kleineren Bauteil wie Baggerzähne eine
weitverbreitete Verschleißschutzmaßnahme dar.
Ebenso speziell für die Vorort-Reparatur wird das
Elektroden-Handauftragschweißen eingesetzt.
Für das großflächige Auftragschweißen von z.B.
Schleißplatten oder Walzen, werden das Open-Arcund das Plasma-Pulver-(PTA)-Auftragschweißen
eingesetzt. Beim Open-Arc-Auftragschweißen ist
die Vermischung zwischen Grundwerkstoff und Beschichtung und liegt je nach Legierung und Betriebsbedingungen zwischen 10÷20% in der ersten Lage,
während sich die Schichtdicke im Bereich zwischen
3-5 mm bewegt. Die typischen Legierungen hoch
Cr- und C-haltigen Legierungen mit dem Legierungskurzzeichen Fe 14 – Fe 16 sind in auch hinsichtlich
der Anforderungen und möglicher Anwendungsbeispiele definiert [10].
Das PTA-Auftragschweißen hat in den letzten
Jahren im Zeichen der wachsenden Automatisierung vieler Fertigungsprozesse sowie der Qualitätssicherung zunehmend an Bedeutung gewonnen.
Hiermit können durch die verfahrensspezifischen
Vorteile qualitativ hochwertige Schutzschichten mit
Vermischungswerten unter 10% (je nach Abschmelzleistung und Schweißzusatz) erzielt werden. Die
Abschmelzleistungen betragen bei WSC-haltigen

Schweißzusätzen auf Ni-Basis mittlerweile über
20 kg/h. Im Hochleistungsbereich kommen vor allem
NiBSi-Legierungen (zum Teil mit Cr) mit 60% WSC
zum Einsatz. Das Verfahren ist im Vergleich zum Fülldrahtschweißen sehr aufwendig und kostenintensiv.
Schlecht zugängliche Bereiche sind nur bedingt zu
beschichten. Hier ergänzen sich das PTA und das
Fülldrahtschweißen. Während die einfacheren Werkstückflächen mittels PTA gepanzert werden, werden die Ecken und Kanten mittels WSC-Fülldrähten
geschützt.

Auftragschweißen von Schneidecken
Aufgrund eines stark tonhaltigen Bodens bestand
für das Verschleißteil Vorschneidecke aus dem Werkstoff GS30Mn5 die Aufgabe, eine Lösung zur Erhöhung der Standzeit bzw. Liegedauer zu finden.
Der vorbeugende Verschleißschutz sollte zunächst
mit dem gleichen selbstschützenden Fülldraht erfolgen, der bisher als teilmechanische Schweißung
verwendet wurde. Die Auftragschweißungen sollten
optimiert werden und vollmechanisch erfolgen. Als
nächster Schritt sollte anschließend eine Optimierung der Legierungszusammensetzung des Schweißzusatzwerkstoffes in Verbindung mit einer Bewertung der Konstruktion erfolgen. Abschließend war
ein Verfahrensvergleich mit dem Plasma-PulverAuftragschweißen durchzuführen.
Die durchzuführenden Schweißversuche bezogen sich auf die Technologieentwicklung mit Ermittlung einer für den Beanspruchungsfall geeigneten Legierung, der Festlegung der Beschichtungsfläche, der Schweißfolge sowie der Prozessparameter. Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt den verwendeten Versuchsaufbau, der sich durch die Vielzahl
der Beschichtungsflächen und deren Orientierung
im Raum als relativ kompliziert erwies.
Für das Beschichten wurde von der Standardlegierung FeCr22Nb7C5,2 / Typ 61 ausgegangen [11],
die dann als modifizierte Variante (A, B, C mit Variation der Legierungselemente: Cr, B, V, Nb) mit weiteren Bauteilbeschichtungen hinterlegt wurden.
Da für die verschiedenen Legierungen die Ergebnisse von Laborverschleißuntersuchungen nach dem
Reibrad-Verfahren (ASTM G 65) [12] vorlagen, konnten Vergleiche zum Feldversuch durchgeführt werden.
Der Vergleich des Verschleißverhaltens zeigt den
negativen Einfluss der teilmechanisch ausgeführten Handschweißung. Weiterhin weisen die modifizierten Legierungen mit optimierter Beschichtungsfläche ein besseres Verschleißverhalten aus. Damit ergeben sich folgende Vorteile in diesem ersten
Schritt zu einer neuen Technologie, der bereits mit
einer Erhöhung der Standzeit verbunden ist durch:
– Optimierte Beschichtungsfläche und Beschichtungsstellen (nach Auswertung der verschlissenen Baugruppen)

– Anpassung der Prozessparameter (Schweißzusatzwerkstoff, –art und –durchmesser, Lagenzahl)
– vollmechanische Schweißung (definierte Legierungszusammensetzung im Verschleißbereich
des Bauteils)
Als Auswertung dieser Versuchsreihe konnte
eine Verdoppellung der Standzeit im Versuchszeitraum gegenüber der alten Technologie festgestellt
werden.

Plasma-Pulver-Auftragschweißen
von Schneidecken und Reißzähnen
Analog zur Fülldrahttechnologie mussten für das
Plasma-Pulver-Auftragschweißen neben der Bestimmung der Schweißzusatzwerkstoffe und der Parameter die Beschichtungsfläche und die Schweißfolge der Auftragung ermittelt und festgelegt werden. Die Abbildung 8 zeigt links im Bild eine auftraggeschweißte neue Schneidengeometrie. In der gleichen Abbildung ist rechts im Bild das prozessbezogene Problem im Bereich der „Zwickelschneide“
zu erkennen. Während beim Auftragschweißen mit
Fülldraht durch das lange freie Drahtende jede Zugänglichkeit ermöglicht wird, sind durch die Maschinen – Brennerabmessungen beim Plasma-PulverSchweißen nicht alle Stellen fachgerecht beschichtbar. Diese Stelle wurde vor dem Auftragschweißprozess mit einem kleineren Handbrenner beschichtet.
Der Einsatz der mit beiden Prozessen beschichteten Schneidecken zeigt vergleichbare Standzeiten.

Abb. 7. Vorrichtung und Versuchsanordnung beim Auftragschweißen
Rys. 7. Urządzenie i stanowisko badawcze do napawania
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Die Plasma-Pulver (NiBSi+WC) auftraggeschweißten Ecken weisen im Vergleich zur Fülldrahtbeschichtung keine sichtbaren Risse auf.
Eine Technologie zur Regenerierung und zum
vorbeugenden Verschleißschutz an Neuteilen wird
am Beispiel von Reißzähnen für Eimerkettenbagger
vorgestellt. Durch das Steckadaptersystem werden
lange Stillstandszeiten, verbunden mit einer Demontage der Eimerkette, vermieden. Zur Regenerierung
werden die Verschlissenen Reißzähne definiert abgetrennt und ein beschichtetes Schmiedestück neu
angeschweißt (siehe Abbildung 9, rechts im Bild).
Die mittels Plasma-Pulver-Auftragschweißen in eine
Nut eingebrachte Legierung (FeV18) besitzt eine
hohe Verschleißbeständigkeit und ist nahezu rissfrei
(siehe Makroschliffbild, Abbildung 9, links im Bild).

Die untersuchten, neuen MSG-Prozessvarianten ermöglichen alle eine Beeinflussung des Aufmischungsgrades zur Verringerung der Aufmischung
von Schweißzusatz und Grundwerkstoff, aber es
lassen sich gegenwärtig nur kleine Drahtdurchmesser für das Beschichten einsetzen.

Das AC-MSG-Schweißen ermöglicht im Vergleich zum kommerziellen Prozess ein Auftragschweißen mit geringerer Aufmischung des Schweißzusatzwerkstoffes mit dem Grundwerkstoff. Die Spritzerbildung der untersuchten Legierungen ist bei nicht
optimal eingestellten Schweißparametern gegenwärtig noch nicht zufrieden stellend. Für diese Wechselstromschweißung sind weitere Schweißzusatzwerkstoffe zu erproben und Technologien zu erarbeiten.
Das aufmischungsarme Auftragschweißen durch
Nutzung neuer Lichtbogen-Prozessvarianten ermöglicht die Erschließung weiterer Anwendungsfelder der Bauteilbeschichtung.
Zum Auftragschweißen an Schneidecken ist bei
bestimmten Bodenverhältnissen (stark tonhaltig) eine
Anpassung der Legierung sinnvoll und unter Umständen mit einer Verdoppelung der Standzeit verbunden.
Durch Mechanisierungs- und Automatisierungslösungen werden beim Beschichten durch Auftragschweißen im Vergleich zu manuellen und teilmechanisch ausgeführten Prozessen neben den qualitativen
Verbesserungen auch längere Liegezeiten erreicht.
Am Beispiel von Vorschneidecken für Schaufelräder und Reißzähne für Eimerkettenbagger wurden wirtschaftliche Technologien zum Plasma-Pulver-Auftragschweißen vorgestellt.

Abb. 8. Plasma-Pulver-Auftraggeschweißte neue Schneidengeometrie
Rys. 8. Nowy kształt krawędzi tnących wykonany napawaniem plazmowym z użyciem proszków

Abb. 9. Mittels Plasma-Pulver-Auftragschweißen regenerierter Reißzahn
Rys. 9. Ząb stalowy zregenerowany metodą napawania plazmowego proszkami

Zusammenfassung der Ergebnisse
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Napawanie brązu berylowego stellitem
metodą MCAW
Stellite surfacing by MCAW welding of beryllium bronze
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań napawania
brązu berylowego CuBe2 (wg PN-EN 1654) stopem narzędziowym Stellite 1. Celem procesu było regenerowanie oraz modyfikowanie krawędzi monolitycznych narzędzi roboczych oraz wkładek do form przeznaczonych do
formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Jako metodę napawania zastosowano napawanie łukowe drutem
elektrodowym rdzeniowym w atmosferze gazu ochronnego obojętnego I1 (wg PN-EN ISO 14175). Warunki napawania dobierano według kryterium stopnia wymieszania napoiny z podłożem na poziomie ok. 10%, zapewniającym dobre połączenie napoiny z podłożem oraz niskie
rozcieńczenie napoiny materiałem podłoża. Podczas badań właściwości napoin ujawniono budowę mikrostrukturalną układu podłoże-powłoka oraz wykonano rozkłady twardości w płaszczyźnie przekroju podłoże-napoina. W strefie wpływu ciepła odnotowano znaczny spadek twardości materiału podłoża wynikający ze szczególnych właściwości brązów berylowych. Cykl cieplny
napawania spowodował rozrost ziarna w obszarze przegrzania oraz lokalne przesycenie stopu, co było bezpośrednią przyczyną obniżenia twardości.

The results of Cu-Be hardfacing (CuBe2 according to
PN-EN1654) by Stellite 1 tool alloy have been presented.
The process was applied for modification and remanufacturing of monolithic edges in tools and inserts used for
molds working in injection forming of plastics. The cored
wire arc hardfacing in I1 inert gas has been chosen as the
deposition method.
The microstructure observations together with hardness measurements across deposit/substrate interface
have been conducted. Substantial hardness drop in substrate material has been found which was related with
special properties of beryllium alloys.
The hardfacing thermal cycle induced grain growth in
overheated area and local solutioning of the alloy which
was the direct reason of hardness loss.

Wstęp
Modyfikacja powierzchni metodami spawalniczymi przez napawanie znajduje częste zastosowanie
w inżynierii powierzchni ze względu na liczne zalety powłoknapawanych. Spośród wielu metod stosowanych
w inżynierii powierzchni do wytwarzania powłok metalicznych i kompozytowych metaliczno-ceramicznych,
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powłoki napawane charakteryzują się największą grubością oraz przyczepnością do materiału podłoża.
Zastosowanie napawania związane jest najczęściej
z modyfikacją powierzchni części maszyn (na etapie
ich wytwarzania) lub regeneracją połączoną najczęściej z modyfikacją. Ze względu na wysoką opłacalność procesu regeneracji drogich i skomplikowanych
części maszyn, napawanie stosowane jest coraz częściej i zaczyna dotyczyć również trudno spawalnych
materiałów podstawowych [1]. Przedstawiono proces napawania form wykonanych z brązu berylowego
CuBe2NiCo stellitem 1 metodą MCAW (Metal Cored
Arc Welding) w gazie osłonowym obojętnym – metoda
139 wg PN-EN ISO 4063.
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Właściwości i zastosowanie
brązów berylowych
Stopy Cu z Be (nazywane tradycyjnie brązami berylowymi) zawierają do 2,1% głównego pierwiastka
stopowego, często Co i Ni, a niekiedy do 0,25% Ti.
W normach europejskich są klasyfikowane w grupie stopów miedzi niskostopowych. Stopy te spośród
wszystkich brązów wykazują najwyższe właściwości
mechaniczne oraz odporność na korozję i ścieranie.
Charakteryzują się dużą przewodnością cieplną i elektryczną (zwiększa ją dodatek Co), brakiem skłonności
do iskrzenia oraz dobrą podatnością na obróbkę plastyczną na zimno i gorąco.
Obróbka cieplna stopów Cu z Be polega na utwardzaniu wydzieleniowym, chociaż mogą być one poddawane również niskotemperaturowej obróbce cieplno-mechanicznej. Utwardzanie wydzieleniowe składa się z przesycania z temperatury ok. 720÷760°C
i starzenia w temperaturze ok. 300÷400°C. Twardość
po utwardzeniu wydzieleniowym może osiągać nawet
340 HV, a wytrzymałość Rm ok. 1250 MPa. Stopy te
mogą być również umacniane przez obróbkę plastyczną na zimno.
Stopy miedzi z berylem są stosowane na elementy
maszyn w wytwórniach materiałów wybuchowych i prochowniach, na szczotki silników elektrycznych i przewody trakcji elektrycznej, elektrody i przewody spawalnicze, a także na sprężyny, niektóre łożyska ślizgowe,
elementy pomp i narzędzia chirurgiczne. Stosowane są
również na ekstremalnie obciążane elementy (wkładki)
lub pełne formy do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Podstawowe właściwości brązów berylowych to:
brak iskrzenia podczas uderzenia, wysokie przewodnictwo cieplne i elektryczne, podatność na odkształcenie na zimno i gorąco, wytrzymałość na rozciąganie

Rys. 1. Układ równowagi fazowej Cu – Be [2]
Fig. 1. Cu – Be phase diagram [2]
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Rm = 410÷1450 MPa, moduł Younga E = 115÷135 GPa,
wydłużenie A = 1÷40%, dobre właściwości wytrzymałościowe po utwardzeniu wydzieleniowym, gęstość
ρ = 8÷9 g/cm3, wysoka odporność na korozję. Właściwości mechaniczne brązów berylowych utwardzonych
zgniotem, a szczególnie utwardzanych dyspersyjnie,
są porównywalne z właściwościami stali.
Ze względu na ograniczoną rozpuszczalność berylu
w miedzi, stopy Cu–Be można obrabiać cieplnie metodą przesycania i starzenia (rys. 1). Jak wynika z wykresu układu równowagi faz Cu–Be, rozpuszczalność berylu w miedzi maleje z 2,1% w temperaturze perytektycznej 864°C do ok. 0,2% w temperaturze otoczenia.
Faza β jest trwała jedynie w zakresie wysokiej temperatury, a w temperaturze 575°C podlega eutektoidalnemu rozpadowi na mieszaninę α + γ. Zastosowanie techniczne mają stopy zawierające poniżej 2,5% berylu.

Charakterystyka Stellitu 1
Nazwa Stellite pochodzi od jaskrawego błysku jak nazwa gwiazdy – Stella. Stellity są stopami na osnowie kobaltu, zawierającymi do 10% Fe,
35÷55% Co, 25÷33% Cr, 10÷25% W, 2÷3% C. Struktura tych stopów składa się z węglików rozlokowanych w osnowie kobaltowej. Temperatura topnienia stellitów wynosi ok. 1270°C, dzięki czemu mogą
być one napawane na ostrza narzędzi i nie wymagają obróbki cieplnej. Ich twardość dochodzi do
62 HRC, a w temperaturze 600°C do ok. 50 HRC.
Do badań przyjęto stop Stellite 1 o składzie: 50% Co,
33% Cr, 13% W oraz 2,5% C.
Struktura stellitów wpływa na wysoką twardość
oraz wysoką doraźną wytrzymałość na rozciąganie nawet w temperaturze powyżej 800°C, niezwykłą
dla innych stopów odporność na korozję i ścieranie.

Rys. 2. Wykres zależności wytrzymałości na rozciąganie od temperatury dla stellitu 1 (linia ciągła) na tle innych stellitów [4]
Fig. 2. The tensile strength change with temperature for stellite 1
(continuous line) in relation to other stellites [4]

Twardość stellitu jest uzależniona od zawartości oraz
morfologii węglików. Najwyższą twardością oraz wytrzymałością Rm w wysokiej temperaturze charakteryzuje się Stellite 1 – na rysunku 2 linią ciągłą zaznaczono zmianę jego wytrzymałości Rm w funkcji temperatury na tle innych stopów.
Stellity w związku z niskimi właściwościami plastycznymi są trudno odkształcalne oraz mają zdolność
do kumulowania naprężeń powstających podczas napawania i wskutek wstrząsów termicznych.
Stopy na osnowie kobaltu stosowane są zwłaszcza
do wytwarzania powłok metodami spawalniczymi i pokrewnymi na tulejach pomp, czopach, wałach, wirnikach, osłonach przeciwerozyjnych, śrubach wytłaczarek tworzyw sztucznych, stemplach do pracy na zimno
i na gorąco, zaworów oraz gniazd zaworowych silników
spalinowych, matrycach i innych.
Uzasadnieniem zastosowania stellitu na materiał
powłokowy, oprócz jego właściwości mechanicznych,
jest fakt tworzenia roztworu stałego pomiędzy kobaltem i miedzią, co umożliwia uzyskanie złącza metalurgicznego o dobrych właściwościach mechanicznych.

Zastosowana metoda MCAW polega na podtapianiu powierzchni podłoża oraz topieniu drutu elektrodowego rdzeniowego proszkowego ciepłem łuku spawalniczego, który jarzy się w osłonie gazowej między metalową osłoną rurkową ciągłego drutu elektrodowego,
mieszczącą rdzeń proszkowy, a przedmiotem napawanym. Schemat metody MCAW przedstawiono na rysunku 3.
W przypadku drutów proszkowych krople metalu odrywają się od koszulki rurkowej, dlatego mają zauważalnie szerszy obszar padania powodujący, że
energia cieplna łuku jest wprowadzona do jeziorka na
większej powierzchni niż podczas napawania drutem
litym. Przetopienie spawanego materiału jest płytsze
i szersze o regularnym kołowym kształcie, co zaleca tę
metodę do napawania.
Stopień wymieszania wykonanych napoin został
określony za pomocą współczynnika udziału metalu
podłoża w napoinie i mieścił się w zakresie od 7 do
10%. Udział metalu podłoża w napoinie Up zdefiniowano jako stosunek powierzchni przekroju nadtopionego

Napawanie powłok modyfikacyjnych
Proces napawania realizowano metodą MCAW
(139) w gazie osłonowym obojętnym wg PN-EN ISO
4063. Materiał napoiny stanowił Stellit 1 w formie drutu rdzeniowego proszkowego oznaczony jako El-CO1
Elkrem. Zastosowano następujące parametry napawania: natężenie prądu – 120 A, napięcie łuku – 22 V,
średnica drutu elektrodowego – 2,8 mm, posuw drutu
elektrodowego 2,9 m/min, wydatek gazu osłonowego
(I1 wg PN-EN ISO 14175) 14 l/min.
Rys. 4. Podział napoiny na pole przekroju: nadlewu napoiny (Fn),
nadtopionego metalu podłoża (Fw)
Fig. 4. The hardface build-up cross section area: topweld (Fn), melted substrate material (Fw)

Rys. 3. Schemat spawania łukowego drutem proszkowym w osłonie
gazowej; Lw – długość wolnego wylotu elektrody [3]
Fig. 3. The scheme of gas shielded metal cored arc welding process;
Lw – electrode extension [3]

Rys. 5. Przykład formy do zgrzewania elementów pojemników spożywczych z tworzyw sztucznych
Fig. 5. The picture of a stamp used for welding of plastic food containers
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Rys. 6. Wkładka z brązu berylowego napawana Stellitem 1 stosowana do aluminiowych form do rozdmuchiwania opakowań polimerowych
Fig. 6. The picture of beryllium insert hardfaced with Stellite 1 used
in aluminum stamps for enlarging of polymer packages

metalu podłoża Fw do sumy powierzchni przekroju nadlewu napoiny Fn i metalu podłoża Fw (rys. 4):

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przykłady napoin ze Stellitu 1 wykonano na rzeczywistych narzędziach przemysłowych. Pierwsze zdjęcie przedstawia
formę do zgrzewania elementów pojemników spożywczych z tworzyw sztucznych. Na kolejnym zdjęciu pokazano wkładkę z brązu berylowego napawaną Stellitem 1, stosowaną do aluminiowych form do rozdmuchiwania opakowań polimerowych.
Po procesie napawania zastosowano obróbkę
cieplną polegającą na przesycaniu i starzeniu stopu
Cu-Be. Przesycanie (790°C, 2 h, chłodzenie w wodzie)
miało na celu ujednorodnienie budowy mikrostrukturalnej stopu Cu-Be, ponieważ na skutek działania cyklu
cieplnego napawania nastąpiło częściowe przesycenie w obszarze SWC powodujące lokalne zmiany właściwości mechanicznych. Następnie przeprowadzono
proces starzenia (320°C, 3 h, stygnięcie w powietrzu)
w celu przywrócenia wysokich właściwości mechanicznych stopu Cu-Be do wartości zbliżonych do stanu
sprzed procesu napawania.

zaobserwowano bliźniaki wyżarzania, których średnia cięciwa zmieniała się i w obszarze linii wtopienia
wynosiła ok. 120 µm, natomiast blisko granicy SWC
z materiałem rodzimym ok. 67 µm. Mikrostruktura
stopu CuBe2 w SWC po przesycaniu objętościowym
(rys. 8) charakteryzowała się w całej objętości podłoża dużą i regularną wielkością ziaren (średnia cięciwa
115 µm) i występowaniem granic bliźniaczych.
Mikrostrukturę podłoża zbadano również po trzecim etapie procesu, tj. po starzeniu w temperaturze
320°C, gdzie zauważono początki przemiany nieciągłej
w okolicach granicy ziarna. Obszar wydzielenia nieciągłego przy granicy ziaren był niewielki, wyłącznie
kilkuprocentowy w odniesieniu do obserwowanej powierzchni.
Badania metalograficzne uzupełniono badaniem
rozkładu twardości w przekroju poprzecznym napoina-podłoże i wykonano je po napawaniu oraz po przesycaniu i starzeniu. Pomiary twardości przeprowadzono za pomocą mikroskopu z twardościomierzem
Leitz Wetzlar. Otrzymane wyniki posłużyły do wykonania

Rys. 7. Mikrostruktura napoiny Stellite 1 na podłożu Cu-Be bezpośrednio po napawaniu, 50x
Fig. 7. Microstructure of Stellite 1 hardface deposited onto Cu-Be
substrate (after hardfacing directly), 50x

Badania metalograficzne napoin
Na odpowiednio przygotowanych próbkach przeprowadzono badania budowy strukturalnej napoin, wykonywanych w różnych etapach. Pierwszy etap – bezpośrednio po wykonaniu napoiny, miał na celu określenie właściwości SWC powstałej na skutek lokalnego
przesycenia wywołanego cyklem cieplnym napawania
(rys. 7). Następne badania wykonano po przesycaniu
objętościowym, tj. obróbce cieplnej w piecu oporowym
(rys. 8) oraz po starzeniu (rys. 9). Mikrostruktura SWC
była zróżnicowana zgodnie z gradientem temperatury
w jej szerokości. W paśmie ok. 3,5 mm od linii wtopienia
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Rys. 8. Mikrostruktura SWC w podłożu Cu-Be po lokalnym przesyceniu na skutek cyklu napawania cieplnego, 100x
Fig. 8. Microstructure of HAZ in Cu-Be substrate (after local solutioning resulting from hardfacing thermal cycle), 100x

wykresów rozkładu twardości. Zastosowano ocenę
niepewności pomiarowej standardowej typu A, a obliczone odchylenie standardowe średniej arytmetycznej
przedstawiono bezpośrednio na wykresie.
Na rysunku 10 przedstawiono wykresy twardości wykonane w przekroju poprzecznym podłoże-napoina. Twardość materiału rodzimego po
napawaniu poza SWC wynosi ok. 300 µHV0,1.
SWC charakteryzuje się szerokością ok. 3,5 mm
oraz zróżnicowaną twardością (znaczny spadek
w stosunku do materiału rodzimego) o najniższej

wartości ok. 110 µHV0,1. W napoinie stellitowej zarejestrowano twardość na poziomie ok. 600
µHV0,1. Drugi wykres przedstawia rozkład twardości w przekroju poprzecznym podłoże-napoina
próbki po połączonej obróbce cieplnej przesycania
i starzenia. Nie odnotowano zmian twardości w napoinie stellitowej. Zarejestrowano wzrost twardości
w znacznej części SWC do poziomu materiału rodzimego oraz znaczące zawężenia pasma o niskiej
twardości, którego szerokość ogranicza się po obróbce cieplnej do ok. 0,5 mm.

Rys. 9. Mikrostruktura SWC w podłożu Cu-Be po przesyceniu
i starzeniu, 100x
Fig. 9. Microstructure of HAZ in Cu-Be substrate after solutioning
and aging), 100x

Rys. 10. Rozkład twardości w przekroju poprzecznym podłoże (CuBe)-napoina (Stellite 1)
Fig. 10. Microhardness distribution in the cross section of substrate
(Cu-Be)-hardface (Stellite 1)

Podsumowanie
Omówiona technologia napawania może znaleźć
zastosowanie zarówno na etapie regenerowania części maszyn, jak również może być stosowana do modyfikacji powierzchni w procesie wytwarzania nowych
części. Badania wykazały, że możliwe jest napawanie
łukowe MCAW (139) brązów berylowych stellitem, a
otrzymane napoiny charakteryzują się wysoką twardością (znacznie wyższą niż stopy na bazie Ni stosowane również do napawania stopów miedzi). Degradacja materiału podłoża po napawaniu (SWC) wynika z częściowej rekrystalizacji ziarna oraz lokalnego przesycenia, wywołanych cyklem cieplnym napawania. Zastosowanie odpowiedniej obróbki cieplnej
po napawaniu pozwala w znacznym stopniu odtworzyć właściwości materiału w obszarze SWC do po-

równywalnych do stanu sprzed napawania. Wydzielenie fazy równowagowej (po obróbce cieplnej) zaczyna się na granicach ziaren.
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Modyfikacja struktury i właściwości
napoin wykonanych łukiem krytym
Modification of structure and properties
of padding welds made by submerged arc surfacing
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki prób modyfikacji
struktury i właściwości napoin wykonanych łukiem krytym
spoiwem niskowęglowym przez wprowadzenie do jeziorka ciekłego metalu proszku metalicznego na osnowie niklu wraz ze zmienną zawartością Al2O3 oraz SiC. Określono wpływ parametrów napawania na wymiary geometryczne napoin oraz udział materiału rodzimego w napoinie. Wykonane napoiny proste oraz zakładkowe zostały
poddane badaniom nieniszczącym, badaniom metalograficznym, pomiarom twardości, a także badaniom odporności na zużycie ścierne typu metal-minerał.

The article presents the results of modification of
structure and properties of submerged-arc surfacing padding welds. To modification is by the nickel-base flux with
variable Al2O3 and SiC mass fraction addition into the arc
weld pool. The process parameters influence on the geometrical dimensions of the padding weld and base material in the padding weld is observed. The simple and overlap padding welds have been non-destructive testing,
metallographic examinations, hardness distribution measurements and resistance to abrasive wear of metal-mineral joints investigating.

Wstęp
Ograniczona trwałość części maszyn i urządzeń powoduje ciągły rozwój i udoskonalanie metod naprawy
i regeneracji zużytych elementów. W praktyce poszczególne części maszyn nie są obciążone w jednakowym stopniu, dlatego wykonuje się je z różnych materiałów, które mają za zadanie zapewnić im jak najdłuższą trwałość. Do tego celu wykorzystuje się również metody polepszania właściwości powierzchni, takie jak: hartowanie, nawęglanie i azotowanie. Jedną z coraz częściej stosowanych metod poprawy właściwości powierzchni narażonych na zużycie jest napawanie. Które ma wiele zalet w porównaniu z innymi metodami, a przede wszystkim grubość nałożonej warstwy jest dowolna. Skład chemiczny napoiny
Dr inż. Jacek Górka, dr inż. Artur Czupryński,
dr inż. Tomasz Kik, mgr inż. Michał Piotrowski
– Politechnika Śląska, Gliwice.
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również nie jest ściśle określony, można go zmieniać
i dobierać w zależności od wymagań i rodzaju zużycia,
jakiemu poddany jest element. Podstawowymi czynnikami powodującymi zużycie części maszyn i urządzeń
mogą być: tarcie, erozja, oddziaływanie temperatury,
odkształcenia itp. Działanie tych czynników może powodować konieczność wymiany lub regeneracji części,
co wiąże się z kosztami samych części, jak również
z kosztami spowodowanymi postojem maszyn. Podstawowym celem regeneracji jest uzupełnianie lub odtwarzanie warstw zużytych w czasie eksploatacji. Metody
spawalnicze wykorzystuje się również przy produkcji
nowych części maszyn i urządzeń. Napawanie produkcyjne stosuje się do pokrywania nowych elementów
warstwą wierzchnią zwiększającą odporność na: korozję, zużycie ścierne, kawitację, erozję lub zwiększającą żaroodporność i żarowytrzymałość. Materiały stosowane na napoiny mające wysokie właściwości eksploatacyjne mogą pochodzić ze wszystkich grup materiałowych, metali i stopów, cermetali, ceramiki oraz tworzyw sztucznych. Podczas napawania warstwę metalu, zwykle o odmiennym składzie chemicznym, układa

się na podłożu części napawanej. Są dwa warunki, które musi spełniać ułożona w ten sposób napoina: musi
mieć właściwości zapewniające trwałość w warunkach
pracy przewidzianych dla tego elementu oraz odpowiedni kształt, a zwłaszcza grubość i szerokość. Wymagane właściwości może zapewnić odpowiednio dobrany skład chemiczny, natomiast kształt napoiny uzależniony jest od metody, parametrów i techniki napawania [1÷8].

Badania własne
Celem badań było przeprowadzenie prób modyfikacji struktury i właściwości napoin wykonanych
Tablica I. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali S355J2
Table I. Chemical composition and mechanical properties of S355J2
steel
C
0,2

Si
0,55

Zawartość pierwiastków, %
Mn
Cu
P
1,6
0,55
0,025
Właściwości mechaniczne

S
0,025

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

Granica plastyczności Re, MPa

Praca łamania, J

470-630

355
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Tablica II. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stopiwa drutu OK Autrod 12.20
Table II. Chemical composition and mechanical properties of wire
weld material OK. Autrod 12.20
C
0,08

Zawartość pierwiastków, %
Si
0,3
Właściwości mechaniczne

Mn
1,35

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

Wydłużenie A5, %

Praca
łamania, J

480-650

29

80

Tablica III. Skład chemiczny i właściwości proszku niklowego EuTroLoy 16223G
Table III. Chemical composition and mechanical properties of nickel-base powder EuTroLoy 16223G
Ni
osnowa

Zawartość pierwiastków, %
C
Cr
B
Si
0,3
7
1,3
3,1
Właściwości proszku

Fe
<3

Al
1

Wielkość ziaren, μm

Twardość, HRC

32-125
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Tablica IV. Wybrane właściwości fizyczne Al203 i SiC
Table IV. Selected physical properties of Al2O3 and SiC
Właściwości Al2O3/SiC

Twardość
H/E *
6x10-2

Temp. topnienia, °C

Temp.
pracy ,°C

Odporność na
utlenianie, °C

2450/2500
1400/1500
1350/1400
* [H/E] – twardość H odniesiona do modułu Younga E

Gęstość
g/cm3
4,1/3,3

łukiem krytym na podłożu ze stali S355J2 (tabl. I),
z zastosowaniem drutu OK Autrod 12.20 oraz topnika
OK Flux 10.71 (tabl. II) przez wprowadzenie do jeziorka ciekłego metalu proszku na osnowie niklu EuTroLoy
16223G (tabl. III), ze zmiennym udziałem wagowym
Al2O3 oraz SiC (tabl. IV).

Optymalizacja parametrów napawania
W celu określenia optymalnych parametrów napawania ściegów zakładkowych przeprowadzono proces
napawania ściegów prostych na zautomatyzowanym
stanowisku spawalniczym w pozycji podolnej (rys. 1).
Wykonano 9 napoin, stosując zmienne parametry naTablica V. Parametry technologiczne zastosowane do wykonania
ściegów prostych napoin
Table V. The technological parameters used for string beads of padding welds
Nr
napoiny

Natężenie
prądu I, A

Napięcie
łuku U, V

Prędkość
napawania
v, cm/min

Energia
liniowa E,
kJ/cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

300
400
500
300
400
500
300
400
500

30
30
30
35
35
35
40
40
40

50
50
50
50
50
50
50
50
50

11
14
18
13
17
21
14
19
24

Tablica VI. Jakość i właściwości napoin jednościegowych
napawanych łukiem krytym
Table VI. The quality and properties of one-bead padding welds
submerged arc surfacing
Numer
napoiny

Jakość napoiny

Udział materiału rodzimego w napoinie
Up, %

1

Nierównomierne lico, chropowatość powierzchni, bardzo mała ilość pęknięć

30,2

2

Równe lico napoiny, chropowatość powierzchni, duża ilość pęknięć

34,6

3

Równe lico napoiny, niewielka chropowatość
powierzchni, bardzo duża ilość pęknięć

49,1

4

Równe lico, chropowatość powierzchni,
bardzo mała ilość pęknięć

27,7

5*

Równe lico napoiny, niewielka chropowatość powierzchni, mała ilość pęknięć

37,9

6

Równe lico napoiny, niewielka chropowatość powierzchni, bardzo duża ilość pęknięć

51,6

7

Równe lico, duża chropowatość powierzchni, duża ilość pęknięć

40,9

8

Równe lico napoiny, chropowatość powierzchni, bardzo duża ilość pęknięć

52,9

9

Równe szerokie lico, mała chropowatość powierzchni, duża ilość pęknięć

58,5

* parametry wytypowane do wykonania napoin zakładkowych
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a)

b)

Rys. 1. Widok stanowiska spawalniczego oraz sposobu podawania proszku metalicznego
Fig. 1. The view of welding station and the method of powder
supply

Rys. 3. Lico przykładowych napoin wykonanych łukiem krytym po
badaniach penetracyjnych z: a) 5% dodatkiem Al2O3, b) 20 % dodatkiem SiC
Fig. 3. The face of selected pudding welds made by submerged welding arc after penetrating tests with: a) 5% Al2O3 addition, b) 20%
SiC addition

pawania na podłożu ze stali S355J2 z zastosowaniem
drutu OK Autrod 12.20 o średnicy 3,2 mm oraz topnika
OK Flux 10.71 z dodatkiem proszku EuTroLoy 16223G,
długość napoin wynosiła ok. 250 mm (tabl. V).
Uzyskane napoiny poddano badaniom wizualnym,
penetracyjnym, metalograficznym makroskopowym, pomiarom twardości oraz określono ich wymiary geometryczne, a także udział materiału rodzimego w napoinie.
Badania te pozwoliły na ocenę jakości napoin oraz wytypowanie parametrów do dalszej części badań (tabl. VI).

Badania metalograficzne
W celu określenia wpływu dodatku proszku EuTroLoy 16223G oraz Al2O3 i SiC na strukturę uzyskanych
napoin wykonano badania metalograficzne makroskopowe na mikroskopie stereoskopowym Olympus SZX9
(rys. 4) oraz badania metalograficzne mikroskopowe
na mikroskopie świetlnym Olympus PME 3 (rys. 5, 6).

a)

b)

Wykonanie napoin zakładkowych
W celu modyfikacji struktury i właściwości wykonano dwie serie napoin zakładkowych z zastosowaniem drutu OK Autrod 12.20 oraz proszku EuTroLoy
16223G: I seria z dodatkiem Al2O3, II. seria z dodatkiem SiC o udziale wagowym w proszku w obu przypadkach 0, 5, 10, 15 i 20%. Parametry napawania dobrane na podstawie wykonanych wstępnych badań napoin pojedynczych wynosiły:
– natężenie prądu I – 400 A,
– napięcie łuku U – 35 V,
– prędkość napawania v – 50 cm/min,
– energia liniowa E – 17 kJ/cm,
– natężenie podawania proszku – 80 g/min,
– zakładka ściegu – 50%.
Uzyskane napoiny poddano badaniom wizualnym
i penetracyjnym (rys. 2, 3).
a)

Rys. 4. Makrostruktury przykładowych napoin wykonanych łukiem
krytym z: a) 10% dodatkiem Al2O3, b) 15% dodatkiem SiC
Fig. 4. Macrostructures of selected padding welds made by submerged arc surfacing: a) 10% Al2O3 addition, b) 15% SiC addition
a)

b)

c)

d)

e)

b)

Rys. 2. Lico przykładowych napoin wykonanych łukiem krytym
z: a) 10% dodatkiem Al2O3, b) 15% dodatkiem SiC
Fig. 2. The face of selected pudding welds made by submerged welding arc with: a) 10% Al2O3 addition, b) 15% SiC addition
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Rys. 5. Mikrostruktury napoin wykonanych przy zmiennym udziale Al2O3 w proszku EuTroLoy 16223G: a) bez Al2O3, b) 5% Al2O3,
c) 10% Al2O3, d) 15% Al2O3, e) 20% Al2O3
Fig. 5. The microstructures of padding welds made with variable Al2O3 addition in EuTroLoy 16223G addition: a) without Al2O3,
b) 5% Al2O3, c) 10% Al2O3, d) 15% Al2O3, e) 20% Al2O3

a)

b)

c)

d)

e)
Rys. 7. Stanowisko do prób odporności na zużycie ścierne zgodnie
z normą ASTM G 65
Fig. 7. Stadion for abrasive wear resistant testing acc. to ASTM G-65

Rys. 6. Mikrostruktury napoin wykonanych przy zmiennym udziale SiC w proszku EuTroLoy 16223G: a) bez SiC, b) 5% SiC,
c) 10% SiC, d) 15% SiC, e) 20% SiC
Fig. 6. The microstructures of padding welds made with variable SiC
addition in EuTroLoy 16223G addition: a) without SiC, b) 5% SiC,
c) 10% SiC, d) 15% SiC, e) 20% SiC

Pomiary twardości
W celu określenia twardości powierzchni po napawaniu wykonano pięć pomiarów na przeszlifowanym
licu napoin i odniesiono je do twardości stali Hardox
400. Badania przeprowadzono na twardościomierzu
Rockwella przy obciążeniu 1471 N trwającym 4 s. Wyniki pomiarów twardości przedstawiono w tablicy VII.

Badanie odporności
na zużycie ścierne typu metal-minerał
Badania odporności na zużycie ścierne warstw
kompozytowych napawanych łukiem krytym drutem

z dodatkiem proszku niklowego ze zmiennym udziałem wagowym Al2O3 oraz SiC w odniesieniu do stali Hardox 400 wykonano zgodnie z normą ASTM G
65-00, Procedure A (rys. 7) [9]. Próbki o wymiarach
75 x 25 x 10 mm wycięto ze środka napoin kompozytowych zakładkowych oraz stali Hardox 400 i przeszlifowano (rys. 8). Wszystkie próbki, zgodnie z zaleceniami normy ASTM G 65-00, przed i po próbie ścieralności, ważono na wadze laboratoryjnej z dokładnością do 0,0001 g. Ubytek masy próbek napawanych łukiem krytym porównano bezpośrednio z ubytkiem masy próbek ze stali HARDOX 400. Wykorzystując zmierzoną gęstość napoin kompozytowych
i ubytek masy próbek, obliczono objętościowy ubytek
masy (tabl. VIII).
Do obliczenia ubytku objętościowego użyto wzoru:
				
gdzie: Uo – ubytek objętościowy, mm3; Um – ubytek masy, g; ρ – gęstość, g/cm3.

Tablica VII. Wyniki pomiarów twardości napoin na przeszlifowanym licu
Table VII. The hardness test on the grinded face of the padding weld
Oznaczenie napoiny
Twardość HRC
Napoiny wykonane z dodatkiem Al2O3
0% Al2O3
27,5
27,3
27,5
26,0
5% Al2O3
28,5
27,2
30,1
27,3
10% Al2O3
27,6
28,5
28,7
29,7
15% Al2O3
29,1
27,9
29,2
28,3
20% Al2O3
28,5
28,2
30,8
30,3
Napoiny wykonane z dodatkiem SiC
0% SiC
28,5
28,0
27,5
27,0
5% SiC
29,0
32,2
33,1
32,3
10% SiC
29,3
30,5
29,0
30,7
15% SiC
29,3
28,5
30,2
31,8
20% SiC
30,0
28,6
28,3
29,7
Twardość stali Hardox 400
H 400
41,6
39,8
40,9
42,1

Wartość średnia
28,5
28,6
30,5
28,7
29,2

27,4
28,3
29,0
28,6
29,4

26,8
28,5
31,5
28,4
31,2

27,6
31,0
30,2
29,6
29,7

43,6

41,6
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a)

b)

c)

Rys. 8. Przykładowe próbki po badaniach odporności na zużycie
ścierne: a) stal Hardox 400, b) napoina z 10% Al2O3, c) napoina z
15% SiC
Fig. 8. Samples after abrasive wear resistant tests: a) Hardox 400
steel, b) padding weld with 10% Al2O3 addition, c) padding weld with
15% SiC addition

Tablica VIII. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne typu metal-minerał warstw kompozytowych napawanych łukiem krytym z odniesieniem do odporności na zużycie ścierne stali Hardox 400 przeprowadzonych zgodnie z normą ASTM G 65-00
Table VIII. The abrasive wear resistant test results of submerged arc surfacing padding welds with metal-mineral composite layers in comparison to the abrasive wear resistance of Hardox 400 steel made acc. to ASTM G 65-00
Numer
próbki

Masa przed
testem
g

Masa po
teście
g

Ubytek masy
g

Gęstość
g/cm3

Ubytek objętościowy
mm3

Względna odporność
na ścieranie*

Napoiny wykonane z dodatkiem Al2O3
0% Al2O3

136,4350

133,6922

2,7428

7,93

345,8764

0,52

5% Al2O3

114,7488

112,0734

2,6754

7,83

341,6858

0,53

10% Al2O3

144,2087

141,6650

2,5437

7,73

329,0686

0,55

15% Al2O3

144,0592

141,6093

2,4499

7,67

319,4133

0,56

20% Al2O3

149,9705

147,5836

2,3869

7,63

312,8309

0,57

0% SiC

104,8267

102,0941

343,7233

0,52

Napoiny wykonane z dodatkiem SiC
2,7326

7,95

5% SiC

111,6530

109,0716

2,5814

7,81

330,5250

0,54

10% SiC

150,8819

148,4360

2,4459

7,76

315,1933

0,57

15% SiC

115,1468

112,8125

2,3343

7,77

300,4271

0,60

20% SiC

116,4705

113,8495

2,2210

7,73

287,3221

0,62

H 400

58,3280

56,9366

7,75

179,5355

1

Stal Hardox 400
1,3914

* wyniki odniesiono do próbki ze stali Hardox 400

Podsumowanie
Badania wizualne napoin zakładkowych wykonanych parametrami dobranymi na podstawie
prób napawania ściegów pojedynczych z zakładką 50%, nie wykazały nieprawidłowości dotyczących kształtu i wyglądu lica napoin. Badania penetracyjne uwidoczniły pęknięcia w kierunku prostopadłym do kierunku napawania. Pęknięcia nie pro-
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pagują do podłoża materiału rodzimego i nie powinny negatywnie wpływać na właściwości użytkowe takie jak odporność na zużycie ścierne. Pęknięcia te mają prawdopodobnie charakter pęknięć gorących, co jest związane ze składnikami wprowadzanego proszku metalicznego (rys. 9). Badania mikroskopowe wykazały, że napoiny charakteryzują

Rys. 9. Pęknięcie napoiny z dodatkiem 15% SiC
Fig. 9. Crack of pad welding with 15% SiC addition

Rys. 10. Częściowo rozpuszczonych węglików SiC w napoinie
z 20% dodatkiem SiC
Fig. 10. Partially deposited SiC carbon in the padding weld with
20% SiC addition

się strukturą austenityczną z wydzielonymi eutektykami węglikowymi i borkowymi powstałymi w wyniku wprowadzenia do napoiny proszku EuTroLoy
16223G na osnowie niklu z dodatkiem boru i chromu. W napoinach można zaobserwować węgliki SiC. Wysoka temperatura jeziorka ciekłego metalu oraz jego duża objętość prowadzi do znacznego rozpuszczenia wprowadzanego dodatku Al2O3
oraz SiC w osnowie austenitycznej (rys. 10). Pomiary gęstości uzyskanych napoin wykazały, że wraz ze
wzrostem udziału wagowego Al2O3 oraz SiC w napoinach maleje ich gęstość, co pozwala stwierdzić,
że dodatki te znajdują się w napoinach w stanie rozpuszczonym.
Pomiary twardości na przeszlifowanym licu napoin wykazały, że twardość napoin wykonanych
z dodatkiem proszku metalicznego i Al2O3 wynosi ok. 28 HRC, natomiast napoin wykonanych

z dodatkiem proszku metalicznego i SiC ok.
30 HRC. Twardość uzyskana na powierzchni jest
wynikiem powstania struktur z wymieszania się materiału podłoża ze spoiwem, proszkiem metalicznym oraz dodatkami Al2O3 oraz SiC. Pomiary nie
wykazały wyraźnego wpływu ilości wprowadzonego Al2O3 oraz SiC na twardość powierzchni lica napoin. Badania odporności na zużycie ścierne wykazały, że wzrost udziału wagowego Al2O3 oraz SiC
w proszku metalicznym nieznacznie wpływa na podwyższenie odporności na zużycie ścierne typu metal-minerał. W przypadku napoin z dodatkiem Al2O3
odporność na zużycie ścierne wynosi 0,53÷0,57
w stosunku do stali Hardox 400, a w napoinach z dodatkiem SiC 0,54÷0,62. Poziom odporności na zużycie ścierne uzależniony jest od rozmieszczenia
wprowadzanych dodatków oraz od ich skłonności
do rozpuszczania w ciekłym jeziorku napoin.
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Wpływ warunków napawania obręczy
kół zestawów kolejowych
na właściwości warstw
Influence of the hoop wheels hard-facing conditions
on the weld metal properties
Streszczenie

Abstract

Określono wpływ wybranych warunków napawania
obręczy kół wykonanych ze stali P60T, kolejowych zestawów kołowych na właściwości napoin. Obręcze napawano łukiem krytym drutem SpG4N wraz z topnikiem
TASt6. Napoiny poddano badaniom metalograficznym
makro- i mikroskopowym oraz określono rozkład twardości na przekroju obręczy. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że przy zachowaniu ściśle określonych warunków technologicznych procesu możliwe jest napawanie obręczy ze stali P60T i uzyskanie dobrych właściwości mechanicznych.

The influence of selected conditions surfacing of hoop
wheels made of steel P60T railway wheel sets on the properties of weld metal was investigated. Submerged arc
with the wire SpG4N and flux TASt6 to surfacing of the
wheel hoops was applied. Metallographic macro- and microscopic investigations were carried out. The distribution
of the hardness on the hoops sections were determined.
The results obtained allow to conclude that, under strictly defined conditions of technological process, it is possible hard-facing of hoops made of steel P60T and achieve
good mechanical properties.

Wstęp
Stosowanie na obręcze kolejowych zestawów kołowych stali P60T miało na celu zwiększenie czasu eksploatacji kół. Zagadnienie ponownego profilowania zużytej obręczy jest podobne jak w przypadku obręczy z innych stali P54, P55 itp. i jest związane zwłaszcza z dużym ubytkiem obrzeża obręczy (rys. 1) [1÷5].
W skrajnych przypadkach zużycia możliwe jest jedynie dwukrotne reprofilowanie zarysu obręczy, jeśli
nie stosuje się napawania. Natomiast dzięki napawaniu możliwe jest nawet siedmiokrotne reprofilowanie
zarysu obręczy. Wydatnie zwiększyłoby to czas eksploatacji obręczy w zestawie i zmniejszyłoby liczbę kosztownych przeobręczowań.
Niezależnie od gatunku stali problem zużywania
się obręczy będzie istniał zawsze. Związane są z tym
Dr inż. Piotr Białucki, dr inż. Stefan Kozerski
– Politechnika Wrocławska.

34

Przegląd spawalnictwa 10/2011

koszty, np. ponownego profilowania zarysu obręczy,
wywiązywania kół z wózka, ponownego obręczowania
itp. Można próbować je obniżyć, stosując automatyczne napawanie łukowe.
Problemy pojawiające się przy napawaniu zwiększają się wraz ze wzrostem zawartości węgla w stali. W porównaniu ze stalą np. P55 zawartość węgla
w stali P60T jest większa tylko ok. 0,05%, jednak
przy ogólnie wysokiej zawartości węgla w stali wynoszącej ok. 0,60% problem spawalności staje się bardzo istotny. Zwiększona zawartość węgla wpływa na
wzrost hartowności stali (stal P60T jest przeznaczona do ulepszania cieplnego), co sprzyja występowaniu martenzytu w strefie wpływu ciepła i niebezpiecznemu wzrostowi twardości powyżej 350 HV. Skurczowe połączenie obręczy z kołem bosym stwarza
poważny problem wynikający z konieczności wstępnego podgrzania przed napawaniem. Łatwo może
wtedy dojść do obluzowania się obręczy, co eliminuje ją z możliwości regeneracji napawaniem, pozostaje wówczas tylko operacja ponownego przeobręczowania koła.

a)

b)

Rys. 2. Próbi przygotowane do analizy składu chemicznego na spektrometrze LECO: a) z obręczy ze stali P60T, b) próbka drutu SpG4N
Fig. 2. sample for chemical composition analysis with the use
of LECO spectrometer: a) P60T hoop wheel, b) SpG4N wire

Tablica III. Skład chemiczny topnika TA.St. 6 MA
Table. III. Chemical composition of the TA.St. 6 MA flux
Zawartość składników, %

Gat. topnika
Rys. 1. Kwalifikacja zużytej obręczy do napawania
Fig. 1. Wear wheel hoop qualifying for hard-facing

SiO2+TiO2

Al2O3+MnO+CaO

CaF2

40

50

3

TA.St.6

Materiały użyte do badań

TA.St. 6 MA firmy EMA Brzezie. Główne składniki stopowe topnika podano w tablicy III.
Topnik ten wykazuje bardzo dobre właściwości jonizacyjne, a w procesie spawania wprowadza mangan
i krzem do spoiny. Według kwalifikacji MIS jego oznaczenie jest zbliżone do F12 ay 97. Bardzo dobrze nadaje się do napawania, jego dobra płynność żużla korzystnie wpływa na kształt napoiny, a po skrzepnięciu
żużel łatwo daje się usunąć. Topnik nadaje się do spawania prądem stałym lub przemiennym. Do napawania
zastosowano źródło prądu przemiennego.

W tablicy I zestawiono wyniki analizy chemicznej
badanej obręczy z zawartością składników stopowych
w stali P60T wg normy PN-84/H-84027/06. Analizę wykonano na spektrometrze LECO. Miejsce wykonania
analizy na obręczy pokazano na rysunku 2a.
Jak widać z tablicy I, analiza chemiczna wykazała dużą ilość węgla w stali, ale zawartości innych pierwiastków mieszczą się w granicach określonych normą. Zawartość fosforu i siarki w stali jest niewielka, co
jest bardzo korzystne z punktu widzenia spawalności
stali, natomiast wysoka zawartość węgla, wynosząca
ponad 0,60%, sprzyja pęknięciom na zimno, kwalifikuje materiał do grupy stali niespawalnych i podczas napawania może być przyczyną dużych trudności technologicznych.
Analiza składu chemicznego drutu użytego do badań wykazała zwiększoną zawartość krzemu w porównaniu z zawartością określoną w normie (tab. II). Próbkę drutu przygotowaną do analizy chemicznej pokazano na rysunku 2b.
Do osłony łuku podczas napawania obręczy użyto topionego topnika kwaśnego wysokomanganowego

Warunki napawania obręczy
Badane obręcze kół wykonane ze stali P60T napawano automatycznie łukiem krytym zasilanym źródłem prądu TEP 800. Do napawania zastosowano drut
SpG4N oraz topnik TA.St.6MA. Napawanie przeprowadzono dla dwóch zestawów parametrów spawania celem uzyskania różnej głębokości wtopienia w materiał
rodzimy obręczy i różnego udziału materiału stopiwa
w napoinie.

Tablica I. Zawartość pierwiastków stopowych w obręczy ze stali P60T
Table I. Alloying elements fraction in the P60T wheel hoop
Zawartość pierwiastków, %
Według

P

S

Cr

Ni

0,15÷0,40

0,040

0,040

0,30

0,27

0,011

0,008

0,14

C

Mn

Si

PN-84/H-84027/06

0,57÷0,65

0,60÷0,90

analizy chemicznej

0,64

0,76

Cu

Mo

V

0,30

0,30

0,05

0,05

0,07

0,16

0,02

0,01

max

Tablica II. Zawartość składników stopowych w drucie SpG4N
Table II. Alloying elements fraction in the SpG4N wire
Według
PN-77/M-69420
analizy chemicznej

Zawartość pierwiastków, %
C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

max. 0,10

1,60-2,00

0,08

0,03

0,03

0,20

0,60-1,00

–

–

0,08

1,84

0,21

0,010

0,016

0,06

0,73

0,14

0,01
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Parametry napawania wg wskazań mierników na
szafce sterującej automatu były następujące:

Natężenie prądu spawania
Napięcie prądu

Dla pierwszej
warstwy

dla kolejnych
warstw

370-400 A

420-450 A

30 V

30 V

Energia liniowa napawania pierwszej warstwy wynosiła ok. 10,5 kJ/cm, natomiast drugiej warstwy i następnych ok. 11,9 kJ/cm.
Obręcze podgrzewano wstępnie do temperatury
260oC – bieżnia oraz 242oC – czoło.
W ten sposób napoina na obręczy została ułożona na całej wysokości obrzeża po 8 obrotach zestawu
kołowego. Pozostałe obręcze napawano z natężeniem
prądu niższym o ok. 20÷50 A, uzyskując cieńsze warstwy, a napawanie zostało przerwane po dziesięciu obrotach zestawu kołowego, przy czym napoina osiągała
ok. 4/5 wysokości obrzeża obręczy.
Również temperatura podgrzewania wstępnego
była inna i wynosiła 235oC dla bieżni oraz 216oC dla
powierzchni czołowej. Temperaturę kontrolowano pirometrami optycznymi w sposób ciągły i okresowo termoparą dotykową. Układ zestawu kołowego podczas napawania przedstawiono na rysunku 3.
Na rysunku 4 pokazano budowę napoin na obręczy kół uzyskanych przy różnych parametrach napawania odpowiadających energiom liniowym 10,8 kJ/cm
(rys. 4a) i 12,3 kJ/cm (rys. 4b). Napoiny różnią się wyraźnie grubością poszczególnych ściegów, głębokością wtopienia oraz nieznacznie szerokością ściegów.
Z różnic we wielkości wtopienia wynika różny stopień
wymieszania materiału spoiwa z materiałem obręczy.
Z napawanych obręczy pobrano próbki do badań
metalograficznych, pomiarów twardości oraz analizy
składu chemicznego

Rys. 3. Układ zestawu kołowego podczas napawania
Fig. 3. Wheel set during hard_facing
a)

Z napawanych obręczy wycięto próbki do badań
metalograficznych. Na rysunku 4 pokazano przykładowe przekroje napoin na dwóch obręczach.
Napoina pokazana na rysunku 4a składa się z dziesięciu cienkich warstw i nie wypełnia całego zarysu
obrzeża obręczy, natomiast druga napoina, pokazana
na rysunku 4b, została ułożona w ośmiu grubych warstwach i odtwarza pełny zarys obrzeża.
Na rys. 5 przedstawiono wygląd mikrostruktury materiału obręczy, a na rysunku 6 mikrostrukturę ostatniej
warstwy napoiny ośmiowarstwowej.
W materiale rodzimym obręczy występuje struktura perlityczna z ferrytem (rys. 5). Widoczne są też pojedyncze drobne pory gazowe. Typowa mikrostruktura napoiny, występująca w obu obręczach, ma budowę
dendrytyczną i składa się głównie z ferrytu o różnym
stopniu nasilenia struktury Widmanstattena (rys. 7).
W badanych próbkach nie stwierdzono obecności
pęknięć. Nie zaobserwowano też innych niezgodności
materiałowych z wyjątkiem pojedynczych drobnych pęcherzy. W obu przypadkach napoin pomimo różnej liczby warstw, kształt poszczególnych ściegów oraz kształt
wtopienia w materiał rodzimy oraz wtopienie międzywarstwowe są prawidłowe.
Łatwo można jednak zauważyć, że przy cieńszych
warstwach mniejsze są obszary o strukturze dendrytycznej. Na rysunku 8 pokazano strukturę napoiny
i SWC w materiale rodzimym w obręczy z dziesięciowarstwową napoiną.

Rys. 5. Mikrostruktura materiału rodzimego napawanej obręczy (stal
P60T). Trawiono Nitalem pow. 400x
Fig. 5. Microstructure of base metal of hard surfaced hoop wheel
(P60T steel). Nital etching. Magn. 400x

b)

Rys. 4. Zarysy napoin na badanych obręczach ze stali P60T napawanych łukiem krytym drutem SpG4N z topnikiem TASt6M: a) napoina z dziesięcioma ściegami, b) napoina z ośmioma ściegami
Fig. 4. The contours of weld metal on P60T steel wheel hoops submerged arc hard facing with SpG4N wire and TASt6M flux, a) padding welds with 10 beads, b) padding welds with 8 beads
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Rys. 6. Mikrostruktura ostatniej warstwy napoiny ośmiowarstwowej na materiale rodzimym obręczy ze stali P60T, trawiono Nitalem, pow. 200x
Fig. 6. Microstructure of the last layer of an eight-layer deposit on base
metal of wheel hoop made of P60T steel. Nital etching. Magn. 200x

a)

Rys. 7. Mikrostruktura ostatniej warstwy napoiny dziesięciowarstwowej. Trawiono Nitalem pow. 200x
Fig. 7. Microstructure of the last layer of a ten-layer deposit. Nital
etching. Magn. 200x

b)

Rys. 9. Obszary napawanych obręczy, w których wykonano analizę
składu chemicznego: a) napoina z dziesięcioma ściegami, b) napoina z ośmioma ściegami
Fig. 9. Areas of hard surfaced wheel hoop in which the chemical
composition analysis was performed; a)weld metal with ten layers, b)
weld metal with eight layers

w napoinie znajduje się więcej węgla niż w drucie oraz
mniej manganu i niklu. Natomiast daje się zauważyć
większą zawartość krzemu w napoinie zarówno w porównaniu z zawartością w drucie, jak i w obręczy, zatem źródłem dodatkowego krzemu może być topnik.
Zawartość pozostałych składników stopowych
we wszystkich badanych materiałach odpowiada średniej i dolnej granicy określonej odpowiednią normą.
Rys. 8. Mikrostruktura SWC materiału rodzimego pod drugą warstwą
napoiny dziesięciowarstwowej. Trawiono Nitalem, pow. 100x
Fig. 8. HAZ microstructure of the base metal under a second layer of
a ten-layer deposit. Nital etching. Magn. 100x

Analiza chemiczna napoin
Widoczne na rysunku 9 miejsca przyłożenia sondy
podczas analizy chemicznej oznaczone cyframi 1’, 2’,
3 i 4 leżą w obszarze napoiny, pozostałą się znajduję
w obszarze materiału obręczy. Wyniki analizy chemicznej zamieszczono w tablicy IV.
Porównując zawartość składników w drucie (tabl. II)
i zawartość składników w napoinie, miejsca 1’, 2’, 3
i 4 (tab. V), można zauważyć, że występuje znaczne
wymieszanie składników stopowych pochodzących
z materiału drutu i materiału obręczy. Przykładowo

Pomiary twardości
Pomiary twardości wykonano wzdłuż linii przechodzących przez różne strefy obszaru napawania obejmującego niezmieniony strukturalnie materiał rodzimy
obręczy, strefy wpływu ciepła napoiny oraz materiał napoiny w różnych warstwach. Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunkach 10 i 11.
Najwyższa twardość występuje w SWC materiału
rodzimego pod pierwszą i ostatnią warstwą. Twardość
pod pierwszą warstwą napoiny ośmiowarstwowej wynosi ok. 317 HV30 i jest zbliżona do twardości w napoinie dziesięciowarstwowej, która wynosi do 311 HV30.
Odpowiednie twardości SWC pod ostatnią warstwą napoiny wynoszą 348 HV30 w napoinie ośmiowarstwowej
oraz 350 HV30 w napoinie dziesięciowarstwowej. Mimo
stosunkowo wysokiej twardości nie stwierdzono w SWC

Tablica IV. Zawartość składników stopowych w napoinach i materiale obręczy
Table IV. The content of alloying elements in weld metal and wheel hoop material
Zawartość składników stopowych, %
Nr punktu pomiaru

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Cu

Mo

V

max
1’

0,33

1,51

0,43

0,018

0,015

0,08

0,41

0,17

0,01

0,01

2’

0,19

1,39

0,45

0,020

0,020

0,08

0,19

0,22

0,01

0,00

3’

0,64

0,75

0,26

0,010

0,006

0,13

0,06

0,15

0,02

0,01

4’

0,65

0,74

0,26

0,011

0,007

0,13

0,06

0,15

0,02

0,01

7’

0,64

0,76

0,25

0,010

0,006

0,14

0,06

0,15

0,02

0,01

3

0,29

1,49

0,41

0,017

0,013

0,09

0,40

0,18

0,01

0,00

4

0,48

1,02

0,76

0,053

0,039

0,05

0,44

0,18

0,01

0,02

1

0,64

0,73

0,27

0,011

0,007

0,13

0,07

0,15

0,02

0,01

2

0,64

0,73

0,28

0,011

0,007

0,13

0,06

0,15

0,02

0,01
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Rys. 10. Rozkład twardości HV30 w napoinie dziesięciowarstwowej
wykonanej łukiem krytym na obręczy ze stali P60T
Fig. 10. Distribution of hardness HV30 in ten-layer weld metal performed with submerged arc on wheel hoop made of steel P60T

Rys. 11. Rozkład twardości HV30 w napoinie ośmiowarstwowej wykonanej łukiem krytym na obręczy ze stali P60T
Fig. 11. Distribution of hardness HV30 in an eight-layer weld metal
performed with submerged arc on wheel hoop made of P60T steel

martenzytu. Występuje tam przede wszystkim perlit lub
perlit z niewielką ilością ferrytu. Świadczy to o dobrze
dobranych warunkach cieplnych procesu napawania.
Łatwo można zauważyć, że twardość warstw w napoinie dziesięciowarstwowej wynosząca 177÷268 HV30
jest wyraźnie niższa niż w napoinie ośmiowarstwowej
(230÷298 HV30). Ponadto w pierwszym przypadku twardość ostatniej warstwy wynosząca 193÷207 HV30 jest
znacznie niższa niż odpowiednia twardość warstwy na

drugiej obręczy, która wynosi 251÷298 HV30. Powodem
tak wyraźnych różnic w twardości napoin jest inny stopień
wymieszania materiału stopiwa z materiałem obręczy,
wynikający z wybranych parametrów napawania. Warstwy napoiny dziesięciowarstwowej układano z mniejszym wtopieniem, przez co w napoinie większy udział ma
miękki materiał spoiwa, co wyraźnie można stwierdzić,
porównując twardość napoin z twardością materiału rodzimego obręczy, która wynosiła 268÷275 HV30.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że obręcze kolejowych zestawów kołowych wykonane ze stali P60T można regenerować
metodą napawania automatycznego łukiem krytym.
Widoczne różnice twardości w napoinach obu obręczy wynikają z różnego wymieszania stopiwa z materiałem podłoża, co zostało potwierdzono wynikami
analizy chemicznej napoin i wynikami pomiarów twardości. Każda układana warstwa napoiny oddziałuje
cieplnie na warstwę poprzednią oraz jej strefę wpływu ciepła na głębokości ok. 2÷3 mm pod ściegiem.
Obręcze ze stali P60T przed napawaniem wymagają podgrzewania wstępnego do temperatury
240oC. Temperatura ta musi być ściśle kontrolowana i przestrzegana w procesie napawania. Obniżenie temperatury obręczy podczas napawania prowadzi do znacznego wzrostu twardości w SWC zwłaszcza pod pierwszą i ostatnią warstwą.
Warunki napawania podczas całego procesu muszą być dokładnie kontrolowane. Nawet niewielkie różnice w natężeniu prądu i temperaturze
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podgrzewania wstępnego obręczy mogą prowadzić
do znacznych różnic twardości w spoinie oraz SWC.
Naddatek napoiny na obróbkę skrawaniem powinien przewidywać usunięcie materiału toczeniem na
grubości przynajmniej 2 mm, co pozwoli na zebranie
niewyżarzonej pierwszej warstwy i strefy wpływu ciepła pod pierwszą warstwą.
Celowe byłoby rozważenie wygrzewania palnikiem napawanej obręczy (obrzeża) przez czas 1÷2 h
po zakończeniu procesu napawania utrzymując temperaturę ok. 230÷240oC. Zabieg ten ma na celu
umożliwienie wydzielania się wodoru z SWC oraz ze
spoiny. Dla wprowadzenia jak najmniejszej ilości wodoru należy również ściśle przestrzegać temperatury
suszenia topnika.
Należy rozważyć możliwość zastosowania innych
drutów pozwalających otrzymać warstwy o większej
twardości i odporności na ścieranie. Podwyższenie
twardości warstw do takiej, jaką ma materiał obręczy,
pozwoliłoby uzyskać zwiększenie odporności na zużycie ścierne napoiny zbliżone do odporności stali P60T.
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Statystyczna ocena wpływu parametrów
napawania SSA na geometrię napoin
Statistic determination of self-shielded arc surfacing
parameters influence on the padding welds geometry
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono problem określenia parametrów istotnych dla napawania drutem rdzeniowym samoosłonowym. Metoda SSA jest jedną ze spawalniczych
metod, która daje duże możliwości w wytwarzaniu napoin o zróżnicowanym składzie chemicznym i dobrej jakości. Istotne jest określenie, które z parametrów napawania mają znaczący wpływ na właściwości napoiny. Zastosowanie planu Placketta-Burmana umożliwiło statystyczną ocenę istotności wpływu wybranych parametrów
napawania na geometrię napoiny.

In this work problem of determining of parameters for
surfacing by using self-shielded arc is concerned. Self
shielded arc surfacing (SSA) is one of the welding methods that gives big opportunities for producing cladding
with wide range of chemical composition and good quality. The problem is to determine which parameters have
the significant influence for producing cladding with defined properties. Using Plackett-Burman’s design gives opportunities to statistic evaluation of significant parameters
on cladding properties especially its geometry.

Wstęp
Technologie napawania dzieli się na napawanie
prewencyjne (technologiczne) i regeneracyjne. Napawanie regeneracyjne jest ekonomicznym sposobem
przywracania cech użytkowych, a dzięki zastosowaniu
materiałów warstwowych, w wyniku napawania technologicznego uzyskuje się optymalizację właściwości warstw kontaktowych [1÷5]. Metodą najmniej znaną, ale rokującą uzyskanie dobrych napoin, jest napawanie łukowe drutem rdzeniowym samoosłonowym
– SSA (Self Shielded Arc Surfacing). Łączy ono cechy
napawania łukowego ręcznego i napawania elektrodą
topliwą w osłonie gazowej. Proces napawania drutami rdzeniowymi samoosłonowymi SSA łączy cechy napawania drutami rdzeniowymi w osłonie gazowej i napawania ręcznego elektrodami otulonymi. Sam proces
napawania z technologicznego punktu widzenia przebiega tak samo jak napawanie drutem proszkowym
w osłonie gazowej. W przypadku napawania SSA
drutem samoosłonowym prostszą konstrukcję mają
Dr inż. Robert Bęczkowski, dr inż. Marek
Gucwa – Politechnika Częstochowska.
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uchwyty spawalnicze, ponieważ niepotrzebny wtedy
jest system osłony gazowej łuku. Sam proces napawania prowadzony jest głównie z zastosowaniem prądu stałego z biegunowością dodatnią, stosowany jest
również prąd pulsujący. Możliwe jest również napawanie prądem stałym z biegunowością ujemną lub prądem przemiennym. Zastosowanie prądu stałego o biegunowości dodatniej podyktowane jest najlepszą stabilnością jarzenia się łuku elektrycznego i małym rozpryskiem. Odbywa się to kosztem większej głębokości
wtopienia i mniejszej wydajności napawania, niż przy
zastosowaniu biegunowości ujemnej, przy której łuk
elektryczny jest dużo mniej stabilny.
Do podstawowych parametrów napawania SSA zaliczane są: rodzaj i natężenie prądu napawania, napięcie łuku, prędkość podawania drutu proszkowego,
prędkość napawania, długość wystającego odcinka
drutu proszkowego, kąt pochylenia drutu proszkowego
względem napawanego przedmiotu, rodzaj i średnica
drutu proszkowego.
Określenie stopnia istotności wpływu danego parametru napawania na wynik końcowy przy znacznej liczbie parametrów oddziałujących jednocześnie jest kłopotliwe i czasochłonne. Celowe jest więc opracowanie
planu badań ograniczającego do niezbędnego minimum liczbę doświadczeń, która pozwala na otrzymanie

wiarygodnych wyników. Takie możliwości daje planowanie doświadczeń na podstawie programów statystycznych, które pozwalają zoptymalizować liczbę doświadczeń i pomagają w statystycznym opracowaniu
otrzymanych wyników. Chętnie wykorzystywane do
tego celu są programy Placketta-Burmana [6÷8].

Planowanie eksperymentu

				

W badaniach eksperymentalnych wykorzystano
planowanie doświadczenia wg programów Placketta-Burmana. Programy te budowane są na podstawie
macierzy Hadamarda, które są macierzami kwadratowymi rzędu n spełniającymi zależność [9]:
			

HT H = nEn 		

Wnioskowanie o podobieństwie 2 populacji odbywa się
na podstawie parametrycznych testów istotności.
Test dla 2 średnich zakłada, że są normalne, tzn.
– ,σ ), N (x– ,σ ) oraz σ = σ . Na podstawie odpoN1(x
1
1
2 2
2
1
2
wiednio licznych prób n1 i n2 weryfikowana jest hipoteza H0= –
x1 = –
x2 oraz alternatywna hipoteza H1= –
x1 ≠ x–2.
–
–
W tym celu oblicza się wartości średnie x1 i x

(1)

gdzie: En – macierz jednostkowa rzędu n, HT – transpozycja macierzy H.

Plany Placketta-Burmana muszą spełniać dwa warunki:
– liczba doświadczeń musi być równa krotności 4:
N = 4k, gdzie k – liczba całkowita,
– liczba doświadczeń jest ograniczona do 100
i różna od 92.
Dzięki zastosowaniu programów Plakcetta-Burmana można oceniać istotność wpływu 4k–1 czynników badanych na czynnik wynikowy. Oznacza to, że
dla np. 8 doświadczeń można określić wpływ maksymalnie 7 czynników wejściowych. Należy przy tym
uwzględnić zmienne fikcyjne, które wykorzystuje się
do obliczania wariancji błędu doświadczenia. Położenie zmiennych fikcyjnych jest wyznaczane losowo
na podstawie tablic liczb losowych.

Wnioskowanie statystyczne
Tablica planu Placketta-Burmana zawiera dodatkowo układ centralny, który pozwala na zbadanie liniowości funkcji. Jeśli wielkości z układów spoza centrum
różnią się istotnie od średniej układu centrum, może to
świadczyć o nieliniowości zależności parametru wyjścia.

(2)

wariancje
			

(3)

a następnie wartości rozkładu t-Studenta
		

(4)

Przeprowadzenie eksperymentu
Napoiny zostały wykonane na zautomatyzowanym
stanowisku do napawania. Zastosowano napawanie
jednowarstwowe ściegiem zakosowym z parametrami przedstawionymi w tablicy I. Tablica ta jest stworzona wg programu Placketta-Burmana. W macierzy tej są
kolumny zawierające zmienne rzeczywiste oraz kolumny zawierające zmienne fikcyjne. Miejsca zmiennych
fikcyjnych i rzeczywistych ustalone zostały przy wykorzystaniu tablic liczb losowych, zmienne rzeczywiste są
oznaczone przez X2, X3, X4, X6.
Oprócz podanych w tablicy I zmiennych rzeczywistych zmianom podlegały następujące parametry napawania: szerokość zakosów (25÷45 mm),
prędkość podawania drutu (5,3÷6,3 m/min), prędkość oscylacji (1,7÷2,8 m/min). Wielkości te nie były
przedmiotem analiz.
Wielkości wyjściowe realizowanego planu badań to:
Bn – szerokość napoiny, mm
Hn – wysokość napoiny, mm
Hw – głębkość wtopienia, mm
Umr – udział materiału rodzimego w napoinie, %.
Wykorzystując zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi niezależnymi a wielkościami

Tablica I. Parametry procesu
Table I. Process parameters
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Nr próbki

Szerokość
zakosów, mm

Prędkość napawania, mm/min

Moc, W

Prędkość podawania
drutu, m/min

Długość wystającego
odcinka drutu, mm

Prędkość oscylacji, m/min

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
-1
1
-1
-1
-1
0

130
190
190
190
130
190
130
130
160

Odbiór ciepła,
W/m * K

12 915
10 045
10 045
12 915
12 915
12 915
10 045
10 045
11 480

-1
1
-1
-1
1
1
1
-1
0

40
20
40
20
20
40
40
20
30

1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
0

0,15
0,15
4,3
4,3
4,3
0,15
4,3
0,15
2,15
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wejściowymi zależnymi, opracowano model matematyczny procesu napawania. Wielkościami wejściowymi są zmienne niezależne w postaci parametrów technologicznych:
Vnap– prędkość napawania mm/min,
λ – współczynnik przewodzenia ciepła
P – moc w,
Le – długość wystającego odcinka drutu mm.
Jako zmienne zależne przyjęto: szerokość zakosów, prędkość podawania drutu oraz prędkość oscylacji. Przyjęto również następującą postać równania
regresji:
y = B0 + B1x1 + B2x2 + B3x3 + B4x4

(5)

Wielkościom określonym w równaniu (5) zostały
przyporządkowane parametry z tablicy I. Równanie regresji ma wówczas postać:
y = B0 + B1Vnap + B2λ + B3P + B4Le

Rys. 1. Przekrój poprzeczny badanych napoin
Fig. 1. The cross-sections of tested padding welds

(6)

Wyniki eksperymentu
Na rysunku przedstawiono widok przekroju poprzecznego napoin wykonanych w ramach eksperymentu i poddanych badaniom geometrii.
W celu określenia wpływu parametrów napawania
na określoną wielkość wyjściową – w tym przypadku Hn
– wysokość napoiny, wykonano analizę statystyczną

badanej zmiennej. Analiza ta pozwala określić funkcję rozkładu zmiennej. Wyniki pomiarów oraz analizy statystycznej dla badanej wielkości przedstawiono
w tablicy II.
Wykorzystując wzory (2÷6), potwierdzono liniowość
rozkładu badanej wielkości oraz przy przyjętych założeniach poziomu istotności α = 0,1 i na podstawie dostępnych danych określono równanie regresji w postaci:
		

(7)

y = 4,316 – 0,808x1

Głębokość wtopienia
Kolejną analizowaną wielkością jest HW – głębokość wtopienia. Analiza przebiegała podobnie jak

Tablica II. Wyniki pomiarów i analizy wysokości napoiny Hn
Table II. The results of tests and analysis of padding weld high Hn
Numer pomiaru
1
2
3
Średnia
Odchylenie standardowe
Wariancja
Liczebność
Wartość min
Wartość max
Rozstęp

1
4,45
4,86
4,56
4,62
0,212
0,045
3
4,45
4,86
0,41

2
3,14
3,59
3,2
3,31
0,244
0,060
3
3,14
3,59
0,45

3
3,35
3,62
3,34
3,44
0,159
0,025
3
3,34
3,62
0,28

4
3,88
4,12
4,04
4,01
0,122
0,015
3
3,88
4,12
0,24

Numer próbki
5
6
4,52
4,91
4,33
5,07
4,46
4,86
4,44
4,95
0,097
0,110
0,009
0,012
3
3
4,33
4,86
4,52
5,07
0,19
0,21

7
5,12
5,05
5,18
5,12
0,065
0,004
3
5,05
5,18
0,13

8
4,6
4,75
4,93
4,76
0,165
0,027
3
4,6
4,93
0,33

9
4,21
4,17
4,23
4,20
0,031
0,001
3
4,17
4,23
0,06

7
1,1
1,26
0,83
1,06
0,217
0,047
3
0,83
1,26
0,43

8
1,4
1,72
1,56
1,56
0,160
0,026
3
1,4
1,72
0,32

9
1,1
1,32
1,18
1,20
0,111
0,012
3
1,1
1,32
0,22

Tablica III. Wyniki pomiarów i analizy głębokości wtopienia napoiny Hw
Table III. The results of tests and analysis of fusion depth padding weld Hw
Nr pomiaru
1
2
3
Średnia
Odchylenie standardowe
Wariancja
Liczebność
Wartość min
Wartość max
Rozstęp

42

1
2,1
1,76
1,83
1,90
0,180
0,032
3
1,76
2,1
0,34
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2
1,8
1,45
2,06
1,77
0,306
0,094
3
1,45
2,06
0,61

3
0,9
1,1
1,24
1,08
0,171
0,029
3
0,9
1,24
0,34

4
1,8
1,35
1,76
1,64
0,249
0,062
3
1,35
1,8
0,45

Nr próbki
5
2,1
2,15
2,02
2,09
0,066
0,004
3
2,02
2,15
0,13

6
1,9
1,46
1,37
1,58
0,284
0,080
3
1,37
1,9
0,53

w przypadku wysokości napoiny. Wyniki pomiarów i obliczeń zostały zamieszczone w tablicy III.
Przy przyjętych założeniach poziomu istotności
α = 0,1 i na podstawie dostępnych danych określono
równanie regresji w postaci:

Przy przyjętych założeniach poziomu istotności
α = 0,1 i na podstawie dostępnych danych określono
równanie regresji w postaci:

y = 1,543 – 0,238x2 + 0,428x3 – 0,364x4

W tablicy V zebrano równania regresji dla 3 badanych wielkość charakteryzujących napoinę.

(8)

y = 25,630 + 6,207x1 – 3,473x4		

(9)

Tabela V. Równania regresji
Table V. Regression equations

Udział materiału rodzimego
w napoinie
Kolejną wielkością poddaną badaniom statystycznym był Umr – udział materiału rodzimego w napoinie
(tabl. IV). Analizę wykonano zgodnie ze schematem, jaki
został zastosowany przy analizie poprzednich wielkości.

Określana wielkość
Wysokość napoiny
Głębokość wtopienia
Udział materiału
rodzimego w napoinie

Postać równania regresji
y = 4,316 – 0,808x1
y = 1,543 – 0,238x2 + 0,428x3 – 0,364x4
y = 25,630 + 6,207x1 – 3,473x4

gdzie: x1 – prędkość napawania, x2 – odbiór ciepła, x3 – moc łuku,
x4 – długość wystającego odcinka drutu

Tablica IV. Wyniki pomiarów i analizy udziału materiału rodzimego w napoinie Umr
Table IV. The results of tests and analysis of base material in the padding weld ratio Umr
Nr pomiaru
1
2
3
Średnia
Odchylenie standardowe
Wariancja
Liczebność
Wartość min
Wartość max
Rozstęp

Nr próbki
1
23,94
22,1
23,5
23,18
0,961
0,923
3
22,1
23,94
1,84

2
33,47
32,62
33,93
33,34
0,665
0,442
3
32,62
33,93
1,31

3
24,95
23,27
24,32
24,18
0,849
0,720
3
23,27
24,95
1,68

4
32,1
30,43
31,78
31,44
0,886
0,786
3
30,43
32,1
1,67

5
21,43
24,36
22,14
22,64
1,528
2,336
3
21,43
24,36
2,93
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Napawanie w regeneracji kokili
do odlewania ciśnieniowego aluminium
Surfacing in the aluminum die-casting
metal mould regeneration  
Streszczenie

Abstract

Opisano zużyte przez zmęczenie cieplne oraz uszkodzone mechanicznie segmenty kokili napawane metodą
TIG. Przedstawiono analizę metod stosowanych w regeneracji stali narzędziowej do pracy na gorąco. Badano wpływ technologii napawania na właściwości warstw
z dwóch wybranych spoiw. Określono warunki napawania i obróbki mechanicznej napawanych elementów form
wtryskowych do odlewania ciśnieniowego części ze stopów aluminium.

Worn by thermal fatigue and mechanically damaged
segments of the permanent molds, were hard surfaced by
the TIG welding method. The analysis of methods applied
in the regeneration of tool steel for hot work was introduced. The influence of technology on the properties of surfacing layers of two selected filler metals was presented.
Conditions for surfacing and machining regenerated elements of injection molds for die- casting of aluminum alloy were specified.

Wstęp
Zaletą odlewniczych form metalowych zwanych
kokilami jest możliwość ich wielokrotnego użycia. Ich
wysoka trwałość sprzyja zachowaniu powtarzalnej dokładności wymiarowej odlewu, jego małej chropowatości powierzchni, możliwości pozostawienia małych
naddatków na obróbkę ubytkową itp. Szczególnie nadają się do zautomatyzowanych procesów odlewania
prowadzonych z dużą wydajnością i są szeroko stosowane w masowej produkcji części ze stopów lekkich
np. dla przemysłu motoryzacyjnego. Na formy metalowe stosuje się stale narzędziowe do pracy na gorąco.
Temperatura zalewania ciekłego stopu aluminium
do kokili zawiera się w granicach 650÷850oC. Czas pozostawania odlewu w kokili wynosi od 6÷10 s dla odlewów małych do kilku minut dla odlewów dużych.
Podczas pracy kokile ulegają naturalnemu procesowi zużycia wskutek zmęczenia cieplnego oraz oddziaływania ciekłego metalu, jak również doznają lokalnych
mechanicznych uszkodzeń. Wytwarzanie nowych form
jest na ogół procesem drogim i technologicznie skomplikowanym, zarówno ze względu na złożony kształt
Dr inż. Piotr Białucki, dr inż. Wiesław Derlukiewicz – Politechnika Wrocławska.
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formy, jak i na proces obróbki cieplnej użytej na nie stali. Z tego względu ważne znaczenie ma regeneracja
zużytych form m.in. przez napawanie, zwłaszcza wtedy, kiedy ubytki materiału są nieduże i wystarczą napoiny niewielkiej grubości.
Regeneracja formy staje się łatwiejsza, kiedy kokila
o złożonym kształcie nie jest monolityczna, lecz składana. Formy odlewnicze do trudnych odlewów mają
skomplikowaną budowę i składają się z obudowy oraz
wkładek formujących odlew, rdzeni, wypychaczy itp.
Części składowe kokili mają różne właściwości mechaniczne i mogą być wykonane z innych materiałów, różnią się też intensywnością i wielkością zużycia. Wówczas do regeneracji można zastosować różne materiały do napawania, zależnie od tego, jaką spełniają funkcję. Przykładem takiej formy odlewniczej jest kokila do
odlewania korpusów zacisków hamulcowych, którą
omówiono w tym artykule.

Zastosowane materiały
Materiał podstawowy
Obiektem badań była kokila do odlewania samochodowych zacisków hamulcowych, wykonana ze stali
WCL wg PN-/H85021:1986 (X37CrMoV5-1 wg PN EN

ISO 4957:2002, 1.2343 wg DIN). Zawartość pierwiastków stopowych w stali przedstawiono w tablicy I.
Jest to stal narzędziowa chromowo-molibdenowa stosowana na narzędzia do pracy na gorąco. Wykonuje się z niej głównie formy do odlewania pod ciśnieniem stopów cynku, magnezu i aluminium, a także
wkładki matrycowe, nożyce i gilotyny do cięcia na gorąco, elementy pras i form do tłoczenia metali lekkich,
wkładki do formowania tworzyw sztucznych itp. Cechą
stali WCL jest mała wrażliwość na gwałtowne zmiany
temperatury, a przez to mała skłonność do powstawania powierzchniowej siatki pęknięć. Wytrzymuje silne
nagrzewanie się powierzchni roboczej spowodowane
np. stosunkowo długim kontaktem z obrabianym materiałem. Ma też bardzo dużą hartowność, jest odporna na odpuszczanie i zachowuje wytrzymałość w wysokiej temperaturze [1]. Cenną właściwością stali WCL
jest mały wpływ obróbki cieplnej na zmianę wymiarów
obrabianej części (ok. 0,02%), co pozwala wykonywać
z niej części na gotowo przed obróbką cieplną. Dobra
podatność na polerowanie ma korzystny wpływ na dokładność przylegania części w formie oraz na efekt estetyczny wyrobu.
Podobnie jak inne stale narzędziowe do pracy na
gorąco, również stal WCL należy do materiałów o bardzo ograniczonej spawalności i tylko w wyjątkowych
przypadkach, takich jak naprawy narzędzia, może zachodzić konieczność połączenia jej z innymi gatunkami
stali. Procesy spawalnicze związane z napawaniem regeneracyjnym zużytych narzędzi ewentualnie napoiny
o specjalnych właściwościach mogą być zastosowane
również do produkcji narzędzi nowych.
Technologia napawania form odlewniczych ze stali narzędziowej do pracy na gorąco musi uwzględniać
warunki pracy napoin w wysokiej temperaturze, aby ich
trwałość nie była mniejsza od materiału podstawowego. Dobre właściwości do pracy w takich warunkach

stale narzędziowe uzyskują dzięki odpowiedniej obróbce cieplnej (rys. 1), ale ciepło procesu spawania zmienia te właściwości. Dlatego narzędzia po napawaniu
poddaje się najczęściej ponownej obróbce cieplnej,
aby otrzymać pierwotne właściwości.
Z tego względu najbardziej odpowiednim spoiwem
jest takie, które ma podobny skład chemiczny jak materiał podstawowy, aby obróbka cieplna po napawaniu
była właściwa dla obu materiałów – napoiny i materiału
podstawowego. Niektórzy producenci opracowują spoiwa do konkretnego gatunku stali, np. elektroda EWNL
przeznaczona jest do napawania stali WNL, elektroda
EWC4 do stali WC4, czy też EWWN1, dla której warunki ulepszania cieplnego napoin odpowiadają warunkom ulepszania stali WWV [3]. Według klasyfikacji spoiw do napawania zgodnie z normą DIN 8555 do napawania stali narzędziowej do pracy na gorąco przeznaczone są materiały spawalnicze z grupy trzeciej oraz
szóstej [4].
Taki sposób podejścia do zagadnienia napawania
jest istotny wtedy, kiedy od narzędzia wymaga się stabilności struktury materiału i dużej wytrzymałości w wysokiej temperaturze pracy.
Jeżeli jednak warunki pracy narzędzia z takich stali
są łagodniejsze lub nie całe narzędzie jest jednakowo
obciążone, stosowane są uproszczone sposoby regeneracji napawaniem, ograniczające się do podgrzewania wstępnego i wyżarzania po napawaniu, np. wg
schematu przedstawionego na rysunku 2. Wówczas
napoina będzie miała inne właściwości niż napawana stal.
Wyboru metody napawania, rodzaju spoiwa, sposobu przygotowania części do napawania, zabiegów cieplnych przed i po napawaniu należy dokonać, biorąc pod
uwagę gatunek napawanej stali, gatunek użytego spoiwa, warunki pracy narzędzia, a także wielkość i kształt
napoiny oraz jej położenie w formie odlewniczej.

Rys. 1. Obróbka cieplna stali narzędziowych do pracy na gorąco [2]
Fig. 1. Heat treatment of tool steel for use in the increased temperature [2]

Rys. 2. Zabiegi cieplne przed i po napawaniu [4]
Fig. 2. Heat treatment before and after surfacing by welding [4]

Tablica I. Skład chemiczny stali WCL wg PN-/H85021:1986
Table I. Chemical composition of WCL steel acc. to PN-/H85021:1986
Stal
WCL

C

Mn

Si

0,32-0,42

0,2-0,5

0,8 -1,2

P
maks.
0,03

Pierwiastki stopowe, %
S
Cr
Ni
maks.
maks.
4,5-5,5
0,03
0,35

Mo
1,2-1,5

W
maks.
0,3

V
0,3-0,5

Co
maks.
0,3
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Cu
maks.
0,3
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Spoiwa do napawania
Często jako jedno z głównych kryteriów doboru rodzaju spoiwa, oprócz składu chemicznego, brana jest
pod uwagę wymagana twardość napoiny. Takie założenie przyjęto też przy opracowywaniu technologii regeneracji formy trwałej ze stali WCL do odlewania zacisków hamulcowych ze stopu aluminium.
Do próby napawania kokili metodą TIG użyto dwóch
rodzajów spoiw – 6500 WIG firmy Capilla oraz LNT
NiCro 60/20 firmy LINCOLN.
Pręty 6500 WIG (DIN 8555: WSG 6-GZ-50 T) są
przeznaczone przede wszystkim do napawania metodą TIG. Stosuje się je do naprawy form odlewniczych
oraz innych narzędzi ze stali WCL lub innych gatunków stali narzędziowych do pracy na gorąco o zbliżonym składzie chemicznym. Stopiwo z tych prętów charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i wysoką odpornością temperaturową do 500°C. Skład chemiczny drutu przedstawiono w tablicy II.
Napoinę wykonaną spoiwem 6500 WIG można obrabiać cieplnie, uzyskując właściwości podobne do
właściwości napawanej stali.
Zgodnie z zaleceniem producenta spoiwa, stal
przed napawaniem wymaga podgrzania do 300÷500°C
(maks. temperatura odpuszczania materiału podstawowego), natomiast stale niskostopowe powinny być
podgrzane do 200÷300oC. Chłodzenie po napawaniu
powinno odbywać się powoli w piecu. Bezpośrednio po
napawaniu stopiwo ma twardość 50÷55 HRC.
Pręty NiCro 60/20 są spoiwem austenitycznym,
na bazie niklu, z dużą zawartością chromu, molibdenu
i niobu, przeznaczonym głównie do spawania stopów
niklu. Stosowane są z powodzeniem do spawania stali

różniących się składem chemicznym oraz do zastosowań specjalnych wymagających odporności na korozję
i wysoką temperaturę. Wykazują wysoką odporność na
pękanie na gorąco, a także odporność na nawęglanie
w wysokiej temperaturze (maks. 1200°C). Skład chemiczny wg producenta podano w tablicy III, natomiast
właściwości mechaniczne stopiwa w tablicy IV.
Próby napawania wykonano z zastosowaniem obu
spoiw układając napoiny na płytach ze stali, WCL oraz
na wkładce formy odlewniczej również wykonanej z tej
stali (rys. 3, 4). Wyniki analizy składu chemicznego napoin wykonanej na spektrometrze firmy LECO przedstawiono w tablicy V.

Rys. 3. Płyta ze stali WCL do
technologii napawania
Fig. 3. WCL steel plate for surfacing by welding technology

Rys. 4. Wkładka kokili wyjęta
z formy przeznaczona do wykonania prób napawania
Fig. 4. The mould insert for the
surfacing by welding tests

Tablica II. Skład chemiczny drutu 6500 WIG [5]
Table II. Chemical composition of 6500 WIG wire [5]
C
0,4

Si
0,8-1,2

Mn
0,4-0,7

Cr
5,0-7,0

Mo
1,2-1,8

V
0,8-1,2

Fe
reszta

Tablica III. Skład chemiczny drutu LNT NiCro 60/20 [6]
Table III. Chemical composition of LNT NiCro 60/20 wire [6]
C

Mn

Fe

P

S

Si

Cu

Al

Ti

maks.
0,10

0,50

5,0

0,02

0,015

Ni

Cr

Nb+Ta

Mo

20,0-23,0

3,5

8,0-10,0

min.
0,50

0,50

0,40

0,40

58,0

Tablica IV. Właściwości mechaniczne stopiwa LNT NiCro 60/20 [6]
Table IV. Mechanical properties of LNT NiCro 60/20 weld metal [6]
Granica plastyczności R0.2, N/mm2

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, N/mm2

540

Wydłużenie A5, %

815

Udarność ISO V, J

38

20°C

-196°C

182

129

Tablica V. Zawartość pierwiastków stopowych w napoinach
Table V. Alloying elements in padding welds
Napoina
NiCro 60/20
6500 WIG
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C
0,1
0,38

Mn
0,12
0,34

Si
0,33
1
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P
0,03
0,02

S
0,04
0,004

Cr
19,8
5,14

Ni
> 42,9
0,14

Mo
> 1,67
1,21

V
0,17
0,43

W
0,07
0,12

Cu
0,1
0,34

Co
0,11
0,07

Nb
> 0,77
Fe reszta

Rys. 5. Napoina NiCro 60/20 na stali WCL. Pow. 500x. Trawiono
Nitalem
Fig. 5. NiCro 60/20 padding weld on the WCL steel. Magn. 500x,
Nital etching

Rys. 6. Napoina 6500 WIG na stali WCL. Pow. 200x. Trawiono
Nitalem
Fig. 6. 6500 WIG padding weld on the WCL steel. Magn. 200x.
Nital etching

Zawartości pierwiastków stopowych w napoinie
NiCro 60/20 są orientacyjne, z uwagi na brak odpowiednio dokładnego wzorca do oznaczania składu chemicznego z takiego materiału.
Podczas napawania stwierdzono, że stopiwo z drutu NiCro 60/20 dobrze zwilża powierzchnię materiału
wkładki i na granicy napoiny ze stalą widać strefę przejściową charakterystyczną dla połączenia materiałów
różniących się istotnie składem chemicznym (rys. 5).

dodatkowej obróbki ulepszania cieplnego. Jeżeli napoiny nie poddaje się zmiękczeniu do kształtowania formy po napawaniu stosuje się obróbkę elektroerozyjną,
która nie ma ograniczeń związanych z twardością materiału.
Powierzchnie napawane o prostych kształtach, jak
np. płaskie powierzchnie przylgowe formy, obrabia się
na ogół frezowaniem lub szlifowaniem. W przypadku
omawianej formy do odlewania zacisków hamulcowych
twardość napoin NiCro 60/20 wynosiła ok. 200 HB,
natomiast twardość warstwy 6500 WIG bezpośrednio po napawaniu wyniosła ok. 52 HRC. Zatem powierzchnia ma odpowiednie właściwości użytkowe,
a powierzchnie przylegania łatwo poddają się obróbce skrawaniem. Do kształtowania formy po napawaniu stosowano dwa rodzaje obróbki ubytkowej – obróbkę elektroerozyjną do gniazda formującego odlew oraz
frezowanie do powierzchni podziałowych formy.
Jeżeli jednak cała kokila (powierzchnie przylgowe
i gniazdo formujące) zostaną napawane jednym gatunkiem spoiwa 6500 WIG, to po napawaniu wymagane
jest wyżarzanie zmiękczające (750÷780°C/2÷4 h), a po
obróbce skrawaniem należy przeprowadzić ulepszanie
cieplne (hartowanie z 1020÷1050°C w oleju z następnym odpuszczaniem w temp. 500÷550oC do uzyskania
twardości 48÷52 HRC.
Spoiwo LNT NiCro 60/20 ma bardzo dobre właściwości technologiczne i łatwo się nim nakłada napoiny,
ale z tym związane jest też pewne niebezpieczeństwo
wynikające z błędnego przekonania spawaczy o braku potrzeby podgrzewania wstępnego kokili ponieważ
w napoinie nie widać pęknięć, oraz że po bezpośrednio po napawaniu brzegów kokila jest na tyle podgrzana, że można od razu przystąpić do dalszego napawania gniazda formującego. Jest to mylące, bowiem
nieciągłości materiału nie muszą być widoczne lub występować na powierzchni napoiny. Jak wykazały badania metalograficzne napoin ze spoiwa 6500 WIG (które odpowiada składem chemicznym stali WCL), w niepodgrzanej dostatecznie wkładce formy (rys. 6) i przy
braku kontroli temperatury międzyściegowej występują liczne nieciągłości materiału w postaci pęknięć,

Technologia naprawy
napawaniem form odlewniczych
Przy wyborze rodzaju spoiwa należy wziąć pod uwagę przede wszystkim warunki pracy formy odlewniczej.
Należy przy tym uwzględnić także rodzaj obróbki ubytkowej potrzebnej do ukształtowania napawanej formy. Podczas wytwarzania nowej formy stosowana stal
jest w stanie miękkim, łatwym do kształtowania wieloma rodzajami obróbki, natomiast przy regeneracji ma
się do czynienia z formą w stanie twardym po ulepszaniu cieplnym i wówczas liczba sposobów obróbki ubytkowej możliwych do zastosowania jest mocno ograniczona, zależy bowiam m.in. od stopnia skomplikowania
kształtu formy, miejsc położenia napoiny i wymaganej
dokładności oraz jakości powierzchni obrabianej.
Przed napawaniem należy powierzchnie formy odpowiednio przygotować, usuwając uszkodzone miejsca aż do zdrowego materiału. Przy głębokich uszkodzeniach materiału formy, dużym zasięgu prac jej napawania i skomplikowanym kształcie formy wymagana
jest dobra obrabialność skrawaniem. Wówczas właściwym zabiegiem przed regeneracją jest poddanie formy
odlewniczej wyżarzaniu zmiękczającemu i zastosowanie zabiegów cieplnych związanych z napawaniem niedopuszczających do utwardzenia napoiny.
Wiele materiałów spawalniczych stosowanych do
napawania pozwala jednak uzyskiwać napoiny o wymaganych właściwościach, jak np. odpowiednią twardości, bezpośrednio po napawaniu bez konieczności
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które nie wychodzą na powierzchnię napoiny. Ostre
wierzchołki pęknięć mogą w czasie pracy kokili być powodem spiętrzenia naprężeń i uszkodzenia formy, co
powoduje konieczność przeprowadzenia przedwczesnego procesu regeneracji elementu. Twardość warstwy 6500-WIG bezpośrednio po napawaniu wyniosła
ok. 52 HRC.
Zachowanie odpowiednich warunków cieplnych
związanych z napawaniem regeneracyjnym kokili pozwoliło na uzyskanie struktury materiału bez takich
wad, nawet jeśli proces regeneracji nie przewidywał
ponownej obróbki cieplnej po napawaniu właściwej dla
stali WCL.

Zalecenia technologii
napawania kokili
Opracowana technologia dotyczy regeneracji 100% gniazda formującego oraz krawędzi przylegania części kokili. Przed regeneracją kokilę należy poddać dokładnemu czyszczeniu mechanicznemu i chemicznemu, a następnie na współrzędnościowej maszynie pomiarowej określić wielkości zużycia
na poszczególnych powierzchniach formy. W większości przypadków ubytki materiału kokili wynoszą
0,1÷0,3 mm, a tylko miejscowo występują większe
wartości 0,5÷1,0 mm. Niewielkie zużycie kokili wymaga napawania warstw o niewielkiej grubości, co
znacznie ułatwia proces regeneracji.
Napawanie należy rozpocząć od zabezpieczenia
brzegu formy. Do tego celu dobrze nadaje się cienkie spoiwo LNT NiCro 60/20 o średnicy 0,8 mm napawane przy małym natężeniu prądu, tak aby nadmiernie nie przetopić krawędzi (np. dla średnicy drutu
0,8 mm, średnicy elektrody WT20 1,6 mm, natężenie prądu wynosiło ok. 40 A). Napawanie powierzchni

Rys. 7. Formy odlewnicze o różnym stopniu zużycia z lokalnie napawanymi powierzchniami formującymi spoiwem 6500 WIG i powierzchniami przylegania spoiwem NiCro 60/20
Fig. 7. Varying degree of surfaces wear of casting forms with locally 6500 WIG surfacing by welding of mould and NiCro 60/20 surfacing of contact surfaces

dalej położonych od brzegu kokili wygodniej jest wykonać z użyciem grubszego spoiwa, odpowiednio zwiększając przy tym prąd spawania (np. dla drutu 1,6 mm
Isp przyjąć ok. 90 A). Spoiwo LNT NiCro 60/20 ma bardzo dobre właściwości technologiczne i łatwo się nim
nakłada nakłada napoiny, lecz należy pamiętać o warunkach cieplnych podgrzewania wstępnego kokili.
Opinia, że po napawaniu powierzchni przylegania kokila jest dostatecznie dogrzana i można przystąpić do
napawania gniazda formującego jest błędna. Badania metalograficzne wykazały, że pęknięcia często występują wewnątrz napoiny i w badaniach wizualnych
mogą pozostać niewykryte (rys. 5).
Do napawania gniazda zaleca się wybór drutu 6500
WIG. Napawanie gniazda należy rozpocząć od miejsc
o trudnym dostępie bądź trudnych technicznie (żebra,
głębokie wnęki, przewężenia), dobierając odpowiednio
średnicę drutu.
Przykłady napawanych kokili o różnym stopniu
zużycia pokazano na rysunku 7.

Podsumowanie
Zastosowane materiały spawalnicze do napawania pozwalają na stosunkowo szybką i uproszczoną technologicznie regenerację zużytych kokili do zacisków hamulcowych odlewanych ze stopu
AlSi. Przed napawaniem należy starannie przygotować powierzchnie formy odlewniczej. Zaleca się
bezwzględnie przestrzegać odpowiednich warunków
cieplnych związanych z procesem regeneracji celem
uniknięcia pęknięć w napoinach.
Metoda TIG dobrze nadaje się do napawania
elementów formy odlewniczej. Zastosowanie cienkich spoiw o średnicy 0,8÷1,2 mm umożliwia łatwe
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układanie napoin na krawędziach bez ich nadmiernego przetopu. Do napawania większych powierzchni formy odlewniczej zaleca się użyć grubszych
spoiw o średnicy 1,2÷2,0 mm. W porównaniu do napawania laserowego proszkami metoda TIG jest wielokrotnie bardziej ekonomiczna, a trwałość regenerowanych kokili jest zbliżona.
Zastosowanie dwóch rodzajów spoiw do napawania różnych części formy odlewniczej wymaga zastosowania obróbki erozyjnej do kształtowania powierzchni formującej kokili, natomiast powierzchnie
przylgowe mogą być obrabiane skrawaniem.
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Igor A. Riabcew

Strukturalna dziedziczność
w procesach napawania
Structure-heredity in surfacing processes
Streszczenie

Abstract

Termin strukturalna dziedziczność oznacza, że przy
zbliżonym składzie chemicznym, ale różnej strukturze wyjściowych materiałów wsadowych, a także przy
praktycznie jednakowych warunkach topienia i stygnięcia materiału roztopionego, otrzymany metal w stanie
stałym ma różną mikro- i makrostrukturę, jakby przekazaną przez materiał roztopiony strukturę wyjściowych materiałów wsadowych. W artykule przytoczono wyniki badań wpływu wyjściowej struktury materiałów dodatkowych do napawania na strukturę i właściwości metalu napawanego różnymi metodami. Stwierdzono, że w największym stopniu efekt strukturalnej dziedziczności można wykorzystać w tych metodach napawania, w których temperatura jeziorka spawalniczego jest daleka od równoważnej i można ją regulować
na drodze podawania materiału dodatkowego: napawanie plazmowo-proszkowe, napawanie elektrożużlowe
nieciągłymi materiałami itp.

The term structural heredity is the fact that the similar
chemical composition but different structure of the initial
material, as well as in almost identical conditions the melting and cooling the melt, resulting in a solid metal with
a different micro- and macrostructure, as if passed through the molten material structure of initial materials. The
article quotes study the impact of the initial structure of
surfacing filler material on the structure and properties of
the metal pad welded by different methods. It was found
that the greatest effect of structural heredity can be used
in these surfacing methods, where the temperature of the
weld pool is far from equivalent and can be adjusted by
feeding filler material: plasma-powder surfacing, electroslag surfacing with discontinuous materials, etc.

Wstęp
W metalurgii wpływ struktury i właściwości materiałów wyjściowych materiałów wsadowych na materiał roztopiony, a przez niego na strukturę i właściwości nowo otrzymanego metalu w stanie stałym zbadano dostatecznie szczegółowo [1÷7]. W tych przypadkach, gdy przy zbliżonym składzie chemicznym,
ale różnej strukturze wyjściowych materiałów wsadowych, a także przy jednakowych w przybliżeniu warunkach topienia i następnie stygnięcia materiału roztopionego otrzymuje się metal w stanie stałym z różną
mikro- i makrostrukturą, jakby przekazaną przez materiał roztopiony ze struktury wyjściowych materiałów
wsadowych, używany jest termin strukturalna dziedziczność [3].
Dr hab. inż. Igor A. Riabcew – Instytut Spawania
Elektrycznego im. E.O. Patona, Kijów, Ukraina.
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Wiadomo, że pod względem swoich właściwości
i budowy ciecze znajdują się znacznie bliżej ciał stałych niż gazów [8÷14]. Analiza mikrorentgenograficzna pokazuje, że przy temperaturze niezbyt przekraczających temperaturę topnienia rozmieszczenie cząstek
w cieczy nie jest bezładne, lecz bardzo podobne do
istniejącego w krystalicznym ciele stałym [1]. Jednak
w odróżnieniu od krystalicznych ciał stałych, których
struktura charakteryzuje się uporządkowaniem dalekiego zasięgu, podstawową charakterystyką struktury
cieczy jest uporządkowanie bliskiego zasięgu,
Co jest uwzględniane przez model klastrowy struktury cieczy. Klastrami nazywane są obszary z określonym typem uporządkowania przestrzennego cząstek
w cieczy. W każdym momencie centralna część klastrów jest zbliżona do ciała stałego, podczas gdy zewnętrzne warstwy są pozbawione ścisłej symetrii.
Przy tym klastry strukturalnie i genetycznie są związane z ciałem stałym.
Proces krystalizacji roztopionego materiału może
przebiegać przez przyłączanie do niego grup klastrów.

Struktura roztopionego materiału, wpływając na mechanizm krystalizacji, w określonym stopniu wyznacza także wadliwość kryształu. Można przypuszczać,
że stop bardziej mikroniejednorodny i nierównoważny
tworzy także najbardziej wadliwe kryształy [1]. Oddziałując na strukturę wyjściowych materiałów wsadowych
można osiągnąć istotne zwiększenie jakości zakrzepłego metalu i jego właściwości.
Analiza wykonała, że w odróżnieniu od metalurgii,
badanie strukturalnej dziedziczności w układzie wyjściowy materiał elektrodowy (dodatkowy) – ciekły metal jeziorka spawalniczego – metal w stanie stałym jest
utrudnione w wyniku następujących charakterystycznych cech napawania (spawania):
– nagrzewanie, topienie i przenoszenie materiału
elektrodowego (dodatkowego) w różnych metodach
napawania znacznie się różni w zależności od parametrów procesu;
– parametry temperaturowo-czasowe jeziorka spawalniczego w różnych metodach napawania też
znacznie się różnią, nie są stacjonarne oraz są trudno regulowalne, wskutek czego ciekły metal jeziorka spawalniczego będzie daleki od równoważnego;
– istotny jest wpływ materiału podstawowego, który
w stanie ciekłym dostaje się do jeziorka spawalniczego i może zmieniać strukturę oraz właściwości
napawanego metalu;
– krystalizacja metalu jeziorka spawalniczego zachodzi na podłożu stałym, którego struktura wpływa na
strukturę i właściwości napawanego metalu.
W artykule przytoczono wyniki badań wpływu wyjściowej struktury materiałów dodatkowych do napawania na strukturę i właściwości metalu napawanego
dwoma najbardziej charakterystycznymi metodami: łukową elektrodą topliwą i plazmowo-proszkową.

Przebieg i wyniki badań
Analizie poddano niektóre cechy szczególne nagrzewania, topienia i przenoszenia materiału elektrodowego i dodatkowego, które wyznaczają temperaturowo-czasowe parametry jeziorka spawalniczego dla
tych metod napawania.
Przy łukowym napawaniu elektrodą topliwą charakter przenoszenia materiału elektrodowego jest wyznaczony przez układ sił działających na ciekłą kroplę na powierzchni czołowej elektrody. Podstawowe
z nich to: siła ciążenia, siła napięcia powierzchniowego, siły elektromagnetyczne, siła reakcyjna par
metalu, siła aerodynamiczna oraz ciśnienie gazów
i par tworzących się wewnątrz kropel. Wielkość tych
sił i kierunek działania ich wypadkowej w znacznym
stopniu zależą od parametrów jarzenia łuku, składu materiału elektrodowego i środowiska osłonowego, stanu powierzchni i średnicy elektrody oraz
charakterystyk źródła prądu spawania.
Przy napawaniu (spawaniu) łukowym nagrzewanie materiału elektrodowego zachodzi przede

wszystkim dzięki ciepłu wydzielającemu się w przyelektrodowym obszarze łuku, a prędkość topienia
się elektrody jest proporcjonalna do natężenia prądu spawania [15, 16]. Temperatura kropel metalu
elektrodowego zawsze przewyższa jego temperaturę topnienia. Na przykład przy spawaniu niskowęglowym drutem stalowym łukiem krytym wynosi ona
2270±100 K, nieznacznie zmieniając się w szerokim
przedziale natężenia prądu i napięcia łuku [17].
Przy napawaniu plazmowo-proszkowym (NPP)
i niektórych innych metodach napawania jest przeciwnie, charakterystyki przenoszenia nie są wprost związane z natężeniem prądu i napięciem łuku, ale znacząco zależą od składu frakcyjnego i masowej prędkości podawania materiału dodatkowego oraz jego właściwości fizycznych.
Przy plazmowym napawaniu proszkiem określonej
frakcji następuje równomierne przenoszenie materiału dodatkowego przez przestrzeń łuku. Jednak pewna
część materiału dodatkowego przy NPP może dostawać się do jeziorka ciekłego metalu w stanie ciekłostałym lub stałym. Średnia temperatura cząstek proszku dostarczonych do jeziorka spawalniczego zmienia się w szerszym zakresie niż temperatura kropel
metalu elektrodowego przy napawaniu łukowym, od
(0,2÷0,3)Ttopnienia do Twrzenia. W wyniku zmieniają się parametry temperaturowo-czasowe jeziorka spawalniczego i ten czynnik może w znaczącym stopniu wpływać na strukturę i właściwości napawanego metalu.
Sterować nagrzewaniem proszku, jak i jego masową prędkością podawania można, nie zmieniając mocy łuku [18]. Brak bezpośredniego sprzężenia
natężenia prądu łuku i wydajności topienia materiału
dodatkowego jest jedną z charakterystycznych cech
NPP. O ile przy napawaniu łukowym współczynnik
proporcjonalności między natężeniem prądu i masową prędkością topienia elektrody (współczynnik stapiania αst) zależy od energetycznych charakterystyk
łuku i właściwości samej elektrody, o tyle przy NPP
maksymalna wydajność topienia materiału dodatkowego (przy zadanym natężeniu prądu) istotnie zależy
także od czynników określających stan cieplny w jeziorku spawalniczym: właściwości cieplno-fizycznych
i temperatury podgrzewania materiału podstawowego, masy napawanego elementu, prędkości napawania itd. Tłumaczy się to tym, że w przypadku NPP
część mocy cieplnej łuku wprowadzanej do materiału podstawowego powinna zużywać się na topienie
proszku, który może dostawać się do jeziorka spawalniczego, będąc nagrzany do temperatury niższej
od temperatury topnienia (Ttopnienia). Z tego powodu
im mniejsza jest intensywność odprowadzania ciepła
z jeziorka spawalniczego do materiału podstawowego, tym większa ilość proszku może być roztopiona
przy stałym natężeniu prądu napawania.
Przy napawaniu łukowym elektrodą topliwą badano wpływ kompozycji węglikowych o wymiarach materiałów nanostrukturalnych, wprowadzanych do wsadu drutów proszkowych, na strukturę i właściwości
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Tablica I. Skład chemiczny i twardość stopiwa doświadczalnych drutów proszkowych
Table I. Experimental flux wire chemical composition and weld metal hardness
Zawartość pierwiastków, % mas.

Gatunek drutu proszkowego

Oznaczenie
umowne

C

Mn

Si

Cr

W

Mo

V

Twardość
HRC

PP-Np-35V9H3GSF

Op-1

0,39

0,60

1,0

2,97

8,05

-

0,70

51

PP-Np-35V9H3GSF

Op-2

0,34

0,60

1,0

3,0

9,30

-

0,76

54

PP-Np-30H4V2M2FS

Op-3

0,37

0,72

1,17

3,97

2,52

1,88

0,44

55

PP-Np-30H4V2M2FS

Op-4

0,35

0,70

1,17

3,80

2,33

1,97

0,45
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napawanego metalu. Nanowymiarowe kompozycje
węglikowe otrzymywano na drodze wysokotemperaturowej obróbki w atmosferze CO proszków wysokowęglowego żelazochromu FCh800, żelazowanadu
FVd50 i wolframu [19].
Nanowymiarowe kompozycje węglikowe zastosowano we wsadzie drutów proszkowych PP-Np35V9H3GSF i PP-Np-30H4V2M2FS, przeznaczonych
do napawania narzędzi do obróbki plastycznej metali na gorąco i zapewniających otrzymanie stopiwa typu
żaroodpornych stali matrycowych. Drut proszkowy
PP-Np-35V9H3GSF wykonano w dwóch wariantach:
Op-1 – standardowy wsad zawierający nieobrobiony
proszek wolframu; Op-2 – wsad z zastosowaniem obrobionego proszku wolframu. Drut proszkowy PP-Np30H4V2M2FS także wykonano w dwóch wariantach:
Op-3 – standardowy wsad; Op-4 – wsad z zastosowaniem obrobionego proszku żelazochromu i żelazowanadu. Obliczeniowy skład chemiczny wsadu drutów
proszkowych korygowano tak, aby otrzymać stopiwo
o jednakowym składzie chemicznym.
Przy użyciu doświadczalnych drutów proszkowych
napawano próbki, określono skład chemiczny stopiwa
i jego twardość (tabl. I).
Badania metalograficzne wykazały, że mikrostruktura metalu napawanego standardowym drutem
Op-1 jest martenzytem listwowym o mikrotwardości HV0,5 = 5930 MPa z niewielką ilością austenitu
szczątkowego o twardości HV0,5 = 5090÷5490 MPa
(rys. 1a). W strukturze napawanego metalu występują także wtrącenia węglików. Mikrostruktura metalu napawanego doświadczalnym drutem Op-2 ulega zmianie: jednocześnie z martenzytem listwowym
pojawia się martenzyt płytkowy, przy czym jego płytki mają kształt soczewkowy (rys. 1b). Martenzyt ma
twardość HV0,5 = 5930 MPa. Ilość austenitu szczątkowego jest nieco większa niż w metalu napawanym drutem standardowym, a jego twardość wynosi
HV0,5 = 4410÷5490 MPa. Wprowadzenie do wsadu
doświadczalnego drutu proszkowego składników zawierających nanowymiarowe węgliki prowadzi do rozdrobnienia struktury napawanego metalu.
Mikrostrukturę metalu napawanego standardowy drutem proszkowym Op-3 przedstawiono na rysunku 1c. Matryca zawiera głównie martenzyt listwowy o mikrotwardości HV0,5 = 5490÷6440 MPa.
Na granicach ujednorodnienia austenit szczątkowy
(HV0,5 = 5020÷5090 MPa). Mikrostrukturę metalu
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a)

c)

b)

d)

Rys. 1. Mikrostruktura metalu napawanego drutami proszkowymi:
a) standardowy drut Op-1, b) drut doświadczalny Op-2, c) standardowy drut Op-3, d) drut doświadczalny Op-4, pow. 2400x
Fig. 1. Microstructure of flux wire surfacing by welding metal: a) standard wire Op-1, b) experimental wire Op-2, c) standard wire Op-3,
d) experimental wire Op-4, magn. 2400x

napawanego doświadczalnym drutem proszkowym
Op-4 przedstawiono na rysunku 1d.
Ta struktura, w porównaniu ze strukturą standardowego napawanego metalu 30H4V2M2FS, jest bardziej rozdrobniona, odcinków martenzytu listwowego jest zauważalnie mniej, przeważa martenzyt płytkowy. Twardość martenzytycznej matrycy wynosi
HV0,5 = 5490 MPa. Ilość austenitu szczątkowego
jest mniejsza niż przy napawaniu drutem standardowym, mikrotwardość austenitu szczątkowego wynosi
HV0,5 = 4120-4660 МPa.
Badania odporności na zmęczenie cieplne przeprowadzano na urządzeniu i wg metodyki [20], przewidującej nagrzewanie napawanej powierzchni próbki o wymiarach 40x40x40 mm palnikiem gazowym do 800°C
(plamka nagrzewania o średnicy 15 mm) i chłodzenie
strumieniem wody do 60°C. Cykle nagrzewanie-chłodzenie powtarzano do pojawienia się siatki pęknięć
w wyniku zmęczenia cieplnego. Wyniki badań przedstawiono w tablicy II.
Badania odporności na zmęczenie cieplne wykazały, że zastosowanie we wsadzie drutów proszkowych
nanowymiarowych kompozycji węglikowych zwiększa odporność napawanego metalu – wzrasta liczba

Tablica II. Odporność na zmęczenie cieplne napawanego metalu
Table II. Thermal endurance of surfaced metal

a)

b)

c)

liczba cykli cieplnych
Gatunek
drutu proszkowego

do pojawienia
się siatki
pęknięć

do początku
rozwoju siatki
pęknięć

PP-Np-35V9H3GSF (Оp-1)

60

80

PP-Np-35V9H3GSF (Оp-2)

70

100

PP-Np-30H4V2M2FS (Оp-3)

40

60

PP-Np-30H4V2M2FS (Оp-4)

60

80

Tablica III. Zużycie napawanych próbek przy tarciu metal-metal
w podwyższonej temperaturze
Table III. Metal-metal – abrasive wear of surfaced samples in increased temperature
Gatunek
drutu proszkowego

Zużycie, kg/km • 10-4
napawanej
próbki

przeciwpróbki

PP-Np-35V9H3GSF (Оp-1)

2,9705

37,7625

PP-Np-35V9H3GSF (Оp-2)

2,4589

28,1803

PP-Np-30H4V2M2FS (Оp-3)

2,7429

33,8164

PP-Np-30H4V2M2FS (Оp-4)

2,4527

17,6991

cykli nagrzewanie-chłodzenie do pojawienia się i rozwoju siatki pęknięć zmęczenia cieplnego.
Badania odporności na zużycie w warunkach tarcia ślizgowego metal-metal w podwyższonej temperaturze wykonano wg następującej metodyki: podczas
badań napawana próbka o wymiarach 10х17х40 mm
jest dociskana z siłą 171,6 N (17,5 kG) do obracającego się z prędkością 30 obr/min pierścienia–przeciwpróbki o średnicy 120 mm, wykonanego ze stali 45
i nagrzewanego podczas badań palnikiem gazowym.
Temperatura w strefie styku próbki i przeciwpróbki wynosi 600°C, czas trwania badań – 1 godzina. W trakcie badań próbka wykonuje ruchy postępowo zwrotne w płaszczyźnie pionowej, amplituda ruchów wynosi
20 mm, a częstotliwość – 62 min-1 [20]. Wyniki badań
przytoczono w tablicy III.
Badania wykazały, że zużycie metalu napawanego drutami proszkowymi ze wsadem doświadczalnym
jest mniejsze niż zużycie próbek napawanych drutami
ze wsadem standardowym. Mniejsze jest także zużycie pierścieni-przeciwpróbek, które były badane w parze z próbkami napawanymi drutami proszkowymi ze
wsadem doświadczalnym.
Jak wskazano, znaczna nierównomierność nagrzewania proszku w łuku plazmowym, możliwość dostania
się do jeziorka spawalniczego nieroztopionych cząstek
powinny wpływać na jego rozmiary, masę i temperaturę, a także na charakter krystalizacji, strukturę i właściwości napawanego metalu.
Badano strukturę proszku PG-10R6M5 różnych frakcji i jej wpływ na strukturę metalu napawanego plazmowo-proszkowo [21]. Badano strukturę proszku PG-10R6M5 frakcji minimalnego stosowanego do napawania rozmiaru 40÷50 µm (rys. 2) oraz
maksymalnego rozmiaru 250÷315 µm (rys. 3).

→
Rys. 2. Mikrostruktura cząstek proszku PG-10R6M5 o ziarnistości
50 µm: a) 200x, b) 630x, c) 2000x
Fig. 2. Microstructure of flux powder PG-10R6M5 elements with grain size 50 µm: a) 200x, b) 630x, c) 2000x
a)

b)

→

c)

→

Rys. 3. Mikrostruktura cząstek proszku PG-10R6M5 o ziarnistości
250 µm: a) 320x, b) 800x, c) 2000x
Fig. 3. Microstructure of flux powder PG-10R6M5 elements with grain size 250 µm: a) 320x, b) 800x, c) 2000x

Stwierdzono, że frakcja proszku 40÷50 µm, która krystalizuje podczas otrzymywania proszku z większą prędkością, ma bardzo drobną strukturę i z trudem identyfikuje się ją nawet przy powiększeniu 2000x
(rys. 2c). Przy takim powiększeniu w strukturze widoczne są dendryty, głównie orientowane do środka cząstki proszku i składowa eutektyczna na granicach ziaren. Struktura proszku PG-10R6M5 frakcji 200÷315 µm
charakteryzuje się ziarnem o większych wymiarach różnej orientacji, i jest zbliżona do struktury staliw szybkotnącego 10R6M5 (rys. 3b). Przy większym powiększeniu na granicach ziaren występują wydzielenia składowej eutektycznej, a wewnątrz ziaren widoczne są igły
martenzytu i austenit szczątkowy (rys. 3c).
Przeprowadzono analizę rentgenostrukturalną
proszku PG-10R6M5 różnych frakcji oraz metalu napawanego tym proszkiem metodą plazmową (tabl. IV).
Jeżeli w strukturze proszku drobnoziarnistej frakcji przeważa faza γ (jej zawartość wynosi 59,88%), to
w strukturze gruboziarnistego proszku odwrotnie, więcej jest fazy α– 55,14% (faza α składa się z martenzytu i ferrytu). W obydwu frakcjach proszku w strukturze
nie występują wydzielenia węglików prawdobodobnie
są one tak małe, że nie są wykrywane daną metodą.
W napawanym metalu następuje zwiększenie zawartości fazy α, lecz ponieważ jej zawartość była większa w proszku o większych wymiarach, to w metalu
napawanym tym proszkiem zawartość α-fazy jest także większa. W napawanym metalu pojawiają się wtrącenia węglików i ich ilość jest różna: więcej wtrąceń
węglików występuje w metalu napawanych proszkiem
drobniejszych frakcji.
Oceniając wg zawartości fazy α i γ można stwierdzić, że przy napawaniu plazmowo-proszkowym
obserwuje się określone dziedziczenie struktury
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Tablica IV. Wyniki analizy rentgenowskiej struktury proszku PG-10R6M5 różnych frakcji oraz metalu napawanego tym proszkiem
Table IV. Results of X-ray radiography analysis of flux powder PG-10R6M5 structure of different fraction and surfaced those flux powder metals
Badany
materiał

Frakcja
µm

Zawartosć fazy α, %mas.
parametr siatki а, nm

Zawartosć fazy γ, %mas.
parametr siatki а, nm

Typ i zawartość węglików, %mas.
parametry siatki а, c,nm

Proszek
PG-10R6M5

40-50

α = 40,12
а = 0,2885

γ = 59,88
а = 0,3626

–

Metal napawany
10R6M5

40-50

α = 51,57
а = 0,2882

γ = 43,36
а = 0,3610

Мо2С = 5,07
a = 0,2939; с = 0,4645

Proszek
PG-10R6M5

250-315

α = 55,14
а = 0,2897

γ = 44,86
а = 0,3624

–

Metal napawany
10R6M5

250-315

α = 62,83
а = 0,2892

γ = 34,45
а = 0,3623

Мо2С = 2,72
a = 0,2959; с = 0,4665

Tablica V. Wpływ dodatku proszku frakcji o większej ziarnistości na mikrostrukturę napawanych ściegów (podstawowa frakcja 40÷125 µm)
Table V. The influence of flux powder with higher granularity addition on the microstructure of surfaced beads (main fraction 40÷125 µm)
Lp.

Zawartość grubszej frakcji, % mas.
200÷250 µm
315÷400 µm

Natężenie
prądu, А

1

-

-

205-210

dendryty różnej długości, zorientowane w jednym kierunku

2

15

-

210-215

dendryty różnej długości, zorientowane w jednym kierunku

3

30

-

215-220

drobne dendryty o różnej orientacji i drobna siatka węglików na granicach ziaren

4

45

-

220-225

dendryty nieduże oraz duże, zorientowane do zarodków krystalizacji

5

-

15

215-220

dendryty różnej długości, zorientowane w jednym kierunku

6

-

30

220-225

drobne dendryty o różnej orientacji i drobna siatka węglików na granicach ziaren

7

-

45

225-230

Dendryty nieduże oraz duże, zorientowane do zarodków krystalizacji

proszku przez metal napawany: im więcej fazy
α w proszku, tym więcej jej w napawanym metalu oraz
w odpowiedniej proporcji zmienia się zawartość fazy γ.
Ilość proszku, która może być podawana do łuku plazmowego i topić się w nim oraz jeziorku spawalniczym,
zależy od parametrów napawania – ale nie wprost, jak
np. przy napawaniu łukowym elektrodą topliwą.
Do badania wpływu ziarnistości proszku na strukturę napawanego metalu przeprowadzono plazmowe
napawanie próbek proszkiem stali szybkotnącej PG10R6M5. Prędkość napawania – 12 m/h, prędkość podawania proszku – 4,2 kg/h. Stosowany proszek był
mieszanką frakcji drobnej (ziarnistość 40÷125 µm)
i frakcji o większej ziarnistości (składających się z dużych cząstek, grubszych) o różnym udziale (tabl. V).
Metal napawany proszkiem drobnych frakcji ma
gruboziarnistą strukturę. Dodanie do niego 15% proszku frakcji o większej ziarnistości nie powoduje szczególnych zmian struktury (tabl. V, oraz rys. 4a). Wynika
z tego, że proszek drobnych frakcji roztapia się w łuku
plazmowym i znacznie przegrzewa w jeziorku spawalniczym, w wyniku czego przy stygnięciu z wysokiej
temperatury tworzą się duże dendryty (rys. 4a).
Przy zawartości ok. 30% frakcji o ziarnistości
200÷250 µm lub 315÷400 µm struktura napawanego
metalu wyraźnie rozdrabnia się, a siatka węglików staje
się stosunkowo cienka (tabl. V, rys. 4b). Jeżeli porównywać mikrostrukturę napawanego metalu tego typu
(rys. 4b) i proszku gruboziarnistego (rys. 3b), to są one
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a)

c)

b)

d)

Rys. 4. Mikrostruktura napawanego metalu 10R6M5 (400x) przy
wprowadzeniu proszku gruboziarnistego do proszku frakcji drobnej (tabl. V): a) napawanie mieszanką nr 2, b) napawanie mieszanką nr 3, c) napawanie mieszanką nr 4, d) nieroztopiona cząstka proszku
Fig. 4. Microstructure of surfaced metal 10R6M5 (400x) with addition
of coarse grain into inferior figures (tabl. V): a) surfaced by composition 2, b) surfaced by composition 3, c) surfaced by composition 4,
d) non-molten element of flux powder

podobne. Wynika z tego, że dodatek gruboziarnistej
frakcji proszku prowadzi do sytuacji, że nie cały proszek roztapia się w łuku i jego część trafia do jeziorka
spawalniczego nie całkiem roztopiona. Temperatura jeziorka spawalniczego nie osiąga poziomu równoważnego i napawany metal w większym stopniu dziedziczy
strukturę materiału dodatkowego – proszku.
Przy dalszym zwiększeniu udziału tych frakcji do
45% zachowuje się w zasadzie charakter struktury
o różnej orientacji, lecz pojawiają się duże dendryty

rosnące od zarodków krystalizacji, które stanowią duże
cząstki proszku dotapiające się w jeziorku spawalniczym (rys. 4c). Jeżeli takie cząstki nie zdążą się całkowicie roztopić, to także występują jako zarodki krystalizacji (rys. 4d).
Charakter wpływu na strukturę napawanego metalu obydwu frakcji gruboziarnistych był w przybliżeniu
jednakowy. Jednak przy dużym udziale ≥ 45% frakcji
315÷400 µm w strukturze napawanego metalu znacznie
częściej obserwuje się nieroztopione cząstki proszku.

Wnioski
Zastosowanie w drutach proszkowych do napawania łukowego materiałów wsadowych zawierających nanowymiarowe węgliki prowadzi do rozdrobnienia struktury napoiny i bardziej równomiernego
rozkładu pierwiastków stopowych.
Stopiwo drutów proszkowych, których wsad zawiera nanowymiarowe węgliki, ma większą odporność na działanie ciepła i zużycie przy tarciu ślizgowym metal-metal.
Stwierdzono, że przy napawaniu plazmowo-proszkowym występuje efekt dziedziczenia struktury proszku PG-10R6M5 przez metal napawany: im więcej

fazy α w zastosowanym proszku, tym więcej jej też
w napawanym metalu, w odpowiedniej proporcji
zmienia się również zawartość γ-fazy w napawanym
metalu. Na wymiary ziaren i charakter krystalizacji
napawanego metalu wpływa skład frakcyjny i mikrostruktura proszku stanowiącego materiał dodatkowy.
Wpływ strukturalnej dziedziczności w największym stopniu przejawia się w tych metodach napawania, w których materiały dodatkowe nie przewodzą prądu i nie występuje bezpośrednie sprzężenie
między natężeniem prądu łuku spawalniczego a wydajnością stapiania materiału dodatkowego.
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Napawanie w regeneracji głowic
cylindrowych silników okrętowych
Surfacing by welding in the regeneration
of cylinder head of ship engine

Streszczenie

Abstract

Analizowano możliwości napawania czaszy głowicy
silnika okrętowego ze staliwa niskostopowego 13CrMo4-5
nadstopem na osnowie niklu – Inconel 625. Zbadano mikrostrukturę, skład chemiczny i fazowy napoin w funkcji
parametrów napawania i liczby warstw z zastosowaniem
mikroskopii świetlnej, skaningowej i dyfrakcji elektronowej oraz określono rzeczywiste parametry cyklu cieplnego napawania za pomocą analizy termowizyjnej. Określono skład chemiczny i fazowy zgorzelin wytworzonych
w wyniku wysokotemperaturowego utleniania napoin.

Analysis of ship motor head pad welding method of
low alloyed cast steel 13CrMo4-5 by nickel matrix superalloy Inconel 625 have been presented. Microstructure,
chemical and phase composition as a function of pad welding parameters and pads number has been investigated
using light, electron transmission microscopy, microanalysis, and electron diffraction. Real welding thermal cycle
parameters have been estimated by thermovision analysis. Chemical and phase composition of scale generated
as a result of the padding welds high temperature oxidation were determined.

Wstęp
Warunki pracy głowic siników okrętowych w środowisku spalin, cyklicznego działania dużych obciążeń mechanicznych i wysokich temperatur działających na czaszę głowicy są przyczynami złożonych procesów w ich
warstwie wierzchniej: pękania wskutek nierównomiernego rozkładu naprężeń cieplnych, czy też zużycia erozyjnego, zużycia w wyniku korozji gazowej, niszczenia
mechanicznego, np. wskutek odrywania się elementów
powierzchni czołowej tłoka. Cykliczne zmiany ciśnienia
i temperatury w atmosferze gazów spalinowych przyspieszają proces wysokotemperaturowej korozji gazowej i zmęczenia cieplnego obszaru wtryskiwacza mieszanki paliwowo-powietrznej głowicy silnika okrętowego.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
dr inż. Artur Wypych – Politechnika Poznańska.
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Wytworzenie żaroodpornych i żarowytrzymałych napoin w najbliższym otoczeniu wtryskiwacza mieszanki paliwowo-powietrznej zdecydowanie powinno powiększyć
odporność na działanie tych procesów. Zwłaszcza napawanie nadstopem na osnowie niklu obszarów wokół
wtryskiwacza mieszanki paliwowej powinno zapewnić
znaczne przedłużenie trwałości głowicy [1÷4].
Napawanie wielkogabarytowych elementów, jakimi są głowice siników okrętowych, wymaga specjalnych zabiegów technologicznych. Proces napawania
głowicy silnika okrętowego, której masa może wynosić
5000÷8000 kg, może być realizowany na wyspecjalizowanym stanowisku spawalniczym, najlepiej wyposażonym w robot spawalniczy i odchylany obrotnik o bezpiecznym udźwigu odpowiednim dla masy pojedynczej
głowicy. Oba elementy powinny być sprzężone przez jeden układ sterowania, a procedura napawania winna
ograniczać konieczność przebywania personelu bezpośrednio przy stanowisku spawalniczym [5, 6].
Duża masa głowicy wymaga długiego czasu podgrzewania przed spawaniem wynoszącego 6÷10 h

przy braku możliwości jego skrócenia w wyniku zwiększenia intensywności nagrzewania, ze względu na ryzyko wprowadzenia lokalnych przemian. Za pomocą
płaszczy termicznych z podgrzewaczami można zapewnić warunki utrzymania wymaganej temperatury
podgrzewania wstępnego do chwili rozpoczęcia napawania i utrzymanie jej w wyniku przykrycia matami termoizolującymi.

Próby napawania warstwy
wierzchniej głowic silników
okrętowych
Analizowano możliwości napawania czaszy głowicy silnika okrętowego wykonanej ze staliwa chromowo
- molibdenowego 13CrMo4-5 o składzie chemicznym:
C – 0,16%, Mn – 0,645%, Si – 0,19%, P – 0,012%,
S – 0,015%, Cr – 0,94%, Mo – 0,47%, Cu – 0,19%,
Al – 0,019% drutem pełnym o średnicy 1,2 mm z żaroodpornego nadstopu na osnowie niklu Inconel 625
o składzie chemicznym: Ni – osnowa, Cr – 22%, Mo – 9%,
Nb – 3,3%, Fe – 1%, Si – 0,2%, Mn – 0,2%, C – 0,02%.
Zastosowanie zróżnicowanych parametrów napawania Inconelu 625 na podłożu staliwa 13CrMo4-5
uwarunkowało wystąpienie różnych właściwości wytworzonych napoin. Podstawowym parametrem określającym te różnice jest zawartość w napoinach pierwiastków pochodzących z podłoża. Udział materiału
podłoża jest określany przede wszystkim zawartością
żelaza w napoinie. Takie uproszczenie jest możliwe,
ponieważ żelazo jest głównym składnikiem materiału
podłoża. Zwiększanie zawartości pierwiastków pochodzących z podłoża powoduje obniżanie odporności na
warunki pracy napoiny [7, 8]. Celowy jest więc dobór
warunków napawania zapewniających jak najmniejszy
udział składników stopowych podłoża w napoinie.
W celu określenia parametrów zapewniających najlepsze właściwości napoin wykonano kilka serii prób
z zastosowaniem zróżnicowanych parametrów napawania. Zastosowano trzy poziomy ilości wprowadzonego
ciepła napawania: Q = 300, 620, 2100 J/mm i atmosferę
argonu. Temperatura podgrzewania wstępnego wynosiła 250°C. Zastosowanie wymienionych warunków napawania wprowadziło znaczące zmiany geometrii, składu
chemicznego napoin oraz szerokości strefy wpływu ciepła w materiale podłoża.
Wytworzono napoiny wielowarstwowe. W napawaniu wielowarstwowym materiałem podłoża dla kolejnej
napoiny jest poprzednia warstwa napoiny, stąd można się spodziewać znacznej redukcji pierwiastków pochodzących z podłoża w kolejnych warstwach napoin. Dla wszystkich ilości wprowadzonego ciepła napawania wytworzono napoiny trójwarstwowe. Jedynie dla
Q = 300 J/mm wytworzono napoiny czterowarstwowe.
Zwiększona liczba warstw podczas napawania z ilością
wprowadzonego ciepła napawania Q = 300 J/mm spowodowana była koniecznością wypełnienia rowka [7].

Cykl cieplny napawania
Warunki kontroli cyklu cieplnego napawania wielkogabarytowych elementów uzasadniają zastosowanie w pomiarach bezstykowej metody termowizyjnej,
co umożliwia obserwację rozkładu temperatury w całej
masie głowicy w czasie rzeczywistym [8÷10].
Termowizyjną analizę cyklu cieplnego napawania
wykorzystano do wyznaczenia czasów pozostawania
złącza w zakresie temperatur przemian strukturalnych
przy parametrach napawania Q = 620 J/mm, Ar oraz
Q = 2100 J/mm, Ar. Na podstawie danych literaturowych i analizy wykresów CTP zastosowanych materiałów rodzimego i dodatkowego określono, że dla materiału podłoża 13CrMo4-5 jest to temperatura zawarta
w przedziale 800÷500°C, a dla Inconelu 625 – temperatury 1100÷ 600°C. Wyznaczony na podstawie analizy termowizyjnej czas t8-5 materiału podłoża 13CrMo4-5
wynosi 1,4 s dla napawania gdzie Q = 620 J/mm, atmosfera – argon, a dla napawania gdzie Q = 2100 J/mm, atmosfera – argon, czas t8-5 wynosi 4,7 s. (rys. 1÷3). Ponadto wyznaczony termowizyjnie cykl cieplny napawania umożliwia oszacowanie czasu oczekiwania na uzyskanie temperatury międzyściegowej 250÷260°C.

Rys. 1. Krzywa przebiegu chłodzenia podłoża dla napoiny o parametrach Q = 2100 J/mm, atmosfera – argon; 1÷4 – czasy wykonania kolejnych napoin [8÷10]
Fig. 1. The substrate cooling curve for padding weld with process parameters Q = 2100 J/mm, the atmosphere – argon, points 1÷4 – the
successive padding welds deposit execution times [8÷10]

Rys. 2. Czas t8-5 chłodzenia w zakresie przemian fazowych materiału rodzimego – staliwa 13CrMo4-5, ilość wprowadzonego ciepła napawania: Q = 620 J/mm i Q = 2100 J/mm, Ar [8÷10]
Fig. 2. Cooling time t8-5 in the base metal phase transitions – steel
13CrMo4-5, the amount of pad welding heat input: Q = 620 J/mm and
Q = 2100 J/mm, Ar [8÷10]
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Rys. 6. Widok i dyfrakcja elektronowa węglika M23C6 na tle
osnowy γ w napoinie trójwarstwowej, wytworzonej z ilością wprowadzonego ciepła
Q = 2100 J/mm w atmosferze argonu, pow. 27 500x
Fig. 6. View and electron diffraction of M23C6 carbide in the
matrix γ background in three-layer padding weld, prepared
with the amount of heat input
Q = 2100 J/mm in argon atmosphere, magn. 27 500x

Rys. 3. Czas t11-5 chłodzenia w zakresie przemian fazowych napoiny – Inconel 625, ilość wprowadzonego ciepła napawania:
Q = 620 J/mm i Q = 2100 J/mm, Ar [8÷10]
Fig. 3. Cooling time t11-5 in the padding weld phase transitions - Inconel 625, the amount of pad welding heat input: Q = 620 J/mm and
Q = 2100 J/mm, Ar [8÷10]

Mikrostruktura napoin
Mikrostrukturę warstw charakteryzuje występowanie typowego dla napawania dendrytycznego układu
roztworu stałego γ obecnego zarówno po napawaniu
jedno-, jak i wielowarstwowym (rys. 4). W napoinach
zidentyfikowano dodatkowo w wyniku analizy XRD

obecność roztworów stałych CrFeNi oraz FeNi występujących w każdym z wariantów napawania (rys. 5).
Niewielki, niewykrywalny metodą XRD, udział węglika M23C6 w napoinie potwierdzono w wyniku dyfrakcji
elektronowej (rys. 6).

Skład chemiczny napoin

Rys. 4. Mikrostruktura napoiny trójwarstwowej, wytworzonej z ilością
wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm w atmosferze argonu; dendryty fazy γ powstałe w wyniku krystalizacji; próbki pobrano z głębokości 2 mm pod powierzchnią lica
Fig. 4. Three-layer padding weld microstructure produced with the
amount of heat input Q = 2100 J/mm in the argon atmosphere; dendrites γ phase formed by crystallization, sampled from a depth of
2 mm below the face

Badania składu chemicznego napoin wykonano
metodą mikroanalizy rentgenowskiej punktowej. Zawartość żelaza, pochodzącego z materiału rodzimego,
na powierzchni lica napoin trójwarstwowych wykonanych w atmosferze argonu, wynosi 0,66% wagowych
dla napoin o parametrach Q = 620 J/mm oraz wynosi
2,29% wag. dla napoin o parametrach Q = 2100 J/mm.
Podobne zależności wykazują napoiny wykonane w atmosferze dwutlenku węgla. Udział żelaza w napoinach
zwiększa się ze wzrostem ilości wprowadzonego ciepła napawania (tabl. I).
Tablica I. Skład chemiczny napoin jedno- i wielowarstwowych
Table I. Chemical composition of one- and multilayer padding welds

Składnik

Ilość wprowadzonego ciepła napawania Q, J/mm
300
300
620
620
2100
2100
Nr warstwy w napoinie
I
IV
I
III
I
III
Średnia zawartość składnika w warstwie, % wag.

Rys. 5. Dyfraktogram napoiny trójwarstwowej wytworzonej z ilością wprowadzonego ciepła Q = 2100 J/mm w atmosferze argonu;
1 – CrFeNi, 2 – FeNi
Fig. 5. Diffraction pattern of three-layer padding weld produced with
the amount of heat input Q = 2100 J/mm in an argon atmosphere,
1 – CrFeNi, 2 – FeNi
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Cr
Fe
Ni
Si
Ti
Mo
Nb

23,9
2,3
56,3
0,1
0,1
13,8
3,4

23,8
0,2
58,3
0,1
0,1
14,1
3,3

18,5
23,4
40,8
0,2
0,1
16,9
< 0,1

23,3
0,7
55,9
0,1
0,2
15,3
4,3

19,7
17,4
44,2
0,2
0,1
13,9
4,4

23,6
2,3
55,8
0,1
0,1
14,2
3,9

Napawanie z najmniejszą ilością wprowadzonego ciepła napawania, Q = 300 J/mm powoduje udział
żelaza – głównego składnika podłoża w napoinie na
średnim poziomie 7%. Napawanie z największą ilością
wprowadzonego ciepła napawania, Q = 2100 J/mm, powoduje udział żelaza w napoinie na średnim poziomie
21% i jest on mniejszy niż w napoinach z Q = 630 J/mm
gdzie wartość ta wynosi 28%. Zmniejszony udział podłoża w napoinie wysokoenergetycznej wynika z dużej
prędkości podawania drutu podczas napawania i wywołanej tym dużej wysokości nadlewu.

Tablica II. Względna zmiana masy próbek podczas utleniania
w zakresie temperatury 850÷930oC w czasie 60 h
Table II. Relative weight change of samples during oxidation in the
temperature range 850÷930°C during 60 hours
Ilość wprowadzonego
ciepła napawania Q

Miejsce pobrania
próbki

Przyrost masy,
mg/ mm2

13CrMo4-5 – materiał rodzimy przed napawaniem

powierzchnia
głowicy silnika

0,1700 (po 8 h)

Inconel 625 – materiał dodatkowy przed napawaniem

drut elektrodowy

Q = 2100 J/mm
Q = 620 J/mm

Wyniki wysokotemperaturowego
utleniania napoin
Badania wysokotemperaturowego utleniania napoin wykonano metodą termowagową w zakresie temperatury 850÷930oC w czasie 60 h. Najmniejszą odpornością na wysokotemperaturowe utlenianie wykazał się
w tych warunkach materiał podłoża, który z dużą szybkością pokrywał się warstwą zgorzeliny tlenkowej. Grubość warstwy zgorzeliny wynosiła 410 µm po 8 h ekspozycji w warunkach utleniania.
Największą odpornością na wysokotemperaturowe utlenianie charakteryzował się materiał dodatkowy
– Inconel 625.

A

B

Rys. 7. Obraz EDS zgorzeliny powstałej na powierzchni staliwa
13CrMo4-5, grubość zgorzeliny – 410 µm; A – zgorzelina, B – podłoże
Fig. 7. EDS image of scale formed on the surface of steel 13CrMo4-5,
the thickness of the scale – 410 µm; A scale, B – substrate

A

Q = 620 J/mm

lico napoiny
trójwarstwowej
lico napoiny
trójwarstwowej
lico napoiny
jednowarstwowej

0,0031
0,0069
0,0048
0,2205

Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie napoin była mniejsza niż materiału dodatkowego i znacznie większa niż materiału podłoża (tabl. II).
Wytworzenie napoiny wielowarstwowej zdecydowanie zwiększa odporność na utlenianie, czego efektem
jest wytworzona zgorzelina o grubości 5 µm w czasie
ekspozycji wynoszącym 60 h (rys. 7, 8, tabl. II).

Skład chemiczny
i struktura zgorzelin
Badania składu chemicznego zgorzelin wykonano
metodą mikroanalizy rentgenowskiej punktowej. Skład
chemiczny zgorzelin wykazuje największy udział chromu niezależnie od ilości wprowadzonego ciepła napawania (tabl. III).
Rentgenowska analiza strukturalna utworzonych
zgorzelin wykazała, że składnikiem zgorzelin utworzonych na napoinach wykonanych w osłonie argonu, jest związek Cr2O3 oraz spinel NiCr2O4 (rys. 9). Dobra przyczepność zgorzeliny do podłoża zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną. W przypadku żadnej napoiny zgorzelina nie odpadła od utlenianej powierzchni.
Odpadnięcie zgorzeliny od podłoża nastąpiło jedynie
w przypadku utleniania materiału podłoża.

B

Rys. 8. Obraz EDS zgorzeliny na powierzchni lica napoiny trójwarstwowej wytworzonej z ilością wprowadzonego ciepła
Q = 2100J/mm, grubość zgorzeliny – 5 µm; A – zgorzelina, B – podłoże
Fig. 8. EDS image scale on the surface of the three-layer padding
weld face formed with heat input Q = 2100J/mm, scale thickness
– 5 mm; A – scale, B – substrate

Rys. 9. Dyfraktogram zgorzeliny utworzonej na powierzchni lica napoiny trójwarstwowej wytworzonej z ilością wprowadzonego ciepła
Q = 2100J/mm w atmosferze argonu; 1 – Cr2O3, 2 – NiCr2O4
Fig. 9. Diffraction pattern of the scale formed on the surface of three-layer padding weld face produced with the amount of heat input
Q = 2100 J/mm in the argon atmosphere; 1 – Cr2O3, 2 – NiCr2O4
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Tablica III. Skład chemiczny zgorzelin powstałych na materiale rodzimym, materiale dodatkowym i na powierzchni napoin jedno- i wielowarstwowych
Table III. Chemical composition of scale formed on the base material, the filler material and on the surface of single-and multilayer padding welds
Napoina
Ilość wprowadzonego ciepła napawania Q, J/mm
Składnik

Materiał rodzimy
przed napawaniem

620

Materiał dodatkowy
przed napawaniem

620

2100

nr warstwy w napoinie
I

III

III

średnia zawartość składnika w warstwie, % wag.
Cr

-

69,7

72,7

77,1

63,7

Fe

84,5

0,3

2,9

0,1

0,7

Ni

-

5,4

1,2

1,3

6,0

O

14,9

19,3

14,6

18,9

17,5

Si

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ti

-

1,3

0,3

0,1

0,2

Mo

-

0,8

0,4

< 0,1

1,2

Nb

-

0,6

1,3

< 0,1

6,4

Wnioski
Zastosowanie napawania wielowarstwowego zapewnia zmniejszenie ilości pierwiastków pochodzących z materiału rodzimego, ponieważ
dla każdej następnej warstwy napoiny podłożem
jest poprzednia.
Odporność na korozję gazową napoin z nadstopu Inconel 625 na stali 13CrMo4 wzrasta ze wzrostem liczby ściegów w wyniku zmniejszania się
w kolejnych ściegach zawartości pierwiastków sprzyjających korozji, pochodzących z materiału podłoża.

Zgorzelina zawiera głównie pierwiastki takie jak
żelazo, nikiel, tlen i w zdecydowanie największej ilości chrom.
Zgorzelina utworzona na napoinie w wyniku procesu utleniania składa się z tlenków Cr2O3, oraz
NiCr2O4.
Największą odpornością na wysokotemperaturowe utlenianie cechują się napoiny wielowarstwowe
wykonane z małą ilością wprowadzonego ciepła napawania – Q = 620 J/mm.
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Andrzej Gruszczyk

Kształtowanie struktury napoin
żeliwnych przez podwyższenie
ich zdolności do grafityzacji
The structure forming of cast iron padding welds
by increasing the capacity for graphitization
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczących
grafityzacji zachodzącej w warunkach szybkiego chłodzenia napoin żeliwnych. Wykazano, że przez oddziaływanie na właściwości fizykochemiczne ciekłego żeliwa w jeziorku spawalniczym można efektywnie wpływać na proces grafityzacji, strukturę i właściwości uzyskanych napoin. Grafityzacji napoin sprzyja wprowadzenie do ciekłego jeziorka spawalniczego właściwych ilości podstawowych składników grafityzujących, heterogenicznych zarodków grafityzacji oraz składników obniżających napięcie powierzchniowe ciekłego metalu. Jest
to sposób, który pozwala na uzyskanie metodą napawania łukowego elektrodami rurkowymi, bez podgrzania
wstępnego, napoin o strukturze i właściwościach zbliżonych do właściwości żeliwa szarego.

Wstęp
Napawanie jest podstawową technologią naprawy wad odlewów żeliwa szarego. Dotyczy to głównie małych wad powstających w procesie odlewania.
W większości przypadków proces ten prowadzony jest
na zimno z zastosowaniem plastycznych spoiw niklowych lub stopów Ni-Fe i Ni-Cu [1]. Napoiny uzyskane
w ten sposób istotnie różnią się składem chemicznym
i strukturą od napawanego podłoża i nie zawsze spełniają stawiane im wymagania jakościowe. Nie są np. dopasowane kolorem do koloru żeliwa, zarówno po napawaniu, obróbce mechanicznej, jak i po korozji. Metoda
ta nie spełnia również często kryteriów ekonomicznych
ze względu na wysoki koszt spoiw na osnowie niklu.
W tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy możliwe jest
opracowanie metod i tanich materiałów dodatkowych,
Dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, Prof. PŚ
– Politechnika Śląska.

Abstract
The article presents the results of the graphitization
occurs under conditions of rapid cooling of cast iron padding welds. It shows that the effects on the physicochemical properties of liquid cast iron in the weld pool can
effectively influence the graphitization process, structure
and properties of the padding welds. Supplying the liquid
weld pool appropriate quantities of basic graphitization
ingredients, heterogeneous graphitization nucleus and
elements which reduce the surface tension of liquid metal favour graphitization in the padding welds. It is a way
that allows to produce free of defects on the structure and
padding weld properties similar to the properties of cast
iron padding weld by arc electrodes without pre-heating.

pozwalających na uzyskanie, przy napawaniu na zimno, napoin o właściwościach i strukturze zbliżonej do
struktury napawanego materiału.
Tradycyjny sposób spawania żeliwa szarego, pozwalający uzyskać strukturę i właściwości połączeń
zbliżone do właściwości materiału spawanego, polega na ograniczeniu prędkości chłodzenia ciekłego metalu i złącza w stanie stałym. W warunkach spawania
jest to zabieg uciążliwy i energochłonny. Wymaga podgrzania wstępnego odlewów żeliwnych do temperatury
rzędu 650oC, wykonania połączenia w tej temperaturze
i następnie bardzo wolnego chłodzenia. Jako materiały dodatkowe stosuje się pręty żeliwne (spawanie gazowe) lub elektrody otulone o składzie żeliwa szarego
z nieco podwyższoną zawartością podstawowych składników sprzyjających grafityzacji, tzn. węgla 3,0÷3,5%
i krzemu 3÷4% oraz dodatkami niklu 0,3÷0,6% i fosforu 0,2÷0,5% [2-5]. Jest to tzw. spawanie na gorąco.
Ciekłe żeliwo jeziorka spawalniczego krzepnie wtedy
w układzie stabilnym i spoina uzyskuje strukturę żeliwa szarego, a w SWC nie dochodzi do utwardzenia
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związanego z wysoką zawartością w żeliwie węgla
i hartowaniem. W czasie spawania na gorąco czynnikiem decydującym o krystalizacji spoin z zarodkowaniem i wzrostem kryształów grafitu (grafityzacji) jest
ograniczona szybkość stygnięcia. Nie jest to jednak jedyny sposób oddziaływania na przebieg krystalizacji
żeliw.
Zdolność żeliwa do grafityzacji jest jedną z charakterystycznych cech ciekłego metalu, związaną z jego właściwościami fizykochemicznymi [2]. O jego stanie decyduje zarówno skład chemiczny, jak i parametry przebiegu procesów metalurgicznych, temperatura przegrzania, czas wytrzymania ciekłego żeliwa w wysokiej
temperaturze itp. Fizykochemiczny stan ciekłego żeliwa
charakteryzują jego właściwości: lepkość, napięcie powierzchniowe, napięcie międzyfazowe na granicy fazy
ciekłej i grafitu, obecność uporządkowanych kompleksów atomów oraz wtrąceń niemetalicznych. Cechy te
determinują skłonność żeliwa do przechłodzenia oraz
do zarodkowania i wzrostu kryształów grafitu, co ma
wpły na proces krystalizacji żeliwa [2]. Wykorzystuje się
to w praktyce wytwarzania żeliw wysokojakościowych.
W mniejszym stopniu zwraca się uwagę na te zagadnienia w czasie spawania i napawania żeliw.
Z istoty procesu spawania wynikają duże prędkości chłodzenia złączy, co z powodu grafityzacji jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Z drugiej strony procesy spawalnicze stwarzają niewykorzystane do tej pory możliwości oddziaływania na właściwości fizykochemiczne ciekłego żeliwa w jeziorku spawalniczym,
co sprzyja grafityzacji. Wiąże się to z wyborem rodzaju
i ustaleniem w spoinach optymalnej z punktu widzenia
grafityzacji zawartości:
– podstawowych składników stopowych sprzyjających grafityzacji,
– modyfikatorów grafityzujących,
– heterogenicznych zarodków grafityzacji,
– składników wpływających na powierzchniowe właściwości ciekłego metalu.

Przebieg badań
Podstawowe badania związane z doborem optymalnych właściwości fizykochemicznych stopiw do napawania żeliwa szarego wykonano z użyciem otulonych elektrod rurkowych. Mają one budowę podobną do otulonych, ale ich rdzeń elektrody stanowi cienkościenna rurka stalowa o średnicy 6÷12 mm i długości 350÷500 mm,
wypełniona głównie stopowymi składnikami metalicznymi. Zewnętrzna powierzchnia rurek pokryta jest otuliną
wytwarzaną najczęściej metodą maczania (rys. 1). Ze
względu na znaczny udział proszkowego wypełnienia
w ogólnej masie elektrod, otulone elektrody rurkowe zapewniają możliwość uzyskania jednowarstwowych napoin o bardzo wysokiej zawartości składników stopowych. Stabilne jarzenie się łuku elektrycznego uzyskuje się przy niższych wartościach prądu niż przy napawaniu elektrodami otulonymi tej samej grubości.
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Rys. 1. Otulona elektroda rurkowa
Fig. 1. Tube covered electrode

Ogranicza to głębokość wtopienia i ogólną ilość ciepła
wprowadzoną do elementu napawanego. Sprzyja też
efektywnemu wykorzystaniu składników stopowych i obniżeniu poziomu naprężeń. Otulone elektrody rurkowe
stosowane były do tej pory tylko do napawania utwardzającego [6, 7].
Próby napawania prowadzono wykonanymi w warunkach laboratoryjnych otulonymi elektrodami rurkowymi o średnicy 9 mm z otuliną zasadową lub rutylową grubości ok. 2 mm oraz elektrodami rurkowymi bez otuliny w atmosferach ochronnych i bez osłony gazowej [8, 9]. Procentowy udział masy proszkowych składników rdzenia do masy elektrody bez otuliny mieścił się w zakresie 50÷65%. Napawano płyty
z żeliwa szarego o grubości 8, 22 i 34 mm bez podgrzania wstępnego i z podgrzaniem do temperatury 300oC.
Na powierzchni płyt wykonywano napoiny punktowe,
stapiając każdorazowo ok. 100 mm elektrody, prądem
stałym o natężeniu 180÷260 A, (+) na elektrodzie. Wykonano również napoiny naprawcze symulowanych
wad powierzchniowych. Oceniano stabilność jarzenia
łuku elektrycznego, formowanie napoin, sposób stapiania elektrody, liczbę rozprysków itp. Uzyskane napoiny poddano badaniom metalograficznym makro i mikroskopowym oraz pomiarom twardości. Na właściwości fizykochemiczne ciekłego metalu jeziorka spawalniczego wpływano przez:
– zmiany zawartości podstawowych składników stopowych sprzyjających grafityzacji, tzn. węgla i krzemu,
– wprowadzenie do ciekłego metalu modyfikatora
w postaci żelazostopu Fe-Ca-Si,
– wprowadzenie do ciekłego metalu heterogenicznych zarodków krystalizacji,
– zmianę
zawartości
składników
aktywnych
powierzchniowo.

Wpływ węgla i krzemu na strukturę
napoin i właściwości spawalnicze
otulonych elektrod rurkowych
Węgiel i krzem jako podstawowe składniki stopowe sprzyjające grafityzacji żeliw szarych stanowiły znaczną część proszkowego rdzenia otulonych
elektrod rurkowych. Wstępne badania polegały na

a)

b)

c)

Rys. 2. Typowe mikrostruktury napoin wstępnej serii badań: a) żeliwo połowiczne z grafitem płatkowym, HV30 = 300, pow. 200x, Nital,
b) żeliwo połowiczne z grafitem drobnym, HV30 = 290, pow. 200x,
Nital, c) żeliwo połowiczne z grafitem kulkowym, HV30 = 724, pow.
50x, Nital
Fig. 2. Typical microstructures of padding welds in preliminary
series of research: a) mottled cast iron with flake graphite,
HV30 = 300, magn. 200x, Nital; b) mottled cast iron with fine graphite, HV30 = 290, magn. 200x, Nital, c) mottled cast iron with modular
graphite HV30 = 300, magn. 50x, Nital

ocenie wpływu zawartości węgla w postaci grafitu
i krzemu oraz proporcji między tymi składnikami na
właściwości spawalnicze otulonych elektrod rurkowych oraz twardość i strukturę napoin wykonanych
tymi elektrodami. Próby napawania płyt żeliwnych
o grubości 22 mm prowadzono elektrodami z otuliną zasadową bez podgrzania wstępnego. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości grafitu w rdzeniu otulonych elektrod rurkowych pogarszają się ich właściwości spawalnicze. Wynikało to z tego, że proszkowy rdzeń z wysoką zawartością grafitu stapiał się wolniej niż stalowa rurka. Prowadziło to do zakłóceń jarzenia się łuku elektrycznego, nieprawidłowego formowania napoin i rozprysków (rys. 5a). Ilość grafitu i krzemu oraz proporcje między tymi składnikami
w proszkowym rdzeniu elektrod istotnie wpływały również na twardość i strukturę wykonanych napoin. Typowe mikrostruktury napoin uzyskanych w tej serii
badań przedstawiono na rysunku 2.

Wpływ modyfikatorów
grafityzujących
na strukturę napoin
Podstawowym modyfikatorem grafityzującym, stosowanym w badaniach, był wapń w postaci żelazostopu Fe-Ca-Si. Niewielkie, zmienne ilości tego składnika
dodawano do proszkowych wypełnień elektrod. Wykonano cztery serie elektrod testowych i przeprowadzono próby napawania na zimno. Badano mikrostrukturę i twardość uzyskanych napoin. W zakresie stosowanych w badaniach stężeń Fe-Ca-Si nie stwierdzono pozytywnego wpływu Ca na postać i ilość tworzącego się
w napoinach grafitu. Wyższe zawartości Fe-Ca-Si wyraźnie pogarszały strukturę napoin i podwyższały ich
twardość (rys. 3).

Rys. 3. Struktura napoiny wykonanej otuloną elektrodą rurkową
z wysoką zawartością Fe-Ca-Si,
HV30 = 680, pow. 50x, Nital
Fig. 3. Structure of padding weld
made using tube covered electrode with Fe-Ca-Si, HV30 = 680,
magn. 50x, Nital

Rys. 4. Postać grafitu w napoinie
wykonanej elektrodą zawierającą
dodatki spełniające funkcję heterogenicznych zarodków grafityzacji, HV30 = 229, pow. 50x
Fig. 4. Form of graphite in the
padding weld made using electrode with additives containing
heterogeneous
graphitization
nucleus, HV30 = 229, magn. 50x

Wpływ heterogenicznych
zarodków grafityzacji
na strukturę napoin
Heterogeniczne zarodki grafityzacji wprowadzano
do proszkowych rdzeni elektrod w postaci proszków.
Dla części wymienionych składników zmieniano również ich granulację. Stwierdzono, że efektywność oddziaływania wprowadzonych dodatków jako zarodków
krystalizacji jest różna i w dużym stopniu zależy od
wielkości cząstek wprowadzanych do ciekłej kąpieli jeziorka spawalniczego. Korzystne oddziaływanie heterogenicznych zarodków grafityzacji polega na tworzeniu się znacznej ilości drobnych wydzieleń grafitu bez
podwyższania twardości osnowy (rys. 4).

Wpływ powierzchniowych
właściwości ciekłego metalu
na przebieg napawania
i strukturę napoin
Na napięcie powierzchniowe ciekłego metalu
w procesie napawania otulonymi elektrodami rurkowymi wpływano przez zmiany składu chemicznego proszkowych rdzeni elektrod i otulin oraz dobór odpowiednich atmosfer gazowych w czasie napawania elektrodami rurkowymi bez otuliny. Stwierdzono, że wysokie
napięcie ciekłego metalu pogarsza nie tylko formowanie i odgazowanie napoin, ale sprzyja również sferoidyzacji grafitu i krzepnięciu osnowy w układzie metastabilnym, co znacznie podwyższa ich twardość (rys. 3).
Zastosowanie środków obniżających napięcie powierzchniowe ciekłego metalu poprawiło właściwości
spawalnicze elektrod oraz ułatwiło napawanie i formowanie napoin. Umożliwiło również uzyskanie napoin
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a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Napoiny punktowe wykonane otulonymi elektrodami rurkowymi: a) nieprawidłowe formowanie napoiny, b) napoina wykonana elektrodą rurkową bez otuliny w powietrzu, c) napoina wykonana otuloną
elektrodą rurkową z właściwie dobranym składem chemicznym rdzenia i zastosowaniem środków obniżających napięcie powierzchniowe
ciekłego metalu, HV30 = 212, d) makrostruktura napoiny punktowej
Fig. 5. Point padding weld made using tube covered electrode:
a) incorrect shape of padding weld, b) padding weld made using
tube electrode without covering in the air, c) padding weld made
using tube covered electrode with correct chemical composition and
with the use of surface tension decreasing medium of liquid metal,
HV30 = 212, d) macrostructure of point padding weld
a)

b)

lepszymi właściwościami charakteryzowały się elektrody z otuliną zasadową. Dla porównania wykonano również próby napawania elektrodami rurkowymi bez otuliny i bez osłony gazowej (rys. 5b). Różnice struktury
i twardości napoin wykonanych otuloną elektrodą rurkową z otuliną zasadową i elektrodą rurkową bez otuliny
w atmosferze powietrza przedstawiono na rysunku 6.

Naprawa powierzchniowych wad
odlewniczych z zastosowaniem
otulonych elektrod rurkowych
Napawanie żeliwa szarego na zimno wiąże się
z utwardzeniem SWC wynikającym z hartowania i tworzenia się warstwy zabielonej. Istotny wpływ na twardość SWC płyt napawanych bez podgrzania wstępnego miała ich grubość. Przy napawaniu płyt o grubości
34 mm utwardzenie w SWC osiągnęło 700 HV1. Przy
napawaniu bez podgrzania wstępnego płyty o grubości
8 mm maksymalna twardość SWC niewiele przekroczyła 300 HV1 (rys. 7).
Mimo utwardzenia SWC przy napawaniu na zimno ani w napoinach, ani w obszarach przyległych do
napoin wykazujących korzystną strukturę i niską twardość nie zaobserwowano pęknięć (rys. 5d). Utwardzenie SWC utrudnia jednak obróbkę skrawaniem naprawionego obszaru odlewu, dlatego próby naprawy wad
odlewniczych prowadzono bez podgrzania i z podgrzaniem wstępnym do temperatury 300oC.
Do napawania wytypowano odlewy żeliwne o strukturze żeliwa szarego. Na powierzchni napawanych elementów wykonano symulacyjnie obróbką skrawaniem
różnej wielkości wady powierzchni. Próby te wykazały,
że istotny wpływ na przebieg napawania i jakość uzy-

Rys. 6. Wpływ otuliny na postać grafitu i twardość napoin wykonanych elektrodami rurkowymi: a) elektroda otulona zasadowa, grafit
punktowy i płatkowy, HV30 = 212, zgład nietrawiony, b) elektroda bez
otuliny, grafit płatkowy, HV30 = 314, pow. 100x, zgład nietrawiony
Fig. 6. The influence of covering on the graphite shape and hardness of padding welds made using tube electrodes: a) basic covered electrode, fine and flake graphite, HV30 = 212, non-etching,
b) electrode without covering, flake graphite, HV30 = 314, magn.
100x, non-etching

o strukturze i właściwościach zbliżonych do właściwości żeliwa szarego. Na rysunku 5c przedstawiono
wynik napawania na zimno płyty żeliwnej o grubości
22 mm z zastosowaniem środków obniżających napięcie powierzchniowe ciekłego metalu. Średnia twardość
na przeszlifowanej powierzchni napoiny kształtowała
się na poziomie 212 HV30.
Istotny wpływ na przebieg napawania, właściwości ciekłego metalu i strukturę uzyskanych napoin miał
również rodzaj i skład chemiczny otulin elektrod rurkowych. Próby napawania otulonymi elektrodami rurkowymi rutylowymi i zasadowymi wykazały, że znacznie
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Rys. 7. Rozkład twardości HV1 w napoinie, SWC i materiale rodzimym po napawaniu otulonymi elektrodami rurkowymi płyt żeliwnych
o grubości 8 i 34 mm bez podgrzania wstępnego
Fig. 7. Hardness distribution in the padding weld, HAZ and base material after tube electrodes surfacing of 8 and 34 mm cast iron plates
without preheating

Rys. 8. Makrostruktura odlewu w miejscu usunięcia wady powierzchniowej metodą napawania z podgrzaniem wstępnym do temperatury
300oC (a) oraz postać grafitu w napoinie, pow. 500x (b). Twardość na
powierzchni napoiny HV30 = 239
Fig. 8. Macrostructure of cast in the place of defect remove using the
surfacing method and preheated up to 300oC (a) and the form of graphite in the padding weld, magn. 500x (b). Hardness of the surface
of padding weld is HV30 = 239

skanych napoin ma napawane podłoże. Niepowodzeniem zakończyły się próby usuwania wad odlewów żeliwnych o niskiej czystości metalurgicznej. Dotyczyło
to np. prób napawania naddatków technologicznych
(nadlewów), gdzie duża ilość gazów zawartych w napawanym podłożu powodowała burzenie się ciekłego
metalu w jeziorku spawalniczym. W napoinach występowały wady w postaci porów i pęcherzy oraz zauważono tendencję do oddzielania się napoin od napawanego podłoża.
Typowy wynik naprawy odlewu żeliwnego o grubości ścianki 25 mm z podgrzaniem wstępnym do 300oC,
przedstawiono na rysunku 8. Podgrzanie wstępne ułatwiało formowanie napoin w podolnej pozycji napawania, jednak w niektórych przypadkach, towarzyszący podgrzaniu wysoki stopień wymieszania stopiwa z podłożem, wpływał niekorzystnie na strukturę
i twardość napoin.

Podsumowanie
Próby napawania otulonymi elektrodami rurkowymi wykazały, że składnikiem istotnie wpływającym
na właściwości spawalnicze i właściwości napoin wykonanych otulonymi elektrodami rurkowymi jest grafit. Wraz ze wzrostem jego ilości w proszkowym rdzeniu elektrod pogarszają się ich właściwości spawalnicze (rys. 5a). Zmieniając ilość i proporcje między zawartością grafitu i krzemu w proszkowych rdzeniach
elektrod, można uzyskać napoiny różniące się znacznie ilością i kształtem wydzielonego grafitu. Napoiny
wykonane elektrodami z różną zawartością krzemu
i grafitu miały strukturę żeliwa połowicznego, a twardość ich zmieniała się w zakresie 290÷724 HV30 (rys.
2). Stwierdzono, że z występowaniem grafitu kulkowego wiąże się zwykle krzepnięcie osnowy napoiny w
układzie metastabilnym i znaczne utwardzenie napoin (rys. 2c).

Nie powiodły się próby wprowadzenia do ciekłego
metalu jeziorka spawalniczego modyfikatora grafityzującego w postaci Fe-Ca-Si. Modyfikatory swą skuteczność w żeliwie wykazują przy śladowych zawartościach. W warunkach napawania otulonymi elektrodami rurkowymi trudno było precyzyjnie ustalić zawartości modyfikatora dostosowane do składu chemicznego ciekłego jeziorka żeliwa. W przeprowadzonych próbach zawartość wapnia była zbyt wysoka,
a wpływa on na właściwości żeliwa jak zwykły składnik stopowy. Doprowadziło to do pogorszenia właściwości napoin (rys. 3). Znacznie łatwiejsze i praktyczniejsze jest wprowadzenie do jeziorka ciekłego metalu heterogenicznych zarodków grafityzacji. Stosowane
w badaniach materiały wykazywały różną skuteczność
oddziaływania jako zarodki grafityzacji. Część z nich
pogarszała właściwości napoin. Pozostałe korzystnie
wpływały na postać i ilość wydzielonego w napoinach
grafitu (rys. 4).
Ważnym czynnikiem wpływającym na właściwości spawalnicze elektrod oraz przebieg grafityzacji
i twardość napoin wykonanych otulonymi elektrodami rurkowymi okazało się napięcie powierzchniowe
ciekłego metalu jeziorka spawalniczego. Na wartość
napięcia powierzchniowego ciekłego metalu można
wpływać zarówno przez zmiany składu chemicznego proszkowego rdzenia elektrody otuliny, jak i przez
zastosowanie specjalnych atmosfer gazowych, w których odbywa się napawanie elektrodami rurkowymi
bez otulin. Istotny wpływ na właściwości elektrod wywierały również stosowane w badaniach otuliny. Gorszymi właściwościami spawalniczymi charakteryzowały się elektrody z otuliną rutylową. Napoiny wykonane tymi elektrodami wykazywały skłonność do porowatości. Niewielka porowatość w napoinach wykonanych elektrodami zasadowymi występowała sporadycznie (rys. 5d). Stosunkowo niewielkiej grubości otuliny zasadowe skutecznie chroniły ciekły metal przed dostępem atmosfery. Napawanie otulonymi
elektrodami rurkowymi bez otuliny w atmosferze powietrza ze względu na znaczną porowatość i utwardzenie napoin było niemożliwe (rys. 5b, 6b). Skład
chemiczny zastosowanych w badaniach otulin zasadowych wpływał również znacznie na strukturę i twardość napoin wykonanych otulonymi elektrodami rurkowymi (rys. 6).
Napawanie otulonymi elektrodami rurkowymi grubościennych elementów żeliwnych bez podgrzania
wstępnego prowadzi do utwardzenia SWC związanego z tworzeniem wąskiej strefy zabielonej i hartowaniem. Maksymalna twardość SWC osiąga wartości rzędu 700 HV1. Szerokość strefy o maksymalnej twardości jest niewielka i jeżeli napoina ma odpowiednią strukturę i niską twardość, w obszarze napawanym nie pojawiają się pęknięcia. Obniżenie grubości ścianki odlewów żeliwnych napawanych na
zimno wpływa korzystnie na twardość SWC i napoin (rys. 7).
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Nowości techniczne

FARO wprowadza najbardziej innowacyjne na świecie
ramię pomiarowe: FARO Edge
Firma FARO Technologies Inc., światowy dostawca przenośnych systemów pomiarowych oraz rozwiązań do obróbki obrazu, wprowadziła na rynek zaawansowane i nowoczesne ramię
pomiarowe FARO Edge oraz najnowszej generacji głowicę skanującą Laser Line Probe.
FARO Edge jest przenośnym ramieniem pomiarowym, które umożliwia weryfikację jakości wyrobów przez wykonywanie
kontroli, certyfikacji narzędzi, analiz porównawczych części
z plikami konstrukcyjnymi (CAD-to-part) oraz inżynierii odwrotnej przy użyciu głowic pomiarowych i bezstykowego skanowania laserowego.
FARO Edge pozwala udoskonalić procesy produkcji, kontroli jakości i inżynierii odwrotnej dzięki szybkiemu weryfikowaniu lub skanowaniu części z zachowaniem dużej pewności i dokładności. Nowe ramię pomiarowe zwiększa również
komfort obsługi, ponieważ jest bardziej wydajne, przenośne
i niezawodne.
Nowe ramię pomiarowe FARO Edge udostępnia pierwszy w historii osobisty asystent pomiarowy. Dzięki wbudowanemu ekranowi dotykowemu i systemowi operacyjnemu stanowi rewolucję na obszarze przenośnych urządzeń pomiarowych, umożliwiając niezależne prowadzenie podstawowych
pomiarów. Do wykonywania szybkich, prostych kontroli wymiarów nie potrzeba już laptopa, a działanie systemu można zoptymalizować przy użyciu wbudowanych procedur diagnostycznych.
Ramię Edge, dostępne w trzech wielkościach roboczych
i konfiguracji 7-osiowej, sprawdza się jako przenośne urządzenie pomiarowe, eliminując konieczność ustalania długości odpowiedniej dla danego zlecenia. Siedem osi obrotu gwarantuje maksymalną elastyczność obsługi urządzenia.
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Dodatkowe obszary usprawnień
Udoskonalone możliwości połączeń – Bluetooth, WiFi,
USB i Ethernet; możliwość zarządzania wieloma urządzeniami za pośrednictwem sieci.
Technologia inteligentnych czujników – udoskonalone
czujniki ostrzegają przed nadmiernym obciążeniem, wprowadzają poprawki uwzględniające zmiany temperatury i wykrywają możliwe problemy z konfiguracją.
Ergonomia – lepszy rozkład masy i równowaga zmniejszają naprężenia i ułatwiają obsługę. Opatentowana wewnętrzna przeciwwaga zapewnia wygodne, bezstresowe
użytkowanie.
Port wielofunkcyjny – łatwa wymiana akcesoriów, specjalny uchwyt ułatwiający wymianę, rozszerzalność.
Najnowsza głowica skanująca FARO Laser Line Probe
umożliwia wykonywanie pomiarów bezstykowych. Szerszy
pasek laserowy znacznie zwiększa zasięg skanowania bez
szkody dla dokładności, a dzięki zmiennej szybkości rejestrowania można uzyskiwać ponad 45.tys. punktów na sekundę z zachowaniem wyjątkowej prędkości i rozdzielczości
skanowanych obiektów.
Dzięki wielofunkcyjnemu, szybkiemu w obsłudze
portowi ramienia Edge, głowica skanująca LLP integruje się z urządzeniem, stając się od razu jego częścią.
Mniejsza masa, kompaktowe wymiary i dyskretny wygląd powodują, że Klient FARO otrzymuje ręczny system
do skanowania laserowego, cechujący się wysoką
efektywnością.

Jerzy Niagaj

Wpływ niobu na właściwości warstw
wierzchnich napawanych
samoosłonowymi drutami proszkowymi
o stopiwie Fe-Cr-C
Effect of niobium on properties of hardfaced layers surface
welded by Fe-Cr-C open arc flux-cored wire electrodes
Streszczenie

Abstract

Badano wpływ zawartości niobu w samoosłonowych
drutach proszkowych ze stopiwem Fe-Cr-C na twardość,
strukturę oraz odporność na zużycie ścierne typu metal-minerał napoin jedno- i dwuwarstwowych. Stwierdzono niejednoznaczny wpływ zmiany zawartości niobu
w zakresie od 4 do 10% na te właściwości w zależności od liczby warstw napawanych. Zauważono, że wyżarzanie odprężające w temperaturze 650oC powoduje
zmniejszenie twardości, jak również zwiększenie zużycia ściernego wszystkich badanych napoin.

The influence of niobium in Fe-Cr-C open arc fluxcored wires electrodes on hardness, microstructure and
abrasion resistance of overlay welds consisted of one and
two layers are investigated. It was found that variation of
niobium content in range from 4 to 10% has ambiguous
effect on these properties depending on number of layers. It was found also that heat treatment at 650oC cause
fall dawn hardness and abrasion resistance of all investigated overlay welds.

Wstęp
Druty proszkowe o stopiwie typu Fe-Cr-C są spoiwami powszechnie stosowanymi do napawania prewencyjnego lub regeneracyjnego powierzchni roboczych maszyn i urządzeń pracujących w warunkach zużycia typu metal-minerał, jak również do wytwarzania
płyt bimetalowych (pancernych), które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle wydobywczym i cementowym, górnictwie, hutnictwie, budownictwie itd. Stopiwo tych drutów zawiera zazwyczaj 3,5÷5,5 % C oraz
15÷35 % Cr, a wysoka odporność na zużycie ścierne
wynika z obecności twardych węglików chromu, głównie M7C3, w strukturze materiału warstw napawanych.
Niektóre stopiwa Fe-Cr-C zawierają ponadto dodatek
niobu, który przede wszystkim zwiększa odporność
warstw napawanych na ścieranie w podwyższonej
Dr inż. Jerzy Niagaj – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice.

temperaturze, ale też przyczynia się do poprawy tej
właściwości również w temperaturze otoczenia.
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości niobu w stopiwie samoosłonowych drutów
proszkowych na strukturę, twardość oraz odporność
na ścieranie napawanych warstw wierzchnich metalminerał.

Materiały i metody badań
W celu określenia wpływu niobu na twardość, strukturę oraz odporność na ścieranie warstw napawanych
Fe-Cr-C-Nb wykonano doświadczalne warianty samoosłonowych drutów proszkowych o średnicy 2,0 mm.
Stopiwo drutów zawierało 4÷10% niobu przy zachowaniu podobnych zawartości węgla i chromu, odpowiednio ok. 4,5÷20%. Do badań porównawczych, jako wzorcowy, zastosowano jeden z dostępnych na rynku samoosłonowych drutów proszkowych o średnicy 2,0 mm,
który oznaczono literą C (tabl. I).
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Tablica I. Skład chemiczny stopiwa samoosłonowego drutu C
Table I. Chemical composition of open arc flux-cored C wires
Symbol drutu

Źródło danych

C

katalog
badania własne

C
5,4
4,04

Jedno- i dwuwarstwowe napoiny próbne wykonywano na powierzchni blachy ze stali S235 o wymiarach 350x70x24 mm. Pierwszą warstwę o szerokości
ok. 60 mm napawano na całej długości blachy, układając obok siebie 6÷7 ściegów. Następnie na odcinku 1/2 długości blachy wykonywano drugą warstwę. Po
zakończeniu napawania z obydwu części próbnej blachy wycinano próbki o wymiarach ok. 65x60 mm do badań odporności na ścieranie, twardości oraz struktury.
Pomiary twardości warstw wierzchnich wykonywano na próbkach do badań odporności na zużycie
ścierne z zastosowaniem twardościomierza cyfrowego BRICKERS 220 metodą Vickersa przy obciążeniu
294,3 N (30 kG), na szlifowanej powierzchni próbek.
Dla każdego wariantu drutu proszkowego wykonywano co najmniej pięć pomiarów twardości.
Badania odporności warstw wierzchnich typu metalminerał na zużycie ścierne prowadzono na stanowisku
laboratoryjnym przedstawionym na rysunku 1, zgodnie
z wymaganiami normy ASTM G65 Procedure A [1].
Próbki do badań z napoinami jedno- i dwuwarstwowymi
mocowano w uchwycie urządzenia badawczego i dociskano do przeciwpróbki (tarczy gumowej) siłą ok. 130
N. Jako ścierniwa używano piasku kwarcowego o ziarnistości maks. 0,4 mm. Droga tarcia wynosiła 4309 m.
W każdym wariancie drutu oraz każdego rodzaju napoin (jedno- lub dwuwarstwowej) wykonywano co najmniej trzy próby. Przed rozpoczęciem prób ścierania
oraz po ich zakończeniu próbki ważono z dokładnością
0,002 g na wadze AD600 firmy AXIS.

a)

b)

Rys. 1. Stanowisko laboratoryjne do badań odporności na zużycie
ścierne wg ASTM G65 (a) oraz charakter zużycia powierzchni próbki
po badaniach (b)
Fig. 1. The laboratory stadion for resistance to wear ASTM G65 testing (a) and nature of the wear surface of the sample after testing (b)
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Pierwiastki chemiczne w stopiwie, % wag.
Cr
Nb
22
7
20,85
7,16

B
+
0,22

Wyniki badań
Badanie twardości napoin
Badania twardości warstw napawanych wykonano
po napawaniu i obróbce cieplnej, polegającej na wyżarzaniu odprężającym w temperaturze 650°C przez
1 h. Włączenie do badań próbek poddanych obróbce cieplnej było uwarunkowane tym, że druty proszkowe zawierające w składzie stopiwa niob, są zalecane do pracy w podwyższonej temperaturze w zakresie
300÷550°C (w zależności od wytycznych poszczególnych producentów materiałów spawalniczych). Temperaturę obróbki cieplnej w wysokości 650°C wybrano na
podstawie danych zawartych w katalogach niektórych
producentów drutów proszkowych, wskazujących na
zmniejszenie twardości warstw napawanych o zawartości ok. 7% niobu, przy odpuszczeniu ich w temperaturze powyżej 500÷550 °C, jak również w celu porównania uzyskanych wyników z wynikami badań, gdzie
zastosowano podobne parametry obróbki cieplnej [2].
Analiza danych przedstawionych w tablicy II wykazuje, że w stanie po napawaniu twardość napoin jednowarstwowych jest nieco mniejsza niż twardość napoin dwuwarstwowych oraz charakteryzuje się większym rozrzutem wartości poszczególnych pomiarów,
co wiąże się z nierównomiernością wymieszania spoiwa z materiałem podłoża. Jest to cecha charakterystyczna, właściwa dla wszystkich napoin jednowarstwowych. Wyniki pomiarów wykazują również brak
istotnych różnic pomiędzy twardością napoin dwuwarstwowych (wartości średnie mieszczą się w zakresie
60,3÷63,6 HRC) w zależności od zawartości niobu,
która zmienia się w zakresie 4÷10% (tabl. II). Zauważono, że twardość napoin wykonanych drutami proszkowymi zawierającymi dodatek 0,2÷0,3% boru (druty
o symbolach 923B÷925B oraz C) jest nieco większa, niż
twardość napoin uzyskanych przy zastosowaniu drutów niezawierających tego pierwiastka (926÷928). Obserwowany wzrost jest tak niewielki, że na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić tylko tendencję
wzrostową, a nie rzeczywiste zwiększenie twardości.
W tablicy II przedstawiono również wyniki pomiarów
twardości napoin czterowarstwowych, które wykonano
w celu wyeliminowania wymieszania spoiwa z podłożem oraz uzyskania danych charakteryzujących twardość stopiwa. Analiza uzyskanych wartości wskazuje,
że twardość stopiwa (napoina czterowarstwowa) jest
bardzo zbliżona do twardości napoin dwuwarstwowych, co sugeruje, że przy tego rodzaju drutach proszkowych stopień wymieszania spoiwa z podłożem jest
minimalny już po ułożeniu drugiej warstwy.

Tablica II. Twardość napawanych warstw wierzchnich
Table II. Hardness of surface layers after surface welding
Twardość*, HRC
I warstwa
II warstwa
IV warstwa (stopiwo)
57,0÷58,9
61,2÷63,8
60,5÷63,5
C
4,04
20,85
7,16
0,22
57,8
62,5
62,0
61,0÷64,7
62,5÷64,5
63,1÷64,9
923B
4,63
23,03
3,94
0,33
62,8
63,6
63,9
58,0÷62,6
60,1÷63,5
59,0÷62,8
924B
4,57
21,06
6,42
0,35
60,1
62,3
60,9
56,5÷61,7
61,8÷66,4
62,9÷64,1
925B
4,50
15,89
10,48
0,38
59,5
64,1
63,4
57,6÷62,7
59,7÷62,3
62,1÷65,0
926
4,90
25,70
3,78
59,7
61,0
63,6
59,5÷64,7
59,7÷64,0
62,1÷63,6
927
4,95
20,88
6,61
61,2
61,6
62,0
55,2÷56,5
59,0÷61,0
58,3÷60,4
928
4,50
15,35
10,21
55,7
60,3
59,4
* W liczniku przedstawiono zakres wartości poszczególnych pomiarów, a w mianowniku – wartość średnią.
Symbol drutu

Zawartość podstawowych pierwiastków w stopiwie, % wag.
C
Cr
Nb
B

Twardość

wynoszą 58±1 HRC. Dla porównania, w stanie po napawaniu twardość tych napoin mieści się w zakresie
60,3÷63,6 HRC (tabl. II).

Badanie odporności
na ścieranie napoin metal-minerał
Zawartość

Twardość

Rys. 2. Twardość napoin dwuwarstwowych z dodatkiem B
po napawaniu i obróbce cieplnej w 650ºC przez 1 h
Fig. 2. Hardness of double-layer padding weld with B addition
after surface welding and heat treatment 650ºC, 1 h

Zawartość

Rys. 3. Twardość napoin dwuwarstwowych bez dodatku boru po napawaniu i obróbce cieplnej w 650ºC przez 1 h.
Fig. 3. Hardness of double-layer padding weld without B addition
after surface welding and heat treatment 650 º C, 1 h

Wyniki pomiarów twardości napoin po wyżarzaniu
odprężającym w temperaturze 650°C przez 1 h (rys.
2 i 3) wykazują, że niezależnie od zawartości niobu
lub obecności boru w składzie stopiwa drutów proszkowych, następuje spadek twardości, którego wartość
wynosi ok. 5 HRC w przypadku drutów z dodatkiem
boru (rys. 2) oraz 3 HRC przy braku boru w stopiwie
(rys. 3). Po obróbce cieplnej wartości średnie twardości
napoin dwuwarstwowych wykonanych z zastosowaniem wszystkich doświadczalnych drutów proszkowych

Badaniom odporności na ścieranie wg ASTM G65
poddawano próbki o wymiarach ok. 65x60 mm, na których wykonano pomiary twardości. Wyniki badań wykazują, że, odporność na zużycie ścierne jest mniejsza niż napoin dwuwarstwowych wszystkich napoin
jednowarstwowych (tabl. III). Podobny charakter zmiany wartości pomiarowych zauważono również podczas
pomiarów twardości (tabl. II). W obydwu przypadkach
tłumaczy się to większym stopniem wymieszania spoiwa z podłożem, co powoduje zmniejszenie zawartości węgla i pierwiastków stopowych w napoinach oraz
większą niejednorodność składu chemicznego warstw
napawanych.
W wyniku badań odporności na ścieranie stwierdzono, że zwiększenie zawartości niobu z 4 do 10% powoduje wzrost ubytku masy w przypadku napoin dwuwarstwowych (rys. 4, 5). Przy napawaniu jednowarstwowym, wzrost zawartości niobu początkowo powoduje zwiększenie odporności na zużycie ścierne (spadek ubytku masy), a przy dalszym zwiększeniu zawartości do 10%, a właściwość ta ulega niewielkiej poprawie
(drut z borem) lub pogorszeniu (drut bez boru).
Analiza wpływu boru na zmianę zużycia ściernego badanych próbek wykazała, że dodatek ok. 0,35%
boru powoduje nieduże zmniejszenie zużycia warstw
metal-minerał tylko w przypadku napoin jednowarstwowych. Zużycie ścierne napoin dwuwarstwowych kształtuje się natomiast na podobnym poziomie, niezależnie od obecności boru w składzie stopiwa samoosłonowych drutów proszkowych (tabl. III).
Badania wpływu obróbki cieplnej na wielkość zużycia warstw metal-minerał wykazały, że wyżarzanie odprężające w temperaturze 650°C przez 1 h zawsze powoduje zmniejszenie odporności na zużycie
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Tablica III. Odporność napoin metal-minerał na zużycie ścierne wg ASTM G65 Procedure A, stan po napawaniu
Table III. Abrasive-resistance of metal-mineral type of padding welds acc. to ASTM G65 Procedure A, after surface welding state
Ubytek masy*, g
I warstwa
II warstwa
0,360÷0,470
0,310÷0,454
C
4,04
20,85
7,16
0,22
0,420
0,385
0,290÷0,450
0,140÷0,222
923B
4,63
23,03
3,94
0,33
0,347
0,173
0,280÷0,380
0,200÷0,270
924B
4,57
21,06
6,42
0,35
0,343
0,251
0,220÷0,340
0,210÷0,344
925B
4,50
15,89
10,48
0,38
0,290
0,306
0,380÷0,600
0,140÷0,270
926
4,90
25,70
3,78
0,463
0,184
0,270÷0,380
0,194÷0,350
927
4,95
20,88
6,61
0,343
0,242
0,320÷0,490
0,300÷0,350
928
4,50
15,35
10,21
0,433
0,332
* W liczniku przedstawiono zakres wartości poszczególnych pomiarów, a w mianowniku – wartość średnią.
Symbol drutu

Zawartość podstawowych pierwiastków w stopiwie, % wag.
C
Cr
Nb
B

warstw wierzchnich (rys. 6, 7). Stopień tego zmniejszenia jest bardzo podobny, niezależnie od zawartości niobu lub dodatku boru, ale zauważono, że najmniejszy
wzrost ubytku masy po obróbce cieplnej wynosi ok. 0,1
g drutów zawierających 6÷7% Nb, dla zarówno z dodatkiem boru (wzrost ubytku masy 0,066 g), jak i bez
jego udziału (wzrost ubytku masy 0,103 g). Maksymalny wzrost ubytku masy wynosił 0,230 g. W związku z
nieco większym wzrostem ubytku masy próbek zawierających ok. 4% Nb w porównaniu z próbkami o zawartości ok. 6,5% Nb, odporność na ścieranie po obróbce cieplnej napoin dwuwarstwowych wykonanych tymi
drutami (odpowiednio o symbolach 923B i 924B oraz
926 i 927) uległa wyrównaniu (rys. 6, 7).
Widoczne na rysunku 6 wyniki badań odporności
na zużycie napoin wykonanych dostępnym na rynku
drutem proszkowym o symbolu C wykazują, że ubytek
masy próbki C po badaniach ścieralności jest znacznie
większy niż ubytek masy próbki wykonanej z zastosowaniem drutu proszkowego 924B o podobnej zawartości pierwiastków stopowych (tabl. III). Różnica w składzie chemicznym stopiw tych drutów polega tylko na
ok. 0,5% mniejszej zawartości węgla w stopiwie drutu C, co mogłoby tłumaczyć istotnie niższą odporność
na ścieranie tych napoin. Analiza wykresów przedstawionych na rysunkach 6 i 7 wykazuje jednak, że zastosowana podczas badań obróbka cieplna powoduje
najwyższy wzrost ubytku masy próbek C (o ok. 0,4 g)
w porównaniu ze wszystkimi napoinami wykonanymi
za pomocą doświadczalnych drutów proszkowych.

oraz ok. 6,5% w stopiwie drutu 924B, w materiale drugiej warstwy napoin w pobliżu lica (powierzchni roboczej) tworzą się węgliki M7C3, które są równomiernie rozmieszczone w materiale napawanym. Widoczne na zdjęciach mikrostruktur różnice polegają tylko
na tym, że zdecydowana większość węglików w przypadku drutu 923B ma kształt heksagonalny, natomiast
w przypadku drutu 924B węgliki mają przeważnie
kształt igieł (rys. 8). Kształt heksagonalny powstaje najprawdopodobniej w wyniku przecięcia węglików

Zawartość

Rys. 4. Ubytek masy stwierdzony podczas badań wg ASTM G65 napoin jedno- i dwuwarstwowych z dodatkiem boru po napawaniu
Fig. 4. Weight loss as the result of tests acc to ASTM G65 of single
and double-layer padding welds with B addition, after surface welding state

Badania mikrostruktury napoin
Wyniki badań mikrostruktury napoin dwuwarstwowych wykonanych drutami proszkowymi o różnej zawartości niobu z niewielkim dodatku boru (ok. 0,35%),
w pobliżu powierzchni roboczej w stanie po napawaniu oraz obróbce cieplnej (650ºC, 1 h) przedstawiono
na rysunku 8.
Analiza mikrostruktury napoin dwuwarstwowych wykazuje, że zarówno w stanie po napawaniu, jak i wyżarzaniu odprężających w temperaturze 650ºC przez 1 h,
przy zawartości ok. 4% niobu w stopiwie drutu 923B
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Zawartość

Rys. 5. Ubytek masy stwierdzony podczas wg ASTM G65 napoin
jedno- i dwuwarstwowych bez dodatku boru, stan po napawaniu
Fig. 5. Weight loss as the result of tests acc to ASTM G65 of single
and double-layer padding welds without B addition, after surface welding state

Zawartość

Zawartość

Rys. 6. Ubytek masy stwierdzony podczas badań wg ASTM G65 napoin dwuwarstwowych z dodatkiem boru, stan po napawaniu i po obróbce cieplnej
Fig. 6. Weight loss as the result of tests acc to ASTM G65 of double-layer padding welds with B addition, after surface welding and
heat treatment state

Rys. 7. Ubytek masy stwierdzony podczas badań wg ASTM G65 napoin dwuwarstwowych bez dodatku boru, stan po napawaniu i po obróbce cieplnej
Fig. 7. Weight loss as the result of tests acc to ASTM G65 of double-layer padding welds without B addition, after surface welding
and heat treatment state

w postaci igieł usytuowanych wzdłuż osi wzdłużnej napoiny. Obydwie struktury są korzystne pod względem
odporności na zużycie ścierne [2÷4].
Przy zawartości ok. 10,5% niobu w stopiwie drutu
925B, w materiale napoin w pobliżu lica obserwuje się
najprawdopodobniej węgliki NbC na tle mieszaniny eutektycznej (rys. 8). Podobny kształt węglików NbC obserwowano również w białym żeliwie o składzie 3,42% C,
21,6% Cr oraz 5,4% Nb [5]. Dokładne określenie składu fazowego jest jednak możliwe z zastosowaniem
metod mikroskopii elektronowej. Zanikanie wyraźnie

widocznych węglików M7C3 tłumaczyłoby pogorszenie
odporności na zużycie ścierne warstw typu metal-minerał wykonanych drutem 925B w porównaniu z napoinami wykonanymi drutami 923B i 924B o zawartości
niobu odpowiednio 3,94 i 6,42%.
Analiza zdjęć mikrostruktury wykonanych z zastosowaniem mikroskopii optycznej nie ujawnia znaczących
różnic pomiędzy mikrostrukturą napoin po napawaniu
i obróbce cieplnej (rys. 8). Prawdopodobnie przyczyną jest zmiękczenie osnowy, jednak w celu dokładnego określenia przyczyn zwiększenia zużycia ściernego
napoin po obróbce cieplnej konieczne jest użycie bardziej precyzyjnych narzędzi badawczych.

Nb, %
(symbol
drutu)

Po napawaniu

650ºC, 1 h

3,94
(923B)

6,42
(924B)

10,48
(925B)

Rys. 8. Mikrostruktura napoin dwuwarstwowych w pobliżu lica (powierzchni roboczej), stan po napawaniu i obróbce cieplnej (traw.
FeCl3).
Fig. 8. Microstructure of double-layer pudding Wells close to face of
the weld (working area), after surface welding and heat treatment
state (etching: FeCl3)

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wpływu zawartości niobu w składzie samoosłonowych drutów proszkowych
ze stopiwem Fe-Cr-C wykazały, że zwiększenie zawartości tego pierwiastka w zakresie 4÷10 % nie wpływa
istotnie na twardość napoin dwuwarstwowych, której
wartości średnie 60,3÷63,6 HRC (tabl. II). Nieco mniejszą twardość oraz duży rozrzut wartości poszczególnych pomiarów stwierdzono w przypadku napoin jednowarstwowych (55,7÷62,8 HRC). Było to do przewidzenia i tłumaczy się większym stopniem wymieszania spoiwa z podłożem, co powoduje zmniejszenie zawartości węgla i pierwiastków stopowych oraz większą
niejednorodność składu chemicznego napoin jednowarstwowych.
Wyniki badań odporności na zużycie ścierne warstw
typu metal-minerał przeprowadzone wg ASTM G65
wykazały niejednoznaczny wpływ zwiększenia zawartości niobu na tę właściwość. Różnice w oddziaływaniu niobu stwierdzono w zależności od liczby warstw
napawanych. W przypadku napoin dwuwarstwowych
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zwiększenie zawartości niobu z 4 do 10% powodowało wzrost ubytku masy, co świadczy o zmniejszeniu odporności na zużycie ścierne (rys. 4, 5). Z kolei
przy napawaniu jednowarstwowym, wzrost zawartości niobu początkowo powodował zwiększenie odporności na zużycie ścierne (spadek ubytku masy), a przy
dalszym zwiększaniu zawartości Nb do 10%, właściwość ta ulegała niewielkiej poprawie (drut z borem) lub
pogorszeniu (drut bez boru). W przypadku napoin jednowarstwowych najkorzystniejsza okazała się zawartość ok. 6,5% Nb w stopiwie drutów proszkowych. Badania odporności na zużycie ścierne tych napoin wykazały również, że dodatek boru w ilości ok. 0,35% nie
wpływa istotnie na tę właściwość. Stosunkowo niewielki, korzystny wpływ tego pierwiastka zauważono tylko
w przypadku napoin jednowarstwowych (tabl. II).
Badania nie wykazały zależności pomiędzy twardością warstw napawanych a odpornością na zużycie
ścierne, co jest zbieżne z wynikami badań przedstawionych w pracach [6, 7].

Badania twardości oraz odporności na zużycie typu
metal-minerał napoin poddanych wyżarzaniu odprężającemu w temperaturze 650°C przez 1 h wykazały, że obydwie właściwości te ulegają nieznacznemu pogorszeniu
(tabl. II, rys. 6, 7). Podobny efekt opisano również w pracy [2]. Wykonane badania własne wykazały, że podczas
prób określenia odporności na ścieranie, najmniejszym
wzrostem ubytku masy napoin po obróbce cieplnej w porównaniu z napoinami w stanie po napawaniu charakteryzowały się stopiwa o zawartości ok. 6,5% Nb.
Badania mikrostruktury napoin dwuwarstwowych
wykazały, że zarówno po napawaniu, jak i obróbce
cieplnej przy zawartości w stopiwie ok. 4% i 6,5% niobu w pobliżu lica napoin tworzą się równomiernie usytuowane węgliki M7C3. Przy zawartości ok. 10,5% Nb
w napoinach obserwuje się najprawdopodobniej węgliki NbC na tle mieszaniny eutektycznej. Zanikanie wyraźnie widocznych węglików M7C3 powodowało pogorszenie odporności na zużycie ścierne napoin wykonanych drutami o niższej zawartości niobu (3,94 i 6,42%).
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Zastosowanie napawanych płyt
trudnościeralnych w naprawach maszyn
podstawowych górnictwa odkrywkowego
Application of cladded abrasive-resistant plates in repairs
of opencast mining equipment
Streszczenie

Abstract

Intensywna eksploatacja współczesnych maszyn
podstawowych górnictwa odkrywkowego pociąga za
sobą znaczne zużycie ścierne przesypów w układzie
transportu urobku. Warunki te wymagają podjęcia prac
nad zastosowaniem materiałów odpornych na ścieranie.
Materiały używane w lejach przesypowych poza wysoką
odpornością na ścieranie powinny się również charakteryzować dostateczną wytrzymałością na obciążenia dynamiczne. Próby eksploatacyjne dowiodły, że najlepiej
sprawdzają się płyty stalowe z napoiną trudnościeralną.

The intensive exploitation of opencast mining machines involves a high wear of elements of bulk material
transport systems. These conditions have forced users to
try using different types of materials resistant to abrasion.
Materials used in belt chutes, beyond high abrasion resistance, should also have sufficient strength to dynamic
loads. Operation tests have shown that the best combination of the above demands meet the steel cladded wear
plates with high resistant overlay.

Wstęp
PGE KWB Turów należy do najstarszych, a zarazem najtrudniejszych pod względem eksploatacyjnym,
odkrywkowych kopalń węgla brunatnego w Polsce.
Wcześniejsze pokłady węgla zalegały kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią ziemi i aby je wydobyć, wystarczyło usunąć niewielką ilość nadkładu. Po wielu latach
eksploatacji podstawowym złożem stał się węgiel zalegający na dużej głębokości, dostępny pod warstwą
trudno urabialnego nadkładu, którego stosunek do węgla zwiększył się z 1÷1,4 (w latach 80.) do 1÷6 obecnie, powodując zarazem zwiększone zużycie elementów maszyn.
Warunkiem uzyskania zadowalających efektów
techniczno-ekonomicznych w eksploatacji kopalni
Mgr inż. Tomasz Mucha, Konrad Bartkowiak
– PGE GiEK S.A. KWB Turów.

odkrywkowej jest dokładna znajomość cech technologicznych, czynników warunkujących przebieg procesu roboczego oraz czynników zakłócających ten proces. Podstawowy proces technologiczny eksploatacji odkrywkowej w zakresie usuwania nadkładu i skał
płonnych obejmuje: urabianie, transport i zwałowanie. Do realizacji tego procesu wykorzystuje się: koparki, przenośniki taśmowe i zwałowarki (układ KTZ).
Roczny czas pracy maszyny podstawowej wynosi
2÷4,5 tys. h, a więc maszyny te są eksploatowane bardzo intensywnie. Często występujące skrajnie trudne
warunki pracy znacznie przyśpieszają proces degradacji układu transportu urobku.
Trwałość projektowa maszyn podstawowych jest
bardzo duża – wynosi 30÷50 lat. Zapewnienie tak
dużej trwałości konstrukcji nośnej realizowane jest
w oparciu o rozbudowany system norm obejmujących
projektowanie, wykonawstwo i ograniczenia eksploatacyjne [1]. Nie opracowano jak dotąd podstaw normalizacyjnych określających wymagania dla elementów podlegających zużyciu ściernemu. Zużywanie
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elementów i zespołów konstrukcji pracujących w warunkach tarcia i obciążeń zmiennych (często o charakterze udarowym) stanowi od lat jeden z głównych
problemów eksploatacyjnych maszyn górnictwa odkrywkowego. Dominującym procesem zniszczenia takich elementów jak: zęby, czerpaki, zsuwnie, przesypy,
ogniwa gąsienicowe, są procesy ujmowane w trybologii jako zużywanie ścierne. Elementy te podlegają częstym gruntownym remontom lub całkowitej wymianie,
istotnie wpływa na koszty eksploatacyjne.
Cechy środowiska wywołującego zużywanie elementów koparek i zwałowarek są determinowane
przez naturę, czyli są w praktyce nieregulowalne. Dlatego działania zmierzające do optymalizacji tych elementów muszą być skupione na doskonaleniu rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych [2]. Szczególną funkcję do spełnienia mają inżynierowie spawalnicy, gdyż właśnie technologie spawalnicze zapewniają najmniejsze koszty produkcji i eksploatacji.
Wśród rozwiązań wykorzystujących technologie spawalnicze intensywnie rozwija się wytwarzanie i zastosowanie trudnościeralnych płyt napawanych, które
chronią przed intensywnym zużyciem ściernym. Nie
tylko udoskonala się procesy wytwarzania takich płyt,
ale poszukuje się również materiałów na napoiny
o optymalnych właściwościach przeciwściernych.

Próby eksploatacyjne z użyciem
materiałów odpornych na ścieranie
W 2000 r. została wprowadzona do eksploatacji
w KWB Turów zwałowarka ZGOT 11500, której duża
wydajność przełożyła się bezpośrednio na intensywne
zużycie ścierne elementów lejów przesypowych. Zamontowane przez producenta wykładziny wykonane
ze stali 35SG nie zapewniały przebiegów międzynaprawczych. Aby uniknąć postojów awaryjnych na wymianę zużytych wykładzin, rozpoczęto poszukiwania
innego rozwiązania.
Prowadzono próby eksploatacyjne z zastosowaniem materiałów takich jak: stale stopowe, żeliwa, tworzywa sztuczne, ceramika oraz płyty napawane.
Obiecująco zapowiadały się płyty wykonane ze stali martenzytycznej Hardox 400 i Hardox 500. W próbie eksploatacyjnej zamocowano je za pomocą spoin sczepnych w leju koła czerpakowego koparki KWK
1500s, w bezpośrednim sąsiedztwie płyt napawanych.
Okazało się, że w strefie wpływu ciepła występuje (odmiennie niż przy spawaniu wszystkich dotychczasowych materiałów konstrukcyjnych) spadek twardości nawet do 50% w porównaniu ze stanem dostawy,
przy bardzo dobrych właściwościach pozostałej części. Zwiększone zużycie ścierne na krawędziach płyt
(porównywalne ze stalą S355JR) dyskwalifikuje je przy
tym sposobie mocowania, koniecznym w większości
zastosowań (rys. 1) [3].
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Rys. 1. Zużycie po 565 h – wyraźne zużycie płyty Hardox (nr 3)
w strefie wpływu ciepła [3]
Fig. 1. Wear after 565 hours – visible wear of a Hardox (no. 3) plate
in the heat affected zone [3]

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku odbyły się próby eksploatacyjne z zastosowaniem płyt żeliwnych, odpornych na ścieranie i do pracy w podwyższonej temperaturze, zamontowanych
na zsuwni stałej leja koła czerpakowego. Właściwości żeliwa uniemożliwiły bezpośrednie mocowanie płyt techniką spawania. Dlatego też płyty umieszczono w specjalnie wykonanych ramach i umocowano je za pomocą nitów, a następnie bezpośrednio przyspawano do zsuwni. Płyty wykazały bardzo
dobrą odporność na ścieranie, natomiast przy dużych obciążeniach dynamicznych następowały liczne
pęknięcia i wykruszenia (rys. 2).
W 2010 r. w KWB Turów przeprowadzono próby z użyciem wykładzin lejów wykonanych z tworzyw
sztucznych, z powodzeniem stosowanych w urządzeniach przesypowych kopalni węgla kamiennego. Zaletą wykładzin jest ich mała masa oraz odporność na przywieranie urobku w warunkach zimowych.

Rys. 2. Uszkodzenia płyt żeliwnych [4]
Fig. 2. Damage of cast iron plates [4]

Mocowanie było możliwe tylko przy zastosowaniu połączeń śrubowych, a uniemożliwiało ich zastosowanie
w większości przypadków. Bardzo duże zużycie ścierne wykładzin z tworzyw sztucznych w stosunku do dotychczas używanych materiałów dyskwalifikuje zasadność dalszych prób.
W przeszłości podjęto również próby zastosowania
wykładzin ceramicznych zsuwni lejów. Bardzo dobre
właściwości przeciwścierne ceramiki nie idą niestety
w parze z odpornością na obciążenia dynamiczne –
następowało ich całkowite zniszczenie w kontakcie ze
skałą zawartą w urobku.
W KWB Turów w 2000 r. podjęto próby zastosowania płyt stalowych z napoiną trudnościeralną
w lejach przesypowych nowo wybudowanej zwałowarki o wydajności 11 500 m3/h. Trwałość tych płyt okazała się trzykrotnie większa od wykładzin wykonanych
ze stali 35SG, powszechnie stosowanych wówczas
w elementach maszyn podstawowych i przenośników
taśmowych poddanych zużyciu ściernemu. Dobre wyniki próby spowodowały powszechne zastosowanie
tego rozwiązania we wszystkich lejach przesypowych
maszyn podstawowych KWB Turów.
Płyty z napoiną trudnościeralną wykonywane są
przez pokrycie łatwo spawalnej blachy nośnej warstwą
odporną na zużycie. Swoje właściwości zawdzięczają one występowaniu w strukturze warstwy wierzchniej
twardych węglików chromu typu M7C3 [4].
Doświadczenia zdobyte przez wiele lat eksploatacji płyt z napoiną trudnościeralną skłoniły służby techniczne kopalni do podjęcia próby z zastosowaniem ich
w częściach wirujących przesypów koparek, takich jak
bęben odbojowy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o eksperymencie dokonano szczegółowej analizy
obciążeń. Zasadnicza różnica to zdecydowanie większe obciążenia dynamiczne powodowane wysokością, z jakiej struga urobku uderza w poszycie bębna,
mogące powodować pęknięcia i wykruszenia napoiny.

Bęben odbojowy, o średnicy 1020 mm, w części
środkowej jest zabudowany w przesypie centralnym
koparek KWK 1500s. Jak nazwa wskazuje, ma on za
zadanie przyjęcie uderzenia strugi urobku z przenośnika podającego z wysokości ok. 5 m. Ruch obrotowy
bębna ma też nadać kierunek oraz prędkość początkową transportowanej strudze urobku. Zabezpieczenie
bębna odbojowego przed zużyciem ściernym było realizowane za pomocą okładzin ze stali S355JR.
Największe zużycie ścierne okładzin bębna odbojowego występuje w części środkowej walca oraz na
styku elementów stożkowych z walcem (rys. 3).
W poprzednim rozwiązaniu konieczna była pracochłonna wymiana wszystkich elementów poszycia
bębna. Opracowana dokumentacja uwzględnia możliwość wymiany tylko zużytych części przez zastosowanie 24 elementów napawanych w części walcowej
oraz 32 w częściach stożkowych (rys. 4). Zastosowano także blachę gruntową, chroniącą zasadniczą konstrukcję bębna przed zniszczeniem podczas wymiany okładzin.
Doświadczalne wykładziny bębna odbojowego wykonano techniką dwuwarstwowego napawania blachy
gruntowej S355JR. Przekrój poprzeczny blachy gruntowej wynosi 8 mm, a napoin 2x4 mm.
Próby wykonane z użyciem nowych wykładzin bębna odbojowego wykazały zwiększoną trwałość w stosunku do wykładzin bez napoiny:
– 3-krotnie części środkowej walca,
– 4-krotnie części skrajnych walca,
– 7-krotnie części stożkowych.
Podczas eksploatacji wystąpiły wykruszenia napoiny podczas urabiania rumoszu i zakamienionego
urobku. Tego typu uszkodzenia ze względu na pozostałą blachę gruntową nie kwalifikowały wykładzin do
natychmiastowej wymiany i w większości przypadków
pozwalały na wymianę podczas najbliższego remontu
planowego koparki.

Rys. 3. Zużyta okładzina po 1200 h pracy
Fig. 3. Lining worn after 1200 hours of operation

Rys. 4. Bęben odbojowy z doświadczalnymi okładzinami trudnościeralnymi
Fig. 4. Impact drum with experimental lining made of cladded wear
plates
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Podsumowanie
Współczesne tendencje rozwojowe w budowie
maszyn i urządzeń zakładają coraz większe osiągi,
co pociąga za sobą intensyfikację procesów zużycia
i degradacji maszyn. Doświadczenia i próby z różnego rodzaju materiałami odpornymi na zużycie ścierne pozwoliły na zakwalifikowanie ich do grup przydatnych oraz nieznajdujących zastosowania w KWB
Turów. Ceramika, pomimo dużej odporności na ścieranie, okazała się kompletnym fiaskiem ze względu
na minimalną odporność na obciążenia dynamiczne.
Dobre wyniki uzyskane w kopalniach dołowych węgla kamiennego z użyciem tworzyw sztucznych okazały się niewystarczające w kontakcie z nadkładem
w KWB Turów. Próby przeprowadzone z płytkami wykonanymi z żeliwa odpornego na ścieranie potwierdziły jego przydatność, ale tylko w przypadku urobku niezawierającego dużych kamieni, skał itp. Bardzo
obiecująco wypadły próby z zastosowaniem stali Hardox 400 i Hardox 500, gdzie potwierdzono ich bardzo
dobre właściwości przeciwścierne, lecz ujawnił się
problem utraty właściwości w strefach wpływu ciepła.

Najlepszym z dotychczasowych rozwiązań
w KWB Turów okazały się płyty z napoiną trudnościeralną. Uzyskano bardzo dobre właściwości przeciwcierne oraz zadowalającą odporność
na obciążenia dynamiczne, podczas gdy przy zastosowaniu innych materiałów jedna z wymienionych cech okazywała się niewystarczająca. Zaskakująco dobre wyniki uzyskane przy zastosowaniu tych płyt jako okładziny bębna odbojowego potwierdzają zasadność ich stosowania. Podstawowym problemem występującym w płytach napawanych jest skłonność do pękania i odpadania napoiny od warstwy podkładowej. Również zmniejszenie
grubości blachy gruntowej, a co za tym idzie możliwość zwiększenia grubości napoiny, wpłynęłoby
na zwiększenie trwałości wykładzin. Jest to możliwe do zrealizowania przy uzyskaniu odpowiedniej
pierwszej warstwy napoiny (strefy buforowej) oraz
zastosowaniu trzeciej warstwy napoiny – niestosowanej w tych rozwiązaniach ze względu na kruchość całej napoiny.
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Odporność na erozyjne zużycie
strumieniowe napoin wykonanych
drutem proszkowym samoosłonowym
przy kącie padania ścierniwa 60°
Wear resistance in erosive condition of hard-facing plates
made with wire SSA and abradant impact angle 60°

Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono napawanie i eksploatację płyt
trudnościeralnych wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym, pracujących w warunkach zużycia metal-minerał. Otrzymane wyniki prezentują właściwości dwóch napoin wykonanych z różnymi parametrami.
Badania zużycia erozyjnego przeprowadzono z wykorzystaniem piaskarki przemysłowej przy kącie padania
strumienia erozyjnego 60°. Trudne warunki pracy napoin wskazują na jednoczesny wpływ parametrów geometrycznych napoiny oraz jej właściwości mechanicznych
i struktury na odporność na zużywanie.

The paper shows the problem of exploitation and
hard-facing of abrasive-resistant plates used in mining
industry, working in the condition of metal-mineral wear.
In the paper presented results refer to two hard-faced
padding welds made according to different parameters.
The research of the wear was carried out with the 60° angle erosive stream. Severe conditions of work of hard-faced abrasive-resistant plates show the simultaneous role
of hard-faced pad-ding weld geometrical parameters and
its mechanical and structural properties in the wear resistance.

Wstęp
Trwałość części maszyn i urządzeń jest związana
z parametrami eksploatacyjnymi, których wzrost powoduje przyśpieszone zużycie. Analiza przyczyn
zużycia części maszyn i urządzeń wykazuje, że
ok. 50% części ulega zużyciu ściernemu, 15% adhezyjnemu, 15% zmęczeniowemu, 5% w wyniku korozji, a 14% wskutek łącznego działania tych procesów zużycia [1÷3]. Wszystkie wymienione przyczyny
zużycia można odnaleźć w procesie eksploatacji napoin odpornych na zużycie ścierne, wykorzystywanych przez szeroko rozumiany przemysł wydobywczy.
Dr inż. Marek Gucwa, dr inż. Robert Bęczkowski – Politechnika Częstochowska.

Zużycie części maszyn i urządzeń w tym przypadku
jest najczęściej wynikiem tarcia powierzchni metalowych o przerabiane minerały.
Zużycie ścierne metal-minerał następuje wówczas,
gdy w obszarze tarcia występują luźne lub utwierdzone cząstki ścierniwa [1]. W praktyce można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje zużycia ściernego
tego typu:
– rysowanie lub bruzdowanie materiałem ściernym
działającym pod małym obciążeniem (rynny zsypowe materiałów sypkich),
– mikroskrawanie materiałem ściernym działającym
pod dużym obciążeniem (młyny kulowe, zęby kół
zębatych, mieszarki itp.),
– żłobienie dużymi cząsteczkami działającymi pod
dużym obciążeniem (czerpaki koparek, walce kruszarek skał itp.).
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Ekonomicznym sposobem przywracania cech użytkowych zużytym częściom jest napawanie regeneracyjne. Oprócz napawania regeneracyjnego stosuje się
napawanie na nowe części maszyn i urządzeń. Jest
to tzw. napawanie prewencyjne lub technologiczne
[1, 4]. Stały rozwój technologii spawalniczych oraz inżynierii materiałowej, daje możliwość wytwarzania napoin o właściwościach jakie nie były dawniej osiągalne. Dzięki temu wzrasta trwałość maszyn i urządzeń
nawet w trudnych warunkach eksploatacji, które można spotkać np. w przemyśle wydobywczym. Szczególnie narażone na zużycie są płyty i rynny przesypowe
używane w transporcie materiałów sypkich.
W wykonanych badaniach porównano właściwości
napoin wykonanych różnymi parametrami i zbadanie
ich wpływu na odporność na zużywanie tak przygotowanych napoin. Napoiny te mogą być wykorzystywane
do wytwarzania wspomnianych wcześniej płyt, jak również jako wykładziny boków taśmociągów.

Materiały do badań
Jako podłoże do badań wybrano stal konstrukcyjną
niestopową ogólnego przeznaczenia S235 o składzie
chemicznym podanym w tablicy I. Grubość blachy wynosiła 10 mm.
Tablica I. Skład chemiczny stali S235
Table I. Chemical composition of S235 steel
Skład chemiczny stali, %
C

Mn

0,22

1,10

Si
0,10-0,35

P

S

0,050

0,050

Al
0,020

Tablica II. Skład chemiczny drutu proszkowego
Table II. Chemical composition of flux-care wire
Skład chemiczny drutu proszkowego, %
C
5,4

Cr
22

Nb
7

B
+

Tablica III. Parametry procesu napawania
Table III. Hard-facing parameters
Parametry

Napoina 4

Szerokość zakosów, mm

Napoina 7

25

25

3,27

3,72

Długość wolnego wylotu elektrody, mm

20

40

Odbiór ciepła, W/mK

4,3

4,3

Energia liniowa napawania, kJ/mm

Tablica IV. Średnie wartości parametrów geometrycznych napoin
Table IV. Average values of geometrical parameters of the padding
welds
Parametry
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Napoina 1

Napoina 2

Szerokość napoiny, mm

35,33

32,67

Wysokość napoiny, mm

4,01

5,12

Głębokość wtopienia, mm

1,64

1,06

Udział materiału podłoża w napoinie, %

32,14

22,24
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Do wykonania napoiny wybrano drut proszkowy
samoosłonowy Corthal 61 o średnicy 2,8 mm i podanym przez producenta składzie chemicznym zamieszczonym w tablicy II. Napoiny wykonane tym drutem są
przeznaczone do pracy w warunkach zużycia ściernego typu metal-minerał.
Aby zrealizować cel badań, wykonano 2 napoiny jednowarstwowe z różnymi parametrami procesu.
Proces napawania został przeprowadzony na stanowisku do napawania automatycznego ANAP-1 w Zakładach Produkcyjno-Remontowych KWB BOT Bełchatów S.A. Parametry procesu napawania umieszczono w tablicy III.
Efektem napawania z założonymi parametrami
było uzyskanie 2 napoin o parametrach geometrycznych przedstawionych w tablicy IV. W tej samej tablicy zamieszczono również udziały materiału podłoża w napoinie, który obliczany jest jako stosunek powierzchni przekroju nadtopionego metalu podłoża do
sumy powierzchni przekroju nadlewu napoiny oraz
metalu podłoża:

gdzie: Up – udział materiału podłoża w napoinie, Fw – powierzchnia
przekroju nadtopionego metalu podłoża, Fn – powierzchnia przekroju nadlewu napoiny

Udział materiału podłoża w napoinie jest stosunkowo duży, jednak już w pierwszej warstwie napoiny można zapewnić wymagane właściwości eksploatacyjne W większości metod napawania mały
udział metalu podłoża w napoinie można uzyskać
przez zmniejszenie energii liniowej procesu, czyli ilorazu mocy i prędkości napawania. Jednak zmniejszenie energii liniowej pociąga za sobą spadek wydajności napawania i ekonomiczności całego procesu,
a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić prawidłowe wtopienie i przyczynić się do powstawania
przyklejeń. Napoina 2 była wykonywana przy wyższej
energii liniowej, jednak zwiększony odcinek wolnego
wylotu elektrody spowodował powstanie mniejszego wtopienia w materiał podstawowy oraz zmniejszył
stopień wymieszania napoiny z materiałem podłoża.

Badania strukturalne
W celu przeprowadzenia badań metalograficznych zostały wykonane zgłady poprzeczne. Do trawienia przygotowanych zgładów użyto odczynnika o składzie chemicznym: 80 ml C2H5OH, 10 g chlorku żelaza
FeCl2, 10 ml HCl.
Badania metalograficzne zostały wykonane na mikroskopie optycznym Axiovert 41. Stosując ten sam
materiał dodatkowy, a zmieniając część parametrów
procesu napawania, osiągnięto duże zróżnicowanie
struktury. Jest to szczególnie widoczne, gdy porównuje

się wielkość i kształt wydzieleń węglikowych w badanych napoinach. Przedstawione mikrostruktury pochodzą ze środkowych części napoin (rys. 1, 2).
Struktura napoiny 1 charakteryzuje się dużą dyspersją z licznymi węglikami pierwotnymi, przy czym ich
wielkość zmniejsza się od powierzchni w kierunku linii
wtopienia. W napoinie tej można zauważyć w strukturze występowanie węglików pierwotnych w postaci wielokątów i liczne drobne wydzielenia węglików eutektycznych. Struktura napoiny 2 składa się z wydzieleń
węglików pierwotnych o kształcie podłużnym i nieregularnym w otoczeniu osnowy austenitycznej i drobnych
węglików eutektycznych. Należy zaznaczyć, że w przypadku tej próbki widać wyraźną dominację nieregularnych wydzieleń i przynajmniej częściowo przypadkowe
zorientowanie węglików o wydłużonym kształcie. Cechą charakterystyczną badanych napoin jest rozdrobnienie węglików, które zwiększają się z odległością od
powierzchni i jest wywołane większymi prędkościami
odprowadzania ciepła w kierunku materiału rodzimego. W tablicy V zamieszczono wyniki pomiarów udziału objętościowego węglików w strukturze w zależności
od miejsca badania. Badania te wykonano z wykorzystaniem programu Olympus Stream.

Badanie twardości
Badanie twardości wykonano na przygotowanych
próbkach metodą Vickersa przy obciążeniu 294,2 N.
Badania przeprowadzono w kierunku wzdłużnym oraz
poprzecznym, a ich wyniki przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Twardość w kierunku wzdłużnym była mierzona na całej długości napoiny w odległości 2 mm od
jej powierzchni. Twardość w kierunku poprzecznym
była mierzona w środkowej części napoiny, od jej powierzchni do linii wtopienia.
Z przedstawionych badań wynika, że napoina 1
charakteryzuję się mniejszą twardością niż napoina 2.
Można tłumaczyć to mniejszym udziałem węglików w
strukturze napoiny 1 oraz większym stopniem udziału
materiału podłoża w napoinie, który wynosi 32,14% w
porównaniu do 22,24% w napoinie 2.

Tablica V. Udział objętościowy węglików w strukturze
Table V. Volume part of carbides in the structure
Udział objętościowy węglików, %

Napoina 1

Napoina 2

Powierzchnia napoiny

31,9

41,64

Środek napoiny

34,4

43,18

W pobliżu linii wtopienia

30,34

38,16

Średnia

32,21

40,99

a)

b)

Rys. 1. Mikrostruktura napoiny 1: a) powiększenie 100x, b) powiększenie 500x
Fig. 1. Microstructure of padding weld 1: a) magnification 100x,
b) magnification 500x
a)

Rys. 3. Twardość napoin w kierunku wzdłużnym
Fig. 3. Hardness in the longitudinal direction

b)

Rys. 2. Mikrostruktura napoiny 2: a) powiększenie 100x, b) powiększenie 500x
Fig. 2. Microstructure of padding weld 2: a) magnification 100x,
b) magnification 500x

Rys. 4. Twardość napoin w kierunku poprzecznym
Fig. 4. Hardness in the lateral direction

Badanie odporności na
erozyjne zużywanie strumieniowe
Kolejną badaną właściwością napoin była ich odporność na erozyjne zużywanie strumieniowo przy kącie padania strumienia 60°. W tym celu posłużono się
piaskarką przemysłową, a najważniejsze parametry
pracy piaskarki były następujące: ciśnienie 8 atm, wydajność ścierniwa 13 kg/min, średnica dyszy 9 mm, odległość dyszy od próbki ustalono na 100 mm.
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Rys. 5. Zużycie masowe
Fig. 5. Massive wear

Rys. 6. Intensywność zużywania
Fig. 6. Wear intensity

Jako erodentu użyto ścierniwa kwarcowego o ziarnistości 0,5÷2mm. Do badań przygotowano próbki
o wymiarach 40x50 mm, które zostały umieszczone
w specjalnym uchwycie pod kątem 60° względem dyszy. Badanie procesu zużycia erozyjnego przebiegało w ten sposób, że po minucie pracy piaskarki mierzono ubytek masy próbki za pomocą wagi elektronicznej Vibra model AJH-620CE o nośności 620 gramów i dokładności odczytu do 0,001. Następnie próbka była badana wizualnie, ponownie montowana
i poddawana procesowi zużycia przez następną minutę. Całość operacji powtarzano, aż do stwierdzenia zużycia warstwy napoiny do materiału rodzimego.
Zużycie masowe Z było obliczane ze wzoru:

Rys. 7. Odporność na zużywanie
Fig. 7. Wear resistance

Z = mp – mt

gdzie: mp – masa początkowa, mt – masa po procesie ścierania

Wskaźniki zużycia, czyli intensywność zużycia oraz
odporność na zużycie są znane i używane w opisie
zjawisk trybologicznych. Zwykle intensywność zużycia
odnosi się do drogi, na jakiej zaszło to zużycie. W tym
przypadku jednak zdecydowano się, na podstawie literatury, odnosić intensywność zużycia do masy ścierniwa, jakie zostało użyte w jednostce czasu [3].
Z analizy otrzymanych wyników dotyczących zużycia widać, że napoina 2 charakteryzuje się większą
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odpornością na zużywanie w stosunku do napoiny 1
(rys, 5÷7). Większa twardość oraz wielkość węglików
w napoinie 2 wpływają korzystnie na wzrost odporności
na zużywanie w tym systemie trybologicznym. Dodatkowo napoina 2 ma większą wysokość nadlewu oraz
mniejszy stopień wymieszania materiału podłoża z napoiną. Czynniki te powodują, że napoina 2 charakteryzuje się w tym przypadku większą trwałością. Należy
pamiętać, że twardość nie może by jedynym wyznacznikiem określającym odporność na zużywanie.

Wnioski

Literatura

Parametry procesu napawania mają istotny
wpływ na rodzaj powstającej struktury i jej właściwości. Ilość węglików w strukturze napoiny 2 jest większa o 27% w stosunku do napoiny 1. Pociąga to za
sobą wzrost twardości, co w tym przypadku przekłada się w sposób bezpośredni na wzrost odporności
na zużywanie.
Zwiększenie długości wystającego odcinka elektrody powoduje wzrost wydajności stapiania, co pociąga za sobą powstanie mniejszego wtopienia oraz
zmniejszenie stopnia wymieszania napoiny z materiałem podłoża.

[1] Klimpel A.: „Napawanie i natryskiwanie cieplne-technologie”,
WNT, Warszawa 2000.
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Wydarzenia

Wnioski NOT Konferencja Naukowo-Techniczna
„Szkolnictwo zawodowe w Polsce – organizatorzy i beneficjenci”
W dniu 3 lutego 2011 r. w Warszawie w Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Szkolnictwo zawodowe w Polsce – organizatorzy i beneficjenci”.
Organizatorami konferencji byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr, Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Upowszechniania
Systemów Inżynierskich ProCAx. Honorowym patronatem konferencję objęli Minister Edukacji Narodowej i Minister Gospodarki. Konferencja odbyła się w ramach XXIV
Kongresu Techników Polskich.
W ramach programu, w obszarze diagnozy aktualnego
stanu szkolnictwa zawodowego oraz rozwiązań perspektywicznych zaprezentowano następującą tematykę:
– stan aktualny szkolnictwa zawodowego w Polsce,
– środowisko rzemieślnicze a kształcenie zawodowe,
– punkt widzenia pracodawcy na szkolnictwo zawodowe
w Polsce,
– problematyka nauczania technik komputerowego
wspomagania prac inżynierskich w technicznym szkolnictwie średnim,
– propozycje perspektywicznych rozwiązań w obszarze
szkolnictwa zawodowego,
– prognozowanie w szkolnictwie zawodowym,
– ochrona własności intelektualnej jako element kształcenia.
Na podstawie zaprezentowanych w czasie konferencji
referatów prezentujących oceny i refleksje profesjonalistów oraz opinii i wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji
sformułowano następujące wnioski:
1 Profesjonaliści w zakresie strategii i rozwoju edukacji podkreślają, że kształcenie zawodowe daje
efekty na rynku pracy po kilkuletnim okresie nauki.
W sytuacji występowania dwóch istotnych zagrożeń,
którymi są: niekorzystnie zmieniająca się struktura
demograficzna kraju oraz narastający, regulowany
przez państwa sąsiednie popyt na polskich pracowników, zarówno niewykwalifikowanych, jak i wykwalifikowanych można ocenić, iż prowadzone w Polsce
działania naprawcze są dalece niewystarczające.
2 Obecnie należy doskonalić i kontynuować wdrażanie podejmowanych działań reformatorskich
i zadbać o ich spójność w podejściu do wszystkich
strategiach rozwoju, w definiowaniu i rozumieniu
wspólnych celów, w definiowaniu uzyskiwanych kwalifikacji i kompetencji, akceptowanych na krajowym

3

4

5

6

rynku pracy i oczekiwanych na rynku europejskim. Należy zdefiniować katalog „wartości i postaw” niezbędnych do kształtowania na poszczególnych poziomach
procesu edukacyjnego, co przyczyni się do zwiększenia mobilności absolwentów.
Należy przygotować, upowszechnić i konsekwentnie
stosować, jako obowiązujący, katalog definicji dla takich pojęć jak: wiedza, umiejętności, kwalifikacje, postawy, kompetencje i związany z nimi system uprawnień, stosowanych na różnych poziomach edukacji
formalnej i w innych formach uczenia się niezależnie
od miejsca i okresu życia (uczenia się przez całe życie).
Przyjąć za zadanie strategiczne wdrożenie na wszystkich poziomach edukacji wytycznych Europejskiego
Systemu Punktów Kredytowych (ECVET) i ustanowić
kompleksową politykę na rzecz uczenia się przez całe
życie. Opracować plan realizacji uwzględniający jednolite cele i jednolite podejście. Należy uregulować
formy potwierdzania umiejętności zawodowych na
wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego. W podejmowanych działaniach uwzględnić potencjał, możliwości i inicjatywy, jakie dają organizacje pozarządowe, takie jak NOT i organizacje
rzemiosła.
Przygotowany przez międzyresortowy zespół dokument „Perspektywa Uczenia się Przez Całe Życie”
wskazuje na problem występowania niekorzystnych
dysproporcji pomiędzy edukacją szkolną (formalną)
a innymi formami edukacji – uczenia się przez całe
życie. Mając na uwadze potrzebę ograniczania tych
dysproporcji, proponuje się uwzględnienie w planach
realizacji celów określonych w dokumencie „Perspektywa Uczenia się Przez Całe Życie” wykorzystania
potencjału i możliwości Naczelnej Organizacji Technicznej oraz organizacji rzemiosła i reprezentowanego środowiska. W ten sposób można rozszerzyć
i upowszechnić formy edukacji pozaszkolnej i nieformalnej, które w większym stopniu i trafniej odpowiadają na potrzeby rynku pracy.
Należy kontynuować ustawiczne kształcenie kadr
zajmujących się działalnością dydaktyczną w zakresie definiowania, rozumienia i kształtowania systemów wartości odniesionych do jednostek i grup
pracowniczych, a także wdrażania systemów zarządzania przez jakość. Trzeba też podjąć wysiłki zmierzające do wdrożenia systemów zarządzania jakością
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w jednostkach, które zajmując się szkoleniem, w tym
zakresie, same nie stosują nowoczesnych metod zarządzania.
Należy realizować ustawiczne kształcenie ze szczególnym wysiłkiem w obszarach rozpoznanych jako
strategiczne, do których należą co najmniej:
– jednostki reprezentujące organy Państwa, na poziomie których budowane są strategie dziedzinowe,
– jednostki samorządu terytorialnego na wszystkich
poziomach struktury samorządowej,
– jednostki administracji publicznej na wszystkich
poziomach struktury Państwa,
– organizacje i instytucje funkcjonujące w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rzemieślniczych,
– personel opiekuńczy i dydaktyczny w przedszkolach, którego zadaniem już na tym etapie wychowania, powinno być rozpoznawanie
i rozbudzanie w dzieciach zainteresowań technicznych przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi.
Należy rozważyć utworzenie Krajowego Centrum
Prognozowania, Planowania i Diagnozowania Edukacji oraz przygotować i wdrożyć Krajowe Ramy
Kwalifikacji. Ośrodek taki, wyposażony w nowoczesne, aktywne metody zarządzania, badania i projektowania oraz wysokiej klasy specjalistów, stanowiłby
zaplecze dla resortów w przygotowywaniu i realizacji
strategii. Stałby się także zapleczem kompetentnym
do współpracy dla proponowanych, regionalnych lub
branżowych centrów prognozowania i diagnozowania
zatrudnienia i ośrodkiem popularyzacji dobrych praktyk w tym zakresie. W programowaniu ww. działań
uczestniczyć powinny ministerstwa oraz organizacje
i instytucje, organizacje pracodawców oraz stowarzyszenia zawodowe zajmujące się realizacją zadań
systemu edukacji.
Należy podjąć energiczne i kompleksowe działania
podnoszenia na wyższy poziom administracji publicznej, wdrażając e-administrację i poprawiając jej
zdolność współdziałania z obywatelem. Ministerstwa
zarządzające strategiami powinny na znacznie większą skalę uczestniczyć w propagowaniu i wdrażaniu
nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacją, jakimi są „Systemy zarządzania przez jakość” i wdrażać je we własnych strukturach oraz podmiotach
im podporządkowanych lub w tych, na które mają
wpływ.
Występujące na zmieniającym się rynku pracy niedopasowanie podaży i popytu na wykwalifikowane kadry
skłania i zobowiązuje do podjęcia działań na znacznie większą skalę celem wyeliminowania negatywnych elementów szkolnego systemu edukacji. Planowanie potrzeb kadrowych ujęte w zorganizowany system działań przypisany kompetencyjnie właściwemu
ministrowi powinno być oparte na:
– celowo zlokalizowanych i rozlokowanych (na poziomie województwa i/lub regionu) centrach diagnozowania, dysponujących reprezentatywnymi
grupami specjalistów o umiejętnościach trafnego
diagnozowania istniejącego stanu nasycenia wykwalifikowanymi kadrami, ich wykorzystywania
oraz prognozowania potrzeb rynku pracy,

Przegląd spawalnictwa 10/2011

– wypracowanych przez naukę metodach badań
i obliczeń zapotrzebowania na pracowników wykwalifikowanych (różne poziomy kształcenia).
Przedstawione wnioski są zbieżne z treścią opinii Najwyższej Izby Kontroli: „w celu zharmonizowania kształcenia zawodowego w systemie szkolnym z potrzebami
rynku pracy niezbędne jest prognozowanie tych potrzeb
w wymiarze lokalnymii regionalnym z wyprzedzeniem co
najmniej czteroletnim, odpowiednim dla cyklu kształcenia
w technikum.”
11 Brak spójności działań w procesie edukacji zawodowej
skłania do rozpatrzenia wniosku dotyczącego potrzeby przeniesienia szkolnictwa zawodowego z MEN do
MG. Pozwoliłoby to na:
– łatwiejsze dostosowanie programów nauczania do
potrzeb rynku pracy, w tym położenie nacisku na
kształtowanie systemu wartości, motywacji postaw
społecznych,
– podwyższenie poziomu wiedzy matematycznofizycznej skorelowanej z potrzebami techniki,
podstawowych umiejętności z dziedziny prawa
(w tym prawa wynalazczego), wiedzy i umiejętności z dziedziny ekonomii, zarządzania projektami
i procesami oraz szybkiego doskonalenia się
(uzupełniania wiedzy),
– podniesienie poziomu metod kształcenia w kierunku zwiększenia elastyczności tworzenia programów kształcenia modułowego i potwierdzania kwalifikacji dla poszczególnych zadań zawodowych,
– aktualizację bazy technicznej szkolenia na poziomie oczekiwanym przez przemysł,
– stworzenie systemowej formy aktualizowania wiedzy technicznej nauczycieli w celu:
– podniesienia jakości w doskonaleniu kadr nauczycieli przedmiotów zawodowych i zapewnienia specjalistów do prowadzenia pracowni
specjalistycznych na zaawansowanym poziomie technicznym,
– zwiększenia sprzężenia pomiędzy potrzebami
gospodarki na wykwalifikowane kadry, a możliwościami szkolnictwa zawodowego oraz edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
12 W celu poprawy jakości kształcenia zawodowego
niezbędne jest zwiększenie udziału pracodawców
w realizacji zadań systemu szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza w zakresie praktyk zawodowych, staży i praktycznej nauki zawodu. Organizowanie kształcenia zawodowego powinno odbywać się z zaangażowaniem pracodawców, ponieważ u nich w warunkach naturalnej pracy może być realizowany program
praktycznej nauki zawodu. W procesie tym należy
uwzględnić:
– wyposażanie bazy dydaktycznej placówki oświatowej i to nie tylko w sprzęt audiowizualny, ale także
specjalistyczny, związany z profilem kształcenia
(zawodu),
– umożliwianie korzystania z nowoczesnych laboratoriów itp., których nie będzie mieć szkoła,
– organizowanie i finansowanie praktyk zawodowych
dla przyszłych pracowników,
– oddelegowanie specjalistów na nauczycieli przedmiotów zawodowych,
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– określenie programów nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych według konkretnych wymagań danej branży z uwzględnieniem
aktualnego poziomu stosowanych technik i technologii,
– oddelegowanie specjalistów do nauczania podstawowych przedmiotów zawodowych – dokształcania
kadry etatowej, tworzącej i prowadzącej pracownie specjalistyczne, zapewnienie im adekwatnego
poziomu płac, bezpłatnego uzyskania uprawnień
pedagogicznych, płatnego urlopu, nagród pieniężnych za opracowanie materiałów do prowadzenia
zajęć szkolnych i uzyskiwane wyniki dydaktyczne
oraz przygotowania przez nich skryptów do prowadzenia zajęć szkolnych,
– wyposażanie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne,
– udział w przygotowaniu pomocy dydaktycznych
(sprawdziany, testy, zadania egzaminacyjne) w zakresie specyficznym dla kierunku kształcenia.
MEN we współpracy z MG powinien opracować program upowszechniania w procesie edukacji zastosowań informatyki jako nowoczesnego narzędzia pracy
technika i inżyniera, i zawrzeć w nim co najmniej:
– działania informacyjno-popularyzatorskie z dziedziny zastosowania narzędzi informatycznych we
wspomaganiu prac technicznych i inżynierskich,
– zasady przygotowania programów nauczania na
poziomie techników i szkół zawodowych,
– zasady przygotowania kadr nauczycieli zawodu
w tej dziedzinie,
– listę ośrodków szkolenia zawodowego i opracowane dla nich projekty wyposażenia pracowni dydaktycznych,
– plan działań inwestycyjnych przygotowania pracowni.
Należy przywrócić właściwe miejsce wychowaniu
technicznemu (w szkole podstawowej, gimnazjum)
i objęcie doradztwem zawodowym wszystkich uczniów
gimnazjum. W celu pomocy młodym ludziom w wyborze zawodu należy zapewnić dostępność narzędzi diagnostycznych i testów psychologicznych, służących
do badania sprawności intelektualnej, zainteresowań
i uzdolnień. Na tym etapie kształcenia powinny następować pierwsze kontakty z pracodawcami.
Zapewnić stałość przepisów prawa oświatowego, dając możliwość formułowania długoletniej strategii i polityki rozwoju szkoły.
Wdrażać instrumenty ekonomiczne zachęcające pracodawców do angażowania się w proces organizacji
praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych i staży dla studentów.
W kształceniu zawodowym na poziomie szkół ponadgimnazjalnych (m.in. zawody rzemieślnicze o charakterze usługowym i wytwórczym) należy wprowadzić
zasadę szkolenia całościowego, potwierdzanego egzaminem z całości programu, bez podziału na kwalifikacje. Podział zawodów na kwalifikacje może być
stosowany w systemie kształcenia ustawicznego. Takie podejście pozwoli na uzupełnianie (w zależności
od potrzeb) kwalifikacji wchodzących w zakres innego zawodu oraz na rozwijanie umiejętności o nowe
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kwalifikacje zawodowe przez pracowników firm, które zmieniły profil działalności lub wprowadziły istotne
zmiany techniczne i technologiczne.
Wzmocnić doradztwo edukacyjno-zawodowe przez
tworzenie charakterystyki osobowości pod względem
kształtujących się lub kształtowanych postaw społecznych i zamiłowań oraz predyspozycji pomocnych
w późniejszym wyborze zawodu – już od poziomu
szkoły podstawowej. Wprowadzić w gimnazjach funkcję profesjonalnego doradcy zawodowego o udokumentowanych kompetencjach, pomocnego w wyborze
przez młodych ludzi przyszłego zawodu.
Zorganizować i uruchomić nowoczesne narzędzie
– portal informatyczny pt. „Dobre praktyki organizatorów procesów dydaktycznych i ich beneficjentów”
i wyposażyć go w informacje dotyczące:
– przepisów prawa,
– katalogu zasad obowiązujących na wszystkich poziomach procesu edukacyjnego,
– deklaracji działań w poczuciu wspólnych celów,
– wsparcia administratorów i przywódców,
– zapewnienia finansowania stosownie do potrzeb,
– zasad i procedur zgodnych z celami.
Stworzyć system preferencji dla kadry nauczycieli
z aktywnej zawodowo kadry inżynieryjnej pracującej
w przemyśle.
W celu faktycznej poprawy jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenia adaptacyjności absolwentów do pracy w różnych warunkach (determinuje rynek
pracy) należy w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych
na realizację programu praktycznej nauki zawodu.
Kształtować umiejętność innowacyjnego myślenia.
Kryterium to jest oczekiwane przez pracodawców –
nowoczesne firmy, wyróżniające się innowacyjną produkcją.
Wprowadzenie systemów motywacyjnych – w odniesieniu zarówno do pracodawcy, jak też pracowników
– kierowania i uczestnictwa w szkoleniach doskonalących i podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Przywrócić przedmiot „Technika” w szkole podstawowej i gimnazjum z programem odpowiednim do zmian
w otaczającym nas świecie techniki.
Wprowadzić problematykę ochrony własności intelektualnej do programów kształcenia zarówno w szkołach zawodowych, jak również w wyższych uczelniach
technicznych, a także w szkoleniach organizowanych
z udziałem pracodawców.
Środki Funduszu Pracy, tworzonego ze składek pracodawców, powinny być istotnym wsparciem kształcenia
zawodowego realizowanego z udziałem pracodawców
m.in. w formach:
– przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
– szkolenia osób dorosłych,
– staży dla absolwentów,
służących niwelowaniu różnic na niezrównoważonym
rynku pracy.
FSNT-NOT
Warszawa, marzec 2011 r.
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