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Sekcja Spawalnicza
Piotr Janicki

Archiwum Historii Techniki
Oddziału SIMP w Poznaniu
W dniu 20 listopada 2007 r. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Poznaniu podjął uchwałę o powołaniu Archiwum Historii Techniki (AHT). Jest to decyzja doniosła,
mająca duże znaczenie dla rozwoju ruchu stowarzyszeniowego. Działalność nowej jednostki organizacyjnej w znaczącym stopniu umożliwi pełniejszą realizację najważniejszych statutowych celów stowarzyszenia, jakimi są: rozwijanie techniki i nauki, promowanie
osób tworzących technikę, upowszechnianie wiedzy
technicznej w społeczeństwie oraz ochrona interesów
swych członków.
Archiwum Historii Techniki Oddziału Poznańskiego
SIMP zajmuje się gromadzeniem materiałów z zakresu historii techniki w postaci pisemnej i udostępnianiem
ich na stronie internetowej oddziału.
Zasadniczym celem działalności AHT jest gromadzenie informacji dotyczących rozwoju techniki w firmach oraz informacji o ludziach, którzy tę technikę
tworzyli. Istotne jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wiedzy o działalności firm mających duże zasługi
w rozwoju swej branży, które z różnych powodów przestały funkcjonować na rynku – zostały zlikwidowane.
W naszym regionie po zmianach ustrojowych
w 1989 r. zlikwidowano wiele firm mających duże osiągnięcia w rozwoju swej branży. Nie jest jeszcze za późno na udokumentowanie i zachowanie dla przyszłych
pokoleń inżynierów, osiągnięć technicznych i organizacyjnych tych firm. Jest to potrzebne, aby mogli oni korzystać z tej wiedzy i skutecznie rozwijać swe inżynierskie umiejętności. Nie można bowiem osiągnąć wysokiego poziomu umiejętności zawodowych, nie znając
historii rozwoju swej branży i nie korzystając z osiągnięć swych poprzedników.
Bardzo ważnym celem działalności Archiwum Historii Techniki jest pokazywanie społeczeństwu i promowanie ludzi, którzy mają znaczący udział w rozwoju firmy i techniki. Chcemy robić to także dlatego,
aby były wzorce dla przyszłych inżynierów, aby historia ich działalności inspirowała następców do twórczej działalności, i mieli świadomość, że ich dokonania
Dr inż. Piotr Janicki – Prezes O/SIMP w Poznaniu. Materiały pomogli zebrać: inż. Mirosław Nowak
(EWE), mgr inż. Ryszard Andrzejewski – TECHNIKA
SPAWALNICZA Poznań
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również zostaną udokumentowane i zachowane
dla przyszłych pokoleń, które będą mogły korzystać
z ich osiągnięć. Dla zrealizowania tego celu poznański oddział SIMP nadaje również tytuł Twórca techniki osobom mającym znaczące dokonania w rozwijaniu
techniki. Kandydatów do tego tytułu wybiera kapituła
spośród osób mających życiorysy zawodowe gromadzone właśnie w AHT.
Promowanie inżynierskiego zawodu to także ważne zadanie do realizacji w ramach działalności Archiwum Historii Techniki. Dzięki internetowi młodzi ludzie
będą mieli dostęp do informacji zawartych w AHT, które powinny zachęcić ich do uprawiania inżynierskiego zawodu, umożliwiającego realizację młodzieńczych
marzeń o tworzeniu rzeczy nowych, o budowie lepszego świata przyjaznego człowiekowi dzięki technicznym
wynalazkom.
Ważną funkcją AHT jest upowszechnianie wiedzy
i kultury technicznej w społeczeństwie. Wiedza, pokazana w prostej formie, o wytworach techniki i o ludziach, którzy tego dokonali, będzie powszechnie dostępna i przyswajalna dla ogółu społeczeństwa.
Zakres działalności AHT jest oczywiście ograniczony możliwościami (głównie finansowymi) Oddziału
SIMP w Poznaniu. Zakres tematyczny przewidziany do
opracowania jest szeroki, a jego realizacja rozłoży się
na wiele lat. W miarę gromadzenia materiałów będą
one opracowywane i udostępniane na stronie internetowej Oddziału SIMP w Poznaniu.

Rys. 1. Ręczny aparat drewnianej konstrukcji na klisze
mokre

Obecnie Archiwum Historii Techniki (AHT) dysponuje kilkoma tysiącami szklanych płyt (pozytywów) zawierających widoki i rysunki techniczne maszyn i urządzeń
z początku XX w., a niekiedy z końca XIX w.
Początek kliszom szklanym, stosowanym w fotografii, dała klisza mokra – kolodianowa. Podstawowym
składnikiem emulsji kolodianowej był roztwór alkoholowo-eterowy bawełny strzelniczej, do którego dodawano mieszaninę uczulającą, zawierającą jodki i bromki
amonu i kadmu.
Emulsję należało przygotować na krótko przed jej
użyciem. Wymagało to sporych umiejętności manualnych. Przed wykonaniem zdjęcia emulsję uczulano
przez zanurzenie kliszy w roztworze azotanu srebra
i jeszcze mokrą płytę umieszczano w kasecie, wkładano do aparatu i wykonywano zdjęcie. W użyciu był
początkowo jednoobiektywowy aparat o drewnianej
konstrukcji skrzynkowej, z ruchomą tylną częścią,
mieszczącą matówkę (rys. 1).
Aparat ten zastąpiony został konstrukcją, w której
część przednia, wyposażona w obiektyw, połączona
została miechem z częścią tylną (rys. 2). W miejsce
matówki wkładano kasetę z kliszą szklaną. Nastawienie ostrości odbywało się za pomocą przekładni zębatej, przez przesuw tylnej części aparatu.
Czas naświetlania wynosił od kilku do kilkunastu
sekund, a warstwa kolodianowa zachowywała swoją czułość do 2 min. Naświetloną kliszę należało niezwłocznie wywołać, a po opłukaniu utrwalić i wysuszyć. Praktycznie, zakład fotograficzny XIX w. musiał
dysponować małym laboratorium chemicznym.
Kolejnym krokiem w rozwoju fotografii była opracowana w 1871 r. przez Richarda Leach Maddoxa formuła bromku kadmu, azotanu srebra i żelatyny, tzw. sucha emulsja, nakładana na szklaną płytkę w celu uzyskania negatywu, którą fotograf mógł wygodnie używać. Takie rozwiązanie umożliwiło masową produkcję
materiałów światłoczułych i uwolnienie fotografów od
ciągnięcia za sobą wozu z niezbędnym laboratorium.
Wprowadzenie suchych płytek miało również wpływ
na budowę aparatów. Płytki zostały zminiaturyzowane,

Rys. 2. Ręczny aparat drewnianej konstrukcji, mieszkowa kamera policyjna (klisze szklane 9x12 cm). Producent: Alfred Bruckner,
ok. 1927 r. (Ze zbioru Leszka Sadowskiego)

a ich wielkość stała się standardowa. Te przemiany
oznaczały, że fotografia nie była już trudnym naukowym procesem i stała się dostępna dla amatorów [Zenon Harasym „Ze starego albumu”].
Zebrane w AHT szklane płyty dotyczą głównie
produkcji firm: H. Cegielski Tow. Akc. (do 10 grudnia
1927 r.), H. Cegielski, A., Borman Szwede, Wiepofama, Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych. Materiał
informacyjny zawarty na płytach jest bardzo obszerny
i obejmuje:
– Maszyny i urządzenia parowe: lokomobile, parowozy, kotły parowe, maszyny parowe tłokowe.
– Przemysł spożywczy: cukrownie, gorzelnie, krochmalnie, gastronomia.
– Maszyny rolnicze: maszyny do uprawy gleby i siewu, maszyny do zbioru i młócki.
– Tabor szynowy: wagony motorowe, wagony osobowe, wagony towarowe, wagony specjalne, tramwaje.
– Obrabiarki i narzędzia: obrabiarki do metali, obrabiarki do drewna, narzędzia do obróbki metali
i drewna.
– Sprężarki i dmuchawy: sprężarki tłokowe, dmuchawy.

Rys. 3. Skan szkicu lokomotywy parowej na kliszy szklanej
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Rys. 4. Skan lokomotywy parowej na kliszy szklanej

– Pompy: pompy tłokowe, pompy wirnikowe, dmuchawy.
– Budownictwo przemysłowe: hale fabryczne, maszty, zbiorniki.
– Chłodnictwo i klimatyzację.
Istnieją fotografie, utrwalone na płytach szklanych,
pozwalające na identyfikację firm, obecnie zapomnianych, które produkowały maszyny i urządzenia z danej branży. Takim przykładem jest fotografia stoiska
maszyn rolniczych na wolnym powietrzu podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. Odpowiednio
powiększając fotografię, można odczytać nazwy tych

Rys. 5. Kocioł parowy na kliszy szklanej
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firm. Rysunki techniczne umożliwiają także odczytanie
wymiarów elementów, jakie przedstawiają.
Poznański SIMP w swym AHT posiada także historię działalności firmy Romet i Wiepofama, a na
ukończeniu jest historia Poznańskiej Fabryki Maszyn
Żniwnych. Mamy również życiorysy zawodowe inżynierów mających znaczące osiągnięcia w opracowywaniu konstrukcji lub technologii maszyn i urządzeń.
Posiadamy ponad 1000 płyt szklanych, które po zeskanowaniu i odpowiedniej obróbce zostały umieszczone
na stronie internetowej (www.naukaipostep.pl). Prace
nad dalszym skanowaniem płyt szklanych trwają i po
ich zakończeniu całość zostanie umieszczona na stronie internetowej poznańskiego SIMP. Skany przykładowych płyt szklanych zamieszczono na rysunkach 3÷5.
Działalność Archiwum Historii Techniki jest oparta na działalności społecznej członków SIMP. Rozwój
i intensywność prac zależeć, więc będzie głównie od
społecznego zaangażowania, które z pewnością w różnych okresach będzie bardziej lub mniej intensywne,
bo taka jest praktyka działalności społecznej. Poznańscy SIMP-owcy słyną z ofiarności i zaangażowania
w realizację pięknych idei, którą bez wątpienia jest Archiwum Historii Techniki, co pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zapraszamy do wzbogacania zbiorów AHT informacjami dotyczącymi rozwoju techniki różnych branż.
Literatura: Zenon Harasym „Ze starego albumu”.

Związek Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Tradycje Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Poznaniu sięgają 1931 r. Z dumą stwierdzamy, że
Zakład jest najstarszą placówką oświatową w Wielkopolsce i jedną z najstarszych w Polsce. Wyrósł z najpiękniejszych tradycji, które sięgają czasów K. Marcinkowskiego, K. Libelta, H. Cegielskiego i innych wybitnych Wielkopolan, rozwijających działalność pracy organicznej. Formalnie w sądzie grodzkim Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo-Przemysłowy został wpisany 20 kwietnia 1931 r. w rejestrze stowarzyszeń.
Po wyzwoleniu Zakład wznowił działalność 5 marca
1945 r. ostatecznie przyjmując nazwę Zakład Doskonalenia Zawodowego w 1961 r.
Obecnie poznański ZDZ realizuje swoje cele statutowe w 5 Centrach Kształcenia, kilkudziesięciu Ośrodkach Kształcenia Zawodowego, kilkunastu szkołach kształcących na poziomie zawodowym, średnim i policealnym, w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Lesznie oraz w 2 warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych. Kształci młodzież i dorosłych w systemie kursowym i szkolnym. Prowadzi działalność na terenie
całego województwa wielkopolskiego przez Centra
Kształcenia ZDZ w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, które są dodatkowo wspierane przez Ośrodki Kształcenia Zawodowego usytuowane w mniejszych
miejscowościach województwa.
ZDZ przez te wszystkie lata zdobył niekwestionowane uznanie, zaufanie uczniów, słuchaczy i studentów w zakresie najwyższej jakości kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Pojęcie jakości w odniesieniu do świadczonych przez
nas usług edukacyjnych, definiujemy wysokim poziomem merytorycznym oferty, jej konkurencyjnością
i atrakcyjnością, odpowiadającą zapotrzebowaniu rynku edukacyjnego oraz realizacji zadań na europejskim
poziomie. Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez nas usług jest wiele wyróżnień i certyfikatów, które otrzymaliśmy, m.in.: Złote Godło Najwyższa

Jakość QI 2011, Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty, Certyfikat TÜV SÜD wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
ZDZ w liczbach:
– 2 mln osób wzięło udział w różnych formach kształcenia organizowanych przez ZDZ od rozpoczęcia
jego funkcjonowania,
– 25 tys. osób rocznie szkoli się średnio w placówkach ZDZ,
– ponad 400 programów i kierunków nauczania
w systemie kursowym,
– 25 rodzajów szkół, na poziomie od gimnazjum do
szkoły wyższej,
– 1 uczelnia – Wyższa Szkoła Humanistyczna
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie,
– ponad 10 tys. osób przeszkolonych w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
– ponad 20 projektów własnych dofinansowanych
z EFS zrealizowanych lub w czasie realizacji,
– ponad 150 etatowych pracowników – specjalistów
w zakresie kształcenia,
– ponad 3 tysiące współpracujących wykładowców,
– 33 ośrodki kształcenia na terenie Wielkopolski,
– ponad 150 sal szkoleniowych, poligonów ćwiczeniowych, budowlanych, placów manewrowych, sal
komputerowych i audiowizualnych,
– 4 agencje pośrednictwa pracy (oferty krajowe i zagraniczne), poradnictwa zawodowego, doradztwa
personalnego,
– 5 wyspecjalizowanych Centrów Kształcenia: Kadr
medycznych, Kadr budowlanych, Operatorów maszyn, Kadr informatycznych – IT @kademia oraz
Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli,
– 4 komisje egzaminacyjne: spawalnicza, ADR, energetyczna oraz nadająca tytuł robotnika wykwalifikowanego i mistrza w różnych zawodach,
– 2 warsztaty szkoleniowo-produkcyjne.

Sponsorzy 53. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej c.d.
pt. Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali

Przegląd spawalnictwa 12/2011

5

Targi, konferencje, seminaria

Czerwiec z akcentem na innowacje

Innowacje-Technologie-Maszyny Polska to targi innowacyjnych projektów technologicznych, promujące ultranowoczesne rozwiązania dla gospodarki. Należą do największych tego typu wydarzeń w kraju, a ich korzenie sięgają pierwszych targów organizowanych w niepodległej
Polsce.
Symbolicznie 1928 r. przyjęto jako rok ich powstania. Wtedy Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa wydali zezwolenie na organizację w Poznaniu corocznie międzynarodowych targów
gospodarczych. Przez lata wypracowały one markę ważnego wydarzenia dla handlu na arenie międzynarodowej,
a w świadomości społeczeństwa zapisały się jako niezwykłe miejsce spotkań handlowców z całego świata.
Początkowo wielobranżowe, rozrastały się wraz z rozwojem i dywersyfikacją produkcji, aż w końcu w związku z organizacją targów branżowych przekształciły się
w specjalistyczny salon.
Dziś targi ITM Polska stały się świętem innowacji oraz
zaawansowanej myśli technologicznej, zajmując czołowe
lokaty w rankingach wydarzeń targowych promujących nowoczesne technologie w Europie Centralno-Wschodniej.
Prezentowane są na nich zaawansowane technologicznie maszyny i urządzenia dla takich gałęzi przemysłu, jak
spawalnictwo, metalurgia, obróbka skrawaniem, hutnictwo, lakiernictwo czy transport. Od lat są wydarzeniem pozytywnie ocenianym w środowisku i cieszą się ogromnym
poparciem instytucji i stowarzyszeń branżowych, a patronat nad targami rokrocznie obejmuje Minister Gospodarki
oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tegoroczna edycja targów ITM Polska odbyła się
w szczególnie odświętnej odsłonie, bowiem tutaj właśnie, w nawiązaniu do tradycji targów czerwcowych,
obchodzone były główne uroczystości 90-lecia istnienia Międzynarodowych Targów Poznańskich. ITM Polska corocznie gromadzi ok. 900 wystawców i firm
z kilkudziesięciu krajów świata. W ramach ekspozycji prezentowanych jest ponad 100 premier rynkowych
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wysoce wyspecjalizowanych rozwiązań dla przemysłu.
Tematyczny podział na salony branżowe gwarantował
komfort zwiedzania, a niezwykle bogaty program wydarzeń, współtworzony wraz z partnerami – organizacjami,
izbami, stowarzyszeniami branżowymi i ośrodkami naukowymi, stanowił cenne dopełnienie ekspozycji.
Goście targowi mieli szansę uczestniczyć w targach
ITM Polska na wiele różnych sposobów – zwiedzając
ekspozycje, uczestnicząc w wykładach bądź, też biorąc
udział w pokazach praktycznych. Dla zainteresowanych
prezentacją najnowocześniejszych rozwiązań w ruchu
sporą atrakcję stanowiły: Akademia Spawania, organizowana w ramach Salonu WELDING oraz Poligon Umiejętności (salon SURFEX) – pokazy lakiernictwa połączone
z ciekawym programem wykładów.
W propagowaniu innowacyjnych rozwiązań swój
udział ma również Centrum Doradztwa – Innowacje
dla Biznesu. Ideą organizowanego przez MTP i Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza wydarzenia jest pomoc

Powszechna Wystawa Krajowa (PWK) – z archiwum muzeum AHT, skan płyty szklanej

przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów natury technologicznej, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest on line przed targami oraz w czasie ITM Polska
na stoisku Centrum Doradztwa – Innowacje dla Biznesu.
Targi ITM Polska, kładąc nacisk na innowacje, są miernikiem kondycji polskiego i europejskiego przemysłu.
Wciąż rosnący poziom ekspozycji, liczba nowości oraz

coraz większe zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość.
Obecna specjalistyczna formuła targów ITM Polska, nazywanych w przeszłości „oknem na świat”, umożliwia polskiemu przemysłowi osiągnięcie prawdziwie europejskiego poziomu, pomagając skrócić dystans, jaki dzielił nas
niegdyś od prężnie rozwijających się krajów zachodniej
części naszego kontynentu.

Jesteśmy przygotowani do śmiałych zmian…
rozmowa z dr. Andrzejem Byrtem, Prezesem Zarządu MTP
Jubileusz 90-lecia to doskonała okazja do podsumowań, retrospekcji i refleksji, a jednocześnie próby spojrzenia w przyszłość. MTP uznawane są za lidera przemysłu targowego – co
kryje się za tym określeniem, jakie są dzisiaj Międzynarodowe
Targi Poznańskie?
Lider to przywódca. Z przywództwem zaś wiąże się umiejętność strategicznego myślenia i podejmowania odpowiednich działań.
Popatrzmy w przeszłość – poznańskie targi powstały w 1921 r. właśnie z poczucia konieczności zare-

agowania na nową rzeczywistość
gospodarczą, którą stworzyła świeżo odzyskana niepodległość Polski. To od nich zaczęło się polskie
wystawiennictwo XX w. W latach
dwudziestych w Poznaniu odbył
się kongres UFI, Światowego Zrzeszenia Przemysłu Targowego, którego MTP są od 1927 r. członkiem
założycielem.
Po okresie międzywojnia i po
odbudowie ze zniszczeń II. Wojny Światowej targi szybko odnalazły swoje miejsce w gospodarce,
stworzyły przestrzeń dla promocji
polskiego eksportu, stając się krajowym centrum wystawienniczym.

W ówczesnych realiach stanowiły doskonale funkcjonujące
przedsiębiorstwo, zajmując pozycję monopolisty.
Po przełomie gospodarczym
1989 r. utrzymały swoją pozycję już w warunkach wolnego rynku – dzięki temu, że już wcześniej
wprowadzały innowacyjne rozwiązania godne lidera. Takim rozwiązaniem była na przykład organizacja imprez poza własnymi terenami – w Katowicach, Łodzi
i Wrocławiu, a nawet poza granicami Polski, gdzie z MTP prezentowały się polskie przedsiębiorstwa
eksportowe. Innowacyjny krok
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stanowiło również stopniowe wyodrębnianie z jednej czerwcowej
ogromnej wystawy przemysłowej
nowych, specjalistycznych targów,
z których wywodzą się największe
współcześnie imprezy wystawiennicze w Polsce.
Dziś, ponad 20 lat po gospodarczej rewolucji, mamy już w Polsce dojrzały rynek targowy: targową konkurencję, nowych organizatorów imprez, nowe tereny wystawiennicze. Międzynarodowe Targi Poznańskie są już też zupełnie
innym przedsiębiorstwem – jednak
wciąż na pozycji lidera.
Mogą się dziś pochwalić największą i najnowocześniejszą infrastrukturą targową, jeśli chodzi
o powierzchnię wystawienniczą
pod dachem, nie tylko w Polsce, ale
i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Możemy dziś zaoferować wystawcom 16 pawilonów, w pełni klimatyzowanych i ogrzewanych, z bezpośrednimi łączami telekomunikacyjnymi, o posadzkach zdolnych
przenieść największe naciski, odpowiedniej wysokości do prezentacji wielkogabarytowych eksponatów. Inwestycje infrastrukturalne
w MTP to jeden z priorytetów. Nie
były wstrzymywane nawet w latach
kryzysu. Dziś corocznie ich wartość sięga 30÷40 mln zł.
Ostatnie 10 lat było też w MTP
okresem intensywnych zmian struktury i procedur zarządzania. Dzięki nim byliśmy w stanie rozbudować
kalendarz wydarzeń targowych już
do niemal 100 pozycji. Za tymi zmianami podążały wdrożenia nowych
rozwiązań informatycznych. Dziś
mamy system logistyczny unikatowy
nie tylko na skalę polską, ale i europejską. Uwzględnia on lata doświadczeń MTP w organizacji i obsłudze
imprez masowych. Nasza sieć komputerowa jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Obsłużyła największą konferencję międzynarodową, jaka odbyła się w naszym kraju – konferencję klimatyczną ONZ
COP 14 w grudniu 2008 r. I choć
klienci MTP nie mają bezpośredniej
styczności z wewnętrznymi systemami informatycznymi, to one właśnie decydują o płynności obsługi
ich zleceń.

8

Przegląd spawalnictwa 12/2011

Pozycja lidera pozwala nam
umiejętnie reagować na sygnały płynące z rynku. Pogłębiamy
specjalizację imprez w poszczególnych branżach, działając odpowiednio szybko – a to pozwala na
organizację targów o randze premier w skali kraju.
Dziś należy do nas ponad połowa rynku targowego w Polsce, mierzonego wielkością dzierżawionej
powierzchni wystawienniczej. Jesteśmy nadal prawdziwie wszechstronnym ośrodkiem targowo-kongresowym, wykonawcą wszystkich
usług związanych z sektorem wystawienniczym, więcej – eksporterem tych usług. Mam tu na myśli
organizację targów także w innych
miastach: Warszawie, Kielcach,
Katowicach czy Świebodzinie,
a również przygotowywanie największych polskich wystąpień gospodarczych poza granicami kraju, zarówno w Europie, jak i poza
naszym kontynentem, szczególnie
w Azji.

naszych wystawców i 60% klientów innych targów. Przypomnijmy
tu także, że MTP są jednym z głównych udziałowców w spółce Międzynarodowe Targi Lubelskie.
Ważna jest najwyższa jakość
naszych usług w ich bardzo szerokiej palecie. Także tu jesteśmy
prekursorami. Jako pierwsi wprowadziliśmy na przykład kompleksowy system informatyczny zarządzania wszystkim procesami
w przedsiębiorstwie, dysponujemy
największą, najbardziej rozbudowaną bazą danych o uczestnikach
naszych imprez, co pozwala nam
na utrzymywanie długofalowego
kontaktu z nimi i odpowiadanie na
ich potrzeby i oczekiwania. 90-letnie Targi są ciągle dynamicznym,
elastycznym i bardzo skutecznym
partnerem dla przedsiębiorstw
polskich i zagranicznych, zainteresowanych współpracą z Polską.

MTP są więc silnym, nowoczesnym przedsiębiorstwem. Co
według Pana Prezesa stanowi
jego największą wartość?

Z perspektywy najbardziej sprawnego przedsiębiorstwa targowego w Polsce, o nieporównywalnej
do innych skali działalności, możemy śmiało spoglądać na rozwój
rynku targowego w nadchodzących dziesięcioleciach. A nie czekają go wyłącznie korzystne zmiany, jeśli chodzi o konkurencję technologiczną, organizacyjną czy koncepcyjną.
W pierwszej dekadzie XXI w.
obserwujemy stan nasycenia,
a w pewnych sektorach nawet
nadwyżki mocy wystawienniczych,
czy liczby podobnych imprez, których ostra, wzajemna konkurencja doprowadziła do gwałtownej
obniżki cen. Obniżyło to opłacalność działalności wystawienniczej, która nie należy – również
w skali świata – do wysoce zyskownej. Ale właśnie w czasach takich wyzwań ujawniają się talenty
zdolne im sprostać. Myślę, że Międzynarodowe Targi Poznańskie są
do tego dobrze przygotowane.

Wymieniłbym ich kilka. Przede
wszystkim – dynamikę działania,
zdolność przewidywania rozwoju rynku i reagowania z wyprzedzeniem na nadchodzące tendencje zarówno w Polsce, jak i w regionie środkowoeuropejskim czy
nawet na świecie. Umiejętność
trafiania w sedno, jeśli idzie o promocję polskiego przemysłu, a więc
przedsiębiorstw, na rzecz których
MTP działają przez 90 lat swojego
istnienia. Dzięki temu właśnie jesteśmy wartościowym partnerem
dla naszych wystawców i zwiedzających.
Nasza marka cieszy się zaufaniem, a namacalnym tego potwierdzeniem jest wysoka ocena jej wiarygodności w rankingach. Przypomnę, że według badań przeprowadzonych przez Pentor Research
International za najsilniejszą markę wśród organizatorów targów
w Polsce uznaje nas ponad 80%

Czy dziś MTP są firmą na miarę XXI wieku?
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Spajanie laserowe z materiałem
dodatkowym i mechanicznym układem
śledzenia złącza
Laser joining with wire filler material
and mechanical seam  tracing system

Streszczenie

Abstract

Przedstawiono dotykowy (taktylny) system śledzenia
styku złącza w przypadku zrobotyzowanego spawania
laserowego ze spoiwem w postaci drutu i lutospawania
na przykładzie wykorzystania głowicy Scansonic ALO3.
Opisano konstrukcje, i system sterowania takim stanowiskiem zbudowanym w oparciu o laser dyskowy i robot przemysłowy. Zbadano wpływ podstawowych parametrów systemu śledzenia przy spawaniu i lutospawaniu
złączy zakładkowych o grubości do 2 mm.

The paper describes the principle of mechanical seam
tracking system in the laser welding and laser brazing
processes, using a wire as a mechanical sensor. The construction and control system of station with disk laser and
robot are presented. The influence of laser welding and
brazing parameters on the seam tracking in lap joints upto
2 mm thickness is obtained.

Wstęp
Procesy spajania laserowego ze spoiwem stosuje się obecnie najczęściej do łączenia cienkościennych konstrukcji, których elementy składowe są uzyskiwane takimi technologiami, jak: cięcie nożycami,
wykrawanie, wyoblanie, głębokie tłoczenie. Przy masowej produkcji technologie te oraz sposób montażu
przed spawaniem łączonych elementów (np. w przypadku spajania elementów karoserii samochodowych,
różnego rodzaju obudów, pojemników, elementów paneli i stelaży wykonanych z cienkościennych elementów) nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednią

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, dr inż. Marek
Banasik, dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Jerzy
Dworak – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

powtarzalność i dokładność przygotowania styku oraz
pozycjonowania elementów do spawania, tak aby opracowany na wzorcowym elemencie program sterowania
maszyną CNC lub program sterowania robota zapewniał, w przypadku każdego elementu z serii, odpowiednio dokładne prowadzenie wiązki i materiału spoiwa
dokładnie wzdłuż trajektorii krawędzi styku. Jednocześnie od tego typu złączy żąda się wysokiej jakości i estetyki wykonania.
Jedną z metod „elastycznego” dostosowania zaprogramowanej trajektorii spajania do trajektorii rzeczywistej jest opracowany w ostatnich latach taktylny (dotykowy) system śledzenia złącza. Zalety procesu spajania laserowego ze spoiwem i taktylnym systemem śledzenia złącza umożliwiają znacznie szersze przemysłowe wykorzystanie spajania z użyciem lasera.
W artykule przedstawiono ideę oraz zalety i ograniczenia tej metody przy wykorzystaniu spoiwa w postaci drutu i lasera dyskowego jako źródła ciepła w procesie spawania.
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Technologia spajania laserem
ze spoiwem w postaci drutu
Schemat i podstawowe parametry procesu spajania
laserem ze spoiwem w postaci drutu na przykładzie spajania złączy zakładkowych przedstawiono na rysunku 1.
Proces spajania ze spoiwem wymaga wiązki o odpowiednio wysokim poziomie mocy, ponieważ ciepło
wynikające z oddziaływania wiązki laserowej musi zostać zużyte na stopienie materiału dodatkowego oraz
odpowiednie nagrzanie (w przypadku procesu lutospawania) lub przetopienie (w przypadku procesu spawania) materiału rodzimego, a pole powierzchni przekroju poprzecznego spoiny jest większe w porównaniu
do pola spoin otrzymywanych klasyczną metodą spawania laserowego z głębokim przetopieniem. Poziom
mocy w przypadku nowoczesnych laserów na ciele
stałym (dyskowych i włóknowych) jest znacznie większy niż klasycznych, dotychczas stosowanych laserów,
dlatego w pełni nadają się one do procesu spawania laserowego ze spoiwem.
Pierwszym, podstawowym warunkiem uzyskania
poprawnych połączeń przy spajaniu laserowym ze spoiwem jest bardzo precyzyjny dobór i zaprogramowanie
wielu parametrów wzajemnie oddziałujących na siebie
i na jakość połączenia (rys. 1). Drugim warunkiem jest
konieczność precyzyjnego prowadzenia wiązki i drutu
względem siebie oraz po trajektorii styku.
Proces spajania laserowego ze spoiwem można
prowadzić z wykorzystaniem specjalnych głowic. Rozwiązania konstrukcyjne i możliwości technologiczne takich głowic decydują o rodzaju i parametrach połączeń,
jakie można uzyskać.
Głowica robocza do spawania lub lutospawania laserowego ze spoiwem oprócz układu ogniskującego

α - kąt wzdłużny nachylenia wiązki
β - kąt boczny nachylenia wiązki
γ- kąt odchylenia w stosunku do osi złącza
δ - kąt pochylenia drutu
Zf - położenie ogniska w stosunku
do końca drutu

df - średnica ogniska wiązki
ød - średnica drutu
Vs - prędkość spajania
Vd - prędkość posuwu drutu
t1- szczelina styku
g1, g2 - grubości łączonych elementów

Rys. 1. Parametry procesu spajania laserem ze spoiwem w postaci drutu
Fig. 1. Laser joining with wire filler material parameters
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wiązkę laserową zawiera zintegrowany precyzyjny
moduł prowadzenia i pozycjonowania końcówki drutu w obszarze spajania. Niestabilność podawania drutu i zmiany położenia jego końcówki mogą skutkować brakiem stabilności procesu i pojawieniem się lokalnych niezgodności, a w skrajnym przypadku lokalnym brakiem połączenia. Dlatego stosowane są układy
podawania drutu typu push-pull, zapewniające odpowiednią stabilność podawania drutu, z kompletem wymiennych rolek, które są przystosowane do podawania
standardowych drutów spawalniczych różnych gatunków, zwykle o średnicach 1,0; 1,2; 1,6 mm.
Poszczególne konstrukcje głowic laserowych przeznaczonych do spajania laserowego ze spoiwem różnią się między sobą sterowaniem i sposobem integracji układu podawania materiału dodatkowego oraz wyposażeniem dodatkowym (np. kamera CCD ułatwiająca programowanie trajektorii spajania, systemy monitorowania procesu, urządzenia antykolizyjne, zintegrowane lub niezależne dysze nadmuchu gazu ochronnego, układ cross-jet chroniący optykę głowicy przed odpryskami materiału z ciekłego jeziorka, układy kolimacyjne głowicy z serwomotorami, umożliwiające programową zmianę ustawienia położenia ogniska wiązki laserowej itp). Budowane są również głowice uniwersalne umożliwiające spajanie laserowe z materiałem dodatkowym i spawanie hybrydowe laser + MIG.
Tak duża liczba funkcji oraz elementów wymagających odpowiedniego wysterowania w procesie spajania powoduje, że dużym wyzwaniem pod względem
budowy np. stanowiska zrobotyzowanego czy urządzenia ze sterowaniem CNC i zapewnienia funkcjonalności wszystkich jego modułów, jest połączenie głowicy z robotem i laserem w jedno działające uniwersalne stanowisko, na którym będzie możliwość realizacji
zaplanowanych procesów technologicznych. Przy wyborze głowic technologicznych do określonego procesu spajania oprócz parametrów technicznych, związanych z samym procesem, należy także uwzględnić
możliwości wzajemnego dopasowania układów mechanicznych, układów sterowania i interfejsów głowicy
z innymi komponentami stanowiska zrobotyzowanego
czy modułu linii produkcyjnej.
Najbardziej zaawansowane konstrukcje głowic
mają własne systemy programowania i sterowania
oraz mogą mieć zintegrowane systemy adaptacyjne
śledzenia złącza.

Badania i przykłady zastosowań
taktylnego systemu śledzenia
złącza przy zrobotyzowanym
spajaniu laserem dyskowym
Ideę systemu i sposób sterowania taktylnym układem śledzenia złącza w czasie spawania laserowego ze spoiwem w postaci drutu można zobrazować
na przykładzie wykorzystania głowicy ALO3 firmy

a)

b)

a)

b)

c)

1 – zakres programowalny ustawienia sił i limitów bezpieczeństwa, w którym
będzie pracować system taktylnego śledzenia
2 – limit sprzętowy – 110° (napę+d silników)
3 – teoretycznie możliwy zakres odchylenia głowicy umożliwiający pracę głowicy w pozycjach przymusowych, np. w miejscach trudno dostępnych

Rys. 2. Zrobotyzowane stanowisko do spawania i cięcia laserowego
z laserem dyskowym o mocy 12 kW: a) widok lasera i kabiny ochronnej, b) głowica ALO3 do spajania laserowego z materiałem dodatkowym w postaci drutu i taktylnym układem śledzenia złącza, c) zakres
regulacji osi uchylnej głowicy
Fig. 2. Robotic stadion for laser welding and cutting using 12 kW disk
laser: a) the view of laser and cabine, b) ALO3 head for laser welding
with filler material and seam tracing system, c) the axis of head manipulation range

Scansonic we współpracy z robotem przemysłowym
i laserem dyskowym. Takie stanowisko zostało stworzone w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach (rys. 2).
Głowica ALO3 firmy Scansonic jest nowoczesną
głowicą spawalniczą umożliwiającą spajanie laserowe z materiałem dodatkowym w postaci drutu z dotykowym systemem śledzenia styku złącza (rys. 2b). Aktualnie w światowym przemyśle pracuje jedynie kilkanaście takich głowic, w większości na liniach technologicznych w przemyśle samochodowym, gdzie są wykorzystywane do lutospawania elementów karoserii
lub innych komponentów, przy łączeniu których wymagane jest wykonanie precyzyjnych złączy o wysokiej
estetyce i jakości.
Oprócz komponentów optycznych, które kształtują
wiązkę laserową, głowica ALO3 jest wyposażona w niezależny układ sterowania, serwonapędy oraz czujniki
umożliwiające wykorzystanie końcówki drutu jako mechanicznego, taktylnego systemu śledzenia złącza [3].
Konstrukcja głowicy umożliwia:
– bardzo dokładne i powtarzalne ustawienie osi
uchylnej (optyki ogniskującej ze zintegrowanym
układem podawania drutu) w zakresie ±110o przez
programowe ustawienie położenia serwonapędów
osi uchylnej oraz regulację prądu utrzymującego
zadaną pozycję, co umożliwia prowadzenie procesu spawania w pozycjach przymusowych lub miejscach trudno dostępnych (rys. 2c);
– programową regulację położenia ogniska wiązki laserowej względem końcówki drutu (wyskalowana

Rys. 3. Możliwości regulacji i taktylnego śledzenia styku złącza głowicy Scansonic ALO3: a) adaptacja końcówki drutu i ogniska w osi
liniowej (LA), b) adaptacja końcówki drutu i ogniska z wykorzystaniem osi uchylnej (SA) i osi liniowej (LA) [3]
Fig. 3. The possibilities of regulation and Scansonic ALO3 seam tracing system: a) adaptation of the wire end and the outbreak of the linear axis (LA), b) adaptation of the wire end and focus using tilt (SA)
and the linear axis (LA) [3]
a)

b)

c)

Rys. 4. Możliwe warianty ustawienia głowicy ALO3 przy wykonywaniu różnych rodzajów złączy: a) swobodne przemieszczanie końcówki drutu w złączu przylgowym; b, c) warianty ustawienia sił docisku
przy spawaniu złączy zakładkowych [3]
Fig. 4. Possible options of setting ALO3 head with different types
of welds: a) the free movement of the tip of the wire in the joint edge;
b, c) options for setting the clamping force in welding lap joints [3]

wartość w mm w zależności od zmiany położenia
kolimatora wzdłuż osi wiązki laserowej), pozwalającą uzyskać odpowiednią średnicę plamki wiązki laserowej w obszarze końcówki drutu (w obszarze oddziaływania wiązki laserowej na drut i łączony materiał);
– przemieszczanie się ramienia teleskopu z podajnikiem drutu wzdłuż osi prostopadłej do powierzchni materiału wraz z utrzymaniem stałej wartości położenia ogniska wiązki względem końcówki drutu
(w zakresie +/- 5 mm – rys. 3a) – utrzymanie stałej
wartości średnicy plamki wiązki laserowej w obszarze oddziaływania wiązki laserowej na drut i łączony materiał;
– swobodne przemieszczanie się ramienia głowicy
zgodnie z siłami działającymi na końcówkę drutu
– drut prowadzony jest przez rowek spoiny (mechanizm wykorzystywany np. podczas spawania złączy
równoległych – rys. 3b, 4a);
– pojawienie się siły działającej na drut w kierunku
prostopadłym do osi złącza i drutu – wykorzystywane w przypadku spawania złączy zakładkowych
(drut jest zawsze dociskany do krawędzi – rys. 4c).

Przegląd spawalnictwa 12/2011

11

Głowica ALO3 ma własny niezależny układ sterowania Scapacs, który jest połączony i komunikuje się
(wzajemne przesyłanie sygnałów i potwierdzeń – out/
in) z systemem sterowania robota KRC2 z wykorzystaniem protokołu Profibus (rys. 5). Parametry związane ze zmianą układu kolimacji w osi z (LA – linear axis) – zachowanie stałej średnicy plamki ogniska
wiązki na końcówce drutu i osi uchylnej (SA swivel
axis) oraz zakres ich regulacji mogą być programowane i przechowywane w układzie elektronicznym
wbudowanym w głowicę. Służy do tego celu specjalne niezależne oprogramowanie HMI-B zainstalowane
na komputerze stacjonarnym lub laptopie, który można połączyć (z wykorzystaniem protokołu sieciowego
TCP) z układem sterowania Scapacs umieszczonym
w głowicy (rys. 5). W układzie tym są przechowywane zestawy parametrów sił docisku, ich zakres regulacji oraz limity odchyleń i bezpieczeństwa dla poszczególnych osi.
W programie tworzonym w układzie sterowania robota do obróbki konkretnego elementu oprócz zestawu
parametrów ruchu głowicy zawieszonej na kiści robota
(końcówki drutu), parametrów lasera i parametrów posuwu drutu wybiera się, dla określonego odcinka złącza (w zależności od jego geometrii i potrzeb technologicznych), określony zestaw parametrów sterowania
głowicą, zdefiniowanych wcześniej i zapisanych w systemie sterowania Scapacs mieszczącym się w głowicy.
Taki system sterowania i programowania pozwala na
różnych odcinkach złącza prowadzić proces spajania
z różnymi parametrami systemu śledzenia.
Procesy spawania i lutospawania laserowego ze
spoiwem w warunkach produkcyjnych są obecnie

najczęściej wykorzystywane do spajania złączy zakładkowych i równoległych, pachwinowych lub złączy
ze spoinami brzeżnymi, jakie występują w precyzyjnych konstrukcjach spajanych, gdzie od złączy wymaga się wysokiej jakości, precyzji i estetyki (rys. 6).
Niezależnie od ustawień parametrów w układzie
Scapacs, drut jest zawsze dociskany do powierzchni
materiałów łączonych przez układ sprężynowy ramienia teleskopowego. Możliwa jest praca głowicy ze stałym położeniem ogniska wiązki lub z włączonym układem nadążania za zmianami położenia drutu wzdłuż
osi z (osi wiązki laserowej). Przy takim ustawieniu następuje automatyczna regulacja zmiany położenia ogniska wiązki laserowej i stałe utrzymanie średnicy plamki wiązki laserowej na końcówce drutu (rys. 3a). Jeżeli
nierówności lub kształt łączonych elementów mieszczą
się w zakresie regulacji, możliwe jest znaczne uproszczenie programu robota. Zamiast odwzorowywać dokładnie nierówności powierzchni, wystarczy zaprogramować ruch liniowy układu pozycjonowania głowicy.
Śledzenie krawędzi złącza w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiązki laserowej odbywa się z wykorzystaniem serwonapędów osi uchylnej (SA). Jeżeli konstrukcja złącza tworzy układ umożliwiający samoistne prowadzenie drutu, np. złącze teowe w pozycji korytkowej, złącze równoległe, możliwe jest ustawienie
zerowej siły bocznej dla serwonapędów osi uchylnej
(rys. 4a, 6b, 7). Głowica wtedy prowadzona jest przez
opierający się drut i poddaje się zmianom położenia
a)

b)

Rys. 7. a) Prowadzenie drutu w złączu przylgowym, b) proces lutospawania laserowego
Fig. 7. a) Wire supply in the joint edge, b) laser brazing process
a)

Rys. 5. Schemat ideowy połączenia głowicy ALO3 z kontrolerem robota i systemem programowania parametrów HMI
Fig. 5. The scheme of setting of head ALO3, robot controller and
HMI parameter programming system
a)

b)

c)

d)

Rys. 6. Typowe złącza wykonywane metodą spajania laserowego
ze spoiwem
Fig. 6. Typical laser welding with filler material joints
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b)

c)

d)

Rys. 8. Śledzenie trajektorii spawania laserowego w złączach zakładkowych z wykorzystaniem końcówki drutu: a, b) końcówka drutu dociskana do krawędzi złącza; c) końcówka drutu w początkowym
punkcie złącza bez wymuszonej siły bocznej; d) proces lutospawania laserowego
Fig. 8. Seam tracking with the use of the end of the wire in the laser
lap weld process: a, b) the end of wire clamping to the edge of the
join, c) the end of the wire in the starting point without side clamping
force, d) the laser brazing process

a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 9. Przykładowy wpływ bocznej siły docisku drutu w procesie
lutospawania laserowego z zastosowaniem głowicy ALO3: a) zbyt
mała wartość bocznej siły docisku; b, d) prawidłowo dobrane parametry bocznej siły docisku; c, e) zbyt duża boczna siła docisku (P_S
– punkt startowy zaprogramowanej ścieżki, P_K – punkt końcowy
zaprogramowanej ścieżki; materiał: stal ocynkowana galwanicznie,
grubość: 1 mm, spoiwo: CuSi3Mn1, śred. – 1,2 mm)
Fig. 9. An example of a side effect of clamping force in the process
of brazing using a laser head ALO3 and the wire as a filler material:
a) too low side clamping force b, d) properly chosen parameters of
the lateral clamping force; c, e) too much side clamping force (P_S
– programmed starting point path, P_K – programmed path endpoint; material: galvanized steel, thickness: 1 mm, base: CuSi3Mn1,
dia. – 1.2 mm)

wymuszanym przez ewentualne zmiany trajektorii, pomimo zaprogramowania ruchu liniowego pomiędzy początkowym i końcowym punktem spawania.
W przypadku złączy zakładkowych możliwe jest
ustawienie siły docisku drutu do krawędzi złącza
(rys. 4c, 8). Dociskany drut do krawędzi złącza podąża za ewentualnymi zmianami trajektorii, a zintegrowana z ruchomym teleskopem optyka skupiająca wiązkę laserową zapewnia niezmienne położenie ustawionej plamki ogniska wiązki laserowej na końcówce topionego drutu i topienie w odpowiednim miejscu materiału dodatkowego (rys. 8d). Jeżeli przekroczony
zostanie zakres regulacji urządzenia lub zakres bezpieczeństwa narzucony przez użytkownika i zapisany w systemie Scapacs, proces jest zatrzymywany
i na panelu sterowania systemu pojawia się komunikat
a)

b)

o przekroczonym zakresie położenia osi uchylnej głowicy. Narzucenie ograniczenia zakresu regulacji przez
użytkownika jest o tyle istotne, że pozwala uniknąć
zmian trajektorii złącza wykraczających poza przewidywany, wymagany w danej konstrukcji zakres.
Prawidłowe ustawienie wartości siły bocznego docisku, oprócz pozostałych parametrów procesu (rys. 1),
jest niezmiernie istotne dla prawidłowego przebiegu
procesu spajania. Dobór wartości siły bocznego docisku jest uzależniony on rodzaju prowadzonego procesu oraz oczekiwanej „czułości” regulacji. Próby ustawienia i regulacji siły docisku drutu do krawędzi bocznej
prowadzone w trybie testowym (bez włączenia posuwu
drutu i wiązki laserowej) są niemiarodajne. W rzeczywistym procesie, kiedy pojawia się ciekły metal, następuje zmiana układu sił działających na końcówkę drutu, związana m.in. z siłami napięcia powierzchniowego
na granicy fazy ciekłej i stałej, lepkością oraz wielkością ciekłego jeziorka. Oznacza to, że raz dobrane parametry dla układu śledzenia złącza np. w procesie lutospawania laserowego nie są parametrami uniwersalnymi i w przypadku innego procesu, np. spawania laserowego, powinny one być skorygowane. Przy zbyt małej sile bocznego docisku ustawionej w systemie głowicy może zostać ona zrównoważona przez układ sił
działających w obszarze utworzonego ciekłego jeziorka i wypadkowa siła docisku bocznego będzie niewystarczająca do prawidłowego procesu śledzenia złącza (rys. 9a). Zbyt duża siła docisku może spowodować przesunięcie ciekłego jeziorka na górną krawędź
złącza zakładkowego (rys. 9c, e) lub nawet zupełnie
poza obszar, w którym powinno zostać utworzone złącze. Szczególnie jest to widoczne w procesie lutospawania laserowego.
W przypadku spawania laserowego zakres możliwych do ustawienia wartości bocznej siły docisku jest
znacznie większy i siła ta wyraźnie wpływa na kształt
uzyskanej spoiny pachwinowej, w szczególności na
jej symetryczność (rys. 10). W przypadku testowanych złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej
o grubości 2 mm zwiększenie bocznej siły docisku pozwoliło poprawić symetryczność uzyskanej spoiny pachwinowej, a także uzyskać nadtopienie górnej krawędzi złącza (rys. 10c, d). W procesie spawania laserowego z materiałem dodatkowym uzyskuje się spoiny
c)

d)

Rys. 10. Zmiany kształtu spoiny pachwinowej (asymetryczność) w procesie spawania laserowego z materiałem dodatkowym i taktylnym układem śledzenia złącza ALO3 w zależności od wartości bocznej siły docisku F (F1<F2<F3<F4). Materiał: X2CrNi18-9, grubość: 2 mm, spoiwo:
G19 9 LSi, śred. – 1,2 mm: a) F1, b) F2, c) F3, d) F4
Fig. 10. Changes in the shape of fillet weld (asymmetry) in the process of laser welding with additional material and seam tracking system ALO3 of joint depending on the side clamping force F (F1<F2<F3<F4). Material: X2CrNi18-9, 2 mm thickness, weld metal: G19 9 LSi,
dia. 1.2 mm: a) F1, b) F2, c) F3, d) F4
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a)

a)

b)

b)

c)

Rys. 11. Przykładowy wynik procesu śledzenia złącza zakładkowego ze skokową co 1 mm zmianą trajektorii osi złącza dla dwóch różnych procesów: a) lutospawania laserowego, b) spawania laserowego z drutem
Fig. 11. Example result of the tracking of lap joint with 1 mm change
in the trajectory of the axis of the joint for the two different processes:
a) laser brazing, b) laser welding with wire

pachwinowe zazwyczaj niewielkich rozmiarów, a ich
głównym kryterium odbiorowym, oprócz jakości, jest
również estetyka wykonanych połączeń. System śledzenia złącza głowicy ALO3 jest przeznaczony do niwelowania łagodnych zmian trajektorii spoiny lub niewielkich zmian skokowych (prostopadłych do trajektorii) – ok. 1 mm (rys. 11). W przypadku większych
i gwałtownych skokowych zmian trajektorii układ dociskowy drutu reaguje z dynamiką zależną od ustawionej
bocznej siły docisku oraz rodzaju prowadzonego procesu i jego parametrów (rys. 12). Ze względu na istotny
wpływ bocznej siły docisku ustawianej w głowicy ALO3
na wynik procesu spawania, dynamika reakcji głowicy na znaczące zmiany trajektorii ruchu powinna być

d)
Rys. 12. Przykładowy wpływ wartości bocznej siły docisku F w przypadku spawania złączy zakładkowych ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm (F1<F2< F3<F4): a) F1, b) F2, c) F3, d) F4
Fig. 12. Example influence of the side camping force F in the 2 mm
thick stainless steel lap joints (F1<F2< F3<F4): a) F1, b) F2, c) F3,
d) F4

sprawdzana eksperymentalnie dla dobranych parametrów procesu przy różnych wartościach siły i różnej
wielkości odchyłek trajektorii, tak aby zostały spełnione
wymagania jakościowe w stosunku do całego złącza.
Dodatkowo, odpowiednio dobrane parametry procesu
powinny zapewniać zarówno płynne rozpoczęcie, jak
i zakończenie procesu – odcięcie wiązką lasera zakończenia drutu z pozostawieniem odpowiedniej długości
„wolnego wylotu drutu”, aby można było w cyklu automatycznym rozpocząć wykonanie kolejnych złączy.

Podsumowanie
Dostępność nowoczesnych typów laserów technologicznych o różnych mocach oraz specjalistycznych głowic laserowych do spawania ze spoiwem
i lutospawania stwarzają możliwości konfigurowania i budowy zaawansowanych stanowisk do spajania tymi metodami różnorodnych materiałów. Zastosowanie układów z mechanicznym śledzeniem styku w przypadku obu tych procesów może rozszerzyć proces spajania z wykorzystaniem lasera na
nowe obszary w zakresie projektowania i przygotowania złączy do spajania.

Głowica spawalnicza ALO3 z dotykowym układem śledzenia złącza pozwala na zniwelowanie
określonych niedokładności zestawienia i pozycjonowania elementów dla wybranych złączy spawanych.
Uzyskanie poprawnych złączy jest zależne od rodzaju procesu (spawanie bądź lutospawanie) i zależy nie
tylko od wielkości i geometrii odchyłek trajektorii styku, ale też od wielkości i właściwości fizycznych jeziorka roztopionego metalu, które są zależne od rodzaju materiałów dodatkowych oraz podstawowych
parametrów procesu.
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Możliwości spajania węglików
spiekanych ze stalą wiązką lasera
Possibilities of laser-beam joining hardmetals to steel
Streszczenie

Abstract

Połączenia spajane węglików spiekanych ze stalą
powszechnie występują w produkcji narzędzi, stosowanych głównie w obróbce skrawaniem i w przemyśle wydobywczym. W artykule przedstawiono możliwości łączenia węglików spiekanych H10S i G10 ze stalą C45
za pomocą promienia lasera. Są to pierwsze, innowacyjne próby przeprowadzone w kraju. Połączenia pomiędzy węglikami spiekanymi i stalą wykonano jako bezpośrednie oraz przy zastosowaniu przekładek między łączonymi materiałami, wykonanych z miedzi, lutu 3-warstwowego Ag49/Cu oraz niklu. Próby spajania wykonano
w Centrum Techniki Laserowej w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. W tym celu zastosowano laser dyskowy (λ = 1030 nm) TruDisk 12002 o mocy 12 kW, firmy
Triumpf. Wiązka lasera ogniskowano najczęściej na powierzchni stali, aby nie doprowadzić do bezpośredniego
oddziaływania lasera na strukturę węglików spiekanych.
Ocenę złączy węglików spiekanych ze stalą C45 przeprowadzono na podstawie badań metalograficznych,
analiz EDX i pomiarów mikrotwardości.

Welded joints of hardmetals with steel are commonly
present in manufacture of tools, mainly those used in the
machining and in the mining industry. The paper presents
possibilities of joining hardmetals H10S and G10 with steel C45 using laser radiation. These are first, innovative
experiments carried-out in Poland. Joints between hardmetals and steel were made both directly and using spacers of copper, 3-layer filler Ag49/Cu and nickel between the materials to be joined. The trials were carried-out
at Laser Technology Centre of the Polish Centre for Welding Technology in Gliwice. Applied was a disk laser TruDisk 12002 (λ = 1030 nm, output power 12 kW) made by
Triumpf. The laser beam was basically focused on steel
surface to avoid direct action of laser beam on hardmetal
structure. Joints of hardmetals with C45 steel were evaluated on the grounds of metallographic observations, EDX
analyses and microhardness measurements.

Wstęp
Węgliki spiekane zaliczane są do materiałów o warunkowej zdolności do spajania z powodu specyficznych właściwości powierzchniowych oraz bardzo odmiennych, w porównaniu ze stalą, właściwości fizycznych i mechanicznych. Podstawowe trudności, występujące podczas zwilżania lutem powierzchni węglików
spiekanych, wynikają z obecności:
– trudno zwilżalnych tlenków wolframu,
– trudno zwilżalnych węglików wolframu WC, a szczególnie
węglików tytanu TiC, tantalu TaC i niobu NbC.

Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr,
dr hab. inż. Kazimierz Granat, prof. nadzw. PWr
– Politechnika Wrocławska, dr inż. Sebastian
Stano – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

Węgliki spiekane charakteryzują się w porównaniu ze
stalami do ulepszania cieplnego [1-5]:
– 2÷3-krotnie mniejszym współczynnikiem rozszerzalności liniowej (αW = 4,5÷7·10-6 1/K,
αS = 11÷14·10-6 1/K), zależnie od temperatury,
– większą przewodnością cieplną (αW = 38÷67 W/m·K,
αS = 26÷60 W/m·K) [5],
– 3 – krotnie większym modułem sprężystości wzdłużnej,
– bardzo małą zdolnością do odkształceń, na poziomie 0,1÷0,3% w temperaturze otoczenia, w związku
z czym wykazują dużą skłonność do kruchego pękania [4],
– trwalszymi warstwami tlenkowymi na powierzchni
spajania.
Spajanie węglików spiekanych ze stalą w produkcji narzędzi, stosowanych szczególnie w obróbce skrawaniem i w przemyśle wydobywczym, wykonuje się
przede wszystkim za techniką lutowania twardego (rys. 1).
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lokalnych naprężeń cieplnych i pęknięć. Z tego bierze
się powszechna opinia o braku możliwości spawania
węglików spiekanych. Mimo to znane są opatentowane
przykłady ręcznego spawania łukiem elektrycznym węglików spiekanych ze stalą przy użyciu elektrody otulonej lub półautomatycznie metodą MIG [9÷11]. Spośród
metod spawalniczych korzystniejsze jest użycie skoncentrowanych źródeł energii, takich jak wiązka elektronów lub promień lasera, umożliwiających zminimalizowanie strefy wpływu ciepła oraz zmniejszenie naprężeń cieplnych w połączeniu spawanym. W badaniach
zastosowano promień lasera.

Materiały do połączeń

Rys. 1. Połączenia węglików spiekanych ze stalą wykonane techniką lutowania twardego: a) frez walcowo-czołowy, b) koronka 4-krzyżowa [1]
Fig. 1. Brazed joints of hardmetals with steel: a) end milling cutter,
b) 4-cross bit [1]

Rys. 2. Płytki węglikowe w korpusach rozwiertaków umocowane metodą klejenia (a) [1] i (b) [7, 8]
Fig. 2. Adhesive joints of hardmetal plates in reamer bodies (a) [1]
and (b) [7, 8]

W przypadku narzędzi o mniejszych wymaganiach
eksploatacyjnych coraz częściej konstruktorzy i technolodzy wdrażają technikę klejenia (rys. 2) [1, 6].
Głównymi ograniczeniami w stosowaniu klejenia
jest stosunkowo niewielka wytrzymałość mechaniczna połączeń klejowych (wytrzymałość na ścinanie nie
przekracza 50 MPa) oraz ograniczona odporność na
działanie wysokiej temperatury, szczególnie powyżej
150ºC.
Metody spawania charakteryzują się najwyższą
temperaturą procesu w porównaniu z innymi metodami spajania, zwłaszcza ze względu na konieczność
nadtopienia łączonych materiałów. Nadtopienie stali nie stwarza większych problemów, natomiast stopienie węglików spiekanych prowadzi do ich zniszczenia.
Spawanie węglików spiekanych powoduje nadtopienie
płytek po przekroczeniu temperatury topnienia osnowy kobaltowej (1350°C) i temperatury rozpadu węglików wolframu WC, wynoszącej 2600°C [5]. Powoduje
to tworzenie twardych i kruchych faz międzymetalicznych na granicy połączenia. Z kolei skurcz spoiny podczas chłodzenia połączenia prowadzi do znacznych
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Do spajania wybrano następujące materiały podstawowe:
– stal C45 po ulepszaniu cieplnym,
– węgliki spiekane H10S (91,5% WC, 4% (Ti+Tac+NbC), 4,5 % Co wg PN-H-89500:1988) pokryte
warstwą kobaltu grubości 5 µm,
– węgliki spiekane H10S (94% WC, 6% Co).
Jako materiały dodatkowe, zastosowano następujące przekładki:
– miedź w postaci taśmy grubości 0,1 mm;
– lut przekładkowy Ag49/Cu, o temperaturze topnienia 670÷690ºC, w postaci taśmy o łącznej grubości
0,4 mm (warstwa Cu o grubości 0,2 mm i platerowana warstwa lutu srebrnego Ag49 po obu stronach
warstwy Cu o grubości po 0,1 mm) (rys. 3). Spoiwo to jest często stosowane w lutowaniu twardym
węglików spiekanych ze stalą ze względu na możliwość kompensacji naprężeń własnych przez środkową warstwę miedzi. Jego zadaniem jest niedodopuszczenie do pęknięć w węglikach spiekanych,
zwłaszcza w narzędziach wieloostrzowych o skomplikowanej konstrukcji;
– nikiel (temperatura topnienia 1455ºC) w postaci taśmy grubości 0,1 mm.

Rys. 3. Przekrój poprzeczny srebrnego lutu przekładkowego
Ag49/Cu, o grubości taśmy 0,4 mm [1]
Fig. 3. Cross-section of composite filler Ag49/Cu; tape 0.4 mm thick [1]

Prostopadłościenne próbki ze stali i z węglików
spiekanych, o wymiarach 3,5x4,5x8,0 mm (grubość x
szerokość x długość), przygotowano, tak, aby zapewnić styk elementów na całej powierzchni, bez wystąpienia szczelin. Powierzchnie elementów stalowych do łączenia były frezowane, a niepokrywanych płytek węglikowych H10S szlifowane. Wszystkie materiały odtłuszczano w acetonie. Łączone materiały były ustalane
w przyrządzie i mocowane w małym imadełku.

Stanowisko laserowe i próby spajania
Próby połączenia węglików spiekanych ze stalą
przeprowadzono w Centrum Technik Laserowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach (rys. 4). Próby spajania wykonano laserem dyskowym (λ = 1030 nm) TruDisk 12002 o mocy 12 kW, firmy Triumpf.
Próby spajania przeprowadzono, łącząc bezpośrednio oba materiały, jak również przy zastosowaniu
przekładek. Pierwsze próby wykonano przy ustawieniu
promienia lasera (ogniskowa 300 mm, średnica ogniska 0,45 mm, położenie ogniska wiązki laserowej – na
materiale f = 0) na powierzchni stali w odległości 0,8
mm od linii styku łączonych elementów. Dotyczyło to
połączeń kobaltowanych węglików spiekanych H10S
ze stalą C45 bezpośrednio i przy użyciu przekładki
miedzianej. Połączenia te wykonano przy mocy lasera
2 kW, prędkości 4,5 m/min i nadmuchu argonu
18 dm3/h. Głębokość wnikania promienia lasera wynosiła 1 mm. Kolejne próby spajania, z przekładką
z lutu 3-warstwowego Ag49/Cu i przekładką niklową,
wykonano przy parametrach umożliwiających uzyskanie pełnego przetopu na głębokości sięgającej 3,5 mm
(pozostałe parametry bez zmian):
– moc wiązki laserowej 5,2 kW,
– prędkość spawania 6 m/min,
– średnica plamki ogniska wiązki laserowej 0,3 mm.

Rys. 4. Stanowisko do spawania promieniem lasera w Instytucie
Spawalnictwa w Gliwicach; 1 – głowica lasera, 2 – ekran pokazujący
ogniskowanie promienia lasera, 3 – ramię robota firmy Kuka, 4 – stół
z oprzyrządowaniem
Fig. 4. Stand for laser-beam welding at Welding Technology Centre
in Gliwice; 1 – laser head, 2 – screenshot showing laser-beam focusing, 3 – arm of the Kuka robot, 4 – table with instrumentation

Rys. 5. Schemat usytuowania wiązki laserowej przy spajaniu
węglików spiekanych G10 ze stalą C45 z zastosowaniem
przekładki niklowej
Fig. 5. Outline of laser-beam location for joining hardmetal G10
with steel C45 with use of a nickel spacer

Połączenie wykonano, umieszczająć promień lasera na styku przekładki ze stalą.
Schemat połączenia płytki z węglików spiekanych
H10S ze stalą C45 przy użyciu przekładki niklowej pokazano na rysunku 5. Oś wiązki laserowej była przesunięta w kierunku stali o 0,3 mm od osi złącza.

Badania metalograficzne
Próbki do zgładów metalograficznych inkludowano w żywicy epoksydowej, następnie szlifowano na
tarczach diamentowych odpowiadających papierom
ściernym SiC 220 i 600 i papierach ściernych SiC 1200,
2400 i 4000, po czym polerowano tlenkiem glinu.
Przygotowane zgłady poddano obserwacji na mikroskopie świetlnym Olympus CA 25, sprzężonym
z aparatem cyfrowym Camedia C 3030 i systemem archiwizacji obrazu. Początkowo zgłady obserwowano
w stanie nietrawionym, a następnie po trawieniu chemicznym Nitalem. Oceny połączeń dokonano również za pomocą analizy EDX (metoda dyspersji energii wzbudzonego promieniowania rentgenowskiego),
elektronowego mikroskopu analizującego typu SEM
515 firmy Philips i mikroanalizatora rentgenowskiego
9800 firmy Edax (USA) oraz pomiarów mikrotwardości HV0,1.
Wszystkie cztery rodzaje połączeń, przekazane do badań metalograficznych, nie wykazały pęknięć.
Na rysunku 6 pokazano złącze spawane H10S–
C45, wykonane bez udziału materiału dodatkowego.
Na złączu widoczna jest spoina, która powstała ze stopienia stali C45 (rys. 6a). Jej twardość wynosi 518÷573
HV0,1 i w tej strefie nie zaobserwowano pęknięć. Na
granicy połączenia materiałów występują miejscowe
nieciągłości. Jasna strefa wpływu ciepła w obszarze
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Rys. 6. Połączenie bezpośrednie węglików spiekanych H10S ze stalą C45, widok złącza z góry; trawiono chemicznie Nitalem: a), granica połączenia, b) w stanie nietrawionym
Fig. 6. Direct joint of hardmetal H10S with steel C45, top view;
etched with Nital (a), joint boundary, unetched (b)

stali wykazuje twardość 430 HV0,1. Jest ona stosunkowo wąska, jej szerokość wynosi 0,15÷0,2 mm. Za strefą wpływu ciepła, występuje strefa materiału rodzimego o niezmienionej strukturze ferrytyczno-perlitycznej.
Większe możliwości uzyskania poprawnego połączenia stwarza zastosowanie przekładek o niższej
temperaturze topnienia od łączonych materiałów. Na
rysunku 7 pokazano strukturę połączenia, wykonanego przy podobnych parametrach, ale przy zastosowaniu
przekładki miedzianej pomiędzy materiałami. W wyniku
oddziaływania promienia lasera, skierowanego na stal,
nastąpiło stopienie zarówno stali C45, jak i miedzi, spełniającej funkcję spoiwa lutowniczego. Na granicy połączenia z węglikami spiekanym widoczna jest wąska strefa reakcyjna. W wyniku oddziaływania promienia lasera powstała strefa wymieszania stali z miedzią. Jej twardość zawiera się w granicach 536÷638 HV0,1. Analiza
podwójnego układu równowagi Cu–Fe pozwala zauważyć, że rozpuszczalność w stanie stałym miedzi w żelazie δ wynosi 6,5% wag., w żelazie γ 8% wag., a w żelazie α 1,4% wag. [12]. W stanie ciekłym, w temperaturze
1094°C, miedź rozpuszcza 45% wag. żelaza. Rozpuszczalność ta spada wyraźnie z obniżeniem temperatury
i wynosi 0,4% Fe w temperaturze 750°C, a w temperaturze 650°C jedynie 0,2% wag. Fe. W temperaturze pokojowej, w stanie równowagi, w układzie Cu-Fe występuje
roztwór stały z zawartością 0,3% wag. Cu (faza α), roztwór stały o zawartości max 0,2% wag. Fe w Cu (faza ε)
i mieszanina faz α i ε. Węgiel, jako składnik stali, wpływa nieznacznie na rozpuszczalność miedzi w żelazie
w stanie stałym [12]. Może łatwo dojść do pęknięć na gorąco w stali w wyniku rozpuszczenia w niej znacznej zawartości miedzi.
Makrostrukturę złącza węglików spiekanych G10 ze
stalą C45, przy użyciu przekładki z lutu 3-warstwowego
Ag49/Cu, pokazano na rysunku 8. Dolna część złącza
widoczna jest po lewej stronie.
Mikrostrukturę połączenia wykonanego z zastosowaniem przekładki z lutu 3-warstwowego Ag49/Cu
przedstawiono na rysunku 9.
Przekładka 3-warstwowa Ag49/Cu, ze środkową
warstwą miedzi, uległa całkowitemu przetopieniu i wymieszaniu z warstwą stali. Obszar węglików spiekanych w bezpośrednim sąsiedztwie lutu nie uległ zmianie, a analiza EDX, na powierzchni 20x20 µm, nie
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wykazała obecności składników lutu i stali. Od strony
węglików spiekanych warstwa lutu jest miękka, a jej
twardość wynosi 100÷132 HV0,1. Strefa ta (D), blisko
granicy z płytką węglikową, zawiera EDX w % wag.:
50,28 Cu, 35,47 Ag, 2,87 Mn i 11,37 Zn. W warstwie
środkowej złącza występują „wysepki” (C), stanowiące
wymieszanie żelaza z miedzią (w % wag. 94,88% Fe,
reszta Cu). Od strony stali, na granicy połączenia powstały dwie strefy (A i B) o zróżnicowanej szerokości. Pierwsza strefa jest wąska, o szerokości sięgającej do ok. 40 µm, i o znacznej twardości wynoszącej
662 HV0,1. Jest to strefa o znacznym przechłodzeniu,
bez ujawnionej struktury po trawieniu chemicznym. Następna strefa A o szerokości ok. 0,3 mm jest również
twarda (502÷772 HV0,1) i stwarza możliwość wystąpienia pęknięć. W obu strefach nie stwierdzono obecności składników lutu.
Rozkład twardości w złączu z przekładką lutowniczą Ag49/Cu pokazano na rysunku 10.

Rys. 7. Połączenie węglików spiekanych H10S ze stalą C45 z przekładką Cu (0,1 mm), trawione Nitalem
Fig. 7. Joint of hardmetal H10S with steel C45 made with use of
a copper spacer (0.1 mm); etched with Nital

Rys. 8. Makrostruktura połączenia węglików spiekanych G10 ze stalą C45, wykonanego z przekładką Ag49/Cu
Fig. 8. Macrostructure of a joint of hardmetal G10 with steel C45
made with use of an Ag49/Cu spacer

Rys. 9. Mikrostruktura połączenia węglików spiekanych G10 ze stalą C45 z przekładką Ag49/Cu (a), połączenie od strony stali (b), trawione Nitalem
Fig. 9. Microstructure of a joint of hardmetal G10 with steel C45
made with use of an Ag49/Cu spacer (a), joint on the steel side (b);
etched with Nital

granicy stopiwa występuje wąska strefa o strukturze
iglastej, wskazująca na utworzenie się struktury Widmanstättena. Następnie widoczna jest struktura perlityczno-ferrytyczna, o twardości 334÷372 HV0,1, przechodząca w strukturę ferrytyczno-perlityczną materiału
rodzimego o twardości 203÷209 HV0,1. Rozkład twardości w złączu z przekładką niklową pokazano na rysunku 12.

Na rysunku 11 pokazano mikrostrukturę połączenia węglików spiekanych G10 ze stalą C45 przy użyciu
przekładki niklowej.
Analizy EDX wykazały stopienie przekładki niklowej
(0,1 mm) i jej wymieszanie ze stalą oraz wolframem.
W ten sposób powstała w środku połączenia warstwa
o szerokości dochodzącej do 0,45 mm. W zależności od punktu analizy, wykazuje ona obecność stopu
Fe-Ni lub Fe-Ni-W. W odległości 15 µm od granicy ze
stalą występuje (w % wag.) zawartość 86,28% Fe,
reszta Ni. W odległości 0,11 mm od powierzchni stali pojawia się już wolfram i w tym miejscu analiza EDX
wykazuje obecność 8,21% W, 22,11% Ni i reszta Fe.
W odległości 15 µm od granicy z powierzchnią węglików spiekanych zawartość wolframu rośnie do wartości 23,35%, zawartość niklu wynosi 17,38%, reszta to
żelazo.
Mimo obecności wolframu przetopiona warstwa jest miękka, jej twardość w stopiwie wynosi
209÷244 HV0,1. Pozwala to na kompensację naprężeń własnych w łączeniu materiałów o zróżnicowanej rozszerzalności cieplnej. W obszarze stali na

Rys. 11. Mikrostruktura połączenia węglików spiekanych G10 ze
stalą C45 wykonanego z przekładką niklową (a), połączenie od strony stali (b), trawione Nitalem
Fig. 11. Microstructure of a joint of hardmetal G10 with steel C45
made with use of a nickel spacer (a), joint on the steel side (b); etched with Nital

Rys. 10. Rozkład twardości HV 0,1 w połączeniu węglików spiekanych G10 ze stalą C45 z przekładką Ag49/Cu
Fig. 10. HV0.1 hardness distribution in a joint of hardmetal G10 with
steel C45 made with use of an Ag49/Cu spacer

Rys. 12. Rozkład twardości HV0,1 w połączeniu węglików spiekanych G10 ze stalą C45, wykonanym z przekładką niklową
Fig. 12. HV0,1 hardness distribution in a joint of hardmetal G10 with
steel C45 made with use of a nickel spacer

Wnioski
Na postawie analizy wyników przeprowadzonych
badań można sformułować następujące wnioski:
– elementy z węglików spiekanych i stali, przeznaczone do spajania promieniem lasera, wymagają
dokładnego przygotowania pod względem wymiarowym i sposobu przygotowania powierzchni;
– możliwe jest bezpośrednie połączenie węglików spiekanych ze stalą przez skierowanie
promienia lasera na stal tak, aby nie było bezpośredniego oddziaływania skoncentrowanej
energii na strukturę węglików spiekanych;
– wskazane jest zastosowanie przekładek kompensacyjnych między łączonymi elementami z węglików spiekanych i stali. Najlepsze wyniki osiągnięto za pomocą przekładki niklowej
w postaci taśmy o grubości 0,1 mm;

– badane połączenia nie wykazały obecności pęknięć,
mimo dużych wartości twardości w spoinie i w strefie
wpływu ciepła w stali. Wynika to ze stosunkowo małej powierzchni łączenia, nieprzekraczającej 16 mm2,
i małej długości połączenia wynoszącej 8 mm;
– połączenia elementów węglikowych ze stalowymi, wykonane za pomocą promienia lasera, sięgały głębokości wtopienia dochodzącej do
3,5 mm. Wydaje się, że znacznie większe możliwości w tym zakresie wykazują techniki lutowania
twardego i klejenia;
– wskazane są dalsze próby spajania węglików
spiekanych ze stalą promieniem lasera, przez
optymalizację parametrów spajania, odległości
usytuowania promienia lasera względem elementów węglikowych oraz doboru grubości przekładek
kompensacyjnych.

Przegląd spawalnictwa 12/2011

19

Literatura
[1] Mirski Z.: Spajanie węglików spiekanych ze stalą, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
[2] Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P.: Lutowanie w budowie maszyn, WNT, Warszawa 2007.
[3] Pilarczyk J.: Poradnik Inżyniera Spawalnika, tom II, WNT,
Warszawa 2005.
[4] Mahler W., Zimmermann K. F.: Löten von Hartmetallen,
Schriftenreihe der Degussa, Technik die verbindet, Berichte aus Forschung und Praxis, zeszyt 30, Hanau, 1985,
s. 235–240.
[5] Tumanov V. I.: Svojstva splavov systemy karbid volframa
–kobalt, Izd. Metallurgija, Moskva 1971.
[6] Mirski Z., Piwowarczyk T.: Klejenie węglików spiekanych
i stali w aspekcie zastosowań w przemyśle narzędziowym,
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Problemy i Innowacje w remontach energetycznych PIRE 2005, Szklarska Poręba, 16-18 listopad 2005, Wyd. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki, Wrocław 2005.
[7] Czechowski K.: Klejenie jako skuteczna technika łączenia części skrawających z korpusami narzędzi, 4. Międzynarodowa

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. System Projektowania
Procesów i Wyposażenia Technologicznego, 5-6 października 2004, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2004, s.
49-56.
[8] Czechowski K., Kurleto A., Poselska-Filip I., Wszołek J.:
Klejenie części roboczych narzędzi jako technologia alternatywna dla lutowania, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2007,
-s. 142-145.
[9] Żak E.: Sposób zmechanizowanego wykonania połączenia
spawalniczego pomiędzy kształtką z węglików spiekanych
a korpusem noża do kombajnu węglowego, Patent PRL
nr 99949, 30 grudnia 1978.
[10] Żak E.: Sposób przyspawania kształtki z węglików spiekanych do stalowego korpusu narzędzia, Patent PRL,
nr 108299, 16 marca 1981.
[11] Żak E., Faruga L., Sołtysek K., Fels M.: Sposób łączenia
kształtki z węglików spiekanych z korpusami górniczych narzędzi urabiających, Patent PRL, nr 95334, 25 kwietnia 1976.
[12] Lison R.: Wege zum Stoffschluss über Schweiss– und Lötprozesse, Fachbuchreihe Schweisstechnik, Bd. 131, DVS
Verlag, Düsseldorf 1998.

53. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali
Poznań, 12 - 14 październik 2011

SESJA VI
Piątek, 14.10.2011
0900 – 0920

Opracowanie metod wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu – dr inż. Tomasz Kik, dr hab. inż. Andrzej
Gruszczyk - Prof. PŚl, mgr inż. Marek Burda, Politechnika Śląska, Gliwice

0920 – 0940

Ocena wydajności spawania niskoenergetycznego procesu SpeedRoot w pozycji PG – dr inż. Marek Węglowski, RYWAL
-RHC, dr inż. Tomasz Chmielewski, Politechnika Warszawska, dr inż. Krzysztof Kudła, Politechnika Częstochowska

0940 – 1000

Podgrzewanie wstępne stali drobnoziarnistych różnymi gazami palnymi i ich wpływ na właściwości materiału – mgr inż.
Grzegorz Olejnik, Linde Gaz Polska

1000 – 1020

SAT TM wysokowydajny proces MIG MAG do systemów zrobotyzowanych – ESAB

1020 – 1040

Kawa

SESJA VII
1040 – 1100

Mikrostruktura i właściwości eksploatacyjne Inconelu 625 w postaci warstw natryskiwanych cieplnie – dr inż. Artur Wypych

1100 – 1120

Technologia zgrzewania inwertorowego z możliwością rejestracji parametrów w systemie ETHERNET – mgr inż. Mariusz Nowicki

1120 – 1140

Production Monitoring 2 – zaawansowany system monitoringu produkcji oraz pomiaru energii liniowej przy użyciu technologii True Energy – Lincoln Electric

1140 – 1220

Podsumowanie konferencji

13

Obiad pożegnalny

00

Referaty w formie posterów

20

1

Pomiar naprężeń własnych powłok metalicznych natryskiwanych termicznie – dr inż. Tomasz Chmielewski, dr hab. inż. Dariusz
Golański, dr inż. Grzegorz Gontarz, Politechnika Warszawska

2

Natryskiwanie płomieniowe powłok ogniotrwałych – dr inż. Artur Czupryński, dr inż. Jacek Górka, dr inż. Tomasz Kik, mgr inż.
Andrzej Ozgowicz, Politechnika Śląska, Gliwice

Przegląd spawalnictwa 12/2011

Przegląd spawalnictwa 12/2011

www.technika-spawalnicza.pl

21

22

Przegląd spawalnictwa 12/2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Posiadasz doświadczenie w spawalnictwie?
Pracujesz w micro, małym lub średnim przedsiębiorstwie?
Pragniesz doskonalić swoje umiejętności i potwierdzić je międzynarodowym certyfikatem?
Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego możesz skorzystać z darmowego szkolenia „Międzynarodowy Mistrz Spawalnik” organizowanego przez Ośrodek Kształcenia Kursowego
i Przekwalifikowania Kadr „Profesja” Sp. z o. o. oraz przystąpić do egzaminu w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.
Organizator szkolenia zapewnia: wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne, szkolenia teoretyczne, praktyczne i egzamin w IS.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 510 484 743 oraz na stronie: www.mms-profesja.pl

Przegląd spawalnictwa 12/2011

23

Łatwiejsze i wygodniejsze spawanie dzięki
innowacyjnym rozwiązaniom firmy ABICOR BINZEL
ABIMIG  A Grip LW oraz ABIMIG Grip W
Łatwiejsze i wygodniejsze spawanie w przemyśle uzyskać
można dzięki stosowaniu nowych superlekkich uchwytów chłodzonych powietrzem z serii ABIMIG A Grip LW Low Weight
(rys. 1). Uchwyty, wyposażone są w innowacyjny, bardzo lekki przewód spawalniczy BIKOX LW. Nowoczesne materiały,
z których został wytworzony pozwalają na znaczne zredukowanie masy całego uchwytu spawalniczego. Porównując uchwyty
różnych typów, o podobnych parametrach prądowych i tej samej
długości, redukcja masy sięga nawet 50%.
Wszystkie uchwyty serii ABIMIG A Grip LW wyposażone są
w ergonomiczną rękojeść Grip posiadającą poprawiające trzymanie miękkie wkładki w obszarze chwytu. Ponadto każdy chłodzony powietrzem uchwyt ABIMIG A Grip ma przykręcaną chromowaną dyszę gazową z izolacją o wysokiej wytrzymałości.
Jako opcja dostępne są także dysze gazowe z wydłużaną izolacją. Długi łącznik prądowy, pełniący również rolę dyfuzora gazowego, w połączeniu z przykręcaną dyszą gazową zapewniają
doskonałą osłonę gazową, co ma wpływ na poprawienie jakości
spawania. Zakres obciążenia uchwytów serii ABIMIG A Grip LW
to maks. 430 A (zależnie od typu).
Kolejną nowością w ofercie ABICOR BINZEL jest seria
uchwytów ABIMIG Grip W, czyli wysokowydajne, chłodzone cieczą uchwyty do spawania metodami MIG/MAG. Zwiększony
przepływ i podwójny szeregowy obieg cieczy chłodzącej chłodzi mocowanie końcówki prądowej, a następnie dyszy gazowej.
Dzięki swojej konstrukcji uchwyty tej serii doskonale nadają się

Rys. 1. ABIMIG ® Grip A LW. Czerwony przegub kulowy – oznaczenie lekkiego przewodu BIKOX® LW

Rys. 3. Uchwyt Alpha Flux 350
z pełnym wyposażeniem

Rys. 4. Uchwyt Alpha Flux z „przedłużką”. L1 występuje w dwóch wymiarach – 90 mm i 180 mm

do spawania prądem pulsującym z wykorzystaniem nowoczesnych źródeł prądu.
Dodatkowa ochrona szyjki palnika przed promieniowaniem
UV, wpływem temperatury i przywieraniem rozprysku dodatkowo wydłuża trwałość uchwytu. Z wyjątkiem łącznika prądowego,
wszystkie części uchwytu ABIMIG® Grip 555 W, kompatybilne są
z częściami uchwytów serii MB 401/501, co znacząco zmniejsza
koszty magazynowania.
Bardzo praktycznym i wytrzymałym rozwiązaniem jest dysza
gazowa w uchwycie ABIMIG® GRIP 605 W, która charakteryzuje
się innowacyjnym sposobem jej mocowania. Przykręcany adapter
zapobiega przesunięciu lub zsunięciu się dyszy gazowej, a duża,
walcowa powierzchnia styku gwarantuje bardzo dobry przepływ
ciepła. Uchwyty w tym wykonaniu są już dostępne w wersji maszynowej jako ABIMIG® MT W605D i ABIMIG® MT W555D.

Uchwyt ABIMIG 355 T Stocznia

Rys. 2 . Uchwyt Abimig 355 T „Stocznia” w rozbiciu na części
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Idealnym rozwiązaniem dla przemysłu stoczniowego, jak
również ciężkich konstrukcji stalowych, jest uchwyt specjalny ABIMIG 355 T Stocznia, który powstał w ścisłej współpracy ze stoczniami i jest dostosowany do ich potrzeb (rys. 2).

Chłodzony powietrzem uchwyt charakteryzuje się niewielką, wygodną i poręczną rękojeścią L (1), obrotowym palnikiem
w mosiężnym płaszczu (2) (mniejsza adhezja rozprysku niż przy
płaszczu stalowym) oraz białym pierścieniem zabezpieczającym
nakrętkę łączącą przed rozpryskiem spawalniczym (3) (odpowiednia ochrona gwintu palnika). ABIMIG 355 T Stocznia seryjnie wyposażony jest w posrebrzane końcówki prądowe HDS (4)
(wyższa trwałość niż końcówki CuCrZr), dyszę gazową z wydłużoną izolacją (5) (lepsze zabezpieczenie przed zwarciem przez
rozprysk wewnątrz dyszy gazowej, szczególnie w pozycji pułapowej) oraz dzielony prowadnik drutu na odcinek znajdujący się
w przewodzie i krótki odcinek znajdujący się w szyjce palnika (6).
Praktyczne zalety, jakie wynikają z zastosowania dzielonego
prowadnika, to możliwość szybkiej wymiany palników o różnych
długościach bez konieczności wymiany całego prowadnika drutu
oraz brak naprężeń przenoszonych na cały prowadnik, na skutek obrotu szyjki palnika.
Dodatkową innowacją zastosowaną w „stoczniowej” wersji uchwytu ABIMIG 355 T jest łącznik prądowy z gwintem prawoskrętnym (7), który pozwala wyeliminować nakrętkę kontrującą, a tym samym, za pomocą jednego narzędzia, uprościć jego
montaż.
Omówione rozwiązania uchwytu sprawiają, że cechuje go
wysoka trwałość i ergonomia w pracy, dzięki czemu używany
jest w przemyśle na całym świecie. Od ponad dwóch lat opisywane uchwyty pracują z powodzeniem również w Polsce, m.in.
w Stoczni Gdańsk i Stoczni Remontowej Shipbuilding. wdrożone zostały, po długich testach wytrzymałościowych. Wysoka jakość materiałów, z których został wykonany ABIMIG 355 T
Stocznia oraz duża funkcjonalność sprawiają, że uchwyt ten jest
dobrze oceniany przez spawaczy. Uzasadnienie wyboru tego
typu uchwytu użytkownik znajduje szybko w stosowaniu oryginalnych, a co za tym idzie wytrzymałych części eksploatacyjnych
firmy ABICOR BINZEL. W końcowym rezultacie dużo rzadziej
wymieniane części skutkują niższym kosztem utrzymania w porównaniu do konkurencji.

Podobnie jak wcześniej opisywana „stoczniowa” wersja
uchwytu ABIMIG 355 T, również ALPHA FLUX 350 ma dzielony
prowadnik drutu, na odcinek znajdujący się w przewodzie prądowym oraz krótszy umieszczony w szyjce palnika (możliwość
szybszej i łatwiejszej wymiany palnika oraz skutecznego wyczyszczenia wewnętrznej części prowadnika). Jako opcja opisywany uchwyt może być wyposażony w przełącznik do zmiany zakresu prądu spawania.
W przypadku konieczności spawania w wąskich szczelinach,
szczególnie w naprawach i regeneracji szyn kolejowych, uchwyt
ALPHA FLUX 350 może być uzbrojony w tzw. przedłużkę, na
którą składa się wydłużona końcówka prądowa, rurka ochronna,
izolacja oraz nasadka (rys. 4). Zestaw taki w zależności od potrzeb może mieć długość 90 mm lub 180 mm.

Oryginalne części eksploatacyjne
ABICOR BINZEL

ALPHA FLUX 350

Najważniejszą rolę w poprawnej eksploatacji uchwytów spawalniczych i plazmowych ABICOR BINZEL odgrywają oryginalne części szybko zużywające się. Stosowanie ich zapewnia przede wszystkim właściwą pracę całych uchwytów, a także uzyskiwaniem odpowiedniej wydajności i trwałości części. Finalnie przekłada się to na mniejsze koszty eksploatacji. W czasach, gdy na rynku pojawia cała masa „podróbek” pochodzących z niewiadomych źródeł, z krajów azjatyckich, należy zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie. Posiadając nawet bardzo dobrej klasy urządzenia spawalnicze oraz uchwyt ABICOR
BINZEL, ale z nieoryginalnymi końcówkami prądowymi, będzie
bardzo trudno osiągnąć zamierzony efekt pracy (większy rozprysk, częstsze przyklejenia drutu do końcówki, szybsze zużycie
i wady w spoinach).
Wszystkie części firmy ABICOR BINZEL znakowane są logiem BINZEL, przez co są łatwe do rozpoznania, niezależnie czy jest to dysza gazowa, łącznik, czy końcówka prądowa. Aby spawanie było nie tylko łatwiejsze ale i efektywniejsze, zachęcamy do korzystania z oryginalnych części
ABICOR BINZEL (rys. 5).

Uchwyt spawalniczy ALPHA FLUX 350 to ciekawe i praktyczne rozwiązanie do spawania drutem rdzeniowym samoosłonowym (rys. 3). Seria uchwytów przeznaczona i polecana jest do
pracy przy budowie rurociągów oraz napawania, spawania i regeneracji szyn kolejowych. Na funkcjonalność uchwytu składają się szybkowymienny palnik możliwy do obrócenia w łatwy
sposób o dowolny kąt oraz trwały, wysokoelastyczny przewód
BIKOX R zachowujący elastyczność w niskich temperaturach,
nawet do – 30oC. Uchwyt ALPHA FLUX 350 wyposażony jest
w posrebrzaną końcówkę prądową, co znacznie ogranicza przywieranie rozprysku, solidną aluminiową osłonę w celu optymalnej ochrony dłoni przed ciepłem oraz ceramiczną izolację, która zwiększa odporność termiczną i zwiększa trwałość części eksploatacyjnych.

Rys. 5. Oryginalna końcówka prądowa CuCrZr (podtoczenie na obwodzie), znakowana logiem BINZEL (B w kółku), dla drutu o średnicy 1,2 mm
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Ocena wydajności spawania
niskoenergetycznego procesu
SpeedRoot w pozycji PG
The capacity assessment of low energy
SpeedRoot welding process in PG position
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań, poświęconych porównaniu warunków spawania i właściwości
technologicznych spawania złączy doczołowych innowacyjną niskoenergetyczną odmianą metody MAG – SpeedRoot w pozycji PG z tradycyjnym spawaniem metodą TIG w pozycji PF. Oceniono wydajność spawania obu
procesów, charakterystyki dynamiczne źródeł zasilania
oraz geometrię i budowę makrostrukturalną uzyskanych
spoin.

The article presents the results of experimental studies of welding conditions and compared the properties of
butt-welding technology using innovative low energy variant of the MAG method – SpeedRoot in the PG position
with a conventional TIG welding in the PF position. Rated
capacity of both welding processes, the dynamic characteristics of power sources and the macrostructure of obtained joints.

Wstęp
Jedną z istotniejszych właściwości spawalniczych
źródeł zasilania jest ich przydatność technologiczna
określona zdolnością do zapłonu, a następnie stabilnego palenia się łuku, wielkością i ilością rozprysku metalu podczas spawania (dotyczy metod spawania opartych na elektrodzie topliwej) oraz elastycznością łuku.
Przydatność ta jest wynikiem technologicznych właściwości źródeł spawalniczych określonych ich charakterystykami statycznymi i dynamicznymi.
Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę wynikającą z zakresu stosowanych parametrów,
właściwości łuku (skład chemiczny przestrzeni łuko-

Dr inż. Marek Węglowski – RYWAL-RHC, dr inż.
Tomasz Chmielewski – Politechnika Warszawska, dr inż. Krzysztof Kudła – Politechnika Częstochowska.
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wej, rodzaje elektrod itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stawia różne wymagania zasilaczom spawalniczym, zwłaszcza właściwościom dynamicznym.
Pod pojęciem stabilności procesu spawania rozumie się odporność źródła na różnego rodzaju zakłócenia wewnętrzne i/lub zewnętrzne, którym może ono
ulegać w czasie spawania. Tak więc, badanie stabilności spawania najczęściej ogranicza się do uzyskania dobrej jakości spoiny, przy praktycznie niezmieniającej się na całej długości geometrii spoiny (szerokości, wysokości lica, głębokości wtopienia). Zgodnie
z [10÷12], oceniana w ten sposób stabilność procesu
spawania jest stabilnością technologiczną. Rozwój nowych odmian metody MIG/MAG (SpeedUP, STT, CMT,
AC Puls itp.) spowodował lepszą kontrolę nad ilością
ciepła wprowadzaną do spoiny, poprawę jakości spoin, głębokości wtopienia oraz zwiększenie wydajności procesu spawania. Przedstawione w artykule wyniki badań dotyczą jedynie metody MAG w odmianie
SpeedRoot w pozycji PG.

Badania eksperymentalne
Proces spawania SpeedRoot jest nową odmianą
metody MAG przeznaczoną do spawania warstw graniowych w spoinach czołowych również cienkich blach
podczas łączenia we wszystkich pozycjach spawalniczych.
Celem prowadzonych badań było porównanie spawania w pozycji PG metodą SpeedRoot z metodą TIG
w pozycji PF, pod względem podstawowych właściwości spoin oraz wydajności spawania. Badania wykonano częściowo w laboratorium Zakładu Inżynierii
Spajania PW oraz w firmie Dantherm Filtration. Analizie poddano właściwości dynamiczne źródeł zasilania,
w tym głównie rejestrowano przebiegi prądu spawania i napięcia łuku, które odnoszono do geometrii uzyskanych spoin. W ramach badań wykonano złącza doczołowe ze stali stopowej 1.4301. Do spawania metodą MAG-SpeedRoot zastosowano drut spawalniczy
w gatunku G19 9LSi (wg PN-EN ISO 14343) marki
MOST o średnicy 1 mm, jako gazu osłonowego użyto mieszanki Cronigon S2 Grupa M13 (wg PN-EN ISO
14175:2008), natomiast w metodzie TIG zastosowano
spoiwo o średnicy 1,2 mm G19 9LSi (wg PN-EN ISO
14343) marki MOST oraz argon jako gaz osłonowy (I1
wg PN-EN ISO 14175:2008).
Badanie wydajności spawania poszczególnych odmian metody MAG oraz TIG prowadzono w warunkach
produkcyjnych, a uzyskane wyniki porównywano z uzyskaną wydajnością podczas spawania próbki wzorcowej wykonanej metodą TIG. Próby spawania wykonano ręcznie z zastosowaniem zbliżonych parametrów
spawania (prąd spawania ok. 75 A). Do badań wytypowano urządzenia firmy LORCH: Saprom S (MAG SpeedRoot) oraz T220 (TIG).
Na podstawie uzyskanych wyników opracowano
i wdrożono technologię spawania innowacyjnego filtra dla przemysłu spożywczego, wykonanego ze stali 1.4301. Filtr składał się z 4 podzespołów o długości
13 m każdy, mających po zmontowaniu łączną wysokość blisko 10 m i całkowitą masę ok. 18 000 kg (rys. 3)
tworząc 11 szczelnie oddzielonych sekcji, dostosowanych do pracy w warunkach ciśnienia dochodzącego
do 7 kPa i jednorazowo wytrzymujących eksplozję pyłu
skutkującą chwilowym wzrostem ciśnienia do 20 kPa.
Przedmiotem prób było porównanie podstawowych
właściwości spoin oraz wydajności spawania, jak również wdrożenie wybranej metody do produkcji przemysłowej.
Jedną z aplikacji metody SpeedRoot było jej wdrożenie w firmie Dantherm Filtration, która otrzymała zamówienie od klienta na zaprojektowanie i zbudowanie filtra do wychwytywania pyłu kawy z blachy 1.4301.
Pył ten ma szczególnie dużą skłonność do zawieszania i tworzenia tzw. mostków. W związku z tą szczególnie kłopotliwą cechą pyłu kawy i ogólnymi wymaganiami dotyczącymi urządzeń dla przemysłu spożywczego, konieczne było całkowite przeprojektowanie filtra. Przy współpracy z Politechniką Warszawską i firmą

RYWAL-RHC, przyjęto koncepcję zastąpienia spoin
pachwinowych przez spoiny czołowe, których lico następnie zeszlifowano i wypolerowano. Wstępnie zaplanowano spawanie spoin czołowych metodą TIG, jednak po wstępnej analizie podjęto wysiłek przeprowadzenia prób porównawczych metody TIG i innowacyjnej metody SpeedRoot.
Na potrzeby eksperymentu zaprojektowano, a następnie wykonano stanowisko badawcze (rys. 1 i 2).
Jednocześnie opracowano i wdrożono technologię
spawania blach 1.4301 w złączach doczołowych w pozycjach PG i PF. Podczas badań obydwu metod zastosowano ręczne spawanie, które również stosowano
w rzeczywistych warunkach prefabrykacji filtra.
Ocenę dynamicznych właściwości źródeł zasilania
przeprowadzono na podstawie analizy zarejestrowanych czasowych przebiegów napięcia i prądu spawania.
Podczas badań wykonywano spoiny czołowe o długości ok. 1500 mm. Parametry spawania przedstawiono w tablicy I. Do prób spawania wykorzystano próbki z blachy 1.4301 o długości 1500 ± 5 mm, szerokości 500 ± 2 mm i grubości 2 mm. Powierzchnia próbek
była metalicznie czysta oraz wolna od zanieczyszczeń.

Rys. 1. Stanowisko badawcze zastosowane do badań porównawczych procesów TIG i Speed Root
Fig. 1. The comparable testing station for TIG and SpeedRoot process

Rys. 2. Spawalnicze stanowisko badawcze z wykorzystaniem manipulatora postępowego podczas rejestracji przebiegów prądowo-czasowych
Fig. 2. Welding testing station with lineal manipulator during timecurrent characteristic recording
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Tablica I. Parametry spawania w pozycji przymusowej metodami TIG i SpeedRoot
Table I. TIG and SpeedRoot in the forced position welding process parameters
Metoda

Prąd spawania
A

Napięcie łuku
V

Prędkość posuwu drutu
m/min

Prędkość spawania
cm/min

Gaz osłonowy
l/min

Pozycja
spawania

TIG
SpeedRoot

75
75

14
16

3,5

6,5
30,0

10, argon
10, 98%Ar/2%O2

PF
PG

Odniesieniem wydajności spawania dla ocenianych spoin była wykonana wcześniej spoina wzorcowa, standardową metodą TIG w pozycji PF. Podstawowym parametrem spawania porównywalnym dla
wszystkich przypadków był prąd spawania o wartości
ok. 75 A (tabl. I). Pozostałe parametry w metodzie SpeedRoot dobierano automatycznie przez system synergicznego sterowania urządzenia spawalniczego. Prędkość spawania dobierano w taki sposób, aby nominalna grubość spoiny była zbliżona do spoiny próbki wzorcowej z pełnym przetopem. W tablicy II przedstawiono
zarejestrowane przebiegi dynamiczne prądowo-czasowe oraz makrostruktury przekroju poprzecznego spoin.
Z przprowadzonych eksperymentów wynika, że
w obu metodach uzyskano prawidłowe złącza. W procesie TIG szerokość spoiny oraz SWC były większe
niż przy zastosowaniu metody SpeedRoot. Wynika to
z większych prędkości spawania w metodzie SpeedRoot niż w metodzie TIG. Odkształcenia spoin wykonanych metodą SpeedRoot spowodowane naprężeniami własnymi również były zdecydowanie mniejsze
niż w metodzie TIG.
Po przedstawieniu wstępnych wyników badań firmie Dantherm Filtration podjęto decyzję o wdrożeniu
metody SpeedRoot do produkcji i wykonanie prób już
na budowanym filtrze. Próby w warunkach przemysłowych również dały pozytywny wynik. Wydajność spawania metodą SpeedRoot była pięciokrotnie większa

niż TIG, dodatkowym walorem było znaczne ograniczenie odkształceń spawalniczych, które są trudne do
kontrolowania w przypadku cienkościennych konstrukcji wielkogabarytowych (rys. 3 i 4). Duże znaczenie na
decyzję inwestora o wdrożeniu miała również innowacyjność niskoenergetycznego procesu MAG SpeedRoot-LORCH. Nowa odmiana metody MAG jest oparta na znanym od lat 80. XX w. procesie przechodzenia kropli przy udziale sił pochodzących od napięcia
powierzchniowego. Urządzenia starsze bazowały na
tzw. hardware, co podnosiło znacznie cenę w stosunku

Rys. 3. Część filtra wykonanego metodą SpeedRoot
Fig. 3. A part of filter made using SpeedRoot method

Tablica II. Charakterystyki dynamiczne oraz makrostruktury spoin wykonanych metodami TIG i SpeedRoot
Table II. Dynamic characteristics and macrostructures of joint made using TIG and SpeedRoot method
Przebiegi prądowo-czasowe

Speedroot

TIG DC

Metoda spawania
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Makrostruktura przekroju poprzecznego napoin

Rys. 4. Zasadnicza część filtra podczas montażu przy zastosowaniu
metody SpeedRoot
Fig. 4. The main part of filter in the montage process with the use of
SpeedRoot method

do urządzeń MAG Standard, przez co ograniczało ich
dostępność. Konstruktorzy firmy LORCH zastosowali inne podejście, tzw. software’owe na którym oparta jest opracowana metoda SpeedRoot. Oprócz programu sterującego zaprojektowano funkcje synergiczne, dzięki którym po wprowadzeniu do urządzenia takich danych jak rodzaj drutu spawalniczego, jego średnica oraz rodzaj gazu osłonowego, dobierane są parametry spawania za pomocą jednego regulatora pokrętłem, ustawiając jedynie prąd spawania. Reszta parametrów takich jak napięcie łuku, posuw drutu elektrodowego i inne wielkości opisowe dobierane są synergicznie przez system sterowania urządzenia.
W procesie SpeedRoot po zwarciu drutu elektrodowego z materiałem spawanym prąd spawania gwałtownie rośnie do momentu utworzenia minimalnego przewężenia ciekłego metalu (łączącego koniec elektrody

z jeziorkiem spawalniczym). Zerwanie mostka i transport kropli następuje na skutek działania sił pochodzących od napięcia powierzchniowego już przy niskim
prądzie, co skutkuje bezrozpryskowym przejściem metalu, jak w klasycznym procesie MAG Standard. Kolejny w cyklu pik prądu powoduje rozgrzanie końcówki drutu elektrodowego, który tworzy stosunkowo dużą
kroplę, tak aby przy następnym cyklu jak najwięcej materiału dodatkowego przeszło do spoiny, przy jednocześnie niskim jego utlenieniu i naazotowaniu.
W badanych urządzeniach do spawania metodą
SpeedRoot zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań. Jedną z ważniejszych cech tego typu urządzeń
jest duża częstotliwość taktowania procesorów, które
pozwalają prawidłowo i szybko reagować układowi sterowania i regulacji. Układy te na bieżąco sprawdzają
warunki procesu spawania i odpowiednio reagują na
np. wydłużający się czas zwarcia lub zmianę długości
łuku spawalniczego, aby zachować stabilne przechodzenie materiału do spoiny. Dzięki temu przy wystąpieniu różnego typu zakłóceń urządzenie szybko reaguje ograniczając ryzyko powstawania niezgodności
spawalniczych. Dodatkową zaletą metody SpeedRoot w porównaniu do rozwiązań z lat 90. jest to, iż na
tej samej konstrukcji może pracować jednocześnie kilka źródeł prądu bez wzajemnego zakłócania się, jak
to ma miejsce podczas spawania innymi niskoenergetycznymi odmianami MAG bazującymi na dodatkowym
pomiarze napięcia. Wymieniona cecha była jednym
z ważniejszych czynników branych pod uwagę w firmie
Dantherm Filtration, aby była możliwość zastosowania
kilku stanowisk na jednym odcinku wzajemnie nie zakłócających się.
Zastosowane w ramach badań urządzenie Saprom S
firmy LORCH jest uniwersalnym źródłem energii spawania dla różnych odmian metody MAG. Oprócz oprogramowania SpeedRoot specjalizowanego do spawania jednościegowych spoin pionowych, warstw graniowych i przetopów, może być jednocześnie stosowane
oprogramowanie SpeedUp do wykonywania wypełnienia w pozycji pioniowej PF i inne jak MAG Standard,
SpeedPulse, SpeedArc – te dwie ostatnie dają możliwość spawania drutem pełnym z dużo większymi prędkościami spawania niż w klasycznym MAG Standard
oraz bezrozpryskowo.

Podsumowanie
W pracy przedstawiono wyniki analizy i porównania podstawowych właściwości wybranych spawalniczych źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości. Badano jedno z nowszych urządzeń do spawania łukowego o zewnętrznych napięciowych charakterystykach statycznych. Wyniki badań posłużyły do wdrożenia nowej metody spawania
SpeedRoot w procesie produkcyjnym. Zastosowanie
tej metody umożliwiło uzyskanie blisko pięciokrotnie

większej wydajności spawania niż w porównywanym procesie spawania TIG. Uzyskano złącza wolne
od rozprysków oraz o prawidłowym przetopie, przy
ograniczonej deformacji złącza spawanego.
Metoda ta jest również wprowadzana do przemysłu związanego z obróbką rur, gdzie jednym urządzeniem wykonuje się warstwę przetopową graniową
metodą SpeedRoot, a następnie tym samym urządzeniem po przełączeniu na inną funkcje robi się wypełnienie np. drutami pełnymi lub proszkowymi.
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Jacek Górka

Właściwości spoin stali obrabianych
termomechanicznie o wysokiej granicy
plastyczności
Properties of thermomechanically treated welds
of high yield point steel
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono właściwości spoin stali obrabianej termomechanicznie S700 MC o grubości 10 mm
wykonanych różnymi metodami spawania, przy różnych
energiach liniowych. Badania metalograficzne, wytrzymałościowe oraz pomiar twardości pozwoliły na ocenę
struktury i właściwości spoin oraz określenie wpływu ilości ciepła dostarczonego do obszaru spawania na wytrzymałość na rozciąganie, udarność i twardość spoin.

The article presents the properties of thermomechanically treated welds of S700 MC 10 mm thick steel. Welds
are made with various methods of welding, and with different welding energies. The metallographic study, tensile
test results and hardness measurement show the structure and properties of the welds. Moreover, it is obtained
the effect of heat input to the welding area on the tensile
strength, toughness and hardness of welds.

Wstęp
W ostatnich latach obserwuje się wzrost światowego udziału konstrukcji spawanych wykonanych ze stali
o podwyższonej i wysokiej granicy plastyczności. Wymagania jakościowe stawiane w takich gałęziach przemysłu, jak: stoczniowy, budowy dróg i mostów, hydroenergetyki i energetyki jądrowej, konstrukcji platform
wiertniczych, rurociągów oraz maszyn budowlanych
sprawiły, że opracowano i wdrożono nowe technologie
w dziedzinie metalurgii stali oraz obróbki plastycznej
i cieplnej pozwalające na uzyskanie finalnych wyrobów w postaci blach i rur o wysokiej wytrzymałości bez
obniżenia ich właściwości plastycznych. Opracowanie
nowych gatunków stali spawalnych oraz wzrost wymagań stawianych konstrukcjom spawanym zmusza do
podjęcia szczegółowych badań nad czynnikami wpływającymi na zachowanie się tych materiałów w czasie spawania i wykonanych z nich konstrukcji podczas
eksploatacji. Przykładem mogą być spawalne stale
Dr inż. Jacek Górka – Politechnika Śląska, Gliwice

walcowane termomechanicznie, zwłaszcza te, które
osiągają granicę plastyczności rzędu 700 MPa. Wprowadzenie stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności i stosunkowo niskim równoważniku węgla pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć czas wykonywania prac spawalniczych przez
obniżenie temperatury podgrzania wstępnego lub nawet całkowitą rezygnację z tego zabiegu, zmniejszenie
przekrojów elementów konstrukcyjnych, dzięki czemu
konstrukcje spawane o tej samej nośności będą bardziej smukłe i lżejsze. Zastosowanie takich stali obniży
koszty spawania w wyniku zmniejszenia przekroju spoin, co prowadzi do zmniejszenia zużycia materiałów
dodatkowych, skrócenia czasu spawania, mniejszych
nakładów na prostowanie konstrukcji i badanie spoin
[1, 2]. Aspekty techniczne i ekonomiczne wynikające
z możliwości wytwarzania wyrobów hutniczych z tych
stali w energooszczędnych zintegrowanych liniach produkcyjnych oraz ich przydatność do budowy różnorodnych konstrukcji, w tym także eksploatowanych w ekstremalnie trudnych warunkach klimatycznych, decydują o zainteresowaniu naukowym tą grupą materiałów
i doskonaleniu technologii ich wytwarzania i łączenia
metodami spawalniczymi (rys. 1).
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Rys. 1. Schemat linii produkcyjnej do wytwarzania stali TMCP [3, 4]
Fig. 1. Scheme of the production line of TMCP steel [3, 4]

Przydatność tych materiałów do wytwarzania konstrukcji spawanych bardzo często zależy od czynników, które do tej pory były uwzględniane w niewielkim
stopniu przy ocenie ich spawalności. Istotnym problemem w tych stalach jest wpływ mikrododatków stopowych (niobu, wanadu) na spawalność i właściwości połączeń spawanych. Rola mikrododatków w tych stalach
sprowadza się do wytworzenia, w czasie kontrolowanego walcowania, odpowiedniej dyspersji wydzieleń
węglików, azotków i węglikoazotków niobu i wanadu
podwyższających ich właściwości wytrzymałościowe
przez umocnienie wydzieleniowe i ograniczenie wielkości ziarna [5÷7]. Rozdrobnienie ziarna sprzyja również zachowaniu dobrych właściwości plastycznych
stali. Badania spawalności ujawniły, że duże trudności
przy spawaniu stali obrabianych termomechanicznie
sprawiają właściwości spoin, a w mniejszym stopniu
właściwości SWC. Czynnikiem mogącym mieć wpływ
na właściwości spoin stali obrabianych termomechanicznie są niekontrolowane procesy wydzieleniowe faz
międzymetalicznych MX (drobnodyspersyjne wydzielenia węglików/węglikoazotków Nb (C, N), V (C, N) i innych), które w znacznym stopniu mogą obniżać właściwości plastyczne spoin i odporność na pękanie [5÷7].
Wydzielanie się faz MX jest procesem dyfuzyjnym, którego szybkość można określić za pomocą dyfuzji wyrażonej wzorem Arrheniusa [8]:
		

D = Doexp (-Q/RT)

(1)

gdzie: Do – stała, m2/s, Q – energia aktywacji dyfuzji, R – stała gazowa, T – temperatura bezwzględna.

Warto również zwrócić uwagę na niekorzystny wpływ
azotu, który odpowiada za procesy starzenia. Sam materiał rodzimy zawiera wystarczającą ilość aktywnego
w stosunku do azotu tytanu i aluminium, które tworzą
trwałe i mało rozpuszczalne w austenicie wydzielenia
TiN i AlN. W spoinie zawartość tytanu będzie zależała
od parametrów spawania i przy zbyt dużej zawartości
azotu w stali może być niewystarczająca do ograniczenia procesów starzeniowych, co spowoduje pogorszenie właściwości eksploatacyjnych spoin.

Badania własne
Stale konstrukcyjne walcowane termomechanicznie są uznawane za dobrze spawalne ze względu na
wysoką czystość metalurgiczną oraz niski równoważnik węgla Ce [5, 6]. Spotykane w literaturze zalecenia
odnośnie spawania stali obrabianych termomechanicznie dotyczą materiału dodatkowego do spawania, ograniczenia wodoru w spoinie dzięki stosowaniu procesów
niskowodorowych oraz ograniczenia temperatury podgrzania wstępnego, która powinna być 50÷80°C niższa
niż w przypadku stali normalizowanych oraz ulepszanych cieplnie i nie powinna przekraczać 100°C. Uzyskanie spoin o właściwościach zbliżonych do właściwości
tych stali (Rm, KV) wymaga zastosowania spoiw o wyższej niż w materiale rodzimym zawartości składników
stopowych, co wiąże się z podwyższeniem równoważnika węgla oraz możliwością pogorszenia spawalności
wskutek niekontrolowanych procesów wydzieleniowych
w obszarze spoiny. W konsekwencji w przypadku złączy
spawanych stali obrabianych termomechanicznie uzyskuje się spoiny niejednorodne pod względem struktury
i składu chemicznego (równoważnik węgla). Skład chemiczny spoiny i wartość równoważnika węgla jest więc
wypadkową stopnia wymieszania materiału spawanego
i zastosowanego spoiwa [9]. W pracy poddano badaniom złącza ze stali S700 MC (tabl. I i II, rys. 2) o grubości 10 mm spawane różnymi metodami w pozycji podolnej (tabl. III), temperatura podgrzewania osuszającego
wynosiła 80°C, temperatura międzywarstwowa 65°C.

Tablica I. Skład chemiczny wg PN EN 10149-2 i właściwości mechaniczne stali S700 MC walcowanej termomechanicznie do kształtowania na zimno
Table I. Chemical composition acc. to PN EN 10149-2 and mechanical properties of thermomechanical rolled S700 MC steel for cold forming
C max.
0,12

Si max.
0,60

Mn max.
2,10

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa
822

Stężenie pierwiastków, % wag.
Alcałk min.
Nb max*.
V max. Ti max.
0,015
0,09
0,20
0,22
Właściwości mechaniczne
Granica plastyczności Re, MPa
Wydłużenie A5, %
768
19

P max.
0,008

S max.
0,015

B max.
0,005

Mo max.
0,50

Ce** max.
0,61

Udarność, J/cm2 (-20°C)
135

* Suma zawartości Nb, V i Ti powinna wynosić max. 0,22%, ** Ce – równoważnik węgla liczony wg wzoru

%

Tablica II. Skład chemiczny stali S700 MC
Table. II. Chemical composition of S700 MC steel
Stężenie pierwiastków, % wag.
C
Mn
Si
S
P
Al
Nb
0,056
1,68
0,16
0,005
0,01
0,027
0,044
* N zawartość podana w ppm, azot wyznaczony metodą ekstrakcji wysokotemperaturowej
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Ti
0,12

V
0,006

N*
72

Ce
0,33

Rys. 2. Bainityczno-ferrytyczna mikrostruktura stali obrabianej termomechanicznie S700MC
Fig. 2. Bainite-ferritic microstructure of thermomechanically treated
S700MC steel

MAG drutem litym z wygrzewaniem

MAG drutem litym

MAG drutem proszkowym

Łuk kryty

MMA

TIG

Tablica III. Wykonane złącza próbne do badań
Table III. Sample joints for testing
Oznaczenie

Metoda
spawania

Spoiwo

Wprowadzona
energia liniowa, kJ/cm

G Mn4Ni1,5CrMo

8
Po spawaniu
podgrzewanie
do temperatury 170÷180°C
i bardzo wolne studzenie
przez zawinięcie
w koce izolacyjne

MAG + w

MAG drutem
litym
z wygrzewaniem
po spawaniu

MAG DL

MAG drutem litym G Mn3Ni1CrMo

MAG DP

MAG drutem
proszkowym

7,5

T Mn2NiMo

6

SAW

Łuk kryty

S Mn3NiMo1

35

MMA

MMA

E Mn2NiCrMo

9

TIG

TIG

G Mn2NiMoCr

28

MAG drutem litym z wygrzewaniem

MAG drutem litym

Rys. 4. Mikrostruktura spoiny złączy spawanych ze stali S700MC,
trawienie: nital, pow. 200x
Fig. 4. Microstructure of welded joints of S700MCsteel, etching:
nital, magn. 200x

Badania metalograficzne
Wykonane złącza spawane poddano badaniom metalograficznym makroskopowym (rys. 3), na mikroskopie stereoskopowym Olympus SZX9 oraz badaniom
mikroskopowym na mikroskopie świetlnym LEICA MEF4A w obszarze spoiny (rys. 4).

Badania wytrzymałościowe
MAG drutem proszkowym

Łuk kryty

MMA

TIG

Wykonane złącza spawane poddano badaniom wytrzymałości na rozciąganie, próbie zginania od strony
lica i od strony grani oraz badaniom udarności w obszarze spoiny w temperaturze – 30ºC. Wyniki prób wytrzymałościowych przedstawiono w tablicy IV.

Rys. 5. Schemat rozmieszczenia punktów pomiaru twardości złącza
Rys. 3. Makrostruktura załączy spawanych ze stali S700 MC, trawie- spawanego ze stali S700 MC
nie: Adler
Fig. 5. Hardness measurement points distribution scheme of the
Fig. 3. Macrostructure of welded joints of S700 MC steel, etching: Adler S700 MC steel welded joint
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Tablica IV. Wyniki badań wytrzymałościowych złączy spawanych ze stali S700 MC
Table IV. Results of strength tests of welded joints of S700 MC steel
Metoda spawania
MAG drutem litym z wygrzewaniem po spawaniu
MAG drutem litym
MAG drutem proszkowym
Łuk kryty
MMA
TIG

Rozciąganie
Rm, MPa miejsce zerwania
790
spoina
860
MR
840
MR
730
spoina
820
przejście
750
spoina

Zginanie, kąt gięcia º
Udarność, -30ºC
lico
grań
KV, J/cm2
przełom
180
180
25
kruchy/bez wad
180
180
78
mieszany/bez wad
180
180
70
mieszany/bez wad
180
180
75
mieszany/bez wad
180
180
88
mieszany/bez wad
180
180
30
kruchy/bez wad

Tablica V. Wyniki rozkładu twardości HV30 w obszarach złącza spawanego stali S700 MC
Table V. Results of HV30 hardness distribution in the areas of the welded joint of S700 MC steel
Linia pomiarowa

1

2

3

4

A
B
C*

278
280
278

282
285
275

286
284
282

240
249
269

A
B
C*

282
279
284

279
284
286

282
282
284

271
263
270

A
B
C*

283
280
290

279
281
287

280
284
279

260
259
281

A
B
C*

285
280
232

279
280
228

281
279
236

246
239
231

A
B
C*

280
280
277

282
281
264

280
282
293

262
242
269

A
B
C*
* twardość HV1

281
282
246

281
281
245

280
280
257

204
220
280

Punkty pomiarowe, wg rys. 5
5
6
7
8
9
10
11
MAG drutem litym z wygrzewaniem po spawaniu
242
232
272
283
295
258
247
235
246
280
272
278
247
234
272
268
265
MAG drutem litym
262
273
294
299
280
257
274
278
269
283
287
279
263
259
268
269
258
MAG drutem proszkowym osłonowym
251
259
298
286
285
263
259
263
265
288
284
292
265
259
277
279
265
Łukiem krytym
251
243
226
236
238
245
241
245
248
236
228
231
240
248
229
225
230
MMA
376
354
308
279
285
365
370
241
234
254
262
259
231
234
291
258
257
TIG
279
229
246
246
238
239
269
217
198
239
254
245
198
223
273
262
266

Pomiary twardości
W celu określenia wpływu procesu spawania na
zmianę twardości w obszarze złączy spawanych przeprowadzono pomiar twardości metodą Vickersa przy obciążeniu 1 i 30 kG według schematu jak na rysunku 5.
Wyniki pomiarów twardości przedstawiono w tablicy V.

Podsumowanie
Ocenie poddano spoiny stali obrabianej termomechanicznie S700 MC wykonane różnymi metodami spawalniczymi oraz z różną ilością wprowadzonego ciepła do obszaru złącza spawanego. Badania metalograficzne makroskopowe nie wykazały występowania
żadnych niezgodności spawalniczych. Wykazały natomiast, że spoina ma strukturę ferrytyczno-bainityczną.
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12

13

14

15

246
244

289
285

288
280

279
284

265
270

285
279

282
283

278
280

268
262

280
281

279
278

282
280

251
250

279
282

280
281

282
281

269
250

280
282

282
281

281
281

216
220

280
281

282
281

280
282

Przeprowadzona we wcześniejszych pracach rentgenowska analiza fazowa w obszarze spoiny oprócz faz
Feα wykazała dodatkowo istnienie faz Feγ, prawdopodobnie austenitu szczątkowego, który niekorzystnie
wpływa na właściwości eksploatacyjne konstrukcji spawanych pracujących w warunkach obciążeń wytrzymałościowych i cieplnych [9]. Badania wytrzymałości na
rozciąganie złączy spawanych wykazały, że przy zachowaniu energii liniowej spawania poniżej 10 kJ/cm
wytrzymałość złączy spawanych przewyższa wytrzymałość na rozciąganie materiału rodzimego. Zastosowanie wysokich energii liniowych spawania (powyżej
25 kJ/cm) prowadzi do wyraźnego obniżenia wytrzymałości na rozciąganie (rys. 6). Spowodowane jest to
prawdopodobnie procesami częściowej rekrystalizacji
i rozrostem ziarna w obszarach złącza spawanego.
Próba zginania wykazała, że złącza spawane charakteryzują się dobrymi właściwościami plastycznymi. W każdym przypadku osiągnięto kąt gięcia 180º
(tabl. IV), na powierzchni nie zaobserwowano żadnych

Twardość

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

Rys. 8. Rozkład twardości w obszarze spoiny złączy spawanych ze
stali S700 MC
Fig. 8. Hardness distribution in the welded joints of S700 MC

Udarność KV, J/cm3

Rys. 6. Wytrzymałość na rozciąganie złączy spawanych ze stali
S700 MC
Fig. 6. Tensile strength of the welded joints of S700 MC

Rys. 7. Udarność spoin złączy spawanych ze stali S700 MC
Fig. 7. Impact strength of the welded joints of S700 MC

naderwań i rys. Badania udarności wykazały, że ilość
ciepła wprowadzona do obszaru złącza silnie wpływa
na właściwości spoiny. Przy niskich energiach liniowych spawania spoiny osiągają wysoką udarność rzędu 80 kJ/cm2. Przy spawaniu metodą TIG energią liniową 28 kJ/cm dochodzi do obniżenia udarności do
poziomu dopuszczalnego 27 J/cm2. Również przy spawaniu niską energią liniową metodą MAG z zastosowaniem wygrzewania po spawaniu dochodzi do gwałtownego obniżenia udarności poniżej 27 J/cm2 (rys. 7).
Utrata udarności spoin może być spowodowana drobnodyspersyjnymi wydzieleniami faz MX w ziarnach ferrytu i bainitu [10], ale wymaga to potwierdzenia dalszymi badaniami naukowymi. Pomiary twardości w obszarze spoiny wykazały, że twardość nie przekracza
300 HV1 (rys. 8). W przypadku złączy wykonanych łukiem krytym twardość jest wyraźnie niższa, ale związane jest to z właściwościami materiału spoiwa.
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Struktura i właściwości mechaniczne
złączy doczołowych ze stopów magnezu
spawanych metodą MIG
Structure and mechanical properties of MIG 
welded butt-joints of magnesium alloys
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono ocenę struktury i właściwości mechanicznych doczołowych złączy z odlewniczych stopów magnezu AZ91, AM-Lite i AM50 spawanych metodą MIG. Jako gaz osłonowy zastosowano mieszankę argonu i helu. Oceniano makro- i mikrostrukturę przy zastosowaniu mikroskopu świetlnego i elektronowego mikroskopu skaningowego na zgładach metalograficznych wykonanych w płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku spawania. Przeprowadzono analizę rozkładów pierwiastków stopowych przy zastosowaniu elektronowego mikroskopu skaningowego. Ocenę właściwości
mechanicznych wykonano na podstawie rozkładów mikrotwardości w złączu oraz wytrzymałości na zginanie
i rozciąganie złączy.
Ocena wykazała, że możliwe jest uzyskanie wysokiej
jakości złączy doczołowych ze stopów magnezu wykonanych metodą MIG. Odnotowano śladowe ilości porów
w obszarze złącza.

The paper presents the structure and mechanical properties of butt joint analysis of as-cast magnesium alloys
AZ91, AM-Lite, AM50 welded with the use of MIG method. As the shielding gas the mixture of argon and helium
is used. The macro- and microstructure on the cross-sections of perpendicular to welding direction using optic microscope and scanning electron microscope is analyzed.
The surface analysis of main alloying elements with the
use of scanning electron microscope is made. The mechanical properties of joints on the basis of microhardness distribution in the joints and bending and tension
strength of joints.
The results show the high quality butt joints of magnesium with the use of the MIG method is possible to achieved, however the presence of some pores are also observed.

Wstęp
Od wielu lat obserwuje się wzrost zainteresowania przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i elektronicznego stopami metali lekkich. M.K. Kulekci wskazuje na konieczność zwrócenia uwagi na możliwość zastosowania stopów magnezu w samochodach w celu
ograniczenia ich masy, emisji CO2 oraz zużycia paliwa [1]. Jednocześnie wskazuje, że stopy magnezu
Mgr inż. Lechosław Tuz, dr hab. inż. Andrzej Kolasa, prof. PW – Politechnika Warszawska, dr inż.
Tomasz Pfeifer – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
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są najlżejsze spośród metali lekkich, do których należą jeszcze aluminium i tytan. Ich gęstość wynosi ok.
1,8 g/cm3, a stosunek wytrzymałości do ciężaru właściwego jest znacznie wyższy niż dla stali.
Czysty magnez nie znajduje zastosowań konstrukcyjnych mimo dobrej przewodności cieplnej, wysokiego współczynnika tłumienia drgań i hałasu, oraz podatności na odlewanie, obróbkę plastyczną i skrawanie [1÷3]. Przyczyną są niższe niż dla aluminium właściwości wytrzymałościowe i odporność korozyjna, będąca skutkiem wysokiego powinowactwa do tlenu oraz
rozpuszczalności magnezu w wodzie [4, 5]. Znaczną
poprawę właściwości wytrzymałościowych uzyskuje się
w stopach magnezu z dodatkiem aluminium i cynku jako
pierwiastków stopowych. Dodatek manganu wpływa

na poprawę odporności korozyjnej stopów magnezu
[6]. Stosowane są również inne pierwiastki stopowe
wpływające na właściwości stopów, umożliwiające ich
zastosowanie m.in. w elementach narażonych na pracę
w podwyższonej temperaturze (do 300°C) przez dłuższy okres.
Rozwój stopów magnezu wynika z zainteresowania tymi metalami ośrodków przemysłowych i badawczych poszukujących nowych zastosowań. Istotne są
dwa główne kierunki prowadzonych prac, a mianowicie: produkcja odlewów cienkościennych i grubościennych oraz rozwój metod łączenia elementów wykonanych ze stopów magnezu, jak również naprawa i regeneracja odlewów skomplikowanych i drogich elementów silników lotniczych. Procesy łączenia i regeneracji muszą gwarantować powtarzalność uzyskiwanych
połączeń oraz powinny być podatne na mechanizację
i/lub automatyzację. [1, 2, 6]. Wymagania te uzyskiwane są w przypadku np. spawania laserowego [3, 7, 8].
Wiele publikacji porusza również problematykę związaną ze spawaniem stopów magnezu elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG) [9, 10], natomiast brakuje informacji dotyczących połączeń wykonywanych elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG). Spawanie laserowe wymaga zastosowania drogich i stacjonarnych stanowisk, natomiast metody TIG i MIG są relatywnie tanie, a urządzenia spawalnicze mogą być względnie swobodnie przenoszone. Wpłynęło to na podjęcie próby opisu właściwości
mechanicznych i struktury złączy ze stopów magnezu
w celu uzyskania informacji na temat możliwości zastosowania metody MIG do napraw części maszyn i urządzeń wykonywanych z tych materiałów. Do badań wytypowano trzy stopy magnezu: AZ91, AM50 i AM-Lite.
Stopy AZ91 i AM50 są najbardziej rozpowszechnionymi stopami odlewniczymi, natomiast stop AM-Lite jest
nowym stopem, produkowanym od 2005 r. Jego charakterystyczną cechą jest możliwość nakładania powłok galwanicznych, dlatego często znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu cienkościennych elementów
o charakterze dekoracyjnym [11].
W artykule przedstawiono wyniki oceny jakości złączy doczołowych ze stopów AZ91, AM-Lite i AM50 wykonanych metodą MIG przy zastosowaniu materiału dodatkowego ze stopu AZ61A. Analizowano strukturę złączy oraz ich właściwości wytrzymałościowe. Przeprowadzone badania mają charakter porównawczy, tzn. badaniom poddano najpierw właściwości stopów, a następnie odniesiono do nich właściwości złączy.

Materiały do badań
Do badań użyto trzech odlewniczych stopów magnezu: AZ91, AM-Lite i AM50 o składzie chemicznym przedstawionym w tablicy I. Materiały zostały dostarczone przez producenta w postaci gąsek odlewniczych, z których wycięto płaskowniki o wymiarach
100x50x3 mm. Połączenia wykonano wzdłuż

Tablica I. Skład chemiczny stopów magnezu: AM50, AZ91 i AM-Lite
oraz drutu AZ61A (wag.)
Table I. Chemical composition of magnesium alloys: AM50, AZ91,
AM-Lite and AZ61A wire (mass fraction)
Pierwiastek stopowy, %
Stop

aluminium
(Al)

cynk
(Zn)

mangan
(Mn)

magnez
(Mg)

AM-Lite
AZ91
AM50

2,7
9,0
5,0

13,8
0,7
0,2

0,16
0,17
0,3

reszta
reszta
reszta

AZ61A (drut
elektrodowy)

5,9

0,5

0,2

reszta

najdłuższej krawędzi z materiałem dodatkowym w postaci drutu litego AZ61A o składzie chemicznym podanym również w tablicy I. Nie stosowano obróbki cieplnej materiałów i złączy.

Metodyka badań
Próby spawania metodą MIG wykonano przy zastosowaniu źródła spawalniczego Kemppi PROMig 5200
Evolution. Wykonywano złącza doczołowe z zastosowaniem materiału dodatkowego łukiem zwarciowym
przy następujących parametrach procesu: prąd 74 A,
napięcie 16,4 V, prędkość podawania drutu 4,6 m/min,
wydatek gazu osłonowego 16 l/min. Spawano prądem
stałym z polaryzacją dodatnią na elektrodzie. Jako gaz
osłonowy zastosowano mieszankę 50% Ar + 50% He
podawaną tylko od strony lica spoiny. Ze względu na
silne utlenianie drutu niezbędne było czyszczenie końcówki elektrody każdorazowo po przerwaniu procesu.
Nie stosowano podgrzewania wstępnego materiału.
Ocenę wizualną jakości uzyskanych złączy przeprowadzono nieuzbrojonym okiem, natomiast ocena
struktury została przeprowadzona na zgładach metalograficznych wykonanych w płaszczyźnie prostopadłej
do kierunku spawania przy wykorzystaniu mikroskopu
świetlnego (złącza trawione – nital 4%) oraz skaningowego (złącza nietrawione). Identyfikację głównych
pierwiastków stopowych w złączu wykonano wg rozkładów powierzchniowych pierwiastków (SEM).
Ocenę właściwości mechanicznych przeprowadzono na podstawie pomiarów rozkładu twardości metodą Vickersa na zgładach metalograficznych wykonanych w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku spawania oraz w oparciu o statyczną próbę rozciągania i zginania złączy. Próbki do badań wytrzymałościowych zostały wycięte w kierunku prostopadłym do osi spoiny.
Badania mają charakter porównawczy polegający
na określeniu właściwości materiału rodzimego i złączy
spawanych, a w konsekwencji mają wskazać wpływ
spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów
obojętnych (MIG) na zmianę właściwości badanych
stopów w obszarze złącza.
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Ocena wizualna
Na rysunku 1 przedstawiono lico i grań wybranych złączy doczołowych wykonanych ze stopów magnezu AZ91, AM50 i AM-Lite. Spoiny mają poprawny
kształt. Na powierzchni lica spoiny widoczna jest faktura łusek, charakterystyczna dla tej metody spawania.
W pobliżu spoiny, na powierzchni płaskowników, zaobserwowano liczne odpryski powstałe podczas spawania. Wzdłuż spoiny nie widać białego nalotu mogącego
świadczyć o odparowywaniu cynku z obszaru złącza.
Grań spoiny ma właściwy kształt. Podczas oceny wizualnej nie ujawniono niezgodności spawalniczych w postaci pęknięć zimnych i gorących oraz porowatości na
powierzchni lica i grani. Występują jedynie błędy położenia płaskowników wynikające ze sposobu ich mocowania w uchwycie przed spawaniem.

Makrostruktura złączy
Zgłady metalograficzne złączy doczołowych wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku spawania przedstawiono na rysunku 2. W badanych złączach
zaobserwowano całkowite przetopienie krawędzi płaskowników oraz pełne wypełnienie obszaru złącza materiałem dodatkowym. Kształt spoin jest regularny i symetryczny. Szerokość spoin wynosi ok. 7 mm po stronie grani i ok. 12 mm po stronie lica. Linia wtopienia ma
nieregularny kształt, zaburzony przez zmianę struktury dochodzącą do 1 mm w SWC. Obszar ten określono jako strefę przejściową należącą do SWC, której

a)

b)

c)

Rys. 2. Makrostruktura złączy doczołowych ze stopów magnezu:
a) AZ91, b) AM-Lite, c) AM50
Fig. 2. Macrostructure of butt joint of magnesium alloys: a) AZ91,
b) AM-Lite, c) AM50

całkowita szerokość dochodzi do 3 mm od teoretycznej linii wtopienia i charakteryzuje się odmiennym trawieniem niż pozostałe części złącza.
Analiza makrostruktury złączy wykazała występowanie niezgodności spawalniczych w postaci porowatości zlokalizowanych w materiale spoiny w pobliżu lica
i grani. W złączach nie zaobserwowano mikropęknięć
gorących i zimnych.

Mikrostruktura złączy

Rys. 1. Lico i grań złączy doczołowych ze stopów magnezu: a) AZ91,
b) AM-Lite, c) AM50
Fig. 1. Face and root of the butt joints of magnesium alloys: a) AZ91,
b) AM-Lite, c) AM50
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Struktura stopów użytych do badań jest typową odlewniczą strukturą niewykazującą ukierunkowania dendrytów wynikającego z kierunku odprowadzania ciepła
w procesie odlewania. Nie odnotowano zmian w strukturze materiału rodzimego przed i po wykonaniu złączy
metodą MIG. W oparciu o [12] i analizę powierzchniowego rozkładu pierwiastków chemicznych przy zastosowaniu elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM)
zidentyfikowano elementy struktury materiału rodzimego, który składa się z dużych ziaren odpowiadających fazie α-Mg i pomiędzy nimi γ-Mg17Al12 w przypadku stopów AZ91 i AM50 oraz AM-Lite γ-Mg17Al12
i α-MgZn w stopie. Faza δ odpowiadająca fazie bogatej w mangan występuje we wszystkich stopach w postaci wydzieleń ze zwiększoną zawartością aluminium
i manganu.
Analiza mikrostruktury złączy wykazała znaczne
rozdrobnienie ziarn w obszarze spoiny w porównaniu
z materiałem rodzimym zarówno przy linii wtopienia,
jak i w obszarze stopiwa. Struktura w całej objętości
spoiny jest jednorodna.

SWC ma szerokość ok. 3 mm, przy czym w odległości do ok. 1 mm od linii wtopienia obserwowano obszar
o charakterze przejściowym, w którym pomiędzy ziarnami materiału rodzimego, w fazie γ-Mg17Al12 (stopy AZ91
Stop

Materiał rodzimy

i AM50) oraz γ-Mg17Al12 i α-MgZn (stop AM-Lite), nastąpiło nierównomierne rozdrobnienie struktury (rys. 3). Przy
linii wtopienia jest ono znaczne, natomiast dalej od linii
wtopienia stopień rozdrobnienia ziarn ulega zmniejszeniu.
SWC i linia wtopienia

Spoina

AZ91

AM-Lite

AM50

Rys. 3. Mikrostruktura złączy doczołowych ze stopów AZ91, AM-Lite i AM50
Fig. 3. Microstructure of butt joint of AZ91, AM-Lite and AM50 alloys
Stop

Materiał rodzimy

Linia wtopienia

Spoina

AZ91

AM-Lite

AM50

Rys. 4. Analiza SEM złączy doczołowych ze stopów AZ91, AM-Lite i AM50
Fig. 4. SEM analysis of butt joint of AZ91, AM-Lite and AM50 allys
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Tablica II. Analiza SEM składu chemicznego złączy doczołowych ze stopów AZ91, AM-Lite i AM50 (% wag.)
Table II. SEM chemical composition analysis of butt joint of AZ91, AM-Lite and AM50 alloys (mass fraction)
Stop
AZ91
AM-Lite
AM50

Strefa złącza
materiał rodzimy
spoina
materiał rodzimy
spoina
materiał rodzimy
spoina

Aluminium (Al)
28,42
26,36
19,45
24,78
26,79
26,75

Cynk (Zn)
0,46
0,65
10,37
4,44
-

Mangan (Mn)
0,26
0,16

Magnez (Mg)
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta

W celu dokładnego opisu struktury obszaru spoiny
i SWC przeprowadzono analizę SEM w pobliżu linii
wtopienia (rys. 4). W obszarze linii wtopienia stopów
AZ91 i AM-Lite widać podłużne ziarna zwrócone w kierunku prostopadłym do linii wtopienia, natomiast w stopie AM50 struktura jest podobna do struktury spoiny.
Obszar spoiny charakteryzuje się strukturą drobnoziarnistą o zbliżonej wielkości ziaren. Analiza SEM rozkładów powierzchniowych głównych pierwiastków stopowych w materiale rodzimym i spoinie wykazała różnice składu chemicznego wskazanego w normach. Wyniki powierzchniowych rozkładów dla badanych stopów
przedstawiono w tablicy II. Wyniki te wskazują na nieznaczną zmianę składu chemicznego pomiędzy materiałem rodzimym i spoiną. Jasne punkty widoczne na
rysunku 4 przedstawiającym linię wtopienia są wydzieleniami fazy δ.

Właściwości mechaniczne
Pomiary mikrotwardości wykonano metodą Vickersa przy obciążeniu 981 mN dla złączy wszystkich stopów zastosowanych w badaniach. Pomiary twardości
wykonywano na zgładach metalograficznych nietrawionych w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku spawania w odległości 1 mm od powierzchni górnej materiału rodzimego. Odciski wykonywano co 0,2 mm w materiale rodzimym na odcinku pomiarowym ok. 22 mm.
Pomiary ujawniły nierównomierny rozkład twardości
w całym złączu, przy czym rozrzut wyników w materiale
rodzimym jest znacznie większy niż w obszarze spoiny
(rys. 5). W celu określenia wpływu twardości na właściwości mechaniczne uzyskanych złączy określono średnią twardość w każdym obszarze oraz wyznaczono jej
ekstremalne wartości. Wyniki podano w tablicy III.

Rys. 5. Rozkłady twardości w złączach
Fig. 5. Distribution of hardness in the joints

Tablica III. Mikrotwardość złączy
Table III. Microhardness of joints values
Stop
AZ91

AM-Lite

AM50
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Strefa złącza
materiał rodzimy
SWC
spoina
materiał rodzimy
SWC
spoina
materiał rodzimy
SWC
spoina

Wartość średnia
55,0
55,0
57,0
69,5
67,3
67,7
55,5
55,0
60,9
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Odchylenie standardowe
8,1
4,3
2,7
10,6
11,2
3,8
9,3
12,5
3,8

Wartość minimalna
38,7
48,2
51,5
51,5
53,4
61,3
39,9
42,3
54,2

Wartość maksymalna
75,4
60,2
61,5
103,0
100,0
74,8
80,5
76,6
67,8

Wykonane zostały próby statycznego rozciągania i zginania płaskowników z badanych stopów oraz
złączy spawanych. Próby prowadzono do momentu pęknięcia próbek. Na rysunku 6 przedstawiono wyniki dla próby statycznego rozciągania. Odnotowano
wzrost wytrzymałości i wydłużenia złączy w stosunku

do materiału rodzimego. Pękanie próbek następowało w materiale rodzimym dla wszystkich badanych stopów. Na rysunku 7 przedstawiono wyniki statycznej
próby zginania wskazujące na wzrost strzałki ugięcia
dla wszystkich złączy. Pękanie próbek odnotowano
w materiale rodzimym.

Rys. 6. Wyniki statycznej próby rozciągania
Fig. 6. Results of static tensile strength test

Rys. 7. Wyniki statycznej próby zginania
Fig. 7. Results of static bending strength test

Podsumowanie
Próby spawania stopów magnezu AZ91, AM-Lite
i AM50 wskazują na użyteczność zastosowania metody MIG do wykonywania połączeń doczołowych
przy zastosowaniu drutu elektrodowego o składzie
chemicznym zbliżonym do łączonych materiałów.
Spoiny mają kształt regularny i symetryczny oraz
nie wykazują skłonności do pęknięć gorących i zimnych. W pobliżu lica i grani zaobserwowano śladowe ilości porowatości. Spoina charakteryzuje się
strukturą drobnoziarnistą o zbliżonej wielkości ziarn

i składzie chemicznym zbliżonym do materiału rodzimego. Wzrost mikrotwardości w obszarze spoiny
oraz wytrzymałości i wydłużenia świadczy o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych spoiny niż materiału rodzimego. Brak pęknięć w SWC
podczas testów wytrzymałościowych może skłaniać
do wniosku o poprawie właściwości mechanicznych
w tym obszarze na skutek zmian wywołanych jako
wynik cyklu cieplnego spawania.
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Wydarzenia
Air Products inwestuje w Warszawie
w nowoczesną napełnialnię butli
Firma Air Products, największy dostawca gazów
technicznych w Polsce, ogłosiła, że inwestuje w Warszawie w napełnialnię butli gazami technicznymi. Rozbudowa obiektu o wartości 5 milionów złotych rozpoczęła się w maju 2011 r., a jego uruchomienie planowane jest w październiku tego roku. Napełnialnia, która
jest zlokalizowana na Targówku Przemysłowym, osiągnie pełnię zdolności produkcyjnych w 2012 r.
Najnowsze rozwiązania technologiczne Air Products wykorzystane w zakładzie pozwolą na napełnianie pod ciśnieniem 200 bar ok. 1000 butli dziennie. Zakład będzie przystosowany do napełniania butli wszystkimi rodzajami gazów technicznych (takimi jak
np. argon, tlen, dwutlenek węgla i ich mieszaniny), gazami spawalniczymi typu Linx®, należącymi do najbardziej zaawansowanej technologicznie linii gazów spawalniczych dostępnych w Polsce, a także gazami MAP
(gazy używane do pakowania żywności w tzw. atmosferze modyfikowanej) przeznaczonymi dla przemysłu
spożywczego oraz tlenem medycznym.
Butle napełniane pod ciśnieniem 200 bar mogą pomieścić o 50% więcej gazu niż te, które są napełniane
pod ciśnieniem 150 bar, obecnie najczęściej dostępne w Polsce. Napełnianie butli pod wyższym ciśnieniem oznacza obniżenie kosztów dla użytkowników,
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ze względu na mniejszą częstotliwość napełniania,
co z kolei wpływa na obniżenie kosztów transportu
i składowania (dwie 200-barowe butle zawierają taką
samą ilość gazu, jak 3 butle 150-barowe). Ponadto butle 200-barowe pozwalają na dłuższe wykorzystywanie
gazów oraz zaoszczędzenie miejsca.
Napełnialnia w Warszawie będzie obsługiwać klientów Air Products głównie z regionu Polski północnej
i północno-wschodniej. Jest to piąty zakład napełniania butli gazami technicznymi Air Products w Polsce
oprócz napełnialni zlokalizowanych już w: Siewierzu,
Korzonku k. Kędzierzyna-Koźla, Brzegu Dolnym i Poznaniu.
W pełni skomputeryzowane linie napełniania butli
zapewnią kontrolę jakości podczas całego procesu napełniania. Zakład w Warszawie miał posiadał specjalny
system monitoringu (traceability) butli z danej partii na
każdym etapie użytkowania przez klienta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku butli z tlenem medycznym, którego wytwarzanie w Polsce, tak jak i w całej
Unii Europejskiej, podlega wymaganiom Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Regulacje te nakładają obowiązek identyfikowalności butli z gazami medycznymi.
Jarosław Soroczyński

Marek Burda
Tomasz Kik
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Andrzej Gruszczyk

Opracowanie metod wprowadzania
nanorurek węglowych
do jeziorka ciekłego metalu
Development of methods of carbon nanotubes
input to weld pool
Streszczenie

Abstract

Niezwykłe właściwości nanorurek węglowych stwarzają perspektywy do ich wykorzystania w wielu dziedzinach nauki i techniki. W obszarze inżynierii materiałowej
główne badania z udziałem nanorurek węglowych obejmują wytwarzanie materiałów kompozytowych. Kompozyty o osnowie metalowej wzmacniane nanorurkami węglowymi MM-CNT (ang. metal matrix – carbon nanotube composites) mogą być projektowane w celu uzyskania materiału o małej gęstości, wysokiej wytrzymałości,
niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej oraz wysokiej przewodności cieplnej. Lekkie i wytrzymałe materiały konstrukcyjne stanowią podstawę przyszłych, efektywnych energetycznie, a tym samym ekologicznych i
ekonomicznych rozwiązań technologicznych przemysłu
lotniczego i samochodowego.
W artykule przedstawiono przebieg badań nad opracowaniem metod wprowadzania nanorurek węglowych
do jeziorka ciekłego metalu w celu wytworzenia eksperymentalnych materiałów kompozytowych MM-CNT oraz
określenia wpływu CNTs na strukturę i właściwości stali.
Zaproponowane procedury, wykorzystujące techniki spawalnicze, stanowią nową, obok odlewania i infiltracji porowatego „performu”, metodę wytwarzania
MM-CNT w stanie ciekłym. Przeprowadzona analiza
struktury i właściwości uzyskanych obszarów przetopień
stali austenitycznej potwierdza zasadność dalszych badań z wykorzystaniem nanorurek węglowych oraz innych
metali i stopów o niskiej temperaturze topnienia.

Unusual properties of carbon nanotubes offer prospects for their use in many fields of science and technology. In the materials engineering major study involving
carbon nanotubes includes production of composite materials. Metal matrix composites reinforced with carbon
nanotubes MM-CNT (matrix metal – carbon nanotube
composites) can be designed in order to obtain a material with low density, high strength, low coefficient of thermal expansion and high thermal conductivity. Lightweight
and high-resistant construction materials are the basis for
future energy efficient and thus the ecological and economical technology for aerospace and automotive industry.
The paper presents the research on the development
of carbon nanotubes input methods to weld pool to form
an experimental MM-CNT composite, and determine the
impact of CNTs on the structure and properties of steel.
The proposed procedures with the use of welding
techniques are a new, next to casting and infiltration of
a porous „perform”, methods of producing MM-CNT in
a liquid state. The analysis of the structure and properties of the weld penetration regions of austenitic stainless steel confirms the further research validity of using
carbon nanotubes and other metals and alloys with low
melting point.

Mgr inż. Marek Burda, dr inż. Tomasz Kik, dr hab.
inż. Andrzej Gruszczyk, prof. PŚl. – Politechnika
Śląska, Gliwice, dr inż. Krzysztof Kozioł – University of Cambridge, Wielka Brytania.

Wstęp
Począwszy od 1993 r. stale wzrastająca liczba publikacji naukowych dotyczących kompozytów wzmacnianych CNTs koncentruje się wokół matryc polimerowych,
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podczas gdy ceramika i metale zyskują mniejszą uwagę [1, 2]. Ta sytuacja przypomina rozpoczęte kilka dekad wcześniej próby zastosowania mikrometrowych
włókien węglowych w materiałach kompozytowych.
Od momentu komercyjnego zastosowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi minęło kilka lat do uzyskania pierwszych pozytywnych wyników w zakresie kompozytów o osnowie
metalowej. Osnowy polimerowe zwykle charakteryzują się gorszymi, w porównaniu z metalami, właściwościami mechanicznymi, termicznymi, elektrycznymi
czy też trybologicznymi. Wprowadzenie do takiej osnowy składnika o właściwościach kilka rzędów wyższych/
lepszych ułatwia uzyskanie umocnienia [3]. Sytuacja
jest odmienna w przypadku metali bądź materiałów ceramicznych, gdzie ogólnie dobre właściwości osnowy
utrudniają wykazanie korzyści płynących z wprowadzenia włókien. Wykorzystanie w kompozytach metalowych potencjalnie wysokich właściwości nanorurek
węglowych, w szczególności mechanicznych, termicznych oraz elektrycznych, wiąże się z wieloma problemami, zwykle niewystępującymi przy kompozytach polimerowych [4]. Podstawowy problem to brak zwilżania nanorurek węglowych przez większość metali oraz
wysoka temperatura towarzysząca procesom wytwarzania kompozytów MM-CNTs. Nanorurki mają bardzo
dużą powierzchnię właściwą, dochodzącą do 200 m2/g,
co bezpośrednio wpływa na ich skłonność do aglomerowania dzięki siłom van der Waalsa [5÷7]. Brak zwilżania CNTs przez większość metali potęguje efekt tworzenia klastrów, a tym samym prowadzi do porowatości materiału kompozytowego. Trudność zapewnienia
odpowiedniej dyspersji włókien w osnowie stanowi kolejną przeszkodę w dążeniu do pełnego wykorzystania potencjału nanorurek węglowych [1, 4, 8, 9]. Inne
wyzwanie dotyczące produkcji kompozytów MM-CNTs
wynika z konieczności zapewnienia chemicznej i strukturalnej stabilności nanorurek w metalowej osnowie.
Wysoka temperatura i niejednokrotnie znaczne naprężenia towarzyszące produkcji MMC (ang. metal matrix
composites) mogą być przyczyną defektów bądź całkowitego rozkładu CNTs w wyniku niekontrolowanej reakcji [1, 10].
Metody wytwarzania materiałów kompozytowych
MM-CNTs można najogólniej podzielić na dwie grupy.
Pierwsza obejmuje metody niewymagające nagrzania
metalu do temperatury przekraczającej jego temperaturę topnienia, druga obejmuje procesy wymagające
udziału fazy ciekłej.
Większość metod wytwarzania materiałów kompozytowych w stanie stałym jest oparta na technikach
metalurgii proszków. Nanorurki węglowe mieszane są
z proszkiem metalu, po czym następuje ich zagęszczanie w wysokiej lub niskiej temperaturze. Podstawową
zaletą metalurgii proszków jest możliwość wytwarzania kompozytów o dowolnym składzie chemicznym ze
względu na brak zależności od przemian fazowych, jak
to ma miejsce w procesach wysokotemperaturowych
(np. odlewaniu). Techniki metalurgii proszków znala-
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zły zastosowanie głównie do wytwarzania kompozytów
w układzie Al-CNTs [11÷13] oraz Cu-CNTs [14÷16].
Inne analizowane osnowy to Mg [17], Ni [14], Ag [18],
Sn [19], Ti [20] oraz ich stopy.
Metody wytwarzania materiałów kompozytowych
w stanie ciekłym, ogólnie są dzielone na odlewanie
i infiltrację, są znacznie mniej powszechne od metod
metalurgii proszków. Ze względu na temperaturę topnienia osnowy koncentrują się głównie wokół Al, Mg
i ich stopów [21, 22]. Infiltracja jest techniką, w której ciekły metal lub stop infiltruje tkaninę z włókien nanorurkowych lub porowaty „perform” przygotowany
na drodze metalurgii proszków [23]. W tym przypadku głównym problemem nie jest dyspersja nanorurek
w ciekłym metalu, tak jak w procesach odlewania, lecz
zapewnienie poprawnego wypełnienia porów.
Podstawową zaletą procesów wysokotemperaturowych jest łatwość formowania dużych wyrobów, przez
co idealnie sprawdzają się w produkcji na masową skalę. Jednak wysoka temperatura procesów oraz szczególne właściwości fizykochemiczne nanorurek węglowych wiążą się z wyzwaniami wynikającymi z konieczności zapewnienia: odpowiedniej dyspersji nanorurek węglowych w ciekłym metalu lub stopie, stabilności strukturalnej nanorurek w ciekłym metalu lub
stopie i stabilności chemicznej nanorurek w aktywnym metalu lub stopie. Brak zwilżania nanorurek węglowych przez większość metali wymaga odpowiedniej modyfikacji układu CNTs-metal. Jednym ze sposobów poprawy zwilżalności jest dodatek do analizowanej osnowy odpowiednich pierwiastków stopowych
[24]. Rodzaj i ilość dodatków zwykle wymaga optymalizacji razem z parametrami konsolidacji, w celu zapewnienia pożądanych właściwości kompozytu wynikających z poprawnej strefy rozdziału faz, a z drugiej
strony uniknięcia niekontrolowanej reakcji chemicznej
mogącej doprowadzić do rozkładu CNTs.
Tylko nieliczne prace dotyczą wytwarzania materiałów kompozytowych w stanie ciekłym z wykorzystaniem technik spawalniczych. Istnieją więc przesłanki
ku temu, by podjąć badania w tym zakresie i w zakresie zastosowania nanorurek węglowych jako modyfikatorów struktury i właściwości stali, metali oraz ich stopów. Celem niniejszych badań jest opracowanie metod wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka
ciekłego metalu, dzięki czemu będzie możliwe wytworzenie eksperymentalnych materiałów kompozytowych
MM-CNT oraz określenie wpływu CNTs na strukturę
i właściwości stali.

Przebieg badań
Badano trzy metody wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu. Ich skuteczność
przeanalizowano dla osnowy w postaci stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301, rys. 1, tabl. I) oraz procesów przetapiania GTA, mikroplazmowego i laserowego. W dwóch metodach wykorzystano komercyjnie

6,0÷9,5

Rys. 2. Obraz SEM nanorurek węglowych NANOCYLTM NC7000
Fig. 2. The NANOCYLTM NC7000 carbon nanotubes SEM view

Tablica II. Parametry nanorurek węglowych NANOCYLTM NC7000
Table II. The NANOCYLTM NC7000 carbon nanotubes parameters
Właściwość

Wartość

Jednostka

Metoda pomiaru

Średnia średnica

9,5

nm

TEM

Średnia długość

1,5

µm

TEM

Czystość nanorurek

90

%

TGA

Wtrącenia
tlenków metali

10

%

TGA

250÷300

m2/g

BET

Obszar
powierzchniowy

Rys. 3. Blacha ze stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301) przygotowana do wprowadzenia odpowiednich wsadów
Fig. 3. Austenitic stainless steel 1H18N9 (AISI 301) prepared to fill
the holes with proper material

Tablica III. Parametry przetopień wykonanych metodą TIG na powierzchni stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301) z nawierconymi
otworami z wsadem
Table III. Parameters of 1H18N9 (AISI 301) austenitic steel surface
TIG welding with filler material in the drilled holes

1

100% Fe

2

99,5% Fe + 0,5% CNTs

3

99,0% Fe + 1,0% CNTs

4

100,0% CNTs

5

99,5% Fe + 0,5% KR

6

99,0% Fe + 1,0% KR

7

100,0% KR

Napięcie
U, V

Ni

Natężenie
prądu
J, A

Mo

Prędkość
przetapiania
V, mm/s

N

Rodzaj
wsadu

S

≤0,08

≤2,0

P

≤0,011

≤2,0

Cr

≤0,015

Mn

≤0,045

Si

16,0÷19,0

C
0,05÷0,15

Tablica I. Skład chemiczny stali 1H18N9 (AISI 301)
Table I. Chemical composition of 1H18N9 (AISI 301) steel

Nr
ściegu
przetopienia

Rys. 1. Mikrostruktura stali 1H18N9 (AISI 301)
Fig. 1. Microstructure of 1H18N9 (AISI 301) steel

dostępne, wielościenne nanorurki węglowe MWCNTs,
wyprodukowane w procesie katalitycznego osadzania
par węgla CCVD (ang. Catalic Chemical Vapor Deposition), NANOCYLTM NC7000 (rys. 2, tabl. II). W trzeciej
metodzie wykorzystano wykonane w Department of
Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, „dywaniki” stanowiące uporządkowane nanorurki węglowe o prostopadłej orientacji względem stalowego podłoża. W celu umożliwienia oceny wpływu
odmiany węgla na właściwości i strukturę stali badania
przedstawione w metodzie pierwszej powtórzono dla
nawęglacza w formie Karburytu.
Procedura pierwsza. W materiale wejściowym
(blacha ze stali austenitycznej 1H18N9) o wymiarach
155x60x7 mm wywiercono otwory o średnicy 1,3 mm
w odległości ok 0,5 mm od powierzchni blachy (rys. 3).
Do otworów wprowadzono nanorurki węglowe (CNTs),
Karburyt (KR), żelazo (Fe) oraz proszki uzyskane dzięki zmieszaniu powyższych składników w młynie kulowym (tabl. III). Następnie zaślepiono otwory, aby uniknąć wysypania wsadu i dokonano przetopień metodą GTA (CASTOTIG 2002, EUTRONIC GAP 200,
CASTOLIN) elektrodą wolframową torowaną WT20
o średnicy 2,4 mm wg parametrów umożliwiających
uzyskanie wtopienia o głębokości ok. 3 mm (tabl. III).
Przetopione blachy przecięto w odległości 15 mm od
czoła próbki, tj. w połowie długości ściegów i wykonano zgłady metalograficzne (rys. 4).
Analiza mikrotwardości obszarów przetopień wykazała nieznaczne różnice twardości w porównaniu do
materiału rodzimego. Przy modyfikacji stali proszkiem
Fe uzyskano twardość na poziomie ok. 190 µHV0,1,
czyli o 10 µHV0,1 mniejszą od twardości materiału rodzimego (tabl. IV). Dodatek węgla w postaci Karburytu nie zmienia twardości ściegów, podczas gdy węgiel
w postaci CNTs powoduje wzrost twardości o ok. 25%
(tabl. IV).
Obserwacje SEM (JEOL 5800 LV SEM EDX) obszaru przetopienia stali austenitycznej 1H18N9

2

80

12

Uwagi: natężenie gazu ochronnego Ar = 7,0 l/min, KR – Karburyt
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Węgiel w formie Karburytu

a)

d)

b)

e)
Tablica IV. Wartość średnia pomiarów mikrotwardości HV0,1
Table IV. The average value of microhardness HV0,1

Wsad
100% CNTs

Wsad
Fe + 0,5% KR

Wsad
Fe + 1% KT

Wsad
100% KR

f)

Przetopiona stal 1H18N9 (AISI 301)
zmodyfikowana proszkiem
Wsad
Fe + 1%
CNTs

c)

Przetopiona stal
1H18N9
(AISI 301)

207,6

282,7

254,3

187,3

176,9

200,5

200

Rys. 4. Mikrostruktura obszarów przetopienia stali 1H18N9 (AISI
301) zmodyfikowanej węglem w formie: a-c) nanorurek węglowych,
d-f) Karburytu
Fig. 4. Microstructure of weld penetration areas of steel 1H18N9
(AISI 301) modified with carbon in the form of: a-c) of carbon nanotubes, d-f) Karburytu

Proszek Fe + 0,5 % C

a)

Proszek Fe + 1,0 % C

Węgiel w formie Karburytu

b)

e)

Proszek Fe + 100,0 % C

Węgiel w formie CNTs

d)

c)

f)

Rys. 5. Mikrostruktura obszarów przetopień stali 1H18N9 (AISI
301) zmodyfikowanej węglem w formie: a-c) nanorurek węglowych,
d-f) Karburytu
Fig. 5. Microstructure of weld penetration areas of steel 1H18N9
(AISI 301) modified with carbon in the form of: a-c) of carbon nanotubes, d-f) Karburytu
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(AISI 301) zmodyfikowanej nanorurkami węglowymi
wykazały, że ciemne obszary, interpretowane pierwotnie (na podstawie obserwacji z wykorzystaniem mikroskopu optycznego) jako jedna z faz, stanowią gęsto
upakowane pęcherze o wymiarze od 50 nm do kilku
µm (rys. 5a-c). Pęcherze te nie występują w przypadku stali modyfikowanej żelazem oraz węglem w formie
Karburytu (rys. 5d-f). Wysokorozdzielcza mikroskopia
skaningowa pozwoliła zaobserwować wystające z pę-

Wsad
Fe + 0,5%
CNTs

Proszek Fe + 100,0 % C

Proszek Fe + 1,0 % C

Proszek Fe + 0,5 % C

Węgiel w formie CNTs
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Tablica V. Parametry analizy fazowej XRD (Philips APD X’Pert PW
3020)
Table V. The XRD phase analysis parameters (Philips APD X’Pert
PW 3020)
Parametr

Wartość

Kąt początkowy 2θ, °

20,0

Kąt końcowy 2θ, °

100,0

Skok kątowy 2θ, °

0,02

Czas zliczania impulsów w 1 pozycji, s

6,0

Szczelina formująca wiązkę, °

0,5

Szczelina wyjściowa, mm

0,2

Napięcie, kV

40,0

Natężenie prądu, mA

40,0

Obrót próbki, obr/s

2,0

Rys. 6. Cząsteczki o wymiarze 100÷300 nm wypełniające mikropęcherze w obszarze przetopienia stali austenitycznej 1H18N9 (AISI
301) zmodyfikowanej proszkiem 100% CNTs, (rys. 4c i 5c)
Fig. 6. Micropores filling particles of 100÷300 nm size in the weld penetration of 1H18N9 austenitic steel (AISI 301) 100% CNTs powder
modified (fig. 4c and 5c)

cherzy podłużne cząsteczki o wymiarze 100÷300 nm
(rys. 6). W celu identyfikacji tej fazy przeprowadzono
rentgenowską analizę fazową z wykorzystaniem dyfraktometru Philips APD X’Pert PW 3020. Dyfraktogramy materiału rodzimego oraz obszaru przetopienia
stali austenitycznej 1H18N9 zmodyfikowanej proszkiem 100% CNTs sporządzono przy parametrach jak
w tablicy V.
Dyfraktogram otrzymany dla stali 1H18N9 (AISI
301) odpowiada stali austenitycznej (Fe-Cr-Ni)
(rys. 7a, tabl. VI). Jeden dodatkowy pik o bardzo małej intensywności przy 2θ = 39,0527° można potraktować jako zakłócenie. Dyfraktogram otrzymany dla obszaru przetopienia stali austenitycznej 1H18N9 (AISI
301) zmodyfikowanej proszkiem 100% CNTs jest identyczny z dyfraktogramem materiału rodzimego, pomimo wyraźnie odmiennej mikrostruktury. Dodatkowy pik
o bardzo małej intensywności przy 2θ = 29,4355° analogicznie jak w przypadku MR można potraktować jako
zakłócenie, (rys. 7b, tabl. VII). Nie zaobserwowano pików przy 2θ = 26°, 2θ = 42,4° i 2θ = 77,7°, które mogłyby świadczyć o obecności nanorurek węglowych.
Niemal identyczne mikrostruktury obszarów przetopienia stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301) zmodyfikowanej proszkami o różnym udziale nanorurek węglowych, tj.: Fe + 0,5% CNTs, Fe + 1% CNTs oraz 100%
CNTs, pozwalają przypuszczać, że w czasie przetapiania łukowego TIG próbek z wsadem o największym udziale CNTs znaczna część nanorurek węglowych uległa wypaleniu i tylko niewielka ich część wzięła udział w modyfikacji struktury stali (rys. 4a-c i 5a-c).
Bardzo mały rozmiar wykorzystanych nanorurek wę-

a)

b)

Rys. 7. Dyfraktogram otrzymany dla: a) stali austenitycznej 1H18N9
(AISI 301), b) stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301) zmodyfikowanej proszkiem 100% CNTs, analiza wg tabl. V (Philips APD X’Pert
PW 3020)
Fig. 7. Diffraction pattern obtained for: a) 1H18N9 austenitic steel (AISI 301), b) 1H18N9 austenitic steel (AISI 301) 100% powder
CNTs modified, the analysis acc. to tab. V (Philips APD X’Pert PW
3020)

Tablica VI. Pozycje i natężenia pików dyfraktogramu otrzymanego dla stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301) (rys. 7a)
Table VI. Peak positions and intensities of diffraction pattern obtained for 1H18N9 austenitic steel (AISI 301) (Fig. 7a)
Pozycja, °2θ

Max. cts

FWHM, °2θ

d-spacing, Å

Rel. Int,. %

Tip width, °2θ

Faza*
-

39.0527

24.55

0.2362

2.30653

0.21

0.2834

43.4056

11834.53

0.1968

2.08479

100.00

0.2362

50.5055

3185.22

0.2755

1.80711

26.91

0.3306

74.3729

853.97

0.3149

1.27552

7.22

0.3779

90.1956

1077.74

0.1968

1.08841

9.11

0.2362

95.5174

540.68

0.3840

1.04049

4.57

0.4608

Fe
Cr
Ni

* na podstawie bazy danych The International Centre for Diffraction Data® (ICDD®), 2010
Tablica VII. Pozycje i natężenia pików dyfraktogramu otrzymanego dla stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301) zmodyfikowanej proszkiem
100% CNTs (rys. 7b)
Table VII. Peak positions and intensities of diffraction pattern obtained for 1H18N9 austenitic steel (AISI 301) 100% powder CNTs modified
(fig. 7b)
Pozycja ,°2θ

Max. cts

FWHM, °2θ

d-spacing, Å

Rel. Int., %

Tip width, °2θ

Faza*

29.4355

22.31

0.1574

3.03450

0.31

0.1889

–

43.4496

7135.87

0.2362

2.08278

100.00

0.2834

50.5160

1499.58

0.2755

1.80676

21.01

0.3306

74.3599

608.28

0.1968

1.27571

8.52

0.2362

90.2075

649.61

0.2880

1.08740

9.10

0.3456

95.5237

360.80

0.1920

1.04044

5.06

0.2304

Fe
Cr
Ni

* na podstawie bazy danych The International Centre for Diffraction Data® (ICDD®), 2010
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a)

a)

b)

b)

Rys. 8. Mikrostruktura: a) przetopionej stali 1H18N9 (AISI 301),
ścieg 1, b) napoiny wykonanej z wykorzystaniem drutu proszkowego
wypełnionego 100% Fe, ścieg 2 (tabl. VIII)
Fig. 8. Microstructure: a) the melted 1H18N9 steel (AISI 301),
bead 1, b) the padding weld made with the use of 100% Fe cored
wire, bead 2 (tab. VIII)

Rys. 9. Mikrostruktura napoiny wykonanej z wykorzystaniem drutu proszkowego wypełnionego: a) Fe + 0,5% CNTs, ścieg 3,
b) Fe + 1,0% CNTs, prędkość przetapiania 3 mm/s, ścieg 4 (tabl. VIII)
Fig. 9. Microstructure of the padding weld deposit made with the
use of cored wire: a) Fe + 0.5% CNTs, bead 3, b) Fe + 1.0% CNTs,
bead 4, The welding speed of 3 mm/s (tab. VIII)

glowych (średnica ok. 9,5 nm), przypadkowa orientacja
w osnowie oraz niewielki udział wagowy mogą uniemożliwić wykrycie CNTs podczas badań XRD. Tym samym brak możliwości jednoznacznego określenia natury cząstek wypełniających pęcherze pozwala jedynie
przypuszczać, że stanowią one wiązki nanorurek węglowych bądź nanocząsteczki powstałe w wyniku ich
rozkładu.
Procedura druga. W celu wprowadzenia nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu wykonano
materiał dodatkowy w postaci drutu z rdzeniem proszkowym. Koszulkę ze stali niskowęglowej o średnicy

1,6 mm wypełniono nanorurkami węglowymi, żelazem
oraz ich mieszankami (tabl. VIII). Następnie wykonano
napoiny metodą TIG (CASTOTIG 2002, CASTOLIN),
stosując parametry jak w tablicy VIII. Blachę przecięto w odległości 15 mm od czoła próbki, tj. w połowie
długości ściegów i wykonano zgłady metalograficzne
(rys. 8÷10).
Struktura i wielkość ziaren ściegów wykonanych bez
materiału dodatkowego i z materiałem dodatkowym
w postaci drutów z rdzeniem proszkowym są podobne,
jednak w drugim przypadku widoczna jest znaczna niejednorodność wynikająca z niedostatecznego wymieszania

Tablica VIII. Parametry przetopień wykonanych metodą TIG na powierzchni stali austenitycznej 1H18N9 (AISI 301) z wykorzystaniem materiału dodatkowego w postaci drutu z rdzeniem proszkowym
Table VIII. Parameters of 1H18N9 (AISI 301) austenitic steel surface TIG welding with filler material in the form of cored wire
Nr ściegu przetopienia

Rodzaj wsadu

1

brak

2

100% Fe

3

Fe + 0,5% CNTs

4

Fe + 1% CNTs

5

brak

6

100% Fe

7

Fe + 0,5% CNTs

8

Fe + 1% CNTs

Uwagi: natężenie gazu ochronnego Ar = 7,0 l/min
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Prędkość przetapiania V, mm/s

Natężenie prądu I, A

Napięcie U, V

80

12

3

4,5

a)

b)

Rys. 11. Strefy niejednorodnego wymieszania spoiwa z materiałem
rodzimym: 1 – jasne obszary o niewielkiej twardości, 2 – ciemne obszary o wysokiej twardości
Fig. 11. Non-homogeneous zones of weld material and base material mixing: 1 – bright areas with low hardness, 2 – the dark areas
with high hardness
Tablica IX. Wartość średnia pomiarów mikrotwardości HV0,1
Table IX. The average value of microhardness HV0,1
Prędkość przetapiania 3 mm/s

Prędkość przetapiania 4,5 mm/s

Ścieg 1

Ścieg 2

Ścieg 3

Ścieg 4

Ścieg 5

Ścieg 6

Ścieg 7

Ścieg 8

196,5

200,3

351,4

454,2

192,6

210,3

361,3

580,9

Rys. 10. Mikrostruktura napoiny wykonanej z wykorzystaniem drutu proszkowego wypełnionego: a) Fe + 0,5% CNTs, ścieg 7, b) Fe
+ 1,0% CNTs, ścieg 8, prędkość przetapiania 4,5 mm/s (tabl. VIII)
Fig. 10. Microstructure of the padding weld made with the use of cored wire: a) Fe + 0,5% CNTs, bead 7, b) Fe + 1,0% CNTs. bead 8,
The welding speed of 4,5 mm/s (tab. VIII)

spoiwa z materiałem rodzimym (jasne i ciemne obszary widoczne na rysunkach 9÷11). Analiza mikrotwardości ściegów wykonanych metodą TIG przy stałych
parametrach procesu wykazała znaczną niejednorodność właściwości obszaru przetopienia (tabl. IX). W
jasnych obszarach przetopień zaobserwowano 30%
wzrost twardości w porównaniu do materiału rodzimego, podczas gdy w ciemnych obszarach twardość
dochodzi do 300% twardości materiału rodzimego
(rys. 11). Największy wzrost twardości odnotowano
w przypadku zastosowania drutów z rdzeniem proszkowym o największym udziale nanorurek węglowych,
tj. Fe + 1% CNTs, ściegi 4 i 8 (tabl. VIII).
Procedura trzecia. W większości przypadków wytwarzania kompozytów MM-CNT materiał wyjściowy
do dalszej przeróbki powstaje mieszania nanorurek
węglowych z proszkami metalicznymi za pomocą młynów kulowych [25]. Niektóre rozwiązania wykorzystują
dyspersję w ciekłym medium dzięki mieszaniu ultradźwiękowemu [26], rozpylanie i suszenie zawiesiny nanorurek [27], bądź syntezę CNTs bezpośrednio na cząsteczkach proszku metalu stanowiącego osnowę kompozytu [28]. Badania wstępne wykazały, że nanorurki węglowe w formie czystego proszku, jak i mieszanki z proszkami metalicznymi są wydmuchiwane z obszaru przetapiania nawet przy najmniejszym dopuszczalnym przepływie gazu osłonowego. Dlatego też
w trzeciej procedurze wprowadzania CNTs do jeziorka ciekłego metalu zaproponowano bezpośrednią

Rys. 12. Płytka stalowa z uzyskaną na drodze syntezy CVD warstwą
nanorurek węglowych ułożonych prostopadle do podłoża
Fig. 12. Steel plate obtained by the CVD synthesis of carbon nanotubes layer arranged perpendicular to the ground

Rys. 13. Zmiana mikrostruktury analizowanej stali spowodowana
warunkami syntezy CVD
Fig. 13. Change of microstructure of analyzed steel caused by the
conditions of CVD synthesis

syntezę nanorurek węglowych na powierzchni płytek
stalowych, co gwarantuje ich dobrą przyczepność do
podłoża (rys. 12).
Do syntezy wielościennych nanorurek węglowych
na podłożu ze stali austenitycznej wykorzystano reaktor CVD zaprojektowany przez zespół naukowy z Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge oraz substraty w formie mieszanki ferrocen/toluen. Ferrocen, którego temperatura
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parowania wynosi 170°C, został wykorzystany jako
źródło katalizatora (żelazo) jak i węgla. Toluen, którego temperatura parowania to 110°C, został zastosowany jako rozpuszczalnik dla ferrocenu i główny składnik
węgla w procesie syntezy. W czasie syntezy uzyskano
płytki z warstwą wierzchnią w formie uporządkowanych
nanorurek węglowych o prostopadłej orientacji względem stalowego podłoża, które następnie przetopiono
laserem włóknowym HPFL (SPI200C firmy SPI) oraz
łukiem mikroplazmowym (EUTRONIC GAP 2001DC,
CASTOLIN).

Zaletą opracowanej metody jest niewrażliwość na
działanie gazu osłonowego (dzięki dobrej przyczepności CNTs do podłoża), jednak długi czas wytrzymania (ok. 4 h) w wysokiej temperaturze pieca reakcyjnego (ok. 760°C) w obecności produktów odparowania mieszanki ferrocen/toluen (C, H, Fe) doprowadził
do zmian strukturalnych podłoża, które uniemożliwiają
jednoznaczną ocenę wpływu CNTs na strukturę i właściwości stali (rys. 14).

Wnioski
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić,
że przetapianie blach z otworami wypełnionymi
proszkiem o ściśle określonym składzie chemicznym (procedura pierwsza) stanowi najlepszą metodę wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu. Brak czynników zakłócających,
takich jak obecność pierwiastków stopowych w koszulce drutu spawalniczego (wykorzystywanego
w procedurze drugiej) decyduje o skuteczności metody i ułatwia optymalizację parametrów procesu.
Metoda trzecia, ze względu na niekorzystną zmianę struktury analizowanej stali, wymaga modyfikacji. Rozwiązaniem problemu może być synteza na
podłożu kwarcowym, po której nastąpi przeniesienie „dywaników” na powierzchnię niezmodyfikowanej stali.
Wykorzystując procedurę pierwszą wykazano,
że wprowadzając do jeziorka ciekłego metalu analogiczne ilości węgla w formie nanorurek i Karburytu,

można uzyskać ściegi o odmiennej strukturze i twardości. Potwierdza to zasadność dalszych badań
z wykorzystaniem nanorurek węglowych jako modyfikatora stali, a także innych metali i ich stopów.
Opracowane metody wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu należy wykorzystać w badaniu ich stabilności chemicznej oraz
strukturalnej w ciekłych stopach przy różnych metodach przetapiania. W czasie analizy XRD nie zaobserwowano pików, które mogłyby świadczyć o obecności nanorurek węglowych w analizowanych ściegach. Ze względu na wysoką temperaturę towarzyszącą przetapianiu stali austenitycznej, nanorurki węglowe najprawdopodobniej uległy rozkładowi.
W związku z tym w badaniach nad zastosowaniem
CNTs jako składnika umacniającego materiały kompozytowe zaleca się wybór metali bądź też stopów
o niższej temperaturze topnienia od analizowanej
stali austenitycznej.
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odbyło się 28 września 2011 r. w siedzibie firmy Cloos
Polska w Świdnicy. Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 70 osób z firm i organizacji działających na
rynku spawalniczym organizowane było w ramach obchodów 20 rocznicy powstania firmy Cloos Polska oraz
60 rocznicy powstania Sekcji Wałbrzych SIMP.
Podczas spotkania prezentowane były zagadnienia związane z robotami serii Qirox oraz urządzeniami spawalniczymi Qineo. Szczególne zainteresowanie wzbudził wykład dotyczący spawania cylindrycznych detali wielkogabarytowych z wykorzystaniem systemu „Krokodyl”. Po sesji teoretycznej uczestnicy mieli
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Modyfikacja natryskiwanych powłok
aluminiowych na stali
skoncentrowanym źródłem ciepła
Modification of sprayed aluminum layers on steel substrate
by the concentrated heat source
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad
wytwarzaniem powierzchniowych powłok ochronnych
Fe-Al na podłożu stalowym. Powłokę opartą na fazach
międzymetalicznych z układu Fe-Al otrzymano w dwustopniowym procesie natryskiwania czystego aluminium na podłoże stalowe oraz przetapiania otrzymanej warstwy Al z żelazem z podłoża. Zapoczątkowana
przy przetapianiu synteza aluminium z żelazem umożliwiła otrzymanie powłoki składającej się ze stopu na bazie uporządkowanej fazy międzymetalicznej, co potwierdzone zostało badaniami twardości oraz dyfrakcji rentgenowskiej. Opracowana metoda wytwarzania powłoki
Fe-Al jest znacznie tańsza od innych metod nanoszenia
powłok, wykorzystujących komercyjnie przygotowany
materiał powłokowy Fe-Al. Ponadto, proces przetapiania
znacząco zwiększa przyczepność powłoki do podłoża
(w stosunku do powłok natryskiwanych), zbliżając ją do
wartości osiąganych w procesach napawania.

The paper presents the initial results of research on
producing surface protective coatings made of Fe-Al intermetallic compounds on the steel substrates. The Fe-Al
coating is obtained in two-step process. First, the steel
substrate is thermally sprayed with pure aluminum having
thickness about 0,2 mm. This way both components (Fe,
Al) are prepared for subsequent melting and synthesis.
In the final step, the aluminum coating is remelted together with the steel substrate by the microplasma beam.
The formation of Fe-Al intermetallic compound has been
verified by the microhardness and X-ray diffraction measurements of analyzed coatings. The developed method
is the cheap alternative comparing to other surface modification processes utilizing commercially prepared intermetallic coating materials. Beside that, the remelting process substantially increases the coating bond strength reaching levels observed for hardfacing processes.

Wstęp
Od około 20 lat fazy międzymetaliczne są postrzegane jako materiały funkcjonalne o specyficznych właściwościach chemicznych i fizycznych. Na skutek intensywnych badań naukowych zagadnień dotyczących
faz międzymetalicznych i lepszego poznania tej grupy
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materiałów są one coraz szerzej stosowane [1, 2].
Utrudnienia w ich stosowaniu wynikają z wysokiej kruchości w temperaturze otoczenia, lecz również z trudności wytwarzania z nich elementów o użytkowych wymiarach charakteryzujących się litą budową o drobnoziarnistej mikrostrukturze, pozbawionej mikropęknięć
i innych nieciągłości. Obecnie duże zainteresowanie
towarzyszy materiałom na bazie związków międzymetalicznych z układu Fe-Al. Jest to efektem m.in. względnie niskiej ceny w stosunku do innych grup materiałów aparatach na fazach międzymetalicznych. Istotne
składniki kosztów to koszt materiałów podstawowych
oraz koszt technologicznego procesu wytwarzania.

Obecnie stopy na bazie faz międzymetalicznych wytwarzane są przez topienie i odlewanie, które postrzegane są jako tradycyjne metody, niezupełnie wystarczające. Nowoczesne techniki wytwarzania oparte są
głównie na metalurgii proszków – tradycyjnych technikach konsolidacji proszków składników podstawowych
lub również ich złożonych wieloetapowych odmianach
[3]. W znakomitej większości aplikacji faz międzymetalicznych w przemyśle służą one do wytwarzania różnego rodzaju powłok powierzchniowych o charakterze ochronnym. Jednak ich nakładanie jest kosztowne.
Najczęściej materiał powłokowy to proszek wcześniej
przygotowanych i rozdrobnionych faz międzymetalicznych. Natryskiwanie termiczne faz międzymetalicznych
jest od wielu lat stosowane w przemyśle i ciągle rozwijane. Oprócz wielu niekwestionowanych zalet warstw
natryskiwanych trzeba również zwrócić uwagę na ich
słabe strony wynikające głównie z ograniczeń technologii i metody wytwarzania. Należą do nich skłonność
do rozwarstwiania, ograniczona przyczepność warstwy
do podłoża < 40 MPa (w teście na rozrywanie) [4], kilkuprocentowa porowatość, maksymalna grubość ograniczono do ok. 0,4 mm oraz ograniczona odporność na
skupione naciski [4].
Autorzy zaproponowali dwuetapowy proces technologiczny nawiązujący w części do tradycyjnych metod
spajania. W pierwszym etapie na podłoże natryskiwana jest łukowo warstwa czystego aluminium, a w drugim etapie jest ona przetapiana skoncentrowaną wiązką ciepła (mikoplazmy). W obszarze powłoki i podłoża następuje synteza aluminium z żelazem prowadząca do powstania w warstwie fazy międzymetalicznej
Fe-Al. Podobne badania z wykorzystaniem skoncentrowanej wiązki lasera do przetapiania aluminium umożliwiły wytworzenie twardej fazy Fe-Al w powłoce [5].
W tym przypadku zastosowanie wiązki mikroplazmowej zdecydowanie uprościłoby proces przetapiania
i znacząco obniżyło jego koszt. Zastosowany sposób
wytwarzania stopu na bazie uporządkowanej fazy międzymetalicznej z zakresu Fe-Al jest zupełnie nowym
rozwiązaniem. Powłoka bazująca na fazie międzymetalicznej z układu Fe-Al jest wytwarzana in-situ.

Wyniki badań
Przedstawiono wybrane wyniki badań wstępnych. W pierwszym etapie na podłoże stali niestopowej (wag. 98,5% Fe) w kształcie płytki o wymiarach 90x20 mm i grubości 2 mm, natryskiwana
była metodą łukową warstwa aluminium o grubości
ok. 0,2 mm. Na rysunku 1 przedstawiono mikrostrukturę warstwy aluminium po natryskiwaniu.
Natryskiwanie wykonano technologią łukową przy
zastosowaniu następujących parametrów: natężenie prądu 150 A, napięcie łuku 30 V, ciśnienie powietrza 0,5 MPa, odległość dyszy pistoletu od przedmiotu 300 mm. W procesie wykorzystano drut aluminiowy

Rys. 1. Mikrostruktura natryskanej termicznie warstwy aluminium
na podłożu ze stali S235JR, 100x
Fig. 1. The microstructure of thermally sprayed aluminum layer onto
the S235JR steel, 100x

Rys. 2. Proces natryskiwania łukowego aluminium na podłoże stalowe
Fig. 2. Arc spraying of aluminum onto the steel substrate

o grubości 1,6 mm. Podczas natryskiwania temperatura podłoża nie przekroczyła 100°C. Na rysunku 2
przedstawiono proces natryskiwania łukowego warstwy aluminium na podłoże stalowe. W tym etapie dwa
podstawowe składniki Al (powłoka) i Fe ze stalowego
podłoża przygotowane zostały do stopienia i syntezy.
W kolejnym etapie nałożona powłoka z aluminium
była przetapiana wraz z warstwą stalowego podłoża
(na całkowitej głębokości ok. 0,4 mm) skoncentrowaną
wiązką plazmy (mikroplazmy). Do przetapiania zastosowano urządzenie FRONIUS PlasmaModule 10. Powłokę z podłożem przetapiano impulsowo przy następujących parametrach: maksymalne natężenie prądu
25 A, napięcie łuku 11,7 V, osłona gazowa – argon podawany z natężeniem przepływu 12 l/min, gaz plazmowy – argon (natężenie przepływu 0,6 l/min), odległość
dyszy od przetapianej warstwy – 3 mm, prędkość przesuwu palnika – 15 mm/min. Podczas przetapiania temperatura podłoża nie przekraczała 250°C.
Kąpiel metaliczna (obszar ciekłego metalu) składała
się w równym stopniu z materiału powłoki aluminiowej
oraz częściowo przetopionego podłoża stalowego. Proces ten przedstawiono schematycznie na rysunku 3.

Przegląd spawalnictwa 12/2011

53

Rys. 3. Schemat procesu przetapiania mikroplazmowego komponentów
Fig. 3. The scheme of microplasma remelting of Al and Fe components
a)

b)

powstałej warstwy. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej potwierdzają obecność fazy Fe-Al wtórnego
roztworu stałego jako głównego składnika strukturalnego, a jednocześnie potwierdzają nieznaczny udział innych faz ubocznych jak Fe2O3 oraz Fe2Al5. Faza Fe2O3
powstała podczas przetapiania warstwy natryskanej
z podłożem na skutek reakcji żelaza z tlenem atmosferycznym. We wcześniejszym etapie, tj. po natryskiwaniu, nie zarejestrowano jej obecności w warstwie.

Rys. 4. Widok zewnętrznej powierzchni próbki po przetapianiu:
a) ścieg pojedynczy, b) przetapianie wielościegowe
Fig. 4. The surface view of a sample after remelting: a) single pass,
b) multiple lap passes

Na rysunku 4 przedstawiono widok zewnętrznej powierzchni próbki po przetapianiu. Szerokość ściegu
wynosiła ok. 3 mm. Uzyskanie dużej powierzchni tak
wytworzonego stopu wymaga wykonania wielu ściegów zachodzących wzajemnie na siebie na szerokość
ok. 1 mm. Na rysunku 4a przedstawiono powierzchnię
pojedynczego ściegu, natomiast na rysunku 4b pokazano powierzchnię z wieloma zachodzącymi na siebie
ściegami.
W przedstawiony sposób stworzono warunki metalurgiczne do powstania stopu składającego się z atomów aluminium i żelaza w proporcjach ok. 50/50. Wykonano podstawowe badania metalograficzne w celu
scharakteryzowania mikrostruktury oraz średniej twardości warstw. Na rysunku 5 pokazano budowę mikrostrukturalną przed przetopieniem (rys. 5a) i po przetopieniu (rys. 5b) warstwy natryskanego aluminium.
W obszarze nowo powstałego stopu obserwujemy
charakterystyczną dla faz międzymetalicznych komórkową budowę mikrostrukturalną o średnim rozmiarze
ziarn na poziomie 20 µm oraz dyspersyjne wydzielenia Fe2O3 o wymiarach nieprzekraczających 2 µm.
Obecność cząstek Fe2O3 równomiernie rozproszonych
w objętości obszaru przetopienia może mieć pozytywny wpływ m.in. na właściwości trybologiczne wytworzonej warstwy. Analizowana warstwa jest wolna od pęknięć i porowatości charakteryzujących warstwy natryskiwane. Zapewnia to wysoki poziom szczelności
i brak karbów o charakterze geometrycznym, koncentrujących naprężenia. Największą zaletą w stosunku
do powłok natryskiwanych jest metalurgiczne związanie z podłożem zapewniające przyczepność warstwy
na poziomie o rząd wielkości wyższym niż dla powłok
natryskiwanych. Na rysunku 6 pokazano dyfraktogram
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Rys. 5. Mikrostruktura warstwy powierzchniowej a) przed przetopieniem, b) po przetopieniu, 200x
Fig. 5. Microstructure of surface layer: a) before remelting, b) after
remelting, 200x

Rys. 6. Dyfraktogram przetopionej powłoki
Fig. 6. Diffraction patterns of remelted aluminum layer

Rys. 7. Rozkład twardości w stalowym podłożu i wytworzonej powłoce
Fig. 7. Microhardness distribution across the steel substrate and produced FeAl layer

Rozkład twardości w stalowym podłożu oraz wytworzonej warstwie przedstawiono na rysunku 7. Badanie wykonano na mikrotwardościomierzu LeitzWetzlar. Twardość próbki po stronie podłoża badano
do głębokości ok. 2,3 mm celem ujawnienia ewentualnego oddziaływania cyklu cieplnego również na podłoże. W podłożu odnotowano wzrost twardości do
poziomu ok. 400 µHV0,1 jedynie w obszarze strefy

wpływu ciepła (SWC), która obejmowała pasmo o szerokości ok. 0,05 mm, bezpośrednio przyległe do granicy wtopienia. W warstwie właściwej zarejestrowano
twardość w zakresie wartości 530÷810 µHV0,1. Jest to
poziom właściwy dla wtórnego roztworu stałego FeAl.
Otrzymane wyniki odzwierciedlają jednorodność chemiczną, strukturalną i fazową wytworzonej warstwy.

Podsumowanie
Zaproponowana metoda jest alternatywą dla
stosowanych metod modyfikacji powierzchni stalowych, opartych na pokrywaniu ich drogimi gotowymi fazami międzymetalicznymi (najczęściej w formie proszku). Największą zaletą opracowanej metody jest mały koszt stosowanych materiałów Al i stali (Fe) oraz wytwarzanie z nich nowego stopu na powierzchni modyfikowanego elementu podczas przetapiania powłoki i podłoża. Oprócz stosunkowo niskiego kosztu uzyskania stopu na bazie uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl, taki sposób
wytwarzania pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu przyczepności powłoki do podłoża, o rząd

wielkości wyższego niż powłok natryskiwanych termicznie, a właściwego dla metod napawania. Ponadto, zastosowane źródło ciepła przy przetapianiu w postaci skoncentrowanej wiązki mikroplazmowej umożliwia selektywne prowadzenie procesu przetapiania
na wyizolowanym obszarze części maszyn.
Przedstawiona metoda daje możliwość wytwarzania in-situ warstw ochronnych bazujących na roztworze wtórnym FeAl, które swoją budową, właściwościami mechanicznymi i użytkowymi mogą wytyczać nowe kierunki zastosowań na elementy maszyn
poddane wysokim obciążeniom mechanicznym oraz
cieplnym i podlegające silnemu zużyciu ściernemu.
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Mikrostruktura i właściwości
eksploatacyjne Inconelu 625
w postaci warstw natryskiwanych cieplnie
Microstructure and service properties of Inconel 625
as a thermal spraying surface layers
Streszczenie

Abstract

Badaniom poddano warstwę wierzchnią wytworzoną metodą natryskiwania łukowego. Materiał dodatkowy
w postaci Inconelu 625 natryskiwano na podłoże ze stali 13CrMo4-5. Wytworzone warstwy natryskiwane poddano badaniom twardości, określono przyczepność do
podłoża, porowatość warstw oraz chropowatość przed
obróbką wykańczającą. Przedstawiono parametry wytwarzania warstw przeznaczonych do pracy w warunkach obciążenia.

Surface layer create by arc spraying has been investigated. As an addition material Inconel 625 has been used
and spray on low alloyed steel type 13CrMo4-5 as a base
material. Created layer has been researched in the range of hardness, surface adhesion, porosity and surface
roughness before postspray machining. Variables of layers to work in service conditions creating have been presented.

Wstęp
Nadstopy na osnowie niklu są materiałami wykazującymi dużą odporność na zużycie w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Agresywne środowisko
w postaci cieczy lub gazów wymaga zastosowania wieloskładnikowych stopów o właściwościach ukształtowanych poprzez zawartość wielu pierwiastków stopowych. Skład chemiczny stanowi kilkanaście pierwiastków o znaczeniu podstawowym i kilkanaście pierwiastków uzupełniających. Złożony skład chemiczny i właściwości poszczególnych pierwiastków klasyfikują nadstopy na osnowie niklu jako materiały trudno spawalne.
Ponadto problematyczne staje się wykorzystanie nadstopów podczas spajania materiałów różnoimiennych
w procesie napawania. Materiały stanowiące podłoże
często wymagają zabiegów dodatkowych przed spawaniem oraz muszą wykazywać spawalność z wybranym nadstopem jako materiałem dodatkowym. Podjęto
próbę zmiany właściwości warstwy wierzchniej za pomocą natryskiwania łukowego. Jako materiał podłoża
Dr inż. Artur Wypych – Politechnika Poznańska.
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wykorzystano stal niskostopową 13CrMo4-5. Materiał
ten o składzie chemicznym (%): C – 0,16; Mn – 0,64;
Si – 0,19; P – 0,012; S – 0,015; Cr – 0,94; Mo – 0,47;
Cu – 0,19; Al – 0,019 charakteryzuje się dobrą plastycznością na zimno i na gorąco, jest łatwo obrabialny mechanicznie, może być stosowany w temperaturze do
550°C. Stal 13CrMo4-5 w postaci blach, odkuwek czy
prętów jest stosowana w przemyśle energetycznym
i chemicznym.
Materiału dodatkowego w postaci Inconelu 625 użyto w procesie natryskiwania łukowego. Spośród nadstopów na osnowie niklu, Inconel 625 o składzie chemicznym (%) C – 0,02; Mn – 0,2; Si – 0,2; Cr – 22; Ni – osnowa; Mo – 9; Nb – 3,3; Fe – 1 wykazuje bardzo dobrą
odporność na zużycie w warunkach eksploatacji [1÷5].
Dobra odporność korozyjna Inconelu 625 może być
znacznie zredukowana przez udział materiału podłoża
w warstwie wierzchniej, lecz wymieszanie się nadstopu z pierwiastkami pochodzącymi z podłoża, charakterystyczne dla napawania, nie występuje podczas natryskiwania łukowego. Dzięki temu wytworzona warstwa wierzchnia ma założone właściwości w odległości już kilku mikrometrów od linii osadzenia, z jednoczesnym brakiem negatywnego oddziaływania pierwiastków pochodzących z podłoża [6]. Ponadto

niskotemperaturowe oddziaływanie materiału dodatkowego na podłoże jest korzystne dla materiałów wymagających stosowania dodatkowych zabiegów wstępnych. Parametry natryskiwania powinny zostać tak
dobrane, aby temperatura podłoża nie przekroczyła
160°C, wówczas nie występuje strefa wpływu ciepła
charakterystyczna dla procesów napawania.
Rys. 1. Rozkład twardości w warstwie natryskiwanej i w materiale
podłoża
Fig. 1. Hardness distribution in the spraying layers and substrate

Opis eksperymentu
Przygotowanie materiału podłoża przed natryskiwaniem polegało na oczyszczeniu i odtłuszczeniu oraz
rozwinięciu powierzchni w procesie obróbki strumieniowo-ściernej ziarnem korundowym o średnicy ziaren
0,3÷0,5 mm, ciśnienie powietrza nadmuchującego
ścierniwo wynosiło 4,5 bar. W związku z tym, że po obróbce ściernej ok. 1% korundu zagnieżdża się w obrabianym materiale, konieczne jest ponowne oczyszczenie powierzchni w celu usunięcia pozostałych ziaren
korundu. Obróbkę strumieniowo-ścierną przeprowadza się bezpośrednio przed natryskiwaniem, aby czas
oddziaływania z otoczeniem był jak najkrótszy.
Zastosowano Inconel 625 w postaci drutu proszkowego o średnicy 1,6 mm. Pozostałe parametry natryskiwania przedstawiono w tablicy.
Badanie twardości wykonano na przekrojach poprzecznych próbek metodą Vickersa z zastosowaniem
obciążenia wgłębnika wynoszącym 0,3 kg. Rozkład
twardości w warstwie natryskiwanej i w materiale podłoża zbadano w kierunku oddalania się od linii osadzenia
oznaczonej w początku układu współrzędnych (rys. 1).
W wyniku braku wymieszania materiałów podczas natryskiwania, twardość wytworzonej warstwy nie zmienia się
w funkcji odległości od podłoża. Podczas natryskiwania
temperatura materiału podłoża nie przekroczyła 160°C
i nie utworzyła się strefa wpływu ciepła charakterystyczna dla procesów napawania. Wystąpił niewielki wzrost
twardości materiału podłoża o zasięgu do 15 µm od linii osadzenia w wyniku naprężeń i ciepła przekazanego przez natryskiwane drobiny materiału dodatkowego
(rys. 1 i 3). Poza tym obszarem materiał podłoża ma postać niezmienionego strukturalnie rdzenia.
Mikrostruktura warstwy natryskiwanej składa się
z odkształconych plastycznie drobin z umieszczonymi
między nimi pasmami tlenkowymi, niestopionymi drobinami i porami (rys. 4). Mikrostruktura stali nie ulega
przemianom cieplnym na skutek oddziaływania temperatury z zakresu poniżej występowania SWC w stali.
Materiał podłoża w całej objętości ma strukturę ferrytyczno-perlityczną niewrażliwą na oddziaływanie temperatury o wartości mniejszej niż 160°C.

Rys. 2. Wyniki pomiarów chropowatości warstwy natryskiwanej;
wartości parametrów Rz = 112,1 i Ra = 21,6
Fig. 2. Spraying layer surface roughness measurements results, the
value of parameters Rz = 112,1 and Ra = 21,6

Rys. 3. Linia osadzenia i odkształceń powstałych w materiale podłoża; warstwa natryskiwana
od lewej; podłoże od prawej
Fig. 3. Deposition line and deformations in the substrate, arc
sprayed layer on the left, substrate on the right

Rys. 4. Struktura warstwy natryskiwanej
Fig. 4. Structure of arc sprayed layer

Wytrzymałość powłoki i przyczepność do podłoża
określono podczas próby odrywania powierzchni czołowych. Wykonano serię dziesięciu prób przyczepności
warstwy. Różnice wartości siły zrywającej są niewielkie i średnia wartość przyczepności wynosi 26,4 MPa,
przy czym najmniejsza siła zrywająca ma wartość
24,3 MPa, a największa siła zrywająca wynosi
28,6 MPa. Wartości te wskazują na dobrą przyczepność warstwy natryskiwanej do podłoża.
O trwałości czasowej w warunkach obciążenia
warstwy natryskiwanej w dużym stopniu decyduje jej

Tablica. Parametry natryskiwania łukowego
Table. Parameters of arc spraying
natężenie
prądu, A

napięcie
łuku, V

ciśnienie
powietrza, bar

prędkość liniowa
natryskiwania, cm/s

prędkość podawania drutu, m/min

odległość
od podłoża, mm

250

30

4

45

15

250
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chropowatość. W strumieniu mediów zawierających
składniki wywołujące korozję, wystające z powierzchni drobiny powodują zwiększenie zużycia wskutek
zwiększonej szybkości przepływu korozyjnych mediów
i efektu wymywania.
Badanie polegało na skanowaniu głowicą pomiarową pięciu równoległych ścieżek, odległych od siebie
o 1 mm. Długość jednej ścieżki wynosiła 175 mm, natomiast długość pomiarowa na tym odcinku to 125 mm.
Uzyskane wyniki chropowatości są dość duże, lecz jest
to cecha warstw natryskiwanych łukowo niepoddanych
obróbce mechanicznej. Znaczne zmniejszenie chropowatości jest możliwe dzięki zastosowaniu obróbki wykańczającej w postaci skrawania lub szlifowania. Obróbka skrawaniem jest nieco utrudniona ze względu
na znaczną ciągliwość Inconelu 625 i wymaga stosowania specjalnych narzędzi skrawających. Za pomocą

szlifowania końcowego możliwe jest zmniejszenie
chropowatości o ponad 90%. Z punktu widzenia właściwości eksploatacyjnych najbardziej istotne są parametry Ra i Rz [7]. Parametr Ra ma postać średniej arytmetycznej bezwzględnych rzędnych profilu wewnątrz
odcinka pomiarowego i obliczany jest jako całka pola
pod wykresem, parametr Rz jest wysokością chropowatości wg 10 punktów i oblicza się go jako średnią odległość 5 najwyżej położonych wierzchołków od 5 najniżej położonych wierzchołków (rys. 2).
Warstwy natryskiwane łukowo z Inconelu 625 poddano badaniu porowatości. Przy użyciu metody graficznej pomiaru uzyskano wynik na poziomie 9,8%. Dla
materiałów tego typu wykazujących dużą lepkość i przy
grubości warstwy powyżej 1 mm, wynik ten jest w zupełności zadowalający i nie wpłynie na obniżenie właściwości użytkowych warstwy (rys. 4).

Wnioski
Uzyskana twardość warstwy natryskiwanej jest
nieduża i zawiera się w przedziale 300÷350 HV0,3,
dzięki temu szybko i łatwo można przeprowadzać
mechaniczną obróbkę wykańczającą za pomocą szlifowania. Biorąc pod uwagę dużą gęstopłynność Inconelu 625 uzyskano porowatość na poziomie 10%, co przy grubości warstwy powyżej 1 mm
nie wpływa negatywnie na jej właściwości eksploatacyjne. Przyczepność warstwy wynosi 26,4 MPa
i jest wystarczająca do zastosowań w warunkach

obciążenia, ponadto warstwa jest spójna – nie uległa
rozwarstwieniu w próbie rozciągania. Podczas natryskiwania łukowego Inconelu 625 na stal 13CrMo45 najwyższa temperatura podłoża nie przekracza
160°C, a naprężenia powstałe w wyniku odkształceń w strukturze podłoża mają zasięg do 15 µm.
Przy założonych parametrach natryskiwania łukowego możliwe jest wytworzenie warstwy z Inconelu 625
jako warstwy wierzchniej przeznaczonej do użytku
w warunkach obciążenia.
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Pomiar naprężeń własnych powłok
metalicznych natryskiwanych termicznie
Measurement of residual stresses
in thermally sprayed metallic layers
Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono ocenę rozkładu naprężeń w natryskiwanych powłokach tytanowych i kompozytowych
(Al2O3+Ti) na podłożach ceramicznych. Celem badań
była weryfikacja wyników naprężeń otrzymanych na
stanowisku pomiarowym do badania naprężeń metodą
krzywizny wygięcia. Wyniki pomiarów zestawiono z naprężeniami obliczonymi metodą numeryczną (MES) dla
analogicznych próbek i materiałów. Zbudowane stanowisko pomiarowe umożliwiło wstępną weryfikację obliczeń
numerycznych, które udostępniają znacznie więcej danych o rozkładzie naprężeń na przekrojach próbek.

The evaluation of residual stresses in thermally sprayed titanium and composite Ti+Al2O3 coatings on ceramic
substrates have been conducted. The main purpose of
the research was to perform initial verification of stresses
obtained by the curvature measurement of analyzed samples. The results has been compared to numerical simulations (FEM) of residual stresses in models reflected real
coating/substrate samples. The built curvature measuring
system allowed for initial verification of obtained results
from numerical computations, which give us much more
data about the distribution of residual stresses across the
coating and substrate.

Wstęp
Ocena naprężeń w natryskiwanych termicznie
powłokach metalicznych i ceramicznych decyduje
o trwałości eksploatacyjnej nanoszonych powłok. Żadna metoda oceny stanu naprężeń, nie zapewnia jednak w 100% uzyskanie rzeczywistych wyników. Stąd,
do wyznaczania naprężeń własnych w układzie powłoka-podłoże wykorzystuje się często kilka różnych metod, które wzajemne uzupełniając się, umożliwiają na
weryfikację wyników. W celu wykonania zbudowano
stanowisko pomiarowe do oceny stanu naprężeń metodą krzywizny w natryskiwanych termicznie powłokach. Umożliwia ona pomiar krzywizny wygięcia układu powłoka-podłoże, na podstawie którego można wyznaczyć średnie naprężenie własne w powłoce. Do
Dr inż. Tomasz Chmielewski, dr hab. inż.
Dariusz Golański, mgr inż. Grzegorz Gontarz
– Politechnika Warszawska.

oceny zmian naprężeń własnych na przekroju powłokapodłoże zastosowano analizę numeryczną (MES) modelu odzwierciedlającego badane próbki. Metoda pomiaru naprężeń została zweryfikowana.

Naprężenia w układzie
powłoka-podłoże
W procesie natryskiwania cieplnego materiału powłokowego (Ti) na podłoże ceramiczne (Al2O3) uzyskuje się dość cienkie warstwy (0,05÷0,2 mm) dobrze
związane z podłożem. Nanoszenie grubszych powłok
wiąże się ze wzrostem naprężeń, który często prowadzi do delaminacji powłoki po procesie natryskiwania,
stąd znaczenie naprężeń własnych w tego typu układach jest bardzo duże.
Naprężenia własne (δres) w natryskiwanych powłokach są sumą naprężeń pochodzących od chłodzenia ciekłych kropli materiału powłokowego (δq) oraz
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naprężeń w czasie chłodzenia powstałej powłoki i podłoża jako całości (δc):
		
gdzie:

(1)

		

(2)

			

(3)

przy czym: αc,s – współczynnik rozszerzalności cieplnej powłoki
i podłoża; Tm, Ts – temperatura topnienia materiału powłoki, temperatura podłoża; ΔT – różnica temperatury; Ec – moduł Younga powłoki, v– liczba Poissona.

Układ powłoka-podłoże możemy rozpatrywać jako
połączenie dwóch płyt (rys. 1a). W wyniku różnego
skurczu poprzecznego obu materiałów, powstającego
w procesie ich chłodzenia, powstaje pewne niedopasowanie płyt Δe (rys. 1b), przy czym układ sił poprzecznych musi być w równowadze dla całego układu (rys.
1c). Efektem końcowym jest zatem wygięcie płyt związane z powstającymi momentami gnącymi M (rys. 1d)
i opisane krzywizną wygięcia k.
Clyne [1] opisał w sposób analityczny powyższy
model, uzyskując rozwiązanie umożliwiające wyznaczenie naprężeń na kierunku x w powłoce i podłożu:
– naprężenie na powierzchni górnej powłoki:
					

(4)

Rys. 1. Schemat powstawania wygięcia w układzie dwóch płyt opisujących powłokę i podłoże
Fig. 1. The scheme of deflection of two plates representing coating
and substrate

Rys. 2. Ugięcie podłoża z powłoką po natryskiwaniu
Fig. 2. Coating and substrate deflection after thermal spraying

Krzywiznę wygięcia k można wyznaczyć z następującej zależności:

– naprężenie na powierzchni dolnej powłoki:
					
						

(5)

– naprężenie na powierzchni górnej podłoża:
						

(6)

(7)

gdzie: δc,s – naprężenie w powłoce (c) i podłożu (s); Δε = (αs - αc)
ΔT, αc,s – współczynnik rozszerzalności cieplnej powłoki i podłoża,
ΔT – różnica temperatury; Ec’ = Ec/(1 – vc), Es’=Es/(1 – vs); hc,s –
grubość powłoki, podłoża; Ec,s – moduł Younga powłoki, podłoża,
k – krzywizna wygięcia (1/r); δ – zmierzone ugięcie układu (rys. 2).
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Najbardziej znana teoria związana z oceną naprężeń przez pomiar krzywizny wygięcia oparta jest na
równaniu Stoneya [2, 3]:
						

(9)

gdzie: r1 i r2 są promieniami krzywizny podłoża przed nałożeniem
(r1) i po nałożeniu powłoki (r2).

– naprężenie na powierzchni dolnej podłoża:
					

(8)

Jest ona ważna przy założeniu, że grubość powłoki jest dużo mniejsza od grubości podłoża. W przeciwnym wypadku konieczna jest modyfikacja równania
Stoneya, tak aby uwzględniała porównywalne grubości warstw. W takim układzie równanie Stoneya ulegnie
modyfikacji do następującej postaci [4]:
						

(10)

Przyrząd do badania
wygięcia podłoża z powłoką
po procesie natryskiwania
Do badania wygięcia oraz naprężeń własnych
w natryskiwanych powłokach skonstruowano i zbudowano specjalny przyrząd (rys. 3a). Składa się on ze
sztywnego statywu, na którym zamocowano płytki podkładowe i obciążające oraz kołki oporowe i ustalające.
Na dole przyrządu zamocowany został cyfrowy czujnik zegarowy (dokładność 0,001 mm) do pomiaru wygięcia płytki.
Badaną próbkę podłoża przeznaczoną do natryskiwania umieszczano na trzech kołkach podporowych i obciążano z drugiej strony płytką przez trzy kołki
(rys. 3b). Do tak ustawionej płytki materiału podłoża kalibrowano wskazanie czujnika do wartości 0. Po procesie próbkę podłoża z powłoką umieszczano ponownie
w przyrządzie stroną nienatryskiwaną ustawioną w kierunku końcówki pomiarowej czujnika i po ustaleniu pozycji dokonywano ponownego odczytu wskazania czujnika, który rejestrował ugięcie płytki w środku jej długości.
a)

b)

a)

b)

Rys. 4. Kształt podłoża ceramicznego Al2O3, a) do natryskiwania,
b) palnik do natryskiwania płomieniowego DS8000
Fig. 4. a) The geometry of ceramic substrate for thermal spraying:
b) DS8000 flame spraying gun
Tablica I. Parametry procesu natryskiwania płomieniowego
Table I. The flame spraying parameters
Materiał powłokowy
Ciśnienie tlenu, bar
Ciśnienie acetylenu, bar
Ciśnienie powietrza, bar
Odległość palnika
od powierzchni natryskiwanej, mm
Prędkość przesuwu palnika, mm/min
a)

Rys. 3. Przyrząd do pomiaru
ugięcia (a) natryskiwanych próbek (b)
Fig. 3. Deflection measurement
device (a) of thermally sprayed
samples (b)

Próby natryskiwania
W celu oceny wygięcia oraz pomiaru naprężeń własnych przeprowadzono próby natryskiwania powłok tytanowych oraz kompozytowych na podłoże ceramiki
Al2O3. Taki zestaw materiałów (tytan, Al2O3) o znacznie zróżnicowanych właściwościach cieplno-fizycznych powinien zapewnić odpowiedni poziom wygięcia
próbki po procesie natryskiwania. Podłoże ceramiczne
(Al2O3) miało kształt płytki o wymiarach 30x20x0,6 mm
(rys. 4).
Natryskiwanie podłoża metodą płomieniową za
pomocą palnika do natryskiwania CastoDyn DS8000
(rys. 4), wykonano przy parametrach procesu zamieszonych w tablicy I.
Palnik był prowadzony ręcznie ruchem oscylacyjnym od lewej do prawej strony próbki. Liczba przejść

Ti
3,0
0,7
2,0

Ti+Al2O3
3,0
0,65
2,5

200,0

200,0

200÷250

200÷250

b)

Rys. 5. Natryskiwanie tytanu na podłoże ceramiczne: a) przenoszenie cząstek tytanu, b) widok powłoki
Fig. 5. Thermal spraying of titanium onto ceramic substrate: a) the
transport of titanium particle towards substrate, b) the view of thermally sprayed surface

była zmienna, zależna od oczekiwanej grubości powłoki. Na rysunku 5 pokazano zdjęcia z procesu natryskiwania oraz widok powierzchni próbki po natryskiwaniu
tytanem. Przed natryskiem podłoże było wstępnie podgrzewane do ok. 120°C.

Wyznaczanie naprężeń własnych
w natryskiwanych powłokach
Powłoki tytanowe
Przeprowadzono obliczenia naprężeń własnych δx
w powłoce z wykorzystaniem równania Stoneya. Wartości krzywizny wygięcia próbek po natryskiwaniu obliczano na podstawie pomiaru ugięcia podłoża ceramicznego z wykorzystaniem zbudowanego przyrządu.
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Rys. 6. Schemat geometrii powłoki po natrysku do wyznaczenia promienia krzywizny
Fig. 6. The scheme of geometry used for calculation of curvature radius

Rys. 7. Naprężenie własne δx w powłokach Ti oraz Ti+30% Al2O3 obliczone na podstawie krzywizny wygięcia próbek po procesie natryskiwania w funkcji grubości powłoki
Fig. 7. The effect of substrate thickness on the residual stresses (δx)
in Ti and Ti+30% Al2O3 coatings calculated upon sample curvature
measurements after thermal spraying

Tablica II. Wyniki pomiarów grubości, ugięcia próbki oraz wyznaczonych naprężeń własnych w powłokach Ti na podłożu Al2O3
Table II. The measurement results of thickness, samples deflection
and calculated residual stresses in Ti coatings on Al2O3 substrate

Tablica III. Wyniki pomiarów grubości, ugięcia próbki oraz wyznaczonych naprężeń własnych w powłokach Ti+30%Al2O3 na podłożu Al2O3
Table III. The measurement results of thickness, samples deflection and
calculated residual stresses in Ti+30%Al2O3 coatings on Al2O3 substrate

Nr próbki

Grubość
powłoki
hc, µm

Grubość
podłoża
hs, µm

Ugięcie h,
µm

Naprężenie δx
MPa

1
2
3
4
5

42
52
112
122
185

638
638
638
638
638

11
13
15
16
19

79,5
75,5
40,6
39,8
31,2

Wielkość ugięcia była mierzona w połowie długości
płytki ceramicznej dla różnych grubości nałożonych
warstw. Wyniki pomiaru dla wybranych próbek z powłoką tytanową zamieszczono w tablicy II.
Na podstawie wielkości ugięcia h oraz odległości
między podporami próbki (a = 27 mm) z zależności
geometrycznych obliczono promień krzywizny r natryskanej powłoki z podłożem (rys. 6).
Naprężenia własne w powłoce zgodnie z równaniem Stoneya opisuje zależność (9). Człon 1/r1 został
pominięty ze względu na każdorazowe zerowanie czujnika dla podłoża ceramicznego bezpośrednio przed
natryskiwaniem. Do obliczenia naprężeń przyjęto moduł Younga ceramiki Al2O3 Es = 320 GPa oraz liczbę
Poissona v = 0,22. Obliczone wg równania Stoneya
średnie naprężenia δx w powłoce tytanowej zestawiono w ostatniej kolumnie tablicy II.

Powłoki kompozytowe Ti + Al2O3
W celu porównania wyników dla powłok tytanowych przeprowadzono próby natryskiwania dla powłok
kompozytowych Ti + Al2O3 z 30% zawartością fazy
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Nr próbki

Grubość
powłoki
hc, µm

Grubość
podłoża
hs, µm

Ugięcie h,
µm

Naprężenie
w powłoce
δx, MPa

1
2
3
4

95
125
150
165

655
655
655
638

1
1
2
3

3,4
2,6
4,1
5,8

ceramicznej. Powłoka taka ma właściwości cieplno-fizyczne bardziej zbliżone do podłoża ceramicznego co
powinno sprzyjać zmniejszeniu naprężeń własnych
w powłoce. Natryskiwanie prowadzono w takich samych warunkach jak dla czystego tytanu. Grubości
podłoża różniły się nieznacznie.
W tablicy III zestawiono wyniki pomiarów grubości i wygięcia próbek, a także obliczone na podstawie równania Stoneya naprężenia własne w powłoce
Ti + 30% Al2O3. Zanotowano bardzo niskie wartości
ugięcia podłoża, co świadczy o znacznie niższym poziomie naprężeń.
Porównawczy wykres naprężeń własnych pomiędzy powłokami tytanowymi oraz kompozytowymi przedstawiono na rysunku 7, z którego widać, że
średnie naprężenie w powłokach kompozytowych
Ti + 30% Al2O3 jest zdecydowanie niższe w porównaniu do powłok tytanowych, przy czym widoczny jest
spadek wartości tego naprężenia w powłoce tytanowej ze wzrostem grubości powłoki. Dla powłok kompozytowych zmiany średniego naprężenia w powłoce
podlegają niezbyt dużym wahaniom w zakresie zmierzonych grubości powłok.

Analiza numeryczna naprężeń
własnych w powłokach
tytanowych i kompozytowych
W pracy podjęto próbę porównania stanu naprężeń
własnych w powłokach tytanowych nanoszonych na
podłoże ceramiki Al2O3. Ze względu na różnicę właściwości cieplno-fizycznych i mechanicznych pomiędzy tytanem a ceramiką należy spodziewać się występowania w powłoce i podłożu wysokich naprężeń ze szczególnym uwzględnieniem obszaru granicy tytan-ceramika. Dlatego porównano rozkłady naprężeń własnych
dla kilku wybranych konfiguracji układu powłoka-podłoże, w celu wstępnego określenia ich wpływu na wielkość powstających naprężeń własnych.
Stan naprężeń w przekroju poprzecznym powłoki i podłoża oceniono przez modelowanie naprężeń
własnych w układzie powłoka tytanowa (kompozytowa)-podłoże Al2O3. Model numeryczny oparty na
metodzie elementów skończonych odzwierciedlał
geometrię i wymiary natryskiwanych wcześniej próbek (rys. 8). Ze względu na symetrię osiową analizowano tylko prawą połowę modelu. Zastosowano ośmiowęzłowe elementy czworokątne. Powstała
siatka elementów zagęszczona została w obszarze
spodziewanej koncentracji naprężeń wzdłuż granicy powłoka-podłoże. Dane materiałowe dla ceramiki
Al2O3 i tytanu przyjęto na podstawie dostępnych źródeł literaturowych [5÷7]. W przypadku kompozytów
Ti + 30% Al2O3 właściwości efektywne obliczano na
podstawie tzw. reguły mieszanin (moduł Younga, liczba Poissona, współczynnik rozszerzalności cieplnej).
W czasie natryskiwania temperatura podłoża ceramicznego wstępnie wynosiła ok. 100÷150°C, a po zakończeniu natryskiwania wzrosła do 160÷220°C. Wobec niemożności precyzyjnego pomiaru temperatury powłoki przyjęto, że naprężenia własne w powłoce i podłożu powstają w czasie równomiernego spadku temperatury w całym modelu w zakresie temperatury 200÷20°C. Przyjęty zakres obciążenia cieplnego ma charakter umowny, aby umożliwić porównanie
wyników naprężeń pomiędzy przyjętymi modelami.
Obliczenia prowadzono przy użyciu programu LUSAS v.14-3 opartego na MES. Zagadnienie rozwiązywano jako dwuwymiarowe w płaskim stanie naprężenia w zakresie termo-sprężystym. Zbudowano po trzy
modele z powłoką tytanową i kompozytową różniące się grubościami powłok, które wynosiły 0,04; 0,1
i 0,185 mm.
Analizując rozkład składowej wzdłużnej naprężenia
na przekroju poprzecznym złącza widać, że jej wartość

nieznacznie zmienia się w powłoce, aby po przejściu
przez granicę połączenia zmienić charakter na ściskający w podłożu ceramicznym (rys. 9). Wzrost grubości powłoki prowadzi do spadku rozciągających naprężeń δx w powłoce oraz wzrostu ściskających naprężeń
w podłożu ceramicznym, których ekstremum wypada pod granicą połączenia. Wprowadzenie do powłoki ceramiki Al2O3 w ilości 30% obj. powoduje obniżenie
naprężeń rozciągających w powłoce o ok. 20% oraz
zwiększenie naprężeń ściskających w podłożu ceramicznym o ok. 25%. Wynika to z tego, że właściwości kompozytu Ti+30%Al2O3 są bardziej zbliżone do
właściwości podłoża ceramicznego niż do czystego
tytanu.
Na rysunku 9 naniesiono także wyniki pomiarów
wygięcia powłoki z podłożem średnich naprężeń własnych w analizowanych powłokach. W przypadku powłok tytanowych o grubościach 0,1 i 0,185 mm wartości z pomiarów leżą bardzo blisko krzywych wyznaczonych z obliczeń numerycznych dla tych grubości powłok. Jedynie przy najmniejszej grubości powłoki tytanowej (0,042 mm) wartość naprężenia jest
znacznie większa od wartości z modelu obliczeniowego. Z kolei wartość zmierzonego naprężenia w powłoce kompozytowej Ti+Al2O3 o grubości 0,165 mm jest
dużo niższa niż w modelu numerycznym. Mogą mieć
na to wpływ właściwości kompozytu przyjęte do obliczeń, czy też różnica w gradiencie tych właściwości
w stosunku do układu rzeczywistego, w którym podawana w czasie natrysku mieszanina proszków Ti
z Al2O3 może powodować zróżnicowaną segregację
w otrzymanej powłoce.

Rys. 9. Rozkład składowej naprężenia (δx) na grubości złącza
(w osi modelu dla x = 0) dla trzech grubości powłok tytanowych oraz
najgrubszej analizowanej powłoki kompozytowej Ti + 30% Al2O3,
pojedynczymi punktami zaznaczono średnie naprężenie w powłoce
otrzymane z pomiaru metodą krzywizny wygięcia
Fig. 9. The residual stress (δx) distribution across the thickness of
the joint (along x = 0) for the three titanium coating thicknesses and
for the thickest composite Ti + 30% Al2O3 coating, the marks on the
graph represent average residual stress in coating obtained from curvature measurements

Rys. 8. Siatka elementów skończonych dla modelu powłoki nałożonej na podłoże ceramiczne
Fig. 8. The finite element mesh of the model of coating deposited onto ceramic substrate
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W obszarze połączenia przy zewnętrznej krawędzi modelu widoczna zmiana naprężenia osiowego
na przekroju poprzecznym wskazuje na wysoki skok

Rys. 10. Rozkład składowej osiowej naprężenia (δy) na grubości złącza
(po krawędzi modelu dla x = 15) dla trzech grubości powłok tytanowych
oraz najgrubszej analizowanej powłoki kompozytowej Ti + 30% Al2O3
Fig. 10. The axial residual stress (δy) distribution across the thickness
of the joint (along the model edge, x = 15) for the three titanium coating
thicknesses and for the thickest composite Ti + 30% Al2O3 coating

naprężeń rozciągających (δy) na granicy powłoka-podłoże. Ze względu na liczne założenia i uproszczenia
w modelach obliczeniowych rozkład tego naprężenia
traktować jakościowo. Na rysunku 10 przedstawiono
porównawczy rozkład naprężenia osiowego, przebiegający wzdłuż zewnętrznej krawędzi modelu.
Dla tej składowej naprężenia największe wartości
rozciągające występują po stronie podłoża ceramicznego w niewielkiej odległości od linii połączenia z powłoką
(ok. 0,03 mm). Wzrost grubości powłoki powoduje wzrost
poziomu naprężeń osiowych w podłożu ceramicznym.
Ich umiejscowienie w obszarze bliskim granicy połączenia oraz zewnętrznej krawędzi może być przyczyną odwarstwiania się powłoki od podłoża w tym miejscu, jeśli wielkość naprężeń rozciągających przekroczy wartości dopuszczalne dla ceramiki Al2O3. Zastosowanie materiału powłokowego kompozytowego (Ti + 30% Al2O3)
zamiast czystego tytanu obniża wielkość rozciągających
naprężeń osiowych w tym obszarze o ok. 25% dla modelu z najgrubszą analizowaną powłoką.

Podsumowanie
Ocena stanu naprężeń własnych w natryskiwanych powłokach należy do jednego z najważniejszych problemów badawczych. W ramach pracy
zbudowano stanowisko do pomiaru naprężeń własnych w powłokach na podstawie pomiaru krzywizny
wygięcia próbek natryskiwanych. Wykonano wiele
prób natryskiwania powłok tytanowych i kompozytowych Ti + 30% Al2O3 na podłożu ceramiki konstrukcyjnej Al2O3. Pomiary ugięcia próbek przeprowadzono dla różnych grubości powłok. Na podstawie zmierzonych wielkości ugięcia obliczono średnie naprężenie w powłoce, którego wielkość zmieniała się od
prawie 80 MPa dla najgrubszych do ok. 30 MPa dla
najcieńszych powłok tytanowych. Zastąpienie tytanu
kompozytem tytanowo-ceramicznym wykazało zdecydowanie mniejsze ugięcia próbek (o ok. 20%), także dużo niższe wartości naprężeń rozciągających
w powłoce (kilka MPa). Można więc przyjąć, że zbudowany przyrząd umożliwia prawidłową rejestrację

ugięcia natryskiwanych płytek. Potrzebne są jednak
dalsze badania, które wymagają kolejnej modyfikacji
przyrządu pomiarowego.
Przedstawione wyniki badań oraz analizy naprężeń własnych nie wyczerpują możliwości oceny badanych powłok tytanowych i tytanowo-ceramicznych
nakładanych na podłoża ceramiczne. Z pewnością
możliwe jest oddziaływanie na stan naprężeń w powłoce tytanowej przez optymalizację gradientu właściwości na przekroju warstwy oraz grubości powłoki.
Istotne znaczenie dla rozkładu naprężeń ma niestacjonarne pole temperatury, jakie powstaje w wyniku przewodzenia ciepła przez materiały powłoki i
podłoża, a także prędkość wymiany ciepła na krawędziach złącza. Do ilościowej weryfikacji wyników
obliczeń wskazane byłoby przeprowadzenie badań
pola temperatury w czasie natryskiwania, zwłaszcza
od strony powłoki, lub wprowadzenie czujników między powłokę i podłożem.
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Modyfikacja warstwy wierzchniej
biomateriałów na przykładzie tytanu
metodą stopowania plazmowego
Biomaterials surface modification
on the titanium example by microplasma alloying
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu metodą stopowania plazmowego powierzchni, a następnie jej trawienia elektrochemicznego. Zastosowanie prekursora nanokrystalicznego w istotny sposób wpływa na właściwości wyjściowe
otrzymywanych warstw. Zastosowanie procesu mechanicznej syntezy prowadzi do zmniejszenia wielkości ziarna prekursora z jego częściową amorfizacją. Zmodyfikowaną przez proces stopowania plazmowego mikrostrukturę obserwowano przy użyciu mikroskopii optycznej.
Dla zastosowanego nanoprekursora proszkowego otrzymano strukturę kompozytową warstwy składającą się
z matrycy Ti (α) oraz wydzieleń fazy TiB potwierdzoną badaniami strukturalnymi XRD. Uzyskano znaczący wzrost mikrotwardości otrzymanej warstwy 900 HV
w porównaniu z podłożem 160 HV. Zaprezentowano wyniki badań biokompatybilności otrzymanej warstwy na
hodowli komórkowej ludzkich osteoblastów w zestawieniu z mikrokrystalicznym tytanem. Wykonano testy odporności korozyjnej w roztworze Ringera w temperaturze 37˚C, powierzchni po modyfikacji. Z analiz wynika, iż
stopowanie plazmowe jest efektywną metodą wytwarzania warstw kompozytowych typu Ti+TiB.

The paper presents the results of surface modification
of pure titanium by boride microplasma alloying approach
and following process of electrochemical treatment of obtained layer. Application of nanocrystaline precursor affects significant on properties of obtained layers. Applied
mechanical alloying process of precursor powders leads
to its partially amorphization and grain size decrease. Additionally, the modified microstructure was observed by
optical microscopy. For used nano precursor, composite
microstructure consisted from Ti (α) matrix and TiB precipitation confirmed by XRD analysis, were observed. The
Vickers microhardness was significantly improve from
160 HV for original substrate to even 900 HV in obtained
composite layer structure. In vitro biocompatibility test on
human osteoblast cell culturefor obtained layer in comparison with pure microcrystalline titanium results were
present. The surface corrosion resistance test in Ringer
solution at 37˚C, were performed on obtained layer. Results shows that boride microplasma alloying is an effective method of composite Ti+TiB layer structure formation.

Wstęp
Tytan i jego stopy wyróżnia wiele unikatowych właściwości, do których zaliczyć można wysoką wytrzymałość zmęczeniową nawet w podwyższonej temperaturze,
Mgr inż. Andrzej Miklaszewski, prof. dr hab. inż.
Mieczysław Jurczyk – Politechnika Poznańska,
dr Mieczysława Jurczyk – Uniwersytet Medyczny,
Poznań.

jak również wysoką wytrzymałość właściwą. Cechy
te zostały docenione i są szeroko wykorzystywane
w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, lotniczym czy też kosmicznym, materiały te wypierają również z niektórych obszarów stopy konwencjonalne. Wysoka odporność korozyjna, które tytan zawdzięcza pasywacyjnej warstwie tlenkowej oraz niski moduł sprężystości przede wszystkim w odniesieniu do nowoczesnych stopów beta wraz z wysoką biokompatybilnością
czynią go najszerzej stosowanym materiałem implantacyjnym [1]. Do najpoważniejszych wad tytanu i jego
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stopów zaliczyć należy jego niską odporność na ścieranie, wynikającą z nieznacznej twardości oraz łatwości łuszczenia i zacierania współpracujących węzłów
tarciowych. Zagadnienia te, szczególnie istotne pod
kątem zastosowań medycznych, były i są tematem
wielu prac badawczych. Podwyższenie odporności na
zużycie przez modyfikację powierzchniową, wytwarzanie powłok lub objętościowe wytwarzanie kompozytów
czy też materiałów gradientowych ma na celu zmniejszenie intensywności lub eliminację niekorzystnych
zjawisk tym samym poprawę warunków i komfortu życia [2]. Środowisko organizmu ludzkiego, w przypadku
którego zmiennymi czynnikami są zarówno temperatura, jak i odczyn pH (3,5÷9) sprawiają trudności w projektowania materiałów implantacyjnych. Zachodzące
procesy powierzchniowe wymiany ładunków, adsorpcji
czy reakcji komórkowych oraz rządzącu nimi mechanizmy są trudnymi i złożonymi zagadnieniami, do tej pory
nie w pełni poznanymi. Powodzenie procesu osteointegracji według prowadzonych obecnie badań zależne
jest od wielu czynników powierzchniowych. Dowodzi
się iż chropowatość wpływa na morfologię oraz wzrost
komórkowy, topografia natomiast przez zagłębienia
i wzniesienia może działać na jego kierunek i przyczepność kolonii [3]. Nie bez znaczenia pozostaje również
chemiczno-fizyczny stan powierzchni definiujący energię powierzchniową, której wartość może ulegać zmianom w wyniku zachodzących interakcji komórkowych.
Obecne starania zmierzające do poprawy właściwości tytanu i jego stopów jako materiałów implantacyjnych realizowane są różnymi metodami modyfikacji, zarówno metod objętościowego umacniania przez
otrzymywanie kompozytów [4], jak również ingerencję
w warstwę wierzchnią lub wytwarzanie powłok. Szeroko rozpowszechniona metoda natryskiwania warstw,
możliwa do realizacji w kontrolowanej atmosferze, pozwala uzyskiwać oczekiwane efekty również w kontekście zastosowań medycznych. Szczególnie znaczącym pozostaje fakt uzyskiwania wysokiej biokompatybilności, co udaje się osiągnąć wraz z podwyższeniem właściwości użytkowych w przypadku ZrO2, Al2O3
pokryć wollastonitowych czy też hydroksyapatytowych
[5÷8]. Niestety ta technologia ma wiele niedoskonałości, do których należy zaliczyć słabą przyczepność powłok oraz w niektórych przypadkach ich niską krystaliczność, co może być bezpośrednią przyczyną ich rozpuszczania w kontakcie ze środowiskiem płynów ustrojowych [9]. Występowanie niekorzystnych zjawisk delaminacji lub skrócenia czasu użytkowania przez rozpuszczanie, w przypadku aplikacji medycznych wiąże
się z koniecznością powtórnego zabiegu zwiększającego jednocześnie ryzyko powikłań.
Najczęściej rozwiązaniem modyfikacji warstwy
wierzchniej tytanu i jego stopów celem poprawy właściwości użytkowych jest obróbka termo- lub elektrochemiczna. Borowanie, nawęglanie, azotowanie, czy
tez najszerzej stosowane utlenianie powierzchniowe
może być realizowane w zależności od zastosowanej metody lub kilku z nich naraz (w przypadku obróbki
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hybrydowej) na określoną głębokość. Umocnienie roztworowe jak również zamierzone wytwarzanie twardych faz oraz możliwe zastosowanie obróbki elektrochemicznego trawienia celem rozwinięcia powierzchni
daje szerokie spektrum aplikacyjne. Szczególnie istotna jest możliwość jednoczesnego utleniania materiału na określoną głębokość, jak również regulacja parametrów chropowatości oraz topografii, które w istotny sposób wpływają na powodzenie procesów osteointegracji przez zmiany energii powierzchniowej czy też
kąta zwilżania.
Metody obróbki skoncentrowanymi źródłami energii
stanowiące przyszłość obecnych wyzwań inżynieryjnych, pozwalają na szybkie przechłodzenie struktury,
skutkując wysokim wzrostem właściwości mechanicznych. Silne skupienie wiązki oraz jej duża moc wraz
ze znacznym gradientem temperaturowym pozwalają na wykonywanie procesów cięcia i spawania oraz
modyfikowania powierzchniowego materiałów również
w podejściu hybrydowym. Laserowe napawanie, przetapianie czy stopowanie znajduje coraz szersze obszary zastosowań [10÷12]. W większości przypadków
otrzymywane warstwy wykazują ostre przejście właściwości od powierzchni w kierunku podłoża, czasem
również zauważalny jest brak odpowiedniego połączenia metalurgicznego. Taka sytuacja jest niekorzystna,
ponieważ może być przyczyną pękania lub delaminacji
warstw ze względu na występujące duże zmiany rozkładu naprężeń mikrostruktury i powinno się jej unikać
w celu wydłużenia użytkowania.
Zastosowana w pracy metoda modyfikacji powierzchni przy użyciu stopowania plazmowego daje
możliwość wytwarzania kompozytowych warstw
Ti + TiB o polepszonych względem podłoża właściwościach. Pozwala również na zachowanie właściwego
połączenia metalurgicznego wraz z gładkim przejściem
właściwości od podłoża w kierunku warstwy. Modyfikacja elektrochemiczna wytworzonej warstwy, której celem jest zwiększenie powierzchni właściwej, wpływa
korzystnie na wzrost i przyczepność hodowli komórkowej. Celowe zastosowanie w procesie stopowania prekursorów proszkowych wytworzonych przy użyciu metody mechanicznej syntezy (MA – mechanical alloying)
oraz odpowiednia kontrola parametrów procesu wpływa na właściwości końcowe warstwy omówione w części wynikowej.

Materiały i metoda
Celem wytworzenia kompozytowej powłoki Ti+TiB
o unikatowych właściwościach zastosowano proces
stopowania plazmowego, polegający na przetopieniu
wcześniej naniesionego na podłoże materiału prekursora proszkowego w postaci mieszaniny z rozcieńczonym szkłem wodnym. Istotne dla procesu otrzymywania
oczekiwanej warstwy są zarówno parametry procesu,
do których należy zaliczyć rodzaje i natężenia przepływu
gazów plazmowego, osłonowego oraz dodatkowego,

jak i parametry mocy, prędkości stopowania, średnice dyszy plazmowej oraz jej odległości od materiału. Powstająca mikrostruktura zależy również od
składu chemicznego, ilości oraz charakteru materiału prekursora (nano/mikro). Nanoprekursor proszkowy z dodatkiem 10% wag. B został przygotowany
z materiałów wyjściowych Alfa Aesar (< 45 µm) boru
i tytanu o czystości odpowiednio 98% i 99% przy użyciu
procesu mechanicznej syntezy. Nanoprekursor otrzymano w wyniku 48 h syntezy w atmosferze ochronnej
Ar, analizując otrzymane struktury przy użyciu metody rentgenowskiej XRD, wypromieniowaniem charakterystycznym Cu Kα1. Po procesie określono metodą Sherrera średnią wielkość ziarna. Celem przygotowania materiał podłoża (Ti – grade 2) został zeszlifowany papierem o gradacji 1000 a następnie płukany
w acetonie, alkoholu i wodzie destylowanej przy użyciu myjki ultradźwiękowej. Na tak przygotowaną i osuszoną powierzchnię nałożono w formie ścieżki mieszaninę prekursora ze szkłem wodnym i pozostawiono do
wyschnięcia.
Proces spawania plazmowego zmodyfikowano na
wzór metody stopowania laserowego, przetopienia
dokonywano skoncentrowanym łukiem plazmowym
o stałych parametrach. Szerokość ścieżki stopowania
uzależniono od parametrów procesu, tj. średnicy dyszy plazmowej jej odległości od materiału modyfikowanego oraz wstępnie przygotowanej ścieżki napawania.
Modyfikacja powierzchni w rozważanym podejściu jest
realizowana przez przetopienie materiału nałożonego
wcześniej, utworzenie warstwy o odmiennym składzie
chemicznym i podwyższonych względem podłoża parametrach mechanicznych oraz silnego połączenia
metalurgicznego w obszarze międzywarstwy. Modyfikacja warstwy wierzchniej jest realizowana w procesie
trawienia elektrochemicznego i polega na zwiększeniu
jej powierzchni właściwej, celem poprawy parametrów
adhezji komórkowej.
W wyniku przetopienia określonej ilości wagowej
materiału prekursora proszkowego dla zdefiniowanej
powierzchni, przy określonych parametrach procesu
dochodzi do powstania jednorodnej warstwy. Do wytworzenia warstwy kompozytowej użyto urządzenia Microplasma EWM50 z palnikiem PHB50 wyposażonym
w dodatkowy nadmuch od strony lica oraz płytę chłodzącą w układzie otwartym wody. Stopowania dokonywano przy stałych nastawach wysięgnikiem spawalniczym o regulowanej prędkości ruchu zgodnie z opisem
znajdującym się w [13]. Modyfikacji warstwy wierzchniej dokonano przy użyciu metody trawienia elektrochemicznego w 0,1 mol. H3PO4 + 2% HF przez 1h dla
stałej wartości potencjału 10 V. Skład fazowy otrzymywanych warstw był analizowany metodą rentgenowską
XRD promieniowaniem charakterystycznym Cu Kα1.
Dokonano obserwacji powstałej mikrostruktury przy
użyciu metod optycznych, wyznaczono średnią twardość warstw, stosując metodę Vickersa przy obciążeniu 300 g w czasie 10 s, oraz zbadano odporność korozyjną w próbie potencjodynamicznej w roztworze

Ringera w temperaturze 37˚C dla zakresu potencjału
–1÷1 V przy kroku 1 mV/s. Profil topografii powierzchni został odwzorowany za pomocą profilometru optycznego Veeco Wyko@ NT1100. Testy in vitro biokompatybilności przeprowadzono w warunkach statycznych.
Dla celów porównawczych zestawiono próbkę otrzymaną w wyniku stopowania plazmowego nano prekursorem z 10% wag. dodatkiem B wraz z następnie trawioną elektrochemicznie powierzchnią oraz tytanem
mikrokrystalicznym. Próbki poddano sterylizacji w temperaturze 120˚C przez 15 minut i umieszczono oddzielnie na dnie wypustek specjalnej płytki dodając do każdej hodowlę ludzkich komórek osteoblastów firmy Lonza w koncentracji 5000 komórek na próbkę w 1 ml medium hodowlanego. Celem rozwoju hodowli komórki poddano inkubacji w temperaturze 37˚C i atmosferze o 5% zawartości CO2 przez 1 dzień. Następnie hodowlę utrwalono 25% roztworem glutaraldehydu przez
10 min i zabarwiono 10% roztworem barwnika Giemsy
również przez 10 min. W celu umożliwienia obserwacji
na skaningowym mikroskopie elektronowym próbki pokryto warstwą złota.

Wyniki badań
Nanoprekursor proszkowy otrzymany w wyniku
48 h syntezy poddano analizie wielkości ziarna metodą Sherrera i określono jej próg w granicach 10÷20 nm.
Analiza XRD materiału po MA wykazała tendencję
w kierunku amorfizacji o czym świadczy wyraźne
zmniejszenie intensywności pojawiających się refleksów od płaszczyznowych wraz z ich znacznym poszerzeniem (rys. 1a).
Wynikiem takiego zachowania analizowanego materiału jest generowanie podczas procesu znacznej ilości dyslokacji oraz innych defektów sieciowych których źródłem są periodycznie powtarzające się zderzenia mielników z uwięzionymi pomiędzy nimi cząstkami, wywołujące silne odkształcenia. Długotrwałe

Rys. 1. Analiza strukturalna XRD: a) otrzymanego po 48 h syntezy
prekursora z 10% wag. dodatkiem B, b) warstwa uzyskana w wyniku
stopowania plazmowego prekursora nano z 10% wag. dodatkiem B.
Fig. 1. XRD spectra of: a) precursor powder with 10 wt.% B after
48 h MA, b) plasma alloyed surface with 10 wt.% B

Przegląd spawalnictwa 12/2011

67

Rys. 2. Mikrostruktura: a) czystego tytanu, b) powłoki otrzymanej
w wyniku stopowania plazmowego z zastosowanym nano prekursorem z 10% wag. dodatkiem B
Fig. 2. Microstructure of: a) pure titanium, b) obtained after microplasma alloying layer with 10 wt.% B

a)

b)

c)
Rys. 3. Profile topografii powierzchni dla: a) tytanu mikrokrystalicznego, b) warstwy stopowanej plazmowo, c) po modyfikacji elektrochemicznej
Fig. 3. Surface topography profiles of: a) microcrystalline titanium, b) plasma alloyed layer,
c) layer after electrochemical
modification

Rys. 4. Obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego hodowli
komórkowej osteoblastów po 24 h: a) na powierzchni podłoża – tytan
mikrokrystaliczny b) na warstwie wytworzonej w wyniku stopowania
plazmowego przy użyciu nanoprekursora z 10% wag, c) dodatkiem
B warstwa po modyfikacji elektrochemicznej
Fig. 4. Scanning electron micrographs after 24h of osteoblast cultured on: a) substrate material – microcrystalline titanium, b) obtained
after plasma alloying layer with 10 wt.% B, c) layer after electrochemical modification
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mielenie materiału powoduje pękanie i kruszenie łączonych wcześniej cząstek, prowadząc do zmniejszenia
wielkości części składowych mieszaniny i odsłaniając
czyste powierzchnie w skali atomowej. Zastosowane
podejście pozwala nie tylko na zmniejszenie wielkości
ziarna prekursora proszkowego, ale zapewnia również
równomierne rozłożenie w matrycy materiału dodatku.
Analiza strukturalna powłoki (rys. 1b) wskazuje na wyraźny udział fazy matrycy Ti(α) oraz wydzieleń TiB, odpowiedzialnych za wzrost twardości. Użyty nanoprekursor proszkowy jest odpowiedzialny za szybsze zarodkowanie fazy umacniającej TiB oraz jej dyspersję.
Wzrost parametrów użytkowych biomateriałów wynikający z literatury wskazuje na właściwy kierunek podjętych zabiegów modyfikacji. Zastosowane podejście
umożliwia uzyskanie wypadkowej twardości warstwy
na poziomie 870 HV (rys. 2b), podczas gdy twardość
czystego tytanu mikrokrystalicznego – materiału podłoża, wynosi zaledwie 160 HV (rys. 2a). Podwyższenie
właściwości mechanicznych, jak również odpowiednia
kontrola parametrów powierzchniowych, możliwa do realizacji w procesie trawienia elektrochemicznego, warunkuje odpowiedni rozwój hodowli komórkowej, zwiększając jednocześnie jej przyczepność, co zostało potwierdzone zestawieniem badań topografii powierzchni
(rys. 3) z badaniami hodowli komórkowej (rys. 4).
W celu określenia biozgodności wytworzonej przy
użyciu metody stopowania plazmowego warstwy
z nanoprekursorem zastosowano badania in vitro.
Metoda ta pozwala na określenie toksyczności materiałów poprzez analizę możliwość rozwoju hodowli lub jej braku na badanej powierzchni. Z rysunku 4
wynika, iż zastawiona hodowla komórkowa osteoblastów wykazuje prawidłowy kierunek wzrostu na badanej powierzchni. Porównanie warstwy wytworzonej przy użyciu metody stopowania plazmowego z nanoprekursora z 10% wag. dodatkiem boru

Rys. 5. Badania odporności korozyjnej przy użyciu krzywych potenjcodynamicznych w roztworze Ringera w temperaturze 37˚C dla:
a) materiału podłoża – tytan mikrokrystaliczny, b) warstwy wytworzonej przy użyciu prekursora nano z 10% wag. dodatkiem B
Fig. 5. Surface corrosion resistance potentiodynamic curves of:
a) substrate material – microcrystalline titanium, b) layer obtained
after plasma alloying with 10 wt.% B in Ringer solution at 37˚C

z mikrokrystalicznym tytanem dostarcza również informacji o wyraźnie silniejszej tendencji rozwoju kolonii. Prawidłowe narastanie komórek wynikające
z ich namnażania oraz całkowite pokrycie badanej powierzchni dostarcza informacji o biozgodności wytworzonych warstw. W przypadku elektrochemicznej modyfikacji warstwy wierzchniej można zaobserwować
zauważalny wpływ topografii na zdolność zakotwiczania hodowli. W przypadku mikrochropowatości, zgod-

nie z literaturą, następuje polepszenie przyczepności,
jak również widoczny jest korzystny wpływ na adhezję
komórkową oraz zdolności proliferacji.
Wykonane badania odporności korozyjnej w próbie potencjodynamicznej w roztworze Ringera w temperaturze 37˚C wskazują, iż otrzymane wartości prądu korozyjnego są zbliżone do tytanu mikrokrystalicznego (rys. 5).

Wnioski
W zaproponowanym podejściu wytworzono
przy użyciu metody stopowania plazmowego warstwę kompozytową Ti+TiB o podwyższonych parametrach użytkowych. Następnie celem rozwinięcia
powierzchni i poprawy zdolności adhezji komórkowej poddano ją trawieniu elektrochemicznemu. Dokonano odwzorowania profilu topografii powierzchni uzyskanych w wyniku tych zabiegów, ukazując
je w zestawieniu z obrazami hodowli komórkowej

ze skaningowego mikroskopu elektronowego. Zastawiona hodowla komórkowa ludzkich osteoblastów wykazuje tendencję prawidłowej kolonizacji
powierzchni badanych, świadcząc o wysokiej biozgodność charakteryzowanych warstw uzyskanych
metodę stopowania plazmowego. Badania odporności korozyjnej w roztworze Ringera w temperaturze 37˚C wskazują na zachowanie charakteru materiału mimo struktury dwufazowej.
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W tym okresie był współautorem przy opracowaniu
i wdrożeniu licznych prac. Między innymi kierował pracami na temat:
– technologii i urządzenia do wycinania segmentów
łuków (urządzenie do wycinania segmentów uzyskało patent w 1983 r.),
– technologii i urządzenia do zmechanizowanego
spawania segmentów łuków,
– urządzenia do automatycznego wycinania otworów
w rurach i zbiornikach.
Napisał również książkę Spawanie rurociągów, która została wydana w 1975 r. przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Przez wiele lat prowadził prace dyplomowe studentów Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej

Opis patentowy urządzenia do wycinania segmentów
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specjalności Technologia i urządzenia spawalnictwa oraz szkolenia specjalistyczne na kursach organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Poznaniu.
Równolegle z wykonywaną pracą zawodową był
zaangażowany w pracę społeczną w Stowarzyszeniu
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – w Sekcji Spawalniczej oraz w Kole Zakładowym SIMP.
Mgr inż. Bogdan Piechota wstąpił do SIMP
1 grudnia 1972 r. i otrzymał legitymację nr 98271.
W Kole SIMP oraz Sekcji Spawalniczej pełnił następujące funkcje:
– członka Zarządu Koła SIMP nr 78 przy COBRTI,
– członka Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP przez
okres 5 lat,
– zastępcy Prezesa Sekcji Spawalniczej SIMP przez
okres 10 lat.
Z Jego inicjatywy zostało zorganizowanych wiele
ciekawych odczytów i pokazów sprzętu spawalniczego
dla członków Sekcji Spawalniczej SIMP.
Aktywnie uczestniczył w organizowaniu XX Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej SIMP.
W 1975 r. w Poznaniu brał udział w organizowaniu
wystawy z okazji 40-lecia Oddziału SIMP w Poznaniu.
Sam wielokrotnie opracowywał i wygłaszał referaty na
zebraniach sekcji.
Od 1975 r. był rzeczoznawcą Zespołu SIMP gdzie
opracował ok. 20 ekspertyz z zakresu technologii spawania urządzeń spawalniczych i kontroli spoin.
Z ważniejszych osiągnięć należy wymienić kierowanie zespołem do opracowania:
– procesów technologicznych instrukcji spawania,
wdrożenie do produkcji i uruchomienie produkcji
zbiorników POLCOMAT do CO2 w POM Stęszew,
– technologii i instrukcji spawania konstrukcji wiaduktu nad przejazdem kolejowym w Wolsztynie.

Zdjęcie grupowe kolegów z Poznańskiej Sekcji Spawalniczej, lata 70. ub.w.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i stowarzyszeniowej otrzymał następujące odznaczenia i dyplomy:
– Złoty Krzyż Zasługi,
– Odznakę Honorową m. Poznania,
– Medal im. St. Olszewskiego za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa nadany przez Zarząd Główny
Sekcji Spawalniczej SIMP w Warszawie,
– Srebrną Honorową Odznakę SIMP,

– Złotą Honorową Odznakę SIMP,
– Dyplom Uznania Zarządu Głównego SIMP.
Zmarł w 1995 r. i został pochowany na Cmentarzu
Junikowskim w Poznaniu.
Mgr inż. Stanisław Nowakowski
Honorowy Prezes Sekcji Spawalniczej SIMP w Poznaniu
Materiały pomógł zebrać: inż. Mirosław Nowak (EWE)

Politechnika Poznańska
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Wybrane instytuty WBMiZ:

Instytut technologii mechanicznej
Oferta badań:
– laserowe wspomaganie toczenia, pomiar siły skrawania, temperatury i drgań;
– diagnostyka obrabiarek, badanie dokładności geometrycznej i pozycjonowania
oraz kompensacja błędów obrabiarek sterowanych numerycznie;
– pomiar chropowatości powierzchni, ocena stanu i topografii powierzchni,
zastosowania nanometrologii;
– diagnostyka termalna, badania termowizyjne;
– współrzędnościowa technika pomiarowa;
– inżynieria odwrotna, projektowanie 3d, wirtualne projektowanie, szybkie wytwarzanie
prototypów, szybkie wytwarzanie oprzyrządowania;
– technologia, mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych;
– optymalizacja procesów technologicznych obróbki, montażu, automatyzacji i robotyzacji.

Instytut inżynierii materiałowej
Oferta badań:
– identyfikacja składników mikrostruktury (SEM, TEM), analiza i mikroanaliza
składu chemicznego (EDS);
– ocena jakości obróbki cieplnej i cieplnochemicznej, rozkłady twardości i mikrotwardości;
– badania przełomów i przyczyn pękania, badania właściwości fizykochemicznych;
– synteza nanomateriałów, badania morfologii powierzchni (SEM, AFM), badania
dyfrakcji rentgenowskiej (XRD, SAXS), badania absorpcji/desorpcji wodoru;
– technologie spawania, WPS, robotyzacja spawania, zgrzewanie, ciecie tlenowe
i plazmowe, spawanie MAG, spawanie MIG, spawanie TIG, badanie właściwości
złączy spajanych, napawanie plazmowe.
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o ponad osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne
i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone na
język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy
porozumienia o współpracy. W czasopiśmie mogą być publikowane artykuły w języku angielskim lub niemieckim.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu maks. 10÷15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu 1÷4 stron maszynopisu na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy: górny, dolny, lewy i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Rysunki dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych: rastrowa w formacie *.TIFF, *.JPEG 300 DPI; wektorowa w plikach *.CDR, *.AI (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki – układ
SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3
strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. Tytuł, streszczenie oraz podpisy pod rysunkami i tabelami przetłumaczone na język angielski. Artykuły prosimy nadsyłać na CD lub e-mailem z pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

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

Zarządzanie własnościami spawalniczymi,
wydajnością i jakością
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Produkty Kemppi Wise to specjalne programy spawalnicze,
umożliwiające osiągnięcie wyników, niedostępnych w przypadku
tradycyjnego spawania metodą MIG/MAG. Użyj produktów WISE, aby
skuteczniej wypełnić spoinę graniową, dostarczać stałą moc do jeziorka,
utrzymać optymalną długość łuku oraz precyzyjniej spawać cienkie
blachy. Zgodne z urządzeniami FastMig Synergic oraz urządzeniami
KempArc do zastosowań zautomatyzowanych. Zamów wersję
demonstracyjną i zobacz różnicę.
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