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Wstęp
Spawanie łukowe pod topnikiem jest jedną z najbardziej 

uniwersalnych metod spawania. Można w niej wykorzystać 
polaryzację dodatnią prądu stałego (DC+), polaryzację ujem-
ną prądu stałego (DC-) lub prąd przemienny (AC). Spawanie 
łukowe pod topnikiem jest ciągle jedyną metodą, która umoż-
liwia stosowanie więcej niż dwóch łuków w tym samym jezior-
ku. Zmiana rodzaju prądu i parametrów spawania wpływa nie 
tylko na ilość stopionego metalu, ale również na profil spoiny 
(np. najwyższy uzysk i najmniejsze wtopienie uzyskuje się przy 
spawaniu z użyciem prądu DC-). W przypadku innych metod 
spawania łukowego parametrami wpływającymi na spoinę .
i energię liniową są natężenie i napięcie prądu oraz pręd-
kość spawania. Nowa technologia inwertorowa zastosowana .
w źródle zasilania Power Wave AC/DC 1000TM do spawania 
pod topnikiem umożliwia regulację przebiegu prądu zmien-
nego, Wave Form Control (sterowanie kształtem przebiegu), 
ponieważ oferuje nowe parametry regulacji, które pozwalają 
regulować wydajność i kształt spoiny z lub bez zachowania 
takiej samej energii liniowej jak w klasycznym jej ujęciu.
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Streszczenie
Technologia umożliwiająca sterowanie kształtem 

przebiegu prądu zastosowana do spawania pod topnikiem 
daje spawalnikowi możliwość kontroli ilości ciepła po-
trzebnego do stopienia materiału dodatkowego oraz ener-
gii liniowej. Następuje to poprzez zmianę czasu trwania .
i wartości średnich części dodatniej i ujemnej przebiegu 
prądu przemiennego. Kontrolowane parametry przebiegu, 
umożliwiają prowadzenie stabilnego procesu spawania i 
uzyskiwanie dużej szybkości stapiania drutu. Pozwala to 
na zwiększenie wydajności i zmniejszenie ilości niezgod-
ności podczas spawania  pod topnikiem z użyciem łuku 
pojedynczego, łuków w układzie TwinArc oraz podczas 
pracy systemów wykorzystujących więcej niż dwa łuki. 
Tradycyjne pojmowanie i kalkulacja energii liniowej nie 
koreluje w pełni z wynikami własności mechanicznych 
uzyskanych dla takich przypadków kontroli procesu spa-
wania. Badania stopiwa pokazują różnice w udarności w 
zależności od sposobu regulacji przebiegu prądu.

Abstract
A Welding Engineer can optimize the percentage of 

energy that melts the filler metal with respect to the ove-
rall energy or heat input by modifying the positive and ne-
gative components of submerged arc welding.  Changes 
in frequency, offset and balance of the wave form allow 
high deposition processes to operate in a stable manner.  
This allows increased deposition rates and lower defect 
rates when using single arc, multi-arc or twin arc welding.  
When using these new waveforms, care must be taken 
to properly judge how adjustments will affect mechanical 
properties.  The traditional heat input equation (I x V x 60) 
/(travel speed) does not properly correlate to mechanical 
property results in these cases. 

Studies on B3 grade also reveal variation of impact 
toughness properties depending on the welding mode.

Loïc Verwaerde – Lincoln Electric Company na Europę,.
Rajeev Katiyar.– Lincoln Electric Company, USA.

W pierwszej części artykułu przedstawiono sposób regula-
cji przebiegu prądu zmiennego oraz jego wpływ na wydajność 
i kształt spoiny. W drugiej części analizie poddano związek po-
między parametrami a własnościami mechanicznymi stopiwa. 
Próby przeprowadzono na kombinacji topnika Lincolnflux 888 .
z drutem LNS151 (AWS A.5.17-97/A5.23-97: F8P6-EB3-B3)

.

Kontrola przebiegu prądu
zastosowana w źródle PW AC/DC 1000TM

Porównanie standardowego przebiegu 
prądu zmiennego i zaawansowanego 
przebiegu prądu w źródle PW AC/DC 1000TM

Tradycyjne źródło prądu zmiennego wytwarza prąd spa-
wania, którego przebieg ma następujące własności:
– sinusoidalny kształt,
– częstotliwość równą częstotliwości sieciowej, np. 50 Hz 

lub 60 Hz,
– wartości szczytowe części dodatniej i ujemnej przebiegu 

są takie same i związane z ustawionym natężeniem prą-
du spawania,

– czas trwania części dodatniej i ujemnej przebiegu jest taki 
sam.
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Technologia inwertorowa połączona z technologią kon-
troli przebiegu prądu pozwala uzyskać przebieg prądu .
zmiennego, który:
– ma prostokątny kształt i szybko przechodzi przez linię 

neutralną „0”,
– umożliwia regulację częstotliwości co jeden herc, w za-

kresie 10÷100 Hz,
– może mieć różny czas trwania  części dodatniej  i ujemnej 

przebiegu, regulowany w pewnym zakresie (balans),
– może mieć różne wartości średnie prądu dodatniego .

i ujemnego.

Analiza skutków 
wprowadzenia nowych parametrów spawania

Prostokątny przebieg prądu zmiennego
Dzięki prostokątnemu przebiegowi czas przejścia między 

częścią dodatnią i ujemną jest krótszy w niż czas przejścia 
dla przebiegu sinusoidalnego, co poprawia znacznie stabil-
ność łuku. 

Częstotliwość
Częstotliwość jest liczbą cykli przebiegu w danym czasie. 

Jest wyrażona w hercach (Hz) i oznacza liczbę całkowitych 
cykli przypadających na jedną sekundę (rys. 1).

Zaobserwowano, że regulacja częstotliwości może po-
prawić stabilność łuku, a także wpływa nieznacznie na wy-
dajność stapiania przy tym samym natężeniu prądu.
Wpływ częstotliwości na stabilność łuku

Wyższa częstotliwość prądu powoduje większą sztyw-
ność łuku, który jest mniej podatny na ugięcie. Regulacja 
częstotliwości może być stosowana do zwiększenia stabilno-
ści spawania podczas spawania w układach wielołukowych, 
zwłaszcza tam, gdzie drut elektrodowy podłączony jest do 
polaryzacji ujemnej prądu stałego DC-. 
Wpływ częstotliwości na wydajność stapiania

Wraz ze wzrostem częstotliwości przebieg prądu częściej 
przecina oś neutralną „0”, co oznacza, że liczba takich przejść 

Rys. 1. Częstotliwość
Fig. 1. Frequency

rośnie wraz z częstotliwością. Dlatego też duże zmiany czę-
stotliwości wpływają na ilość otrzymanego stopiwa przy takim 
samym natężeniu prądu. Zwiększenie częstotliwości powo-
duje nieznaczne zmniejszenie wydajności procesu spawania 
pod topnikiem (rys. 2).

Wpływ regulacji balansu
Balans jest formą regulacji opartej na kontroli czasu. 

Parametr ten pozwala kontrolować czas, w którym do drutu 
elektrodowego podłączane są prądy DC+ lub DC- przy za-
chowaniu takiej samej długości trwania całego cyklu. Regu-
lacja balansu pozwala zmienić przebieg prądu, co pokazano 
na rysunkach  3 i 4.

Przy nastawach większych wartości balansu (czas trwa-
nia części dodatniej przebiegu  jest większy niż ujemnej) cha-
rakterystyka łuku będzie zbliżona do uzyskiwanej przy użyciu 
DC +. Oznacza to, że dla danego natężenia prądu wtopienie 
będzie większe niż przy zastosowaniu prądu przemiennego, 
gdzie czasy trwania części dodatniej i ujemnej są takie same 
50/50%, lecz mniejsze niż przy polaryzacji dodatniej prądu 
stałego. Ponadto uzysk będzie większy niż przy polaryzacji 
dodatniej prądu stałego, lecz mniejszy niż dla symetrycznego 
przebiegu prądu przemiennego.

Zastosowanie mniejszych wartości balansu (czas trwania 
części dodatniej przebiegu jest mniejszy niż części ujemnej) 
spowoduje wytworzenie charakterystyki procesu spawania 
zbliżonej do uzyskiwanej przy użyciu prądu DC-. Oznacza to 
mniejsze wtopienie spoiny, lecz zapewnia osiągnięcie więk-
szej wydajności stapiania. 

Na rysunku 5 pokazano wpływ balansu na uzysk. Dzięki 
regulacji balansu można uzyskać nowe krzywe uzysku sto-
piwa w funkcji natężenia prądu. Ułatwia to przede wszyst-
kim kontrolę wydajności procesów spawania pod topnikiem. 
Parametr ten może być regulowany w sposób płynny nawet .

Rys. 2. Wpływ częstotliwości na współczynnik stapiania. Wyniki uzy-
skane przy użyciu drutu o średnicy 4 mm, oraz parametrach 600 A, 
32 V i 25 mm ESO
Fig. 2. Influence of frequency on the fusion factor. The results ob-
tained when using a solder wire of diameter of 4 mm, 600 A, 32 V i 
25 mm ESO

Rys. 3.  Niezrównoważony  przebieg prostokątny, balans ujemny 
(dla częstotliwości 60 Hz)
Fig. 3. Unbalanced rectangular wave form, negative balance (for fre-
quency of 60 Hz)

Rys. 4.  Niezrównoważony przebieg  prostokątny, balans dodatni
Fig. 4.  Unbalanced rectangular wave form, positive balance

Wpływ częstotliwości na współczynnik stapiania
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Częstotliwość

Szare pole to fragment części dodatniej dołączonej do części ujemnej

Zbalansowany przebieg prostokątny
Niezbalansowany przebieg prostokątny
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Ujemny niezbalansowany przebieg prostokątny
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Dodatni niezbalansowany przebieg prostokątny

1 cykl
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Rys. 8. Offset ujemny w AC/DC1000TM

Fig. 8. Negative offset in AC/DC1000TM

przebieg prostokątny - normalna krzywa
przebieg prostokątny - offset ujemny

1 cykl, 1/60s
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Rys. 5. Wpływ balansu na wydajność stapiania drutu elektrodowego 
(prędkość podawania drutu)
Fig. 5. Influence of balance on melting efficiency of welding electrode 
(feeding speed of welding electrode)

w czasie spawania i nie wpływa na wartość energii liniowej 
traktowanej w sposób klasyczny. Ponadto, w zależności od 
trybu pracy źródła do spawania pod topnikiem (kontrola stało-
prądowa CC lub stałonapięciowa CV), istnieje możliwość wy-
korzystania dwóch różnych efektów oddziaływania balansu.

Regulacja balansu przy stałoprądowym trybie pracy źródła
Stałoprądowy tryb pracy źródła (stałoprądowa regulacja 

łuku) oznacza, że źródło utrzymuje cały czas stałe natężenie 
prądu, a podajnik drutu nieustannie reguluje prędkość poda-
wania drutu w celu utrzymania stałego napięcia (rys. 6).

Przy takim trybie pracy energia liniowa jest utrzymywana 
na stałym poziomie niezależnie od balansu. Balans wpływa 
więc na wtopienie i stapianie drutu elektrodowego przy stałej 
energii liniowej. W tym przypadku obowiązują następujące 
zależności: natężenie prądu nie zależy od balansu, wydaj-
ność stapiania oraz wtopienia zależą od balansu. 

Regulacja balansu wpływa również na wielkość strefy 
wpływu ciepła. Ogólnie spawanie pod topnikiem z elektrodą 

Rys. 6. Regulacja prędkości po-
dawania drutu przy stałoprądo-
wej regulacji łuku
Fig. 6. Adjustment of feeding 
speed of welding electrode at 
DC arc adjustment

Rys. 7. Regulacja natężenia przy 
stałym napięciu łuku
Fig. 7. Adjustment of current 
strength at constant voltage

podłączoną do DC- powoduje powstawanie mniejszych stref 
wpływu ciepła niż w przypadku użycia DC+. Wynika to głów-
nie z tego, iż dla danej wartości natężenia prądu spawania 
wydajność stapiania jest dla DC- wyższa. Wykorzystując te 
informacje, w analogiczny sposób wytłumaczyć można wpływ 
balansu na rozmiar strefy wpływu ciepła.

Rola balansu przy stałonapięciowej regulacji łuku (tryb CV) 
Użycie stałonapięciowej regulacji oznacza, że prędkość 

podawania drutu nie ulega zmianie. Regulacja długości łuku 
następuje wskutek zmiany natężenia prądu (rys. 7).

Oznacza to, że wydajność stapiania drutu elektrodowe-
go będzie stała niezależnie od zastosowanego balansu. W 
tym przypadku obowiązywać będą następujące zależności: 
natężenie prądu, energia liniowa oraz wtopienie zależą od 
balansu, natomiast wydajność stapiania nie zależy od balan-
su. Małe wartości balansu przy stałonapięciowej kontroli łuku 
powodują zmniejszenie energii liniowej, stref wpływu ciepła 
oraz odkształceń bez zmiany wydajności stapiania.

Regulacja wartości średnich części dodatniej  
i ujemnej przebiegu prostokątnego prądu –  offset

Offset reguluje wartości średnie części ujemnej i do-
datniej przebiegu przez przesunięcie w stosunku do osi „0” 
(rys. 8). Zwiększenie offsetu powoduje wzrost średniej war-
tości natężenia prądu części dodatniej i jej zmniejszenie dla 
części ujemnej. Zmniejszenie offsetu powoduje zaś zwięk-
szenie wartości średniej natężenia prądu w części ujemnej .
i jej zmniejszenie w części dodatniej przebiegu.

Podobnie jak w przypadku balansu, przesunięcie przebie-
gu prądu (offset) wpływa na wtopienie i wydajność stapiania 
przy użyciu stałoprądowego trybu pracy źródła – zwiększenie 
offsetu zwiększa wtopienie i zmniejsza wydajność stapiania. 
Ponadto wpływa na wtopienie i energię liniową przy użyciu 
stałonapięciowego trybu regulacji łuku – zwiększenie offsetu 
powoduje wzrost wtopienia i energii liniowej.

Źródło zasilania Power Wave AC/DC 1000TM

Współczynnik natapiania (prędkość podawania drutu do A)
Elektroda o średnicy 3/32” Wolny wylot elektrody 1”

Równania

Stałe natężenie

Stałe napięcie

Natężenie [A]
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Wpływ nowych parametrów 
na własności mechaniczne

Własności mechaniczne stopiwa i spoiny zależą mię-
dzy innymi od ilości wprowadzonego ciepła. Duża ilość cie-
pła powoduje m.in. powstawanie struktur gruboziarnistych .
w metalu spoiny i w strefie wpływu ciepła. Dlatego własności 
mechaniczne (najczęściej wytrzymałość i udarność) często 
pogarszają się, jeżeli proces spawania prowadzony jest przy 
dużych wartościach energii liniowej.

Zmniejszenie prędkości spawania lub zwiększenie na-
tężenia prądu powoduje wzrost wartości energii liniowej. .
W obu przypadkach ilość stopiwa na jednostkę długości 
spoiny wzrasta. Wydajność stapiania pozostanie jednak 
bez zmian tylko podczas stosowania regulacji prędkości 
spawania, natomiast wzrost natężenia prądu powoduje już 
jej zwiększenie. Przy określonej wartości energii liniowej 
większość ciepła zużywana jest m.in. do: stapiania drutu 
elektrodowego, stapiania materiału podstawowego i topnika 
oraz nagrzewania materiału podstawowego. Oznacza to, że 
nawet w przypadku takiego samego wzrostu wartości ener-
gii liniowej, wywołanego zwiększeniem natężenia prądu lub 
zmniejszeniem prędkości spawania, ilość ciepła zużytego na 
topienie drutu elektrodowego i przeznaczonego na nagrzanie 
materiału podatkowego jest w tych przypadkach inne. Dlate-
go należy założyć, że własności mechaniczne spoiny i stref 
wpływu ciepła będą się też różnić.

Tradycyjna definicja energii liniowej nie uwzględnia uzy-
sku stopiwa (przy założonych parametrach prądowych i pręd-
kości spawania). Z tego powodu nie zawsze możliwe jest 
ustalenie zależności między energią liniową a własnościami .
mechanicznymi. W tradycyjnej technologii spawania pod topni-
kiem nie ma to tak dużego znaczenia, jak w przypadku nowych 
technik umożliwiających zmianę kształt przebiegu prądu.

.

Zmiana własności mechanicznych przy stałej 
energii liniowej i zmiennym uzysku stopiwa

Jeśli natężenie prądu, napięcie i prędkość spawania są 
stałe (stała energia liniowa), a balans i offset zmieniają się, 
widać, że nie ma zależności pomiędzy energią liniową a 
własnościami mechanicznymi, natomiast jest związek mię-
dzy ilością stopiwa a własnościami mechanicznymi.

Zależność między energią liniową 
a własnościami mechanicznymi

Na rysunku 9 przedstawiono zmiany wytrzymałości na 
rozciąganie spowodowane zmianą offsetu i balansu przy sta-
łym natężeniu i napięciu prądu oraz stałej prędkości spawa-
nia. Z wykresu wynika, że w tych przypadkach nie występuje 
zależność między energią liniową a własnościami mecha-
nicznymi. Pokazuje on również, że uzysk stopiwa ma wpływ 
na własności mechaniczne określane podczas próby rozcią-
gania.

Zależność między uzyskiem stopiwa 
a własnościami mechanicznymi

Jak przedstawiono na rysunku 10, istnieje silna zależ-
ność między własnościami mechanicznymi spoiny a ilością 
metalu spoiny. Zaobserwowano, że dla danej energii liniowej 
przy zmianie tylko istotnych parametrów przebiegu (balan-
su i offsetu) własności mechaniczne wzrastają liniowo wraz .
z ilością stopionego metalu. Mniejsze wartości offsetu i więk-
szy balans przebiegu prądu zmiennego pomagają w jedno-
czesnym uzyskaniu większej ilości stopiwa i wytrzymałości 
na rozciąganie spoiny (przy stałym natężeniu, napięciu, 
prędkości spawania i wolnego wylotu elektrody). Następuje 
to prawdopodobnie wskutek zużycia znacznych porcji energii 
na stapianie drutu elektrodowego.

Rys. 9. Zależność pomiędzy granicą wytrzymałości na rozciąganie 
i granicą plastyczności  a energią liniową przy zmiennych przebie-
gach
Fig. 9. Tensile strength boundary and yield point-line energy relation 
at changeable wave forms

Rys. 10. Zależność wytrzymałości na rozciąganie od objętości stopi-
wa przy zmiennych przebiegach prądu i zmiennej energii liniowej
Fig. 10. Tensile strength-weld metal volume relation at changeable 
current wave forms and changeable line energy

Zmiana własności mechanicznych spoiny przy 
jej stałych wymiarach i zmiennej energii liniowej

Jeśli natężenie prądu i napięcie są stałe, a prędkość 
spawania jest zmieniana tak, aby uzyskać jednakowe wy-
miary spoiny przy takich samych zmianach balansu i offsetu, 
można zaobserwować zależności pomiędzy energią liniową .
a własnościami mechanicznymi, natomiast brak jest zależno-
ści pomiędzy objętością uzyskanego stopiwa a własnościami 
mechanicznymi.

Zależność między energią liniową 
a własnościami mechanicznymi

Na rysunku 11 pokazano, że najlepsze własności wytrzy-
małościowe osiąga się przy najmniejszej wartości energii li-
niowej przy najwyższej prędkości spawania. wymiar spoiny 
nie ulega zmianie, więc energia liniowa ma najniższą war-
tość jeśli balans i offset są ustawione tak, aby maksymal-
nie zwiększyć ilość stopionego metalu. Jak zaobserwowano 
wcześniej, odpowiednie nastawy balansu i offsetu pomagają 
uzyskać lepsze własności mechaniczne złącza.

Wyniki dla przekroju IX przebiegu (energia liniowa) dla źródła prądu AC/DC. Wszystkie płytki 
wykonano przy tym samym natężeniu, napięciu i prętkości posuwu.
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Rys. 11. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a ener-
gią liniową przy zmiennych przebiegach prądu i stałych wymiarach 
spoiny
Fig. 11. Tensile strength-line energy relation at changeable current 
wave forms and constant dimension of a weld

Zależność między ilością metalu spoiny
a własnościami mechanicznymi

Nie zaobserwowano żadnej zależności między wymiarem 
spoiny a własnościami mechanicznymi przy zmiennej ener-
gii liniowej (spowodowanej różnicami prędkości spawania 
i stałym wymiarem spoiny). Potwierdza to wyjątkowo niska 
wartość R2 (współczynnika korelacji) (rys. 12). W zależności 
od sposobu przeprowadzenia prób porównawczych (zacho-
wanie stałej energii liniowej lub stałego wymiaru spoiny), ten-
dencja zmian własności mechanicznych może być powiąza-
na z energią liniową lub z ilością uzyskanego stopiwa.

Wartość energii liniowej potrzebna 
do uzyskania 1 kg stopiwa: propozycja 
nowej uniwersalnej jednostki powiązanej 
z własnościami mechanicznymi spoiny

Zaobserwowano wyrażną zależność między własnoś-
ciami mechanicznymi spoiny a ilością ciepła zużytą na kilo-
gram stopiwa wytworzonej spoiny. Najważniejszą zaletą tej 
jednostki jest jej związek z własnościami mechanicznymi 
spoiny, zarówno w przypadku badań prowadzonych przy kry-
terium zachowania stałej energii liniowej, jak i przy próbach 
polegających na utrzymaniu stałych wymiarów ściegu. Do-
tychczas nie było metody pozwalającej ocenić wpływ zmian 
przebiegu prądu na własności mechaniczne. Jest to próba 
oceny, czy balans i offset wpływają na własności mechanicz-

Rys. 12. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a ilością 
stopiwa przy zachowaniu stałego wymiaru ściegu
Fig. 12. Tensile strength-amount of weld metal at keeping constant 
dimension of a run

Rys. 13. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a ener-
gią liniową na kilogram stopiwa przy zmiennych przebiegach prądu .
i stałej energii liniowej
Fig. 13. Tensile strength-line energy per kilogram of weld metal rela-
tion at changeable current wave forms and constant line energy 

ne. Uwzględniając różnice w ilości uzyskiwanego stopiwa 
podczas spawania przy użyciu polaryzacji dodatniej i ujem-
nej, można powiedzieć, że tak.

Na rysunkach 13 i 14 przedstawiono najwyższą wytrzy-
małość na rozciąganie, uzyskiwaną dla najmniej wartości 
energii liniowej odniesionej do jednostki masy stopiwa.

Wpływ prądu przemiennego 
na udarność odkładanego 
materiału dodatkowego B3

Udarność stopiwa może ulegać znacznym zmianom w 
zależności od miejsca umieszczenia karbu. Jest ona za-
zwyczaj większa w przypadku umieszczenia karbu w strefie 
wpływu ciepła.

Wiemy również, że energia liniowa wpływa na udarność, 
lecz do tej pory nie jest znany wpływ metoda spawania na 
właściwości mechaniczne złacza. Uzyskanie dużych warto-
ści udarności przy niskiej temperaturze zwykle nie jest priory-
tetem dla nabywców stali odpornych na pełzanie oraz mate-
riałów dodatkowych, takich jak B3 (tabl. I).

Jednakże taki problem powstaje w przypadku zbiorni-
ków ciśnieniowych, które muszą być częściowo wyłączone 
podczas prowadzenia prac naprawczych i remontowych w 
obszarach arktycznych. W celu dokładniejszej oceny wpły-

Rys. 14. Zależność między wytrzymałością na rozciąganie a energią 
liniową odniesioną do jednostki masy stopiwa przy zmiennych prze-
biegach prądu i stałym wymiarze spoiny
Fig. 14. Tensile strength-line energy referred to weld metal mass unit 
at changeable current wave forms and constant dimension of a run 
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Numer 
płyty 

testowej

Rodzaj 
prądu

Natęże-
nie
A

Napię-
cie
v

Prędkość 
spawania
cm/min

Energia
.liniowa
kJ/cm

1 DC+ 525 28 40,5 2,2

2 AC 650 32 57 2,2

wu przebiegu prądu zmiennego na udarność wykonano dwa 
testy stopiwa z użyciem materiału dodatkowego B3.

Parametry spawania z polaryzacją dodatnią prądu stałe-
go i prądu przemiennego różnią się nieznacznie (natężeniem 
prądu, prędkością spawania), co ma umożliwić otrzymanie 
ściegów o takich samym wymiarach (rys. 15).

Skład chemiczny stopiwa
Zaobserwowano znaczne zmiany w zawartości węgla 

oraz pierwiastków odtleniających. Zawartość węgla w spoi-
nie wykonanej przy zastosowaniu prądu przemiennego była 
o 0,02% wyższa niż w przypadku stopiwa uzyskanego po 
spawaniu z użyciem polaryzacji dodatniej prądu stałego. Za-
wartość manganu i krzemu była o 0,1% niższa w płycie 2 
niż 1. Można to wyjaśnić mniejszym zużyciem topnika przy 
użyciu prądu zmiennego.

Mikrostruktura
Nie zaobserwowano większych różnic pomiędzy mikro-

strukturami różnych stref wpływu ciepła. Mikrostruktura stopi-
wa po spawaniu z użyciem prądu przemiennego jest jednak 
bardziej drobnoziarnista, niż uzyskana po spawaniu na pola-
ryzacji dodatniej prądu stałego. Te różnice oczywiście znaj-
dują odzwierciedlenie w wynikach pomiarów udarności.

Tablica I. Wpływ parametrów spawania na udarność
Table I. Influence of welding parameters on impact strength

Rys. 15. Mikrostruktura: a – spoiny zespawany prądem zmiennym,.
b –  spoiny zespawanej prądem stałym dodatnim
Fig. 15. Microstructure: a – weld welded with alternating current,.
b – weld welded with positive direct current

Rys. 16. Udarność w zależności od umieszczenia karbu i użytego 
prądu
Fig. 16. Impact strength-point of notch placing relation and current 
used

Udarność
Próbki poddano badaniom w temperaturze –30°C. Wyni-

ki badań spoiny wykonanej przy użyciu  DC+ potwierdzają 
znacznie wyższą udarność dla strefy wpływu ciepła niż dla 
materiału podstawowego.

Inaczej jest w przypadku spoiny wykonanej przy użyciu 
prądu przemiennego. Dla tej spoiny udarność była stała, nie-
zależnie od miejsca umieszczenia karbu.
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Udarność w zależności od umieszczenia karbu i rodzaju użytego prądu

podgrzany obszar materiał 
podstawowy

prąd stały dodatni

podgrzany obszar materiał 
podstawowy

prąd zmienny

Wnioski
Spawanie łukowe pod topnikiem z użyciem zmiennych 

przebiegów prądu jest skutecznym sposobem na zwięk-
szenie wydajności i kontrolowanie własności mechanicz-
nych stopiwa oraz stref wpływu ciepła. Przy spawaniu łu-
kowym pod topnikiem z użyciem zmiennych przebiegów 
prądu może być konieczne zastosowanie nowych metod 
pomiaru energii liniowej, tak aby przewidzieć wpływ zmian 
przebiegu prądu na stopiwo i strefę wpływu ciepła.

Jak pokazano na przykładzie stali odpornej na pełza-
nie spawanej topnikiem 888, drutem LNS151, przy uży-
ciu źródła zasilania Power Wave AC/DC 1000TM,.nie. tyl-
ko źródło prądu może pomóc w zwiększeniu wydajności. 
Odpowiednie wykorzystanie parametrów spawania może 
również wpływać napolepszenia własności mechanicz-
nych i/lub udarności przy użyciu standardowych materia-
łów dodatkowych.

z angielskiego tłumaczyła Anna Rogowska  

Konferencje, targi i seminaria
planowane we wrześniu 2009

Opracowano na podstawie informacji nadesłanych do redakcji 

3 września, Gdańsk

14. Spotkanie Spawalników Wybrzeża
organizator: Linde Gaz Polska, KTMM i Politechnika Gdańska,.
e-mail: jacek.walczak@pl.linde-gas.com

10 września, Szczecin
8. Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny .
i Linde Gaz Polska,
e-mail: piotr.gebala@pl.linde-gas.com

14-19 września, Essen

Essen Welding Show,.
organizator: Messe Essen Gmbh,
e-mail: visitor@essen-welding.com

14-19 września, Essen
Wyjazd na Targi Spawalnicze do Essen oraz wycieczka 
techniczna do firmy CLOOS
organizator: Polskie Towarzystwo Spawalnicze
e-mail: zygmunt.bienias@esab.pl

21-23 września, Szklarska Poręba

II Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego.
pod hasłem „Matalizacja w przemyśle - dziś i jutro”
e-mail: biuro@euromat.pl


