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ANALIZA JAKOŚCI SPAWANIA LASEROWEGO RÓŻNOIMIENNYCH STALI  

ODPORNYCH NA KOROZJĘ  

 

W artykule przedstawiono powiązanie charakteru mikrostruktury różnoimiennych złączy spawanych laserowo z podsta-

wowymi właściwościami mechanicznymi. Do badań zastosowano stal austenityczną 1.4301 oraz ferrytyczną 1.4509 w postaci 

blachy o grubości 1,2mm. W badaniach właściwości mechanicznych określono rozkład mikrotwardości w obrębie złącza, oraz 

wytrzymałość na rozciąganie wykonanych próbek. Przedstawiono podstawowe problemy, które mogą wystąpić podczas spa-

wania, związane ze zmianami struktury metalograficznej w obszarze materiału rodzimego – SWC- spoiny. Przedstawiono 

wstępną ocenę struktury połączeń spawanych  w oparciu o skład chemiczny łączonych stali i wykres Scheafflera 

 

WSTĘP 

Spawanie laserowe jest jedną z metod spajania polegającą na 
stapianiu obszaru styku łączonych przedmiotów ciepłem otrzyma-
nym w wyniku doprowadzenia do tego obszaru wiązki światła lase-
rowego, o bardzo dużej gęstości mocy, sięgającej 1011 W/cm 2. 

Laserem można spawać zarówno materiały o wysokiej tempe-
raturze topienia, jak i o wysokiej przewodności cieplnej. Ze względu 
na niewielki obszar oraz krótki, sterowalny czas topienia może on 
łączyć nawet część tworzyw, które zwykle nie poddają się spawa-
niu. Bardzo duże gęstości mocy wiązki laserowej zapewniają, że 
energie liniowe spawania są na poziomie minimalnych energii wy-
maganych do stopienia złącza, a strefa wpływu ciepła i strefa sto-
pienia są bardzo wąskie w przeciwieństwie do metod łukowych czy 
plazmowych. Jednocześnie odkształcenie złączy jest tak małe, że 
spawane przedmioty mogą być wykonywane na gotowo, a po spa-
waniu nie jest wymagana dodatkowa obróbka mechaniczna. W 
przypadku spawania laserem nie jest potrzebna próżnia, ponieważ 
wiązka bez przeszkód przenika przez powietrze. Jednak przez to 
spoina jest narażona na zanieczyszczenia i wymagane jest stoso-
wanie obojętnych gazów ochronnych. 

Przy łączeniu elementów stalowych o grubości poniżej 1 mm 
lub elektroniki stosowane jest spawanie kondukcyjne (Laser Con-
ducting Welding). Ciepło dostarczane na powierzchnię metalu przez 
wiązkę laserową o gęstości mocy ok. 1 kW/mm2 przenika w głąb 
materiału zgodnie z prawem przewodnictwa cieplnego, powodując 
jego przetopienie bez odparowania (rys. 1) [1]. 

Tam gdzie wymagane są duże głębokości spawania lub jedno-
czesne zgrzewanie kilku warstw materiału stosowana jest metoda 
spawania kapilarnego. Technologia ta wymaga użycia wiązki lase-
rowej o gęstości mocy powyżej 10 kW/mm2. Tak silne skupienie 
światła powoduje topienie i parowanie metalu, które prowadzi do 
utworzenia wąskiego, głębokiego jeziorka z kapilarą [1]. 

Wiązka laserowa tworzy gładką spoinę, która nie wymaga szli-
fowania czy też dodatkowej obróbki wykańczającej. Przewodność 
cieplna materiału ogranicza głębokość spoiny. Jeśli ciepło nie jest w 
stanie wystarczająco szybko rozproszyć się w materiale, temperatu-
ra miejscowo wzrasta powyżej temperatury parowania, a głębokość 
spawania wzrasta przechodząc do spawania z tak zwaną głęboką 
penetracją.  

 

 
Rys. 1. Spawanie laserowe kondukcyjne [1]: 1 - strefa płynnego 
metalu (jeziorko), 2 - spoina, 3 - wiązka lasera, 4 - kierunek posuwu, 
5 - materiał 

 
Cienkościenne konstrukcje blaszane są powszechnie stoso-

wane w wielu branżach. Zazwyczaj są to przeróżnego rodzaju 
konstrukcje samonośne lub obudowy urządzeń. Elementy te mogą 
być wykonane z różnych gatunków stali niskowęglowej, stali niesto-
powej, stali nierdzewnej czy niektórych metali kolorowych. W wielu 
przypadkach elementy muszą być ze sobą połączone tak, aby 
zapewnić odpowiednią sztywność konstrukcji, a także szczelność. 
Jednak sam proces spawania materiałów o niewielkiej grubości nie 
jest łatwy, szczególnie w przypadku łączenia materiałów różnoi-
miennych.  

W przypadku zastosowania klasycznych metod łukowych ist-
nieje duże niebezpieczeństwo pojawienia się wad spawalniczych i 
technologicznych jak na przykład przepalenia, wycieki, niepełne 
przetopy w spoinie oraz stosunkowo duże odkształcenia elementów 
spowodowane  nadmierną ilością ciepła wprowadzonego do mate-
riałów łączonych. Zaś w przypadku materiałów różnoimiennych 
zróżnicowana przewodność cieplna materiału może sprzyjać dodat-
kowym odkształcaniem elementów. Różnice przewodności cieplnej 
są bardzo wyraźne i wynoszą w przypadku  stali wysokostopowej 
ferrytycznej 24,4÷26,3W/(m·K), stali austenitycznej 18,7÷22,8 
W/(m·K), stali duplex 16,2÷19,0W/(m·K) [2]. 
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Spawanie laserowe blach cienkościennych można przyrównać 
jedynie do spawania łukowego TIG, ponieważ obie metody mają 
kilka wspólnych cech jak choćby możliwość łączenia materiałów o 
niewielkiej grubości bez dodawania dodatkowego materiału (topie-
nie krawędzi) czy też stosowanie obojętnych gazów osłonowych. 
Spawanie TIG jest jednym z podstawowych procesów stosowanych 
do wytwarzania konstrukcji, zwłaszcza ze stali wysokostopowych. 
Metodę tę stosuje się do wykonywania połączeń w szerokim zakre-
sie grubości łączonych elementów od dziesiątych części milimetra 
do nawet kilkuset [3, 4, 5]. 

Jedną z wielu zalet spawania wiązką światła w porównaniu ze 
spawaniem łukowym jest niewielka strefa wpływu ciepła. Strefa ta, 
zwana SWC to część złącza, w której nastąpiły zmiany strukturalne 
w wyniku oddziaływania ciepła spawania. Zmiany mikrostruktury  
i właściwości SWC są wynikiem przemian alotropowych, przemian 
fazowych oraz sieci krystalograficznej. W metalu nagrzanym powy-
żej pewnej charakterystycznej dla niego temperatury następuje 
rozrost ziaren i jest on tym większy, im większa jest temperatura 
oraz dłuższy czas jej oddziaływania. W procesie nagrzewania, w 
niektórych materiałach mogą wystąpić procesy wydzieleniowe 
chociażby węglików metali oraz tworzenia faz międzymetalicznych. 
Wielkość SWC zależy przede wszystkim od metody oraz techniki 
spawania. Zasięg zmian struktury złącza po spawaniu laserowym 
jest niewielki i jest zasługą skupienia mocy wiązki na niewielkim 
obszarze, a przez to też niewielkiej objętości przetopionego materia-
łu. Szerokość spoiny zawiera się w przedziale 0,2 do 13 mm [3]. 

W przeciwieństwie do metod łukowych spawanie laserowe cha-
rakteryzuje bardzo dobra spawalność metalurgiczna. Za pomocą 
wiązki można spajać prawie bez ograniczeń wiele grup stali oraz 
metale kolorowe.  

Spawanie wiązką laserową może być kilkukrotnie szybsze od 
TIG z powodu większych prędkości spawania oraz ograniczeniu 
obróbek wykańczających, w szczególności pominięcie prostowania 
elementów spowodowanych przez odkształcenia i naprężenia spa-
walnicze czy też samo czyszczenie spoin. 

Kolejnymi zaletami spawania laserowego jest jakość połącze-
nia oraz powtarzalność jaką nie zawsze można uzyskać przy spa-
waniu łukowym. Do właściwości spawania laserowego możemy 
zaliczyć łatwą obsługę urządzeń, ograniczenie szkodliwego wpływu 
oddziaływania na obsługę i środowisko.  

Spawalność materiałów. Podczas procesu spawania zacho-
dzi wiele procesów wpływających na stopień jednorodności składu 
chemicznego, strukturę, stopień odkształcenia plastycznego, stan 
naprężeń, które z kolei wpływają na spawalność materiału.  

Niedostateczna spawalność objawia się pękaniem spoiny lub 
materiału rodzimego podczas spawania, w czasie stygnięcia spoiny 
lub podczas eksploatacji spawanej części. Główną przyczyną po-
wstawania pęknięć mogą być zarówno wady materiałowe spoiny 
takie jak tlenki, wtrącenia żużla, pęcherze ale i wady materiału 
rodzimego oraz zmiany w strefie wpływu ciepła.  

O spawalności decydują: czynniki metalurgiczne (materiałowe), 
czynniki konstrukcyjne, czynniki technologiczne (operatywne). 

Spawalność stali odpornych na korozję. Stale odporne na 
korozję wysokostopowe ze względu na zróżnicowaną strukturę, 
właściwości fizycznych posiadają bardzo zróżnicowaną zdolność do 
spawania (tabela 1). 

Połączenia różnoimienne stali odpornych na korozję mają za-
stosowanie w budowie chemikaliowców, aparatury i instalacji che-
micznych, siłowniach parowych itp. W różnoimiennych złączach stali 
austenitycznej i ferrytycznej w obrębie złącza, struktura w sposób 
ciągły zmienia się od austenitycznej poprzez obszar dwufazowy do 
struktury ferrytycznej. Nie do uniknięcia jest więc w złączu różnoi-
miennym tych stali wystąpienie sytuacji strukturalnej niekorzystnej z 

punktu widzenia połączeń stali duplex. Do problemów zalicza się 
możliwość powstawania pęknięć gorących, konieczność utrzymania 
optymalnej relacji ilościowej ferrytu i austenitu oraz możliwość wy-
stąpienia fazy σ – FeCr [4].   

 
Tab. 1. Spawalność stali odpornych na korozję [3] 

Rodzaj stali Możliwe wady 
Wpływ wad na 

złącze 
Spawalność 

Cr –  
martenzytyczne 

podhartowania, 
naprężenia struktu-

ralne 

pęknięcia na 
zimno 

bardzo ograni-
czona spawal-

ność 

Cr –  
ferrytyczne 

rozrost ziaren, 
wydzielenia węgli-

ków 

pęknięcia na 
zimno, korozja 

ograniczona 
spawalność 

Cr-Ni  
z miękkim 

martenzytem 

naprężenia struktu-
ralne 

pęknięci na 
zimno 

stosunkowo 
dobra spawalność 

Cr-Ni-Mo 
austenityczno-

ferrytyczne 

rozrost ziaren, 
wydzielenia, ferryty-

zacja 

korozja, 
kruchość, 

pęknięcia na 
zimno 

dobra spawalność 

Cr-Ni-Mo 
austenityczne 

eutektyki, wydziele-
nia węglikowe, 

wydzielenia fazowe 

pęknięcia na 
gorąco, koro-
zja, kruchość 

bardzo dobra 
spawalność 

 
Przy wykonywaniu połączeń spawanych różnoimiennych nale-

ży jednak pamiętać o pewnych osobliwych cechach stali austeni-
tycznych i ferrytycznych.  

Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali austenitycznej jest 
o ok. 50% wyższy niż w stali o strukturze ferrytycznej, co sprzyja 
powstawaniu odkształceń i naprężeń szczątkowych. Również  
przewodność cieplna stali austenitycznych może osiągać niższe 
wartości o ok. 60%, w wyniku czego ciepło koncentruje się w strefie 
spawania [5]. 

Stale austenityczne są ponadto skłonne do pęknięć na gorąco 
podczas krystalizacji. Temu niekorzystnemu zjawisku, obniżające-
mu własności mechaniczne spoiny zapobiega się poprzez odpo-
wiednie modyfikacje składu chemicznego stopiwa, zapewniające 
uzyskanie do 10% ferrytu w spoinie. Jednak przy dłuższej ekspozy-
cji na działanie temperatury między 550oC a 900oC może pojawić 
się kruchość z powodu rozkładu ferrytu z utworzeniem kruchej fazy 
[6]. 

O końcowych właściwościach złącza może  decydować stopień 
wymieszania materiału rodzimego i jego struktura. Zależy ona od 
typu połączenia, sposobu ukosowania krawędzi oraz od parametrów 
spawania. Stopień wymieszania można wyznaczyć poprzez spek-
tralną analizę składu chemicznego spoin po wykonaniu złącza albo 
obliczać z zależności geometrycznych na przekroju złącza [ 7, 8]. 

Wykres Schaefflera pozwala przewidywać, jakie struktury mogą 
wystąpić w strefie przejściowej spoiny. Wykres ten ułatwia przewi-
dywanie czy w stopiwie występują kruche struktury albo, czy istnieje 
niebezpieczeństwo pęknięcia, oraz wrażliwości na pękanie zimne i 
gorące a tym samym czy jest możliwe przeciwdziałanie tym niepo-
żądanym zjawiskom przez stosowanie właściwej technologii spawa-
nia lub przez dobór odpowiedniego spoiwa (rys. 2) [5, 9]. 

W wykresach  tego typu wpływ pierwiastków ferrytotwórczych 
jest zwykle ujęty w wyrażeniu na równoważnik Cr, a austenitotwór-
czych w wyrażeniu na równoważnik Ni. Wykresy przedstawiają 
obszary występowania poszczególnych mikrostruktur we współ-
rzędnych: równoważnik Cr na osi odciętych i równoważnik Ni na osi 
rzędnych. Rysunek 2 przedstawia możliwe do wystąpienia wady 
połączeń powiązane z powstałą strukturą. 
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Rys. 2. Wykres Scheafflera z zaznaczonymi obszarami kruchości 
oraz wrażliwości na pękanie zimne i gorące [9] 

1. BADANIA WŁASNE I ANALIZA WYNIKÓW 

1.1. Zakres badań i zastosowany materiał 

Do badań zastosowano próbki wykonane z dwóch rodzajów 
materiałów: stali stopowej austenitycznej chromowo-niklowej 1.4301 
(AISI 304) oraz stali stopowej ferrytycznej chromowej 1.4509 (AISI 
441). Procentowy skład chemiczny obu materiałów został przedsta-
wiony w tabeli 2, a właściwości mechaniczne w tabeli 3. 

Stal 1.4509 jest w pełni ferrytyczna, zawiera pierwiastki stopo-
we takie jak tytan i niob, które minimalizują możliwość powstania 
korozji międzykrystalicznej oraz azot intensyfikująca kruchość. 
Domieszki tych pierwiastków powodują że stal jest lepiej spawalna 
niż inne podobne stale ferrytyczne, nie mniej jest ograniczona głów-
nie przez rozrost ziarna w strefie wpływu ciepła (SWC). Stale ferry-
tyczne tego typu są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle ze 
względów ekonomicznych, ponieważ nie zawierają drogiego niklu 
jednocześnie spełniając kryteria nierdzewności. 

Stal 1.4301 to jedna z najpopularniejszych stali wysokostopo-
wych austenitycznych (niemagnetyczna) o podwyższonej odporno-
ści na korozję. Ma doskonałe właściwości plastyczne. Stal ta w 
przeciwieństwie do 1.4509 ma mniej pierwiastków stabilizujących, a 
zawartość tytanu zwiększa liczbę ziaren równoosiowych.  

 
Tab.2. Procentowy skład chemiczny materiałów użytych  

do wykonania próbek [10, 11] 

Materiał 
Ferytyczna  (F) 
1.4509/441  [%] 

Austenityczna (A) 
1.4301/304  [%] 

C (węgiel) 0,011 0,023 

Cr (chrom) 18 18,12 

Si (krzem) 0,49 0,44 

Ni (nikiel) 0,2 8,01 

Mn (mangan) 0,45 1,23 

P (fosfor) 0,031 0,033 

S (siarka) ≤ 0,001 0,002 

N (azot) 0,026 0,038 

Ti (tytan) 0,15 - 

Nb (niob) 0,39 - 

 
 
 
 
 
 

Tab. 3. Właściwości mechaniczne stali przeznaczonych  
do badań [10, 11] 

Materiał Ferrytyczna  
(F) 1.4509 

Austenityczna (A) 
1.4301 

Granica wytrzymałości 
Rm [MPa] 

430 ÷ 630 540 ÷ 750 

Granica plastyczności 
Re [MPa] 

17,5-18,5% 230 

Wydłużenie A [%] 18 max. 1% 

 
Do badań zostały przygotowane próbki wycięte z  blach obu 

gatunków o grubości 1,2 mm i wymiarach 150x300mm, spawanych 
bokami o długości 300mm.  

Próbki zostały przygotowane tak aby możliwe było pospawanie 
ich doczołowo "na styk" metodą  kondukcyjną.  Rodzaje próbek oraz 
ich oznaczenia, które będą wykorzystywane w opisach w dalszej 
części pracy przedstawione są w tabeli 4. 

 
Tab. 4. Rodzaje i oznaczenia próbek po spawaniu 

Lp. 
Oznaczenie 

próbki 
Rodzaj użyte-
go materiału 

Metoda spawania /parametry  

1 F-F 1.4509 
 Spawanie laserem 

 Moc: 1300 W 

 Posuw: 0,012 m/s 

 Fokus: 2 mm 

 Gaz osłonowy: argon 

 Ogniskowanie wiązki na 
powierzchni 

2 A-A 1.4301 

3 F-A 
1.4301  
 1.4301 

1.2. Technologia przygotowania próbek  

Za względu na konieczność otrzymania minimalnej i jednako-
wej szerokości szczeliny przy spawaniu laserowym próbki zostały 
wycięte przy pomocy lasera światłowodowego (fiber) firmy KIMLA.  

Spawanie doczołowe wykonano metodą kondukcyjną przy po-
mocy systemu do spawania laserowego TruLaser Robot 5020 firmy 
Trumpf. Główne komponenty systemu to urządzenie laserowe ze 
światłowodem, robot, optyczny układ obróbki (głowica optyczna), 
jednostki pozycjonujące i kabina ochronna.  

Robot KUKA HR30HA posiada standardowy układ sterowania, 
który zawiera moduły oprogramowania do spawania laserowego. 
Robotem i jednostkami pozycjonującymi, agregatem oraz optycz-
nym układem obróbki (rys.3) steruje się za pomocą ręcznego urzą-
dzenia obsługowego tak zwanego „teach pendanta”. Źródło wiązki 
stanowi laser na ciele stałym Nb:YAD zbudowany w technologii 
dyskowej - TruDisc 2002. Stanowisko realizujące spawanie przed-
stawiono na  rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Stanowisko do spawania laserowego: 1 - pozycjoner, 2 - 
głowica (układ ogniskujący), 3 – robot, 4 - szafa sterownicza lasera, 
5 - szafa sterownicza robota 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1134 AUTOBUSY 12/2017 
 

1.3. Ocena jakości spoin 

Spawalność materiałów użytych do badań. Przy oblicze-
niach równoważnika węgla służącego do oceny spawalności, naj-
częściej wykorzystywany jest wzór (1), który jest zalecany przez 
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa: 

 

             (1) 
Dla obu gatunków materiałów, ze wzoru (1), został obliczony 

równoważnik węgla CE który wyniósł odpowiednio: 
– dla stali ferrytycznej (F) 1.4509 CE=0,362; 
– dla stali austenitycznej (A) 1.4301 CE=0,418, 

Obliczone wartości równoważników  pozwalają potwierdzić 
spawalność obu materiałów. 

Wykorzystano również wykres Scheafflera (rys.4) przedstawia-
jący obszary występowania poszczególnych mikrostruktur we 
współrzędnych: równoważnik Cr na osi odciętych i równoważnik ni 
na osi rzędnych, umożliwiających przewidywanie mikrostruktur 
spoiny na podstawie jej składu chemicznego. Stosowane są również  
wykresy WRC-1992, których zaletą jest uwzględnianie udziału azotu 
w tworzeniu struktur [13, 14]. 

Analizę mikrostruktury połączenia stali ferrytycznej i austeni-
tycznej przedstawiono na rysunku 4. 

Wykorzystując metodę graficzną z wykresem Scheafflera do-
datkowo określono  spawalność połączenia stali ferrytycznej ze 
stalą austenityczną. Przyjmiemy założenie, że podczas spawania 
dwóch różnoimiennych materiałów bez materiału dodatkowego ich 
udział procentowy w osi spoiny jest równy, czyli po 50%. Otrzymany 
punkt na w/w odcinku określa skład fazowy wymieszanych materia-
łów podstawowych, dla przypadku spawania bez materiału dodat-
kowego. Na podstawie składu chemicznego próbek, przy pomocy 
wzorów umieszczonych na rysunku 4, obliczono równoważnik 
chromu RCr oraz równoważnik niklu RNi obu gatunków stali a na-
stępnie na wykresie Scheafflera (rys. 4) wyznaczono punkt (50%) 
składu fazowego spoiny. Punkt w połowie odcinka linii łączącej 
punkty odpowiadające łączonym przez spawanie stalom odpowiada 
równemu udziałowi poszczególnych stali w spoinie (równemu roz-
cieńczeniu). Punkt ten można przyjąć za skład syntetyczny materia-
łów łączonych. 

 

 
Rys. 4. Wykres Scheafflera dla próbki F-A (wartości obliczonych 
równoważników: chromu dla stali ferrytycznej 19,63 i niklu 0,76; dla 
stali austenitycznej równoważnik chromu 18,78 i niklu 9,32) [12, 13, 
14] 

 

Podczas krzepnięcia spoiny, oraz w SWC, w materiale rodzi-
mym ze względu na gradient temperatury występują strefy częścio-
wego wymieszania decydujące o zróżnicowanej strukturze, a także 
właściwości. Zgodnie z wykresem Schaefflera w połączeniu spawa-
nym w strefie częściowego wymieszania może wystąpić ferryt, 
martenzyt i austenit. Odnosząc to do zaznaczonych obszarów 
kruchości na rysunku 2 oznacza to możliwość wystąpienia kruchości 
na zimno oraz rozrostu ziaren. 

Ocena spoin metodami nieniszczącymi. Przy badaniu wizu-
alnym próbek zostały spełnione wymagania normy PN-EN 970 
"Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne". Oględzin spoin dokonano okiem nieuzbrojonym przy 
świetle naturalnym i natężeniu oświetlenia na powierzchni badanej 
480lx.  Badania wizualne nie wykazały niezgodności spawalniczych. 

Próbki zostały zbadane również pod kątem nieciągłości mate-
riału typu pęknięcia i przyklejenia, które są trudne do wykrycia pod-
czas badania VT. Do tego celu wybrana została metoda penetracyj-
na PT, a badania zostały przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm PN-EN 571-1 "Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - 
zasady ogólne", oraz PN-EN ISO 1289 "Badania nieniszczące 
złączy spawanych - Poziomy akceptacji".  

Do badań zostały użyte materiały: 
– zmywacz SPAWCHEM PN-EN 571-1 II Cd-Ad  
– penetrant SPAWCHEM PN-EN 571-1 II Cd-Ad  (kolor czerwony) 
– wywoływacz SPAWCHEM PN-EN 571-1 II Cd-Ad   

Badania penetrantem nie wykazały żadnych nieciągłości po-
wierzchniowych w spoinach typu pory, przyklejenia, pęknięcia. 
Dalsza obserwacja metalograficzna mikrostruktury spoin i SWC 
badanych próbek również potwierdza  brak występowania wad 
złączy spawanych typu pęknięcia, przyklejenia, pęcherze. 

Ocena spoin metodami niszczącymi. Połączenia spawane 
zostały poddane statycznej próbie rozciągania przy pomocy maszy-
ny wytrzymałościowej LFM100. Badania wytrzymałościowe oraz 
próbki zostały wykonane zgodnie z wymaganiami  polskiej normy 
PN-EN 10002-1+AC1:1990 "Metale - Próba rozciągania - Metoda 
badania w temperaturze otoczenia". 

Próbki 5-ciokrotne zostały wycięte przy pomocy lasera światło-
wodowego (fiber) z wcześniej pospawanych i poddanych badaniom 
nieniszczącym próbek oraz z materiału surowego. Miejsce wycięcia 
próbek przedstawiono na rysunku 5. Do badań wykorzystano po 
cztery próbki wycięte z materiału rodzimego, stali austenitycznej i 
ferrytycznej. Wyniki pomiarów przedstawione są w tabeli 3. 

 

 
Rys. 5. Sposób wycięcia próbek pięciokrotnych do próby wytrzyma-
łościowej z badanych materiałów 
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Tab. 5. Wyniki pomiarów wytrzymałości próbek 

Nr 
testu 

Materiał próbki 
Powierzchnia przekroju 

początkowego  
S0=24 [mm2] 

 
Średnia wytrzymałość na 

rozciąganie 
Rm [MPa] 

1 
A 

Austenityczna 
materiał rodzimy 

707,76 

2 
F 

Ferrytyczna 
materiał rodzimy 

484,2 

3 
F-F 

Ferrytyczna spawana 
laserowo 

425,1 

4 
A-A 

Austenityczna spawana 
laserowo 

631,03 

5 

F-A 
Ferrytyczna 

+ austenityczna spawana 
laserowo 

489,6 

 
Wyniki badań wytrzymałości materiału surowego stali austeni-

tycznej 1.4301  oraz stali ferrytycznej 1.4509  znajdują się w normie 
atestowej dla tych gatunków. Próbki F-A spawane  zrywały się poza 
spoiną, pozostałe F-F, A-A w spoinie (rys.6). Ta obserwacja wska-
zuje na zachodzenie podczas cyklu cieplnego spawania próbek 
jednoimiennych zjawisk strukturalnych obniżających właściwości 
wytrzymałościowe materiału w obszarze połączenia. W przypadku 
próbki różnoimiennej F-A zmiany strukturalne w obszarze połącze-
nia nie obniżają wytrzymałości poniżej wartości wytrzymałości stali 
ferrytycznej. Wyniki badań wytrzymałościowych materiału ze stali 
austenitycznej A, stali ferrytycznej F, oraz połączeń jednoimiennych 
A-A i F-F oraz różnoimiennych przedstawia rysunek 7. 

 

 
Rys. 6. Widok próbek po rozerwaniu: A-A, F-F, F-A,. Próbka FA 
zerwana w części F, pozostałe w spoinie  
 

 
Rys. 7. Statyczna próba rozciągania badanych próbek 

 
Ocena mikrostruktury i pomiary mikrotwardości. Obserwa-

cje mikrostruktury przeprowadzono przy pomocy  mikroskopu Nikon 

Eclipse MA200. Pomiary twardości zostały przeprowadzone przy 
pomocy mikrotwardościomierza Vickers model 401MVD. 

Pomiar mikrotwardości został wykonany na czterech próbkach, 
odpowiednio na próbce A-A, F-F, F-A przy obciążeniu 100g i po-
większeniu 400x.  

Rozkład twardości HV0,1 dla poszczególnych obszarów złączy 
przedstawiono na rysunkach 8, 10, 11. W każdej strefie złączy 
wykonano pomiary twardości w różnych odległościach od lica spoi-
ny. Twardość w obszarze spoiny, szczególnie dla próbek F-A (rys. 
11) jest podwyższona względem materiału podstawowego zarówno 
po stronie stali austenitycznej jak i ferrytycznej. Maksimum twardo-
ści przypada w strefie spoiny. Wystąpienie maksimum twardości w 
centralnej strefie spoiny należy przypisać najprawdopodobniej 
umocnieniu roztworowemu oraz utworzeniu się struktury pośredniej 
typu „duplex”. 

W materiale rodzimym, (próbka A-A) (rys. 9), stwierdzono 
obecność struktury pasmowej, charakterystycznej dla stali po pro-
cesie walcowania. Natomiast strefa wpływu ciepła jest  drobnoziar-
nista kierunkowa. Na linii wtopienia obserwowano narastanie krysz-
tałów struktury pierwotnej spoiny narastające  prostopadle do linii 
wtopienia i łączą się w osi spoiny. 

 

 
Rys. 8. Struktura stali austenitycznej po spawaniu laserowym 
(próbka A-A) oraz mikrotwardość w odległości 0,20 mm i 0,50mm 
od lica spoiny 

 

 
Rys. 9. Mikrostruktura obszaru granicznego, (próbka A-A) na grani-
cy spoina – materiał podstawowy 

 
Struktura połączenia F-F ( rys.10) wskazuje na rozrost ziarna w 

obszarze spoiny szczególnie w pobliżu lica spoiny co skutkuje 
podwyższoną twardością do głębokości 0,5mm.   
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Rys. 10. Wykres twardości w przekroju spoiny i SWC próbki F-F 
odpowiednio 0.3, 0.5, 0.8 oraz 1 mm od strony lica spoiny 

 
Analiza mikrostruktur połączenia F-A (rys.12, 13, 14)  

wykazuje, iż w mikroobszarze stal ferrytyczna – spoina (rys. 12) 
występują kryształy międzykomórkowego ferrytu na tle austenitu o 
wyraźnej orientacji. Granica materiał podstawowy – spoina ma dość 
ostre przejście.  

W środkowej strefie złącza (rys. 13)  występuje mieszanina 
austenityczno – ferrytyczna o siatkowym rozmieszczeniu ferrytu.  

Mikrotwardość ferrytu poza spoiną osiąga około 190 HV01, 
natomiast mieszaniny ferrytyczno – austenitycznej około 280 HV0,1. 
Pomiary mikrotwardosci nie wskazują więc na występowanie w 
złaczach fazy σ-FeCr, której to mikrotwardosc wg literatury wynosi 
około 940 HV [15]. 

Analiza mikrostruktury w mikroobszarze stal austenityczna – 
spoina (rys. 14) wskazuje na występowanie kryształów międzyko-
mórkowego ferrytu na tle austenitu. Granica: materiał podstawowy – 
spoina, ma szersze przejście z wyraźnie zaznaczoną SWC.  

 

 
Rys. 11. Wykres twardości w przekroju spoiny i SWC próbki F-A 
odpowiednio 0.3, 0.5, oraz 0.9 mm od strony lica spoiny 
 

 
Rys. 12. Mikrostruktura obszaru granicznego, spoina  S – materiał 
Podstawowy F, od strony stali ferrytycznej 
 

 
Rys. 13. Mikrostruktura obszaru środkowego spoiny F-A 
 

 
Rys. 14. Mikrostruktura obszaru granicznego, spoina S – materiał 
Podstawowy A, od strony stali austenitycznej 

PODSUMOWANIE 

Posiadając wiele zalet spawanie laserowe coraz bardziej 
umacnia swoją pozycję w wielu gałęziach przemysłu, gdzie jakość 
połączeń, precyzja i powtarzalność spawania konstrukcji cienko-
ściennych jest nieodzowna. Ogromne znaczenie ma też możliwość 
łączenia elementów wykonanych z szerokiej gamy materiałów 
konstrukcyjnych.  

Analizując wyniki badań można wyciągnąć następujące wnio-
ski: 
1. Spawanie doczołowe cienkich blach ze stali 1.4301 o strukturze 

austenitycznej ze stalą 1.4509 o strukturze ferrytycznej metodą 
laserową pozwala uzyskać poprawne pod względem makro-
struktury złącza. 

2. Statyczna próba rozciągania połączenia różnoimiennego F-A 
wykazuje, iż zniszczenie następuje w materiale podstawowym 
blachy o strukturze ferrytycznej. Zmiany strukturalne w obszarze 
połączenia nie obniżają wytrzymałości poniżej wartości wytrzy-
małości stali ferrytycznej. 

3. Statyczna próba rozciągania połączenia jednoimiennego stali 
austenitycznej oraz ferrytycznej wskazuje na niewielkie obniże-
nie wytrzymałości złącza spawanego w porównaniu z materia-
łem rodzimym pomimo występujących zmian struktury w obsza-
rze złącza. 

4.  Wytrzymałość połączenia spawanego laserowo jest w dużej 
mierze zależna od spajanego materiału co szczególnie jest wi-
doczne po próbkach ze stali ferrytycznej Stal ferrytyczna wyko-
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rzystana do badań zawiera niedużo niklu, który nie ograniczył 
rozrostu ziarna w spoinie osłabiającego połączenie. 

5.  W złączach występują wyłącznie dwie fazy: ferryt i austenit, bez 
wydzielenia fazy σ. Wzajemna relacja ilościowa tych faz zależy 
od rodzaju i odległości od materiału rodzimego. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Technical information – Laser machining, Solid-state lasers 
(Trumpf). 

2. Klimpel A.: Podstawy teoretyczne cięcia laserowego metali, „ 
Przegląd Spawalnictwa”, 2012, vol 84, No 6, s. 2-7. 

3. www.nierdzewka.com. Portal Stali Nierdzewnej i Kwasoodpor-
nej. Metody spawania stali nierdzewnych. 

4. Ciechacki K., Szykowny T.: Struktura i właściwości mechanicz-
ne złączy spawanych stali ferrytycznej x2crni12 ze stalą auste-
nityczną X5CrN18-10, „Acta Mechanica et Automatica”, 2011, 
vol.5 no.1, s.17-23. 

5. Samson K.:  Wpływ warunków spawania na właściwości złączy 
różnoimiennych stali odpornych na korozję, Rozprawa doktor-
ska, Politechnika Gdańska 2016. 

6. Nowacki J.: „Materiałowo-technologiczne aspekty spawania stali 
duplex w przemyśle okrętowym”. Inżynieria Materiałowa 2003, 
no. 6, s.746-750 

7. Tasak E., Ziewiec A.: Spawalność materiałów konstrukcyjnych, 
tom 1 Spawalność stali, Wyd. JAK, Kraków 2009. 

8. Avery R.E.: Guidelines for welding dissimilar metals, Nickel 
Development Institute, No 14018, 1991. 

9. Tasak E.: Metalurgia spawania. Biuro Ekspertyz i Doradztwa 
Technicznego "Techmateks", Kraków, 2008. 

10. Atest materiałowy stali 1.4301. 
11. Atest materiałowy stali 1.4509. 

12. http://www.e-spawalnik.pl/?wykres-schafflera,163. Wykres 
Schafflera. 

13. Kotecki D.J.: A Martensite Boundary on the WRC-1992 Dia-
gram: the Effect of Manganese, Welding Journal 2012, 79(12), 
s. 346-354. 

14. Blicharski M.: „Zmiany mikrostruktury w połączeniach spawa-
nych różnoimiennych materiałów stosowanych w energetyce” 
Przegląd Spawalnictwa 3/2013, s. 2-13. 

15. Przybyłowicz K.: Inżynieria stopów żelaza, Politechnika Święto-
krzyska, Kielce 2008. 

Quality analysis of laser welding of dissimilar stainless steels 

The article presents the connection between the micro-

structure character of dissimilar laser welded joints and 

basic mechanical properties. Austenitic steel 1.4301 and 

ferritic 1.4509 were used for the tests in the form of 1.2mm 

thick sheet. Microhardness distribution in the joint and ten-

sile strength of the samples produced were determined. The 

article shows basic problems that may occur during welding, 

related to changes in the metallographic structure in the area 

of the parent material - SWC-weld. An initial assessment of 

welded joints structure was made, based on the chemical 

composition of the combined steel and the Scheaffler dia-

gram. 
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