
Charakterystyka
• Mniejsze odkształcenie zespawanych komponentów dzięki mniej-

szej energii cieplnej koniecznej do procesu spawania (w porów-
naniu z innymi stosowanymi procesami spawania).

• Zredukowana grubość spawanej strefy, to znaczy bardziej zwarta 
modyfikacja właściwości materiału; z tym wiąże się mniejsza stre-
fa powierzchni wystawiona na działanie substancji chemicznych/
środków agresywnych.

• Większa wytrzymałość mechaniczna (zginanie, skręcanie) w łącz-
nikach i kołnierzach. Impulsy w milisekunach są używane do spa-
wania cienkich materiałów, takich jak ostrza golarek, natomiast 
stałe systemy laserowe są używane do spawania na głębokość. 

• Niezwykle ograniczone odkształcenia techniczne w strefach spa-
wania.

Seria e-SV™
Korzyści e-SV™: Spawanie laserowe

Spawanie laserowe na 
wirniku 46SV: 
spawanie punktowe 
śledzi łopatki wirnika 
wzdłuż całego profilu



W celu uzyskania 
dodatkowych informacji 

wejść na stronę:
www.lowara.com

Lowara is a trademark of Lowara srl Unipersonale, subsidiary of Xylem Inc.
e-SV™ is a trademark of Fluid Handling LLC, subsidiary of Xylem Inc.

e-SV™: wersje do zastosowań wymagających 
specjalnej obróbki materiału
Polerowanie elektroniczne nierdzewnej stali
Polerowanie elektroniczne jest stosowane zamiast wykończenia mechanicznego, polerowania, czysz-
czenia i wykończenia wibracyjnego. Oprócz lepszego wypolerowania powierzchni, jest procesem, który 
eliminuje uszkodzone warstwy powierzchniowe i zanieczyszczone przez obce metale wraz z naprę-
żeniami i mikropęknięciami w nich zawartymi udoskonalając charakterystykę fizyczną metali i stopów.
Proces rozpoczyna się zanurzeniem części metalowej w cieczy i wprowadzeniu do niej prądu stałego.   
Część metalu staje się anodowa (+). Prąd stały przepływa z anody do katody usuwając jony metalu przy 
kontrolowanej prędkości. Polerowanie elektroniczne usuwa metal z powierzchni wytwarzając strukturę 
jednokierunkową, która jest pozbawiona naprężeń, mikroskopijnie gładka i często wysoko odbijająca. 

Korzyści
• Pasywność materiału podstawowego
• Usunięcie zadziorów – łatwe w czyszczeniu po wielokrotnym zastosowaniu
• Usunięcie defektów powierzchniowych – dłuższy czas eksploatacji
• Wygładza – mniejsze tarcie powierzchniowe
• Poleruje – prawie perfekcyjne wykończenie estetyczne
• Odprężenie stref spawanych
• Ponownie określa warstwę tlenku – zwiększa odporność na korozję  
• Usuwa zanieczyszczenia powierzchniowe – Udoskonala higieniczność materiałów

Pasywacja nierdzewnej stali 
Pasywacja jest obróbką chemiczną nierdzewnej stali z zastosowaniem delikatnego utleniacza w po-
staci roztworu kwasu azotowego w celu zintensyfikowania utworzenia ochronnej powłoki pasywnej. 
Ochronna powłoka pasywna składa się głównie z tlenków i wodorotlenków chromu, jest samonapraw-
cza i gwarantuje ochronę metalu.
Proces pasywacji rozpoczyna się od fazy czyszczenia, następnie usunięcia oleju, smarów, chłodziwa, 
płynów wykorzystywanych do cięcia i innych niepożądanych pozostałości organicznych i metalowych 
wytworzonych podczas procesów produkcyjnych i obróbkowych. Ogólne odtłuszczanie i czyszczenie 
mogą być wykonywane w różny sposób, na przykład przez odtłuszczanie parowe, czyszczenie za po-
mocą rozpuszczalnika i wchłanianie alkaiczne. Po usunięciu pozostałości organicznych i metalowych, 
części zostają zanurzone w roztworze na bazie kwasu azotowego. 

Korzyści
• Poleruje - udoskonala wykończenie estetyczne
• Odprężenie stref spawanych
• Ogranicza utlenioną warstwę – zwiększa wytrzymałość na korozję  
• Usuwa zanieczyszczenia powierzchniowe – Udoskonala higieniczność materiałów


