
Świadectwo Jakości  NR 175/09/2016 
NAZWA FIRMY Zleceniodawcy 
ADRES FIRMY Zleceniodawcy 

Dotyczy ; spawania laserowego  Nd: YAG powierzchni stożkowej 

Ø70,15
00,0

01,0  / Ø67,05
00,0

01,0 /L62mm  na wale  rotora nr 3  TST-BCL 505

Na podstawie zamówienia nr 15R1197 z dn. 09/09/2016r. , uzgodnień technicznych 
ze Zleceniodawcą wykonano  spawanie laserowe  Nd:YAG  

powierzchni stożkowej  Ø70,15
00,0

01,0  / Ø67,05
00,0

01,0 / L62mm  na wale  rotora TST-BCL 505, 

spawarką  laserową  firmy O.R.Lasertechnologie GmbH.
Spawanie wykonano w trybie pilnym  z należytą starannością, dokładnością  i wytrwałością  
wg. przekazanego technologicznego zakresu  na wymiary o ok. 0,6-0,7mm  na średnicy 

większe od wymiarów rysunkowych  Ø70,15
00,0

01,0  / Ø67,05
00,0

01,0 / L62mm  w zakładzie firmy 

„Resurs” w Warszawie.  Spawanie wykonano stalą  stopową o symbolu QFe13 . 
Zgodnie z umową  ze Zleceniodawcą  oraz odpowiedzialnością  firmy „Resurs”  za wykonane 
spawanie, specjaliści firmy zostali delegowani wraz ze spawarką laserową do  firmy XX w YY,
aby w koniecznych przypadkach dokonać uzupełnień spawaniem ewentualnych pustek 
powietrznych na powierzchniach stożkowych w trakcie procesu szlifowania wału rotora nr 3. 
W związku z powyższym na podstawie wskazań niemieckiej firmy TST-Turbo Service & 
Trading GmbH naprawiono spawalniczo skazę (od uderzenia) na czopie wału  rotora nr 3.
Atest materiałowy w załączeniu. Wykonane badania penetracyjne PT po obróbce powierzchni 
stożkowej  nie wykazały mikropęknięć , pustek w powłoce napawanej laserem  Nd: YAG .
Resurs udziela 12-sto miesięcznej gwarancji na połączenie nałożonej powłoki 
QFe13(1.2367.03) do materiału rodzimego wału rotora  nr 3 TST-BCL 505.
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