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kolokwium habilitacyjne

18 grudnia 2007 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej odbyło się kolokwium habilitacyjne dr. inż. Zbigniewa Szefnera.
W ramach kolokwium habilitant przedstawił tezy monografii „Kształtowanie osłony gazowej łuku spawalniczego” oraz wykład habilitacyjny – abdukcja. Recenzentami z ramienia Centralnej Komisji ds. ST
byli: dr h.c. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński (Polska Akademia
Nauk, Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz (Akademia Morska w Szczecinie), z ramienia Rady Wydziału
WIMiM prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk (Instytut Spawalnictwa),
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (Politechnika Szczecińska).

Kształtowanie
osłony
gazowej łuku
spawalniczego

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy
Nowacki,
prof. dr hab. inż. Ryszard
Rohatyński,
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak

W monografii przedstawiono problem kształtowania
gazowej osłony łuku spawalniczego. Istotą problemu są
badania właściwości hydrodynamicznych, identyfikacja
i proces modelowania strumienia ochronnego oraz osłony łuku jako obiektu technicznego. Praca stanowi rozwiązanie programów badawczych Międzynarodowego
Instytutu Spawalnictwa IIW/IIS pn. „Badania nad efektywnością strumienia ochronnego oraz badania wpływu
uchwytu spawalniczego i dyszy na efektywność osłony”.
W zasadniczej części monografii opisano właściwości technologiczne strumienia gazu osłonowego,
który kształtuje się po wypływie z dyszy spawalniczej
w warunkach odpowiadających zmiennym technologicznym procesu spawania.W oparciu o wyniki badań
profili koncentracji składników gazu osłonowego, przekształcenia podobieństwa modelu matematycznego
ruchu strumienia swobodnego oraz na drodze logiki
abdukcyjnej przedstawiono w pracy proces modelowania osłony właściwej jako zbioru (nieskończonego) ob-
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szarów chronionych strumienia ochronnego. Rozwiązaniem procesu modelowania strumienia ochronnego
jest model matematyczny osłony właściwej, istotny
i adekwatny względem przyjętej populacji spawalniczych dysz prostych. Model ten może być bezpośrednio wykorzystany w procesie obliczania zmiennych
technologicznych osłony łuku spawalniczego oraz
implementowany do systemów sterowania wydatkiem
gazu osłonowego w nowoczesnych stanowiskach spawalniczych. Opracowana metodyka badawcza umożliwia bezpośredni pomiar wartości (średnicy) obszaru chronionego przy wyznaczonych doświadczalnie
dwóch wielkościach charakterystycznych osłony właściwej, a mianowicie: zasięgu osłony oraz jej majoranty,
czyli obszaru o największym wymiarze w całym zbiorze. Model osłony właściwej pozwala na dobór i sterowanie takich zmiennych technologicznych jak: wydatek
gazu osłonowego, średnica dyszy spawalniczej oraz
odległość dysza–przedmiot, umożliwia również proces
optymalizacji tych zmiennych.
W pracy przedstawiono opracowaną, w ramach procesu modelowania, metodę oceny efektywności ochronnej dysz i uchwytów spawalniczych. Następnie, na podstawie zdefiniowanych wskaźników jakości osłony, dokonano oceny i przedstawiono porównanie efektywności
ochronnej dla wybranych z katalogu dysz prostych.
Monografię uzupełniają dwa załączniki. W pierwszym przedstawiono wyczerpujący opis strumienia
gazu wypływającego z dysz spawalniczych na podstawie typowej dla teorii strumieni metodyce badawczej
(badania profili prędkości głównej i pobocznej). Drugi
załącznik jest katalogiem spawalniczych dysz prostych,
opracowanych w ramach metodyki badawczej kształtowania osłony łuku spawalniczego i dla weryfikacji modelu matematycznego obiektu badań.

Dariusz Fydrych
Grzegorz Rogalski

Wpływ warunków spawania mokrego
elektrodą otuloną na zawartość wodoru
dyfundującego w stopiwie
Effect of shielded-electrode wet welding
conditions on diffusible hydrogen content
in deposited metal  

Streszczenie

Abstract

Mokre spawanie pod wodą znajduje stosunkowo szerokie zastosowanie w praktyce. Poza zwiększoną prędkością stygnięcia złączy najpoważniejszym ograniczeniem
spawalności stali w środowisku wodnym jest wysoka zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie. W artykule
przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych wpływu warunków spawania mokrego elektrodą otuloną na ilość wodoru dyfundującego. Dzięki zastosowaniu planowania doświadczeń (plan Placketta–Burmana) zbadano ilościowy
i jakościowy wpływ siedmiu wybranych czynników na generowaną ilość wodoru. Analiza statystyczna wykazała, że
największe znaczenie ma zasolenie wody, zanieczyszczenie elektrody, biegunowość i natężenie prądu spawania.

Wet welding is the most popular method of joining in
water environment. During underwater joining weldability
of steel is limited by higher cooling rates and hydrogen
content in weld metal. In article results of preliminary
tests of effect of wet welding conditions on diffusible
hydrogen amount are presented. Seven parameters were
optimized using a Plackett–Burman design to get the
most relevant variables. These parameters were: salinity
of water, contamination of electrode, electrode polarity
and welding current.

Wstęp
Podczas spawania pod wodą głównym czynnikiem ograniczającym spawalność stali węglowych i niskostopowych jest
skłonność do tworzenia pęknięć zimnych [1÷3]. Woda jako
środowisko spawania stanowi dodatkowe źródło wodoru
potencjalnego oraz powoduje wzrost prędkości stygnięcia
złącza [1, 3, 4] wpływając niekorzystnie na wszystkie trzy
podstawowe czynniki będące przyczyną tworzenia pęknięć
zimnych w złączach spawanych [5]: obecność krytycznej
ilości wodoru dyfundującego, występowanie naprężeń oraz
kruchej struktury hartowniczej. Zjawiska te mają szczególne
znaczenie zwłaszcza podczas spawania w warunkach mokrych, czyli w sytuacji, gdy spawacz-nurek, elektroda lub drut
elektrodowy oraz materiał podstawowy znajdują się bezpośrednio w wodzie [3].
Z punktu widzenia możliwości praktycznego zastosowania najodpowiedniejszą metodą spawania mokrego jest
Dr inż. Dariusz Fydrych dr inż. Grzegorz Rogalski – Politechnika Gdańska.

spawanie elektrodą otuloną (MMA) [1, 6, 3]. Jest ono często
stosowane w celu wykonania napraw konstrukcji hydrotechnicznych. Spawanie elektrodą otuloną pod wodą generuje
duże ilości wodoru dyfundującego: ok. 41÷53 ml/100 g Feco,
poza zjawiskiem pękania może powodować tworzenie się
pęcherzy w spoinach [6, 3].
Wobec konieczności spawania określonych gatunków stali
i braku możliwości efektywnego zmniejszenia prędkości stygnięcia szczególnie interesująca jest kwestia możliwości ograniczenia ilości wodoru dyfundującego generowanego podczas spawania mokrego. Wiąże się z tym konieczność ustalenia wpływu warunków i parametrów spawania na zawartość wodoru dyfundującego. Zagadnienie to było fragmentarycznie rozpatrywane w nielicznych publikacjach z zakresu spawalności stali w środowisku wodnym. Wynika z nich,
że wzrost napięcia spawania powoduje wzrost zawartości
wodoru dyfundującego [7], natomiast odwrotną zależność
podano w literaturze [8]. Zwiększenie natężenia prądu spawania i zasolenia powoduje spadek zawartości wodoru. Ilość
wodoru dyfundującego zależy od ciśnienia wody, a więc od
głębokości spawania [8], natomiast nie jest uzależniona od
rodzaju warstwy ochronnej lub jej braku ani od stopnia zawilgocenia otuliny [3], a w przypadku wzrostu energii liniowej
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Zawartość wodoru dyfuntującego HD [ml/100g Fe]

zawartość wodoru zmniejsza się (rys. 1) [6]. Podaje się również, że jeśli stosuje się elektrody inne niż zasadowe, zmiana
środowiska spawania na wodne nie wywiera istotnego wpływu na zawartość wodoru w stopiwie [9]. Podane wnioski nie
dają podstawy do uznania zjawiska za dobrze rozpoznane,
brakuje kompleksowego ujęcia zagadnienia wraz z ilościowym określeniem relacji między czynnikami.

zmienności błędów, które umożliwiły otrzymanie wykresu
Pareto standaryzowanego dla modelu ujmującego wpływ
wszystkich czynników.
Warunki przeprowadzenia eksperymentów wybrano w sposób zapewniający ich realizowalność, efektywność i odpowiednią informatywność opierając się na analizie zjawisk
metalurgicznych zachodzących podczas spawania mokrego
MMA oraz warunków oznaczania zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie.
Ustalono następujące czynniki eksperymentu:

Rys. 1. Wpływ energii liniowej spawania MMA pod wodą na zawartość wodoru dyfundującego [6]

Czynniki stałe:
– stanowisko do badania podwodnego,
– materiał podstawowy – S235JRG2,
– metoda spawania – ręczne elektrodą otuloną (MMA),
– elektrody rutylowe ER146, ER246,
– głębokość spawania – g = 150 mm,
– temperatura początkowa próbki – T0 = 15°C,
– źródło prądu spawania ESAB ARISTO 400,
– temperatura wody – T = 15˚C,
– średnica elektrod – φ = 4 mm,
– czas rozpoczęcia pomiaru zawartości wodoru dyfundującego – t = 120 s,
– czas pomiaru zawartości wodoru – tp = 72 h.

Warunki realizacji eksperymentów

Czynniki zakłócające:
– brak powtarzalności wymiarów próbek,
– niekontrolowane zmiany parametrów spawania,
– ciśnienie atmosferyczne – P, hPa,
– temperatura otoczenia – T, °C.

Przed rozpoczęciem badań postawiono następujące główne
cele:
Sprawdzenie poziomu zawartości wodoru w zależności od wybranych warunków badań oraz określenie wpływu
wybranych warunków spawania na zawartość wodoru dyfundującego. Ponadto założono wykonanie oznaczenia wodoru emitowanego przez badane elektrody. w środowisku
powietrznym
Do przeprowadzenia badań pod wodą wytypowano dwupoziomowy plan Placketta–Burmana, który umożliwia ocenę istotności wpływu 4c-1 badanych czynników na czynnik
wyjściowy przy liczbie realizacji N = 4c, gdzie c jest liczbą
całkowitą [10, 11]. W tablicy I zestawiono skojarzenia narzucane przez wybrany plan badań w postaci zakodowanej
i w kolejności standardowej. Założono wykonanie pomiaru paralelnego w celu uzyskania możliwości oszacowania

Czynnik wynikowy:
– zawartość wodoru dyfundującego – HD ml/100g Fe.
Czynniki wejściowe wytypowano na podstawie analizy literatury i warunków spawania mokrego. Ustalono następujące,
maksymalnie szerokie i jednocześnie zapewniające realizowalność planu badań, zakresy czynników wejściowych:
– natężenie prądu spawania (240 A, 292 A) (1),
– grubość otuliny (średniootulona: ER146 – 0,9 mm, grubootulona: ER246 – 1,35 mm) (2),
– stan elektrody (zanieczyszczona węglowodorami (olejem), w stanie dostawy) (3),
– powłoka ochronna (malowana, w stanie dostawy) (4),
– zasolenie wody NaCl (0‰, 10‰) (5),
– biegunowość (normalna, odwrotna) (6),
– czas przebywania elektrody w środowisku wodnym
(0 min, 5 min) (7).

Badania własne

Tablica I. Plan badań Placketta–Burmana uwzględniający wpływ wszystkich badanych czynników w postaci zakodowanej



L.p.

Natężenie
prądu
spawania, A

Grubość
otuliny,
mm

Stan elektrody

1

-1

-1

-1

2

1

-1

-1

3

-1

1

-1

4

1

1

-1

5

-1

-1

6

1

-1

7

-1

8

1

Paralelny

-1
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Zasolenie
wody,
‰

Biegunowość

Zawilgocenie
elektrody,
min

1

1

1

-1

-1

-1

1

1

-1

1

-1

1

1

-1

-1

-1

1

1

-1

-1

1

1

-1

1

-1

-1

1

1

-1

-1

1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

1

-1

Powłoka
ochronna

Tablica II. Charakterystyka elektrod rutylowych użytych do doświadczeń [15]
Oznaczenie
elektrody

Orientacyjny skład
chemiczny stopiwa, %

Orientacyjne własności mechaniczne stopiwa

Charakterystyka ogólna

C

Mn

Si

Re, MPa

Rm, MPa

A5,%

KCV, J

ER 146

0,08

0,5

0,2

> 380

480÷570

> 22

> 60(0°C)

ER 246

0,08

0,6

0,15

> 380

490÷590

24÷30

> 50(-20°C)

Oznaczenie zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie
przeprowadzono metodą glicerynową, która nie jest zalecana
do mierzenia niskich zawartości wodoru, jednak w przypadku procesów wysokowodorowych zapewniająca wyniki o dokładności zbliżonej do metody rtęciowej [12÷14].
Zakładając rozpoznawczy charakter badań napoiny
próbne wykonano na stanowisku do spawania na małych
głębokościach składającego się z prostopadłościennego
zbiornika o pojemności 400 l ze stołem umożliwiającym zamocowanie próbki oraz źródła prądu Aristo 400 firmy ESAB
[4]. W tablicy II podano charakterystykę zastosowanych elektrod. W celu wyeliminowania występowania błędów systematycznych, badania przeprowadzono w kolejności losowej.
Powierzchnię próbek ze stali S235JRG2 oczyszczono z produktów korozji przez szlifowanie. Napoiny próbne wykonano
zgodnie z warunkami narzucanymi przez plan badań wykonując po trzy próbki w takich samych warunkach (rys. 2).

średniootulona z dodatkiem
celulozy w otulinie
grubootulona z dodatkiem
proszku żelaznego do spawania

Zakres natężenia prądu spawania ustalono na podstawie prób napawania tak, aby zapewnić stabilne jarzenie
się łuku i poprawne wykonanie próbek. Grubość otuliny
zmierzono na przekrojach poprzecznych elektrod. Wybrane elektrody zanieczyszczono przez naniesienie na powierzchnię otuliny filmu olejowego. Część prób, zgodnie z planem badań, wykonano elektrodami pokrytymi powłoką
malarską, zastosowano emalię chlorokauczukową. Maksymalne zasolenie wody odpowiadało zasoleniu wody w Morzu Bałtyckim. W celu zawilgocenia otuliny wybrane elektrody bezpośrednio przed spawaniem przetrzymywano
w wodzie przez 5 minut.
Określenie zawartości wodoru dyfundującego przeprowadzono zgodnie ze standardową procedurą metody glicerynowej [12]. Otrzymane wyniki (wartości średnie z trzech prób)
zestawiono, wraz z warunkami przeprowadzenia eksperymentów, w tablicy III.

Rys. 2. Próbki z napoinami próbnymi: 13 – realizacja 3 planu badań; 15 – realizacja 8 planu badań

Tablica III. Warunki i wyniki oznaczenia zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie
Natężenie
prądu
spawania, A

Grubość
otuliny,
mm

1

240

0,90

czysta

malowana

10

+

5

45,90

2

292

0,90

czysta

niemalowana

0

+

0

70,46

3

240

1,35

czysta

niemalowana

10

-

0

47,27

4

292

1,35

czysta

malowana

0

-

5

74,17

5

240

0,90

zanieczyszczona

malowana

0

-

0

87,40

6

292

0,90

zanieczyszczona

niemalowana

10

-

5

71,11

7

240

1,35

zanieczyszczona

niemalowana

0

+

5

83,98

8

292

1,35

zanieczyszczona

malowana

10

+

0

63,95

9 (identyczny z 7)

240

1,35

zanieczyszczona

niemalowana

0

+

5

79,48

L.p.

Stan
elektrody

Powłoka
ochronna

Zasolenie
Zawilgocenie
Średnia
Bieguwody,
elektrody,
zawartość HD,
nowość
‰
min
ml/100 g Fe
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Tablica IV. Ocena efektów ANOVA – model I
Czynniki
Stała
1
2
3
4
5
6
7

Efekty

Błąd standardowy

67,75
4,34
-1,93
16,59
0,21
-21,38
-4,47
0,95

1,09
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18

Statystyka
t (1)
62,20
2,00
-0,89
7,62
-0,10
-9,82
2,06
0,44

Poziom istotności
p
0,010235
0,295730
0,537241
0,083086
0,938099
0,064639
0,288283
0,736377

Granice przedziału ufności
-95%
+95%
53,91
81,59
-23,33
32,03
-29,62
25,74
-11,08
44,28
-27,89
27,47
-49,06
6,30
-23,20
32,16
-26,72
28,64

Tablica V. Współczynniki równania dla rzeczywistych wielkości wejściowych – model I
Czynniki
Stała
1
2
3
4
5
6
7

Efekty

Błąd standardowy

60,79
0,08
-4,56
8,30
0,11
-2,14
-2,24
0,19

12,97
0,04
5,13
1,09
1,09
0,22
1,09
0,44

Statystyka
t (1)
4,69
2,00
-0,89
7,62
0,10
-9,82
-2,06
0,44

Analiza wyników badań
Analizę statystyczną wyników zestawionych w tablicy III,
przeprowadzono przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego
Excel i programu Statistica. Do analiz statystycznych przyjęto
poziom istotności α = 0,05. Statystyczny opis modelu I ujmującego wpływ wszystkich badanych czynników zamieszczono w tablicach IV, V.
Ilościowe porównanie wpływu czynników badanych na
zawartość wodoru dyfundującego przedstawia wykres Pareto pokazany na rysunku 3. Najsilniejszy wpływ na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie ma zasolenie wody,
nieco mniejszy stan elektrody. Siła wpływu dwóch kolejnych
czynników: biegunowości i natężenia prądu jest ok. pięciokrotnie mniejsza, natomiast pozostałych trzech czynników
jest relatywnie mała. W celu graficznego określenia istotności wpływu poszczególnych czynników na czynnik wynikowy
sporządzono (dzięki przeprowadzeniu pomiaru paralelnego
identycznego z realizacją 7 planu badań) standaryzowany
wykres efektów Pareto pokazany na rysunku 4. Pionową
przerywaną linią oznaczono przyjęty poziom istotności p =
0,05, efekty, które przekraczają omawianą linię są statystycz-

(5) Zasolenie wody [ %O]

(3) Stan elektrody

(3) Stan elektrody

(6) Biegunowość

(6) Biegunowość

(1) Natężenie prądu
spawania[A]

(1) Natężenie prądu
spawania[A]

(2) Grubość otuliny [mm]

(2) Grubość otuliny [mm]

(5) Zawilgodzenie
elektrody w [mm]

(5) Zawilgodzenie
elektrody w [mm]

(4) Powłoka ochronna

(4) Powłoka ochronna

Rys. 3. Wykres efektów Pareto dla modelu I
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Granice przedziału ufności
-95%
+95%
-103,95
225,54
-0,45
0,62
-69,69
60,57
-5,54
22,14
-13,73
13,95
-4,91
0,63
-16,08
11,60
-5,35
5,73

nie istotne. W rozpatrywanym przypadku wpływ żadnego
z badanych czynników nie jest statystycznie istotny. Zgodnie
z zasadami postępowania w przypadku stosowania planowania doświadczeń, utworzono następne modele opisujące badane zjawisko poprzez kolejne usuwanie nieistotnych
czynników wejściowych: powłoka ochronna, zawilgocenie
elektrody, grubość otuliny. W efekcie końcowym otrzymano
model II ujmujący jedynie wpływ czynników statystycznie
istotnych. Statystyczny opis nowego modelu zamieszczono
w tablicach VI, VII. Ze standaryzowanego wykresu efektów
Pareto wynika, że czynnikami statystycznie istotnymi są:
zasolenie wody, stan elektrody, biegunowość oraz natężenie prądu spawania (rys. 5). Najsilniejszy wpływ na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie ma zasolenie wody,
nieco mniejszy stan elektrody (rys. 6). Siła wpływu dwóch
pozostałych czynników jest około pięciokrotnie mniejsza.
Z wykresu zależności między wartościami wodoru dyfundującego określonymi eksperymentalnie a obliczonymi
z modelu II wynika, że opracowany model cechuje się bardzo
dobrym dopasowaniem (rys. 7). Poprawiony współczynnik
determinacji osiąga wartość R2popr = 0,97.

(5) Zasolenie wody [ %O]

Wartość bezwzględna oceny efektu



Poziom istotności
p
0,133771
0,295730
0,537241
0,083086
0,938099
0,064639
0,288283
0,736377

Wartość bezwzględna standaryzowanej oceny efektu

Rys. 4. Standaryzowany wykres efektów Pareto dla modelu I

Tablica VI. Ocena efektów ANOVA – model II
Czynniki
Stała
1
3
5
6

Efekty

Błąd standardowy

67,70
4,43
16,50
-21,29
-4,56

0,76
1,51
1,51
1,51
1,51

Statystyka
t (4)
89,64
2,94
10,93
-14,10
-3,03

Poziom istotności
p
0,000000
0,042440
0,000398
0,000147
0,038977

Granice przedziału ufności
-95%
+95%
65,61
69,80
0,25
8,63
12,31
20,70
-25,49
-17,10
-8,76
-0,38

Tablica VII. Współczynniki równania dla rzeczywistych wielkości wejściowych – model II

Stała
1
3
5
6

Efekty

Błąd standardowy

55,64
0,09
8,25
-2,13
-2,29

7,67
0,03
0,76
0,15
0,76

Statystyka
t (4)
7,26
2,94
10,93
-14,10
-3,03

Dodatkowo porównano ilość wodoru dyfundującego generowanego przez badane elektrody w środowiskach: wodnym
i powietrznym. W tym celu wyniki przedstawiono graficznie na rysunku 8. Dla potrzeb analizy dokonano następujących założeń:
– uśredniono zawartość wodoru emitowanego przez elektrody ER 146 i ER 246 podczas spawania w warunkach
wodnych (osobno dla wody słodkiej i słonej), przy czym do
obliczeń przyjęto jedynie wyniki uzyskane elektrodami nie
zanieczyszczonymi olejem (realizacje 1÷4 z planu badań),

(5) Zasolenie wody [ %O]

(3) Stan elektrody

(6) Biegunowość

(1) Natężenie prądu
spawania[A]

Wartość bezwzględna standaryzowanej oceny efektu

Rys. 5. Standaryzowany wykres efektów Pareto dla modelu II

–

Poziom istotności
P
0,001916
0,042440
0,000398
0,000147
0,038977

Granice przedziału ufności
-95%
+95%
34,35
76,93
0,01
0,17
6,16
10,35
-2,55
-1,71
-4,38
-0,19

uśredniono zawartość wodoru emitowanego przez elektrody ER 146 i ER 246 podczas spawania w warunkach
powietrznych.

Woda jako środowisko spawania stanowi dodatkowe źródło wodoru. Przeniesienie spawania ze środowiska powietrznego pod wodę powoduje 54% wzrost zawartości wodoru
dyfundującego w stopiwie w przypadku spawania w wodzie
słonej i ponad 87% podczas spawania w wodzie słodkiej.
Wartość aproksymowana rownaniem odelu II HD [ ml/100g Fe]

Czynniki

Wartość otrzymane eksperymentalnie HD [ ml/100g Fe]

Rys. 7. Zależność między wartościami wodoru dyfundującego określonymi eksperymentalnie a obliczonymi z modelu II

(3) Stan elektrody

(6) Biegunowość

(1) Natężenie prądu
spawania[A]

Wartość bezwzględna oceny efektu

Rys. 6. Wykres efektów Pareto dla modelu II

Zawartość wodoru dyfundującego HD [ ml/100g Fe]

(5) Zasolenie wody [ %O]

Rys. 8. Porównanie wyników badania zawartości wodoru dyfundującego
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Podsumowanie

Wnioski

Zastosowanie planu Placketta–Burmana pozwoliło na efektywne ilościowe zbadanie wpływu siedmiu wybranych czynników
na ilość wodoru generowanego przez spawanie mokre elektrodami rutylowymi. Opracowano modele matematyczne opisujące
wpływ badanych czynników na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie. Zależności te zestawiono w tablicy VIII.
Tablica VIII. Zestawienie opracowanych zależności
Model

Postać zależności

Poprawiony
współczynnik
determinacji R2popr

I

HD = 60,79 + 0,08 × I-4,55 × g +
+ 8,29 × s + 0,1 × p-2,13 × z-2,23 ×
× b + 0,19 × w

0,953

II

HD = 55,63 + 0,08 × I + 8,25 ×
× s-2,12 × z-2,28 × b

0,977

Symbole wykorzystane w zależnościach podanych w tablicy
VIII oznaczają kolejno:
HD – zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie oznaczona metodą glicerynową, ml/100g Fe,
I – natężenie prądu spawania, A,
g – grubość otuliny, mm,
s – stan elektrody,
p – powłoka ochronna,
z – zasolenie wody, ‰,
b – biegunowość spawania,
w – zawilgocenie elektrody, min.
Spośród badanych czynników statystycznie istotne na założonym poziomie istotności p = 0,05 są: zasolenie wody, biegunowość,
natężenie prądu spawania oraz stan elektrody. Trzy pierwsze czynniki wpływają na objętość jeziorka spawalniczego, a więc i intensyfikację wymiany gazowej, i w tym można upatrywać przyczyny ich
silnego wpływu na ilość wodoru dyfundującego w stopiwie.
Wpływ czynników, których zadaniem jest ograniczenie
ilości wodoru wnikającego do złącza: zwiększenie grubości
otuliny w celu nasilenia ilości emitowanych gazów osłonowych, stosowanie powłok malarskich, zapobieganie zawilgoceniu otuliny okazał się statystycznie nieistotny.
Węglowodory pochodzące z oleju stanowiącego zanieczyszczenie powierzchni elektrody silnie wpływają na wzrost nawodorowania próbek, pomimo odrywania się kropel oleju i ich wypływanie na powierzchnię wody. Zjawisko to nasila się szczególnie podczas spawania w wodzie zasolonej. Może to dodatkowo wpływać
na zmniejszenie zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie.
Zgodnie z literaturą [7] wzrost zasolenia wody powoduje
spadek zawartości wodoru dyfundującego, natomiast wzrost
natężenia prądu spawania wpływa na zmniejszenie jego ilości w stopiwie, co jest sprzeczne z otrzymanymi wynikami.
Ostateczne rozstrzygnięcie tego problemu wymaga przeprowadzenia dalszych, bardziej szczegółowych badań.
Ustalenie mechanizmów odpowiadających za intensywność i charakter oddziaływania poszczególnych czynników
jest trudne na etapie badań rozpoznawczych. Mechanizmy
te mogą zostać uściślone na drodze eksperymentalnej przy
wykorzystaniu planów badań trój- lub pięciopoziomowych.
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– Zastosowanie planowania badań pozwoliło na oszacowanie istotności wpływu wybranych warunków
spawania mokrego MMA pod wodą na zawartość
wodoru dyfundującego w stopiwie.
– Statystycznie istotny wpływ na zawartość wodoru
dyfundującego mają następujące czynniki: zasolenie
wody, zanieczyszczenie elektrody, natężenie prądu
spawania, biegunowość prądu spawania.
– Wzrost zasolenia wody i spawanie z biegunowością
dodatnią powoduje zmniejszenie zawartości wodoru
dyfundującego w stopiwie, natomiast zanieczyszczenie elektrody węglowodorami i wzrost natężenia prądu
spawania wpływają na wzrost jego ilości.
– Opracowane w pracy równania umożliwiają analityczne określenie zawartości wodoru dyfundującego przy
spawaniu mokrym elektrodą otuloną.
– Spawanie pod wodą generuje większą (45,90÷87,40
ml/100 g Fe) ilość wodoru niż spawanie w środowisku
powietrznym (średnio 38,6 ml/100 g Fe).
– Bardziej dokładne opisanie zależności między warunkami spawania pod wodą a zawartością wodoru dyfundującego wymagałoby przeprowadzenia badań właściwych według planu trój- lub pięciopoziomowego.
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Technologia spawania i własności
złączy spawanych nowych stali
bainitycznych i martenzytycznych
ze stalami żarowytrzymałymi
Technology of welding and properties
of welded joints of new bainitic and martensitic
steels with creep-resisting steels

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki prób spawania stosowanych dotychczas stali żarowytrzymałych z nowymi
stalami bainitycznymi i martenzytycznymi. Pozytywne wyniki wszystkich badań pozwoliły na opracowanie instrukcji
technologicznych spawania (WPS), które zostały zatwierdzone przez TÜV. Pozwoliło to firmie SEFAKO podjąć się
spawania najnowszej generacji stali na elementy kotłów do
pracy w warunkach nadkrytycznych oraz stosowania tych
stali podczas remontów kotłów wykonanych z materiałów
starszej generacji.

The paper shows the results of welding tests (dotychczas
stosowanych) high-temperature creep resisting steels and
new bainitic and martensitic steels. The positive results of
the investigations allowed elaboration of welding procedure
specification (WPS), that were approved by TÜV. This
allowed the SEFAKO company to make an attempt of
welding of the newest generation boiler steels for heavy
conditions.

Wstęp
Konieczność wdrażania do polskiej i europejskiej energetyki postanowień dyrektywy 2001/80/WE Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza z dużych źródeł spalania, wymaga modernizacji istniejących bloków energetycznych i budowy nowych
o nadkrytycznych parametrach pary. Zastosowanie nadkrytycznych parametrów pary, pozwala na podniesienie sprawności bloków energetycznych do wartości powyżej 45%,
w zależności od warunków chłodzenia. Równocześnie lepsze warunki spalania paliw stałych zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, którą można dalej w znacznym
stopniu obniżyć przez zastosowanie instalacji oczyszczenia
spalin. Nadkrytyczne warunki pracy kotłów wymagają stosowania do ich budowy nowych materiałów o wysokiej odporności na pełzanie w zakresie temperatur do 630oC.
Stale T/P23 (7CrWVMoNb9-6) oraz T/P24 (7CrMoVTiB
10-10) są stalami bainitycznymi. Wyższe własności wytrzymałościowe tych stali pozwoliły zaprojektować nowe kotły
energetyczne, które mają większą wytrzymałość na pełzanie,
odporność na korozję, wyższą temperaturę pracy i niższą
masę całkowitą, co pozwala na stawianie większych (barMgr inż. Krzysztof Cudek, prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak, dr inż. Aneta Ziewiec – Akademia Górniczo-Hutnicza.

dziej rozbudowanych) części ciśnieniowych kotła, a więc
można stosować wyższe parametry pracy. W starych kotłach energetycznych stosowano najczęściej kombinacje stali
T/P22 lub T/P12 w europejskich oznaczeniach 10CrMo9-10
lub 13CrMo4-5. W wielu przypadkach, potrzebą było użycie
grubych rur, w celu dostosowania się do wymagań spełniających warunki projektu (temperatura pracy 550oC przy ciśnieniu 190 bar).
Stale T/P23 i T/P24 charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na pełzanie w zakresie 520÷550oC, dlatego stały
się potencjalnymi stalami na wymianę rur w starych kotłach
podczas remontu, a także w nowych projektach.
Celem badań było opracowanie technologii wytwarzania
złączy obwodowych rur ze stali T92, T23 i T24 ze stalami
X20CrMoV12-1 i 13CrMo4-5. Pozytywne wyniki badań pozwoliły na opracowanie instrukcji technologicznych spawania
(WPS), zatwierdzenia przez TÜV i wdrożenia tej technologii
w Fabryce Kotłów SEFAKO.

Materiał do badań
Materiałami zastosowanymi do badań były rurki z nowych
stali żarowytrzymałych T/P23, T/P24, T/P 92 oraz rurki ze
stali dotychczas stosowanych X20CrMoV12-1 i 13CrMo4-5.
Stal T/P92 jest stalą klasy martenzytycznej, natomiast stale
T/P23 i T/P24 są stalami bainitycznymi, których właściwości
Przegląd spawalnictwa 2/2008



Tablica I. Skład chemiczny stali
Skład chemiczny, %

Materiał

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

W

V

Nb

N

Stal T/P92
0,07÷0,13
(X10CrMoWVNb9-2)

max. 0,5

0,30÷0,60 8,50÷9,50

0,30÷0,60

-

1,50÷2,00 0,15÷0,25 0,04÷0,09

Stal T/P23
(7CrWVMoNb9-6)

0,04÷0,10

max. 0,5

0,30÷0,60 1,90÷2,60

0,05÷0,30

-

1,45÷1,75 0,20÷0,30 0,02÷0,08 max. 0,030

Stal T/P24
(7CrMoVTiB10-10)

0,05÷0,10 0,15÷0,45 0,30÷0,70 2,20÷2,60

0,90÷1,10 max 0,41

-

0,20÷0,30

-

max. 0,12

X20CrMoV12-1

0,17÷0,23

max. 0,5

< 1,0

10÷12,5

0,80÷1,20

0,3÷0,8

-

0,25÷0,35

-

-

13CrMo4-5

0,08÷0,18

< 0,35

0,40÷1,0

0,70÷1,15

0,40÷0,60

-

-

-

-

-

są szczegółowo omówione w publikacjach [1÷3]. Skład chemiczny stali podano w tablicy I.
W celu uzyskania dopuszczenia technologii spawania
przygotowano instrukcje technologiczne spawania (WPS) dla
następujących kombinacji materiałów:
– T92 z X20CrMoV12-1 – średnica rur 42 mm, grubość ścianki
6 mm, złącze spawano spoiwem Thermanit MTS 616,
– T23 z 13CrMo4-5 – średnica rur 44,5 mm, grubość ścianki 4 mm, złącze spawane spoiwem Union I P23.
– T24 z 13CrMo4-5 – średnica rur 38 mm, grubość ścianki
5,6 mm, złącze spawane spoiwem Union I P24.
Do wykonania prób zastosowano materiały spawalnicze
zalecane przez firmę Valurec & Mannesman zapewniające
otrzymanie spoin o porównywalnych własnościach mechanicznych (Rm; Re; KCV) i użytkowych (żaroodporność, żarowytrzymałość, odporność na pełzanie w podwyższonych
temperaturach) w stosunku do materiału podstawowego.
Wszystkie spoiwa były produkcji firmy Thyssen. Spawano
metodą TIG stosując jako gaz ochronny argon o czystości
99,995% wg EN 439 typ I 1. Skład chemiczny spoiw i ich
własności podano w tablicach II, III.
Złącza spawane stali T92 z X20CrMoV12-1 i T23 z 13Cr
Mo4-5 poddano obróbce cieplnej po spawaniu zgodnie z da-

0,03÷0,07

nymi zamieszczonymi w tablicy IV, natomiast połączenia stali
T24 z 13CrMo4-5 zgodnie z zaleceniami producenta nie poddano obróbce cieplnej [1].
Próby spawania zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 15614 – 1. Dla każdego wariantu połączenia wykonano po 4 złącza.

Zakres badań
Każde połączenie poddano badaniom zgodnie z normą
PN-EN ISO 15614-1 „Badanie Technologii Spawania”. Wykonano następujące badania w 100%:
– wizualne wg PN-EN 970,
– radiograficzne wg PN-EN 1435,
– kontrola obecności pęknięć powierzchniowych wg PN-EN
1289,
– próby rozciągania wg PN-EN 895,
– próby zginania wg PN-EN 910,
– badanie twardości wg PN-EN 1043-1,
– badania makroskopowe i mikroskopowe wg PN-EN
1321.

Tablica II. Skład chemiczny spoiw [5]
Skład chemiczny, %

Nazwa spoiwa

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

W

V

Nb

N

Thermanit MTS 616 (do stali T92)

0,1

0,38

0,45

8,8

0,4

0,6

Union I P23 (do stali P23)

0,07

0,3

0,5

2,2

-

-

1,6

0,2

0,06

0,04

1,7

0,22

0,05

0,01

Union I P24 (do stali P24)

0,05

0,3

0,5

2,2

1,0

-

-

0,22

0,04

0,04

Tablica III. Własności mechaniczne spoiwa [5]
Rm, MPa

Re, MPa

A5, %

KV, J

Thermanit MTS 616 (do stali T92)

Nazwa spoiwa

Min. 560

> 720

> 15

> 41

Union I P23 (do stali P23)

Min. 500

> 600

> 15

> 47

Union I P24 (do stali P24)

Min. 500

> 600

> 20

> 47

Tablica IV. Parametry obróbki cieplnej złączy spawanych
Złącze

Temperatura podgrzewania, oC

Temperatura międzyściegowa, oC

Obróbka cieplna po spawaniu

200÷250

max. 300

760oC/30min

T/23/13 CrMo4-5

150

max. 250

740oC/30min

T/24/13 CrMo4-5

100÷150

max. 350

brak

T92/X20 CrMoV12-1
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Wygląd próbek rur przygotowanych i zamocowanych
przed spawaniem pokazano na rysunku 1, natomiast proces
spawania oraz wygląd złącza po ułożeniu pierwszego ściegu
i gotowego złącza przedstawiają rysunki 2÷4.

Wyniki badań
Oględziny zewnętrzne
Badania przeprowadzono na wszystkich próbkach z zakresie 100%.
Wszystkie wykonane spoiny charakteryzowały się poprawnym wyglądem, nie miały widocznych wad zewnętrznych.

Kontrola pęknięć powierzchniowych
Do sprawdzenia obecności pęknięć powierzchniowych
zastosowano metodę penetracyjną barwną. Badanie to przeprowadzono w zakresie 100%. Na badanych złączach nie
stwierdzono pęknięć powierzchniowych.
Rys. 1. Wygląd przygotowanych próbek rur do spawania

Badania radiograficzne
Badania radiograficzne przeprowadzono na wszystkich
próbkach w zakresie 100%. Sposób badania przedstawia rysunek 5. Natomiast przykładowe zdjęcia przedstawiono na
rysunku 6.
Badania radiograficzne dały wynik pozytywny z wyjątkiem
jednej próbki z połączenia T92 z X20. Próbka ta została odrzucona i nie poddana dalszym badaniom z powodu braku
przetopu.

Rys. 2. Przebieg procesu spawania

Rys. 5. Schemat eliptycznej metody badań

Rys. 3. Złącze po wykonaniu pierwszego ściegu

Rys. 4. Gotowe złącze próbne

Rys. 6. Przykładowe zdjęcia połączenia T23 z 13CrMo4-5
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Badania niszczące złączy spawanych
Niszczące metody badań złączy spawanych wykonuje się
w celu sprawdzenia ich rzeczywistych właściwości połączenia.

Twardość
Próba twardości została przeprowadzona na twardościomierzu Vickersa HPO-250. Wyniki badań były pozytywne dla
wszystkich prób spawalniczych, ponieważ twardość spoiny
i strefy wpływu ciepła nie przekroczyła 150 jednostek ponad
wartość twardości materiału rodzimego. Materiał rodzimy
miał twardość zgodną z danymi w ateście [4]. W przypadku
połączenia stali T24 z 13CrMo4-5, mimo że złącze spawane
nie było poddane obróbce cieplnej twardość spoiny i SWC
nie przekroczyła 320HV10.

Badania mikroskopowe potwierdziły, że struktura złączy spawanych jest typowa dla badanych stali. W spoinach stali T23 i T24 występuje bainit, natomiast w spoinie
stali P92 jest martenzyt z niewielką ilością ferrytu delta
(rys. 8-10). Istotną wadą rur stali 13CrMo4-5 jest odwęglenie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Głębokość
odwęglania od strony zewnętrznej wynosiło, ok. 0,2 mm,
a od strony wewnętrznej ok. 0,3 mm. Odwęglanie to jest wadą
fabryczną powstałą w procesie produkcji rur i może istotnie
obniżać własności połączenia szczególnie w SWC, gdzie występuje silny rozrost ziaren.

Wytrzymałość na rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie badano na dwóch próbkach z każdego połączenia. Wszystkie uzyskane wartości
wytrzymałości na zerwanie spełniają wymagania normy EN
10216-2 oraz atestu ASTM S 213. Wyniki badań wytrzymałości zestawiono w tablicy V.
Tablica V. Wyniki badań własności wytrzymałościowych
Połączenie
T23 - 13CrMo4-5
T92 - X20CrMoV12-1
T24 - 13CrMo4-5

Rm, MPa

Miejsce zerwania

481
489
725
711
509
496

w 13CrMo4-5
w 13CrMo4-5
w spoinie
w spoinie
w 13CrMo4-5
w 13CrMo4-5

Rys. 8. Mikrostruktura spoiny wykonanej spoiwem Union I P24
w złączu T24 z 13CrMo4-5

Badania makroskopowe
i mikroskopowe
Badania makroskopowe nie wykazały obecności wad
w złączach spawanych. Kształt spoiny i układ ściegów
jest prawidłowy. Jedynie w jednym miejscu, w złączu stali
X20CrMoV12-1 z T92 występował nadmierny nadlew w grani
spoiny. Przykłady makrostruktury złączy spawanych pokazano na rysunku 7.

Rys. 7. Makrostruktury połączeń spawanych
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Rys. 9. Mikrostruktura spoiny w złączu stali X20CrMoV12-1 z T92
wykonanej spoiwem Thermanit MTS 616. W strukturze na tle martenzytu jest widoczny ferryt delta

Rys. 10. Struktura obszaru linii wtopienia do stali T23

Przykład odwęglania pokazano na rysunkach 11÷13. Odwęglanie to może być przyczyną zbyt niskiej twardości materiału spawanego w przypadku kontroli jakości złączy metodą
pomiaru twardości na powierzchni rury. W takim przypadku
pomiary twardości należy prowadzić po zeszlifowaniu warstwy odwęglonej.

Wnioski
Rys. 11. Odwęglanie przy wewnętrznej powierzchni rurki stali
13CrMo4-5 (około 0,3 mm)

Rys. 12. Całkowite odwęglania przy powierzchni zewnętrznej rurki
stali 13CrMo4-5

Pozytywne wyniki badań wszystkich własności złączy pozwoliły opracować instrukcje technologii spawania
(WPS) i przygotować pełną dokumentację do zatwierdzenia technologii spawania stali: T92 z X20CrMoV121, T23 z 13CrMo4-5 oraz T24 z 13CrMo4-5. Technologia spawania została zatwierdzona przez TÜV, który
przyznał certyfikaty dla spawaczy oraz uprawnienia dla
firmy SEFAKO, w której były wykonywane złącza. Opracowana technologia pozwoli na prowadzenie remontów
kotłów i zastępowanie starych stali nowymi gatunkami.
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Połączenia spawane wykonywane
podczas napraw powypadkowych
nadwozi pojazdów samochodowych
Welded joints carried out during post-accident
repairs of automotive vehicle bodies
Streszczenie

Abstract

W artykule przeanalizowano możliwości łączenia elementów nadwozia samochodu podczas napraw powypadkowych metodami spawalniczymi. Omówiono podstawowe
sposoby łączenia elementów nadwozia pojazdu podczas
napraw powypadkowych, to znaczy zgrzewanie punktowe oraz spawanie w osłonie gazów ochronnych. Ponadto przedstawiono wyniki badań wytrzymałości połączeń
zgrzewanych i spawanych.

The article analyzes the possibilities of post-accidental
repairs of a vehicle body by means of welding method.
Basic connection of vehicle body components during postaccidental repairs by means of spot welding and shielding
gas coverage methods were discussed. The studies were
also made on the results of mechanical properties of welded joints.

Wstęp

a)

Naprawy powypadkowe nadwozi pojazdów wiążą się
z koniecznością rozłączania połączeń zgrzewanych punktowo wykonanych podczas produkcji pojazdu. W trakcie
naprawy połączenia te są odtwarzane, jednak nie zawsze
z wykorzystaniem zgrzewania punktowego. W związku
z tym, że istnieją pewne trudności w wykonywaniu połączeń
punktowych zgrzewanych, zastępuje się je spoinami. W artykule przedstawiono wyniki badań siły niszczącej połączenia
zgrzewane punktowo i połączenia spawane stosowane z nimi
zamiennie. Stalowe nadwozie samonośnego pojazdu osobowego powstaje w wyniku połączenia ze sobą elementów, wytłoczonych uprzednio na zimno z blach o niewielkiej grubości.
W procesie produkcji nadwozia, jako technologię łączenia poszczególnych jego elementów stosuje się prawie wyłącznie
zgrzewanie punktowe. Technologia ta ma wiele niezaprzeczalnych zalet, a są nimi między innymi: niski koszt procesu,
powtarzalność właściwości połączeń, wysoka jakość połączeń, możliwość pełnej automatyzacji i robotyzacji procesu
technologicznego (rys. 1 a). Oprócz zgrzewania punktowego
w produkcji nadwozia mogą być wykorzystywane metody
spawania elektrycznego w osłonie gazów ochronnych (MIG/
MAG). Jednak ich udział jest bardzo znikomy (np. spawane
mogą być zawiasy drzwi pojazdu do nadwozia, rys. 1 b). Tak
przedstawiona technologia połączeń elementów nadwozia
ma miejsce prawie wyłącznie w fabryce, do produkcji nowych
nadwozi.

b)

Dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn prof. nzw, mgr inż. Damian Hadryś, mgr inż. Michał Miros – Politechnika Śląska.
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Rys. 1. Produkcja nadwozia samonośnego pojazdu osobowego [1],
a – w pełni zautomatyzowana linia zgrzewarek, b – spawanie metodą MAG

Tablica I. Średnica otworu spoiny otworowej w zależności od
grubości blachy zewnętrznej [6]
Grubość blachy, mm

Średnica otworu, mm

0,6

4,5

0,7

5,0

1,0

5,5

1,25

6,0

1,5

6,5

≥ 2,0

7,0

Łączenie elementów nadwozia podczas jego napraw
powypadkowych wygląda odmiennie. Niewiele jest warsztatów dysponujących odpowiednimi zgrzewarkami punktowymi, przeznaczonymi do napraw powypadkowych pojazdów.
Ponadto zgrzewanie sprawia w warunkach warsztatowych
pewne technologiczne trudności (np. nie zawsze jest wystarczający dostęp z dwóch stron do miejsca wykonywania
połączenia). W związku z tym podczas napraw nadwozi zamiennie do zgrzewania wykorzystywane jest spawanie metodami MIG/MAG [2÷5]. Producent pojazdów przeważnie
określa technologię napraw nadwozia metodami spawalniczymi, określa także parametry spawania. Są nimi między
innymi: rodzaj spoiny (ciągła lub punktowa), minimalne natężenie prądu spawania, średnica otworu w przypadku spoiny
otworowej (tablica I). Przykładowo producenci samochodów
zalecają, aby przy naprawach blacharskich, stanowisko spawania miało natężenie spawania minimum 200 A, co powinno umożliwić spawanie blach o grubości 0,7÷4 mm, drutem
elektrodowym o średnicy 0,6÷0,8 mm [6]. Jednak jak pokazuje praktyka, przy tak wysokiej wartości natężenia prądu
elektrycznego i przy wypływie gazu ochronnego o wielkości
15 dm3/min nie ma możliwości wykonania poprawnej jakościowo spoiny otworowej, szczególnie w przypadku blach
o niewielkich grubościach.
W literaturze spawalniczej określa się podział połączeń
spawanych punktowo wykonywanych metodami MIG/MAG
odpowiadających połączeniom uzyskiwanym przez zgrzewanie punktowe. Spoiny te dzielimy w następujący sposób [7]:
– otworowo-punktowa – w jednej z blach (zewnętrznej) wykonany jest otwór okrągły lub podłużny, a spoina powstaje
wskutek wypełnienia otworu spoiwem. Otwór może mieć
krawędzie proste lub ukośne, w celu lepszego przetopienia,
– punktowa – spoina ta powstaje poprzez całkowite przetopienie blachy zewnętrznej (bez otworu) i częściowe przetopienie blachy wewnętrznej (znajdującej się za nią).
Tablica II. Parametry spawania

Badania
W celu ustalenia różnic pomiędzy połączeniami elementów
stalowego nadwozia samonośnego, wykonywanymi technologią zgrzewania punktowego a spawania punktowego metodą MAG, wykonano odpowiednie połączenia. Zdecydowano
się na porównanie właściwości zgrzein punktowych i spoin
punktowych (bez wiercenia otworów), gdyż wytyczne producentów pojazdów nie gwarantują wykonania poprawnych
spoin otworowych,
Połączenia spawane wykonano za pomocą urządzenia ESAB OrigoMig C250 3ph, parametry spawania przedstawiono w tablicy II. Zgrzewane wykonano na urządzeniu
ASPA Wrocław Zpa-6. Parametry zgrzewania przedstawiono
w tablicy III.
Tablica III. Parametry zgrzewania
Średnica
elektrod, mm

Natężenie, kA

Siła docisku
elektrod, kN

Czas zgrzewania, s

4,2

7

3

0,45

Po spawaniu i zgrzewaniu wykonano mechaniczną próbę
odrywania pojedynczych zgrzein i spoin punktowych wg zaleceń norm (rys. 2) [8] .

b)

a)

Rys. 2. Sposób: a – przygotowania próbki oraz b – wykonania mechanicznej próby odrywania [8]

W badaniach wykorzystano próbki stalowe pobrane z paneli dachowych pojazdów pochodzących z różnych lat produkcji (tabl. IV). Próbki zostały pobrane w taki sposób, aby
kierunek siły niszczącej połączenie, odpowiadał kierunkowi
walcowania blachy dla każdej z próbek.
Tablica IV. Pojazdy z których pobrano próbki

82% Ar + 18% CO2

Marka
pojazdu

Model
pojazdu

Natężenie przepływu gazu,
dm3/min

Rok
produkcji
pojazdu

16

Fiat

126p

1983

Średnica spoiwa, mm

0,8

Fiat

126p

1984

Ford

Escort

1986

Natężenie, A

240

Fiat

126p

1988

Fiat

126p

1989

Napięcie, V

28

Skoda

Favorit

1991

Prędkość podawania
drutu, m/min

AvtoZAZ

Tavria

1992

11

Fiat

126p

1993

Czas spawania, s

1,5

Fiat

Cinquecento

1994

Fiat

Uno

1997

Gaz osłonowy

Przegląd spawalnictwa 2/2008

15

Orientacyjny skład chemiczny stali stosowanych w badaniach przedstawiono w tablicy V.

Tablica V. Orientacyjny skład chemiczny i własności stali stosowanych w badaniach
Maksymalne stężenie pierwiastków, %

Dla każdego pojazdu i każdego rodzaju połączenia wykonano trzy próby, na rysunkach 3÷5 przedstawiono przykładowe wyniki uzyskane podczas badań.

a)

Własności mechaniczne

C

P

S

Mn

Ti

Re, MPa

Rm, MPa

0,08

0,03

0,03

0,4

0,05

210

270÷350

b)

Rys. 3. Zależności siły niszczącej połączenie od wydłużenia dla próbek pobranych z pojazdu nr 1, a – połączenie zgrzewane, b – połączenie
spawane

a)

b)

Rys. 4. Zależności siły niszczącej połączenie od wydłużenia dla próbek pobranych z pojazdu nr 9, a – połączenie zgrzewane, b – połączenie
spawane

a)

b)

Rys. 5. Zależności siły niszczącej połączenie od wydłużenia dla próbek pobranych z pojazdu nr 13, a – połączenie zgrzewane, b – połączenie
spawane
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Rys. 6. Zestawienie średnich maksymalnych sił niszczących
połączenie dla poszczególnych pojazdów, z których zostały
pobrane próbki

Zestawienie średnich maksymalnych sił niszczących połączenia dla poszczególnych pojazdów pozwala na podobne
stwierdzenie, że połączenia zgrzewane zapewniają wyższe
własności wytrzymałościowe od połączeń spawanych. W celu
dokładniejszego zbadania zjawisk zachodzących w zgrzewanych i spawanych połączeniach punktowych przeprowadzono analizę metalograficzną badanych złączy. Na rysunku 7a
przedstawiono strukturę metalograficzną połączenia zgrzewanego, natomiast na rysunku 7 b, połączenia spawanego.
Na rysunku 7 a numerem 1 oznaczono jądro połączenia, numerem 2 strefę wpływu ciepła, numerem 3 materiał rodzimy.
Na rysunku 7 b numerem 1 oznaczono spoinę, numerem 2
strefę wpływu ciepła, numerem 3 materiał rodzimy.
Po próbie rozrywania połączenia zgrzewanego stwierdzono, że zniszczenie połączenia polega na pękaniu w strefie wpływu ciepła, a nie na pękaniu w jądrze połączenia. Po
próbie rozrywania połączenia spawanego stwierdzono, że
zniszczenie połączenia polega na pękaniu w strefie wpływu
ciepła, a nie na pękaniu w spoinie. Świadczy to o poprawnym
doborze parametrów zgrzewania i spawania.

Wnioski
– Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy
uzyskanych wyników stwierdzono, że większa siła
niezbędna jest do zniszczenia połączeń wykonanych za pomocą zgrzewania, niż w przypadku połączeń spawanych punktowo.
– Połączenia zgrzewane punktowo cechują się większą powtarzalnością wyników dotyczących siły niszczącej złącze, niż połączenia spawane punktowo.
– Przy poprawnie wykonanym połączeniu zgrzewanym i spawanym jego rozerwanie następuje w strefie wpływu ciepła.
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Listy do redakcji
Krajowa organizacja spawalnicza
– droga do skuteczniejszych działań
We wrześniu 2007 roku na Politechnice Warszawskiej
odbyło się cykliczne spotkanie SIMP. Na spotkaniu tym powstał pomysł stworzenia „Raportu o Stanie Spawalnictwa”,
który poparli wszyscy uczestnicy spotkania. Wybrano grupy
robocze, które określiły swoje zadania zmierzające do powstania materiału przedstawiającego potencjał krajowego
rynku spawalniczego.
Chciałbym podzielić się z czytelnikami doświadczeniami i pomysłami związanymi z obszarem dotyczącym materiałów i urządzeń spawalniczych. Pomysł napisania tego
listu związany jest z dwoma faktami: wystąpiły określone
problemy z uzyskaniem danych do raportu oraz doświadczeniem, jakie firma Multimet uzyskała podczas pracy
w EWA (European Welding Assosiation). Multimet jako jedyna firma krajowa jest członkiem tej organizacji.
W raporcie miały pojawić się informacje o potencjale
rynku. Chodziło nam o ustalenie dwóch danych dotyczących tego rynku. Sprzedaż w roku 2006 i plany na 2007 oraz
ocenę wartości rynku pod względem materiałów spawalniczych i urządzeń spawalniczych. Na początku ustaliliśmy,
że zajmiemy się tylko firmami, które powinny składać sprawozdanie finansowe. Z tego powodu pierwszy krok skierowaliśmy do sądów administracyjnych. Okazało się, że mimo
obowiązku składnia takich sprawozdań firmy tego nie robią
i zebranie kompletu danych nie było możliwe. Oczywiście
zaproponowaliśmy inne rozwiązanie, które jest w trakcie
kompletowania. Pismo wstępne dotyczące większych firm
spawalniczych zostało przygotowane i wysłane. Jego treść
zamieszczam poniżej:
„Niniejszym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 2 pytania związane z prezentowanym obszarem
działalności. Biorąc pod uwagę kwestię zaufania i sposobu
przygotowania wyników do publikacji proponujemy wysłać
odpowiedzi do znanego od lat w naszej branży prof. Piwowara z Warszawy. Jesteśmy pewni, że prof. Piwowar będzie
gwarancją bezstronnego zebrania wyników ankiety w taki
sposób, aby odzwierciedlała obecną rzeczywistość bez obawy naruszania praw konsumenckich.
Po analizie dotychczasowych prób zebrania tych wyników w inny sposób okazało się, iż zaproponowany sposób
wydaje się najlepszy i uwzględniający aktualną sytuację na
naszym rynku.
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Mamy świadomość, że potencjał rynku urządzeń i materiałów spawalniczych jest bardzo duży, ale tylko dokładne dane
pozwolą stwierdzić, jakie możliwości może zaoferować”.
Konkluzje wynikające z tej fazy są następujące:
• firmy traktują swoje dane jako poufne;
• GUS nie gromadzi takich danych;
• niektóre z firm nie zamierzają udostępniać sowich danych;
• istnieje problem formalny związany z przechowywaniem
określonych danych w jednym miejscu;
• firmy działające na naszym rynku nie widzą jeszcze potrzeby stworzenia wspólnej reprezentacji wobec Rządu
i Unii Europejskiej;
• brak pełnej reprezentacji firm spawalniczych, które mogłyby mówić jednym głosem o sowich problemach.
Jak wspomniałem Multimet Sp. z o.o. jako jedyna firma
z kraju jest uczestnikiem EWA (European Welding Assosiation – Europejskiego Stowarzyszenia Technik Spawania).
Wszystkie wymienione problemy zostały już przez to stowarzyszenie rozwiązane zarówno na poziomie poszczególnych
krajów jak i europejskim. Chciałbym podkreślić, iż dane statystyczne są dostępne poprzez firmę zarządzającą przekazywanymi danymi tylko tym firmom, które dostarczą swoje dane.
Organizacja EWA działa już od wielu lat na rynku europejskim i również spełnia istotną rolę w ustalaniu uregulowań
prawnych dotyczących spawalnictwa na poziomie Parlamentu
Europejskiego. Jest to również jednoznaczne z faktem reprezentacji obszaru spawalnictwa na poziomie tego Parlamentu. Nie
muszę chyba dodawać, że reprezentacja, w naszym przypadku
tylko poprzez Instytut Spawalnictwa, nie jest optymalna.
Wydaje mi się, że opisany przypadek wart jest przemyślenia jeżeli chodzi o przyszłość spawalnictwa w Polsce
nie tylko poprzez pryzmat IS, SIMP i TS. Nadszedł chyba
najwyższy czas stworzenia wspólnej organizacji, która byłaby skutecznym reprezentantem interesów środowiska spawalniczego. Bardzo proszę o wnikliwą analizę problemu
i szybką decyzję umożliwiającą pełne partnerstwo w Europie w sytuacji szybkich przemian w kraju.
dr inż. Ryszard Kaczmarek
Technika & Rozwój
Multimet Sp. z o.o.
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Możliwości zastosowania metody TIG
w systemach zrobotyzowanych
TECHNIKA SPAWALNICZA w sposób kompleksowy zajmuje się technologiami spajania i cięcia metali. Zespół
wykwalifikowanych inżynierów projektuje i wdraża systemy w zakresie mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów spawania, zgrzewania, lutowania oraz cięcia termicznego. Firma jest integratorem zrobotyzowanych systemów
spawalniczych. TECHNIKA SPAWALNICZA posiada wyłączne przedstawicielstwa na Polskę uznanych na całym świecie
marek takich jak: BACH – przecinarki termiczne, BTH –przypawanie trzpieni, CVE – spawanie wiązką elektronów, DINSE
– uchwyty spawalnicze, ESS – urządzenia spawalnicze, FORSTER – stoły spawalnicze, FUSION – luty i automatyzacja lutowania, ORBITEC – spawanie orbitalne, PANASONIC FACTORY SOLUTIONS – roboty spawalnicze, REFIND
– agregaty chłodzące, RESISTRONIC – mikrozgrzewarki, SCAME – piece lutownicze, TECNA – zgrzewarki i balansery,
TUNKERS – systemy dociskowe oraz TWP – THIELMANN – układy czyszczenia palnika. W szerokim wachlarzu oferowanych usług wyróżnić można także prowadzenie, wspólnie z INSTYTUTEM SPAWALNICTWA w Gliwicach kursów VT1
i VT2 oraz przygotowywanie innych firm do audytu, szczególnie w związku z normą PN-EN ISO 3834. Firma prowadzi
także gwarancyjny i pogwarancyjny serwis urządzeń spawalniczych oraz zawsze służy radą i wsparciem przy rozwiązywaniu skomplikowanych problemów technicznych.
TECHNIKA SPAWALNICZA jest integratorem zrobotyzowanych systemów spawalniczych. Systemy te budujemy
z zastosowaniem robotów, pozycjonerów oraz urządzeń spawalniczych MIG/MAG/TIG japońskiej firmy PANASONIC,
której jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę. Laboratoria badawcze PANASONIC FACTORY SOLUTIONS
nieustannie pracują nad innowacyjnością swoich produktów. System TAWERS MAG przebojem wszedł na Polski rynek
zdobywając Złote medale MTP 2006 i INTERWELDING 2005 i stał się najczęściej wybieranym systemem przez naszych
klientów. Nowe „dziecko” firmy PANASONIC – robot TAWERS do spawania metodą TIG prądem stałym, po zdobyciu medalu MTP 2007 rozpoczyna marsz do miana niezastąpionego robota przy spawaniu elementów o wysokiej estetyce połączeń.

Możliwości zastosowania metody tig
w systemach zrobotyzowanych
W robotach spawalniczych dominują systemy do spawania metodą MAG (ok. 90%), mimo to systemy do spawania
TIG odgrywają coraz większą rolę. Znajdują one zastosowanie szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka
połączeń spawanych jak na przykład, w produkcji metalowych mebli biurowych z odkrytymi połączeniami spawanymi,
lub precyzyjnych elementach ze stali kwasoodpornych (połączenia rurowe, trójniki, prostopadłościany, etc.).

Opis systemu TAWERS TIG
Rewolucyjnym osiągnięciem systemu TAWERS TIG jest
SOFTWARE, który umożliwia wykorzystanie wcześniej opracowanego systemu zrobotyzowanego TAWERS SP–MAG
(PS Nr 9-10/2006). Zmiana metody z TIG na MAG lub MAG

na TIG odbywa się poprzez komendy na panelu sterowniczym po uprzednim zamontowaniu odpowiedniej głowicy
MAG lub TIG i co bardzo ważne z zastosowaniem tego
samego podajnika drutu.
System TAWERS eliminuje wady systemów klasycznych
do spawania metodą TIG, takie jak:
v mała prędkość spawania,
v skomplikowana i czasochłonna wymiana elektrody nietopliwej,
v skomplikowane i czasochłonne ustawienie kierunku wysuwu drutu (spoiwa),
v czasochłonna regulacja odległości elektrody nietopliwej
od materiału spawanego,
v niestabilne podawanie drutu (spoiwa) wynikające z zakrzywienia końcówki podającej drut,
v krótka trwałość przewodu chłodzącego i tulejki wodnej
wynikająca z zakrzywienia końcówki,
v skomplikowany system ekranowania układu z uwagi
na stosowanie przy zajarzaniu wysokiej częstotliwości
HF (High Frequency),
v bardzo mała elastyczność układu związana z gabarytami
głowicy TIG,
v mała dostępność głowicy TIG do skomplikowanych kształtów,

Głowica TAWERS TIG
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Głowica klasyczna TIG

Głowica
TAWERS TIG
z uchwytem
chłodzonym cieczą

Głowica
TAWERS TIG
z uchwytem
chłodzonym gazem

Dla systemu TAWERS opracowano nową głowicę
z uchwytem TIG, która charakteryzuje się czterema nowatorskimi rozwiązaniami:
v funkcja zajarzania łuku przez dotyk (Touch Sensing Start)
eliminuje zakłócenia układów elektrycznych pojawiających
się przy stosowaniu zajarzania wysokiej częstotliwości
High Frequency,
v zastosowanie prostej końcówki wysuwu drutu redukuje
tarcie jakie występuje w systemach podawania drutu poprzez zagiętą końcówkę,
v nowa bardzo zwarta konstrukcja umożliwiająca spawanie
w trudno dostępnych miejscach,
v zintegrowana głowica – poprzez wprowadzenie „zimnego
drutu” do dyszy gazowej.

System do spawania stelaży foteli

Opis zrobotyzowanego systemu TAWERS
do spawania stalowych foteli biurowych
W przemyśle meblarskim bardzo często występuje konieczność spawania jednego egzemplarza mebla dwiema
metodami – MAG oraz TIG. Część spoin, które w dalszym
procesie są zakrywane tapicerką wykonuje się tanią i wydajną metodą MAG, a część spoin które pozostają odkryte i muszą być bardzo estetyczne wykonuje się metodą TIG. Aby
zapewnić odpowiednią wydajność i wysoką jakość połączeń,
system zrobotyzowany powinien być wzbogacony osiami
zewnętrznymi. System, który przedstawiamy wychodzi naprzeciw wyżej opisanym oczekiwaniom i wymaganiom. Do
budowy zastosowano system TAWERS TA 1800WG umożliwiający spawanie metodą MAG (MAG, SP-MAG, MIG, PULS
MAG, PULS MIG) oraz spawanie metodą TIG prądem stałym. Dla ułatwienia osiągnięcia korzystnych pozycji spawania
zastosowano na polach pracy prawym i lewym po dwie osie
zewnętrzne. W sumie w systemie jest 10 osi zarządzanych
jednym panelem sterującym. Osie zewnętrzne połączone
są w ten sposób, że pozycjoner główny (PANADICELL 500
o udźwigu 500 kg) połączony jest z pozycjonerem pomocniczym (PANADICELL 200 o udźwigu 200 kg). Do pozycjonerów pomocniczych przytwierdzone są przyrządy do mocowania i ustalania stelaży foteli. Spawanie odbywa się w dwóch
cyklach. W pierwszym cyklu spawa się serię metodą MAG,
a po przezbrojeniu uchwytu z MAG na uchwyt TIG spawa się
serię metodą TIG.

Projekt systemu wykonany w DTPS G2

Podsumowanie
v

v

v

Ze względu na super szybką komunikację TAWERS
SP-MAG-TIG jest obecnie najbardziej zaawansowanym
technologicznie w świecie zrobotyzowanym systemem do
spawania.
TAWERS SP-MAG-TIG jest pierwszym w świecie zrobotyzowanym systemem, w którym źródła prądu MAG
i TIG są bezpośrednio w sterowniku robota.
System TAWERS dzięki zwartej głowicy z uchwytem TIG
umożliwia spawanie w trudno dostępnych miejscach,
szczególnie takich konstrukcji jak wszelkiego typu fotele
samochodowe, biurowe, ogrodowe, ramy rowerowe, czy
przestrzenne konstrukcje z połączeniami rurowymi.
Opracowali:
inż. Mirosław Nowak (EWE)
mgr inż. Daniel Wiśniewski (IWE)
Tomasz Nowak

W następnym odcinku przedstawimy techniki
lutowania w oparciu o rozwiązania firmy FUSION

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
daniel.wisniewski@techspaw.com.pl
kom. 0 602 118 401
0 600 034 517
tel./fax (61) 862 81 61

Projekt systemu wykonany w DTPS G2 – widok z przodu

www.techspaw.com
ul. Babimojska 11; 60-161 Poznań
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Rafał Dalewski
Jerzy Jachimowicz

Zagadnienie numerycznego
modelowania
połączeń zgrzewanych
Numerical modelling of welded joints

Streszczenie

Abstract

W artykule opisano modelowanie w Metodzie Elementów Skończonych (MES) procesu punktowego zgrzewania oporowego cienkich blach. Przedstawiono założenia
oraz podstawy teoretyczne modelowania procesu jak
i dyskusja wyników w aspekcie wykorzystania przedstawionego sposobu modelowania do określania spodziewanej
wielkości połączenia. W artykule przedstawiono wyniki
symulacji numerycznych w postaci zmiany pola temperatur
podczas zgrzewania.

Modelling of resistance spot welding process of sheet
metal by Finite Element Method (FEM) was described in
the article. The assumptions and theoretical foundations
of the process modelling as well as the discussion of the
results in terms of applications of the presented modelling
method for determination of the expected joint size were
demonstrated. The results of the numerical simulation
consisting in alteration of the thermal field during welding
were presented in the article.

Wstęp
Problem numerycznego modelowania połączeń zgrzewanych dotyczy wyznaczenia roli prawidłowo wykonanej zgrzeiny, jaką odgrywa ona w konstrukcji, w której została zastosowana. Zgrzeiny są występującymi powszechnie połączeniami konstrukcji metalowych jak i tych wykonanych z tworzyw
sztucznych. Zagadnienie określenia rzeczywistego obciążenia złącza rozbija się z reguły o możliwość określenia właściwości materiału w strefie wpływu zgrzewania. Przedstawiona
analiza ma na celu przygotowanie dokładnego określenia
materiału w strefie zgrzewania dla prawidłowej zgrzeiny
w celu wykorzystania informacji w ogólnej analizie konstrukcji
regałów sklepowych. Przedstawiona problematyka dotyczy
analizy przepływu ciepła podczas procesu zgrzewania. Analiza może służyć w dalszych pracach do określenia wpływu
występowania nieprawidłowych zgrzein w konstrukcji oraz
określenia zachowania zgrzeiny w obecności obciążeń cyklicznie zmiennych i dynamicznych.
Mgr inż. Rafał Dalewski – Mago S.A., dr inż. Jerzy Jachimowicz – Wojskowa Akademia Techniczna.

Rys. 1. Połączenie zgrzewane blach stalowych

Powstanie połączenia zgrzewanego wiąże się z miejscowym
topieniem materiału łączonych elementów i ich połączeniem
w obszarze przetopu (rys. 1). Wyjątek mogą stanowić technologie zgrzewania ultradźwiękowego i zgniotowego na zimno,
w których proces łączenia nie jest oparty głównie o zasadę
uwspólnienia przez przetop. Do wytworzenia prawidłowej zgrzeiny konieczny jest docisk łączonych elementów, który wpływa
na kilka aspektów całego procesu.
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Kanał chłodzący
Elektroda górna

Zależność opisująca opór elektryczny przewodnika ma postać:
d
R = 		
P

			

δ

W omawianym zagadnieniu mamy do czynienia z punktowym, zgrzewanym oporowo połączeniem cienkich blach
stalowych gatunku 08Al (St0). Przedmiotowe połączenie jest
wykorzystywane w przemyśle meblarskim do wytwarzania
elementów półek stalowych regałów sklepowych (rys. 2).

gdzie: R – opór elektryczny ośrodka (Ω); d – długość
przewodnika (m); P – pole przekroju przewodnika (m2),
Wówczas ilość ciepła wytworzoną podczas przepływu prądu
można wyrazić wzorem:

Q = 0,24I2 Rt

			

Elektroda dolna
Rys. 2. Schemat zgrzewania oporowego blach stalowych

Modelowanie numeryczne wspierające proces konstruowania elementów zawierających połączenia zgrzewane
wymaga dokładnego określenia zachowania materiału w obszarze wytworzonego połączenia. Całość zmian w stosunku
do materiału rodzimego opisuje (z numerycznego punktu widzenia) wprowadzenie materiału gradientowego w obszarze
zgrzeiny z określeniem naprężeń resztkowych wynikających
z przemian zachodzących podczas nagrzewania i chłodzenia
materiału podczas zgrzewania.
Modelowanie połączenia zgrzewanego można przeprowadzić za pomocą narzędzi, uwzględniając wszystkie lub
większość aspektów fizycznych towarzyszących temu procesowi. Za pomocą programów takich jak SORPAS™ analiza
łączonych elementów (różne techniki zgrzewania i szeroka
baza materiałów) obejmuje procesy przepływu prądu elektrycznego, analizę pola elektromagnetycznego, pola temperatur, strefy przetopu i analizę wielkości oraz mikrostruktury
zgrzeiny. Zestaw tych danych pozwala zoptymalizować technologię pod kątem obecności wad, jak i precyzyjnego osiągnięcia pożądanych właściwości połączenia.
W artykule przedstawiono modelowanie przeprowadzone
za pomocą Metody Elementów Skończonych od strony przewodzenia ciepła.

Proces wytwarzania punktowego
połączenia zgrzewanego oporowo
modelowany w ujęciu MES
Punktowe zgrzewanie oporowe jest procesem technologicznym łączenia materiałów przewodzących prąd elektryczny, wykorzystującym zjawisko zamiany energii strumienia
prądu elektrycznego na ciepło. Przepływ prądu elektrycznego (w przypadku prądu przemiennego – rozchodzenie się
fali) w ośrodku materialnym jest związany z występowaniem
oporu tego ośrodka, powodującym stratę energii strumienia
prądu elektrycznego zamienianej na ciepło.

Podstawowym źródłem ciepła dla procesu zgrzewania
oporowego są przede wszystkim mechanizmy stanowiące
barierę dla przewodzenia prądu elektrycznego inne niż opór
samego przewodnika – są to opory kontaktowe na granicy
ośrodków, przede wszystkim łączonych blach, a także opór
na granicy stałego i stopionego metalu oraz zmiana oporności wraz ze wzrostem temperatury i pojawieniem się fazy
ciekłej (słabo przewodzącej).

Opór kontaktowy
Opór kontaktowy jest pochodną następujących czynników
związanych z realizacją kontaktu fizycznego:
– rzeczywistej powierzchni kontaktu,
– stanu warstwy wierzchniej – grubości warstwy bezpostaciowej,
oraz czynników związanych z przewodzeniem w znajdujących
się w kontakcie ciałach:
– przewodności właściwej w każdym z materiałów,
– przewodności w warstwach podpowierzchniowych – warstwie ukierunkowanej i steksturowanej,
– przewodności ośrodka wypełniającego przestrzeń pomiędzy
łączonymi elementami np. powietrza.
Rzeczywista powierzchnia kontaktu jest zależna od stanu
wykończenia powierzchni (chropowatości) i docisku występującego pomiędzy ciałami. Zwiększanie docisku powoduje zgniot
wierzchołków chropowatości i powiększanie rzeczywistej powierzchni kontaktu.
Ocenę tej zależności pomiędzy wielkością docisku a wartością oporu kontaktowego przedstawiono na rysunku 3.

Docisk - opór kontaktowy

Opór elektryczny
Wielkością charakteryzującą opór elektryczny ośrodka jest
jego oporność właściwa ρ mierzona w Ωm stanowiąca odwrotność przewodności elektrycznej σ.
			
= 1/ σ
(1)
δ
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(3)

gdzie: t – czas przepływu prądu (s); 0,24 – stały równoważnik zmiany energii elektrycznej w ciepło.

Opór kontaktowy [µ Ω]

Blachy łączone

(2)

Siła docisku [N]

Rys. 3. Zależność wartości oporu kontaktowego od siły docisku [3]

Tablica I. Wpływ przygotowania powierzchni na wartość oporu kontaktowego mierzonego dla wartości siły docisku 2kN [3]
Sposób przygotowania powierzchni

R, μΩ

Wytrawianie w kwasach

300

Szlifowanie zgrubne

160

Rdzewienie po czyszczeniu

Łączone blachy

80000

Zatłuszczenie po oczyszczaniu

300

Powierzchnie z zendrą

80000

Powierzchnie z zendrą i rdzą

500000

Obróbka pilnikiem

280

Szlifowanie dokładne

110

Elektroda dolna

Rys. 5. Główne źródła ciepła – Q i kierunki transportu ciepła w procesie zgrzewania oporowego cienkich blach

Wpływ warstwy wierzchniej i chropowatości powierzchni
przedstawiono w tablicy I.
Dokładniejsze określenie zachodzących procesów wymaga uwzględnienia zmiany stanu w czasie przetopu i analizy
łączącej zmiany strukturalne, chemiczne, elektromagnetyczne i cieplne.
W przypadku ogólnym:
			

Rc=

Uc
I

(4)

gdzie: Rc – całkowity opór w obwodzie zgrzewania; – całkowity wzrost napięcia w układzie; – natężenie prądu zgrzewania, przy czym,
			

Elektroda górna

Rc= Σi RPi + Σj RKj

(5)

gdzie: RPi – i-ty składnik oporu przewodnika (opór przewodzenia elektrod i łączonych materiałów); RKj– j-ty składnik
oporu kontaktowego (opór kontaktowy między łączonymi elementami i między łączonymi elementami a elektrodami).
Biorąc pod uwagę przebieg procesu zgrzewania opór
kontaktowy pomiędzy dwoma łączonymi elementami stanowi
początkowe źródło ciepła do momentu utworzenia jeziorka
płynnego metalu, co następuje niemal natychmiast po podaniu napięcia na elektrody. W kolejnym etapie zgrzewania,
mającym na celu właściwy rozrost jeziorka, źródłem ciepła
staje się granica pomiędzy ośrodkiem stałym a płynnym, jak
i sam ośrodek płynny.

Wymiana ciepła
W procesie punktowego zgrzewania oporowego można
wyodrębnić, pod kątem wymiany ciepła, następujące fazy:
– stopienia materiałów na granicy łączonych części,
– propagacji granicy płynnego jądra,
– chłodzenia.
Pierwsza faza procesu zgrzewania jest związana z rozkładem oporności poszczególnych elementów układu (rys. 4).

Przepływ ciepła opisuje równanie przewodnictwa ciepła
Fouriera–Kirchhoffa, które dla anizotropowego ośrodka ciągłego ma postać:
∂T∂T

(

∂ ∂  ∂T∂T 

)

∂T
∂
∂T  + q
+
ρcρc ∂=
= =  λ
λ
 q + q
pc
∂t t ∂x∂x  ij ∂x∂x 

		

i

i

ij

ij

i

i

•

(6)

gdzie: T = T (x, y, z, t) – funkcja opisująca pole w temperatury,
w dowolnym punkcie, w dowolnej chwili (K); p – gęstość ośrodka (funkcja temperatury) (kg/m3); c – ciepło właściwe (funkcja
temperatury) (J/kg K); ij– macierz współczynników przewodności cieplnej (funkcja temperatury) (W/m K); x1– współrzędna
i kartezjańskiego układu odniesienia (i = 1, 2, 3; lub x, y, z,
odpowiednio) (m); q• – szybkość generacji ciepła (ilość ciepła
wytwarzaną lub anihilowaną w jednostce objętości na jednostkę czasu (W/m3).
Rozwiązanie powyższego równania oprócz określenia
współczynników materiałowych wymaga również określenia
warunków początkowo-brzegowych. W prowadzonej analizie
zastosowano warunki początkowe w postaci jednorodnego
pola temperatury:
		

T (x, y, z, t0) = TR

(7)

gdzie: TR – temperatura pokojowa 22ºC (295 K).
Warunek brzegowy Neumanna – strumień ciepła przechodzący przez brzeg ośrodka jest zdefiniowany w każdej
chwili:
		

qPowGr(t) = -

(8)
PowGr

gdzie:
– strumień ciepła przepływający przez powierzchnię graniczną (ograniczającą) ośrodka (w kierunku
normalnym do powierzchni granicznej) (W/m2);
PowGr

Warunek Fouriera:
		

= α [ TPowGr (x, y, z, t) -TOd]

(9)

PowGr

gdzie:
– strumień ciepła przepływający przez powierzchnię graniczną (ograniczającą) ośrodka (w kierunku
normalnym do powierzchni granicznej) (W/m2); α – współczynnik przejmowania ciepła (W/m2 K); TPowGr (x, y, z, t)
– rozkład temperatury na powierzchni granicznej ośrodka;
TOd – temperatura odniesienia (stała temperatura ośrodka
chłodzącego lub grzejącego) (K).
PowGr

Rys. 4. Rozkład oporności w początkowej fazie procesu zgrzewania
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Modelowanie przepływu ciepła
podczas zgrzewania oporowego
Modelowanie przepływu ciepła wykonano przy użyciu
pakietu ANSYS opartego na Metodzie Elementów Skończonych. Wykorzystano analizę typu „transient” – stanów przejściowych, umożliwiającą zastosowanie ogólnego systemu
MES do rozwiązania równań zależnych od czasu. Trójwymiarowe zagadnienie zgrzewania dwóch cienkich blach
stalowych o tej samej grubości zostało zamodelowane za
pomocą rozwiązania osiowosymetrycznego. Dwuwymiarowy przekrój przedstawiający geometrię modelu został pokazany na rysunku 6.

Tablica II. Gęstość stali (w funkcji temperatury)
Temperatura, K

295

1000

1173

2000

Gęstość, kg/m3

7850

7700

7600

7400

Tablica III. Ciepło właściwe stali w funkcji temperatury
Temperatura,K

295

1073

1750

k, W/mK

12.5

27

37

Tablica IV. Przewodność cieplna stali w funkcji temperatury
Temperatura, K

295

973

993

1013

1173

1750

Gęstość, kg/m

434

900

5000

900

640

640

3

Gęstość miedzi została przyjęta jako wartość stała
ρ = 8300 kg/m3.
Tabela V. Ciepło właściwe miedzi w funkcji temperatury
Temperatura, K

295

400

600

1000

1500

cw, J/kg K

385

398,5

416,7

455

480

Tabela VI. Przewodność cieplna miedzi w funkcji temperatury

Rys. 6. Przekrój bazowy osiowosymetryczne analizy zgrzewania oporowego cienkich blach stalowych

Zgrzewanie odbywa się w układzie, w którym dolną elektrodę stanowi nieruchomy stół roboczy zgrzewarki, zaś górna ma postać przedstawioną na rysunku 6. Zgrzeinę formuje
lekko zaokrąglona końcówka elektrody górnej. Wewnątrz
elektrody znajduje się kanał chłodzący, w którym płyn chłodzący odbiera ciepło wnikające w elektrodę podczas przepływu prądu i docisku. W przedstawionym modelu blachy zostały podzielone na fragmenty, które w obszarze występowania największych źródeł ciepła ułatwią określenie zmienności
intensywności źródeł w trakcie procesu zgrzewania. Modele
materiałów zostały określone na podstawie danych literaturowych, dla stali konstrukcyjnych ogólnego zastosowania
i stopów miedzi wykorzystywanych do produkcji elektrod.
Kluczowe znaczenie odgrywa zmienność poszczególnych
parametrów od temperatury w funkcji której zostały przedstawione gęstość, ciepło właściwe i przewodność cieplna.
Żródło ciepła na granicy elektrody i blachy
Żródło ciepła w materiale i na granicy fazy stałej i cieplnej

Żródło ciepła pomiędzy łączonymi blachami

Żródło ciepła na granicy elektrody i blachy

Rys. 7. Rozkład źródeł ciepła w modelu zgrzewania oporowego
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Temperatura, K

295

1173

1400

k, W/m K

401

339

320

Źródła ciepła powstające w miejscu, w którym prąd elektryczny natrafia na opór określono w czterech głównych strefach. Największy opór w układzie, przez który przepływa prąd
elektryczny w początkowej fazie zgrzewania występuje w miejscu kontaktu łączonych blach (opór kontaktowy), podczas całego zgrzewania w miejscu kontaktu elektrod z blachami (opór
kontaktowy) i w nie stopionym materiale łączonych blach oraz
zmieniający się w czasie i przestrzeni opór kontaktowy występujący na granicy ośrodka stałego, i ciekłego oraz w stopionym
metalu. Rozkład źródeł ciepła określono na rysunkach 7, 8.
Połączenia zostały wykonane na zgrzewarce produkcji firmy AWL, zainstalowanej w linii do produkcji półek regałów sklepowych firmy Mago S.A. Zgrzewarka jest urządzeniem prądu
zmiennego (230 V, 52 Hz) o następujących nastawach:
– czas zgrzewania cztery cykle (okresy) 4/52 = 0,077 s,
– prąd zgrzewania (ustalany na podstawie wstępnego pomiaru oporności ośrodka) 6,25 kA,
– czas docisku 13/52 = 0,25 s.

Wyniki
Dla tak zdefiniowanego modelu uzyskano następujące rozkłady temperatury:

Rys. 10. Pole temperatur dla t = 0,01 s (początkowa faza przepływu
prądu zgrzewania)

Rys. 8. Zmienności intensywności źródeł ciepła w czasie

W układzie oprócz źródeł ciepła zadano warunki przejmowania ciepła: dla nieruchomego powietrza – na granicach blach z atmosferą oraz dla przepływającej wody – wewnątrz elektrody, w kanale chłodzącym.
Temperaturę otoczenia przyjęto na poziomie 22ºC (295 K).
Na rysunku 9 przedstawiono siatkę elementów PLANE77, które wykorzystano do zbudowania modelu. Użyto również elementów kontaktowych CONTA172 i TARGET169.

Rys. 9. Siatka elementów reprezentujących elementy układu
zgrzewania

Rys. 11. Pole temperatur dla t = 0,03 s (środkowa faza zgrzewania)

Rys. 12. Pole temperatur dla t = 0,06 s (końcowa faza zgrzewania)
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Wnioski

Rys. 13. Pole temperatur dla t = 0,077 s (koniec przepływu prądu – zakończenie etapu zgrzewania)

Rys. 14. Pole temperatur dla t = 0,08 s (faza chłodzenia w obecności
docisku)

Wartości intensywności źródeł ciepła zostały skalibrowane w sposób mający na celu zapewnienie jak najlepszej
korelacji pomiędzy uzyskanymi w procesie zgrzewania wymiarami jądra zgrzeiny a strefę wpływu ciepła, a wielkością
obszaru o temperaturze zapewniającej odpowiednie zmiany struktury materiału – stopienia i wyżarzania. Dla stali o wartości temperatury topnienia i wyżarzania normalizującego
wynoszą odpowiednio 1534°C (1807 K) i 800÷900°C (1050
÷1150 K). Przedstawiona na rysunku 16 wielkość jądra (całkowity przetop) wynosi około 4 mm (średnica) dla badanych
próbek, strefa wpływu ciepła z efektami wyżarzania – 4,5
mm. Zaznaczone obszary próbki pokrywają się w przybliżeniu z obszarami pola temperatur określonego dla czasu
t = 0,08 s, tj. 0,003 s po wyłączeniu prądu zgrzewania
– wielkość strefy przetopu (najcieplejszy odcień czerwieni
– wartości powyżej 1846 K) i strefa intensywnego wyżarzania (częściowa normalizacja – strefa intensywnie zielona
dla wartości powyżej 1071 K). W zestawieniu z mapą temperatur w chwili t = 0,077 s widać, że grubość strefy przetopu jest większa i bardziej zbliżona do strefy zaznaczonej na
fotografii próbki.

Rys. 16. Pole temperatur dla 0,08 s (faza chłodzenia w obecności
docisku) zestawione z fotografią jednej z otrzymanych zgrzein (na
powierzchni zgładu widoczne ślady badania twardości)

Na kształt izoterm na rysunku 13 wpływ ma rozkład
źródeł ciepła (liniowe). Kolejne fazy przepływu ciepła wykazują wygładzenie pola temperatur. Uzyskane na podstawie
niniejszej analizy pola temperatur zostaną wykorzystane
w znalezieniu pola naprężeń resztkowych powstałych w wyniku procesu zgrzewania. Można uznać, że dla potrzeb zadania określenia pola naprężeń dokładność określenia pól
temperatur jest wystarczająca.
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Ocena wielkości reflektora przy badaniu
ultradźwiękowym metodą OWR
(część I)

Evaluation of reflector size  during
ultrasonic testing by OWR method
(part I)

Streszczenie

Abstract

W celu określenia właściwości wyrobów oraz pewności
konstrukcji stosuje się próby i badania, które można podzielić na nieniszczące i niszczące. Badania nieniszczące
znane są przede wszystkim jako badania defektoskopowe
tzn. takie których celem jest wykrycie i ocena wad mających charakter nieciągłości materiału. Zwiększona produkcja konstrukcji stalowych, a więc czynniki ekonomiczne
oraz rozwój techniki komputerowej spowodowały w latach
90. gwałtowny rozwój badań defektoskopowych, a zwłaszcza badań ultradźwiękowych.
Ze względu na rozległość tematu badań ultradźwiękowych, artykuł podzielono na dwie części, z których pierwsza zawiera informacje na temat badań ultradźwiękowych,
technik komputerowego wspomagania oraz ogólnie przyjętych procedur badań i norm. Omówiono m.in.: aparaturę
używaną do badań, metody oraz techniki badań, metody
oceny wielkości wad, wpływ komputerowego wspomagania na rozwój aplikacji spawalniczych oraz bieżące normy
i procedury według których dokonuje się badań.
W drugiej części artykułu będzie omówiony algorytm
przepływu informacji w programie OWR oraz instrukcja
obsługi aplikacji. Artykuł opracowano wykorzystując literaturę, głównie z dziedziny badań nieniszczących, prasę
tematyczną oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Trials and testing are used to determine the properties
of the products and reliability of the construction, which
can be classifies as non-destructive and destructive. Nondestructive testing are known most of all as defectoscopic
tests, i.e. those the purpose of which is detection and
evaluation of flaws consisting in material discontinuity.
Growth in production of steel constructions, and thus
economic factors and development of computer technology
contributed to intense development of defectoscopic tests
in the 90s, untrasonic testing in particular.
Due to a breadth of the subject of ultrasonic testing
the article was divided into two parts. The first part covers
the information about ultrasonic testing, computer-aided
techniques and generally used test procedures and
standards. Among others testing equipment, methods
of flaw size determination, influence of computer-aided
technology on development of welding applications and
current standards and procedures, which are to be followed
to conduct testing, were discussed.
The information flow algorithm in „OWR” programme
and the user’s manual of the application will be discussed
in the other part of the article.
The article was developed on the basis of literature,
mainly that about non-destructive tests, subject matter
press and the information presented on web pages.

Wstęp
Od końca lat 90. ma miejsce gwałtowny rozwój badań
ultradźwiękowych, na który składa się wiele przyczyn, pierwszoplanową rolę odegrały czynniki ekonomiczne i bezpieczeństwa. Zagadnienia bezpieczeństwa zadecydowały o zastosowaniu badań nieniszczących przede wszystkim w takich
dziedzinach jak lotnictwo, astronautyka, przemysł wydobywczy, energetyka jądrowa i przemysł stoczniowy.
Względy ekonomiczne uzasadniające potrzebę stosowania badań nieniszczących uwypuklają się tam, gdzie mamy
do czynienia z produkcją masową lub wielkoseryjną [6].
Mgr inż. Przemysław Cukrowski – STALKON Sp. z o.o.,
dr inż. Ryszard Pakos – Politechnika Szczecińska.

Badania ultradźwiękowe należą do grupy badań nieniszczących tzw. „badań objętościowych”, umożliwiają one, zależnie od rodzaju zastosowanej fali, wykrywanie wewnętrznych,
ale także podpowierzchniowych nieciągłości obiektów [2].
Wykonywanie badań ultradźwiękowych obejmuje:
– wprowadzenie do obiektu fal ultradźwiękowych (fal sprężystych), tj. drgań mechanicznych o częstotliwości powyżej 20 kHz,
– skanowanie powierzchni obiektu za pomocą przesuwania
głowicy po badanej powierzchni,
– detekcja sygnałów (impulsów), wywołanych przez fale
przechodzące przez obiekt.
Obiekty badane mogą być wykonane z metalu, materiałów kompozytowych, drewna, tworzyw ceramicznych – porcelany technicznej i ceramiki ogniotrwałej, tworzyw sztucznych, szkła, betonu, gumy i wyrobów gumowych oraz połączeń [2].

Przegląd spawalnictwa 2/2008

29

Możliwe jest wykrycie nieciągłości o wymiarach:
– szerokość ok. 0,001 mm, długość lub średnica ok. 0,7 mm
– w przypadku nieciągłości objętościowych,
– głębokość ok. 0,1 mm tj. o wymiarach w przybliżeniu porównywalnych lub większych od stosowanych najczęściej długości fali – w przypadku nieciągłości powierzchniowych [2].
Podstawowe parametry fal ultradźwiękowych tj.: okres,
częstotliwość, amplituda i faza zależą od makroskopowych
i mikroskopowych właściwości materiałów takich jak: wymiar,
gęstość, własności sprężyste, występowanie niejednorodności i anizotropowości oraz prędkości przepływu ośrodka.

Aparatura do badań
ultradźwiękowych
W skład podstawowego wyposażenia do badań ultradźwiękowych wchodzą głowice ultradźwiękowe, które służą
do zamiany energii elektrycznej na impuls ultradźwiękowy
oraz impuls ultradźwiękowy na energię elektryczną, najczęściej przez wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego. Jeżeli
ten sam kryształ służy jako nadajnik i odbiornik, mamy do
czynienia z głowicą jednoprzetornikową (monokrystaliczną),
jeżeli występują dwa kryształy pracujące niezależnie jako
nadajnik i odbiornik jest to tzw. głowica podwójna [3].
Dobra głowica powinna z jednej strony charakteryzować
się wysoką czułością wykrywania wad przy dużych głębokościach, lecz z drugiej strony powinna mieć także dobrą
rozdzielczość, czyli zdolność do rozróżniania wad leżących
blisko siebie – przy wykrywaniu reflektorów podpowierzchniowych [3].
Rodzaj głowicy określamy przez sposób wzbudzenia fal,
kąt załamania wiązki oraz kształt wiązki fal. Najważniejsze
parametry głowic są następujące: częstotliwość drgań, wymiar przetwornika, kąt załamania wiązki, długość pola bliskiego, kąt rozbieżności wiązki, szerokość wiązki (tzw. charakterystyki głowicy) [3].
Do najczęściej stosowanych typów należą głowice:
– pojedyncze – głowice normalne fal podłużnych,
– pojedyncze skośne – fal poprzecznych,
– podwójne fal podłużnych,
– głowice fal powierzchniowych [3].
Stosowanie fali ciągłej przy badaniach ultradźwiękowych
uniemożliwia pomiar czasu, w jakim fala przebiega drogę
od źródła do powierzchni odbijającej i z powrotem, gdyż nie
można ustalić żadnego punktu fali służącego za podstawę
pomiaru. Trudność tę usuwa się poprzez wykorzystanie fali
impulsowej, gdzie wyróżnieniem punktu staje się czoło impulsu, którego bieg w materiale można stosunkowo łatwo
obserwować. W ultradźwiękowej technice pomiarowej rozpowszechnione są przyrządy impulsowe zwane defektoskopami. Charakterystyczną cechą defektoskopu impulsowego
jest krótkie pobudzenie głowicy, która emituje do ośrodka badanego „impulsową” falę ultradźwiękową oraz odbiór i zobrazowanie impulsów z głowicy. Każdy defektoskop impulsowy
ma zatem nadajnik, odbiornik impulsów i układ zobrazowania.
W zależności od układu zobrazowania impulsów defektoskopy dzielimy na: defektoskopy analogowe i cyfrowe [3].
Do przeprowadzenia badań ultradźwiękowych niezbędne
są także wzorce.
Rozróżnia się dwa rodzaje wzorców:
– do skalowania o powierzchniach lub krawędziach będących reflektorami odbijającymi fale ultradźwiękowe
w znany ściśle określony sposób. Za pomocą tych wzor-
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ców można oceniać i skalować aparaturę ultradźwiękową, są one najczęściej określone normami,
– materiały odniesienia – są to elementy mające powierzchnie, krawędzie lub inne reflektory będące wadami sztucznymi, odbijającymi fale ultradźwiękowe w znany i określony sposób. Są stosowane do porównywania uzyskanych wskazań w próbkach rzeczywistych ze wskazaniami
od znanych reflektorów [3].
Rozgraniczanie tych pojęć jest bardzo korzystne w praktyce. Wzorzec do skalowania z definicji wymaga okresowej
legalizacji przez uznane do tego celu instytucje i musi mieć
swój certyfikat. Materiał odniesienia jest natomiast elementem, z którym porównujemy stan rzeczywisty. Może być wykonany w laboratorium wg własnego uznania i projektu. Do
materiałów odniesienia nie jest wymagane posiadanie certyfikatu.
Do skalowania zgodnie z polską normą stosowane są
wzorce: W1 wg PN-75/M-70051, W2 wg PN-75/M-70054, mikrosekundowy wg PN-75/M-70056 [3] oraz schodkowy.
Wzorzec schodkowy nie jest objęty polską normą. Wykonany jest ze stali niskowęglowej w postaci ośmiu schodków
o grubości 1÷8 mm. Służy do skalowania głowic podwójnych
(rys. 3) [3].

Rys. 1. Wzorzec W1 [4]

Rys. 2. Wzorzec W2 [4]

Rys. 3. Wzorzec schodkowy [3]

Technika badania

Rys. 4. Wzorzec płytkowy [3]

Wzorzec płytkowy jest innego typu wzorcem, który może
być stosowany do kalibracji zarówno głowic prostych jak
i kątowych. Stosowanie go ma pewne ograniczenia m.in.
z powodu niewielkiej grubości płyty, co powoduje wiele fałszywych wskazań przy kalibracji głowicą normalną (rys. 4) [3].
Środki sprzęgające umożliwiają równomierne przejście
fal ultradźwiękowych pomiędzy głowicą a powierzchnią badaną możliwie bez strat, tym samym zapewniają powtarzalną ocenę wskazań.
Jako środek sprzęgający stosuje się np. olej maszynowy, smary, glicerynę kosmetyczną, roztwory metylocelulozy,
specjalne firmowe ciecze sprzęgające, a nawet wodę pod
warunkiem, że jest ona doprowadzana pod głowice w sposób ciągły [3].
W czasie przeprowadzania badań porównawczych ważne
jest, aby stosować ten sam środek sprzęgający i badanie przeprowadzone było w tej samej temperaturze. Nie można przeprowadzać kalibracji w warunkach laboratoryjnych, jeżeli następnie
będziemy badać cieplejsze lub zimniejsze materiały [3].

Metody badań ultradźwiękowych
Do wykrywania wad materiałowych można stosować różne metody badania.
Ze względu na sposób przyłożenia głowicy do badanego elementu rozróżniamy:
– technikę kontaktową – głowica (lub układ głowic) przyłożone są bezpośrednio do powierzchni badanego przedmiotu przez bardzo cienką warstwę środka sprzęgającego (zapewniającego dobry kontakt akustyczny),
– techniki zanurzeniowe – głowice i przedmiot badany zanurzone są w cieczy zapewniającej kontakt akustyczny,
są oddalone od powierzchni przedmiotu [3].
Ze względu na sposób identyfikacji wad rozróżniamy:
– metodę echa – wadę identyfikuje się na podstawie tzw.
„echa” – na ekranie defektoskopu rejestrowany jest impuls będący efektem odbicia fal od wady,
– metodę przepuszczania (cienia) – wada stanowi przeszkodę na drodze fali pomiędzy głowica nadawczą i odbiorczą – obserwujemy spadek amplitudy lub zanik impulsu przejścia na ekranie defektoskopu [3],
– metodę rezonansu – która znalazła zastosowanie do pomiaru grubości i polega na wzbudzeniu w materiale fali
stojącej, wchodzącej w rezonans z długością fali. Ma to
miejsce wówczas, gdy spełniony jest warunek, że grubość materiału jest wielokrotnością połowy długości fali.
W metodzie rezonansu nadawana jest zwykle fala ciągła [4].

Wszystkie złącza badane ultradźwiękowo należy wcześniej poddać badaniom wizualnym na całej długości połączenia [4]. W czasie sprawdzania parametrów badań należy
korzystać z odpowiednich wzorców przede wszystkim W1
i W2. W celu przyspieszenia lub zwiększenia dokładności badań można korzystać z gotowych skali nakładanych na ekran
dostarczonych przez niektórych producentów aparatury lub
wykonanych samodzielnie przez wykorzystanie wzorców
z wadami sztucznymi lub programów komputerowych przeznaczonych do tego celu [4]. Do badań należy również przygotować sam element.
Podczas badań wizualnych wcześniej należy zwrócić
uwagę na jakość powierzchni, po której będzie przesuwana
głowica podczas badania. Z obszaru przesuwu należy usunąć: powłoki ochronne, rdzę, pozostałości zgorzeliny, piasek i inne zanieczyszczenia oraz odpryski po spawaniu tzn.
wszystko co uniemożliwia dobre i równomiernie przyleganie
głowicy i sprzężenie akustyczne z materiałem.
Niezbędne jest zapewnienie możliwości swobodnego
przesuwania głowicy na całej długości i szerokości obszaru
badania. Do przygotowania powierzchni stosuje się czyszczenie mechaniczne przy zastosowaniu szczotek drucianych,
tarcz szlifierskich o drobnym ziarnie itp. Falistość powierzchni badania nie powinna powodować występowania szczelin
pomiędzy głowicą a powierzchnią badania większych od 0,5
mm. Przed przystąpieniem do badań należy określić obszary, z których będą prowadzone obserwacje, ich wielkość zależy od rodzaju i kąta załamania głowic, którymi będzie badany element oraz grubości i kształtu tego elementu. Podczas
badania powinniśmy zawsze dążyć do tego, aby wiązka fal
ultradźwiękowych padała na niezgodność pod jak najkorzystniejszym kątem, to jest prostopadle do jej powierzchni [4].
Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe obszary przesuwu dla głowicy normalnej i skośnej. Skrajne odległości obszaru przesuwu głowicy od osi spoiny wyrażone są przeważnie jako wielokrotność połowy lub ćwiartki skoku głowicy [4].
Zgodnie z normą EN 1714 przed przystąpieniem do badań ustalony jest próg obserwacji, rejestracji i granice dopuszczalności. Wskazania, które osiągają lub przekraczają
próg obserwacji – należy oceniać. Wskazania które osiągną lub przekroczą próg rejestracji – należy zaprotokołować,
natomiast wskazania które osiągną lub przekroczą granicę
dopuszczalności – wymagają naprawy lub powodują uznanie
badanego elementu za wadliwy [4].

Rys. 5. Przykładowe obszary przesuwu dla głowicy normalnej i głowicy skośnej [4]
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Etapy, kategorie i klasy badań
Wykonanie badań metodą ultradźwiękową można podzielić na kilka etapów:
Pierwszy – obejmuje działania podstawowe mające na
celu wykrycie, lokalizacje i wyznaczenie wymiarów charakterystycznych niezgodności.
Drugi – stanowią tzw. badania uzupełniające. Mają one
na celu lokalizacje i wyznaczenie wymiarów charakterystycznych nie wykrytych wcześniej niezgodności płaskich
(pęknięć i przyklejeń) usytuowanych prostopadle i skośnie
do spoiny.
Trzeci – są to badania dodatkowe, które mają dostarczyć jak najwięcej dodatkowych informacji o niezgodnościach wykrytych i zlokalizowanych w dwóch poprzednich
etapach [4].
W zależności od wymaganej dokładności, badania dzielą
się na kategorie: A – badania uproszczone, B – badania pełne, C – badania z podwyższoną dokładnością [4].
Badania mogą być prowadzone z jednego, dwóch i czterech obszarów przesuwu oraz z jednego lub dwóch kierunków wysyłania fal ultradźwiękowych. W zależności od kategorii badania, badania dodatkowe są uwzględniane lub
pomijane.
Norma EN 1714 opisuje 4 klasy badania (A, B, C i D),
które są powiązane z poziomami jakości (tabl. I). Zwiększoną
wykrywalność w klasach A÷C uzyskuje się przez zwiększenie nakładu pracy na badanie np. liczbę wprowadzeń fal i obróbkę powierzchni [4].
Tablica I. Zalecane klasy badania [4]
Klasa badania

Poziom jakości wg. EN 25817

A

C

B

B

C

do uzgodnienia

D

zastosowania specjalne

Metoda OWR
Stosując metodę echa, można określić wielkość wady,
w zależności od wielkości, wady dzielimy na: punktowe, liniowe, rozległe (przestrzenne). Na podstawie wielkości wady stosuje się różne metody oceny ich wielkości, do których zalicza
się: metodę OWR, metodę linii odniesienia, metodę reflektora odniesienia.
Metoda OWR – odległość głowica–reflektor (O), wzmocnienie defektoskopu (W), rozmiar reflektora (R), w języku angielskim nosi nazwę DGS, a w niemieckim AVG. Podstawą
oceny wymiarów nieciągłości jest w badaniach ultradźwiękowych metodą OWR, porównanie amplitudy sygnałów (wysokości ech) uzyskiwanych dla nieciągłości, z amplitudami sygnałów (wysokościami ech) otrzymywanymi dla określonych
wzorcowych nieciągłości sztucznych, w zależności od drogi
fal (odległości głowica–nieciągłość) [2].
W ocenie wymiarów nieciągłości metodą OWR istotnymi
wielkościami są: amplituda sygnałów i odległości nieciągłości
od głowicy [2].
Ograniczeniem metody OWR jest brak możliwości stwierdzenia, czy wykryta nieciągłość jest „dostatecznie mała”,
aby można było dokonywać oceny jej wymiaru za pomocą
metody. Straty przeniesienia powinny być uwzględnianie
w ocenie wymiarów nieciągłości obiektów o nierównomiernej
powierzchni [2].

32

Przegląd spawalnictwa 2/2008

Z wykresu OWR można korzystać do oceny wymiarów
nieciągłości gdy długość fali λ >> d,
gdzie: d – jest wymiarem nieciągłości. Im mniejsze są
wymiary nieciągłości, w porównaniu z długością fali, tym bardziej odgrywa role zjawisko dyfrakcji (ugięcia) fal [2].
Wykres OWR przedstawia zależność OWR w układzie
współrzędnych: wzmocnienie (oś rzędnych) – odległość reflektora od przetwornika (oś ciętych), jest sporządzany dla
reflektorów płasko-kolistych o różnych średnicach [2].
Wykresy OWR są sporządzane w postaci: wykresów
unormowanych (uniwersalnych) i wykresów nienormowanych (specjalnych) [2].
Zarówno tzw. unormowany jak i nieunormowany wykres
OWR są sporządzane w podwójnie logarytmicznym układzie współrzędnych. Dotyczy to wzmocnienia, odkładanego
wzdłuż osi rzędnych i odległości unormowanych lub odległości odkładanych wzdłuż osi odciętych [2].
Unormowany wykres OWR służy do oceny wymiarów nieciągłości, wykrywanych za pomocą jednoprzetwornikowych
głowic fal podłużnych i fal poprzecznych (uzyskiwanych jako
wynik drgań poprzecznych, bądź jako wynik transformacji fal
podłużnych), głowic o nieukształtowanej wiązce, o przetwornikach kołowych i prostokątnych o różnych częstotliwościach
pracy. W odniesieniu do głowic skośnych fal poprzecznych
konieczne jest uwzględnianie poprawki na drogę fal w klinie
załamującym te głowice [2].
Zalecane jest stosowanie wykresu OWR oraz skal ekranowych OWR w badaniach standartowymi głowicami o częstotliwości pracy w zakresie 1÷6 MHz, dla których wykresy te
są sporządzane. Nienormowane wykresy OWR są sporządzane dla konkretnych głowic o określonej konstrukcji, wymiarach przetwornika i częstotliwości drgań [2]. Na unormowanych wykresach OWR unormowanymi (bezwymiarowymi)
wielkościami są: odległość A reflektora (ścian wzorców, ścian
obiektów badanych i nieciągłości) wzdłuż drogi głowic – reflektor, odległości z reflektorów, od głowicy, są odnoszone do
długości pola bliskiego N (rys. 6).
Wymiary (średnice, rozmiary) R wad równoważnych Dr
– reflektorów małych. Wymiary (średnice) Dr reflektorów małych są odnoszone do średnicy skutecznej przetwornika Dsk.
Nieunormowane (specjalne) wykresy OWR są sporządzane dla poszczególnych typów głowic ultradźwiękowych:
głowic normalnych fal podłużnych, głowic podwójnych fal
podłużnych oraz głowic skośnych fal poprzecznych (rys. 7).
Odległości reflektor–głowica są podawane, na osi odciętych
wykresów nieunormowanych (mm). Wymiary (średnice) wad
równoważnych są podawane również w milimetrach [2].

Rys. 6. Unormowany wykres OWR [2]

Rys. 7. Specjalny wykres OWR dla głowicy skośnej fal poprzecznych
MWB 70-4 firmy Krautkramer GmbH & Co. oHG [2]

Nieunormowane wykresy OWR są sporządzane dla stali konstrukcyjnych węglowych i niskostopowych. W badaniu
obiektów wykonanych z innych materiałów, konieczne jest
przeliczenie odległości reflektorów od głowic wg wzoru:
cmat
lmat = lstal c
stal

niowych i coraz większymi możliwości techniki komputerowej
i upowszechnienia sprzętu komputerowego oraz ze wzrostem kosztów badań doświadczalnych [5].
Do zasadniczych czynników sprzyjających stosowaniu komputerowego wspomagania w spawalnictwie (CAW
– computer aided weldnig) można zaliczyć: konieczność
zwiększenia wydajności pracy, szybkości uzyskiwania informacji, usprawnienia tworzenia dokumentacji oraz konieczność dokumentowania systemu jakości, a także złożoność
produkcji spawalniczych w przedsiębiorstwie [5].
Podstawę użytkowania oprogramowania CAW stanowią
bazy danych oraz programy umożliwiające bieżące rozwiązywanie typowych zadań technologicznych, jak sporządzanie instrukcji technologicznych spawania, obliczanie zużycia materiałów dodatkowych, ewidencjonowanie uprawnień
spawaczy. Szczególną grupę oprogramowania CAW stanowią programy ekspertowe, symulujące wiedzę oraz sposób
rozumowania eksperta i oferujące tę wiedze innym ludziom
w dogodny dla nich sposób (rys. 8, 9). W programach tych
są zebrane wiadomości ekspertów z wąskiej dziedziny, dane
literaturowe oraz taktyki rozwiązywania określonych zadań.
Dzięki wprowadzeniu systemów ekspertowych, wiedza którą
wcześniej nabywało się tylko w trakcie wieloletniej działalności praktycznej i szkolenia, jest dostępna znacznie szerszemu gronu użytkowników [5].
Systemy ekspertowe są jedną z pochodnych sztucznej inteligencji i dzielą się na: doradcze, podejmujące decyzje bez
udziału człowieka, krytykujące [9].

(1)

gdzie: lmat – odległość przebywana przez falę w danym
materiale, lmat – odległość przebywana przez falę w stali,
cmat – prędkość danego rodzaju fali w danym materiale, cstal
– prędkość danego rodzaju fali w stali [2].
W nieunormowanych wykresach OWR są uwzględniane
poprawki na drogę fali w klinach załamujących głowic skośnych [2].
Wykresy OWR służą do:
– wyznaczenia wymiarów wad, równoważnych nieciągłością idealnym (tarczom),
– określania maksymalnej odległości, z jakiej może być wykryta określonej wielkości nieciągłość, przy określonym
zapasie wzmocnienia,
– określenia minimalnego wymiaru nieciągłości, jaka może
być wykryta w określonej odległości, przy określonym zapasie wzmocnienia,
– określenia poprawki wzmocnienia, jaka jest konieczna
aby echo określonej wielkości nieciągłości, znajdujące się
w określonej odległości, miało wysokość odpowiadającą
wysokości odniesienia [2].

Rys. 8. Podział programów wspomagających procesy wytwarzania

Komputerowe wspomagania
w spawalnictwie
Stawiane przed spawalnictwem zadania mające na celu
rozwój teorii procesów spawalniczych, opracowanie nowoczesnych urządzeń spawalniczych, tworzenie nowych materiałów dodatkowych, opracowywanie technologii, sterowanie
kontrolą jakości oraz zapewnienie odpowiednich warunków
pracy są obecnie w dużej mierze rozwiązywane z zastosowaniem wspomagania komputerowego. Wynika to zarówno
z zakresu pracy wymagających stosowania technik oblicze-

Rys. 9. Schemat blokowy systemu ekspertowego

Przegląd spawalnictwa 2/2008

33

Nowym kierunkiem jest stosowanie w oprogramowaniu
sztucznych sieci neuronowych i logiki rozmytej (rys.10). Techniki te należą do dziedziny sztucznej inteligencji. Główne zalety sieci neuronowych to zdolność uczenia się, duża szybkość przetwarzania, zdolność do uogólniania nabytej wiedzy,
odporność na błędy i możliwość niejawnego znajdowania zależności między wprowadzanymi danymi a wynikami. Sieci
neuronowe umożliwiają rozwiązywanie zagadnień liniowych
i nieliniowych. Nie wymagają one definiowania żadnych
zasad rozwiązywania problemu, ponieważ reguły działania
są opracowywane w trakcie uczenia na przykładach. Główną zaletą systemów wykorzystujących logikę rozmytą jest
umiejętność przetwarzania informacji „niepewnej”, charakteryzującej się pewnym stopniem rozmytości. W zawansowanych systemach można wprowadzanej informacji przypisać
stopień niepewności. Systemy te umożliwiają przetwarzanie
informacji, dla których trudno przypisać wartość liczbową. Istnieją także mechanizmy przetwarzania wartości dokładnych
na wartości rozmyte. Sieci neuronowe i systemy wykorzystujące logikę rozmytą są stosowane w wielu dziedzinach spawalnictwa. Obecnie kierunki zastosowania to między innymi
budowa systemów ekspertowych, monitorowanie procesu
spawania w czasie rzeczywistym, przewidywanie geometrii
ściegu dla różnych typów połączeń i różnych technik spawania, śledzenie złącza przy spawaniu zrobotyzowanym oraz
interpretacja wyników badań ultradźwiękowych [5].

Procedura badań
ultradźwiękowych
Na wyniki kontroli ultradźwiękowej podobnie jak w przypadku kontroli innymi metodami badawczymi, oprócz wielu
czynników znaczących wpływ ma tok postępowania określony właściwą procedurą badań. Projekt takiej procedury
opartej na normie europejskiej EN 1714 przedstawiono na
rysunku 11.
W zakres takiej procedury wchodzą m.in.: uzgodnienia
pomiędzy stronami umowy i dobór aparatury badawczej, głowic, wzorców, środków sprzęgających i personelu. Aparatura
do badań powinna spełniać wymagania normy EN 12668-3
lub normy PN-89/ M-70055/01. W trakcie badań należy kierować się następującymi wskazówkami zawartymi w normach
przedmiotowych:

Głowice ultradźwiękowe
Zalecenia wg normy EN 1714: Częstotliwość powinna
mieścić się w zakresie 2÷5 MHz i powinna być tak dobrana, aby spełniała zadanie oraz wymagania dotyczące poziomów akceptacji. Kąty padania na przeciwległą powierzchnię
w przypadku badania falami poprzecznymi i technikami wykorzystującymi odbicie wiązki od przeciwległej powierzchni
powinny mieścić się w zakresie 350÷700. Do badań materiału podstawowego należy wykorzystać głowice normalne
[10]. Zalecenia wg PN-89/ M-70055: Częstotliwość powinna
wynosić 4 ± 1 MHz. Kąt załamania dla głowic skośnych powinien wynosić 700 ± 20. Do badań materiału podstawowego
należy wykorzystać głowice normalne o częstotliwości 2÷6
MHz [10].

Wzorce

Rys. 10. Podział programów wspomagających CAW

Do podstawowych korzyści wynikających z zastosowania komputerowego wspomagania należy zaliczyć: odciążenie inżyniera spawalnika od rutynowych prac obliczeniowych
oraz uzyskanie przejrzystej, kompletnej i łatwo dostępnej dokumentacji technicznej, ponadto zagwarantowanie sprawnego
przebiegu procesu produkcji z możliwością ciągłej kontroli [7].
Z kolej zastosowanie w zakładzie centralnego systemu
zapewnienia jakości wspomaganego komputerowo pozwala
na zwiększenie efektywności produkcji.
Do głównych zalet można zaliczyć:
– centralne zbieranie wyników badań w chwili ich powstania oraz możliwość wglądu do wszystkich zasobów danych,
– kompleksowa i statyczna analiza wyników badań,
– przygotowanie protokołów badań bez żmudnego poszukiwania poszczególnych wyników badań,
– możliwość szybkiego rejestrowania odchyleń od zadanej
jakości [7].
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Zalecenia wg norm europejskich: do skalowania aparatury i głowic należy stosować wzorce zgodne z normą EN
12223 z zastosowaniem otworu o małej średnicy lub wzorzec wg EN 27963 z zastosowaniem otworu o średnicy
5 mm. Do określenia strat przeniesienia należy stosować
wzorce proponowane w normie PN 583-2 [10].
Zalecenia wg norm PN-89/ M-70055: Do skalowania aparatury i głowic oraz określenia strat przejścia należy stosować
wzorce W1 wg PN-75/M-70051, W2 wg PN-75/M-70054 oraz
wzorce specjalne [10]. Niedopuszczalne jest stosowanie ośrodków sprzęgających zanieczyszczonych ciałami stałymi [10].

Personel
Personel wykonujący badania powinien mieć kwalifikacje
odpowiedniego stopnia zgodnie z EN 473 lub kwalifikacje udokumentowane uprawnieniami przez zakład zatrudniający lub
instytucje nadzorujące zgodnie z PN-89/ M-70055/01 [10].

Przygotowanie złączy do badań
Powierzchnie przeszukiwania powinny być dostatecznie
duże, aby móc w pełni objąć całą badaną objętość. Stan
powierzchni powinien zapewniać swobodny przesuw głowicy na całej szerokości i długości obszaru przesuwu oraz
zapewniać stałe warunki sprzężenia akustycznego. Badane
powierzchnie powinny być równe i wolne od zanieczyszczeń,
zagnieceń i falistości zgodnie z normami EN 1714 lub PN89/M-70055 [10].

Rys. 11. Algorytm badań ultradźwiękowych [10]

Kontrola aparatury
Zgodnie z EN 12558-3 należy poddać kontroli wizualnej
aparat ultradźwiękowy: głowice, kabel, wzorce, liniowość
podstawy czasu, liniowość wzmocnienia aparatury, środek
głowicy, kąt wiązki, czułość i stosunek sygnału do szumu
oraz szerokość impulsu. Norma zaleca również częstotliwość
kontroli [10]. Wg PN-89/M-70055: Zakres kontroli pokrywa się
w zasadzie z zaleceniami podanymi w normie europejskiej
[10]. Określenie powierzchni przeszukiwania.
Według normy EN 1714 powierzchnia przeszukiwania
powinna być dostatecznie duża, aby móc w pełni objąć całą
objętość. Szerokość powierzchni przeszukiwania można
zmniejszyć, jeżeli równoważne pokrycie badanej objętości

można uzyskać przez przeszukiwanie z górnej i dolnej powierzchni spoiny. Szerokość powierzchni przeszukiwania podaje załącznik A do powyższej normy [10].
Według PN-89/M-70055 zakres kontroli pokrywa się
w zasadzie z zakresem podanym w normie europejskiej
[10].

Ustalenie zakresu i czułości badań
Według norm europejskich ustawienie zakresu i czułości powinno być przeprowadzone przed każdym badaniem
zgodnie z zasadami norm EN 1714 i EN 583-2. Poprawność
ustawienia powinna być sprawdzona co 4 godziny oraz po
Przegląd spawalnictwa 2/2008
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Tablica II. Poprawki czułości i zakres [11]
Odchyłka ≤ 4dB
Zmniejszenie czułości badania > 4dB
Zwiększenie czułości badania > 4dB
Odchyłka ≤ 2% zakresu
Odchyłka > 2% zakresu

Czułość badania
nastawę aparatu należy skorygować przed kontynuacją badania
nastawę aparatu należy skorygować i powtórzyć badania przeprowadzone daną aparatura
przy poprzednich nastawach
należy skorygować nastawę aparatu i na nowo ocenić wszystkie, dotychczas
zarejestrowane wskazania
Zakres
nastawę aparatu należy skorygować przed kontynuacją badania
nastawę aparatu należy skorygować i powtórzyć badania przeprowadzone daną aparatura
przy poprzednich nastawach

zakończeniu badania. Sprawdzać należy również wtedy, gdy
została dokonana systemowa zmiana w układzie badań lub
przypuszcza się, że taka zmiana wystąpiła. Jeżeli w trakcie
sprawdzania ustawienia stwierdzono odchyłki, należy wprowadzić poprawki zgodnie z tablicą II.
Należy stosować jedną z następujących metod nastawiania poziomu odniesienia:
Metoda 1 – poziom odniesienia jest krzywą „odległość
– amplituda” (krzywa DAC) dla otworu poprzecznego o średnicy 3 mm.
Metoda 2 – poziom odniesienia dla fal poprzecznych i podłużnych przy stosowaniu metody „odległość – wzmocnienie
– rozmiar” (OWR) i reflektora tarczowego (DSR) są podane
w tablicach III, IV.
Metoda 3 – poziom odniesienia jest krzywą DAC dla rowka prostokątnego o głębokości 1 mm.
Technika tandem – DDSR = 6 mm (dla wszystkich grubości).
Należy oceniać wszystkie wskazania które osiągają lub przekraczają podane niżej wartości:
Metoda 1 i 3 – poziom odniesienia – 10 dB (33% DAC).
Metoda 2 – poziom odniesienia – 4 dB od wartości z tablicy VI, VII.
Technika tandem – DDSR = 6 mm (dla wszystkich grubości) [10].

Poprawki na straty przeniesienia
Jeżeli w celu ustalenia poziomów odniesienia stosuje się
oddzielne próbki odniesienia, należy w reprezentatywnej ilości miejsc na badanym przedmiocie przeprowadzić pomiary,
które mają na celu ustalenie różnicy w przejściu fal pomiędzy
badanym przedmiotem a stosowną próbką.
Stosowane techniki opisano w EN 583-2:
– gdy różnice nie przekraczają 2 dB, poprawka nie jest konieczna,
– gdy różnice są większe od 2 dB, ale nie przekraczają 12
dB, należy wprowadzić poprawkę,
– gdy straty przeniesienia przekraczają 12 dB, należy zna-

leźć przyczynę tego zjawiska i ewentualnie obrobić na
nowo powierzchnię przeszukiwania [10].
Jeżeli nie znajdzie się żadnego wyjaśnienia dla ewentualnych, wysokich wartości poprawek, należy zmierzyć tłumienie w różnych miejscach badanego przedmiotu. W miejscach
gdzie występują znaczne różnice, należy podjąć działania
korygujące [10].

Stosunek sygnału do szumu
Podczas badania spoin poziom oceny powinien co najmniej o 12 dB przewyższać wskazania szumów z wyłączeniem pozornych wskazań od powierzchni. Wymóg ten może
zostać złagodzony w oparciu o uzgodnienia między stronami
umowy [10].
– wg normy krajowej PN-89/M-70055/02.
Ustalenie zakresu i czułości obejmuje: skalowanie zakresu obserwacji, nastawienie czułości badania, określenie
granicy rejestracji wad i wyznaczenie poprawki na straty
przejścia [10].
Tablica V. Liczba i średnica otworów wzorców specjalnych
[12]
Grubość wzorca g,
mm

Średnica otworów d,
mm

Liczba
otworów

do 14
15 ÷ 24
24 ÷ 34
35 ÷ 44
45 ÷ 60

1,8
2
2
3
3

1
2
3
4
5

Skalowanie zakresu obserwacji
Do badań podstawowych i uzupełniających zakres obserwacji skaluje się na wzorcu W2 zgodnie z wymaganiami
przyjętej skali ekranowej. Zaleca się, aby po zakończeniu

Tablica III. Poziom odniesienia przy badaniu głowicą kątową fal poprzecznych metodą 2 (OWR) [11]
Nominalna częstotliwość głowicy, MHz
1,5 do 2,5
3 do 5

8 ≤ t < 15
DDSR=1mm

Grubość materiału podstawowego, mm
15 ≤ t < 40
40 ≤ t ≤ 100
DDSR=2 mm
DDSR=3 mm
DDSR=1,5 mm
-

Tablica IV. Poziomy odniesienia dla fal podłużnych i metody 2 (OWR) [11]
Nominalna częstotliwość głowicy, MHz
1,2 do 2,5
3 do 5
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8 ≤ t < 15
DDSR=2mm

Grubość materiału podstawowego, mm
15 ≤ t < 40
DDSR=2 mm
DDS=2 mm

40 ≤ t ≤ 100
DDSR=3 mm
DDSR=3 mm

Rys. 12. Wzorzec specjalny [12]

skalowania sprawdzić dokładność wskazań na wzorcu wg
rysunku 12 i tablicy V. Maksymalny błąd w lokalizacji wad
wzorcowych na całym zakresie obserwacji nie powinien przekraczać ± 2 mm dla wartości lx (lxs) lub ± 1,0 mm dla wartości
y (ly) [10]. Do badań dodatkowych zakres obserwacji skaluje
się wg uznania badającego [10].

Nastawienie czułości badania
Do badań podstawowych i uzupełniających czułość badania nastawia się na wzorcu W2 zgodnie z wymaganiami wg
przyjętej skali ekranowej. Do uzyskanego wzmocnienia należy dodać poprawkę na straty przejścia. Uzyskane wzmocnienie sumaryczne, przy wcześniej nastawionym pokrętle
energii i wyłączonym podcięciu, jest czułością przy której wykonuje się badania spoin [10].
Do określenia wielkości charakterystycznych wad dopuszcza się chwilowe zmiany wzmocnienia o wartości n 6 dB
(n = 1, 2, 3 itd.). Badania dodatkowe przeprowadza się z czułością nastawioną wg uznania badającego [10].

Określenie granicy rejestracji wad
Jako poziom rejestracji wad należy przyjąć krzywą na
skali ekranowej OWR, odpowiadającą wartości wady równoważnej o średnicy dr ≈ 0,07 g, max 1 mm. Zaleca się, aby
była to najniżej położona krzywa na skali ekranowej OWR.
Jeżeli krzywa odpowiadającą granicznej wadzie rejestracji
obejmuje tylko część zakresu obserwacji, zaleca się, aby
w pozostałej części zakresu były rejestrowane wady, których
echa przekraczają 5% wysokości ekranu [10].

Wyznaczenie poprawki na straty przejścia
Poprawkę należy wyznaczyć używając dwóch głowic
skośnych takiego samego typu, co głowica przeznaczona
do badania oraz skali ekranowej OWR dla tego typu głowic
(rys. 13) [10]. Maksymalny impuls przejścia fal z odległości
jednego skoku na wzorcu W1 należy doprowadzić do wyso-

Rys. 13. Wyznaczenie poprawki na straty przejścia ΔWp [12]

kości krzywej echa dna (ED) i odczytać wzmocnienie WI. Następnie maksymalny impuls przejścia fal z odległości jednego
skoku w materiale badanym należy doprowadzić do wysokości krzywej echa dna i odczytać wzmocnienie WII [10].
Podcięcie powinno być przy tej operacji wyłączone, a pokrętło energii w stałym położeniu. Poprawkę wyznacza się
na początku i końcu obszaru przesuwu, a jeżeli jego długość
przekracza 0,5 m, także w części środkowej [10]. Maksymalna różnica między poprawki wyznaczonymi w jednym obszarze przesuwu nie powinna przekraczać 4 dB [10].

Badanie materiału
podstawowego
Według normy EN 1714 materiał podstawowy w obszarze poszukiwania powinien być poddany badaniu głowicami normalnymi przed spawaniem lub po spawaniu. Można
z tego zrezygnować gdy przeprowadzone wcześniej badania
(np. wcześniejsze badania podczas wytwarzania) wykazały,
że badanie złącza spawanego za pomocą głowic kątowych
nie będzie podlegało wpływom występowania niezgodności
lub zwiększonego tłumienia [10]. Jeżeli wykryte niezgodności
mają wpływ na zalecane badanie głowicami kątowymi, należy oszacować ich wpływ i odpowiednio uwzględnić go podczas badania. Jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości, co do
zadowalającego przeprowadzenia badania ultradźwiękowego, należy po uzgodnieniu rozpatrzyć zastosowanie innych
metod badań (np. radiograficznych) [10].
Według normy krajowej PN-89/M-70055 przed przystąpieniem do badania złącza należy w obszarach przesuwu
głowic oraz bezpośrednio przy spoinach poddać badaniom
materiał rodzimy na występowanie wad fabrycznych [10].
Zleca się, aby badania te przeprowadzać głowica podwójną o średnicy przetwornika 10÷25 mm i częstotliwości 2÷6
MHz. Czułość badania powinna umożliwiać wykrycie wad
o średnicy równoważnej dr = 5 mm [10].

Ustalenie poziomu badań
(kategorii badań)
Według norm EN 1714, EN 25817 i EN 12062 wymagania
jakości stawiane złączom spawanym powiązane są przede
wszystkim z materiałem, metodą spawania i warunkami eksploatacji. W celu uwzględnienia wszystkich tych wymagań
norma EN 1714 opisuje 4 poziomy badań (A, B, C, D) [10].
Poprzez zwiększenie pokrycia obszaru badania np. ilość poszukiwań czy obróbką powierzchni, uzyskuje się narastająco,
od poziomu badania A do poziomu C zwiększone prawdopodobieństwo wykrywania. Obowiązuje wówczas pisemna instrukcja badania, która powinna uwzględniać ogólne wymagania niniejszej normy [10]. Poziomy badania są powiązane
z poziomami jakości (np. wg ISO 5817). Wymagany poziom
badania może być wyznaczony w normach dotyczących badań złączy spawanych (np. EN 12062), normach na wyrób
lub w innych dokumentach.
Określone wymagania dotyczące poziomów badania
A÷C dla różnych typów złączy są podane w załączniku A normy EN 1714. W przypadku, gdy aktualne warunki wykonawcze lub dostęp nie są w pełni zgodne z podanymi przykładami, należy zmienić technikę badania, tak aby spełniać zarówno ogólne wymagania normy EN 1714 jak i wyznaczonego
poziomu badania. W takich przypadkach należy sporządzić
pisemną instrukcje badania [10].
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Norma PN-89/M-70055 dzieli badania na etapy i kategorie:
Etap pierwszy – badania podstawowe. Celem badań
podstawowych jest wykrycie, lokalizacja i wyznaczenie wymiarów charakterystycznych wad spoin wg paragrafu 6.1 powyższej normy [10].
Etap drugi – badania uzupełniające. Celem badań uzupełniających jest wykrycie, lokalizacja i wyznaczenie wymiarów charakterystycznych wad płaskich usytuowanych prostopadle lub skośnie do osi spoiny, które mogą być nie wykryte
podczas badań podstawowych – wg paragrafu 6.2 powyższej
normy [10].
Etap trzeci – badania dodatkowe. Celem badań dodatkowych jest uzyskanie większej ilości informacji o wadzie
(wadach) niż w badaniach podstawowych i uzupełniających
[10].
Badania dodatkowe powinny być wykonywane zgodnie
z aktualnym stanem techniki i wiedzy na podstawie wskazówek zawartych w paragrafie 6.3 powyższej normy [10].
Rozróżnia się trzy kategorie badań: A, B i C:
Kategoria A – badania uproszczone, które obejmują: badania podstawowe z jednego obszaru przesuwu głowicy (do
wyboru); badania uzupełniające z jednego obszaru przesuwu
głowicy i jednego kierunku „patrzenia” głowicy [10].
Kategoria B – badania pełne, które obejmują: badania
podstawowe z dwóch obszarów przesuwu (do wyboru z par
1 i 2, 3 i 4, 1 i 3, 2 i 4 – wg rysunku 14); badania uzupełniające
z dwóch obszarów przesuwu głowicy i dwóch różnych kierunków „patrzenia” głowicy na jednym obszarze przesuwu.
Jeżeli lico spoiny jest obrabiane mechanicznie, to badania te
wykonuje się z powierzchni lica i z dwóch różnych kierunków
„patrzenia” głowicy [10].
Kategoria C – badania z podwyższoną dokładnością,
które obejmują: badania podstawowe z czterech obszarów
przesuwu głowic; badania uzupełniające z czterech obszarów przesuwu głowic i dwóch różnych kierunków „patrzenia”
głowicy na jednym obszarze. Jeżeli lico jest obrabialne mechanicznie to badania te wykonuje się z jego powierzchni
i dwóch przeciwnych kierunków „patrzenia” głowicy na jednym licu; badania dodatkowe [10].
Badania ultradźwiękowe, lokalizacja wskazań (wad) oraz
ocena wskazań (wad) powinny być przeprowadzone zgodnie
z EN 583, EN 1714, EN 1712, EN 1713 lub PN-89/M-70055
[10].
Ocenę wyników badań należy dokonać zgodnie z normą
EN 1712, EN 1713 lub PN-89/M-69777 [10].
Gdy wyniki badań – niezgodności (wady) są nieakceptowane, konieczne jest podjęcie działań korygujących. Obejmują one znakowania miejsc przeznaczonych do naprawy,
ich wycięcie i spawania oraz powtórne badania [10].

Rys. 14. Obszary przesuwu głowic skośnych [12]
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PN-EN 1714:2000 Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
PN-EN 583-1:1998 Badania nieniszczące. Badania ultradźwiękowe. Zasady ogólne.
PN-EN 1712:1997 Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Poziomy akceptacji.
PN-EN 1713:1998 Badania nieniszczące złączy spawanych.
Badania ultradźwiękowe. Charakterystyka wskazań w spoinach.
PN-EN 1330-4:2000 Badania nieniszczące. Terminologia.
Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych.
PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Zasady ogólne dotyczące metali.
PN-EN 5817:2005 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określenia poziomu jakości wg niezgodności spawalniczych.
PN-EN 12668-3:2000 Badania nieniszczące. Charakteryzowanie i weryfikowanie aparatury ultradźwiękowej. Aparatura kompletna.
PN-76/M-70050 Badania nieniszczące. Metody ultradźwiękowe. Nazwy i określenia.
PN-89/M-70055/01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe
złączy spawanych. Postanowienia ogólne.
PN-89/M-70055/02 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe
złączy spawanych. Badania spoin czołowych o grubości 8–30
mm głowicami skośnymi, falami poprzecznymi.
PN-89/M-70055/03 Spawalnictwo. Badanie głowicami złączy
spawanych ze spoinami czołowymi o grubości powyżej 8 mm
ze stali węglowych i niskostopowych.
PN-89/M-70055/04 Spawalnictwo. Badania głowicami skośnymi złączy spawanych ze spoinami o grubości ponad 30 mm
ze stali węglowych i niskostopowych.
PN-89/M-70055/05 Badania głowicami normalnymi złączy
spawanych ze spoinami czołowymi.
PN-89/M-70055/06 Badania złączy spawanych ze spoinami
pachwinowymi.
PN-89/M-6977 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy
spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych.
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Podstawowymi sposobami wytwarzania elementów konstrukcyjnych z tworzyw metalicznych są technologie łączenia
za pomocą technik spawalniczych. Z tymi metodami związane
są procesy topienia materiału podstawowego i często dodatkowego, późniejszej krystalizacji oraz przemian zachodzących
w czasie chłodzenia. Procesy te są więc podstawowymi procesami wchodzącymi w zakres metalurgii spawania. W krajowej
literaturze fachowej brakowało dotychczas pozycji wydawniczej
przedstawiającej współczesny pogląd na problemy metalurgiczne występujące w procesie spawania stali niestopowych i stopowych, stopów aluminium i stopów niklu. Lukę tę z pewnością
wypełnia wydana książka profesora E. Tasaka.
Całość materiału ujęto w 10 rozdziałach. W rozdziale 1 przedstawiono klasyfikację procesów spajania uwzględniając przy
tym rolę ciśnienia, temperatury, procesu topienia oraz rodzajów
energii wykorzystywanych w procesach spajania.
Spawalnicze źródła ciepła występujące w procesach spajania z przetopieniem scharakteryzowano w rozdziale 2. Zostały w nim opisane reakcje chemiczne w czasie spalania gazów
w płomieniu, zjawiska występujące w łuku elektrycznym a więc:
siły działające na łuk elektryczny i procesy przechodzenia kropli
z elektrody do jeziorka. Podano charakterystyczne własności łuków spawalniczych i opisano procesy spawania elektrodą otuloną, metodą GMAW, GTAW, wiązką laserową i elektronową.
Cieplne procesy spawania omówiono w rozdziale 3. Przedstawiono w nim podstawowe zależności opisujące pola temperatur wokół źródła ciepła, scharakteryzowano cykle cieplne przy
spawaniu jednowarstwowym, wielowarstwowym oraz krótkimi
i długimi ściegami.
Rozdział 4 opisuje procesy metalurgiczne występujące w jeziorku spawalniczym oraz oddziaływanie łuku i innych czynników na konwekcję cieczy w jeziorku i jego kształt. W rozdziale
tym dużo miejsca poświęcono rekcjom zachodzącym między
metalem i żużlem oraz tlenem, azotem i wodorem. Szczegółowo
omówiono mechanizm tworzenia pęcherzy, pęknięć wodorowych
i kruchości wywołanej wodorem rozpuszczonym w spoinach.
W rozdziale 5 podano podstawy procesu krystalizacji metali
i stopów. Wyjaśniono w nim problemy segregacji przy krzepnięciu i mechanizmy wzrostu krystalitów.
Rozdział 6 obejmuje zagadnienia dotyczące krystalizacji
spoin oraz mechanizmy zarodkowania i wzrostu ziaren w spoinach. Scharakteryzowano również możliwości regulacji struktury,
a tym samym właściwości spoin. Szczególną grupę materiałów
konstrukcyjnych stanowią stale nierdzewne austenityczne i austenityczno-ferrytyczne. Właściwości spoin tych stali w istotnym

stopniu zależą od ich struktury. Dlatego też dużo uwagi poświęcono procesom krystalizacji spoin stali nierdzewnych chromowo-niklowych, wpływie mikrosegregacji oraz szybkości krzepnięcia
na zawartość ferrytu w spoinie.
Najistotniejszym zagadnieniem metalurgicznym związanym
z procesem spawania jest pękanie spoin w czasie krzepnięcia
(pęknięcia gorące), pękanie zimne, lamelarne oraz pękanie
w czasie obróbki cieplnej po spawaniu. Problemy te omówiono
w rozdziale 7. Przedstawiono w nim mechanizmy pękania złącz
spawanych w stalach, stopach aluminium i stopach niklu. Ponadto podano sposoby i możliwości ich uniknięcia.
W rozdziale 8 scharakteryzowano przemiany fazowe i strukturalne zachodzące w spoinach i strefach wpływu ciepła stali niestopowych, niskostopowych i stopowych chromowo-niklowych.
Wyjaśniono mechanizm powstawania różnych struktur i usystematyzowano ich nazewnictwo. Zagadnieniem interesującym
użytkowników konstrukcji spawanych ze stali stopowych nierdzewnych i żaroodpornych jest ich zachowanie się w czasie
eksploatacji. Wyjaśniono więc przyczyny zmian własności stali
żaroodpornych w podwyższonych temperaturach i mechanizmy
pękania spoin. Scharakteryzowano rodzaje korozji jakie mogą
wystąpić w złączach spawanych stali nierdzewnych i sposoby jej
przeciwdziałania.
Dwa ostatnie rozdziały 9 i 10 poświęcono naprężeniom i odkształceniom oraz obróbce cieplnej połączeń spawanych. Scharakteryzowano w nich rozkład naprężeń w złączu spawanym
oraz oddziaływanie naprężeń własnych z naprężeniami zewnętrznymi. Wyjaśniono mechanizm odprężania mechanicznego
oraz relaksacji naprężeń w czasie obróbki cieplnej po spawaniu.
Omówiono zmiany własności wytrzymałościowych i plastycznych
w czasie obróbki cieplnej po spawaniu oraz w czasie długotrwałej eksploatacji stali żarowytrzymałych pracujących w podwyższonych temperaturach.
Całość opracowania ilustrowana jest licznymi przejrzystymi schematami, wykresami i rysunkami co powoduje, że treść
książki staje się łatwa i zrozumiała dla czytelników o różnym
przygotowaniu zawodowym. Wysokiej jakości mikrostruktury
z mikroskopu optycznego, elektronowego transmisyjnego i skaningowego dokumentujące procesy zachodzące w materiałach
podczas spawania są wynikiem własnych badań Autora. Dokumentacja ta znacznie ułatwia zrozumienie niekiedy trudnych
metalurgicznych problemów. Ich dobór jest trafny i świadczy
o bardzo dobrej znajomości opisywanych problemów.
Ważnym walorem książki jest kompleksowe podejście do
procesów metalurgicznych zachodzących w czasie spawania.
Po wyjaśnieniu teoretycznych podstaw danego problemu podane są praktyczne skutki danego zjawiska i co jest ważne środki
zapobiegawcze i wskazania techniczne zmierzające do uzyskania optymalnych wyników w praktyce przemysłowej.
Książka ta polecana jest nie tylko studentom specjalności
spawalniczych, ale powinna się znaleźć w podręcznej bibliotece
każdego specjalisty zajmującego się spawaniem, projektowaniem lub i doborem materiałów na konstrukcje spawane.
Oddając niniejszą książkę do dyspozycji aktualnych i przyszłych inżynierów, należy mieć nadzieję, że zrozumienie problemów metalurgicznych występujących w czasie spawania przyczyni się do bardziej racjonalnego doboru metod spawania i materiałów dodatkowych, które zagwarantują wysoką trwałość i niezawodność wyrobów i konstrukcji spawanych.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Dziubiński
Przegląd spawalnictwa 2/2008
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Profil czasopisma
Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje
przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również 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 kariery 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.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z Redakcją), a komunikatu 1/4 strony
wydruku komputerowego 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). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.
Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI;
grafika wektorowa: w plikach*.CDR, *.AL (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.
Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.
Artykuły prosimy nadsyłać na CD  lub e-mailem wraz z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim
zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w „Przeglądzie Spawalnictwa” – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu i nakładzie do 2 tysięcy
egzemplarzy – 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.
W celu zamówienia ogłoszenia prosimy o kontakt z redakcją.
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