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Wywiady

Badania nieniszczące
w spawaniu
Redaktor naczelny rozmawia
z dr. inż. Ryszardem Pakosem
i prezesem Bogdanem Piekarczykiem
Jerzy Nowacki: Lektura miesięcznika Przegląd Spawalnictwa nr 4/2009
zdaje się sugerować, że Zachodniopomorskie to istne zagłębie badań nieniszczących, czy tak jest naprawdę?
Panowie, jako specjaliści w tej tematyce, na pewno będą to wiedzieli.

Na szczecińskich uczelniach widać wyraźne ożywienie w zakresie badań nieniszczących – wiodącą rolę odgrywa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. To są symptomy oznaczające, że
w naszym regionie badania nieniszczące
potrzebne, są zauważane i doceniane.

Dr inż. Ryszard Pakos: Być może
„zagłębie badań nieniszczących” jest terminem nieco przesadzonym, jednak wiele
wskazuje na to, że region zachodniopomorski znajduje się wśród liderów tych
badań. Związane jest to z obecnością
przedstawicieli urzędów dozoru i czołowych, krajowych i zagranicznych, towarzystw klasyfikacyjnych, takich jak: UDT,
TDT, PRS, ABS, GL, LR, DNV, BV. Instytucje te wymusiły wręcz wprowadzenie
badań nieniszczących na każdym etapie
wytwarzania, poprzez badania materiałów
podstawowych i dodatkowych, badania
gotowych wytworzonych obiektów, jak
również badania eksploatacyjne.

J.N.: Porozmawiajmy o znaczeniu
badań nieniszczących w spawalnictwie.

Prezes Bogdan Piekarczyk: Pytanie trochę prowokacyjne. Tam gdzie jest
przemysł ciężki – przemysł wytwarzania
odpowiedzialnych konstrukcji – tam są i
rozwijają się badania nieniszczące. Nasz
region jak do tej pory – przyszłość stoi
pod znakiem zapytania – był regionem
przemysłowym. Działały takie zakłady jak
stocznie, huta, papiernia, fabryka włókien
syntetycznych, funkcjonują elektrownie
i zakłady chemiczne. Jest to przemysł,
który zgłaszał i nadal zgłasza największe
zapotrzebowanie na badania nieniszczące. Firma Technic-Control Sp. z o.o., którą
mam zaszczyt i przyjemność zarządzać,
istnieje jako samodzielna firma prywatna już 20 lat. Jest to laboratorium badań
nieniszczących – laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, uznane przez Urząd Dozoru Technicznego i wszystkie działające w Polsce
okrętowe towarzystwa klasyfikacyjne, a
także inne firmy zajmujące się badaniami nieniszczącymi, funkcjonują zakładowe laboratoria badań nieniszczących.
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R.P.: Badania nieniszczące, których
głównym celem jest bezpieczeństwo konstrukcji spawanych, odgrywają kluczową
rolę we wspomaganiu systemów jakości w
spawalnictwie. Konstrukcje źle wykonane
mogą ulec awarii nawet po długim okresie
eksploatacji, pociągając za sobą wielkie
straty materialne i niekiedy tragedie ludzkie. Zagadnienia jakości w spawalnictwie
to nie tylko bezpieczeństwo konstrukcji
i wyrobu, ale także ochrona wytwórców
przed kosztami związanymi z usuwaniem
niezgodności spawalniczych. Należy pamiętać, że jakość w spawalnictwie nie jest
tylko wynikiem kontroli. Kontrola to ciągłe
nadzorowanie produkcji przez producenta,
tak aby wytworzone przez niego wyroby
odpowiadały odpowiednim dyrektywom,
normom lub warunkom technicznym.
B.P.: Jeżeli przyjmiemy, że cykl – nazwijmy to umownie – „życia konstrukcji”
składa się z etapów: projektowania, wytwarzania i eksploatacji – to badania nieniszczące są w centrum tego układu. Są
jądrem wirtualnego modelu, wokół którego
na orbicie krążą powiązane ze sobą siłami oddziaływania działy: projektowanie;
wytwarzanie i eksploatacja. W tym wirtualnym modelu powiązanie projektowania
z wytwarzaniem to dokumentacja techniczna, warunki odbioru. Relacje pomiędzy produkcją i eksploatacją to jakość konstrukcji,
a między eksploatacją i projektowaniem to
informacja o zachowaniu się konstrukcji w
warunkach rzeczywistych.
Badania nieniszczące jako jądro
tego układu, utrzymując ten układ jakby
w równowadze, są nierozerwalnie zwią-

Dr inż. Ryszard Pakos
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bogdan Piekarczyk
Prezes Spółki - TechnicControl Sp. z o.o. Szczecin

zane bezpośrednio z projektowaniem,
wytwarzaniem i eksploatacją konstrukcji.
W kierunku projektowania określają tzw.
możliwości badań. Ma to bezpośredni
wpływ na projektowanie węzłów i samej
konstrukcji, tak aby umożliwić kontrolę
ich wykonania. W relacji z wytwarzaniem
to nic innego jak kontrola – potwierdzenie
wymaganej jakości konstrukcji. Natomiast
w relacji z eksploatacją – to potwierdzenie
niezawodności konstrukcji, monitorowanie
jej stanu technicznego, czy wysłanie odpowiedniego sygnału do wycofania konstrukcji z eksploatacji przed ewentualną
awarią. Puentując – jest to bardzo ważna
i odpowiedzialna rola. Udział w badaniach
nieniszczących to ciągła nauka, powtarzanie i ćwiczenie. Zawsze powtarzam
swoim pracownikom, że największym
wrogiem skutecznej pracy „nieniszczyka”
(tak kiedyś jeden z kolegów spawalników
w przeciwwadze do spawalników określił
inspektorów badań nieniszczących) jest
rutyna. Każde badanie jest indywidualne,
wymaga indywidualnego podejścia i przy
każdym badaniu (jak wszędzie) należy
używać „rozumu”.
J. N.: Kto takie badania może wykonywać i dla kogo?
R.P.: Badania nieniszczące powinni
realizować przede wszystkim ci, którzy się
na nich znają i wiedzą, jaki rodzaj badań
zastosować, aby wykryć wszystko co jest
możliwe. Czy będą to jednostki akredytowane, czy też uznane przez towarzystwa
klasyfikacyjne – wszystko zależy od umów
między stronami. Nie mogą być to na pewno podmioty przypadkowe, posiadające
jedynie sprzęt do badań.
B.P.: Bardzo ważne pytanie. Kto
może je wykonywać? Teoretycznie każdy,
kto posiada wymaganą wiedzę i wymagane wyposażenie kontrolno-pomiarowe. Ale
czy na pewno? Tutaj mam pewne wątpliwości i zastrzeżenia. Tak zwana wolność
gospodarcza spowodowała powstawanie
wielu różnych mniejszych i większych or-

ganizacji, które zajmowały się i dalej się
zajmują badaniami nieniszczącymi. Poziom merytoryczny tych organizacji jest
bardzo różny. Pod pojęciem poziomu
merytorycznego mam na myśli: personel,
wyposażenie, procedury badawcze, zarządzanie. Tak naprawdę o tym. kto może
wykonywać badania nieniszczące decyduje, strona trzecia – instytucje zewnętrznego nadzoru technicznego. Mam wrażenie, że wśród wykonawców konstrukcji nie
zawsze przeważa, a prowokacyjnie bym
twierdził, że rzadko przeważa – myślenie
ukierunkowane na jakość. Często wykonawca zatrudnia więc laboratorium, które
wykona badania zgodnie z jego oczekiwaniami. Tak naprawdę jedyną stroną, która może uporządkować obszar działania
laboratoriów badań nieniszczących, jest
strona trzecia – niezależne instytucje nadzoru technicznego. W Polsce funkcjonuje
system akredytacji laboratoriów badawczych oparty na normie PN EN ISO/IEC
17025. Laboratoria akredytuje Polskie
Centrum Akredytacji – sygnatariusz EA
MLA. Certyfikat akredytacji powinien być
bezwzględnie wymaganym dokumentem
upoważniającym do wykonywania badań
nieniszczących. Bez tego dokumentu żadne laboratorium nie powinno być dopuszczone do wykonywania badań nieniszczących. Na pewno takie stanowisko nie
zostanie przez wszystkich zaakceptowane, ale czy może kierować pojazdem mechanicznym ktoś, kto nie posiada prawa
jazdy? Personalny certyfikat kompetencji
wg PN EN 473 moim zdaniem jest niewystarczający. Personel jest elementem
organizacji, a kompetencje organizacji
potwierdza certyfikat akredytacji wg wspomnianej już normy PN EN ISO/IEC 17025.
Spełnienie wymagań tej normy to gwarancja, że mamy do czynienia z kompetentną
organizacją, zatrudniającą kompetentny
certyfikowany personel, dysponującą nadzorowanym sprzętem kontrolno-pomiarowym i zarządzaną zgodnie z systemem
jakości wg ISO 9001. To gwarancja, że
mamy do czynienia z organizacją, która
ciągle dokształca swój personel, rozwija
swoją bazę sprzętową, poddaje się audytom sprawdzającym i porównuje się z
innymi uczestnicząc w badaniach międzylaboratoryjnych.
Wracając do pytania – „Kto może wykonywać badania nieniszczące”? – odpowiem, że badania może wykonywać
organizacja posiadająca akredytację laboratorium badawczego wg PN EN ISO/IEC
17025, a wszelkie uznania instytucji nadzoru technicznego są dodatkowym bardzo
istotnym uzupełnieniem uściślającym zakres badań. Warunkiem bezwzględnie koniecznym (jak prawo jazdy dla kierowcy)
powinien być certyfikat akredytacji laboratorium badawczego. Jest to tak proste, ale
z obserwacji wynika, że i skomplikowane,
skoro do dnia dzisiejszego nie udało się
tego uporządkować. Czy się uda – czas
pokaże.

J.N.: Jesteście Panowie specjalistami w obszarze badań nieniszczących,
dokładniej czym się zajmujecie w tym
temacie?
R.P.: Jestem adiunktem w Zakładzie
Spawalnictwa
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zakład Spawalnictwa, po objęciu
funkcji kierownika przez prof. dr. hab. inż.
Jerzego Nowackiego, przeżywa swoją
drugą młodość. Prowadzimy kształcenie z
zakresu „Inżynierii Spawalnictwa” na studiach stacjonarnych I i II stopnia, studiach
niestacjonarnych, oraz cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem podyplomowe studia we współpracy z Instytutem
Spawalnictwa w Gliwicach wg programu
EWE/IWE. Największym osiągnięciem
z dziedziny badań jest utworzenie laboratorium badań struktury i właściwości
mechanicznych materiałów, które swoim
wyposażeniem osiągnęło światowy poziom (planowana akredytacja PCA – na
przełomie III i IV kwartału br.) Ponadto laboratorium badań nieniszczących zostało
uznane przez Polski Rejestr Statków.
B.P.: Od 20 lat kieruję firmą TechnicControl Sp. z o.o. Jestem jednocześnie
kierownikiem tej organizacji, jak również
głównym specjalistą ds. badań nieniszczących. Posiadam certyfikat kompetencji
wg PN EN 473 w stopniu 3 w metodach
RT, UT, MT, PT i VT. Jestem również egzaminatorem personelu w jednostce TÜV
CERT przy TÜV Rheinland Group.
J.N.: Jaka będzie przyszłość badań
nieniszczących i ich rozwój?
R.P.: Nie wyobrażam sobie rozwoju
jakiejkolwiek branży przemysłowej bez
profesjonalnych badań nieniszczących.
Muszą one towarzyszyć na każdym etapie realizacji obiektu, począwszy od badań właściwości materiałów, poprzez kontrolę jakości wykonania, a na badaniach
eksploatacyjnych kończąc. Wydaje się,
że kluczową rolę w metodach badań nieniszczących odgrywać będą badania ultradźwiękowe i radiografia cyfrowa, która
obecnie bardzo szybko się rozwija.
B.P.: Przyszłość badań nieniszczących jest związana z przyszłością przemysłu konstrukcji stalowych. Wzrastają
wymagania co do konstrukcji, zmniejszają się współczynniki bezpieczeństwa
konstrukcji, znajdują zastosowanie nowe
materiały, np. stale dupleks – to wszystko
sprzyja rozwojowi i przyszłości badań nieniszczących.
Największy rozwój odnotowuje się
w sprzęcie do badań. Dynamiczny rozwój elektroniki spowodował równie dynamiczny rozwój urządzeń do badań. W
badaniach ultradźwiękowych rozwijają się
badania z zastosowaniem głowic wieloprzetwornikowych – tzw. system phased

array i metody TOFT, w badaniach rentgenowskich po odnotowanej stagnacji
rozwijają się metody radiografii cyfrowej
– digitalizacja radiogramów klasycznych,
radiografia na płytach obrazowych, radiografia w czasie rzeczywistym. W ramach
programów europejskich takich jak FilmFree zdobywamy wiedzę i doświadczenie
w zakresie radiografii cyfrowej. W ramach
tego programu powstają między innymi
programy symulacyjne badań rentgenowskich, np. aplikacja aRTist, opracowana
przez Instytut BAM z Berlina. Przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie
oraz zespołem profesorów Sikory i Chadego powstaje także aplikacja „sztucznego eksperta” do automatycznej oceny
złączy spawanych na podstawie radiogramów cyfrowych. Są to symptomy, że
badania nieniszczące nie zatrzymały się
w miejscu. Odnotowywany jest ich ciągły
rozwój zarówno w zakresie sprzętowym,
jak również w zakresie rozwoju metod badawczych. Wystarczy odwiedzić kolejną
Krajową Konferencję Badań Nieniszczących, by uzyskać niepodważalne dowody
dynamicznego rozwoju badań nieniszczących.
J.N.: Czy Panowie są czytelnikami
naszego czasopisma, jeżeli tak, to jak
je oceniacie?
R.P.: Oczywiście dla mnie jako spawalnika jest jedną z podstawowych lektur.
Godny podkreślenia jest fakt, że od paru
lat Przegląd Spawalnictwa zyskał nową,
ciekawą szatę graficzną, a zawarte w nim
artykuły są na wysokim poziomie i co najważniejsze są przeznaczone dla każdej
grupy zawodowej z zakresu spajalnictwa.
B.P.: Czasopismo Przegląd Spawalnictwa często gości na moim biurku.
Jest chętnie przeze mnie czytany. Jest
to ciekawe forum wymiany doświadczeń
– wprawdzie głównie w dziedzinie spawania, ale takie jest jego przeznaczenie.
Ponieważ badania nieniszczące towarzyszą spawalnikom, często korzystam z
ich uwag, np. artykuł Pana Profesora na
temat stali dupleks (Stal dupleks i jej spawalność) był bardzo pomocny przy opracowywaniu procedury badania połączeń
ze stali dupleks metodą ultradźwiękową
– dotyczy to chemikaliowców budowanych
w Stoczni Szczecińskiej Nowa. Życzę dalszego rozwoju czasopisma.
J.N.: Dziękuję za ciekawe wypowiedzi i za te miłe słowa pod adresem
naszego czasopisma. Liczę również na
dalszą współpracę, przede wszystkim
informacje dotyczące praktycznych zagadnień badań nieniszczących.
Rozmawiał: Jerzy Nowacki
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Badania diagnostyczne złączy doczołowych
w najstarszych stalowych spawanych
mostach w Polsce
Diagnostic inspections of butt joints
in the oldest steel welded bridges in Poland

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono konstrukcję jedenastu stalowych spawanych mostów w Polsce, wybudowanych w
latach 1929-1939. W siedmiu z tych mostów przeprowadzono piętnaście okresowych badań rentgenograficznych
złączy doczołowych. Stwierdzono zły stan spoin doczołowych oraz występowanie pęknięć wewnętrznych w spoinach na 136 rentgenogramach. W celu oszacowania
dalszego okresu bezpiecznego użytkowania tych mostów
wykonano badania wytrzymałości zmęczeniowej spawanych złączy doczołowych o analogicznej konstrukcji i przeprowadzono ich analizę naprężeniową.

In the article a structure of eleven steel welded bridges in Poland is show. Those bridges were constructed in
1929-1939. In seven of those bridges, fifteen routine X-ray
photography tests of butt joints were performed. Bad condition of the butt welds and occurrence of internal cracks in
welds were found in 136 X-ray photographs. To estimate a
future period of safety use of those bridges, examinations
of fatigue strength of welded butt joints of a similar structure were performed and their stress analysis was carried
out.

Wstęp
Metody wymiarowania obiektów mostowych dotyczą
dwóch zagadnień: nośności konstrukcji i jej sztywności.
Trzeci stan graniczny dotyczący powstawania miejscowych
uszkodzeń, tworzenia i powiększania się pęknięć, nie jest dokładnie rozpoznany i przyjmuje się, że jakikolwiek stan fizycznego zniszczenia w nowo wykonywanych konstrukcjach jest
niedopuszczalny. Inna filozofia obowiązuje w przypadku konstrukcji eksploatowanych, wg PN-EN 1993-1-9 [1]: „pęknięcia
zmęczeniowe pojawiające się w procesie eksploatacji niekoniecznie oznaczają kres użytkowania konstrukcji. Należy je
usuwać ze szczególną starannością, unikając wprowadzania
ostrzejszych karbów”. Przykładowo jeden z pierwszych mostów drogowych w Polsce, ze stali 18G2A, eksploatowany
od 1965 r., ma przeszło 100 pęknięć odkrytych w spoinach
pachwinowych łączących podłużnice z poprzecznicami płyty
ortotropowej [2]. Podobne pęknięcia spoin pachwinowych,
łączących pas górny ze środnikiem, występują w wielu drogowych mostach zespolonych w USA [3].
Według normy PN-82/S-10052 w nowych konstrukcjach
mostowych dopuszczalne są spoiny specjalnej jakości zaliczane do klasy R1 lub R2, natomiast spoiny normalnej jakości
powinny charakteryzować się jakością nie gorszą niż spoiny

zakwalifikowane na podstawie badań rtg do klasy wadliwości
R3. Wymóg ten nie jest spełniony w wielu eksploatowanych
konstrukcjach. Przykładowo w eksploatowanych mostach kolejowych wybudowanych w latach 1936-1940 złącza spawane
z pęknięciami stwierdzono w 87,5% przebadanych obiektów,
a spoiny klasy wadliwości R4 i R5 stwierdzono we wszystkich badanych obiektach [4]. Przy tak dużej wadliwości spoin trudno określić dalszy bezpieczny okres ich użytkowania.
Przydatne mogą być tutaj informacje uzyskane ze śledzenia
zachodzących zmian w złączach doczołowych klasy R5, w
szczególności z pęknięciami spoin, w najstarszych spawanych mostach drogowych i kolejowych w Polsce1).

Rys historyczny i opis konstrukcji
Profesor Stefan Bryła wraz z zespołem zaprojektował
pierwszy spawany most stalowy w Europie, który jednocześnie był pierwszym spawanym mostem drogowym na świecie [5, 6]. Zbudowano go na rzece Słudwi pod Łowiczem w
grudniu 1928 r., a po wykonaniu jezdni żelbetowej i próbnym
obciążeniu w sierpniu 1929 r. oddano do użytku (rys. 1 i 2).
Obowiązujące normy mostowe PN-77/S-10050 i PN-82/S-10052 przy ocenie wadliwości złączy spawanych bazują na PN-87/M-69772. Normy te nie
wprowadziły dotychczas obowiązku stosowania norm europejskich: PN-EN
12517:2001 i PN-EN ISO 5817 2007. Dlatego też w artykule ocenę wadliwości
spoin podano wg PN-87/M-69772, tj. z okresu prowadzonych badań diagnostycznych i zachowano określenie wada zamiast niezgodność spawalnicza.
1)

Dr hab. inż. Bernard Wichtowski prof. ZUT, dr inż.
Ryszard Pakos – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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Rys. 1. Węzły konstrukcji mostu na rzece Słudwi
Fig. 1. Joints of bridge structure of a bridge over the river of Słudwia

Rys. 2. Przekrój poprzeczny i szczegóły połączeń mostu
Fig. 2. Transverse section and details of joints bridge

Rys. 3. Dźwigar główny mostu przez rzekę Drwęcę
Fig. 3. The main girder of a bridge over the river of Drwęca

Rozpiętość mostu wynosi 27 m, zaprojektowano go jako
dwudźwigarowy kratowy z jazdą dołem. Rozstaw dźwigarów
głównych wynosi 6,76 m, przy szerokości jezdni 5,4 m. Po
obu stronach są chodniki o szerokości 1,5 m każdy. Teoretyczna wysokość dźwigarów głównych pośrodku mostu wynosi 4,3 m. Przekroje pasów zaprojektowano skrzynkowe
z blach i kątowników, słupki z 4 kątowników, a krzyżulce z
2 ceowników. Poprzecznice są dwuteowe blachownicowe
spawane, a podłużnice z dwuteowych profili walcowanych.
Tężniki poziome w płaszczyźnie pasów dolnych wykonano
z kątowników. Całkowity ciężar konstrukcji stalowej wyniósł
59 t, most wykonano z tzw. żelaza zlewnego o Rm = 370-420
MPa. Naprężenia dopuszczalne przyjęto w belkach głównych
k = 98,1 MPa, a w pomoście 81,5 MPa. Wszystkie połączenia
w warsztacie i na montażu spawano elektrodami Tensilend.
Elementy konstrukcji wykonano w zakładach firmy K. Rudzki i S-ka w Mińsku Mazowieckim. Części spawane w warsztacie miały długość ok. 7 m, spawano prądem z agregatu
o natężeniu 180 A i 20 V napięcia. Czas spawania przez
trzech spawaczy wyniósł 1100 h w warsztacie i 900 h na budowie. Byli to spawacze sprowadzeni z firmy Soudure Electrique Autogene (Arcos) z Brukseli.
Most był dwa razy poważnie uszkodzony w czasie działań
wojennych. W 1939 r. cofające się oddziały polskie wysadziły
węzły podporowe z jednej strony, przy czym uległy zniszczeniu także skrajne odcinki pasów górnych i dolnych, a cała
konstrukcja mostu spadła od tej strony do rzeki, pozostając
z drugiej strony na łożyskach. W 1941 r. most podniesiono
i wyremontowano, a w 1945 r., w czasie odwrotu, wojska niemieckie przeprowadziły zniszczenia w analogiczny sposób, z
tym że uległy zniszczeniu węzły podporowe z drugiej strony.
Podniesienia i wyremontowania mostu dokonano w 1946 r.
Obie naprawy wykonano w Zakładach Metalurgii w Radomiu. W 1977 r. most przesunięto o 25 m w górę rzeki, gdzie
w pierwszym okresie pełnił rolę mostu objazdowego, a obecnie jako zabytek klasy zerowej służy jako eksponat.
Wkrótce po wybudowaniu pierwszego mostu, również
w pobliżu Łowicza w miejscowości Retki, wykonano drugi
drogowy most spawany projektu prof. Stefana Bryły [6]. Jest
to most w skosie z jazdą dołem o rozpiętości teoretycznej
16,8 m i rozstawie dźwigarów głównych 6 m. Szerokość użytkowa jezdni wynosi 5,6 m. Blachownicowe dźwigary główne
mają środnik 1640x12 mm oraz pasy o szerokości 400 mm
i zmiennej grubości 12 i 18 mm. Środnik jest usztywniony
żebrami pionowymi o przekroju 194x12 mm w rozstawie co
1670 mm. Środniki mają po 2 styki doczołowe przykryte nakładkami. W pobliżu tych styków znajdują się styki pasów
o różnej grubości. Skonstruowano je, stosując podkładki wyrównawcze i dodatkowe nakładki. Konstrukcję mostu pod
płytę żelbetową jezdni stanowią blachownicowe poprzecznice (środnik 600x10 mm i pasy 210x18 mm) w odstępach
3360 mm i podłużnice z dwuteowników wykonanych co 1200
mm. Całkowity ciężar konstrukcji wyniósł 22 t. Konstrukcję
stalową wykonano w hucie Pokój w Nowym Bytomiu. Podobnie jak przy moście kratowym zastosowano elektrody Arcos
i zatrudniono tych samych co poprzednio spawaczy. Po prób-

Rys. 4. Przekrój poprzeczny mostu i spawane złącza pasów
Fig. 4. Transverse section of bridge and welded joints of flanges
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nym obciążeniu we wrześniu 1931 r. most oddano do użytku
i do dnia dzisiejszego spełnia on swoje zadanie.
Siedem lat później, po oddaniu do eksploatacji mostu
przez rzekę Słudwię pod Łowiczem, w lipcu 1936 r. został
oddany do użytkowania pierwszy spawany most kolejowy
w Polsce [7]. Było to skrajne przęsło mostu kratownicowego przez rzekę Drwęcę na linii Nasielsk-Toruń, zaprojektowane przez późniejszego prof. Politechniki Warszawskiej
F.K. Szelągowskiego. Konstrukcję nośną przęsła o rozpiętości teoretycznej 13 m stanowią dźwigary blachownicowe
o pasach równoległych z jezdnią górą (rys. 3, 4). Blachownice mają środnik o przekroju poprzecznym 1600x11 mm
i pasy o wymiarach w środku rozpiętości 230x30 mm. W kierunku podpór pasy ulegają zmianie do 210x20 mm oraz przy
końcach do 190x10 mm.
Środnik nie ma złączy doczołowych na długości przęsła, z pasami został połączony spoinami pachwinowymi o
przyprostokątnych 6 mm, a styki pasów wykonano w sposób
nietypowy (rys. 4). Końce grubszej blachy pasów na długości
160 mm zestrugano na grubość blachy cieńszej, następnie
zespawano spoiną czołową na V oraz dodatkowo wzmocniono spoinami pachwinowymi. Wszystkie prace spawalnicze wykonano w wytwórni prądem zmiennym przy użyciu
elektrod grubo otulonych Jodem typu A dla spoin pionowych
i Jodem typu B-extra dla spoin poziomych.
Pomyślny wynik wykonania pierwszego spawanego mostu kolejowego skłonił Ministerstwo Komunikacji do wykonania następnych czterech spawanych mostów na tej samej
linii kolejowej [8]. Mosty te zostały wybudowane w latach
1937-1939 wg projektu F.K. Szelągowskiego i inż. Z. Domaszewicz-Witoldowej. Konstrukcje zostały wykonane przez
firmę L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper w Krakowie. Wszystkie prace spawalnicze wykonano w wytwórni, natomiast na
budowie wykonano wyłącznie nitowanie. Spawano prądem
stałym przy użyciu elektrod krajowych „Baildon”.
Mosty z jezdnią dołem mają blachownicowe dźwigary
główne o rozpiętości teoretycznej 20,2 m (rys. 5). Belki główne i poprzecznice zostały wykonane w wytwórni jako całkowicie spawane i przewiezione w stanie gotowym na miejsce
budowy (rys. 6). Dźwigary mają środnik o przekroju 2400x12
mm, którego blachy są połączone na długości mostu dwoma stykami doczołowymi, przykrytymi nakładkami o grubości
8 mm (rys. 6a). Pasy blachownic mają stałą szerokość
240 mm i zmienną grubość od 10 do 40 mm. Poszczególne odcinki pasów są połączone spoiną czołową, która jest
przykryta jednostronnymi nakładkami rombowymi (rys. 6b).
Widok jednego z tych mostów przedstawiono na rysunku 7.
W latach 1937 i 1938 wybudowano jeszcze dwa spawane
mosty kolejowe o konstrukcji blachownicowej. Były to mosty
na liniach: Warszawa-Łowicz (L = 9 m) i Łódź-Dębica (L =
22,4 m), omówione w [9]. Ostatnim spawanym mostem kolejowym w Polsce, oddanym do eksploatacji przed II wojną
światową, był most na linii Warszawa-Gdynia [10, 11]. Oddano go do użytku w styczniu 1939 r. Był to pierwszy most
kolejowy z kratowymi dźwigarami spawanymi, pięcioprzęsłowy, jednotorowy, składający się z przęseł wolno podpar-

Rys. 5. Dźwigary główne mostów wybudowanych w latach
1937-1939
Fig. 5. The main girders of bridges constructed in 1937-1939
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Rys. 6. Przekrój poprzeczny mostów i styki czołowe: a – środnika,
b – pasów
Fig. 6. Transverse section of bridges and butting contacts of:
a – a web, b – flanges

Rys. 7. Most nr IV na linii Nasielsk–Toruń (oznaczenie wg tabl. I)
Fig. 7. Bridge No. IV along the railway route of Nasielsk–Toruń
(designation according to Table I)

Rys. 8. Konstrukcja węzłów kratownicy o spawano-nitowych
połączeniach montażowych
Fig. 8. Structure of truss joints of welded and riveted assembly fastenings

Rys. 9. Schemat konstrukcji wiaduktu blachownicowego z zaznaczonymi pionowymi złączami doczołowymi środników: z1÷z4
Fig. 9. Diagram of a plate girder overpass structure with vertical butt
joints of webs marked: z1÷z4

Rys. 10. Widok blachownicowej konstrukcji
wiaduktu o Lt = 32,4 m
Fig. 10. View of an
overpass plate girder
structure of Lt = 32,4 m

Rys. 11. Schemat konstrukcji ramy i usytuowanie złączy doczołowych
Fig. 11. Frame structure diagram and location of butt joints

Rys. 12. Widok ramowej konstrukcji wiaduktu bezpośrednio po jego
wykonaniu w 1935 r.
Fig. 12. View of overpass frame structure directly after its carrying
out in 1935

Rys. 13. Przewóz ramownic z wytwórni na miejsce
montażu w 1935 r.
Fig. 13. Transport of frames from a production
plant to an assembly site
in 1935

tych o rozpiętości teoretycznej 64 m. Siatkę geometryczną
dla mostu przyjęto jak dla kratownicy „W”, tzn. słupkową,
z górnym pasem parabolicznym. Pomost skonstruowano
z rusztu spawanych blachownicowych podłużnic i poprzecznic (środniki z bl. 1100x10 i 1300x10 mm). Konstrukcję węzłów kratownic przedstawiono na rysunku 8. Na uwagę zasługuje stosowanie w węzłach pośrednich nakładek wzmacniających. Konstrukcja mostu została wykonana ze stali zlewnej
o Rm = 370-440 MPa przez Zakłady Przetwórcze Wspólnoty
Interesów w Chorzowie i złożona przez firmę J. Jabłoński.
Podczas gdy większość państw europejskich dopiero po
1935 r. rozpoczynała budowę kolejowych mostów spawanych,
kolej niemiecka posiadała już kilkaset stalowych mostów całkowicie spawanych (wyłącznie blachownicowych) [12]. Trzy
z tych mostów usytuowane są obecnie na magistrali kolejowej Poznań-Szczecin, która leży na międzynarodowym ciągu
transportowym E-59. Obiekty te zostały wybudowane w latach
1935-1936, jeden z nich był tematem opracowań [13, 14],
a jego konstrukcję i widok przedstawiono na rysunkach 9 i 10.
Konstrukcję nośną jednoprzęsłowego dwutorowego
wiaduktu z jezdnią górą stanowią swobodnie podparte blachownice spawane o pasach równoległych i rozpiętości teoretycznej 32,4 m. Środnik grubości 16 mm ma wysokość
2,75 m. Pasy o stałej szerokości 400 mm i grubości 90 mm
są wykonane z ciągłych blach „łebkowych” (Wulst-Flachstahl) systemu Dörnen, typu II wg [15]. Połączenie pasów ze
środnikiem wykonano za pomocą spoiny czołowej grubości
16 mm. Poszczególne dźwigary, z wyjątkiem dźwigara C,
mają po dwa czołowe pionowe styki środnika usytuowane w
odległości 10 m od podpór. Jedynie na dźwigarze C, w wyniku awarii podczas montażu, wycięto popękane złącza czołowe środnika i wstawiono nowe wkładki o szerokości 500 mm
[13]. W wyniku takiej naprawy w dźwigarze tym są cztery spoiny pionowe środnika z1÷z 4. Sztywność przestrzenną dźwigarów pod każdym torem zapewnia przyspawana do pasów
górnych blacha nieckowa o grubości 10 mm oraz portalowe
poprzecznice z dolnym stężeniem słupkowym i zewnętrzne
żebra z IP 140, rozmieszczone co 2,7 m.
Drugim wiaduktem wybudowanym w 1935 r. na linii Poznań-Szczecin jest konstrukcja składająca się z 7 dwuprzegubowych ramownic o rozpiętości osiowej 13,5 m (rys. 11÷13),
którą omówiono w [16, 17]. Rygle ram o przekroju dwuteowym mają środnik o zmiennej wysokości i stałej grubości
14 mm. Największa wysokość środnika w połowie wysokości ramy wynosi 1 m. Pasy o przekroju 340x32 mm zostały
skonstruowane jako bezstykowe. Sztywność przestrzenną
wiaduktu zapewniają poprzeczne stężenia portalowe w osi
słupów ram oraz w ryglach poprzecznice z I 400 w odstępach
co 3375 mm i w poziomie pasów górnych nieckowa blacha
podjezdniowa o grubości 10 mm. W trakcie działań wojennych podczas drugiej wojny światowej uszkodzony został
środnik jednej ramownicy i pas dolny ramownicy sąsiedniej.
W wyniku przeprowadzonego remontu, oprócz istniejących
styków warsztatowych „S”, powstało pięć nowych styków
oznaczonych na rysunku 11 jako „S1 i S2” oraz „P”.

Rys. 14. Obecny widok konstruk- Rys. 15. Jezdnia wiaduktu
cji wiaduktu
Fig. 15. Overpass floor
Fig. 14. Current view of overpass
structure
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Rys. 16. Badania mostu drogowego przez rzekę Słudwię
Fig. 16. Inspections of a road bridge over the river of Słudwia
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Zakład Konstrukcji Metalowych Politechniki Szczecińskiej
w latach 1958-1984 przeprowadził badania rentgenograficzne
złączy doczołowych w siedmiu z jedenastu przedstawionych
w artykule konstrukcjach najstarszych spawanych mostów w
Polsce. Odrzucając most na Drwęcy z nietypowymi stykami
pasów i ostatni most bez spoin czołowych, stanowi to 78%
badanych mostach. Przebadano: most drogowy przez rzekę
Słudwię pod Łowiczem [18] – rys. 16, cztery mosty na linii kolejowej Nasielsk-Toruń [19] i dwa wiadukty na linii kolejowej
Poznań-Szczecin [13, 14, 16]. W dźwigarach kratowych badano złącza pasów dolnych i górnych umiejscowione w pobliżu
węzłów (por. rys. 1 i 2). W mostach blachownicowych badaniami objęto poprzeczne spoiny czołowe pasów rozciąganych
i ściskanych oraz środników dźwigarów głównych (por. rys. 5,
9 i 11). Dane techniczne badanych konstrukcji przedstawiono
w tablicy I. Mosty mają rozpiętość od 13,5 do 32,4 m. Poddawano je badaniom rentgenograficznym z różną częstością (od 1 do 4 badań). Łącznie omawiane obiekty badano 15
razy w latach 1958-1984 (tabl. I). Zróżnicowana była również
liczba badanych dźwigarów i złączy w każdym moście - dźwigarów od 2 do 7, a złączy od 10 do 72 (średnio w moście 4,1
i 39,9). Łącznie wykonano 586 zdjęć złączy doczołowych, w
tym prawie jednakowa ich liczba przypada na strefę ściskaną
i rozciąganą, odpowiednio 286 i 300 rtg (212+74 i 226+74
- tabl. II). Wykonane rentgenogramy spoin poszczególnych
mostów, zgodnie z postanowieniami ówcześnie obowiązującej normy PN/M-69772, zakwalifikowano do odpowiednich
klas wadliwości (tabl. II). W każdej grupie badanych elementów poszczególnego mostu (pasy i środniki) spoiny podzielono na dwie grupy: na grupę o klasie wadliwości R1÷R3, która
spełnia wymagania normy PN-82/S-10052 dotyczące spoin
normalnej jakości, oraz na grupę złączy niedopuszczalnych
w nowych konstrukcjach mostowych klasy R4 i R5. Łącznie
410 rentgenogramów spoin zakwalifikowano do klasy wadliwości R4 + R5, tzn. aż 70% badanych odcinków.

Liczba
badanych
dźwigarów

Badania rentgenograficzne
i analiza ich wyników

Tablica I. Dane techniczne mostów i badań radiograficznych
Table I. Technical data of bridges and radiographic inspections
Usytuowanie na
linii

Trzecim przedwojennym obiektem spawanym na linii Poznań-Szczecin jest wiadukt kolejowy o rozpiętości osiowej
11,6 m i konstrukcji pokazanej na rysunkach 14 i 15.
Dźwigary główne o wysokości 1,3 m, po obrysie zewnętrznym mają środnik grubości 12 mm i pasy skonstruowane
z profili noskowych typu II o przekroju poprzecznym
340x32 mm (Nasenprofile-DRP.544650) [15]. Wsunięte środniki o wysokości 1,24 m w „noski pasów” połączone są z nimi
za pomocą spoin pachwinowych (rys. 15). Konstrukcja nośna
wiaduktu nie ma żadnych złączy czołowych w blachach środników oraz w pasach. Badania konstrukcji ograniczono do
wykonania analizy składu chemicznego stali pasów, a przedstawienie wiaduktu w artykule ma jedynie cel statystyczny
i historyczny.

W analizie nie uwzględniono 2 dźwigarów wykonanych w 1958 r.
10 złączy badanych usytuowanych jest w stykach poprzecznic.
3)
Wszystkie 5 pęknięć występuje w złączach wykonanych w trakcie
remontu w 1946 r.
4)
Długość pęknięć od 7 do 860 mm.
1)
2)

Rys. 17. Liczbowe zestawienie złączy doczołowych według klas
wadliwości i liczba rentgenogramów z pęknięciami spoin w danym
moście (wartość w liczniku)
Fig. 17. Numerical register of butt joints according to defectiveness
classes and number of X-ray photographs containing fusion weld
cracks within a given bridge (a value in the numerator)

W tej liczbie znajduje się 331 odcinków spoin czołowych
w pasach (75,6%) i 79 odcinków spoin w złączach środników
(53,4%). Na 136 radiogramach (23,2% wykonanych zdjęć)
stwierdzono pęknięcia spoin, której miały długość od 7 do
860 mm, tzn. że w skrajnym przypadku występowały na całej
wysokości styku czołowego środnika. Oprócz pęknięć zasadniczą wadą dyskwalifikującą badane spoiny był brak przetopu i żużle pasmowe.
Na rysunku 17 przedstawiono liczbowe zestawienie
wszystkich wykonanych rentgenogramów w badanych mostach, z podziałem na klasę dopuszczalną R1÷R3 (histogram

Tablica II. Liczbowe zestawienie rentgenogramów z podziałem na klasy wadliwości
Table II. Numerical X-ray register with separation of defectiveness classes
Numer
mostu

Liczba rentgenogramów z podziałem na klasy wadliwości / liczba spoin z pęknięciami
pasy górne

środniki

pasy dolne

łącznie

R1÷R3

R4+R5

R1÷R3

R4+R5

R1÷R3

R4+R5

R1÷R3

R4+R5

1

1

23/13

1 1)

19 1)

2

30/4

4

72/17

I
II
III
IV

5
7
11
29

39/3
17/4
37/21
43/18

-

-

2
12
9
29

42/4
12/2
39/25
43/13

7
19
20
58

81/7
29/6
76/46
86/31

V
VI

-

-

23
45

25/6 2)
35/18

-

6/5 2)
-

23
45

31/11
35/18

Σ rtg

53

159/59

69

79/24

54

172/53

176

410/136

% w Σ rtg

9

27,1

11,8

13,5

9,2

29,4

30

70

1)
2)

Rentgenogramy złączy doczołowych środników poprzecznic.
Wszystkie rentgenogramy z pęknięciami w złączach wykonane w 1946 r.

górny) i klasę niedopuszczalną R4 + R5 (histogram dolny).
Na histogramie dolnym podano również liczbę rentgenogramów z pęknięciami spoin w danym moście. Z analizy
zamieszczonych histogramów wynika, że procentowa największa liczba styków czołowych klasy R4 i R5 występuje
w moście drogowym „1” na rzece Słudwi i w moście kolejowym
„I” przez rzekę Sierpienicę. Są to: najstarszy spawany most
drogowy [5, 18] i pierwszy całkowicie spawany most kolejowy
w Polsce [8, 19]. Obiekty te zostały oddane do eksploatacji
w roku 1929 i 1937. Procentowa wartość rentgenogramów
spoin styków klasy R4 i R5 w tych mostach wynosi odpowiednio 94,7 i 92,0%.

Stan naprężeniowy spoin
i ich wytrzymałość zmęczeniowa
Niezgodność spawalnicza powoduje niejednorodny stan
naprężenia w połączeniu spawanym oraz zmniejsza przekrój nośny spoiny. W praktyce zmniejszenie przekroju jest
nieznaczne i wpływ ten z reguły jest pomijany przy ocenie.
Wpływ wad na zmniejszenie wytrzymałości rozpatruje się
przede wszystkim pod kątem oddziaływania koncentracji naprężeń wywołanych wadą jako karbem na odporność materiału przeciwko powstawaniu pęknięć kruchych lub zmęczeniowych. Pod wpływem obciążenia dynamicznego, okresowo
zmiennego, spawalnicze wady podłużne, a zwłaszcza pęknięcia złączy doczołowych, mogą powodować znaczne naprężenia, które przy nawet niedużej liczbie cykli prowadzą do
tzw. powolnego zmęczenia materiału.
W celu poznania rzeczywistych wartości naprężeń
w dźwigarach głównych mostów wykonano badania tensometryczne mostów nr 1 i VI [20, 21]. Most drogowy nr 1 obciążono dwoma samochodami ciężarowymi naładowanymi
kamieniami; samochody te dawały następujące naciski kół:
–	A 33359 – oś przednia 5,3 t, oś tylna 13,3 t,
– F N0024 – oś przednia 4,7 t, oś tylna 14,1 t.
Zmierzone średnie wartości naprężeń w poszczególnych prętach kratownic oraz naprężenia obliczone podano
w tablicy III. Porównanie wyników z obliczeń statycznych
z wynikami pomiarów wykazuje, że zmierzone naprężenia
w pasie górnym dźwigarów odpowiadają co do wielkości naprężeniom uzyskanym na podstawie obliczeń, podczas gdy
pomierzone naprężenia w prętach pasa dolnego odbiegają
bardzo znacznie od wielkości obliczonych. Analiza tego zja-

wiska pozwoliła stwierdzić, że most pracuje jako całość przestrzennie [20]. Potwierdził to pomiar naprężeń w jednej podłużnicy, która znajdowała się w nieobciążonym przedziale
pomostu. Stwierdzone naprężenia w tej podłużnicy stanowiły
84% naprężeń występujących w odpowiednim pasie dźwigara kratowego. Podobnie obliczenia statyczne, uwzględniające współpracę pomostu, dały w przekroju „a” naprężenia
8 MPa, a więc bardzo zbliżone do otrzymanego z pomiarów
tensometrycznych.
Badania tensometryczne, przy obciążeniu statycznym
i dynamicznym, mostu nr VI przeprowadził COBiRTK we
wrześniu 1962 r. [21]. Naprężenia mierzono w bezpośrednim sąsiedztwie spoin złącza z4 dźwigara C (x = 10,25 m)
oraz w połowie rozpiętości mostu. Średnie z trzech pomierzonych wartości naprężeń od obciążenia wywołanego przez
dwa parowozy Pt-31 spięte tendrami przedstawiono w tablicy III. W tablicy tej dla mostów kolejowych zestawiono też
wartości naprężeń od obciążenia stałego oraz od obciążenia
stałego mostu i obciążeń normowych taborem z uwzględnieniem wpływów dynamicznych. Naprężenia normowe wyznaczono dla podstawowego układu obciążeń, przyjmując klasę
obciążenia k = +2 dla analizowanych mostów. W tablicy III
podano również wartości naprężeń od obciążenia stałego
i ruchomego lokomotywą ET21 dla mostów nr I÷IV [22] oraz
dwoma parowozami PT 31 z napełnionymi całkowicie tendrami (170 kN) dla mostu nr VI.
Z tablicy III wynika, że największe naprężenia w poszczególnych stykach od obciążenia stałego i eksploatacyjnego
dla 5-blachownicowych mostów kolejowych przyjmują wartości od 59,5 do 74,4 MPa, a poza nakładkami odpowiednio od
79,9 do 84,2 MPa. Wartości te są zbliżone do sumy naprężeń
od obciążenia stałego i naprężeń określonych na podstawie
pomiarów odkształceń jednostkowych w tego typu mostach
[22]. Mogą one mieć znaczenie w ocenie wytrzymałości zmęczeniowej mostu.
W Zakładzie Konstrukcji Metalowych Politechniki
Szczecińskiej (obecnie: Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie) przeprowadzono badania
zmęczeniowe czterech modeli złączy (rys. 18) odpowiadających rozwiązaniom konstrukcyjnym złączy doczołowych,
które poddano badaniom radiograficznym w przedstawionych mostach [22÷24]. Badania wszystkich próbek przeprowadzono, stosując jednostronne cykliczne rozciąganie
na różnych poziomach naprężeń. Każdorazowo przyjęto
współczynniki asymetrii amplitudy cyklu R = 0,1. Badania
przeprowadzono na pulsatorze z częstotliwością 300 cykli
na minutę.
Przegląd spawalnictwa 4/2009



Tablica III. Schematy dźwigarów i naprężenia od obciążeń charakterystycznych w spoinach czołowych (wartości w liczniku)
oraz poza nakładkami (wartości w mianowniku) i stosunek naprężeń λ = σeksp / σnorm
Table III. Diagrams of girders and stresses from characteristic loads in butt welds (a value in the numerator) and outside straps
(a value in the denominator) and a stresses ratio λ = σeksp /σnorm
Numer
mostu

Naprężenia w MPa

Schemat dźwigara i usytuowanie

układ obciążeń P

obciążenia

złącza z pęknięciami

stałe

normowe

eksploatacyjne

pomierzone
4,0
8,2

λ

–

1

–

17,3
–
σa =(80,0)*

–

9,8
–
σb =10,0
11,3
σc =––
––

–

–
–

–

7,1
11,4

–

–

–

–

8,0
11,8

–

σa =
I
II

136,5
122,1

68,41)

–

–

0,589

–

–

0,609

72,41)

–

0,585

–

0,618
0,629

80,4

74,41)

15,4
17,0

–

–

σa = 6,8

44,2

27,3

σb = 11,6

67,2

42,3

–

σa = 24,0

89,8
14,1

59,5 2)

σa = 22,3 3)

0,663

9,64

σa = 28,4

0,684

σa =

–

VI

–

–

–

V

116,1

15,1
17,1

σa =

III
IV

14,3
16,8

–

Ta = 3,4

138,1
123,7
136,6

84,2
79,9

2)

4)

σa = 29,9 5)

Uwzględniono współpracę pomostu jezdni
Lokomotywa ET21 + obciążenie stałe
2)
2 parowozy Pt31 z tendrami 32D29 + obciążenia stałe
3)
Obciążenie statyczne 2xPt31 z tendrami
4)
Obciążenie dynamiczne - v = 20 km/h
5)
Obciążenie dynamiczne - v = 80 km/h
*)

1)

Na podstawie wyników badań dla każdego badanego modelu złącza opracowano równanie prostej regresji o postaci
podanej na rysunku 18. Wartości średniej nieograniczonej
wytrzymałości zmęczeniowej, wyznaczone z równań prostych
regresji dla Ni = 2*106 wahają się od Zrj = 79,2 do Zrj = 125,3
MPa. Najmniejszą wartość Zrj uzyskano dla spoin czołowych
„wzmocnionych” jednostronnymi nakładkami rombowymi
– model „d”. Łatwo zauważyć, że wartość ta jest zbliżona do
naprężeń z tablicy III, które wahają się w spoinach od 59,5
do 74,4 MPa. Uwzględniając to, że mosty eksploatowane od
1935 r. do dzisiaj doznały około 1,9 miliona cykli obciążeń, Zrj
dla modelu „d” wzrasta do wartości około 90 MPa i dlatego
nie nastąpiła propagacja istniejących pęknięć w spoinach.
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Rys. 18. Proste regresji wyznaczone z badań zmęczeniowych czterech typów złączy czołowych
Fig. 18. Regression lines determined from fatigue inspections of four
types of butt joints

Podsumowanie
• Badania radiograficzne spoin czołowych w pierwszych spawanych mostach w Polsce wykazały bardzo
niską ich jakość. Na podstawie tych badań nie jest możliwe określenie okresu bezpiecznego użytkowania konstrukcji. Mosty te stanowią jednak unikatową okazję do
uzyskania doświadczeń nad zachowaniem się spoin
z wadami spawalniczymi klasy wadliwości R4 i R5 na
obiektach eksploatowanych przez dłuższy czas.
• Wyniki cyklicznie prowadzonych rentgenograficznych badań „in situ” 5 mostów z pęknięciami w spoinach
czołowych wybudowanych w latach 1935-1938, w żadnym przypadku nie wykazały rozwoju tych pęknięć w
okresie między badaniami ani też pojawienia się pęknięć
nowych. Stwierdzone pęknięcia ukryte były każdorazowo w stopiwie, można więc zaliczyć je do tzw. pęknięć
gorących, krystalizacyjnych, powstałych w czasie wykonywania konstrukcji. Takie stwierdzenie potwierdza
prawie jednakowa liczby rentgenogramów z pęknięciami
w strefie zarówno ściskanej, jak i rozciąganej.
• Fakt, że w okresie między badaniami pęknięcia
w spoinach nie powiększyły się od stanu wyjściowego,
wyjaśniają częściowo wyniki uzyskane z laboratoryjnych
badań zmęczeniowych prowadzonych na modelach złączy o analogicznym rozwiązaniu konstrukcyjnym jak w
obiektach eksploatowanych (rys. 18). Przy liczbie cykli
obciążenia przedstawionych mostów każdorazowo wyznaczona wartość nieograniczonej wytrzymałości złączy

(Zrj ≈ 90 MPa) jest większa od naprężeń wywołanych obciążeniem eksploatacyjnym i stałym (б = 75 MPa). W rzeczywistości, jak wykazują badania tensometryczne mostów (tabl. III), naprężenia od obciążeń eksploatacyjnych
są ok. 20% mniejsze od obliczonych teoretycznie.
• Wyniki badań rentgenograficznych potwierdziły,
że sklasyfikowanie wyłącznie wad i klas spoin nie może
być jedynym miernikiem jakości połączenia spawanego
i podstawą do jego dyskwalifikacji. Wada w złączu konstrukcji jest dopuszczalna, jeśli podczas eksploatacji nie
będzie się powiększała i nie spowoduje wyczerpania
nośności i sztywności ustroju. Uwaga podana w normie
PN-EN 1993-1-1:2007 [1] o dopuszczalności pęknięć
eksploatacyjnych w konstrukcjach obciążonych dynamicznie jest w pełni uzasadniona [25]. Wpływ niezgodności spawalniczych, a w szczególności pęknięć w spoinach należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę krzywą wytrzymałości zmęczeniowej dla danej wady
i rozwiązania konstrukcyjne analizowanego złącza.
• Stosowanie do oceny nośności obiektów użytkowanych tych samych przepisów i norm, które obowiązują
w projektowaniu nowych konstrukcji, jest ekonomicznie
nieuzasadnione. W normatywach dotyczących sprawdzania mostów istniejących obciążenia powinny być
zbliżone do rzeczywistych mas aktualnie obciążających
analizowany most [24, 26, 27].
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Ultradźwiękowa technika
phased array (ut-pa)
narzędziem badań nieniszczących
xxi wieku
Ultrasonic phased  array  (UT-PA)
technique as a tool for
non-destructive testing in the 21st century

Streszczenie

Abstract

Dynamiczny rozwój elektroniki i informatyki powoduje rewolucyjne zmiany w wielu dziedzinach życia współczesnego człowieka. Zmiany te są również obserwowane
w technikach znanych metod badawczych i urządzeniach
stosowanych do kontroli jakości, a wśród nich także w
diagnostyce i badaniach nieniszczących. W niniejszym
artykule autor przedstawia jedną z najnowszych technik
metody ultradźwiękowej, jaką jest technika badania ultradźwiękowego z zastosowaniem wieloprzetwornikowych
głowic i oprogramowania do analizy danych. Przedstawione są informacje dotyczące genezy tej techniki, jej
zasad działania oraz podstawowe zalety i zastosowania
praktyczne.

Dynamic development of electronics and computer
science causes revolutionary changes in many fields of
modern human life. Those changes are also visible in
techniques of well-known research methods and equipment used to quality control and, among them, used also
in diagnostics and non-destructive testing. In this article
the author presents one of the most modern techniques
of ultrasonic methods, i.e. a technique of ultrasonic testing
with use of multiple-transducer heads and data analysis
software. Information is presented which concern origin of
that technique, principle of its operations as well as essential advantages and practical applications.

Wstęp
Większość wyrobów i urządzeń bada się najpierw w fazie wytwarzania i ewentualnie montażu, a następnie w trakcie
eksploatacji. Badania eksploatacyjne są dużo trudniejsze od
badań produkcyjnych, przede wszystkim ze względu na często złożony wpływ warunków eksploatacji, a także ze względu
na brak norm i specyfikacji dotyczących zakresu badań, poziomów rejestracji oraz kryteriów akceptacji wyników badania.
Celem stosowanych metod diagnostycznych, w tym badań nieniszczących, jest zapewnienie cech zakładanych
w procesie projektowania i udzielania gwarancji, tzn.: wytrzymałości i/lub szczelności oraz bezpiecznego użytkowania (dla
ludzi i środowiska). W krajach o rozwiniętych technologiach
i wysokiej kulturze technicznej podstawą do racjonalnego
planowania i realizacji działań remontowych, modernizacyjnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych jest stan techniczny konstrukcji lub urządzenia określony na podstawie
racjonalnych ekonomicznie oraz uzasadnionych technicznie
i merytorycznie badań diagnostycznych.
Mgr inż. Marek K. Lipnicki – Koli Sp. z o.o.
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Trafność i margines ryzyka podejmowanych decyzji,
koszty remontów, zakres gwarancji producenta oraz wysokość składek ubezpieczeniowych zależą w przeważającej
większości krajów głównie od zakresu i wiarygodności zastosowanych procedur diagnostycznych. Ograniczone środki
inwestycyjne w polskiej gospodarce i podyktowane kryzysem
oszczędności powodują, że logiczną i racjonalną konsekwencją tego stanu powinna być przemyślana gospodarka
remontowa, modernizacje i strategia utrzymania stanu technicznego. Naturalne dążenie do przedłużania czasu eksploatacji wielu urządzeń wymusza działania, które zmierzają do
odtworzenia stanu wcześniejszego przez naprawę i/lub wymianę elementów wytypowanych na drodze rzetelnych i wiarygodnych badań. Ewolucja od „praktyki gaszenia pożarów”
do podyktowanej względami ekonomicznymi praktyki przewidywania i rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania ich
skutkom powinna pociągać za sobą dążenie do korzystania z
nowoczesnych i rzetelnych procedur, to znaczy takich, które
są skuteczne i standardowo realizowane przez kompetentny,
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wyposażenia
pomiarowo-badawczego (aparatury i materiałów) spełniającego wymagania odpowiednich norm i/lub specyfikacji. Nowoczesnych, czyli takich, które uwzględniają aktualny stan
i poziom wiedzy i techniki.

Znane i powszechnie stosowane metody nieniszczące,
to przede wszystkim badania: wizualne, magnetyczno-proszkowe i penetracyjne, ultradźwiękowe i radiograficzne oraz
prądowirowe. Wymienione metody badań są w naszym kraju
znane zwłaszcza w zakresie podstawowych technik i rutynowych praktyk. Dynamiczny rozwój elektroniki i informatyki
powoduje jednak od lat błyskawiczne doskonalenie aparatury
badawczej, która ulega ewolucji w kierunku ciągłej (w czasie
rzeczywistym) rejestracji parametrów i wyników całego procesu badania, a następnie ich komputerowej obóbki i analizy.
W artykule podjęto próbę zaprezentowania techniki Phased
Array, która jest obecnie najnowocześniejszą techniką metody ultradźwiękowej wykorzystującej wieloprzetwornikowe
głowice ultradźwiękowe sterowane elektronicznie. Technikę
tę można z pewnością nazwać techniką dwudziestego pierwszego wieku.

Jak to było historycznie
Technika ultradźwiękowa Phased Array (UT-PA) „przywędrowała” na początku lat 80. ub.w. z medycyny (ultrasonograf) do przemysłu, albo raczej do przemysłowych jednostek badawczo-rozwojowych przygotowujących ewentualne wdrożenie w przemyśle. W połowie lat 80. zanotowano
znaczny postęp właściwości materiałów, tzw. piezokompozytów, stosowanych na przetworniki głowic ultradźwiękowych.
Powstały możliwości budowy przetworników o skomplikowanych kształtach i niewielkich wymiarach, na które czekała
przemysłowa technika UT-PA.
Od początku lat 90. opis tej techniki znalazł się w opracowaniach operatorów badań NDT i inżynierów związanych z
diagnostyką w USA i Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii, a nieco
później Japonii i Niemiec. Większość pierwszych rozwiązań
i zastosowań praktycznych dotyczyła w latach 1985-1992
krytycznych obszarów w energetyce jądrowej (urządzenia
ciśnieniowe, grubościenne króćce i złącza spawane, odkuwki). Ultradźwiękowa technika głowic wieloprzetwornikowych
sterowanych elektronicznie miała na celu przede wszystkim
rozwiązanie takich problemów zgłaszanych przez środowiska
związane z diagnostyką newralgicznych obszarów urządzeń
energetycznych, jak:
– potrzeba detekcji wad o różnej orientacji, zlokalizowanych na różnych głębokościach, jedną głowicą i z jednego
miejsca;
– zwiększenie dostępu do krytycznych obszarów objętości;
– wykrywanie i ocena małych pęknięć korozyjnych;
– skrócenie czasu badania i jednoczesne zwiększenie wiarygodności wyniku;
– sprawozdania bardziej czytelne, łatwe do interpretacji
zwłaszcza dla ludzi nie związanych z badaniami nieniszczącymi oraz „bardziej ilościowe” (wymierne);
– poprawienie jakości/dokładności/powtarzalności skanowania;
– zwiększenie zdolności wykrywania, precyzji lokalizacji
i oceny wymiarów oraz orientacji wady niezależnie od kierunku jej propagacji;
– poprawienie stosunku sygnału do szumów (SNR – Signalto-noise ratio).
Inne gałęzie przemysłu (wojskowy, petrochemiczny, lotniczy, hutniczy) proponowały podobne i inne wymagania,
które wpływały na kierunki rozwoju tej techniki badania.
Ostatecznie ukształtowały one podstawowe cechy i parametry UT-PA:
– szybkość badania – elektroniczne skanowanie jest znacznie szybsze i dokładniejsze od ręcznego, rastrowego;
– elastyczność stosowania – jedna głowica może być

stosowana do znacznie innych zadań niż głowice tradycyjne;
– małe wymiary głowicy – zwykle głowica UT-PA może zastąpić kilka różnych głowic tradycyjnych;
– elektroniczne ustawienia – ustawienia aparatury (tzw. setup) są plikami, które mogą być łatwo kopiowane, uzupełniane, zmieniane i dostosowywane do aktualnych potrzeb
badawczych.
W latach 1992-1995 technikę UT-PA stosowano już do
badania dużych odkuwek wałów (zwłaszcza turbin), elementów wirników turbin (zwłaszcza części niskociśnieniowej narażonej na pęknięcia korozyjne), złączy spawanych o dużych
grubościach i z różnych materiałów.
Po 1995 roku nastąpiło dalsze doskonalenie funkcjonalności i eksploatacyjnej przydatności oprogramowania sterującego oraz służącego do obróbki i analizy wyników badania, a także konstrukcji, precyzji i niezawodności skanerów.
Pierwszy raz technikę tę zastosowano w Polsce w 2004 roku
podczas badania wirników turbin energetycznych w Elblągu
i Warszawie (brytyjska firma inspekcyjna i polska spółka Koli
dla ALSTOM Power Sp. z o.o.). W 2005 r. spółka Koli wdrożyła własne badania z zastosowaniem sprzętu Phased Array
w energetyce (wirniki turbin) oraz w przemyśle petrochemicznym (instalacja hydrokrakingu). W kolejnych latach badania
te były wykonywane w naszym kraju wielokrotnie, prowadząc
do wyników obiektywnie nieosiągalnych dla technik konwencjonalnych, o czym mogli przekonać się zagorzali przeciwnicy UT-PA.

Tradycyjne głowice
ultradźwiękowe
Tradycyjna głowica ultradźwiękowa najczęściej ma jeden
przetwornik piezoelektryczny pobudzany impulsem elektrycznym do drgań o częstotliwościach zazwyczaj od 0,5 MHz
do 15 MHz (dla większości zastosowań przemysłowych).
Wiązka ultradźwiękowa rozchodzi się w badanym materiale
wzdłuż osi akustycznej, która jest załamana pod jednym kątem (0÷90°). Rozbieżność wiązki powoduje, że jej propagacja
następuje również pod kątami nieco różnymi od nominalnego
(charakterystycznego dla osi wiązki). Tylko dlatego można
wykrywać wady lekko odchylone od kierunku prostopadłego
do osi wiązki (rys.1). Poza tym taka głowica musi być przesuwana po powierzchni, nad badaną objętością. Przy użyciu
techniki konwencjonalnej skuteczność badania jest znacznie
ograniczona. Wady różnie zorientowane mogą być ujawnione
tylko w przypadku zastosowania kilku różnych głowic (różne
kąty propagacji fali), zastosowania kilku różnych powierzchni wprowadzania fali i wreszcie przesuwania głowicy po tych
powierzchniach (skanowania).

Rys. 1. Badanie tradycyjną, jednoprzetwornikową
głowicą ultradźwiękową
Fig. 1. Testing by means
of traditional single-transducer ultrasonic probe
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Głowice
wieloprzetwornikowe (PA)
Wieloprzetwornikowa głowica ultradźwiękowa składa się
z wielu małych przetworników o łącznej powierzchni zbliżonej
do powierzchni przetwornika głowicy tradycyjnej. Przetwornik
głowicy PA jest zestawem małych przetworników o wymiarach pojedynczego elementu od 0,3 mm do 2,5 mm – przykłady przetworników wieloelementowych pokazano na rysunkach 2 i 3.
Impuls nadawczy jest dzielony przez program komputerowy na odpowiednią do ilości elementów liczbę impulsów
pobudzających poszczególne segmenty przetwornika. Każdy
z tych przetworników jest indywidualnie pobudzany (różna
amplituda i opóźnienie pobudzenia), generując falę quasi-ku-

listą. Czoła tych fal elementarnych interferują i tworzą wspólne, wypadkowe czoło zgodne z zaprogramowanym kształtem (zadany kąt propagacji i położenie ogniska). Umożliwia
to kierowanie wiązki pod różnymi kątami i ogniskowanie jej
w określonym miejscu badanej objętości (rys. 4).
W ten sposób uzyskuje się z jednej głowicy wiele „wirtualnych” (elektronicznie sterowanych) głowic o dowolnym kącie
załamania wiązki i/lub ogniskowaniu. Sposób ogniskowania
przedstawiono na rysunku 5, a generowanie fali pod różnymi
kątami na rysunku 6 (z zakresu wybranego w programie sterującym). Wyniki badania są rejestrowane w sposób ciągły ze
skokiem liniowym 1 mm i/lub kątowym 1°. Specjalne programy umożliwiają ich obróbkę i analizę. Dostępne zobrazowania (typu A, B, C, D, S) umożliwiają oglądanie i wymiarowanie
ewentualnych wskazań w płaszczyźnie (2D) lub w przestrzeni trójwymiarowej (3D).

a)

a)

b)

Rys. 2. Przetwornik wieloelementowy liniowy (a) i macierzowy (b)
Fig. 2. Linear (a) and matrix (b) multiple-element transducer
b)
a)

b)
Rys. 5. Ogniskowanie wiązki: a – na zadanej głębokości; b – dynamiczne zmiany ogniska
Fig. 5. Beam focusing: a – at the pre-set depth; b – dynamical changes of the focus
Rys. 3. Przetwornik wieloelementowy segmentowo-obwodowy (a)
i kołowy, tzw. stokrotka (b)
Fig. 3. Segmented annular (a) and circular (b) (called „daisy”) multiple-element transducer

Rys. 4. Głowica wieloprzetwornikowa sterowana elektronicznie
– Phased Array
Fig. 4. Multiple-transducer test head with electronic control – Phased
Array
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Rys. 6. Wykorzystanie elektronicznego sterowania do uzyskania
rozchodzenia się fali wzdłuż osi odchylonej od normalnej – głowice
kątowe
Fig. 6. Application of electronic control in order to produce wave
propagation along the axis that deviates from normal axis – angular
probe

Zastosowania techniki ut-pa
Na świecie technika ta wywołuje olbrzymie zainteresowanie co najmniej od 15 lat. Jest coraz częściej stosowana,
czego dowodem była liczba referatów (około 40) podczas
Europejskiej Konferencji Badań Nieniszczących w 2006 r.
poświęconych jej przemysłowym zastosowaniom. Daje ona
olbrzymie możliwości zwłaszcza w eksploatacyjnych realiach,
szczególnie w energetyce, przemyśle petrochemicznym, lotnictwie i kosmonautyce, wymagając jednak pracochłonnych
przygotowań, wciąż drogiej aparatury i oprzyrządowania.
Budzi też obawy, jak każda nowość. Warto jednak zauważyć,
że wiedza i praktyka niezbędna do stosowania tej techniki nie
różni się wymaganiami od tych, które stawiane są obsłudze

Rys. 7. Przykład badania wału na obecność pęknięć zmęczeniowych
(kąty 30÷60°)
Fig. 7. Example of shaft testing for presence of fatigue failures (angles: 30÷60°)

Rys. 8. Przykład badania złącza spawanego (bez tradycyjnego skanowania)
Fig. 8. Example of welded joint testing (no traditional scanning)
a)

specjalnego komputera i operatorom wiarygodnych, konwencjonalnych badań nieniszczących metodą ultradźwiękową.
Badania UT-PA mogą być prowadzone z rozdzielczością
ok. 0,2 mm, co oznacza, że pęknięcia o takiej głębokości
mogą być rejestrowane. Trzeba jednak pamiętać, że żadna metoda nieniszcząca nie jest w stanie wykryć wskazań
mniejszych od tzw. szumów tła lub struktury. Przykładowo
przy nierównościach powierzchni lub wżerach korozyjnych
ok. 0,5 mm wskazania możliwe do rejestracji muszą mieć
głębokość ok. dwukrotnie większą. Rozdzielczość tego rzędu jest praktycznie nieosiągalna dla konwencjonalnych badań ultradźwiękowych w warunkach przemysłowych. Na kolejnych rysunkach (7÷11) przedstawiono przykłady zastosowań opisywanej techniki do badań przemysłowych różnych
obiektów.

Rys. 9. Przykład badania tarczy wirnika turbiny (wręby choinkowe
obwodowe)
Fig. 9. Example of turbine rotor disk testing (peripheral pine-type
grooves)

Rys. 10. Przykład badania
szyny (różne kąty propagacji
z jednego ustawienia)
Fig. 10. Example of rail testing
(various propagation angles
from one setting)

b)

Rys. 11. Przykład badania tarczy wirnika turbiny (wręby typu „T”): a – przekrój tarczy i usytuowanie głowic UT-PA, zakres kątów 35-65°;
b – zobrazowanie zarejestrowanych wskazań: rozwinięcie długości i przekroje głębokości
Fig. 11. Example of turbine rotor disk testing („T”-type grooves): a – disk cross-section and location of UT-PA test heads; scope of angles:
from 35 to 65°; b – visualisation of test records: expansion of length and depth cross-sections
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Podsumowanie
Diagnostyka była, jest i będzie źródłem informacji stanowiących podstawę do kluczowych decyzji pod warunkiem, że te informacje będą rzetelne, obiektywne i wiarygodne. Spełnienie tych wymagań zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:
– rodzaj obiektu (materiał, kształt, wymiary, lokalizacja
wad, stan i temperatura powierzchni, itp.),
– trafność doboru miejsca badania, badanej powierzchni
i/lub objętości,
– trafność doboru metod i technik badawczych,
– aparatura i jej wyposażenie (stan techniczny, parametry, dobór do zadania badawczego, itp.),
– warunki i czas badania (dostęp, uciążliwość, pozycje,
temperatura, hałas, wentylacja, terminy, plan pracy,
nadzór, atmosfera, oczekiwania, presja, itp.),
– parametry badania (próbki odniesienia, zakresy obserwacji, czułości, dokładności, itp.),
– procedury postępowania, stopień ich znajomości
i przestrzegania,
– kwalifikacje oraz indywidualne cechy osobowościowe operatora (wiedza, wyszkolenie, doświadczenie,
dokładność, dociekliwość, cierpliwość, koncentracja,
logiczne myślenie, zmęczenie, samopoczucie, motywacja, itp.).

Techniki UT-PA (Ultrasonic Phased Array), których
ręczne stosowanie, podobne do konwencjonalnych badań
ultradźwiękowych, ma ograniczone zastosowanie, zmierzają do ograniczenia niekorzystnego wpływu czynika ludzkiego oraz do wykorzystania olbrzymich możliwości techniki komputerowej.
Zalety głowic wieloprzetwornikowych z elektronicznym
sterowaniem wiązki to głównie:
– szybkość badania;
– możliwość dostosowania do różnych obiektów;
– możliwość kompleksowego badania wielu głębokości
i przekrojów;
– możliwość zastosowania jednej sterowanej elektronicznie głowicy zamiast kilku z potrzebą skanowania;
– możliwość ogniskowania wiązki wysyłanej z jednej głowicy;
– niezawodność systemu dzięki wyeliminowaniu wielu
elementów mechanicznych (np. wielu klinów załamujących);
– wymiarowanie i kształt wady bez przesuwu głowicy;
– ograniczone skanowanie przy złożonej geometrii
i utrudnionym dostępie;
– zwiększona wydajność i nieporównywalnie większa
wiarygodność wyniku.
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Referaty będą opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa,
prosimy o przesłanie tytułu i krótkiego streszczenia referatu
w formie elektronicznej, e-mail: korozja@imp.edu.pl lub pocztą na adres: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3,
01-796 Warszawa (Anna Olbrycht).
Szczegółowe dane dotyczące Konferencji zostaną podane w
Komunikacie nr 1.

Takie cuda może robić stocznia w Szczecinie

Sarah Karianne - statek przeznaczony do obsługi platform wiertniczych (fot. Dariusz Gorajski/AG)

Jeśli Norwegom z Ulsteina uda się kupić kawałek
szczecińskiej stoczni, to na naszej pochylni będą mogły
powstawać kadłuby najbardziej oryginalnych statków na
świecie, takich jak Sarah Karianne - statek przeznaczony
do obsługi platform wiertniczych. Jednostek zaprojektowanych w ostatnich latach przez norweską stocznię Ulstein nie sposób pomylić z czymkolwiek innym, co pływa
po morzach. Wszystkie wyróżnia oryginalny dziób, przypominający dzioby statków wikingów. W przekroju nie
jest podobny do litery V, jak w tradycyjnych statkach, a
raczej do kropli wody. Ulstein opatentował to rozwiązanie
i nazwał X-Bow.

Taka konstrukcja dziobu powoduje, że statek o wiele
lepiej zachowuje się na niespokojnym morzu - tłumaczy
Andrzej Żarnoch, doradca stoczni Ulstein, przed laty projektant statków. Dziób łagodniej wchodzi w falę, jest zdecydowanie mniej drgań, naprężeń i gwałtownych ruchów.
To ma ogromne znaczenie, gdy wziąć pod uwagę to, że
statki Ulsteina nafaszerowane są specjalistyczną elektroniką wykorzystywaną np. przy poszukiwaniach podwodnych
złóż ropy i gazu.
Andrzej Kraśnicki jr.
(Gazeta Wyborcza Szczecin)

http://bi.gazeta.pl/im/9/6381/z6381109N.jpg
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Wydarzenia
Oficjalne otwarcie nowej fabryki KEMPPI w Lahti, Finlandia

16 lutego 2009 r. Minister Finansów Finlandii, Jyrki Katainen, oficjalnie otworzył nową fabrykę podzespołów elektronicznych Kemppi w Lahti, uroczyście uruchamiając linię
produkcyjną, ukończoną jesienią ubiegłego roku.
„To wspaniałe, że pomimo recesji gospodarczej Kemppi
mocno wierzy w przyszłość i zamierza walczyć o utrzymanie
swojej pozycji na rynku międzynarodowym, słusznie ufając,
że obecne tendencje spadkowe prędzej czy później się odwrócą” – stwierdził minister.
Podstawowe wartości Kemppi, czyli przedsiębiorczość,
innowacja, uczciwość i szacunek dla każdego człowieka,
stanowią według ministra Katainena doskonałe odzwierciedlenie kluczowych zasad moralnych całej Finlandii. Pamięć
o fundamentalnych wartościach jest szczególnie ważna
w obecnych, ciężkich czasach, gdy budowanie przyszłości
jest o wiele trudniejsze.
Minister Katainen podkreślił, jak istotne jest funkcjonowanie takich firm jak Kemppi, które wierzą w przyszłość i niezłomnie walczą o utrzymanie pozycji rynkowej. „To pozytyw-
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ny sygnał nie tylko dla wszystkich firm, ale też dla wszystkich
pracowników” – zaznaczył.
Zakład produkcji elektroniki stanowi część większej inwestycji w nieruchomości o łącznej wartości 20 milionów euro.
Otwarty przez ministra Katainena zakład produkcji podzespołów elektronicznych został wybudowany w ramach pakietu inwestycyjnego przyjętego w ubiegłym roku przez firmę
Kemppi Oy i jej macierzystą spółkę, Kemppi Capital Oy.
Inwestycje o wartości 20 milionów euro obejmują budowę i wyposażenie budynku Valokaari 1, w którym mieszczą
się biura i zakład produkcyjny, oraz znaczne rozbudowanie
fabryki już istniejącej na tym terenie. Budynek Valokaari 1
mieści się w dzielnicy Lahti, Okeroinen. Składa się on z czteropiętrowego biurowca i hali produkcyjnej, przeznaczonej do
produkcji podzespołów elektronicznych do spawarek łukowych. Łączna powierzchnia budynku to 7500 mkw.
Nowy zakład ma powierzchnię 4700 mkw. i jest w nim
zatrudnionych około 100 pracowników. Szacuje się, że jego
roczna produkcja będzie wynosić ok. 500 tys. sztuk płytek
do układów elektronicznych i 100 tys. sztuk transformatorów.
Co roku na płytach będzie montowanych około 65 milionów
elementów elektronicznych.
Kemppi wciąż tworzy solidne podstawy rozwoju. Podczas przemówienia na uroczystości otwarcia Dyrektor
Generalny Kemppi Oy, Anssi Rantasalo, podkreślał fundamentalną rolę prymatu technicznego, zrównoważonej
ekspansji międzynarodowej i siły marki jako solidnych podwalin 60-letniej działalności Kemppi. Również motyw przewodni tego jubileuszowego roku podkreśla globalne podejście firmy: „Kemppi — 60 lat innowacji dla całego świata
spawalniczego”.
„Poprzez inwestycje w budynki i otwarcie nowego zakładu produkcji elektroniki chcemy stworzyć stabilną podstawę
przyszłego rozwoju, a przy tym znacznie zwiększyć wydajność pracy” — powiedział Anssi Rantasalo.
Budowę budynku Valokaari 1 rozpoczęto w styczniu 2008
roku. Budowa zakładu produkcyjnego zakończyła się 17 października 2008 r., a budowa biurowca — 19 stycznia 2009 r.

Ryszard Pakos

Badania nieniszczące
w nadzorach przemysłowych
Non-destructive testing
in industrial control procedures
Streszczenie

Abstract

Wysoka jakość konstrukcji spawanych zapewnia niezawodność ich eksploatacji w założonych warunkach pracy oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi i otoczenia. Wymagany poziom jakości tych konstrukcji
potwierdzony może być jedynie przez specjalistyczne,
akredytowane bądź certyfikowane ośrodki wykonujące
badania nieniszczące. Zakres tych badań oraz ich dobór
określane są na podstawie odpowiednich norm przedmiotowych zainteresowanych towarzystw klasyfikacyjnych
albo urzędów dozoru. W artykule przedstawiono wybrane
wymagania w zakresie prowadzenia badań nieniszczących przez Polski Rejestr Statków S.A.

High quality of welded structures ensures high operational reliability of such products under the required working conditions. Furthermore, the structures give surety
of high safety in operations and maintenance. The quality
standard as requisite in the case of such structures will
be confirmed only by specialised accredited or certified
centres that apply non-destructive testing methods. The
scope and selection of such testing methods are defined
based on the requirements set out in relevant industrial
standards that are issued by applicable classification bureaus or technical supervision agencies. The article presents selected requirements applicable to non-destructive
testing procedures applied by Polski Rejestr Statków S.A.
[Polish Ship Register Co. Ltd.].

Wstęp
Przy wykonywaniu i odbiorze konstrukcji spawanych
uwzględnia się wymagania, które mogą być określone w
normach przedmiotowych, warunkach technicznych wykonania i odbioru, umownie z klientem lub w przepisach i własnych instrukcjach zakładowych. Niezależnie od tego należy
podkreślić, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 września 2002 r.
o normalizacji, wszystkie Normy Polskie z dniem 1 stycznia
2003 r. straciły obligatoryjność, chociaż zgodnie z rozdz. 3
art. 5 pkt 4 tej ustawy, mogą być w dalszym ciągu powoływane w przepisach prawnych. Decyzje o tym, czy i jakie normy
należy stosować, są w gestii inwestora, po uzgodnieniu z odpowiednim Towarzystwem Klasyfikacyjnym [4].
W dotychczasowej praktyce przemysłowej większość badań nieniszczących prowadzi się na podstawie aktualnych
norm przedmiotowych serii PN-EN lub PN-EN ISO. Niektóre
Towarzystwa Klasyfikacyjne mające bogaty zasób wiedzy
i doświadczenia w wybranych branżach gospodarki przemysłowej, wprowadzają swoje własne przepisy i wymagania w
zakresie badań nieniszczących. Przykładem takich działań
są między innymi wymagania Towarzystwa Det Norska Veritas (DNV) dotyczące konstrukcji stalowych pełnomorskich
(offshore) oraz Polskiego Rejestru Statków w zakresie badań
nieniszczących. Godny podkreślenia jest fakt, że Polski Rejestr Statków S.A. swoje przepisy i wymagania umieścił na
stronie internetowej – są one ogólnodostępne dla wszystkich
Dr inż. Ryszard Pakos – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

zainteresowanych bez żadnych dodatkowych opłat. Znajomość tych przepisów i wymagań umożliwia bezkonfliktową
współpracę pomiędzy inwestorem-wykonawcą i Towarzystwem Klasyfikacyjnym. W dalszej części artykułu zostaną
omówione wybrane zagadnienia dotyczące badań nieniszczących wymaganych przez Polski Rejestr Statków.

Wymagania ogólne
Badania nieniszczące mogą być wykonywane tylko przez
operatorów kwalifikowanych i certyfikowanych w odpowiednim sektorze przemysłowym i sektorze wyrobu [1]. Certyfikacja powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 473
lub innej równoważnej, np. ISO 9712. Zakres badań nieniszczących, wymagany poziom jakości lub akceptacji, powinny
być określone w dokumentacji technicznej wyrobu lub dokumentacji wykonawczej konstrukcji spawanej. Najczęściej
dokument ten ma nazwę „plan badań nieniszczących złączy
spawanych” i powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
– usytuowanie obszarów lub odcinków badania;
– zastosowaną metodę badania;
– poziom akceptacji (jakości);
– jednoznaczny sposób oznaczania poszczególnych
obszarów lub odcinków badania;
– sposób oznaczania odcinków po naprawie;
– poziom jakości wyrobu lub konstrukcji spawanej;
– informacje o firmie wykonującej badania nieniszczące
(nazwa firmy i numer świadectwa uznania).
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W przypadku wykrycia niezgodności nieakceptowanych,
badany fragment konstrukcji należy naprawić (po uzgodnieniu z inspektorem PRS), a miejsce naprawione poddać ponownym badaniom. Zakres badania po naprawie obejmuje
obszar naprawionej niezgodności i minimum 100 mm od jej
końców. Protokoły z badań powinny być przechowywane
przez okres minimum 5 lat, licząc od daty przekazania konstrukcji spawanej do eksploatacji.
Badania nieniszczące złączy spawanych ze stali wysokiej
wytrzymałości o granicy plastyczności ReH ≥ 420 MPa można
wykonywać dopiero po upływie minimum 48 godzin od zakończenia spawania, o ile nie jest przeprowadzana obróbka
cieplna po spawaniu. Jeżeli natomiast przewidziano obróbkę
cieplną konstrukcji spawanej, to badania nieniszczące należy przeprowadzić po zakończeniu obróbki cieplnej. Zakład
wykonujący konstrukcje spawane jest zobowiązany co najmniej raz na 6 miesięcy określić współczynnik jakości złączy
spawanych na podstawie odcinków badania dla badań radiograficznych i ultradźwiękowych. Współczynnik jakości złączy
spawanych oblicza się wg wzoru:
			

K = 100 i / D 		

(1)

gdzie: K – współczynnik jakości złączy spawanych, %; i – łączna
długość odcinków badania, na których wykryto niezgodności spawalnicze, które nie są akceptowalne, m; D – łączna długość wszystkich
odcinków badań, m.

Jeżeli współczynnik jakości złączy spawanych przekracza
10%, to za każdy 1% powyżej tej liczby PRS może wymagać
zwiększenia liczby odcinków badania o 5%.

Wymagania dotyczące
metod badań nieniszczących
Badania nieniszczące powinno się prowadzić na powierzchniach, których stan rzeczywisty umożliwia wiarygodne badania [1]. W tym celu należy powierzchnię do badań
przygotować tak, by wolna była od zanieczyszczeń takich jak
zendra, żużel, produkty korozji oraz powłoki lakiernicze. Badania nieniszczące należy wykonywać w warunkach spełniających wymagania norm przedmiotowych.

Badania wizualne
Badania wizualne (VT) obejmują 100% powierzchni badanych wyrobów lub 100% długości złączy spawanych. Należy
wykonywać je przed wykonaniem innych badań nieniszczących. Podstawą dalszych badań nieniszczących jest pozytywny wynik badań wizualnych. Badania wizualne mogą być prowadzone jedynie zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami
(PN-EN 13018, PN-EN 970, PN-EN 13927, PN-ISO 3058).

Badania penetracyjne
Badania penetracyjne (PT) mogą być stosowane praktycznie do wszystkich materiałów, o ile nie są one niewrażliwe na działanie penetrantów oraz nie są porowate. Wykryć
można nimi tylko niezgodności mające kontakt z powierzchnią
badaną, czyli tzw. niezgodności otwarte. Warunki prowadzenia badań, ocenę niezgodności oraz wymagane właściwości
preparatów muszą być zgodne z normami przedmiotowymi (PN-EN 571-1, PN-EN ISO 3452-2, PN-EN ISO 3452-3,
PN-EN ISO 3059).
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Temperatura badanego obiektu na jego powierzchni powinna wynosić od 10 do 500C. Prowadzenie badań w innych
temperaturach wymaga uzgodnienia z PRS. Penetrant na
badaną powierzchnię można nanosić dowolnym sposobem
przy założeniu, że w trakcie badania pokrywa on całą powierzchnię. Czas wywoływania powinien wynosić od 10 do 30
minut, w zależności od grubości badanej powierzchni. Pierwszą kontrolę wskazań należy przeprowadzić bezpośrednio
po nałożeniu wywoływacza, natomiast końcową zgodnie z
zaleceniami producenta, przy czym zaleca się co najmniej
jedną kontrolę pośrednią. W przypadku podejrzenia zatarcia
nieciągłości na skutek czyszczenia mechanicznego badaną
powierzchnię należy wytrawić chemicznie, a następnie spłukać i wysuszyć.

Badania magnetyczno–proszkowe
Badania magnetyczno-proszkowe (MT) są stosowane wyłącznie do materiałów ferromagnetycznych i służą
do wykrywania niezgodności powierzchniowych i podpowierzchniowych. Prowadzone są na podstawie aktualnych
norm przedmiotowych (PN-EN ISO 9934-1, PN-EN 1290,
PN-EN ISO 9934-2, PN-EN ISO 3059).
W celu poprawy kontrastu pomiędzy powierzchnią badania a środkami wykrywającymi, dopuszczalne jest zastosowanie cienkiej, jednolitej powłoki lakierowej. Ściśle przylegające
powłoki nieferromagnetyczne o grubości do 50 µm, nie powodujące zmniejszenia czułości badania, nie muszą być usuwane. Przy stosowaniu zawiesiny magnetycznej do identyfikacji
wskazań należy tak długo utrzymywać pole magnetyczne
w badanym obiekcie, aż większość cieczy będącej nośnikiem
zawiesiny spłynie z badanej powierzchni, co zapobiegnie rozmyciu wskazań. Po zakończonych badaniach magnetyczno-proszkowych należy rozmagnesować badany element do
wybranego poziomu. W przypadku badań elementów obrabianych maszynowo należy sprawdzić, czy nie zachodzi
konieczność rozmagnesowania wstępnego, jeżeli w analizowanym elemencie zachował się magnetyzm szczątkowy
z poprzednich operacji technologicznych.

Badania radiograficzne
Badania radiograficzne (RT) wykorzystuje się do wykrywania niezgodności wewnętrznych i zewnętrznych. Są one
stosowane do materiałów i złączy spawanych wykonanych
ze stali, aluminium, miedzi, tytanu oraz ich stopów. Wykonuje
się je według aktualnych norm przedmiotowych (PN-EN 444,
PN-EN 13068-3, PN-EN 1435, PN-EN 584-1, PN-EN 462-1,
PN-EN 462-2, PN-EN 25580).
Badania radiograficzne należy wykonywać promieniami
X, natomiast promienie γ mogą być stosowane wyłącznie po
wcześniejszym uzgodnieniu z PRS. Wyposażenie używane
przy badaniach radiograficznych powinno być co najmniej raz
w roku sprawdzane przez zakład serwisowy i potwierdzone
odpowiednim dokumentem serwisanta. Gęstość optyczna radiogramu powinna wynosić minimum 2 dla klasy A oraz 2.3 dla
klasy B. Górna wartość gęstości optycznej zależy od parametrów negatoskopu, na którym jest prowadzona obserwacja.

Badania ultradźwiękowe
Badania ultradźwiękowe (UT) stosowane są do badania
materiałów, wyrobów i złączy spawanych ze stali, aluminium,
miedzi, tytanu i ich stopów oraz innych materiałów o jednolitej
strukturze. Wykonuje się je zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 583 (ark. 1-5); badanie elementów płaskich o grubości 6 mm zgodnie z PN-EN 10307; badanie odkuwek zgodnie z PN-EN 10288 (ark. 3-4); badanie odlewów zgodnie
z PN-EN 12680 (ark. 1-3).
Badania ultradźwiękowe złączy spawanych o grubości
powyżej 8 mm należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1714. Badania ultradźwiękowe rur spawanych
należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy
PN-EN 10246.
Badania ultradźwiękowe metodą TOFD należy prowadzić
zgodnie z normą PN-ENV 583-6, po uzgodnieniu z PRS.
Wyposażenie stosowane przy badaniach ultradźwiękowych powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12668-1
i powinno być co najmniej raz w roku sprawdzane przez zakład
serwisowy oraz potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Złącza spawane kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła powinny być poddane badaniom nieniszczącym zgodnie z tablicą I, natomiast kryteria oceny tych
obiektów (poziomy akceptacji) przedstawiono w tablicy II.
Tablica II. Poziomy akceptacji złączy spawanych zbiorników ciśnieniowych, wymienników ciepła w zależności od
klasy1) [1]
Table II. Levels of acceptance of welded joints in pressure
vessels and heat exchangers depending on Class(1 [1]

Wizualna (VT)

Zakresy badań nieniszczących
i kryteria oceny wybranych
elementów konstrukcyjnych
Zakres badań nieniszczących dla materiałów i wyrobów
powinien być określony w dokumentacji technicznej wyrobu
lub „Planie badań nieniszczących”, opracowanym na podstawie ogólnych wymagań zawartych w normach przedmiotowych. W przypadku badań nieniszczących złączy spawanych,
zakres tych badań powinien być określony w dokumentacji konstrukcji spawanej lub „Planie badań nieniszczących”
i uzgodniony z odpowiednim Towarzystwem Klasyfikacyjnym
lub organem nadzorującym i odbierającym konstrukcje.
Badaniom nieniszczącym należy poddać głównie złącza
spawane wykonywane na montażu, przy czym w złączu spawanym badaniu podlega spoina i strefa wpływu ciepła [1].
Ogólne zasady doboru badań nieniszczących złączy spawanych są określone w normie PN-EN 12062.

Zakres badań nieniszczących
i kryteria oceny
złączy spawanych kotłów,
zbiorników ciśnieniowych
i wymienników ciepła
Tablica I. Zakres badań nieniszczących złączy spawanych
kotłów, zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła [1]
Table I. Scope of non-destructive testing of welded joints in
boilers, pressure vessels, and heat exchangers [1]
Klasa
konstrukcji1)

Rodzaj
złącza

I
II
III
I
II
III

obwodowe

PN-EN 1289

1

2X

Magnetyczno-proszkowa (MT)

PN-EN 1291

1

2X

Radiograficzna (RT)

PN-EN 12517-1

1

2

Ultradźwiękowa (UT)

PN-EN 1712

2

3

1)
Podział na klasy określono w Przepisach klasyfikacji i budowy statków
morskich, Część VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe.

Zakres badań nieniszczących
i kryteria oceny złączy spawanych
rurociągów
Złącza spawane rurociągów powinny być poddane badaniom nieniszczącym zgodnie z tablicą III, natomiast kryteria
ich oceny zobrazowano w tablicy IV. W rurociągach klasy
I złącza pachwinowe połączeń kołnierzowych powinny być
poddane badaniom magnetyczno-proszkowym.

Tablica III. Zakres badań nieniszczących złączy spawanych
rurociągów [1]
Table III. Scope of non-destructive testing of welded joints in
pipelines [1]
Klasa
rurociągu1)

I

II

wg uzgodnienia z PRS
502)

III

2)

wg uzgodnienia z PRS

Podział na klasy określono w Przepisach klasyfikacji i budowy statków
morskich, Część VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe.
1)

2)

Penetracyjna (PT)

RT lub UT

25

Badania powinny obejmować wszystkie skrzyżowania spoin.

klasa
III
C

502)
100

klasa
II

B

100
wzdłużne

klasa
I

PN-EN ISO 5817

Zakres badań w % ogólnej długości
złączy spawanych
VT

Poziom akceptacji

Sposób
klasyfikacji

Metoda badania

Średnica
zewnętrzna
rury [mm]

Zakres badań w %
złączy spawanych
VT

RT lub UT

≤75

102)

>75

100

≤100

100

wyrywkowo

>100

102)

niezależnie od
średnicy

wyrywkowo

1)
Podział na klasy określono w Przepisach klasyfikacji i budowy statków
morskich, Część VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe.

2)

Jednak nie mniej niż jedno złącze wykonane przez danego spawacza.
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Tablica IV. Poziomy akceptacji złączy spawanych rurociągów w zależności od klasy 1) [1]
Table IV. Levels of acceptance of welded joints in pipelines
depending on Class 1) [1]
Metoda badania

Sposób klasyfikacji

Poziom akceptacji
klasa
I

klasa
II

klasa
III

Wizualna (VT)

PN-EN ISO 5817

B

C

Penetracyjna (PT)

PN-EN 1289

1

2X

Magnetyczno-proszkowa (MT)

PN-EN 1291

1

2X

Radiograficzna (RT)

PN-EN 12517-1

1

2

Ultradźwiękowa (UT)

PN-EN 1712

2

3

Podział na klasy określono w Przepisach klasyfikacji i budowy statków
morskich, Część VII – Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe.
1)

Podsumowanie
Przedstawione w artykule wymagania Polskiego
Rejestru Statków dotyczące zakresu badań i kryteriów
oceny wybranych elementów konstrukcyjnych świadczą
o tym, jak dużą wagę przywiązuje PRS do jakości i celowości badań nieniszczących. Bazując na dużym doświadczeniu i znajomości techniki badań oraz wpływu
wykrytych niezgodności spawalniczych na eksploatację
nadzorowanych obiektów, towarzystwa klasyfikacyjne
bardzo często przedstawiają swoje wymagania w zakresie badań nieniszczących, które niejednokrotnie nie są
spójne z ogólnie przyjętymi normami przedmiotowymi.
Niewątpliwym liderem w tej dziedzinie jest Polski
Rejestr Statków S.A., który swoje wymagania w postaci
„Przepisów” i „Publikacji” udostępnił zainteresowanym
instytucjom i osobom prywatnym na swojej stronie internetowej.
Do najistotniejszych publikacji z dziedziny badań nieniszczących należy zaliczyć:
– „Badania nieniszczące” (publikacja Nr 80/P);
– „Badania nieniszczące odkuwek stalowych stosowanych na elementy kadłuba i urządzeń maszynowych”
(publikacja Nr 70/P);
– „Badania nieniszczące odlewów stalowych stosowanych na elementy kadłuba” (publikacja Nr 71/P);
– „Kontrola połączeń spawanych pod wodą” (publikacja Nr 34/P);
– „Prefabrykacja rurociągów” (publikacja Nr 23/P);
– „Naprawy śrub napędowych ze stopów miedzi” (publikacja Nr 7/P);
– „Zasady kwalifikowania technologii spawania” (publikacja Nr 74/P).

Literatura
[1] Badania nieniszczące. Przepisy, Publikacja Nr 80/P, Gdańsk
2007.
[2] Przepisy Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich, Część VII
– Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe, Gdańsk
2007.
[3] Przepisy Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich, Część IX
– Materiały i Spawanie, Gdańsk 2008.
[4] Lozański L.; Jakość połączeń spawanych w budowlanych
konstrukcjach stalowych, Badania nieniszczące w diagnostyce technicznej, 37 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, s. 113-116, Sobieszewo 2008.
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POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE
– ODDZIAŁ W OPOLU
ORAZ
POLSKIE TOWARZYSTWO SPAWALNICZE
– ODDZIAŁ ŚLĄSKI
organizują w dniach 14 – 19 września 2009 r.
wyjazd na targi spawalnicze w Essen (Niemcy)
połączony z wycieczką techniczną
do firmy CLOOS

Odpłatność uczestnika wyjazdu wynosi 1630 złotych
i obejmuje:
• przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek,
video) na trasie Opole – Essen – Haiger – Opole,
• pełne wyżywienie, noclegi w hotelu (pokoje 2-osobowe, łazienka, WC, TV, telefon),
• ubezpieczenie zagraniczne.
Prosimy o jak najszybsze wstępne powiadomienie
o chęci wyjazdu (do dnia 30 kwietnia 2009 r), a następnie o potwierdzenie rezerwacji udziału w wyjeździe oraz o podanie niezbędnych danych personalnych (nr dokumentu tożsamości – paszport / dowód
osobisty, data urodzenia, adres zamieszkania) – do
dnia 30 czerwca 2009 r.
W przypadku większej liczby chętnych o rezerwacji
miejsca decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wydajemy imienne zaświadczenia o uczestnictwie
w organizowanym wyjeździe.
Zapewniamy bezpłatny parking strzeżony dla prywatnych pojazdów uczestników.

Więcej informacji można uzyskać u organizatorów:
Bienias Zygmunt, tel. +48 502 096 917,
		
e-mail: zygmunt.halina@wp.pl
Derwich Tomasz, tel. +48 774 019 255,
		
e-mail: a.pocica@po.opole.pl
Parylak Jarosław, tel. +48 327 746 251,
		
e-mail: parylak@bohleruddeholm.pl

–

ROMAT
ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY
SPAWALNICZE

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa:

• Zapewnia niezależność i stwarza
nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich elementów stanowiska, pochodzących od jednego producenta i profesjonalny serwis.

• Pełny komfort pracy, jakość, wydajność, niezawodność.

Przykład:
Zrobotyzowane spawanie ramy środkowej koparki.
Zrobotyzowany system spawalniczy
z robotem na podwieszonej jezdni o przejeździe do 12 m i przesuwie
pionowym robota do 1,5 m. Robot
współpracuje z 2 obrotnikami o nośności 20 kN. Robot wyposażony jest
w sensor łukowy i dotykowy. Stanowisko ma miejscową wentylację i filtrację
dymów spawalniczych.
Stanowisko pracuje w Zakładach
ZUGIL w Wieluniu.

CLOOS Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60, fax: (074) 851 86 61, e-mail: firma@cloos.pl, http://www.cloos.pl
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Monotematyczny wielojęzyczny
słownik spawalniczy
Joanna Jóźwiak - język francuski
Anna Rogowska - język japoński
Anna Kiełczyńska - język angielski
Marta Skarpetowska - język niemiecki
Bogdan Janusz - język hiszpański

polski

niemiecki

francuski

hiszpański

japoński

Badania
nieniszczące

Non-destructive
test
[non distraktiw
test]

zerstörungsfreie
Prüfung
[cersztyrungsfraje
pryfung]

Contrôle (m) non
destructif
[kontrol ną
destruktif]

ensayo no
destructivo
[ensajo no
destruktiwo]

非破壊試験
[hihakaiśken]
dosł. egzamin,
który nie niszczy

Dokumentacja
technologiczna

Technological
documentation
[teknolodżikal
dokjumentejszyn]

die technologische
Dokumentation
[teśnologisze
dokumentacjon]

Documentation (f)
technologique
[dokumątasją
teknolożik]

documentación
tecnológica
[dokumentasjon
teknolohika]

仕様書
[śijośo]
dosł. spisanie
metody

Dokumentacja
naprawcza

Repair
documentation
[riper
dokjumentejszyn]

die Ausbesserungsdokumentation
[ałsbeserungs
dokumentacjon]

Documentation (f)
de réparation
[dokumątasją de
reparasją]

documentación de
reparación
[dokumentasjon de
reparasjon]

補修記録
[hośukiroku]
dosł. zapis napraw

Energia łamania

Impact energy,
impact work
[impakt enrdżi,
impakt łork]

die Kerbschlagzähigkeit
[kerbszlagcejiśkajt]

Énergie (f) de
rupture
[enerżi dy ruptur]

energía de
rompimiento
[enerhia de
rompimiento]

吸収エネルギー
[kjuśu energi] dosł.
energia absorpcji,
pochłaniania

Ekonomiczność

Cost-effectiveness
[kost ifektiwnes]

die Effektivität
[efektiwitet]
efektywność

Rentabilité (f)
[rątabilite]

経済性
[kejzaj sej]

Granica
plastyczności

Yield point
[jild pojnt]

die Streckgrenze
[sztrekgrence]

Limite (f)
élastique
[limit elastik]

efectividad
económica
[efektiwidad
ekonomika]
límite de
plasticidad
[limite de
plastisidad]

Granica
sprężystości

Elastic limit, limit
of elasticity
[elastik limit, limit
of elastisiti]

die Elastizitätgrenze
[elasticitetgrence]
granica
elastyczności

Limite (f)
d’élasticité
[limit delastisite]

límite de
elasticidad
[limite de
elastisidad]

上降伏点
[dźokofku ten]
dosł. punkt górnego
poddania się

Koncentracja
naprężeń

Stress
concentration
[stres
koncentrejszyn]

die Spannungskonzentration[szpanungskonce
ntracjon]
koncentracja napięcia

Concentration (f)
des contraintes
[kąsątrasją de
kątręt]

concentración de
esfuerzos
[konsentrasjon de
esfuersos]

応力集中
[orjoku śuću]

Kruchość

Brittleness,
embrittlement
[britlnes,
embritlment]

die Versprödung
[ferszprydung]

Fragilité (f)
[frażilite]

fragilidad
[frahilidad]

ぜい化
[dzejka]

Moduł Younga

Young’s modulus,
elastic modulus
[jang modulus,
elastik modulus]
Torque moment,
twisting moment
[tork mołment,
tłisting mołment]

der Youngsmodul
[jangsmodul]

Module (m) de
Young
[modul dy jang]

módulo de Young
[modulo de jang]

ヤング率
[jangu ritsu]

die Biegemoment
[bigemoment]

Moment (m) de
torsion
[momą dy torsją]

momento de
torsión
[momento de
torsjon]

ねじりモーメント
[nedziri momento]

Naprężenia
pozostające

Residual stress
[rezidual stres]

die Restspannungen
[restszpanungen]
napięcie pozostające

Contraintes (f)
résiduelles
[kątręt residuel]

残留応力
[dzanrju orjoku]

Obciążenie

Loading
[lołding]

die Belastung
[belastung]

Charge (f)
[szarż]

esfuerzos
residuales
[esfuersos
residuales]
carga
[karga]

Moment
skręcający
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下降伏点
[kakofku ten]
dosł. punkt dolnego
poddania się

荷重
[kadźu]

Obliczenia
wytrzymałościowe

Strength
calculations,
Stress calculation
[strengt
kalkjulejszyns]

die Festigkeitsberech-nung
[festiśkajtsbereśnung]

Calculs (m) de
résistance
[kalkul dy resistąs]

cálculos de
resistencia
[kalkulos de
resistensja]

強度計算
[kjodo kejsan]

Odkształcenie

Distortion
[distorszyn]

die Verformung
[ferformung]
zdeformowanie

Déformation (f)
[deformasją]

deformación
[deformasjon]

変形
[henkej] dosł.
zmieniony kształt

Odkształcenie
kątowe

Angular distortion
[engjuler
distorszyn]

Déformation (f)
angulaire
[deformasją ąguler]

distorsión angular
[distorsjon angular]

角変形
[kaku henkej]

Odporność na
pełzanie

Creep resistance
[krip rezistans]

die Eckverformung
[ekferformung]
termin zdeformowanie
kątowe
die Kriechenbeständigkeit
[krisienbesztendiśkajt]

Résistence (f) au
fluage
[rezistąs o fluaż]

resistencia a la
fluencia
[resistensja a la
fluensja]

クリープ強さ
[kripudzujosa]

Plan organizacji
robót

Process scheduling
[prołsys
skedżuling]

der Arbeitsplan
[arbajtsplan]
plan pracy

Plan (m)
d’organisation du
travail
[plą dorganizasją
du trawaj]

plan de
organización de
los trabajos [plan
de organisasjon de
los trabahos]

工程計画
[kotej kejkaku]

Plastyczność

Ductility
[duktiliti]

die Erformungsfähigkeit
[ferformungsfejiśkajt]

Déformation (f)
plastique
[deformasją plastik]

plasticidad
[plastisidad]

延性
[ensej]

Próba łamania

Fracture test
[frekczer test]

die Bruchprobe
[bruchprobe]

Essai (m) de
texture
[ese dy tekstur]

prueba de
rompimiento
[prueba de
rompimiento]

衝撃曲げ試験
[śogeki mage śken]
dosł. egzamin
uderzeniowozginający

Próba gięcia

Bending test
[bending test]

die Biegeprobe
[bigeprobe]

Essai (m) de pliage
[ese dy plijaż]

曲げ試験
[mage śken]

Próba rozciągania
statycznego

Static tensile test
[statik tensajl test]

der Zugversuch
[cugferzuch]

Essai (m) de
traction statique
[ese dy traksją
statik]

prueba de
flexibilidad
[prueba de
fleksibilidad]
ensayo de tracción
estática
[ensajo de traksjon
estatika]

Próba udarności

Impact test
[impakt test]

die
Kerbschlagprobe
[kerbszlakprobe]

Essai (m) de
Charpy
[ese dy szarpi]
Essai (m) de
résilience
[ese dy reziljąs]

ensayo de
resiliencia
[ensajo de
resiliensja]

衝撃試験
[śogeki śken]
dosł. egzamin
uderzeniowy

Próba
zmęczeniowa

Fatigue test
[fetig test]

die
Ermüdungsprobe
[ermydungsprobe]

Essai (m) de
fatigue
[ese de fatig]

ensayo de fatiga
[ensajo de fatiga]

疲れ試験
[tsukare śken]

Projekt
konstrukcji

Construction
design
[konstrakszyn
dizajn]

das Konstruktionsprojekt
[konstrukcjonsprojekt]

Projet (m) de
construction
[proże dy
kąstruksją]

proyecto de la
estructura
[projekto de la
estruktura]

構造設計
[kodzo sekkej]

Projekt
wykonawczy

Detailed design,
engineering
design,
implementation
project,
executive project,
working project
[ditejld dizajn,
endżiniring dizajn,
implementejszyn
prodżekt, igzekjutiv
prodżekt, łorking
prodżekt, łorking
prodżekt]
Brittle fracture,
cleavage fracture
[britl frekczer,
kliwidż frekczer]

das Ausführungsprojekt
[ausfyrungsprojekt]

Plan (m)
d’exécution
[plą degzekusją]

proyecto ejecutivo
[projekto
ehekutiwo]

生産設計
[sejsan sekkej]

der Sprödbruch
[szprydbruch]

Rupture (f) fragile
[ruptur frażil]

fractura frágil
[fraktura frahil]

ぜい性破面
[dzejsej hamen]
dosł. powierzchnia
kruchego
zniszczenia

Przełom kruchy

静的引張試験
[sejteki hippari
śken] dosł. cichy,
spokojny egzamin
z ciągnięcia

Przegląd spawalnictwa 4/2009

27

Przełom
plastyczny

Ductile fracture,
plastic fracture
[daktil frekczer,
plastik frekczer]

der Zähbruch
[cejbruch]

Rupture ductile
[ruptur duktil]

fractura dúctil
[fraktura duktil]

Schemat
organizacji robót

Work
organisation chart
[łork organizajszyn
czart]

der Arbeitsorganisationplan
[arbajtsorganizacjonplan]
plan organizacji
pracy

Schéma (m)
d’organisation du
travail
[szema dorganizasją
du trawaj]

esquema de
organización
de los trabajos
[eskema de
organisasjon de los
trabahos]

Siła ścinająca

Shearing force
[szering fors]

die Scherkraft
[szerkraft]
siła tnąca

Force (f) de
cisaillement
[fors dy sizajmą]

fuerza de corte
[fuersa de korte]

せん力
[senrjoku]

Technologia
montażu

Assembly
technology
[asembli
teknolodżi]

die Montagetechnologie
[montażeteśnologi]

Technologie (f)
d’assemblage
[teknolożi
dasąblaż]

tecnología de
montaje
[teknolohia de
montahe]

工程能力
[kotej norjoku]
dosł. umiejętności
wytwarzania

Temperatura
przejścia w stan
kruchy

Brittle fracture
appearance transition temperature (FATT) [britl
frekczer apirans
tranzyszyn tempreczer]

Die Sprödbruchübergangstemperatur
[szprydbruchybergangstemperatur]

Température
(f) de transition
fragile-ductile
[tąperatur dy
trązisją frażilduktibl]

temperatura
de transición al
estado frágil
[temperatura de
transisjon al estado
frahil]

破面遷移温度
[hamen sen’i ondo]
dosł. temperatura
przesunięcia się
do powierzchni
zniszczonej

Twardość

Hardness
[hardnes]

die Härte
[herte]

Dureté(f)
[durte]

dureza
[duresa]

強度
[kjodo]

Udarność

Impact strength
[impakt strengt]

die Kerbschlagzähigkeit
[kerbszlakcejiśkajt]

Résilience (f)
[reziljąs]

resiliencia
[resiliensja]

じん性
[dźinsej]

Układ elementów
konstrukcji

Structural element
arrangement
[strakczyrel
element
erejndżment]

die Konstruktionsele-menteanordnung
[konstrukcjonselementeanordnung]

Disposition (f)
des léments de
construction
[dispozisją
dezelemą dy
kąstruksją]

disposición de
los elementos
estructurales
[disposisjon de
los elementos
estrukturales]

部品手配
[buhin tehaj]

Warunki
eksploatacji

Service conditions
[serwis kondiszyns]

die Arbeitsbedingungen
[arbajtsb
edingungen]
warunki pracy

Condition (f)
d’exploitation
[kądisją
deksplłatasją]

condiciones de
explotación
[kondisjones de
eksplotasjon]

使用条件
[śijo dźoken]

Warunki
środowiska

Environmental
conditions
[inwajermental
kondiszyns]

Conditions (f)
environnementales
[kądisją
ąwironymątal]

condiciones
ambientales
[kondisjones
ambientales]

環境条件
[kankjo dźoken]

Wyboczenie

Buckling
[bakling]
dosł. coś spiętego,
wykrzywionego

die Umgebungbedingungen
[umgejbung
bedingungen]
warunki otoczenia
die Knickung
[knikung]
wygięcie

Flambage (m)
[fląbaż]

flexión lateral
[fleksjon lateral]

座屈形式の変形
[dzakutsu kejśki
no henkej] dosł.
zmiana kształtu w
kształcie siedzącego
wygięcia

Wytrzymałość na
rozciąganie

Tensile strength
[tensajl strengt]

die Zugfestigkeit
[cugfestiśkajt]

Résistence (f) à la
traction
[resistąs ala traksją]

resistencia a la
tracción [resistensja
a la traksjon]

引張強さ
[hippari dzujosa]

Wyznaczenie
zakresu napraw

Appointing of
repair range
[epojnting of riper
rejndż]

die
Reperaturumfangauswertung
[reperaturumfang
auswertung]

Fixer l’étendue
des réparations
[fikse letądu de
reparasją]

補修範囲の決定
[hośu han’i no
kettej]

Zestawienie
materiałów

List of materials
[list of matirjals]

das Werkstoffeverzeichnis
[werksztoffercajniś]

Liste (f) des
matériaux
[list des materio]

determinación
del alcance de
reparaciones
[determinasjon
del alkanse de
reparasjones]
listado de
materiales
[listado de
materjales]

延性破面
[ensej hamen]
dosł. powierzchnia
plastycznego
zniszczenia
工作図面
[kosaku zumen]

材料積算
[dzajrjo sekisan]

Podziękowania za współpracę składamy:
Claude Reny - Journaliste, Revue
Soudage et Techniques connexes, Paris

Prof. Kenji Oshima
- Saitama University

Germán Hernández Riesco
- Asociacion Espanola de Soldadura y Tecnologias de Union
CESOL

Prof William Lucas
- TWI, Cambridge

Opracowano pod redakcją Ryszarda Jastrzębskiego z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie

28

Przegląd spawalnictwa 4/2009

Bernard Wichtowski

Ocena jakości złączy spawanych
obciążonych statycznie w stalowych
konstrukcjach budowlanych
The assessment of the statically loaded welded
joints quality in the steel building constructions
Streszczenie

Abstract

Nowe normy europejskie w sposób istotny zmieniły
ocenę jakości złączy spawanych w stalowych konstrukcjach budowlanych. W artykule omówiono ocenę złączy
doczołowych z niestopowych stali konstrukcyjnych obciążonych statycznie. Przedstawiono wymagania stawiane
złączom spawanym przez aktualnie obowiązujące normy
PN-B-06200:2002 i PN-EN ISO 5817:2007 w badaniach
radiograficznych (RT) i ultradźwiękowych (UT).

New European standards changed in the significant
way the assessment of the quality of wel-ded joints in the
steel building constructions. In the paper the assessment
of the quality of butt joints of statically loaded low-alloyed
constructional steel was described. The requirements for
welded joints were presented according to the currently
obligatory standards PN-B-06200 and PN-EN ISO 5817 in
radiographical X-ray and ultrasonic tests

Wstęp
Integracja Polski z Unią Europejską, a od 1 stycznia
2004 r. członkostwo w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/CENELEC spowodowały konieczność zharmonizowania przepisów krajowych z przepisami europejskimi
[1÷3]. W 1987 r. ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) opublikowała wiele norm związanych z jakością,
znanych obecnie jako seria ISO 9000/EN 29000 [2]. Normy
te określają wymagania systemów zarządzania jakością w
przedsiębiorstwie w każdym aspekcie organizacyjnym. Jednocześnie w odniesieniu do zagadnień zarządzania jakością
procesów spawalniczych opracowano serię norm szczegółowych – normy serii PN-EN 729 określające wymagania
dotyczące jakości w spawalnictwie oraz normy stosowane w
badaniach nieniszczących złączy spawanych [2, 4, 5] (NDT
– Non Destructive Testing). Zestaw tych norm obejmuje w
zasadzie wszystkie zagadnienia związane z jakością konstrukcji spawanych, tj. projektowanie, wykonanie, naprawy
i różnego rodzaju badania. Na rysunku 1 w sposób schematyczny podane zostały fundamentalne normy europejskie
stosowane w badaniach złączy spawanych.
Ogólna liczba norm z zakresu budownictwa w zbiorze
Polskich Norm PKN, na dzień 19 marca 2007 r. wynosiła
2535, w tym: opracowanych całkowicie w PKN jako PN-B
– 685, europejskich PN-EN, PN-EN ISO oraz międzynarodowych PN-ISO – 1294, a także europejskich wprowadzonych
w języku oryginału metodą uznania PN-EN (U) – 556.
Dr hab. inż. Bernard Wichtowski, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Mnogość nowych norm oraz częsta ich nowelizacja powodują, że w wielu przypadkach projektanci nie określają
istotnych wymagań dotyczących wykonania zaprojektowanej konstrukcji. Zdarza się, że przedsiębiorcy podejmują się
wykonywania konstrukcji stalowych, nie znając wymagań,
jakie powinni w związku z tym spełniać, a nieraz błędnie je
interpretują. Problem komplikuje dobrowolność stosowania
Polskich Norm w budownictwie oraz brak prawnego zakazu
stosowania norm wycofanych, jak to było w systemie normalizacyjnym wówczas, gdy stosowanie norm było obowiązkowe, tj. przed rokiem 1994.
W artykule przedstawiono ocenę jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych budowlanych obciążonych
statycznie (nienarażonych na zmęczenie) i wykonanych
z niestopowych stali konstrukcyjnych, wg PN-EN-10025 (U),
kategorii S185-S355. Szacowanie poziomów jakości wg
niezgodności spawalniczych podano zgodnie z wymogami
znormalizowanej normy PN-EN ISO 5817 z kwietnia 2007 r.
Kategorie jakościowe spoin czołowych w konstrukcjach obciążonych dynamicznie omówiono w pracy [5].

PN-EN 473 [10]
		
PN-EN ISO 6520 [11]
		
PN-EN ISO 5817 [8 ]
		
PN-EN 12062 [12]

→ Certyfikacja personelu NDT
→ Klasyfikacja niezgodności
→ Poziomy jakości złączy spawanych
→ Zasady ogólne NDT złączy spawanych

Rys. 1. Podstawowe normy PN-EN w badaniach NDT złączy spawanych
Fig. 1. Fundamental PN-EN standards in NDT-type examination
of welded joints
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Zakres badań nieniszczących
i wymagania ogólne
Ze względu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowe budowlane, wg normy PN 87/M 69008, dzieli się
na trzy klasy [10]:
a) klasa 3 – wymagania podstawowe; obejmuje konstrukcje obciążone statycznie ze stali konstrukcyjnej niestopowej kategorii nie wyższej niż S235 o grubości materiału t ≤ 30 mm;
b) klasa 2 – wymagania podwyższone; obejmuje konstrukcje obciążone statycznie lub dynamicznie ze stali kategorii ≤ S355 oraz konstrukcje o szczególnych rozwiązaniach
konstrukcyjno-technologicznych i masie ponad 20 t;
c) klasa 1 – wymagania specjalne; obejmuje konstrukcje jak
w klasie 2, dla których współczynnik konsekwencji zniszczenia jest większy niż 1 oraz ze stali kategorii wyższej
niż S355 (S420 i S460).
Obowiązuje reguła: im wyższa klasa konstrukcji, tym wyższe wymagania organizacyjne i bardziej złożona dokumentacja systemu jakości. Ustalając klasę konstrukcji, określa
się jednocześnie wymagany poziom jakości poszczególnych
złączy. Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym. Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych
elementów i połączeń, wykonanych z niestopowych i drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych, podaje norma [11] wg tablicy I i rysunku 2. Jeśli w projekcie nie określono szczegółowo
zakresu badań nieniszczących, to wg zaleceń normy należy
przyjmować [11]:
a) dla konstrukcji klasy 1 – zakres badań podany w tablicy I,
b) dla konstrukcji klasy 2 – zakres obejmuje 5% ogólnej liczby styków doczołowych oraz 1% łącznej długości spoin
pachwinowych przy największej grubości łączonych części dla każdego gatunku stali.

Jeśli wynik kontroli wyrywkowej danego złącza wykazuje
niedopuszczalne niezgodności, należy zbadać dodatkowo
dwa odcinki spoiny przylegającej z obu stron do odcinka z
niedopuszczalnymi niezgodnościami. W przypadku wykrycia
w tych spoinach dalszych niedopuszczalnych niezgodności,
należy badania wykonać w 100%.
Według normy [10], złącza spawane w konstrukcjach
klasy 3 powinny być odbierane tylko na podstawie oględzin
zewnętrznych lub (na specjalne życzenie zamawiającego)
również na podstawie badań radiograficznych (RT) lub ultradźwiękowych (UT) – o zakresie obejmującym 2% ogólnej
liczby styków doczołowych.

Kontrola jakości
procesów spawalniczych
W konstrukcjach stalowych złącza spawane są oceniane
i klasyfikowane wg niezgodności spawalniczych zgrupowanych w trzech poziomach jakości wg PN-EN ISO 5817:2007
oznaczonych symbolami B, C i D [8]. Poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom wobec spoin, a D wymaganiom łagodnym. W zależności od wymaganego poziomu
jakości złącza (ostrości wymagań) należy przeprowadzić
badania techniką odpowiednią dla danej klasy. Wybór klasy
badania (KL) ma wpływ na parametry badań, które dla klasy
A i B badań radiograficznych podaje norma EN 1435, a wymagania dotyczące techniki badania ultradźwiękowego (aparatura, wzorce, stan powierzchni złącza, klasa i parametry
badania) zawiera norma PN-EN 1714.
Jednocześnie normy: PN-EN 12517:2001 (badania radiograficzne) i PN-EN 1712:2001 (badania ultradźwiękowe)
podają poziomy akceptacji przeznaczone do oceny niezgodności spawalniczych, których nie można wykryć badaniami
wizualnymi. Poziomy akceptacji są odniesione do klasy ba-

C – strefy połączeń
M – strefy elementów
– - – - – – oś elementu
- - - – granica połączenia elementu
T – spoina poprzeczna do osi elementu (w dowolnym
kierunku)
L – spoina podłużna (równoległa do osi elementu)

Rys. 2. Strefy połączeń i elementów oraz ukierunkowania spoin
Fig. 2. Areas of joints and elements as well as weld orientations

Tablica I. Zalecany rodzaj i zakres badań spoin w konstrukcjach z niestopowych stali wg PN-EN 10025 (U)
Table I. Recommended type and scope of welded joint examination in structures made of unalloyed steel according to Polish Standard PN-EN 10025 (U)
Rodzaj złączy
Strefy połączeń (rys. 2)

Strefy
elementów
(rys. 2)

Elementy
główne

100%
- spoiny czołowe poprzeczne
- spoiny pachwinowe poprzeczne na zakończeniu nakładek
- spoiny podłużne

spoiny drugorzędne (np. zamocowanie rygli, żeber itp.)
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Badania
wizualne
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100%

100%
-

Badania (UT lub RT)
spoiny
montażowe

spoiny warsztatowe
- po pięć zidentyfikowanych
złączy analogicznych
- po jednym spośród pięciu
każdego typu

wszystkie

0,5 m na każdych 10 m
zidentyfikowanych złączy
plus jedno na cztery końce
spoin

podwójna
liczba styków
warsztatowych

1 na 20 złączy

Tablica II. Poziomy jakości oraz klasy technik badań RT
i (UT) wraz z ich poziomami akceptacji
Table II. Quality levels and technical classes of RT and (UT)
examination inclusive of relevant acceptance levels
Poziomy jakości
wg PN-EN ISO
5817 [8]

Klasy technik badań
– wg EN 1435 – RT
– wg PN-EN 1714 – (UT)

Poziomy akceptacji
– wg EN 1435 – RT
– wg PN-EN 1714 – (UT)

B – wymagania
ostre

B (B)

1 (2)

C – wymagania
średnie

B (A)

2 (3)

D – wymagania
łagodne

A (UT niezalecana)

3 (-)

dania (poziomów badania) według EN 1435:1997 (RT) [12]
lub PN-EN 1714:1997 (UT) [13]. Korelację pomiędzy powyższymi zależnościami podano w załączniku A.5 normy PN-EN
12062 [9] (tabl. II). W załączniku A tej normy podano również
omówione zależności dla pozostałych rodzajów badań NDT:
wizualnych (VT), penetracyjnych (PT), magnetyczno-proszkowych (MT) i prądami wirowymi (ET). W artykule podanie
zależności ograniczono do dwóch podstawowych metod
badania wewnętrznych niezgodności spawalniczych w stalowych złączach doczołowych, tj. metody radiograficznej (RT)
i metody ultradźwiękowej (UT). Są to metody zalecane przez
normę PN-EN 12062 [9].
W konstrukcjach budowlanych nie dopuszcza się złączy
spawanych o poziomie akceptacji niższym niż 2 dla złączy

Tablica III. Klasyfikacja wybranych czterech grup NS [7]
Table III. Classification of selected four NS groups [7]
Nr
odniesienia

Określenie

Opis

Szkic

Grupa nr 1. Pęknięcia
101
1011
1012
1013
1014
102
1021
1023
1024
103
1031
1033
1034

pęknięcie podłużne

pęknięcie występujące:
- w metalu spoiny,
- w złączu spawanym,
- w strefie wpływu ciepła,
- w materiale podstawowym

pęknięcie poprzeczne

pęknięcie występujące:
- w metalu spoiny,
- w strefie wpływu ciepła,
- w materiale podstawowym

pęknięcie promieniowe

pęknięcie umiejscowione:
- w metalu spoiny,
- w strefie wpływu ciepła,
- w materiale podstawowym

Grupa nr 3. Wtrącenia stałe
301
3011
3012
3014

wtrącenia żużla

żużle:
- liniowe,
- wyodrębnione,
- grupowe

Grupa nr 4. Przyklejenie i brak przetopu
401
4011
4012
4013

przyklejenie
(brak wtopienia)

przyklejenie:
- brzegowe,
- międzyściegowe,
- graniowe

402
4021

brak stopienia
brzegów materiału
podstawowego

- brak przetopu (niepełny przetop)
- niepełne przetopienie grani

Grupa nr 5. Niezgodności spawalnicze dotyczące kształtu i wymiarów
501
5011
5012
5013
5014

podtopienie

podtopienie:
- ciągłe,
- przerywane,
- grani,
- międzyściegowe.

.
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Tablica IV. Wybrane wartości graniczne NS w spoinach czołowych
Table IV. Selected limit values of NS in butt joints
PN-EN ISO 5817:2007 [8]
Lp.

PN-EN ISO 6520-1:2002 [7]

100 – pęknięcia
104 – pęknięcie w kraterze
1.

Poziom
jakości

Wartości graniczne niezgodności

D
C

nie dopuszcza się

B

2.

D

(2011, 2012) ≤ 5%, d ≤ 0,4 s, max. 5 mm
(2013, 2014) ≤ 16%, d ≤ 0,4 s, max. 4 mm
(2015, 2016) h ≤ 0,4 s, max. 4 mm
l ≤ s, max. 75 mm; (2017) d ≤ 0,3 s, max. 3 mm

C

(2011, 2012) ≤ 3%, d ≤ 0,3 s, max. 4 mm
(2013, 2014) ≤ 8%, d ≤ 0,3 s, max. 3 mm
(2015, 2016) h ≤ 0,3 s, max. 3 mm
l ≤ s, max. 50 mm
(2017) d ≤ 0,2 s, max. 2 mm

B

(2011, 2012) ≤ 2%, d ≤ 0,2 s, max. 3 mm
(2013, 2014) ≤ 4%, d ≤ 0,2 s, max. 2 mm
(2015, 2016) h ≤ 0,2 s, max. 2 mm
l ≤ s, max. 25 mm
(2017) – nie dopuszcza się

D

(300÷303) h ≤ 0,4 s, max. 4 mm
l ≤ s, max. 75 mm
(304) – h ≤ 0,4 s, max. 4 mm
(3042) – nie dopuszcza się

C
300 – wtrącenia stałe
301 – wtrącenia żużla
302 – wtrącenia topnika
303 – wtrącenia tlenków
3042 – wtrącenia miedzi

(300÷303) h ≤ 0,3 s, max. 3 mm
l ≤ s, max. 50 mm
(304) – h ≤ 0,3 s, max. 3 mm
(3042) – nie dopuszcza się

B

(300÷303) h ≤ 0,2 s, max. 2 mm
l ≤ s, max. 25 mm
(304) – h ≤ 0,2 s, max. 2 mm
(3042) – nie dopuszcza się

401 – przyklejenie (brak wtopienia)
4011 – przyklejenie brzegowe
4012 – przyklejenie międzyściegowe
4013 – przyklejenie graniowe

D

(4011-413) – dopuszcza się NS krótkie, nie dochodzące do powierzchni spoiny – h ≤ 0,4 s, max. 4 mm

C

nie dopuszcza się

B

nie dopuszcza się

D

niezgodność spawalnicza krótka: – h ≤ 0,2 t,
max. 2 mm

C

nie dopuszcza się

402 – brak przetopu
4021 – niepełne przetopienie w grani

B

nie dopuszcza się

5011 – podptopienie ciągłe
5012 – podtopienie przerywane
5013 – podtopienie grani

D

(5011, 5012) – h ≤ 0,2 t, max. 1 mm,
(5013) – h ≤ 0,2 t, max. 2 mm

C

(5011, 5012) – h ≤ 0,1 t, max. 0,5 mm,
(5013) – h ≤ 0,1 t, max. 1 mm

B

(5011÷5013) – h ≤ 0,05 t, max. 0,5 mm

2011 – pęcherz gazowy
2012 – porowatość
2013 – gniazdo pęcherzy
2014 – łańcuch pęcherzy
2015 – pęcherz podłużny
2016 – pęcherz kanalikowy
2017 – por

3.

4.

5.

6.

Oznaczenia: l – długość niezgodności spawalniczej wzdłuż spoiny, b – szerokość nadlewu spoiny, s – nominalna grubość spoiny czołowej, h – wysokość
lub szerokość niezgodności spawalniczej, d – średnica pęcherza, t – grubość blachy, % – procentowy maksymalny wymiar powierzchni NS w odniesieniu do
powierzchni rzutowej.
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Tablica V. Niezgodności spawalnicze wielokrotne spoin czołowych o t > 3 mm
Table V. Multiple welding inconsistencies in butt joints having t > 3 mm
PN-EN ISO 5817:2007 [8]
Lp.

Szkic niezgodności

h1 + h2 + h3 + h4 + h5 = Σh

1.

Poziom
jakości

Wartości graniczne niezgodności

D

Σh ≤ 0,4 t

C

Σh ≤ 0,3 t

B

Σh ≤ 0,2 t

D

Σh x l ≤ 16% powierzchni ocenianej lp x wp

C

Σh x l ≤ 8% powierzchni ocenianej lp x wp

B

Σh x l ≤ 4% powierzchni ocenianej lp x wp

– przypadek 1 (D > l3); h1 x l1 + h2 x l2 + h3 x l3 + = Σh x l

2.

– przypadek 2 (D < l3); h1 x l1 + h2 x l2 + 0,5 (h2 + h3) x D + h3 x l3 = Σh x l
Jeżeli D jest mniejsze niż krótsza z długości jednej z sąsiadujących NS, jako suma NS powinno być zastosowane całe połączenie dwóch NS (przypadek 2).

badanych radiograficznie i o poziomie akceptacji niższym niż
3 dla złączy badanych ultradźwiękowo [11]. W przypadku badań wizualnych wg PN-EN 970 [14] należy stosować kryteria
odbioru wg zał. B normy [11].
W zakresie oceny jakości złączy spawanych istnieją dwie
podstawowe normy: PN-EN ISO 5817:2007 [8] oraz PN-EN
ISO 6520-1:2002 [7]. W normie [7] niezgodności spawalnicze (NS) podzielono na sześć grup: 1 – pęknięcia, 2 – pustki, 3 – wtrącenia stałe, 4 – przyklejenia i brak przetopu,
5 – niezgodności spawalnicze dotyczące kształtu i wymiarów,
6 – niezgodności spawalnicze różne. Określenie, opis i szkic
czterech grup niezgodności spawalniczych (NS) płaskich, występujących w spoinach czołowych, zestawiono w tablicy III.
Niezgodność spawalnicza to niedoskonałość złącza, która
odbiega od idealnej (perfect) jakości złącza pod względem
budowy, kształtu i może stanowić pogorszenie właściwości
eksploatacyjnych konstrukcji. Niezgodności spawalnicze
zmniejszają przekrój złącza, zwiększając proporcjonalnie
działające w nim naprężenia lub powodują lokalne koncentracje naprężeń. Można je podzielić na [15]:
– przestrzenne trójwymiarowe, jak np. pustki gazowe i wtrącenia stałe, które tylko zmniejszają przekrój czynny złącza,
– płaskie, jak np. pęknięcia, brak przetopu, przyklejenia czy
podtopienia lica spoiny, które tworzą ostry karb inicjujący
pęknięcia konstrukcji.
W konstrukcjach stalowych złącza spawane oceniane
i klasyfikowane są według niezgodności spawalniczych zgrupowanych w trzech poziomach jakości D, C i B wg PN-EN
ISO 5817:2007 [8]. Dla poszczególnych poziomów jakości
podano wartości graniczne dla czterech grup niezgodności

spawalniczych: 1 – NS powierzchniowe, 2 – NS wewnętrzne,
3 – NS geometrii złącza, 4 – NS wielokrotne, przy czym dla
niektórych NS uzależniono ich wartości graniczne od grubości złącza spawanego (od 0,5 do 3; ≥ 0,5 i > 3 mm). Wybrane
wartości graniczne niektórych NS, dla poziomów jakości najczęściej występujących w spoinach czołowych o t > 3 mm,
podano w tablicy IV, a NS wielokrotne (t > 3 mm) w tablicy V.
Przy ocenie niezgodności spawalniczych norma podaje
poniższe zalecenia [8]:
– zwykłe złącze spawane powinno być oceniane oddzielnie
dla każdego indywidualnego typu niezgodności spawalniczej,
– każde dwie sąsiednie niezgodności spawalnicze, rozdzielone na odległość mniejszą niż wymiar główny mniejszej
z niezgodności spawalniczych, powinny być rozpatrywane jako pojedyncza niezgodność spawalnicza,
– wartości graniczne niezgodności spawalniczych wielokrotnych (tabl. V) są stosowane tylko w przypadkach, gdy
wymagania dla pojedynczej niezgodności spawalniczej
nie są przekroczone,
– niezgodności spawalnicze systematyczne (rozłożone w
regularnych odległościach w spoinie wzdłuż jej długości)
są dopuszczalne jedynie przy poziomie jakości D, pod warunkiem, że inne wymagania wg tablicy IV są spełnione,
– niezgodności spawalnicze krótkie to jedna lub więcej niezgodności spawalniczych o całkowitej długości nie większej niż 25 mm na każde 100 mm długości spoiny lub
maksymalnie 25% długości spoiny dla spoin krótszych niż
100 mm, zakres najbardziej odpowiedni dla niezgodności
spawalniczych.
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Podsumowanie
– Wprowadzenie norm europejskich do oceny złączy
spawanych w sposób istotny zwiększyło wymagania dotyczące ich jakości.
– Zwiększone wymagania jakości w spawalnictwie
wprowadziła również ostatnio wydana norma PN EN ISO
5817 z kwietnia 2007 roku – usuwając termin „niezgodność
spawalnicza długa” i podając rygorystyczne wartości graniczne niezgodności [8].
– Ocena jakości połączeń spawanych w konstrukcjach
stalowych oparta jest głównie na wynikach badań metodami nieniszczącymi (NDT). Podstawowe znaczenie w ocenie jakości każdego rodzaju połączenia ma jednak badanie
wizualne (VT).
– W załączniku B normy PN-B-06200:2002 błędnie
oznaczono wymagane graniczne poziomy akceptacji złączy spawanych w badaniach radiograficznych i ultradźwiękowych symbolem C [11]. Poprawne oznaczenie to poziom
akceptacji nie niższy niż 2 dla złączy badanych RT i poziom
akceptacji nie niższy niż 3 dla złączy badanych UT. Błędnie
podane oznaczenia są powodem mylenia (przez niektórych

autorów projektów) poziomów akceptacji z poziomami jakości [16] (patrz tabl. II).
– Niezwłocznie należy ujednolicić wymagania dotyczące wartości granicznych niezgodności spawalniczych dla
poziomów jakości w złączach spawanych badanych radiograficznie według nowej normy PN-EN ISO 5817: 2007
i normy PN-EN 12517:2001 [8] [17].
– Wymogi stawiane spoinom czołowym przez euronormy należy wprowadzić również do normy PN-90/B-03200,
w której współczynniki wytrzymałości spoin są uzależnione
od klasy wadliwości złączy wg PN-87/M-69772 [18]. Podawanie niekiedy wymaganego poziomu akceptacji 2 dla
złączy badanych radiograficznie i jednocześnie klasy wadliwości najwyżej R4 – przy t ≤ 20 mm oraz R3 – przy t > 20
mm jest nieporozumieniem (rys. 3, 4) [11].
– Częsta zmiana oceny jakości spoin wprowadzana
w nowelizowanych normach oraz niekiedy brak ich chronologizacji jest przyczyną podawania nieaktualnych lub
błędnych wymogów przez autorów projektów technicznych
oraz niekiedy przez samych autorów norm [11, 16, 19].

a)
NS 301 – h ≤ 3
NS 5011 – h ≤ 0,5
Σ l ≤ 0,25 x L
b)
Bb14 – h≤ 1
Dc14 – h ≤ 1
Fc14 – h≤ 0,5
Σ l ≤ 0,5 x N

a)
NS 301 – h ≤ 3
NS 5011 – h ≤ 0,5
Σ l ≤ 0,25 x L
b)
Bb13 – h ≤ 1
Dc13 – h ≤ 1
Fc13 – h ≤ 0,5
Σ l ≤ 0,3 x N

Rys. 3. Wartości graniczne płaskich NS w badaniach RT spoiny
czołowej o s = 15 mm: a – dla PA2 wg [8] i b – dla kl. R4 wg [18]
Fig. 3. Limit values for flat NS in RT-type examination of butt joints
having s = 15 mm: a – for PA2 according to [8], and b – for Class
R4 according to [18]

Rys. 4. Wartości graniczne płaskich NS w badaniach RT spoiny
czołowej o s = 30 mm: a – dla PA2 wg [8] i b – dla kl. R3 wg [18]
Fig. 4. Limit values for flat NS in RT examination of butt joints having s = 30 mm: a – for PA2 according to [8], and b – for Class R3
according to [18]
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Bogdan Piekarczyk

Digitalizacja radiogramów – pierwszy
krok w kierunku przemysłowej
radiografii cyfrowej
Digitisation of X-ray radiographs – the first
step towards industrial digital radiography
Streszczenie

Abstract

Historia rozwoju metod radiograficznych w diagnostyce
przemysłowej i medycznej rozpoczyna się w XIX wieku.
Wówczas to W. Roentgen w wyniku prowadzonych przez
siebie obserwacji i eksperymentów odnotował i określił
własności nieznanych promieni – nazwanych przez niego
promieniami X.
Dopiero współcześnie w wyniku dynamicznego rozwoju elektroniki wchodzimy w nową erę radiografii – radiografii cyfrowej. Digitalizacja radiogramów – zamiana
radiogramu klasycznego (analogowego) na obraz cyfrowy
wprowadza użytkownika w obszar radiografii cyfrowej dając mu możliwość wykorzystania wielu narzędzi obróbki
obrazu do bardziej obiektywnej oceny na podstawie wykonanych zdjęć rentgenowskich. Daje również możliwości
innych zastosowań – chociażby do badania zjawisk korozyjnych – rur i płyt.

The history of X-ray defectoscopy in industrial and medical diagnostic procedures began in the 19th century. W.
Roentgen, who had carried out many research and development works as well as many experiments, discovered
and described the properties of an unknown radiation and
called it „X-radiation”.
It is only at present that we enter the new era of radiography which developed into digital radiography. Digitisation of radiographs, that is replacement of a traditional (analogue) radiogram by a digital image, offers to the
users the entry to the world of digital radiography as well
as the option to use many image processing tools. This
allows much more unbiased evaluation based on actial Xray photographs. Moreover, digital radiography proves to
be an invaluable tool in other applications, such as e.g.
research into corrosion phenomena which affect pipes
and plates.

Wstęp
W końcu XIX w. udało się dokonać dwóch fundamentalnych odkryć, które przyczyniły się mi.n. do dynamicznego
rozwoju diagnostyki medycznej i przemysłowej. Jednym z
nich było odkrycie elektronu, a drugim odkrycie promieniowania Roentgena. Obydwu tych odkryć dokonano w czasie
badań nad wyładowaniami elektrycznymi przeprowadzanymi
w gazie znajdującym się pod obniżonym ciśnieniem.
W listopadzie 1895 r. Roentgen przy kolejnym eksperymencie, tym razem z użyciem lampy wyładowczej typu Hittorfa-Crookesa, zaobserwował, że znajdujące się w pobliżu podłączonej do prądu szklanej lampy, częściowo odpompowanej
z powietrza (do ciśnienia ok. 0,02 mbar), kryształy platyno-cyjanku baru fosforyzują (rys. 1). Fosforyzują pod wpływem
nieznanych mu promieni, emitowanych przez użytą do eksperymentu lampę. Nie znał dokładnie natury tych promieni, więc
nazwał je „promieniami X” (niem. X-strahlen).
Wielu badaczy przed Roentgenem przypadkowo wytwarzało „promienie X”, prowadząc badania promieni katodowych. Niemiecki fizyk Plucker w 1859 r. wywnioskował, że
fluorescencja wynika z jakiegoś promieniowania z elektrody
ujemnej, czyli katody. Angielski fizyk Brookes w opublikoMgr inż. Bogdan Piekarczyk – Prezes Technic-Control
Sp. z o.o., Szczecin.

wanych w 1897 r. materiałach wykazał, że promienie katodowe są emitowane przez powierzchnie katody i odchylane
przez magnes. Hertz z kolei odkrył, że promienie katodowe
przenikały przez cienką błonę ze złota lub aluminium. Jego
uczeń Lenard wykonał rurę z cienkim oknem aluminiowym
i wyprowadził promienie katodowe na zewnątrz w powietrze.
Zaobserwował, że promienie te nadal wywoływały zjawisko
fluorescencji. Lenard opisał, że przeszły przez jego dłoń.
Prawie na pewno były to „promienie X”, ale niezależnie od
prowadzonych wcześniej obserwacji i eksperymentów tylko
Roentgen odnotował ich obecność, zdając sobie sprawę, że
ma do czynienia z nowym rodzajem promieni. Na podstawie
prowadzonych eksperymentów stwierdził, że:
– wiele substancji jest całkowicie przezroczystych dla promieni X,
– promienie X nie mogą być odbite ani załamane i nie wykazują efektów interferencyjnych,
– promienie X powoduję zaczernienią płyty fotograficznej,

Rys. 1. Lampa typu Hittorfa-Crookesa
Fig. 1. Hittorf-Crookes type tube

Przegląd spawalnictwa 4/2009

35

–

promienie X nie są odchylane ani przez pole elektryczne,
ani przez pole magnetyczne,
– naładowane ujemnie lub dodatnio ciała ulegają rozładowaniu w obecności promieni X,
– promienie X powodują fluorescencję wielu substancji.
Swoje odkrycie obwieścił publicznie dla Fizycznego Towarzystwa Medycznego w Wurzburgu 23 stycznia 1896 r.
(rys. 2). W czasie wykładu wykonał nawet zdjęcie dłoni anatoma A. von Kollikera, ale nie było to pierwsze zdjęcie rentgenowskie.
Pierwsze wykonane na świecie medyczne zdjęcie rentgenowskie to zdjęcie dłoni żony Roentgena. Wykonał je za
pomocą lampy Crookesa, w swojej pracowni, przy czasie naświetlania ok. 15 minut. Detektorem była płyta fotograficzna.
Niemiecki dentysta Otto Walkhoff wykonał pierwsze zdjęcie
rentgenowskie uzębienia; ekspozycja trwała dwadzieścia
pięć minut – było to dwa tygodnie po odkryciu promieni X.
W 1896 r. wprowadzono określenie „radiogram” w tym samym znaczeniu co „skiagraf” (skia – po grecku znaczy cień)

Rys. 2. Zjazd Fizycznego Towarzystwa Medycznego w Wurzburgu, na
którym Roentgen wykonał zdjęcie rtg dłoni anatoma A. von Kollikera
Fig. 2. Convention of the Association of Medical Physics in Wurzburg
where W. Roentgen made the X-ray photograph of the palm of A. von
Kolliker, an anatomist

Rys. 3. Pierwsze urządzenie do wykonywania zdjęć rtg (fluoroskop)
Fig. 3. The first ever apparatus (fluoroscope, or roentgenoscope)
for making X-ray photographs

Rys. 4. Schemat budowy współczesnej lampy rentgenowskiej
z żarzoną katodą. Przemysłowe lampy rentgenowskie: z żarzoną katodą i ceramiczna
Fig. 4. Design of a modern X-ray tube with thermionic cathode. Industrial X-ray tubes with thermionic and ceramic cathode
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na określenie obrazu otrzymywanego przy użyciu promieniowania rentgenowskiego. Słowo to jest w użyciu do dnia
dzisiejszego [6].
Od tego momentu nastąpił lawinowy rozwój zastosowania wynalazku Roentgena, przede wszystkim w medycynie,
a następnie z pewnym opóźnieniem w przemyśle. Promienie X przyczyniły się do powstania „hobbystycznej” fotografii
– wykonywanej w X-ray studiach. Powstawały w nich rentgenowskie obrazy części ciała – głównie układu kostnego,
a także rentgenowskie obrazy zwierząt, np. żab. W okresie
tym odnotowano systematyczny rozwój zarówno lamp rentgenowskich, jak również detektorów ujawniających obrazy
rentgenowskie. Amerykański wynalazca Thomas Alva Edison w swoich laboratoriach produkował różne lampy rentgenowskie. Równolegle prowadził badania nad różnymi luminoforami. Stosowany przez Roentgena platynocyjanek baru
w wyniku tych badań został zastąpiony przez bardziej odporny na temperaturę i wilgotność powietrza wolframian wapnia.
Został on wykorzystany do budowy ekranów w urządzeniach
zwanych początkowo witaskopami, a następnie fluoroskopami (rys. 3). Znani inni wynalazcy podobnych urządzeń to np.
Enrico Salvioni – twórca „kryptoskopu”, czy William Magie –
twórca „skiaskopu”. Były to pierwsze detektory promieniowania X, pozwalające uzyskiwać obraz w czasie rzeczywistym.
Pierwsze urządzenia nie miały żadnych osłon dla ich użytkowników. Powodowało to poważne obrażenia rąk, twarzy
czy oczu operatora. W dynamicznym rozwoju lamp rentgenowskich dużą rolę odegrali: Emil Gundelach i jego synowie
oraz Carl Heinrich Florenz Müller, który opatentował lampę
rentgenowską z anodą chłodzoną wodą. Jego firma stała się
częścią dużej holenderskiej korporacji Philips Group. Lampy
rentgenowskie produkował również Erwin Moritz Reiniger.
Jego firma Reiniger, Gebbert & Schall Erlangen (RGS) w
1924 r. stała się z kolei częścią drugiej dużej korporacji niemieckiej pod nazwą Siemens & Reiniger AG (Siemens AG).
Do lat dwudziestych ubiegłego wieku większość lamp rentgenowskich była lampami jonowymi (gazowymi). W 1910 r.
Coolidge wynalazł giętkie włókno wolframowe, które żarzyło
się w podwyższonych temperaturach – zastąpił platynę w
lampie rentgenowskiej włóknem wolframowym, tworząc rodzinę lamp termoemisyjnych. W 1913 r. zbudował lampę,
w której katoda stanowiąca włókna wolframu sama emitowała elektrony. Nowa lampa z wysoką próżnią, ok. 10-4 Pa,
w porównaniu z dotychczasowymi zwykłymi lampami, wytwarzała znacznie więcej promieniowania rentgenowskiego.
Katodę współczesnej lampy rentgenowskiej stanowi spirala
z wolframu o średnicy 0,2÷0,3 mm [6].
Rozwój radiografii ograniczał się głównie do rozwoju aparatury do badań – defektoskopów rentgenowskich. Rozwój
ten był związany przede wszystkim z postępem w konstrukcji
lamp rentgenowskich. Z czasem produkowano coraz doskonalsze lampy rentgenowskie, począwszy od lamp gazowych,
przez lampy termoemisyjne, aż do obecnie stosowanych
lamp ceramicznych (rys. 4).
Dobra lampa rentgenowska powinna mieć jak najmniejsze źródło promieni X. Minimalizacja źródła promieniowania
powodowała jednak wydzielanie coraz większej ilości ciepła,
które należało odprowadzić w czasie eksploatacji lampy.
Początkowo były one izolowane olejem transformatorowym.
Obudowy miały pałasz wodny. W następnej fazie rozwoju
lampy izolowane były gazem SF6, miały też rozbudowany radiator chłodzony powietrzem. Ewolucja defektoskopów rentgenowskich doprowadziła do powstania mikroogniskowych
aparatów rentgenowskich znajdujących zastosowanie w radiografii w czasie rzeczywistym. Należy również zaznaczyć,
że w przemyśle pojawiły się obok aparatów rentgenowskich
również inne źródła promieniowania oparte na naturalnym

rozpadzie promieniotwórczym. Są to defektoskopy izotopowe ze źródłami: Ir-192, Co-60, Yb-169, Se-75 czy Gd-153.
System diagnostyczny oparty na wynalazku Roentgena
to nie tylko źródło wytwarzania promieni X i detektor promieniowania, lecz także sposób utrwalenia obrazu rentgenowskiego. W początkowym okresie obrazy radiograficzne – radiogramy były wykonywane głównie przez fotografów lub
fizyków, którzy stosowali wówczas szklane płyty fotograficzne. W 1896 pojawiły się szklane płyty przeznaczone do
radiografii. Miały grubszą niż zwykle warstwę emulsji bromku srebra. Były bardzo niewygodne w użytkowaniu – były
ciężkie i często ulegały stłuczeniu. Chemikalia do ich obróbki fotochemicznej nie podlegały żadnym standardom, a proces obróbki przede wszystkim bazował na doświadczeniu
tzw. „fotografa”. Elastyczne błony radiograficzne wprowadził
dopiero w 1914 r. amerykański wynalazca i przemysłowiec
Georgea Eastman, założyciel firmy Kodak. Podłożem elastycznej błony był przezroczysty azotan celulozy – tzw. celuloid. Początkowo była to błona pokryta jednostronnie warstwą emulsji światłoczułej, a od 1920 r. dwustronnie warstwą emulsji, co w rezultacie zmniejszyło czas ekspozycji
dwukrotnie. W 1924 r. firma Kodak wprowadziła błony na
podłożu octanu celulozy, a w 1960 r. firma DuPont wprowadziła błony na podłożu poliestrowym, które jest stosowane do dzisiaj. W uzupełnieniu wiedzy historycznej należy
zaznaczyć, że w 1896 r. amerykański fizyk Michael Pupin
zastosował wraz z kliszą specjalne okładki fluorescencyjne
na bazie CaWO4, które pozwalały na znaczne skrócenie
czasu ekspozycji – stąd ich nazwa: okładki wzmacniające.
Następnie firma Patterson Screen Company za sprawą wynalazcy Carla V. Pattersona wprowadziła okładki na bazie
syntetycznego wolframianu wapnia, uzyskując jednolitą, niczym niezanieczyszczoną warstwę. W 1948 r. firma Eastman-Kodak zastosowała siarczan baru, ołów i fosfor, rezygnując z wolframianu wapnia, a w 1973 r. amerykańska firma
3M wprowadziła luminofory z kryształków soli pierwiastków
ziem rzadkich charakteryzujące się zdecydowanie większą
wydajnością konwersji, a także większą zdolnością pochłaniania promieniowania [6]. Do dzisiaj radiografia analogowa oparta na błonie rentgenowskiej stanowiącej detektor
promieniowania jest wystarczającą metodą diagnostyczną
w przemyśle i medycynie. Obarczona jest ona jednak wieloma ograniczeniami, takimi jak:
– jedna kopia obrazu,
– ograniczony dostęp do radiogramów, ręczna dystrybucja,
– możliwość utraty badania,
– trudność w śledzeniu i zestawieniu pełnych wyników badania,
– problem z archiwizacją (wymaga dużo miejsca; ręczne
przeszukiwanie zbiorów archiwalnych, np. związane z reklamacją),
– problemy z kontrolą jakości procesu akwizycji,
– wymagania dotyczące sposobu i czasu przetwarzania
(„brudna chemia”; obróbka ręczna lub mechaniczna),
– mniejsze możliwości komputerowego wspomagania.
Radiografia jako metoda diagnostyczna cieszyła się
i cieszy się nadal wysokim stopniem akceptacji społecznej
głównie dlatego, że znalazła powszechne zastosowanie w
diagnostyce medycznej. Zastosowanie wynalazku Roentgena w medycynie było motorem dynamicznego rozwoju tej
metody. Na początku lat siedemdziesiątych XX w. Godfrey
Hounsfield, wyróżniony za to osiągnięcie tytułem szlacheckim oraz nagrodą Nobla, którą otrzymał wraz z Allanem
Cormackiem, zbudował pierwszy tomograf. Od tego czasu
trwa nieustanny techniczny rozwój tomografii, który można w
uproszczeniu przedstawić jako dążenie do rejestracji większej liczby danych w krótszym czasie. W tomografie EMI

dane niezbędne do rekonstrukcji jednej warstwy rejestrowane były w ciągu 4,5 minuty. W nowoczesnym wielorzędowym
tomografie z dwiema lampami rentgenowskimi, 64 warstwy
grubości poniżej milimetra każda, są rejestrowane w czasie ok. 0,1 sekundy. Dokonany postęp oznacza wielokrotne
skrócenie czasu badania, znaczne poprawienie rozdzielczości, możliwość rekonstrukcji obrazów trójwymiarowych,
możliwość zastosowania tomografii komputerowej do badań
kardiologicznych lub wirtualnej endoskopii. Współcześnie w
medycynie powstają rentgenowskie środowiska diagnostyczne w pełni cyfrowe, włączone w sieć wewnętrzną szpitalnych
systemów informacyjnych, tzw. HIS. Powszechny staje się
dostęp do obrazów rentgenowskich za pośrednictwem Internetu. Wdraża się tak zwaną teleradiologię – diagnostykę na
odległość – przesyłanie obrazu do centrów eksperckich i tam
ich ocenianie i obrabianie.
Okres powszechnej komputeryzacji jest okresem poszukiwania nowych sposobów rejestracji obrazów w formie
cyfrowej, poszukiwania instrumentów coraz bardziej precyzyjnego obrabiania obrazów, ich archiwizowania i dystrybucji
globalnej. W latach 80. wprowadzono komercyjnie pierwsze
systemy cyfrowe do radiografii (Computed Radiography),
w których nośnikiem obrazu była płyta luminoforowa IP (Image Plate). Przy użyciu specjalnych skanerów laserowych
obraz z płyty wczytywany był do komputera i tam za pomocą
specjalistycznego oprogramowania obrabiany. Dalszym etapem rozwoju radiografii cyfrowej są systemy DDR (Direct Digital Radiography), w których obraz prześwietlanego przedmiotu nie powstaje już na błonie rentgenowskiej czy płycie
IP. Wszelkie zmiany natężenia promieniowania po przejściu
przez badany przedmiot rejestrowane są przez układ detektorów, a uzyskane dane zostają zapisane w postaci cyfrowej
w matrycy układu pamięciowego komputera. Poszczególnemu pikselowi takiego obrazu odpowiada mikrodetektor. Zapis
cyfrowy może być wtórnie przedstawiony w postaci radiogramu, jeśli wartości liczbowej poszczególnego piksela przypisze się odpowiedni stopień szarości [1].
Równolegle powstały również skanery umożliwiające
przetwarzanie obrazu analogowego zapisanego na błonie
rentgenowskiej w obraz cyfrowy w formatach np. TIFF czy
JPG. Opracowano aplikacje umożliwiające obróbkę tych
obrazów. Tak powstała forma komputerowej obróbki zdjęć
rentgenowskich zapisanych na błonach – digitalizacja radiogramów. Metody radiograficzne w badaniach nieniszczących
po okresie pewnej stagnacji odzyskują swoje miejsce. Instytuty naukowe i laboratoria rentgenowskie znaczących firm w
ostatnich latach intensywnie pracują nad udoskonalaniem
metod rentgenowskich, wykorzystując najnowsze zdobycze
techniki komputerowej.

Rys. 5. Aplikacja aRTist opracowana przez Instytut BAM z Berlina
do symulacji badań rentgenowskich
Fig. 5. The ‘aRTist’ application developed by the BAM Institute, Berlin, for X-ray survey simulation
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Projekt FilmFree
W 2004 r. powstał projekt finansowany z funduszy Unii
Europejskiej pod nazwą FILMFREE (http://www.filmfree.
eu.com). W skład konsorcjum tego programu wchodzi 36 firm
europejskich. Członkowie konsorcjum to dostawcy sprzętu do badań nieniszczących wysokiej technologii oraz małe
i średnie przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie badań
nieniszczących na podstawowym poziomie technologicznym.
W projekcie uczestniczy także kilka stowarzyszeń krajowych
(m.in. Helenie NDT oraz Bulgarian Welding Society) i sześć
światowych wiodących Europejskich Instytutów Badawczych,
które mają znaczne umiejętności i doświadczenie w dziedzinie badań nieniszczących, tj. TWI, CEA, BAM, Casting
Technology International, Politechnika Sofijska (TUS) oraz
Politechnika Szczecińska. W projekcie tym Polskę reprezentują: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, WSK
Mielec i firma Technic-Control Sp. z o.o. ze Szczecina (http://
www.technic-control.pl – akredytowane przez PCA wg EN
17025:2005 Laboratorium Badań Nieniszczących).
Celem projektu FilmFree jest dokonanie znaczącego
postępu technologicznego, który przeniesie sektor cyfrowej
radiografii przemysłowej w nową erę w celu skutecznego zastąpienia błony rentgenowskiej jako środka detekcji. Projekt
będzie przemysłowym odpowiednikiem przejścia z aparatu
fotograficznego z błoną filmową na aparaty fotograficzne cyfrowe. Firmy świadczące usługi w zakresie badań nieniszczących znajdujące się na niższym poziomie technologicznym to
głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Mogą one odegrać
w rozwoju radiografii „bezbłonowej” kluczową rolę i w rezultacie uzyskać pewną przewagę technologiczną w dalszym
rozwoju metod radiograficznych zarówno w Europie, jak
i na świecie. Generalnie firmy te dostarczają pracochłonnych
usług kontrolnych tradycyjnym gałęziom przemysłu. Mogą
one dodatkowo uzyskać potencjalne korzyści z radiografii
cyfrowej dzięki dostępowi do sektorów o większej wartości
dodanej, takich jak: petrochemiczny, naftowy czy gazowy.
Sektory te zgłaszają zainteresowanie radiografią cyfrową,
zwłaszcza jej zastosowaniem w ocenie zjawisk korozyjnych
instalacji przesyłowych. Wartość naukowa i techniczna projektu jest innowacyjna i ambitna. Konsorcjum przedsiębiorstw,
realizując ten projekt proponuje prowadzenie działań w kierunku rozwoju nowej generacji systemów radiografii cyfrowej
w celu spełnienia ostrych wymogów wykrywalności niezgodności materiałowych obowiązujących w przemysłach: naftowym, gazowym, petrochemicznym, kolejowym, lotniczym,
okrętowym, motoryzacyjnym oraz kosmicznym.
Udział w projekcie FilmFree małych i średnich przedsiębiorstw stwarza im niepowtarzalną szansę dostępu do rozbudowanych kluczowych technologii opracowywanych przez
uczestniczące w projekcie instytuty techniczne. Będą one mogły wejść na globalny rynek radiografii cyfrowej jako dostawcy
sprzętu lub firmy świadczące usługi w zakresie badań rtg na
wyższych poziomach technologicznych. Wymierne i możliwe
do zweryfikowania cele techniczne projektu są następujące:
– Opracowanie nowych bezpośrednich i skomputeryzowanych cyfrowych technik rentgenowskich i radiografii
gamma, takich jak: radiografia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem defektoskopów z mikroogniskiem, przemysłowa tomografia komputerowa lub nowatorskie techniki radiograficzne nie używane obecnie w radiografii przemysłowej,
oparte nazjawisku rozpraszania Comptona, umożliwiające
wykrywanie niezgodności podpowierzchniowych i w głębi
materiału z tworzyw sztucznych (polimerów) oraz materiałów
kompozytowych.
– Opracowanie modeli teoretycznych w postaci programów
symulujących przemysłowe techniki radiograficzne. Umożli-
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wiają one symulację prześwietlania promieniami X lub gamma
różnych materiałów o różnych kształtach, z różnego rodzaju
zamodelowanymi wadami wewnętrznymi w celu odpowiedniego doboru parametrów ekspozycji dla zaplanowanej techniki
badania. Na uwagę zasługuje aplikacja „aRTist” opracowana
przez Instytut BAM z Berlina (rys. 5). Symulacja wykonana za
pomocą tej aplikacji uwzględnia nie tylko podstawowe parametry ekspozycji, jak: odległość „źródło – błona”, energia promieniowania, rodzaj detektora promieniowania, czas ekspozycji, ale również promieniowanie rozproszone. Obiekt badania
modeluje się przy użyciu programów CAD [2].
– Opracowanie oprogramowania do automatycznego
rozpoznawania niezgodności spawalniczych w złączach,
z uwzględnieniem rodzaju niezgodności, ich wartości geometrycznych i na ich podstawie zakwalifikowanie złącza do
odpowiedniego poziomu jakości zgodnie z normą EN ISO
5817. Innowacja tego rozwiązania polega na opracowaniu
algorytmów sztucznego inteligentnego eksperta oceniającego jakość złączy spawanych. Obecnie praca radiologa – klasyfikatora sprowadza się do wizualnej analizy obrazu zarejestrowanego na radiogramie podświetlonym na negatoskopie.
Jest to ocena subiektywna i zależna w bardzo dużym stopniu od praktycznego doświadczenia radiologa, jego wzroku,
stanu psychofizycznego, jak również warunków panujących
w pomieszczeniu, w którym dokonywana jest ocena. Do klasyfikacji wad planowane jest wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i logiki rozmytej (ang. fuzzy logic). Bogata
biblioteka zgromadzonych, a następnie zdigitalizowanych
radiogramów z różnymi rodzajami niezgodności jest źródłem danych w procesie uczenia układów sztucznej inteligencji. Ważnym etapem jest proces ekstrakcji obiektów, które
mogą być potencjalnymi defektami. W procesie tym planuje
się zastosować metodę pośrednią polegającą na odjęciu od
obrazu pierwotnego obrazu idealnego złącza bez defektów.
Powstały w wyniku różnicowania obraz poddany zostanie
dalszej obróbce w celu eliminacji szumów, a następnie przeprowadzona zostanie jego segmentacja, umożliwiająca dalszą analizę wyselekcjonowanych obszarów obrazu pod kątem ich rodzajów i charakterystycznych parametrów umożliwiających ocenę ilościową. Obiekty zakwalifikowane jako
defekty poddane zostaną analizie pod względem ich przydatności w procesie klasyfikacji i te najbardziej reprezentatywne zostaną wykorzystane jako parametry wejściowe dla
algorytmu identyfikacji, a opracowana w aplikacji procedura
pozwoli porównać parametry wykrytych niezgodności z parametrami opisanymi w normach i zakwalifikować złącze do
odpowiedniej kategorii [3].

Podstawy cyfrowego
przetwarzania obrazów
Obraz jest jeszcze nie całkiem zbadaną unikatową formą danych, potocznie określaną „wszystko co widzi oko”.
W technice komputerowej wyróżniamy dwa podstawowe typy
obrazów: rastrowe i wektorowe [7].
Obraz wektorowy tworzony jest za pomocą wyrażeń matematycznych opisujących linie, elipsy, krzywe. Generują go
między innymi powszechnie stosowane aplikacje, takie jak:
CAD; 3D czy CorelDraw.
Obraz rastrowy powstaje w wyniku próbkowania i kwantowania sygnału wizyjnego. Wprowadzany jest do komputera za pomocą urządzeń takich jak: skanery, aparaty cyfrowe,
stacje robocze PhotoCD. Do jego obróbki wykorzystywane
są m.in. popularne aplikacje: CorelPhotoPaint, Photoshop,
ImageProPlus i wiele innych.

Rozdzielczość przestrzenna i rozdzielczość poziomów
jasności obrazu rastrowego zależą od typu próbkowania
i kwantowania. Liczba punktów zwanych pikselami przypadająca na jednostkę długości i szerokości skanowanego obrazu
określa jego rozdzielczość przestrzenną. Rozróżnia się:
– rozdzielczość skanowania (wejściową) definiowaną jako
gęstość punktów próbkowania informacji, przechwytywanej przez urządzenie, na określonej powierzchni – najczęściej piksel na cal (ppi) lub piksel na centymetr;
– rozdzielczość wyjściową (dpi) – liczbę punktów na cal definiującą gęstość znaków drukowanych w poziomie przez
naświetlarki i drukarki postscriptowe;
– rozdzielczość monitora definiowaną liczbą próbek dyskretnych obrazu, mierzoną w pionie i poziomie, które
mogą być na monitorze wyświetlane;
– rozdzielczość obrazu określaną jako całkowita liczba
punktów obrazu rastrowego;
– rozdzielczość optyczną – ilość faktycznych informacji,
które może próbkować system optyczny urządzenia;
– rozdzielczość interpolowaną – pozorną ilość informacji
uzyskiwanych przez skanery w procesie ich przechwytywania wspomaganego algorytmami programowymi lub
sprzętowymi, przy czym algorytmy interpolacji nie wprowadzają dodatkowych szczegółów.
W digitalizacji radiogramów i ogólnie w radiografii cyfrowej
wykorzystywaną w przetwarzaniu klasą obrazów są obrazy
monochromatyczne. To znaczy takie obrazy rastrowe, które
można przedstawić za pomocą funkcji J(x, y), przy czym x
i y oznaczają współrzędne punktu na obrazie, a J oznacza
jasność tego punktu, która może przyjmować wartości od
J = 0 (punkt czarny) do J = Jmax (punkt biały). Natomiast wartości pośrednie opisują różne odcienie szarości.
Analiza obrazu przez komputer może być dokonana tylko
wówczas, gdy jego postać analogowa zostanie przetworzona
na postać cyfrową. Dokonuje się tego przez dwuwymiarowe
próbkowanie i kwantyzację obrazu, między innymi za pomocą
skanera. Próbkowanie odbywa się przez pobieranie wartości
jasności w ściśle określonych miejscach powierzchni obrazu
(węzły siatki prostokątnej), następnie otrzymana funkcja jasności J(x,y) określana jest na płaszczyźnie dyskretnej za pomocą współrzędnych x = nTx i y = mTy, gdzie n i m są liczbami
całkowitymi, a Tx i Ty są odstępami próbkowania. Pobrana
wartość jasności każdego piksela jest ciągła i jako taka nie
może być zapamiętana przez urządzenie cyfrowe – komputer. W celu zapamiętania tej wartości w pamięci komputera
wartość pobranej jasności musi być kwantowana i zamieniona
w postać cyfrową. Kwantyzacja próbki polega na podzieleniu
całego zakresu jasności na przedziały i związanie z każdym
przedziałem odpowiadającej mu wartości dyskretnej. W rezultacie obraz prezentowany na monitorze składa się z pikseli, a
każdy z nich opisany jest przez współrzędne dyskretne x i y
oraz dyskretną jasność (stopień szarości).
Liczba przedziałów kwantyzacji decyduje o liczbie bitów
koniecznych do zapamiętania jasności (szarości) pojedynczego piksela. Dla obrazów monochromatycznych najczęściej wykorzystywaną porcją informacji jest jeden bajt, któremu
odpowiada n = 8 bitów. To oznacza, że może on zakodować
28 = 256 różnych wartości szarości [4].
Wykorzystywany w firmie Technic-Control w procesie
digitalizacji skaner próbkuje zdjęcie rentgenowskie z rozdzielczością 50 µm, wykonane w zakresie gęstości optycznej od 0,05 do 4,5, i tym samym spełnia wymagania klasy
DS dla skanerów wg normy EN-14096, a oprogramowanie
DR3000 firmy CIT (Computerised Information Technology
Ltd.) umożliwia zapis obrazów w 12-bitowej skali. Oznacza to, że każdy punkt obrazu (piksel) może przyjąć jedną
z 216 = 4096 wartości poziomów szarości.

Graficznym sposobem przedstawienia rozkładu stopni
szarości jest histogram, który określa, jak licznie występują
w obrazie punkty o różnych poziomach szarości. Rozkład
poziomów szarości (jasności) w wybranym przekroju obrazu
ilustruje profil liniowy lub zaawansowany profil liniowy, który
jest wynikowym profilem przekroju tła i przekroju wybranego obszaru analizy (rys. 6). Na przykładzie przedstawionego oryginalnego zdjęcia rentgenowskiego zilustrowano
podstawowe pojęcia charakteryzujące obraz w dziedzinie
przestrzennej – histogram i profil liniowy w przekroju wzorca
dwupręcikowego.
Z analizy histogramu można uzyskać wiele informacji
o analizowanym obrazie. Należy jednak pamiętać, że histogram zawiera jedynie informacje o częstościach występowania pikseli o określonych stopniach szarości, nie zawiera natomiast informacji o ich przestrzennym rozłożeniu. Operacje
na histogramie powodują zmianę jasności i kontrastu obrazu,
co może być przydatne w analizie ujawnionych na zdjęciu
rentgenowskim niezgodności.
Rozkład poziomów szarości w profilu liniowym wybranego
przekroju (w przykładzie jest to przekrój przez wzorzec dwupręcikowy) umożliwia ocenę nieostrości całkowitej. Do określenia nieostrości zgodnie z normą EN 462-5 należy przyjąć
pierwszą parę pręcików widoczną jako pojedynczy element.
Na profilu liniowym jest to pierwsza para ze zmienną intensywnością skali szarości (dolina krzywej skali szarości) mniejszą niż 20% (rys. 7). Podstawowa rozdzielczość przestrzenna
SR odpowiada wówczas połowie zmierzonej nieostrości.

Rys. 6. Ilustracja profilu liniowego: a – zdjęcie rentgenowskie spoiny
- oryginał; b – histogram; c – profil liniowy wzorca dwupręcikowego
Fig. 6. Illustration of a linear profile: a – X-ray photography of a weld
joint – original; b – histogram; c – linear profile of a double-pin standard

Rys. 7. Określenie nieostrości
na podstawie profilu liniowego
wzorca dwupręcikowego
Fig. 7. Determination of blurring based on the linear profile of a double-pin standard
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Rys. 8. Profil liniowy w przekroju niezgodności
Fig. 8. Linear profile in discrepancy cross-section

Rys. 9. Ilustracja działania filtrów dolnoprzepustowych i górnoprzepustowych (wyostrzenie, wygładzenie)
Fig. 9. Illustration of performance of low-pass and high pass filters
(sharpening; smoothing)

Rys. 10. Ilustracja działania operatorów Sobela i Robertsa
Fig. 10. Illustration of performance of Sobel and Roberts operators

Rys. 11. Detekcja krawędzi
metodą pierwszej i drugiej
pochodnej
Fig. 11. Detection of edges
by means of the first and second derivatives

Rys. 12. Macierz operatora Robertsa – gradient w czterech kierunkach
Fig. 12. Roberts’s operator matrix: gradient in four directions

Rys. 13. Macierz operatorów Sobela i Prewitta – gradient w dwóch
kierunkach
Fig. 13. Sobel and Prewitt operators’ matrix: gradient in two directions
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Profil liniowy poprowadzony przez przekrój niezgodności umożliwia również wyznaczenie jej wymiaru w linii profilu oraz określenie procentowego ubytku grubości materiału
w linii profilu spowodowanego niezgodnością (rys. 8). W tym
przykładzie szerokość niezgodności wynosi ok. 6 mm, a procentowy ubytek grubości materiału 28%.
Poza histogramem i profilem liniowym do analizy obrazów wykorzystuje się również operacje kontekstowe, które
pozwalają wydobyć z obrazu wiele informacji przydatnych
do dalszej oceny. Na operacje kontekstowe składają się filtry
dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe (rys. 9).
Filtr dolnoprzepustowy tłumi składowe widma sygnału
o dużej częstotliwości, a bez zmian pozostają składowe małej
częstotliwości. Zastosowanie tych filtrów polega głównie na
usuwaniu szumów i zakłóceń. Sposób ich działania polega na
wyznaczaniu wartości jednego piksela obrazu wynikowego na
podstawie obliczeń na wielu pikselach obrazu źródłowego, pochodzących z otoczenia wybranego piksela.
Filtry wykorzystuje się do:
– poprawy ostrości obrazu,
– usunięcia określonych wad obrazu,
– poprawy jakości technicznej obrazu przez wyostrzenie
lub wygładzanie.
Filtracja górnoprzepustowa natomiast wzmacnia szczegóły o dużej częstotliwości występujące w obrazie; ujemnym
skutkiem jest wzmocnienie szumów. Zasada przeprowadzania obliczeń jest podobna. Na obrazie wynikowym prawie wszystkie punkty należące do tła i wewnętrznej części
obrazu zostają wyzerowane (usunięte), a punkty należące
do krawędzi i granic pomiędzy obiektami i tłem zostają wyeksponowane i wzmocnione. Podstawowe własności operatorów gradientowych są następujące: pierwsza pochodna
obrazu może być wykorzystana do detekcji krawędzi oraz jej
kierunku, a punkt zmiany znaku drugiej pochodnej (miejsce
zerowe) obrazu można wykorzystać do wyznaczenia miejsca
występowania krawędzi.
Wadą operatorów gradientowych jest uwypuklenie zakłóceń impulsowych w obrazach, co może powodować pogorszenie jakości obrazu lub nawet detekcję fałszywej krawędzi. Najbardziej popularnymi operacjami krawędziowymi są
operatory Sobela, Robertsa (rys. 10), Prewitta oraz pseudooperatory Laplace’a.
Jednym z najprostszych sposobów detekcji krawędzi
jest wykorzystanie w tym celu pierwszej pochodnej funkcji
opisującej zmiany stopni szarości obrazu. Obraz krawędzi
otrzymujemy po zróżniczkowaniu sygnału, wykorzystując
odpowiedni próg detekcji podczas binaryzacji. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że dla bardziej rozmytych krawędzi maksimum pierwszej pochodnej ma niższą
wartość. Bardziej jednoznaczne wyniki daje zastosowanie
drugiej pochodnej. W tym przypadku krawędź odpowiada
wprost miejscu zerowemu drugiej pochodnej. Na obrazie
komputerowym trudno jest wyznaczyć pochodną. Jednakże
wystarczająco dobrym przybliżeniem pochodnej są lokalne
gradienty (rys. 11).
Operatory Sobela, Robertsa i Prewitta są prostymi operatorami do wykrywania krawędzi poziomych, pionowych
i skośnych. Wszystkie widzą krawędź jako maksimum gradientu – wykrywają nagłą zmianę intensywności. Operator
Robertsa jest dość wrażliwy na szum. Jest to spowodowane
tym, że bierze on pod uwagę jasności jedynie pojedynczych
pikseli. Jest bardzo popularny ze względu na swoją prostotę i
szybkość obliczeniową. O wiele mniej wrażliwy na szum jest
operator Sobela, ale wyznaczone za jego pomocą krawędzie
nie są precyzyjnie zlokalizowane i mają różną intensywność.
Identycznie jak operator Sobela działa operator Prewitta
– różnica polega na użyciu innych macierzy do obliczania

gradientu. Operator Robertsa bazuje na macierzy 3 x 3 i wyznacza gradient w czterech różnych kierunkach: 00, 450, 900
i 1350 (rys. 12).
Operatory Sobela i Prewitta są oparte również na macierzy 3x3, ale gradient wyznaczany jest w dwóch kierunkach 00
i 900 (rys. 13).
W przypadku operatora Laplace’a przyjmuje się, że maksimum gradientu odpowiada zwykle zerowaniu drugiej pochodnej. W pobliżu krawędzi laplasjan osiąga wartości ekstremalne. Jest bardzo wrażliwy na szum. Na obrazach tego
typu krawędzie rozdzielają obszary ujemne i dodatnie. Obraz
krawędzi powstaje przez zlokalizowanie pikseli leżących na
przejściu laplasjanu przez wartość zero. Detekcję takich pikseli można wykonać metodą szukania pikseli o przeciwnych
znakach. Piksel, który ma mniejszą wartość bezwzględną laplasjanu, jest uznawany za krawędź.
Laplasjan jest izotropowym operatorem różniczkowym
drugiego stopnia. Jego przybliżeniem w przypadku dyskretnego obrazu będzie, analogicznie jak dla wcześniej opisanych gradientów, suma różnic wartości poszczególnych
punktów i punktu centralnego. Ponieważ różnica jest obliczana dla czterech kierunków, to przy zapisie odpowiedniej
macierzy punkt centralny musi być pomnożony przez cztery.
Taki zapis nie jest w istocie izotropowy, gdyż wyraźnie uprzywilejowany jest kierunek pionowy i poziomy, ale można to poprawić przez uwzględnienie pozostałych czterech kierunków.
Wówczas punkt centralny macierzy z wartości -4 zmienia się
na wartość -8 (rys. 14). W jakim stopniu przedstawione operatory zostaną wykorzystane w praktyce przy analizie rentgenowskich obrazów cyfrowych, zależy od doświadczenia inspektora dokonującego analizy. Ważne jest, aby uświadomić
sobie, na czym polegają różnice między tymi operatorami, a
jaki uzyskujemy efekt końcowy po ich zastosowaniu. Na tym
samym zdjęciu złącza spawanego zilustrowano działanie poszczególnych operatorów i różnice między innymi. Mogą one
być przydatne przy wyznaczaniu kształtów kontrolowanych
części maszyn, odlewów, czy podczas analizy konturów niezgodności spawalniczych [7].
Dodatkowo poza wymienionymi operatorami aplikacje do
obróbki obrazów cyfrowych umożliwiają lokalne działanie na
kontraście przez wyostrzanie lub wyrównywanie (rys. 15).

Digitalizacja radiogramów
– ocena z ekranu
Digitalizacja radiogramów jest nie tylko przetworzeniem
analogowego obrazu z błony rentgenowskiej w obraz cyfrowy, ale umożliwia też:
– zarządzanie projektami, na których wykonywane są badania rentgenowskie,
– ocenę i raportowanie,
– dystrybucję wewnętrzną w ramach organizacji laboratorium
oraz zewnętrzną poprzez globalną sieć (teleradiologia),
– archiwizowanie połączone z systemem wyszukiwania archiwalnych zdjęć z danego projektu,
– edukację poprzez tworzenie zestawów przykładowych
badań i referencyjnych opisów.
W laboratorium badań nieniszczących firmy TechnicControl Sp. z o.o. od trzech lat pracuje system do digitalizacji
radiogramów DR3000 angielskiej firmy Computerised Information Technology Ltd (rys. 16).
Podstawowymi elementami tego systemu są:
– skaner klasy DS umożliwiający skanowanie zdjęć rentgenowskich o wymiarach od 50x100 mm do 360x450 mm
oraz filmy z rolki do długości 5 metrów, w zakresie rozdzielczości od 50 do 450 mikronów i w zakresie gęstości
optycznej od 0,05 do 4,50;
– monitor diagnostyczny 21-calowy o rozdzielczości
2650x2048 – monochromatyczny;
– komputer z systemem operacyjnym Windows NT/XP/
2000 i pamięcią RAM minimum 1 GB, wyposażony w dysk
HDD podzielony na 12 partycji, dysk DVD-RAM, DVDCD oraz kartę graficzną Real Vision MD5 i kartę SCSI
– Adapter AHA2940U;
– software CIT/DR-3000 umożliwiający zarządzanie cyfrowymi radiogramami oraz ich obróbkę.
Na klasyczne badania metodą rentgenowską składają
się następujące czynności:
– naświetlenie obiektu badania promieniami Roentgena,
– zarejestrowanie utajonego obrazu na błonie rentgenowskiej,
– obróbka fotochemiczna błony rentgenowskiej,
– utrwalenie obrazu na radiogramie.

Rys. 14. Ilustracja działania operatorów Laplace’a
Fig. 14. Illustration of performance of Laplace’s operators

Rys. 15. Operacje lokalne wyrównujące i wyostrzające kontrast
Fig. 15. Local operations which equalise and sharpen the contrast

Rys. 16. Stanowisko digitalizacji radiogramów DR3000 – CIT
Fig. 16. DR3000 radiogram digitisation station: CIT
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Rys. 17. Ocena radiogramu na negatoskopie
Fig. 17. Evaluation of a radiogram using the negatoscope

Rys. 18. System nadaje prawa użytkownikowi i żąda ich potwierdzenia przy logowaniu
Fig. 18. The system grants rights to users and asks for confirmation
at logon

Rys. 19. Konfiguracja
systemu definiowania
profilu projektu
Fig. 19. Configuration
of design profile definition system

Rys. 20. Szczegółowy opis profilu obiektu
kontroli z wyszczególnieniem części obiektów, spawaczy, procesorów i poziomów
jakości.
Możliwość
dołączania rysunków
Fig. 20. Detailed description of inspection
object profile with
specification of parts
of the site, welders,
processors, and quality levels. Option to
attach drawings
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Ocena radiogramu podświetlonego światłem negatoskopu zostaje przerwana „na wejściu radiogramu na negatoskop”. Radiogram kierowany jest do skanera i po procesie
digitalizacji trafia w formie cyfrowej do komputera, gdzie
podlega dalszej ocenie i obróbce. W ten sposób zostaje zastąpiona ocena „z negatoskopu” oceną „z ekranu monitora”
(rys. 17).
Proces digitalizacji jest to przemyślany system kompleksowego zarządzania metodą rentgenowską, dlatego przed
wdrożeniem tego systemu należy dokładnie przeanalizować
cały proces technologiczny badania rentgenowskiego od
przyjęcia zlecenia do wystawienia raportu z badań. Jest to
bardzo istotne, ponieważ proces digitalizacji nie sprowadza
się tylko do wytworzenia radiogramu w formie cyfrowej. System do wytworzonego radiogramu cyfrowego dopisuje informacje o obiekcie badania, informacje o częściach badanego
obiektu, zastosowanej technice rentgenowskiej, ocenie niezgodności i poziomach akceptacji oraz personelu zaangażowanym w proces badania. Jest to połączenie obrazu z kompletną ewidencją badań metodą RT. Informacje te nie tworzą
bazy danych, lecz są zapisywane w kodowanych plikach
tekstowych integralnie związanych z obrazem. Uszkodzenie
któregokolwiek pliku jest sygnałem dla systemu, że zdjęcie
nie jest oryginałem.
System zabezpieczony jest przed osobami niepowołanymi hasłami, podpisami elektronicznymi i kodami dostępu.
Wśród użytkowników systemu wyróżnione są następujące
funkcje: administrator, operator, supervisor, f-inspektor,
s-inspektor, audytor (rys. 18).
O tym czy wszystkie, czy tylko wybrane funkcje zostaną zaadaptowane, decyduje administrator systemu. Sprawdzonym rozwiązaniem jest rozdzielenie praw – inspektor ma
prawo tylko do skanowania radiogramów i zapisywania ich
obrazów cyfrowych w katalogu podręcznym (PendingStack),
supervisor ma prawo do obróbki obrazów, oceny, autoryzacji, raportowania i archiwizowania, administrator zarządza
aplikacją i konfiguruje ją do organizacji laboratorium, przydziela uprawnienia innym użytkownikom, opracowuje techniki rentgenowskie i profile produktu. Audytor natomiast ma
prawo tylko do przeglądania obrazów cyfrowych, przypisanych tym obrazom informacji oraz do wnoszenia w specjalnie
wydzielonych polach swoich komentarzy, które natychmiast
po zatwierdzeniu przez audytora zostają na stałe przypisane danemu obrazowi. Rola audytora najczęściej zarezerwowana jest dla inspektora zewnętrznego nadzoru technicznego (inspektora UDT czy okrętowego towarzystwa klasyfikacyjnego). Pierwszy etap – etap przygotowawczy (etap
administratora) jest bardzo ważny (rys. 19). Na tym etapie
rozstrzyga się, jakie informacje i w jakiej formie przypisane
zostaną do konkretnego obrazu rentgenowskiego oraz kto
uczestniczy w procesie digitalizacji i oceny radiogramów.
Aplikacja w tym miejscu jest bardzo elastyczna i zostawia
dość dużo swobody administratorowi. Należy zdefiniować,
w jaki sposób będzie opisywany obiekt badania.
Dodatkowo do każdego profilu projektu można zdefiniować (rys. 20):
– części składowe z ich rysunkami w formacie *.dwg (AutoCad) wchodzące w zakres tego projektu,
– procesy spawalnicze stosowane w tym projekcie,
– zespół spawaczy zatrudnionych w tym projekcie,
– wymagane poziomy jakości.
Następnie należy do danego obiektu przyporządkować
możliwe do zastosowania techniki rentgenowskie. Oczywiście muszą być one zgodne z obowiązującym normami EN444 lub EN-1435 (rys. 21). W ten sposób wypełniamy zadanie treścią, która jest istotna dla projektu i procesu kontroli
rentgenowskiej. Treścią, która następnie będzie przypisana

Rys. 21. Definiowanie techniki rentgenowskiej
Fig. 21. Definition of X-ray technology

Rys. 22. Schemat blokowy digitalizacji radiogramów
Fig. 22. Block diagram of radiogram digitisation

poszczególnym zdjęciom wykonywanym w danym projekcie,
danej części projektu, spawanej daną techniką przez określonego spawacza itp. Dane te uzupełnione są badaną grubością detalu i materiałem, z którego jest on wykonany. Przy
zdjęciu powstaje pełna ewidencja badań.
Popełniony na tym etapie błąd jest w zasadzie nie do
naprawienia w trakcie realizacji projektu. W czasie pracy
z obrazem cyfrowym prześwietlonego obiektu możemy uzupełniać dane zarówno w istniejącym profilu produktu (product
information), np. wpisując nr serii, nr sekcji części, kod mistrza spawalniczego itp., jak również w profilu techniki (radiographic technique), podając: zastosowane napięcie na
lampie rtg lub aktywność źródła, czas ekspozycji, odległość
źródło–błona itp., ale tylko w ramach ustalonych wcześniej
reguł. Zmiana reguł w realizowanym już projekcie wymaga
powtórzenia całego procesu rejestracji radiogramów cyfrowych, ich oceny i autoryzacji. Proces digitalizacji radiogramów doskonale wkomponowuje się w technologiczny proces
metody rentgenowskiej i nie powoduje w zasadzie żadnych
zaburzeń w organizacji pracy laboratorium (rys. 22).
Zastąpienie błony rentgenowskiej luminoforowymi płytami obrazowymi (IP – Image Plate) wprowadza proces badania metodą rentgenowską w nowy obszar technologiczny – w

obszar radiografii obliczeniowej (CR
– Computed Radiography), czasami potocznie nazywanej radiografią komputerową (rys. 23). Będąca
obecnie w sprzedaży płyta obrazowa
giętka ma grubość ok. 200 µm. Obok
płyt giętkich oferowane są również
kasety stałe z płytami obrazowymi
uzupełnionymi filtrami ołowianymi
wzmacniającymi obraz i zabezpieczającymi przed promieniowaniem
rozproszonym [1].
Typowy cykl digitalizacji radiogramów składa się z pięciu kroków:
1. wczytanie profilu produktu;
2. weryfikacja techniki RT;
3. skanowanie radiogramu;
4. analiza i obróbka radiogramu
cyfrowego;
5. zapis obrazu do zbioru tymczasowego (PendingStack) lub autoryzacja zakończona zapisem
do zbioru podstawowego.
Oddzielnym elementem systemu jest archiwizacja zbiorów radiogramów z przypisanymi im informacjami dotyczącymi profilu projektu,
technik RT, opisami niezgodności
i wieloma innymi informacjami.
Najważniejszym etapem w cyklu digitalizacji jest analiza
i obróbka cyfrowego radiogramu – jest to po prostu ocena z
ekranu. Aplikacja umożliwia obróbkę obrazu za pomocą opisanych wyżej narzędzi wykorzystujących operatory graficzne,
histogramy, profile liniowe i operatory polepszające kontrast.
Należy ponownie zaznaczyć, że wszystkie operacje
na obrazie cyfrowego radiogramu prowadzone są tylko
i wyłącznie w celu poprawy warunków jego oceny. Nie
powodują one zmian oryginału.

Rys. 23. Budowa płyty obrazowej (IP)
Fig. 23. Design of an image plate (IP)
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Rys. 24. Podstawowy ekran umożliwiający obróbkę cyfrową radiogramów
Fig. 24. Base screen for radiogram digital processing

Rys. 25. Narzędzie R0I – umożliwia
wycinanie fragmentów obrazu do
dalszej obróbki
Fig. 25. R0I tool for cutting out fragments of image for further processing

Rys. 26. Narzędzia – lampa elektroniczna i elektroniczne markery
do opisu
Fig. 26. Tools: electronic tube and electronic markers for descriptions

Rys. 27. Raport roboczy – z oceną radiogramów. Bardzo przydatny
przy planowaniu naprawy
Fig. 27. Working report with radiogram evaluation. Very useful in
repair planning
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Oko ludzkie wspomagane jest różnymi narzędziami, którymi dysponuje aplikacja, umożliwiającymi bardziej obiektywną i dokładną ocenę (rys. 24). Do dyspozycji są: narzędzia
umożliwiające obrót o dowolny kąt we wszystkich możliwych
kierunkach, narzędzia ROI umożliwiające analizę wyciętych
fragmentów obrazu, narzędzia umożliwiające dokładne pomiary liniowe i kątowe oraz pomiary gęstości optycznej w
obszarach wyznaczonych wskaźnikiem myszki (rys. 25).
Elektroniczne markery umożliwiają opisywanie ujawnionych
niezgodności spawalniczych bezpośrednio na radiogramie.
Opisane narzędzia ułatwiają podjęcie decyzji i jej należyte
udokumentowanie. Możliwość sporządzenia bezpośrednio
po ocenie tzw. raportu roboczego (rys. 26, 27) usprawnia wymianę informacji w relacji laboratorium badań nieniszczących
– wykonawca konstrukcji. Szczególnie jest to istotne przy
planowaniu i prowadzeniu naprawy. Wszystkie te operacje
można przeprowadzać na obrazach cyfrowych zapisywanych
w zbiorach tymczasowych. Przypisane obrazom informacje
mogą być na tym etapie weryfikowane i poprawiane.
Do działania na zbiorach tymczasowych uprawniony jest
zazwyczaj najniższy szczebel w hierarchii użytkowników. Dopiero autoryzacja wykonana przez supervisora (rys. 28) „na
sztywno” wiąże wszystkie informacje z obrazem cyfrowym
i zapisuje je razem z obrazem w katalogach charakterystycznych dla danych projektów. Dopiero z tego poziomu możliwe
jest archiwizowanie w ściśle określonym systemie umożliwiającym następnie szybkie wyszukiwanie wskazanych zdjęć ze
zbiorów archiwalnych. Supervisor na etapie autoryzacji weryfikuje ocenę i wszystkie przypisane obrazowi informacje.
Przy podejmowaniu decyzji może korzystać z dodatkowych
narzędzi, takich jak zdefiniowane katalogi:
– niezgodności spawalniczych,
– spawaczy,
– procesów spawalniczych.
Na tym etapie możliwe jest wnoszenie dodatkowych informacji dotyczących zakresu badania, długości badanego
odcinka, długości odcinka ocenianego. Możliwe jest również
wnoszenie własnych komentarzy i uwag. Dodatkowo może
on również na tym etapie sporządzać raport z oceny (rys.
29). Korzystając z elektronicznych pomocy typu linijki, wzorce średnic i powierzchni Flaw Gauge, można precyzyjnie
określać wymiary niezgodności oraz ich lokalizację na radiogramie definiowaną współrzędnymi płaskiego układu współrzędnych. Wszystkie te informacje są dostępne przy przeglądaniu autoryzowanych zdjęć przez audytora.

Digitalizacja radiogramów
– pomiar ubytków korozyjnych
W funkcjach pomiarowych aplikacja DR3000 obok operacji typu: kalibracja długości, kalibracja gęstości optycznej,
profil liniowy i zaawansowany profil liniowy, histogram, pomiar długości, zawiera bardzo użyteczne narzędzie – pomiar
grubości rur i płyt na podstawie wykonanego zdjęcia rentgenowskiego.
Do wyznaczania grubości ścianek rur (również izolowanych – bez konieczności demontażu izolacji) wykorzystywana jest metoda radiografii profilowej lub tangensowej, a do
wyznaczania ubytków korozyjnych na płytach metoda przenikanej grubości materiału. W obu przypadkach stosowana jest
technika prześwietlania prostopadłego (rys. 12 wg PN-EN
1435 dla rur i rys. 1 wg PN-EN 1435 dla elementów płaskich).
Należy zaznaczyć, że w przypadku badania zjawisk korozyjnych na podstawie radiogramów cyfrowych najważniejszy
w procesie jest etap ekspozycji. Wymagana jest wtedy dyscy-

plina technologiczna. Geometria naświetlania ma decydujący
wpływ na dokładność pomiaru (rys. 30). W radiografii profilowej ważne jest, aby oś główna wiązki promieniowania leżała
w jednej z płaszczyzn symetrii (pionowej) rury i jednocześnie
była prostopadła do drugiej płaszczyzny symetrii (poziomej)
rury. Detektor promieniowania (błona rentgenowska w kasecie lub płyta obrazowa) musi być umieszczony prostopadle
do osi głównej wiązki promieniowania. Precyzyjnego wyznaczenia i odnotowania wymaga również odległość źródło – detektor. Jeżeli ocenie podlega grubość rury izolowanej, należy
zawsze wykonać dwie ekspozycje (kierunki naświetlania co
900) w celu określenia ułożenia rury w izolacji. Niecentryczne ułożenie rury wymaga korekty wielkości geometrycznych
wprowadzanych jako wejściowe do obliczeń. Metoda radiografii profilowej znajduje zastosowanie do badania grubości
rur o średnicach zewnętrznych nie większych niż 150 mm
i grubości ścianki nie większej niż 8 mm. W pozostałych przypadkach należy stosować metodę radiografii tangensowej,
która różni się tym, że oś główna wiązki promieniowania jest
prostopadła do poziomej płaszczyzny symetrii rury i styczna
do zewnętrznej powierzchni rury.
W zasadzie nie ma specjalnych wytycznych co do źródeł
promieniowania. Możliwe jest stosowanie zarówno aparatów
rentgenowskich, jak również defektoskopów izotopowych.
Problem polega na tym, aby uzyskać w miarę wyraźne – nierozmyte krawędzie zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Należy znaleźć kompromis pomiędzy wymiarem źródła promieniowania, czasem ekspozycji a energią promieniowania.
Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy małym źródle promieniowania, krótkim czasie ekspozycji i dużej energii promieniowania. Gęstość optyczna w odróżnieniu od badania spoin
w tym przypadku jest wielkością wtórną, ważne jest, aby uzyskać obraz zarysowanych nierozmytych krawędzi – wykrywalnych za pomocą profilu liniowego. Lepsze rezultaty uzyskuje
się przy stosowaniu defektoskopów izotopowych ze źródłem
Ytb, Se75, Ir192, Co60. Zastosowanie aparatów rentgenowskich ograniczone jest do wymiarów źródła 2,5x2,5 i energii
promieniowania do 300 kV [5].
Przy doborze źródła promieniowania (ściślej energii
promieniowania) należy uwzględnić tzw. grubość krytyczną
(rys. 31). Jest to największa grubość, przez którą przechodzi cząstka promieniowania rentgenowskiego. W niektórych
przypadkach grubość krytyczna wyklucza zastosowanie aparatu rentgenowskiego i może ograniczyć stosowanie źródeł
izotopowych (Ir192 – Pkmax = 80 mm, a Co60 – Pkmax = 180
mm). Jeżeli w rurze znajduje się medium, należy również
przy określaniu warunków ekspozycji uwzględnić współczynnik osłabienia promieniowania [5].
Przy dokonywaniu pomiarów liniowych – pomiarów grubości na podstawie cyfrowego obrazu rentgenowskiego ważna jest wcześniejsza kalibracja, tzn. przypisanie określonej
liczbie pikseli obrazu określonej znanej wielkości liniowej długości. Do tego celu można wykorzystać wzorce pręcikowe
– odległość między pręcikami wynosi 5 mm; można posłużyć
się znaną wielkością średnicy zewnętrznej rury. Można również zastosować specjalny przyrząd Gamma Gauge, który
w obrazie rentgenowskim przedstawia podziałkę liniową, którą można wykorzystać do kalibracji (rys. 32) [5].
Wszystkie te aspekty muszą być uwzględnione w procedurze badania ubytków korozyjnych łącznie z walidacją tej
metody. Przy badaniu grubości ścianek rur, jeżeli zdjęcie rentgenowskie ma wymaganą jakość, tzn. wyraźnie rysują się krawędzie zewnętrzne, można do kalibracji wykorzystać średnicę
zewnętrzną rury. Bardzo pomocny w tym zakresie jest profil
liniowy. Procedura kalibracji jest bardzo prosta (rys. 33).
Znacznik – przerywana linia pionowa (lewa zewnętrzna
krawędź rury) i ciągła linia pionowa (prawa zewnętrzna kra-

Rys. 28. Narzędzie do automatyzacji radiogramów umożliwia ocenę
i zapis informacji istotnych: spawacz, proces, przypis oceny, poziom
jakości i inne uwagi
Fig. 28. Radiogram automation tool for evaluation and making records of essential information, such as e.g.: welder; process; allocation
of mark; quality level, and other comments

Rys. 29. Przy tworzeniu raportu inspektora dostępne są narzędzia
typu linijka elektryczna, katalogi niezgodności, układy współrzędnych
Fig. 29. When creating a report, the inspector may use tools such as
e.g. electric ruler; files of discrepancies; co-ordinate systems, etc.

Rys. 30. Zależności geometryczne przy
wyznaczaniu grubości rury metodą radiografii profilowej
Fig. 30. Geometrical relationships in determination of pipe thickness by means of
profile radiography

Rys. 31. Grubość krytyczna
Fig. 31. Critical thickness
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Rys. 32. Przyrząd Gamma Gauge – wykorzystanie do kalibracji długości
Fig. 32. Gamma Gauge device used for length calibration

Rys. 35. Mapa zmian grubości płyty
Fig. 35. Plate thickness change chart

Rys. 33. Kalibracja na podstawie średnicy zewnętrznej rury z wykorzystaniem profilu liniowego
Fig. 33. Calibration based on pipe external diameter value with the
use of linear profile

Rys. 34. Promiar grubości rury z radiogramu cyfrowego
Fig. 34. Measurement of pipe thickness based on digital radiogram

wędź rury) ustawiamy w pozycjach stycznych do linii profilu
liniowego prowadzonego prostopadle do krawędzi rury. Tak
wyznaczonemu odcinkowi przypisujemy znaną średnicę zewnętrzną rury, tzn. wielkości liniowej 546 pikseli przypisujemy jak w przytoczonym przykładzie wartość 20,6 mm.
Wówczas wystarczy ustawić pozycję punktu startowego
pomiarów i system automatycznie uruchamia pomiar grubości ścianki rury na podstawie analizy profilu liniowego poprowadzonego tylko przez jedną ściankę rury (rys. 34). Po pomiarze istnieje możliwość wygenerowania raportu z pomiaru.
Na tej samej zasadzie prowadzi się pomiar wykorzystujący
geometrię metody tangensowej.
Dla zaprezentowanej w artykule próbki – rury o średnicy zewnętrznej Dz = 26,6 mm i grubości ścianki w = 2,7 mm
przedstawiono w tablicy I wyniki pomiarów dokonane dwiema
metodami nieniszczącymi: pomiaru grubości metodą ultradźwiękową i pomiaru grubości metodą radiografii profilowej.
Zbieżność wyników pretenduje tę metodę do pełnego wdrożenia i stosowania w badaniu zjawisk korozyjnych. Oczywiście nadal należy kontynuować prace zmierzające do pełnej
walidacji metody.
Przy metodzie przenikanej grubości – pomiarze ubytków
korozyjnych płyt – poszczególnym obszarom stopni szarości przypisujemy znane grubości np. wzorca schodkowego oraz kolory, które będą daną grubość reprezentować.
W efekcie otrzymujemy mapę ubytków korozyjnych badanego elementu (rys. 35).

Tablica I. Zestawienie wyników pomiaru grubości rury – metodą ultradźwiękowego pomiaru i metodą radiografii profilowej
Table I. Summary of pipe thickness measurement results: measurement by means of ultrasonic method and profile radiography method

Wnioski
Digitalizacja radiogramów otwiera nową erę metody
rentgenowskiej w diagnostyce technicznej. Jest to początek ogromnych możliwości, jakie przynosi komputeryzacja.
Poza przedstawionym w artykule systemem digitalizacji
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radiogramów DR3000 firmy CIT (Computerised Information
Technology LTD, Milton Keynes, United Kingdom) istnieją
systemy: DYNAMIX HR firmy Fuji; INDUSTREX ACR 2000
firmy Kodak oraz RHYTHM firmy GE. Wszystkie one oparte

są na skali 12-bitowej – tzn. że każdy piksel obrazu może
być przedstawiony w 4096 stopniach szarości. Decyzja
o wyborze systemu musi być poprzedzona analizą celów.
Ważne jest, aby system poza transformacją radiogramu
klasycznego na obraz cyfrowy umożliwiał również pełną
ewidencję badań metodą rentgenowską, pozwalającą na
prowadzenie różnego rodzaju analiz jakościowych.
Wydaje się, że „digitalizacja radiogramów jest pierwszym krokiem w kierunku radiografii cyfrowej”. Algorytm
postępowania z radiogramem od momentu jego skanowania (zamiany na obraz rastrowy) jest dokładnie taki sam jak
postępowanie z obrazem otrzymanym z płyty obrazowej
IP czy z obrazem zarejestrowanym przez detektor promieniowania, z którego bezpośrednio jest on przesyłany do
komputera. Teza ta jest słuszna również z tego powodu,
że digitalizacja radiogramów wymusza pewne zmiany w
organizacji laboratorium, ułatwiając w następstwie przejście na nowoczesne techniki radiografii cyfrowej. Pomimo
wysokich kosztów wdrożenia system digitalizacji radiogramów przynosi jednak korzyści:
1.	Archiwizacja na nośnikach cyfrowych pozwala zachować
obraz w niezmienionej postaci w odróżnieniu od „starzejących” się radiogramów, umożliwia wykonywanie dowolnej liczby kopii jednakowej jakości w dowolnym czasie,
a także umożliwia w ramach systemu archiwizacji sprawne wyszukiwanie interesujących nas obrazów z pełnym
zasobem informacji przypisanych danemu obrazowi.

2. Ułatwiona ocena obrazów dzięki stosowaniu wygodnych narzędzi elektronicznych umożliwiających dokładny pomiar wielkości charakterystycznych niezgodności. Ocena z subiektywnej staje się bardziej obiektywna, jest bardziej ilościowa.
3. Wzbogacanie raportu z badań rentgenowskich przez
dołączenie płyty CD ze zbiorem radiogramów w formie
cyfrowej.
4. Możliwość automatycznej oceny radiogramów dzięki
wykorzystaniu sztucznej inteligencji, możliwości zastosowania systemów eksperckich.
5.	Teleradiologia – diagnozowanie i dystrybucja za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem sieci globalnej poprzez udostępnienie zasobów na serwerze
laboratorium – kontrolowany dostęp do zasobów.
6. Unowocześnienie szkolenia. Możliwość stworzenia systemu egzaminowania personelu na podstawie oceny
z monitora.
7. Możliwość tworzenia modeli trójwymiarowych – rekonstrukcja na bazie wymiarów charakterystycznych.
8. Możliwość wykorzystania metod radiograficznych
w badaniu zjawisk korozyjnych. Szczególne przeznaczenie to monitoring zjawisk korozyjnych systemów
rurowych w rafineriach, petrochemiach, elektrowniach,
zakładach chemicznych – bez konieczności demontażu izolacji rur.
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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 karier 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.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu od 1 do
4 stron 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. 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. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w Przeglądzie Spawalnictwa – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu 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. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajduje się na stronie www.pspaw.ps.pl

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na okres
pół roku lub roku. W  celu zamówienia czasopisma należy wysłać
do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach polecenia przelewu dostępnych
w urzędach pocztowych, bankach, lub na stronie internetowej
www.pspaw.ps.pl. Wpłaty należy przesłać na konto:
Redakcja Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax 0-12 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel. 0-41 368 36 20, fax 0-41 345 15 71
RUCH – Infolinia : 0-804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo
Przegląd Spawalnictwa
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96 zł
rocznie		                                          192 zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja Przegląd Spawalnictwa
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl
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KEMPPI PRO EVOLUTION TO:
Jedno urządzenie do wielu zadań
t Duży wybór paneli sterowania
t MIG/MAG, MIG Puls, TIG i MMA

Rozległe pole zastosowań

t Czytelne i proste w użyciu panele sterowania
t Szeroki wachlarz programów synergicznych

Zwiększona wydajność i jakość

t Łatwe spawanie i możliwość
przechowywania parametrów
t Monitorowanie parametrów za pomocą
Kemppi Pro Weld Data

Inteligentny sprzęt dla profesjonalistów
Pakiety promocyjne Kemppi Pro Evolution są dostępne do końca
grudnia 2009. Informacje o cenie pakietu uzyskacie Państwo
u Dealerów Kemppi.
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