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Odporność korozyjna
złączy spawanych ze stali dupleks
Corrosion resistance
of welded joints made from duplex steel
Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono badania korozyjne złączy spawanych z płyt ze stali dupleks UNS S31803 płyt o grubościach 9,5÷18,5 mm z rozszerzonym do 10 mm odstępem
progowym rowka spawalniczego w stosunku do tradycyjnie stosowanych. Badania przeprowadzono metodami:
potencjodynamiczną, badań impedancyjnych oraz 24-godzinnej ekspozycji w czynniku agresywnym. Na podstawie otrzymanych wysokich wartości potencjału przebicia
oraz niskich wartości gęstości prądów w obszarze pasywnym stwierdzono znaczną trwałość wytworzonych warstw
pasywnych testowanych złączy. Analiza kształtu widm impedancyjnych wykluczyła występowanie dodatkowych powłok powierzchniowych. Badania odporności korozyjnej
w sztucznie stworzonym środowisku korozyjnym wykazały występowanie niewielkich (znacznie poniżej dopuszczalnych) ubytków masy we wszystkich testowanych próbkach.

Corrosion resistance investigations have been carried
out on welded joints of duplex steel plates of thickness of
9.5 to 18.5 mm with extended root gap using potential-dynamic method, impedance method and 24-hours exposure in corrosive agent. On the basis of high values of breakdown potential and low values of density in passive area
a considerable durability of passive layers was stated.
An analysis of impedance spectrum has excluded occurrence of additional surface coatings. Corrosion resistance research by using 24-hours exposure in corrosive power has shown occurrence of not too large, considerably below permissible, mass loss in all tested samples.
It was noticed of thickness influence on the results of corrosive test.

Wstęp
Przy spawaniu stali ferrytyczno-austenitycznych
jednym z istotnych parametrów, charakteryzujących
geometrię rowka spawalniczego, jest odstęp progowy, który wpływa na ilość wprowadzonego ciepła spawania, a także na właściwości złączy. Jego wielkość
przyjmuje się, dla złącza doczołowego jednostronnego,
w przedziale 4÷6 mm stanowiącym kompromis między
kosztami procesu spawania a możliwością osiągnięcia
Dr h.c. prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski, dr inż. Hubert Matysiak – Politechnika
Warszawska, prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki,
dr inż. Piotr Zając – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

akceptowalnych właściwości złącza [1, 2]. W przypadku odstępu progowego mniejszego niż 4 mm, podczas
spawania jednostronnego na podkładkach ceramicznych trudno jest nałożyć warstwę przetopową. Górna
granica odstępu progowego (6 mm) została określona na podstawie doświadczeń dotyczących optymalnych warunków technologicznych spawania i właściwości złączy.
W warunkach spawania wielkogabarytowych konstrukcji okrętowych zachowanie właściwego odstępu progowego rowka spawalniczego, szczególnie
w przypadku złączy o dużej długości, jest bardzo
trudne [1, 2]. W przypadku przekroczenia zalecanej,
na podstawie doświadczeń, maksymalnej wartości
odstępu progowego (6 mm), np. w wyniku niepełnej
prostoliniowości krawędzi blach, naprawia się rowek
przed spawaniem, odbudując krawędzie blachy metodą napawania [3].
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Wykonywanie połączeń spawanych jednostronnie
bez napawania krawędzi wymaga rozszerzenia tolerancji odstępu progowego. Trzeba wtedy zastanowić
jaki będzie to miało wpływ na mikrostrukturę i właściwości złącza. Problematyka mikrostruktury i właściwości mechanicznych oraz korozyjnych złącza była
już przedmiotem badań [4÷9], a wpływ rozszerzenia
tolerancji odstępu progowego na właściwości mechaniczne złącza badali autorzy tego artykułu [2]. Brak
jest jednak publikacji dotyczących wpływu spawania
stali dupleks ze zwiększonym odstępem progowym
na odporność korozyjną złączy.

Charakterystyka złączy spawanych
Złącza wykonano metodą spawania drutem rdzeniowym w atmosferze gazu aktywnego (FCAW). Przedmiotem badań były doczołowe złącza spawane stali dupleks UNS S31803 (tabl. I) o grubości blach: 9,5;
14,5 i 18,5 mm. Wytworzono je metodą spawania jednostronnego z warstwą przetopową wykonaną na płaskich podkładkach ceramicznych. Zastosowano drut
proszkowy Cromacore DW329 AP (tabl. III) w osłonie
C1 (100% CO2). Charakterystykę złączy przedstawiono w tablicy II.

Tablica I. Skład chemiczny stali UNS S31803 [% wag.]
Table I. Chemical analysis of plate grade UNS S31803
[% by weight]
C

Si

Mn

P

S

Cr

0,018

0,41

1,61

0,029

0,0002

22,41

1)

Ni

Mo

N

5,36 2,82 0,17

PREN1)
34,4

PREN – Pitting resistant equivalent number

Tablica II. Charakterystyka złączy spawanych
Table II. Welded joints characteristics
Nr złącza

Grubość
blachy, mm

Odstęp progowy, mm

Liczba
warstw

Q1)
kJ/mm

1

9,5

6

2

2,20

2

9,5

8

2

2,56

3

9,5

10

3

2,12

4

14,5

6

4

2,20

5

14,5

8

4

2,44

6

14,5

10

4

2,85

7

18,5

6

4

2,66

8

18,5

8

4

3,11

9

18,5

10

5

3,23

1) Q – średnia ilość wprowadzonego ciepła, obliczona zgodnie z
PN-EN 1011-1 wg wzoru: Q = k* ((I*U)/V)*10-3 kJ/mm, gdzie: k –
współczynnik sprawności cieplnej, I – natężenie prądu [A], U – napięcie łuku [V], v – prędkość spawania, mm/s.
1)
Q – middle value of heat input, calculated acc to PN-EN 1011-1
in accordance with formula: Q = k* ((I*U)/V)*10-3 kJ/mm, where:
k –thermal efficiency factor, I – current intensity [A], U – arc voltage
[V], v – welding speed, mm/s.
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Tablica III. Skład chemiczny drutu rdzeniowego Cromacore DW329 AP produkcji firmy Elga [% wag.]
Table III. Chemical analysis of flux cored wire Cromacore DW329 AP produced by Elga [% by weight]
C

Si

Mn

0,02 0,8 1,3

P

S

Cr

0,025

0,007

22,9

Ni

Mo

N

Cu

V

Nb

9,2 3,0 0,10 0,02 0,1 0,08

Metodyka badań
Zawartość ferrytu w licu i grani spoiny oraz w strefie wpływu ciepła w obszarze oddalonym o 2 mm od linii wtopienia w funkcji odstępu progowego i grubości
blach określono na zgładach metalograficznych pod
mikroskopem optycznym, powiększeniu 400x i oszacowano je za pomocą komputerowego programu analizy
obrazu Visilog 4.
Określono jakościowo oraz ilościowo odporność korozyjną badanych złączy spawanych podczas pomiarów potencjodynamicznych i impedancyjnych oraz ekspozycji w sztucznie stworzonym środowisku korozyjnym. Pomiary odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną oraz impedancyjną przeprowadzono przy
użyciu skomputeryzowanego zestawu do badań elektrochemicznych Atlas 99 firmy Atlas-Solich. Badania
stałoprądowe i zmiennoprądowe wykonano w naczyniu
korozyjnym z kapilarą Ługina, stosując układ trójelektrodowy (rys. 1). Elektrodą badaną była próbka, natomiast elektrodą odniesienia – nasycona elektroda kalomelowa (Hg/Hg2Cl2/KCl nas.), której potencjał względem elektrody wodorowej wynosił +240 mV. Elektrodę
pomocniczą stanowiła elektroda platynowa, umożliwiająca przepływ prądu przez układ. Badania wykonano
w roztworze 3,5% NaCl w temperaturze pokojowej.
Podczas badań stałoprądowych (metodą potencjodynamiczną) krzywe polaryzacji katodowej i anodowej zostały wykonane w taki sposób, że polaryzo-

Rys. 1. Schemat blokowy układu do badań elektrochemicznych
z użyciem potencjostatu: 1 – elektroda badana, 2 – elektroda pomocnicza, 3 – elektroda odniesienia
Fig. 1. Block diagram of arrangement for electrochemical research
with using potentiostat: 1 – electrode, 2 – auxiliary electrode, 3 – reference electrode

Fe lico, %
Rys. 3. Zawartość ferrytu w licu spoiny w funkcji odstępu progowego
a (6 ≤ a ≤ 10 mm) i grubości blach g (9,5 ≤ g ≤ 18,5 mm)
Fig. 3. Volume fraction of ferrite in weld face in function of the root
gap a (6 ≤ a ≤ 10 mm) and the plate thickness g (9.5 ≤ g ≤ 18.5 mm)

Fe grań, %

wano próbki z szybkością zmian potencjału 0,2 mV/s
w obszarze ±200 mV od potencjału korozyjnego oraz
0,4 mV/s w obszarze wyższych potencjałów. Próbki polaryzowano do potencjału 2000 mV. Krzywe polaryzacji wykonano po 24 h ekspozycji w roztworze testowym
(3,5% NaCl). Celem ekspozycji było ustalenie potencjału korozyjnego.
Badania impedancyjne prowadzono przy ustalonym potencjale korozyjnym i zmieniającej się częstotliwości prądu w zakresie 0,01÷100 kHz. Amplituda impulsu zmiennoprądowego (sinusoidalnego) wynosiła
50 mV. Do analizy uzyskanych widm impedancyjnych
wykorzystano program Boukamp 3.0. Zastosowano
elektryczny układ zastępczy Rendlesa, R(RQ). Wyniki badań impedancyjnych badanych spoin, eksponowanych w roztworze soli wody morskiej (3,5% NaCl),
przedstawiono w formie wykresów Bodego.
Badania odporności korozyjnej wykonano również w sztucznie stworzonym środowisku korozyjnym
zgodnie z normą ASTM G48-76 Method A i przepisami towarzystw klasyfikacyjnych: Det Norske Veritas
i American Bureau of Shipping. Próbki połączeń spawanych zanurzono w roztworze chlorku żelaza (100
g FeCl3·6H2O w 900 ml H2O) o temperaturze 22°C na
24 h. Próbki zostały wycięte ze złączy spawanych mechanicznie, a następie były szlifowane oraz polerowane. Przed badaniem odporności korozyjnej poddano je
2-godzinnej pasywacji przy użyciu pasty trawiąco-pasywującej Avesta Pickling Paste-101.

Zawartość ferrytu w spoinie
i strefie wpływu ciepła
Typową mikrostrukturę materiału rodzimego, spoiny i strefy wpływu ciepła złącza spawanego stali dupleks UNS S31803 przedstawiono na rysunku 2. Jest
ona charakterystyczna dla wszystkich złączy, a grubość blachy i wielkość odstępu progowego wpływają
jedynie na zawartość ferrytu przedstawioną na rysunkach 3÷5 oraz zawartość austenitu wtórnego i wydzielenia faz wtórnych [3].

b)

c)

Fe SWC, %

a)

Rys. 4. Zawartość ferrytu w grani spoiny w funkcji odstępu progowego a (6 ≤ a ≤ 10 mm) i grubości blach g (9,5 ≤ g ≤ 18,5 mm)
Fig. 4. Volume fraction of ferrite in root of weld in function of the root
gap - a (6≤a≤10 mm) and the plate thickness- g (9.5≤g≤18.5 mm)

Rys. 2. Mikrostruktura: a – materiału rodzimego; b – spoiny; c– strefy
wpływu ciepła, złącza spawanego stali dupleks UNS S31803, płyta
o grubości 9,5 mm, odstęp progowy rowka spawalniczego 6 mm, widok od strony lica. Ciemna faza – ferryt (α), jasna faza – austenit (γ),
drobne białe igły – austenit wtórny (γ2) o strukturze Widmanstätten’a
Fig. 2. Microstructures of parent material: a – weld; b – and HAZ;
c – of joint of the 9.5 mm thick plate duplex steel UNS S31803, view
from face side. Dark phase – ferrite (α), white phase – austenite (γ),
small white needles – Widmanstätten type secondary austenite (γ2)

Rys. 5. Zawartość ferrytu w strefie wpływu ciepła w funkcji odstępu
progowego a (6 ≤ a ≤ 10 mm) i grubości blach g (9,5 ≤ g ≤ 18,5 mm)
Fig. 5. Volume fraction of ferrite in HAZ in function of the root gap
a (6 ≤ a ≤ 10 mm) and the plate thickness g (9.5 ≤ g ≤ 18.5 mm)
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Ze wzrostem grubości blach i odstępu progowego
zawartość ferrytu maleje we wszystkich badanych mikroobszarach, a więc zmienia się wraz ze zmianą intensywności przemiany ferrytu w austenit, wzrostem
liczby ściegów i ilości wprowadzonego ciepła spawania. Oczywiste jest, że wobec takiego wpływu warunków spawania na przemianę ferrytu w austenit związek
ten będzie najbardziej wyraźny w licu spoiny, a najsłabiej w grani.

Tablica IV. Oznaczenie próbek do badań odporności
korozyjnej metodą potencjodynamiczną
Table IV. Samples designation for corrosion resistance
research by potential-dynamic method
Numer próbki

Nr złącza

Odstęp progowy, mm

Miejsce pomiaru

1
2
3
4
5
6
6-1
7
8
8-1
9

1
2
3
4
5
6
6
7
8
8
9

6
8
10
6
8
10
10
6
8
8
10

oś spoiny
oś spoiny
oś spoiny
oś spoiny
oś spoiny
oś spoiny
linia wtopienia
oś spoiny
oś spoiny
linia wtopienia
oś spoiny

Wyniki badań odporności
korozyjnej metodą
potencjodynamiczną

Gęstość prądu i,
µA/cm2

Badania odporności korozyjnej wykonano na próbkach wyciętych ze złączy spawanych zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi w tablicy IV.
Wyniki badań potencjodynamicznych spoin, eksponowanych w modelowym roztworze wody morskiej (3,5%
NaCl), przedstawiono w tablicy V oraz na rysunku 6.
Analiza kształtu krzywych polaryzacyjnych przedstawionych na rysunku 6 wskazuje, że badane materiały występują w stanie pasywnym i ulegają korozji lokalnej (wżerowej) w użytym elektrolicie. Trwałość

Gęstość prądu i,
µA/cm2

Potencjał - ENEK, mV

Potencjał - ENEK, mV

Gęstość prądu i,
µA/cm2

Potencjał - ENEK, mV

Potencjał - ENEK, mV
Rys. 6. Krzywe polaryzacji badanych próbek; próbki wycięte ze złączy spawanych z blach o grubości: a – 9,5 mm, b – 14,5 mm, c – 18,5
mm. Oznaczenie próbek wg tablic IV i V
Fig. 6. Polarization curves of examined samples; samples cut from
welded joints of thickness: a – 9,5 mm, b – 14,5 mm, c – 18,5 mm.
Samples’ designation according to the table IV and V
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Tablica V. Wartości charakteryzujące odporność korozyjną badanych materiałów mierzoną metodą krzywych polaryzacji anodowej
Table V. Characteristic of examined materials corrosion
resistance by using anode polarization curves method
Nr
próbki
1
2
3
5
4
6
6-1
7
8
8-1
9

Gęstość
prądu
korozyjnego
ik, μA/cm2
0,0442 ± 1,4%
0,0664 ± 6,6%
0,1696 ± 3,5%
0,0378 ± 4,0%
0,2940 ± 2,2%
0,0386 ± 4,6%
0,0665 ± 5,0%
0,0365 ± 8,0%
0,0350 ± 4,4%
0,0781 ± 5,7%
0,0818 ± 1,4%

Potencjał
korozyjny
EKOR mV

Gęstość prądu w obszarze pasywnym, μA/cm2

Potencjał
przebicia
Enp, mV

+44
-81
-68
+45
-114
-57
-115
-58
-99
-5
-1

1,55
1,32
2,90
0,31
5,24
0,41
1,08
1,45
0,98
0,59
1,01

922
940
950
1000
1000
990
1000
930
1000
1100
1000

wytworzonej warstwy pasywnej jest znaczna, o czym
świadczą zarówno wysokie wartości potencjału przebicia (Enp) wynosząca ok. 1000 mV, jak i niskie wartości
gęstości prądu w obszarze pasywnym (przy potencjale
E = 500 mV wartości te wynoszą ok. i = 1 µA/cm2).
Znaczące różnice zaobserwowano jedynie w przypadku próbki nr 4 (złącza spawanego ze szczeliną 6 mm),
w której gęstość prądu przy potencjale 500 mV wynosiła i = 5,2 µA/cm2. Dodatkowo w przypadku próbek nr
6÷8 stwierdzono występowanie obszaru transpasywnego w granicach potencjału E = 800÷1000 mV. Porównując wartości gęstości prądów korozyjnych badanych złączy spawanych stwierdzono, że najwyższą odpornością korozyjną charakteryzują się próbki o numerach 6 (złącze spawane ze szczeliną 10 mm), 7 (złącze spawane z odstępem progowym 6 mm dla grubości blach 18,5 mm) oraz 8 (złącze spawane ze szczeliną 8 mm dla grubości blachy 18,5 mm) (ik = 0,035,
0,038 µA/cm2), natomiast najniższą, ok. ośmiokrotnie
mniejszą, próbka o numerze 4 (ik = 0,29 µA/cm2).

Gęstość prądu korozyjnego, µA/cm2

Z badań wynika też, że granica spoiny i materiału spawanego (próbki 6-1 i 8-1) charakteryzuje się
dwukrotnie mniejszą odpornością korozyjną niż materiał spoiny. Wartości potencjału korozyjnego badanych
spoin są zbliżone i kształtują się w przedziale Ekor od
-115 do +40 mV. Wyznaczona wartość współczynnika korelacji (r = -0,34) świadczy o małej korelacji pomiędzy gęstością prądów korozyjnych (ikor) a potencjałem korozyjnym (Ekor). Ujemna wartość współczynnika
korelacji wskazuje na to, że im spoina charakteryzuje
się wyższym potencjałem korozyjnym, tym jej odporność korozyjna jest wyższa. Na rysunku 7 przedstawiono zbiorczy wykres obrazujący przebieg korozji poszczególnych spoin.

Kąt fazowy θ, deg

Impedancja log Z, Ω. cm2

Rys. 7. Histogram obrazujący przebieg korozji materiału spoin.
Oznaczenie złączy spawanych zgodne z tablicami IV i V
Fig. 7. Histogram represents corrosion rate of weld material. Welded
joints’ designation according to the table IV and V

Częstotliwość log F, Hz

Kąt fazowy θ, deg

Impedancja log Z, Ω. cm2

Częstotliwość log F, Hz

Częstotliwość log F, Hz

Kąt fazowy θ, deg

Impedancja log Z, Ω. cm2

Częstotliwość log F, Hz

Częstotliwość log F, Hz

Częstotliwość log F, Hz

Rys. 8. Widma impedancyjne badanych próbek, wyciętych ze złączy spawanych z blach o grubości: a – 9,5 mm, b – 14,5 mm, c – 18,5 mm.
Oznaczenie próbek wg tablicy IV
Fig. 8. Impedance spectrum of examined samples, samples cut from welded joints of thickness: a – 9,5 mm, b – 14,5 mm, c – 18,5 mm.
Samples’ designation according to the table IV
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Wyniki badań impedancyjnych
Analiza widm impedancyjnych wskazuje na występowanie jednej stałej czasowej przy średnich częstotliwościach (ok. 100: 101 Hz) charakterystycznych dla pętli indukcyjnej. Wartości stałej czasowej oraz kąty fazowe warstwy podwójnej są porównywalne dla wszystkich spoin, i wynoszą odpowiednio: dla stałej czasowej ok. 3 Hz, natomiast dla kąta fazowego ok. 80
deg. Taki kształt widma impedancyjnego świadczy o
tym, że materiał nie zawiera dodatkowych powłok powierzchniowych, a wysoka wartość kąta fazowego (θ
= 80 deg) wynika z obecności warstwy pasywnej na
badanym materiale. Stwierdzono znaczące wartości
oporów przeniesienia ładunku przez warstwę podwójną (Rt), świadczące o wysokiej odporności korozyjnej
badanych spoin (opór Rt jest odwrotnie proporcjonalny do gęstości prądów korozyjnych ik). Największą odporność stwierdzono dla próbki nr 8 złącza o grubości blachy 18,5 mm spawanego z odstępem progowym
8 mm – (Rt = 1,73E + 06 Wcm2), natomiast najmniejszą dla próbek o numerach: 4 – złącza o grubości blachy 14,5 mm spawanego z odstępem progowym 6 mm
(Rt = 2,69E + 05 Wcm2), 6 – złącza o grubości blachy
14,5 mm spawanego z odstępem progowym 10 mm (Rt
= 1,12E + 05 Wcm2) oraz 9 – złącza o grubości blachy
18,5 mm spawanego z odstępem progowym 10 mm
(Rt = 7,53E + 05 Wcm2). Pojemność warstwy pasywnej
(Ccpe) jest zbliżona we wszystkich przypadkach i kształtuje się w przedziale 3,55E-06 F/cm2÷1,65E-05 F/cm2
(rys. 8). Parametr nCPE opisujący charakter warstwy
wynosi od 0,78 do 0,94, co świadczy o tym, że warstwa
ma charakter pojemnościowy.

nym z odstępem średnim (próbka nr 5, rys. 9). Uzyskane
wartości dla próbek pobranych ze złączy spawanych z
minimalną i maksymalną szczeliną są bardzo zbliżone.
Uwzględniając ubytek masy w stosunku do powierzchni
próbki, różnice te są wręcz minimalne. Złącza spawane
z blach o grubości maksymalnej 18,5 mm charakteryzują się występowaniem tendencji rosnącej- wzrost odstępu progowego powoduje wzrost ubytków masy (próbki o numerach 7÷9, rys. 9), lecz we wszystkich przypadkach wartości te nie przekraczają dopuszczalnego
poziomu 20 mg. Rozpatrując wielkość powierzchni stykającej się z czynnikiem agresywnym, próbka nr 9 odznacza się maksymalnym ubytkiem masy wśród badanych złączy. Ocena makroskopowa próbek po 24 godzinach próby korozyjnej oraz po 6 miesiącach od momentu zakończenia prób nie wykazała występowania
wżerów korozyjnych w spoinie, linii wtopienia, strefie
wpływu ciepła i materiale rodzimym. Powierzchnie analizowanych próbek są gładkie i nie wykazują śladów

Tablica VI. Wyniki badań odporności korozyjnej złączy
spawanych metodą 24-godzinnej ekspozycji w czynniku agresywnym
Table VI. Welded joints corrosion resistance research
results by using 24-hours exposure in corrosive power
Numer próbki

Powierzchnia
próbki, cm2

Ubytek masy
próbki, mg

Ubytek masy
próbki, mg/cm2

1

45,93

1,30

0,02830

2

56,65

3,50

0,06178

3

42,27

0,80

0,01892

4

43,35

2,00

0,04614

5

44,52

1,50

0,03369

6

45,22

2,10

0,04644

7

55,26

1,75

0,03167

8

53,60

2,35

0,04384

9

51,57

3,50

0,06787

Stwierdzono, że badane złącza, niezależnie od grubości łączonych elementów oraz wielkości szczeliny pomiędzy krawędziami, odznaczają się niewielkimi
ubytkami masy (tabl. VI).
Pomiary w złączach o najmniejszej grubości (9,5
mm) wykazały silny wpływ średniej wartości odstępu
progowego (8 mm) na ubytek masy (rys. 9).
Natomiast w złączu spawanym z odstępem maksymalnym (10 mm) zaobserwowano minimalną wartość
ubytku masy. Jest ona mniejsza o ok. 40% niż w próbce pobranej ze złącza spawanego z minimalnym odstępem progowym (6 mm) i ponad 3-krotnie mniejsza
niż w próbce pobranej ze złącza spawanego ze średnią
szczeliną (próbki o numerach 1÷3, rys. 9). Złącza spawane z blach o grubości 14,5 mm charakteryzują się
odmiennym rozkładem ubytków masy. Różnica pomiędzy skrajnymi wartościami nie przekracza 30% (próbki
o numerach 4÷6, rys. 9). W przeciwieństwie do blach o
grubości 9,5 mm minimum występuje w złączu spawa-
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ubytek masy, mg

Wyniki badań odporności
korozyjnej metodą 24h ekspozycji
w czynniku agresywnym

Rys. 9. Ubytek masy w złączach spawanych o grubości (mm): 9,5,
14,5, 18,5 z odstępami progowymi: 6 mm (nr 1, 4, 7), 8 mm (nr 2, 5,
8), 10 mm (nr 3, 6, 9). Linia przerywana – graniczna wartość ubytku
masy (20 mg) wg Det Norske Veritas i American Bureau of Shipping
Fig. 9. Mass loss in welded joints of thickness: 9,5 mm, 14,5 m, 18,5
mm with root gaps: 6 mm (joints no. 1, 4, 7), 8 mm (joints no. 2, 5, 8),
10 mm (joints no. 3, 6, 9). Broken line – limiting value of mass loss
(20 mg) acc. to Det Norske Veritas i American Bureau of Shipping

przebarwień korozyjnych (rys. 10). Powierzchnie próbek pobranych ze złączy spawanych z blach o grubości najmniejszej (9,5 mm) odznaczają się matową powierzchnią. Z porównania próbek spawanych z trzema różnymi odstępami wynika, że nie wykazują one
różnic wpływających niekorzystnie na jakość bada-

Próbka 1

lico

przed próbą korozji

grań

nych powierzchni. W próbce nr 9 stwierdzono po przeprowadzonym procesie pasywacji występowanie niewielkich wtrąceń żużlowych. Obszar ten nie uległ jednak korozji w czasie badania, ale mógł być przyczyną
utraty masy na skutek lokalnego minimalnego oddzielenia od materiału podłoża.
lico

po próbie korozji

grań

Próbka 3

Rys. 10. Próbki wycięte ze złączy spawanych z blach o grubości 9,5 mm, przed i po próbach odporności korozyjnej metodą 24-godzinnej ekspozycji w czynniku agresywnym, gdzie: próbka 1 – złącze spawane z odstępem progowym 6 mm, próbka 3 – złącze spawane
z odstępem progowym 10 mm
Fig. 10. Samples’ photographs (cut from welded joints of thickness 9,5 mm), before and after corrosion resistance research by using 24-hours
exposure in corrosive power: próbka 1 – joint welded with a root gap of 6 mm, próbka 3 – joint welded with a root gap of 10 mm

Wnioski
Ze wzrostem grubości blach i odstępu progowego zawartość ferrytu maleje we wszystkich badanych mikroobszarach. Oznacza to wzrost intensywności przemiany ferrytu w austenit wraz ze wzrostem liczby ściegów i ilości wprowadzonego ciepła
spawania.
Analiza kształtu krzywych polaryzacyjnych po
badaniach odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną wskazuje, że badane materiały osiągają stan pasywny i ulegają korozji wżerowej w użytym
elektrolicie. Trwałość wytworzonych warstw pasywnych testowanych złączy jest duża, o czym świadczą zarówno wysokie wartości potencjału przebicia,
jak i niskie wartości gęstości prądów w obszarze pasywnym. Wartości gęstości prądów korozyjnych badanych złączy spawanych zależą od grubości łączonych elementów i odstępu progowego. Jednak dla
wszystkich trzech odstępów progowych próbki charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną. Bla-

cha o najmniejszej grubości (9,5 mm) wykazuje najwyższą odporność korozyjną dla złącza spawanego
ze szczeliną 8 mm, a najmniejszą dla złącza spawanego z odstępem maksymalnym (10 mm). Blacha
o średniej grubości (14,5 mm) charakteryzuje się
minimalnymi wartościami gęstości prądów korozyjnych dla złączy spawanych z odstępem progowym
8 i 10 mm, co świadczy o ich wysokiej odporności
korozyjnej, w porównaniu do złącza spawanego
z odstępem progowym 6 mm, dla którego odporność
korozyjna jest ok. 8-krotnie mniejsza. Natomiast blacha o największej grubości (18,5 m) wykazuje bardzo wysoką odporność korozyjną dla wszystkich
trzech odstępów progowych.
Z analizy kształtu widm impedancyjnych wynika,
że na powierzchni badanych próbek nie występują
dodatkowe powłoki, a wysokie wartości kątów fazowych świadczą o obecności warstwy pasywnej. Najwyższą odporność korozyjną stwierdzono w złączu
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spawanym ze szczeliną 8 mm, natomiast najmniejszą w złączach spawanych z odstępami progowymi 6 i 10 mm.
Wyniki badań odporności korozyjnej metodą
24-godzinnej ekspozycji w czynniku agresywnym
wykazują występowanie niewielkich, mniejszych
niż dopuszczalne, ubytków masy, we wszystkich
testowanych próbkach, niezależnie od zastosowanego odstępu progowego. Grubość łączonych
blach wywiera wpływ na wyniki próby korozyjnej.
Blacha o najmniejszej grubości (9,5 mm) wykazuje najmniejszy ubytek masy dla złącza spawanego z odstępem maksymalnym (10 mm). Blacha
o średniej grubości (14,5) mm wykazuje najmniejszy ubytek masy dla złącza spawanego ze średnim

odstępem progowym. Blacha o największej grubości (18,5 mm) wykazuje najmniejszy ubytek masy
dla złącza spawanego z najmniejszym odstępem
progowym.
Wyniki badań odporności korozyjnej złączy spawanych ze zwiększonym do 10 mm odstępem progowym rowka w stosunku do tradycyjnie stosowanych,
przeprowadzonych metodami: potencjodynamiczną,
badań impedancyjnych oraz 24-godzinnej ekspozycji w czynniku agresywnym wykazały, że rozszerzenie do 10 mm odstępu progowego rowka nie powoduje zmniejszenia odporności korozyjnej i przekroczenia dopuszczalnej wielkości ubytków masy wg
Det Norske Veritas i American Bureau of Shipping.
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Wytrzymałość złączy spawanych
w ramach samochodów ciężarowych
Strength of welded joints in chassis of motor trucks

Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono wytrzymałość zmęczeniową złączy spawanych w ramach samochodowych. Dodatkowo
opisano zawartość tlenu w stopiwie elektrodowym w ramie
pojazdów ciężarowych. Podano wyniki przeprowadzonych
badań dla dwóch różnych stopiw elektrodowych, wykonanych dwiema metodami charakteryzującymi się różną zawartością tlenu. Wyniki badań wytrzymałościowych przedstawiono w formie wykresów naprężenie-odkształcenie.
Wyniki badań zmęczeniowych podano w formie wykresów
Wohlera. Przeanalizowano struktury metalograficzne badanych stopiw elektrodowych oraz wyznaczono procentowe udziały najkorzystniejszej pod względem plastyczności
oraz wytrzymałości stopiwa fazy – ferrytu drobnoziarnistego (ferrytu AF wg MIS).

Strength of welded joins in car frames was discussed in the paper. The influence of the content of oxygen
in weld metal deposit on certain essential for the conditions of the exploatation of the truck frames properties (toughness) was described additionally. Results of conducted of two weld metal deposit investigations were described, executed two methods being characterizing the various content of oxygen. The results of investigations were
introduced in the form of graphs the tension-deformation.
Metallographic structures studied weld metal deposit were
analyzed and mark the proportional parts of the most beneficial under in relation to plasticity and endurance weld
metal deposit of phase – the fine-grained ferrite (acicular
ferrite according to MIS).

Wstęp
Najważniejszą częścią samochodu ciężarowego
scalającą elementy podwozia nadwozia z elementami układu napędowego oraz silnikiem jest rama nośna.
Sposób wykonania ramy ma wpływ na bezpieczeństwo
bierne pojazdu. Ramy pojazdów ciężarowych są wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości [1÷3]. Jest
duża grupa pojazdów ciężarowych, w których elemen-

Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn,
mgr inż. Michał Miros – Politechnika Śląska.

ty ramy nośnej łączone są metodami spawalniczymi
[4÷6]. Połączenia spawane w tego typu ramach powinny charakteryzować się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi oraz plastycznymi. Autorzy ważniejszych publikacji, dotyczących spawanych ram samochodów ciężarowych, zwracają uwagę na powiązanie
dobrych właściwości plastycznych złączy spawanych
z niską zawartością tlenu w stopiwie elektrod [6÷9]. Z
publikacji tych wynika, że tzw. metody niskotlenowe,
o zawartości w stopiwie ok. 400 ppm tlenu (np. stopiwo elektrod zasadowych), zapewniają znacznie lepszą
udarność niż stopiwa wykonane metodami charakteryzującymi się wyższą zawartością tlenu w stopiwie (np.
stopiwo wykonane elektrodami rutylowymi). Na zróżnicowaną udarność stopiwa w zależności od zawartości
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tlenu ma wpływ ilość drobnoziarnistego ferrytu AF (wg
MIS – acicular ferrite). Na tej podstawie można uznać,
że udział ferrytu AF podwyższa udarność spoin. Formowanie ferrytu AF związane jest z obecnością odpowiednich wtrąceń niemetalicznych, która uzależniona
jest od zawartości tlenu [6, 7, 9].
Podczas eksploatacji pojazdów ciężarowych w elementach ich ram oraz połączeniach tych elementów,
poza zmiennymi siłami, mogą wystąpić znaczne naprężenia o charakterze statycznym. Naprężenia te mogą
wynikać z trudnych warunków ruchu pojazdu ciężarowego. W przypadku naczepy samochodowej naprężenia rozciągające w podłużnicach ramy wynikają z tego,
że siła pociągowa przyłożona jest w przedniej części
naczepy. Główne źródło oporów ruchu zlokalizowane
jest natomiast w miejscu, gdzie znajdują się koła jezdne naczepy ciężarowej, czyli w jej tylnej części. W przypadku burty załadowczej (często instalowanej w tylnej
części samochodu ciężarowego o nadwoziu skrzyniowym) naprężenia wynikają z unoszenia ułożonego na
niej ładunku lub też z podnoszenia burty. W przypadku unoszenia nieobciążonej ładunkiem burty załadowczej naprężenia mogą, wartości poniżej 180 MPa [10].
Producenci pojazdów ciężarowych zalecają spawanie ram wyprodukowanych pojazdów różnymi metodami, głównie nisko- oraz średniotlenowymi [7].

Cel i zakres badań
Miejsca, gdzie zlokalizowane są złącza spawane,
stają się obszarami koncentracji naprężeń, czyli tzw.
koncentratorami (rys. 1, 2) [11].
Poza występowaniem znacznych jednostkowych
impulsów sił, podczas eksploatacji ram samochodowych występują także siły o mniejszej wartości. Przykładowy przebieg wartości naprężeń, zarejestrowany
na elementach ramy samochodu ciężarowego poruszającego się z prędkością 40 km/h po jezdni wykonanej z kostki brukowej, zamieszczono na rysunku 3.
Równocześnie spawane połączenia znajdujące się
w obrębie ramy samochodu ciężarowego poddawane
są cyklicznie występującym naprężeniom, które mogą
powodować ich uszkodzenia w postaci pęknięć zmęczeniowych. Dlatego jedną z ważniejszych cech, jaką
powinno charakteryzować się połączenie spawane
znajdujące się w obrębie ramy pojazdu, jest jego odpowiednio wysoka wytrzymałość zmęczeniowa.
W warunkach warsztatowych ważnymi metodami
spawania są: spawanie elektryczne elektrodami zasadowymi oraz spawanie w osłonie gazu aktywnego
(MAG). Są one zalecane również jako metody napraw
spawalniczych przez producentów pojazdów ciężarowych [2].

Rys. 2. Warstwice naprężeń zredukowanych wg hipotezy HuberaMisesa – miejsce występowania złącza spawanego [11]
Fig. 2. Contour lines of reduced stresses according to Hubera-Misesa theory – place of welded joint occurrence [11]

Rys. 1. Warstwice naprężeń zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa [10]
Fig. 1. Contour lines of reduced stresses according to Hubera-Misesa theory [10]
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Rys. 3. Przebieg naprężeń zarejestrowany w elementach ramy samochodu ciężarowego poruszającego się z prędkością 40 km/h po
jezdni wykonanej z kostki brukowej [10]
Fig. 3. Curve of stresses registered in elements of chassis of motor
truck moving with velocity of 40 km/h along a roadway made of cobblesett [10]

Część badawcza

Próbki do badan stopiwa

Do wykonania spawanych próbek zastosowano stal
S355J2G3, materiał powszechnie używany do budowy ram samochodów ciężarowych [1÷3]. Przebadany
skład chemiczny stali S355J2G3 przedstawiono w tablicy I. Metodą MAG oraz za pomocą otulonych elektrod zasadowych wykonano stalowe spoiny. Parametry procesu spawania dla obu metod podano w tablicach II i III.

Wytrzymałość na rozciąganie

Tablica I. Skład chemiczny stali S355J2G3 stosowanej do budowy ram samochodów ciężarowych, przyczep oraz naczep
Table I. Chemical constitution of the S355J2G3 steel
used to construct chassis of motor trucks, trailers and
semitrailers
Nazwa stali

Skład chemiczny

wg En

wg PN

C

Mn

Si

P max

S max

S355J2G3

18 G2

0,2

1,45

0,51

0,035

0,035

Tablica II. Parametry procesów spawania podczas wykonywania badanych stopiw
Table II. Parameters of welding processes in the course of forming the deposited metals tested
Metoda
spawania

Gatunek
elektrody/
drutu spawalniczego

Średnica
elektrody/
drutu
spawalniczego

Natężenie
prądu
spawania

Gaz osłonowy

Spawanie
łukowe
otulonymi
elektrodami
zasadowymi
EB

ESAB
EB 1.50

4 mm

115 A

–

MAG
(GMAW)

ESAB OK.
Autrod
12.64

100 A

Ferromix C18
Ar 82%
CO2 18%

1,2 mm

Tablica III. Podział metod spawalniczych ze względu
na zawartość tlenu w stopiwie [7]
Table III. Separation of welding methods considering
oxygen contents in deposited metals [7]
Metoda spawania

Spawanie łukowe
otulonymi elektrodami
zasadowymi (MMA)
MAG (GMAW)

Badane stopiwo przygotowano zgodnie z normą
PN EN 87/M 69772. Sposób pobrania badanego stopiwa do wykonania próbek przedstawiono na rysunku 4.
Próbki do badań wykonano zgodnie z wytycznymi normy EN 10002-1:1990. Wymiary próbek użytych do badań przedstawiono na rysunku 5. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na urządzeniu MTS Insight.
Badania prowadzono, powtarzając trzykrotnie pomiary
dla każdej z badanych metod spawalniczych. Wszystkie próbki rozciągano z prędkością 0,5 mm/min.

Klasyfikacja
ze względu
na zawartość tlenu
w stopiwie

Zawartość
tlenu
w stopiwie
ppm

proces
niskotlenowy

420

proces
średniotlenowy

550

Rys. 4. Sposób pobrania stopiwa do wykonania próbki wytrzymałościowej wynikający z normy PN EN 87/M 69772
Fig. 4. Method of taking of deposited metal for forming the strength
sample, resulting from the standard PN EN 87/M 69772

Rys. 5. Wymiary próbek do badań zgodne z normą EN 10002-1:1990
Fig. 5. Dimensions of samples to be tested consistent with the standard EN 10002-1:1990

Wytrzymałość zmęczeniowa
Badane stopiwo przygotowano zgodnie z normą PN
EN 87/M 69772. Próbki bez karbu wytoczono zgodnie
z wytycznymi normy PN EN 76/H 04326. Kształt oraz
wymiary próbek przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Wymiary próbek do badań wg normy PN EN 76/H04326
Fig. 6. Dimensions of samples to be tested according to the standard
PN EN 76/H04326
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Badania zmęczeniowe prowadzono na urządzeniu
do badania wytrzymałości zmęczeniowej dla zginania
obrotowego MUJ 6000. Jako podstawę zmęczenia dla
połączeń spawanych przyjęto wartość 2•106 cykli [10].
Każdorazowo dla danego poziomu naprężenia badano
pięć próbek. Po zwiększeniu naprężenia powyżej wytrzymałości zmęczeniowej przebadano cztery poziomy
naprężenia dla każdej metody, aby otrzymać w przybliżeniu równomierny rozkład punktów.

Wyniki badań stopiwa
Wytrzymałość na rozciąganie
Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono na
rysunkach 7 i 8. Na podstawie przedstawionych wykresów wyznaczono średnie wartości Rm oraz Re dla badanych stopiw (rys. 9).
Stopiwo wykonane metodą niskotlenową charakteryzowało się wyższą o ok. 9,6% wytrzymałością na rozciąganie Rm oraz o ok. 18% wyższą granicą plastyczności. Różnica wytrzymałości na rozciąganie była zatem niższa od zbadanej wcześniej różnicy udarności
[9] stopiw wykonanych badanymi metodami, która wynosiła 13%.

Rys. 7. Wykres rozciągania stopiw wykonanych metodą MAG
Fig. 7. Engineering stress-strain curve of deposited metals formed
using MAG method

Rys. 8. Wykres rozciągania stopiw wykonanych zasadowymi elektrodami otulonymi
Fig. 8. Engineering stress-strain curve of deposited metals formed
using low-hydrogen covered electrodes
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Rys. 9. Wartości Re oraz Rm badanych stopiw
Fig. 9. Values of Re and Rm of deposited metals tested

Wytrzymałość zmęczeniowa
Po zbadaniu danej serii próbek wyniki poddano obróbce statystycznej. Wyznaczono równanie prostej regresji oraz obliczono wartość wytrzymałości zmęczeniowej. Następnie sporządzono wykresy wytrzymałości
zmęczeniowej Wöhlera, które przedstawiono na rysunkach 10 i 11.

Rys. 10. Wykres wytrzymałości zmęczeniowej Wöhlera dla stopiwa
wykonanego metodą MAG
Fig. 10. Wöhler fatigue strength diagram for deposited metal formed
using MAG method

Rys. 11. Wykres wytrzymałości zmęczeniowej Wöhlera dla stopiwa
wykonanego elektrodami zasadowymi
Fig. 11. Wöhler fatigue strength diagram for deposited metal formed
using low-hydrogen electrodes

Zaprezentowany na rysunku 10 wykres Wöhlera
przedstawia zmiany wytrzymałości zmęczeniowej dla
stopiwa wykonanego metodą MAG, czyli metodą średniotlenową. Obliczona wytrzymałość zmęczeniowa dla
tego stopiwa wynosi:
Zgo = 249,78 MPa
Wytrzymałość zmęczeniowa obliczona na podstawie rysunku 11 wynosi:
Zgo = 297,12 MPa
Stopiwo wykonane metodą niskotlenową charakteryzowało się wyższą o ok. 16% wytrzymałością zmęczeniową. Różnica wyników była zatem mniejsza niż
stwierdzono wcześniej różnica udarności stopiw wykonanych za pomocą badanych metod, która wynosiła 13% [9].

Analiza metalograficzna
Wyniki zarówno badań wytrzymałościowych, jak i
badań udarności wykazały, że lepszymi właściwościami plastycznymi oraz wytrzymałościowymi charakteryzowały się stopiwa wykonane metodą niskotlenową [9].
Jest to związane z zawartością drobnoziarnistego ferrytu AF; stopiwo elektrod zasadowych zawiera więcej
ferrytu AF niż stopiwo wykonane w osłonie ditlenku węgla. Ilość drobnoziarnistego ferrytu AF jest związana z
ilością tlenu w stopiwie [7].

Przeanalizowano struktury metalograficzne badanych stopiw (rys. 12 i 13). Zawartość drobnoziarnistego
ferrytu określona została tzw. techniką siatkową, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa.
Stopiwo wykonane otulonymi elektrodami zasadowymi zawiera więcej drobnoziarnistego wewnątrzziarnowego ferrytu AF niż stopiwo wykonane w osłonie ditlenku węgla.

Wnioski
Dobór metody spawania ma wpływ na wytrzymałość i bezpieczeństwo konstrukcji spawanych
ram samochodowych.
Użycie metod spawalniczych niskotlenowych do
łączenia elementów ram samochodowych pozwala
uzyskać stopiwo o wyższej wytrzymałości na rozciąganie, wyższej granicy plastyczności oraz większej wytrzymałości zmęczeniowej.
Zastosowanie spawalniczej metody niskotlenowej zapewnia poprawnie przeprowadzoną naprawę ramy pojazdu ciężarowego, co przekłada się na
bezpieczną eksploatację pojazdu.
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Jacek Słania

Plan technologiczny spawania
płyty gąsienicowej
Welding technology plan for crawler tread
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono plan technologiczny spawania.
Omówiono wymagania dotyczące personelu nadzoru spawalniczego oraz kwalifikacji spawaczy. Podano wymagania dotyczące materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania. Przedstawiono
plan kontroli i badań, zestawienie kolejności spawania poszczególnych elementów spawanego detalu, kartę technologiczną oraz zestawienie Instrukcji Technologicznych Spawania. Podano sposób obliczania nakładów na wykonanie spoin.

The paper describes the welding technology
plan. Requirements for personnel with the responsibility for welding coordination and welders qualification are discussed. The requirements for parent metals and welding consumables are given. The paper
presents inspection and sampling plan, welding sequence schedule for separate parts of welded component, operation sheet and a list of Welding Procedure Specifications. Calculation of costs of weld production is described.

Wstęp
W artykule przedstawiono plan technologiczny spawania płyty gąsienicowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spawalniczymi (rys. 1) [1, 2].
Płytę zaprojektowano jako człon składający się części
przenoszącej siłę napędu oraz z części przenoszącej
ciężar maszyny na podłoże. Część przenosząca siłę
napędu wykonana jest w postaci ogniwa łańcuchowego, a przenosząca ciężar maszyny na podłoże – w postaci płyt nośnych wzmocnionych belkami skrzyniowymi [3].
W celu ułatwienia wykonywania procesu spawania technologia przewiduje zastosowanie pozycjonowania detali za pomocą manipulatora spawalniczego
lub dźwignicy do wykonywania połączeń spawanych
w pozycji podolnej.

Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
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Rys. 1. Płyta gąsienicy – widok ogólny
Fig. 1. Crawler tread – general view

Materiały podstawowe i dodatkowe
Ogniwo wykonano jako mechanicznie obrobiony odlew ze staliwa manganowego L120G13 wg PN-88/H-83160 „Staliwo odporne na ścieranie – Gatunki”. Jest to staliwo Hadfielda, które cechuje wysoka
odporność na ścieranie oraz umocnienie przez zgniot.
Materiał ten ma złą spawalność z powodu skłonności
do pękania na zimno wskutek oddziaływania wysokiej
temperatury podczas spawania. Pozostałe elementy
płyty, tj. płyty nośne oraz belki skrzyniowe, wykonano
z blach ze stali S355J2G3 wg PN-EN 10025-1:2007
„Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyj-

nych – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy”.
Elementy te są wycinane termicznie lub mechanicznie
oraz kształtowane przez gięcie na zimno. W artykule
założono, że wszystkie elementy płyty zostały dostarczone do montażu i spawania jako wykonane na gotowo. Do wykonania połączeń spawanych zastosowano:
– do stali S355J2G3 – drut G3Si1 wg PN-EN ISO
14341:2008 „Materiały dodatkowe do spawania
- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja”;
– do staliwa L120G13 ze stalą S355J2G3 – drut G18
8 Mn wg PN-EN ISO 14343:2009 „Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania stali nierdzewnych i żaroodpornych - Klasyfikacja”.
Jako gaz osłonowy zastosowano mieszankę M21 (skład: 15÷25% Ar; reszta CO2) wg PN-EN
ISO 14175:2009 „Materiały dodatkowe do spawania
- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów
pokrewnych”.
Materiały podstawowe i dodatkowe użyte do wykonania konstrukcji muszą odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych oraz mieć atesty wytwórców.
Zestawienie spawanych elementów przedstawiono
w tablicy I.

spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale” o minimalnym
zakresie uprawnień:
metoda spawania

135

materiał spawany

P

rodzaj spoin

spawanie MAG
blachy

BW

doczołowe

grupa materiałowa

1

wg PN-CR ISO 15608

spoiwo

S

drut pełny

ISO 14175-M21

gaz osłonowy
materiały pomocnicze

-

mieszanka M21
brak

grubość materiału

≥3

ponad 3 mm

pozycja spawania

PB

podolna

szczegóły wykonania

ml

wielowarstwowe

Jakość wykonanych połączeń spawanych powinien
sprawdzać personel kontrolujący, posiadający kwalifikacje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 473:2008
„Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - Zasady ogólne”. Dla
badań wizualnych wg PN-EN 970:1999 „Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne”’ minimalne kwalifikacje personelu badań
to VT-2. Dla badań penetracyjnych wg PN-EN 5711:1999 „Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Zasady ogólne” minimalne kwalifikacje personelu badań to PT-2.

Stanowisko i sprzęt spawalniczy
Do pozycjonowania elementów spawanych należy
zastosować pozycjoner przechylno-obrotowy lub dźwignicę stanowiskową o udźwigu min. 2 Mg z odpowiednim osprzętem montażowym, np. ASPA OM13-400,
ELKO OS-500 itp. Do półautomatycznego spawania
metodą 135 należy zastosować półautomaty spawalnicze umożliwiające spawanie w zakresie natężenia
100÷300 A i pozwalające na kontrolę parametrów spawania, np. ESAB 430, ASPA Ri300 itp.

Poz. 1.

Poz. 4.

Personel spawalniczy
i kontrolujący
Całością prac spawalniczo-montażowych wykonywania konstrukcji spawanych powinien kierować główny spawalnik posiadający pełne kwalifikacje spawalnicze, tj. Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE wg PN-EN ISO 14731:2008 „Nadzorowanie
spawania - Zadania i odpowiedzialność” oraz ważny
certyfikat kompetencji wg wymienionych norm.
Wykonywanie prac spawalniczych powinien nadzorować mistrz lub brygadzista z uprawnieniami spawalniczymi. Prace spawalnicze mogą wykonywać tylko
spawacze mający aktualne świadectwa egzaminu spawacza wg PN-EN 287-1:2007 „Egzamin kwalifikacyjny

Poz. 3.

Poz. 2.

Poz. 5.

Poz. 6.

Poz. 9.

Poz. 7.

Poz. 10-13.

Poz. 15.

Poz. 8.

Poz. 14.

Poz. 16.

Rys. 2. Elementy płyty gąsienicowej
Fig. 2. Elements of crawler tread
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Tablica I. Zestawienie spawanych elementów
Table I. Specification of welded components
Nazwa rysunku
Płyta gąsienicy
Poz.

Nr rysunku
Wg wykazu

Nazwa elementu

Masa
1000
kg

Zestawienie
materiałów

Nr
rys.

Szt.

Materiał

Gatunek

1

Ogniwo

2

1

odlew

L120G13

2

Płyta spodnia ogniwa

2

1

bl. 16

S355J2G3

3

Klin belki – 1 x str. P + 1 x str. L

2

2

bl. 20

S355J2G3

Nr
WPS

4

Bok wewn. belki – 1 x str. P +
1 x str. L

2

2

bl. 12

S355J2G3

1

5

Bok zewn. belki – 1 x str. P +
1 x str. L

2

2

bl. 12

S355J2G3

6

Płyta nośna – 1 x str. P +
1 x str. L

2

2

bl. 12

S355J2G3

7

Dekiel końcowy

2

2

bl. 12

S355J2G3

8

Dekiel górny

2

2

bl. 12

S355J2G3

9

Wzmocnienie koryta duże

2

2

bl. 12

S355J2G3

10

Żebro belki 1

2

2

bl. 12

S355J2G3

11

Żebro belki 2

2

2

bl. 12

S355J2G3

12

Żebro belki 3

2

2

bl. 12

S355J2G3

13

Ucho

2

2

bl. 12

S355J2G3

14

Żebro belki 5

2

2

bl. 12

S355J2G3

15

Wzmocnienie koryta małe

2

2

bl. 12

S355J2G3

16

Kopyto

2

1

bl. 12

S355J2G3

17

Podkładka

2

bl. 3

S255

18

Drut spawalniczy

G3Si1

19

Drut spawalniczy

18 8 Mn

20

Mieszanka spawalnicza

Na poszczególnych etapach wytwarzania konstrukcji płyty gąsienicowej należy przeprowadzać kontrole
obejmujące:
1) przed spawaniem:
– przydatność i ważność certyfikatów kwalifikacji spawaczy i operatorów,
– przydatność instrukcji technologicznych spawania,

Przegląd
PRZEGLĄD spawalnictwa
SPAWALNICTWA 2/2010
3/2010

Symbol spoiny

Nr pozycji
spawanych
6+10
3-5+11-15

2

3

3+4+5

1+2

Nazwa elementów
spawanych
żebro koryta + płyta
koryta
żebra
poprzeczne
płyty z blokiem Belka
klin + boki bloku
Belka

Nr spoiny wg
planu
spawania
II, IX

I

ogniwo + płyta dolna
III

4

5

2+6

8+4,6,7,14
7+3-6
16+2,6

6

7

17

4+6
5+6

płyta dolna + płyta
koryta
dekiel górny + blok
Belka + płyta + ucho
blok Belka + dekiel
końcowy
kopyto + płyta dolna
+ płyta koryta
elementy kopyta po
gięciu

X, XII

XI

bok belki + płyta
koryta
jw.

VIII

VI

8

2+6

płyta dolna + płyta koryta wewnątrz
belki

9

1+6

ogniwo + płyta koryta
ogniwo + belka

1+3-,5

V

IV, VII

M21

Plan technologiczny wykonania
i spawania konstrukcji
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Tablica II. Wykaz spoin oraz oznaczenia Instrukcji Technologicznych Spawania WPS wg PN-EN ISO
15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Instrukcja technologiczna spawania.
Część 1: Spawanie łukowe [5]
Table II. List of welds and markings of Welding Procedure Specification WPS in accordance with PN-EN ISO
15609-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure specification. Part 1: Arc welding [5]

– rodzaj i gatunek materiału podstawowego,
– rodzaj i gatunek materiałów dodatkowych do spawania,
– dopasowanie, mocowanie i sczepianie detali,
– poprawność przygotowania złączy;
2) w czasie spawania:
– zasadnicze parametry spawania,
– temperaturę podgrzewania wstępnego i międzyściegową ogniwa,
– stopień oczyszczania, kształt ściegów oraz warstw
spoiny,

– głębokość i czystość żłobienia grani spoin,
– poprawną kolejność wykonywania spoin,
– prawidłowe użytkowanie materiałów dodatkowych,
– stopień odkształceń geometrycznych;
3) po spawaniu:
– badania wizualne – 100% złączy spawanych,
– badania penetracyjne – 20% złączy spawanych,
– kontrolę postaci, kształtu i wymiarów konstrukcji.
Z przeprowadzonych kontroli i badań należy sporządzać protokoły:
– kontroli materiałów podstawowych i dodatkowych,
– pomiarów geometrii konstrukcji,
– badań wizualnych i penetracyjnych,
– niezgodności (jeśli jest konieczny).

c) Składanie i spawanie bloku OGNIWO do bloków
BELKA

d) Spawanie połączonych bloków BELKA + OGNIWO
z płytami koryt

Podział konstrukcji na bloki
oraz kolejność spawania
W celu wykonania konstrukcji zgodnie z dokumentacją, minimalizacji naprężeń oraz zapewnienia łatwego dostępu do spoin, wprowadzono podział konstrukcji na bloki oraz ustalono kolejność spawania wg planu.
Przyjęte oznaczenia w planie spawania:
IV

– nr spoiny wg wykazu spoin (tablica II)

5

– nr elementu spawanego (rys. 2)

e) Spawanie uchwytów, wzmocnień i wstawek po lewej
i prawej stronie płyty

a) Składanie i sczepianie elementów belek nośnych
w bloki BELKA (1 szt. wykonanie prawe + 1 szt. wykonanie lewe)

f) Spawanie kopyta do płyty

b) Składanie i spawanie ogniwa do płyty dolnej w blok
OGNIWO

Karty technologiczne
Karta technologiczna jest przewodnikiem zawierającym wykaz czynności „krok po kroku” oraz czas potrzebny do ich realizacji. Ponadto stanowi określenie czasu
i miejsca kontroli oraz potwierdzenie jej przejścia. Poniżej przedstawiono przykłady kart technologicznych.
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Technologia spawania

Wytwórca ABC
Nazwa części

Płyta gąsienicy

Nr rys. 1

Nr
operacji

Nr zabiegu

1

1

Uwaga: Kontrola przed spawaniem wg pkt. 1 planu technologicznego wykonania i spawania. Kontrola w trakcie spawania wg pkt. 2 planu technologicznego wykonania i spawania.

1

Wykonanie spoiny nr I
Oczyścić przez szlifowanie ręczne wszystkie krawędzie elementów przeznaczonych do
spawania (poz. 3-5, 10-13) po obu stronach planowanych spoin ok. 20 mm.

2

Składać poz. 3; 4; 5 wykonanie lewe + prawe wg rysunku w bloki BELKA.
Jako spoiny sczepne wykonać w miejscach pasowania żeber poz. 10-12, 14, od wewnątrz
na długości 30 mm (8 odcinków) spoiny 12 V, parametry wg WPS-02/08.

3

5

Ilość 1 szt.

Opis operacji

Data

Tpz

Tw

0,15

2,33

Szlifować lica spoin do zrównania z powierzchniami blach.
Pasować, sczepiać wg rysunku żebra poz. 10-12, 14 do bloków BELKA.

4

Sczepione bloki mocować na stole obrotowym i wykonać wewnętrzne i zewnętrzne części
spoin nr I wg WPS-01/08.

1

Wykonanie spoiny nr II
Wykonać spoiny żeber poz. 10-12, 14 do bloków BELKA wg WPS-02/08.

1

Wykonanie spoiny nr III
Oczyścić przez szlifowanie ręczne pod spoiny nr III i VII powierzchnie ogniwa poz. 1 oraz
poz. 2 przeznaczone do spawania (szerokość szlifowania ok. 30 mm).

0,15

2

Pasować, sczepiać i spawać ogniwo poz. 1 do płyty dolnej poz. 2 w blok OGNIWO. Parametry wg WPS Nr WPS-03/08.
Uwaga: utrzymywać temperaturę ogniwa podczas spawania poniżej 70°C.

1,81

1

Wykonanie spoiny nr IV
Pasować i sczepiać bloki BELKA do bloku OGNIWO wg rysunku. Mocować w obrotniku
i spawać wg WPS-09/08.

0,15

0,15

1

Wykonanie spoin nr V, VI i VII
Oczyścić przez szlifowanie ręczne na poz. 6 wszystkie krawędzie elementów oraz miejsca
przeznaczone do spawania bloków BELKA po obu stronach (ok. 20 mm).
Montować podkładki spoin. Pasować, sczepiać wg rysunku.

6

Podpis

Tj

3

4
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Nr zlecenia 001/09
Technolog

Materiał
Wg zestawienia

2

Nr 1

KARTA TECHNOLOGICZNA

0,15
2,25

2,4

1,96

2,55

2,7

3,2
3,05

2

Mocować w obrotniku i spawać koryto poz. 6 z blokiem OGNIWO wg WPS-04/08, WPS08/08 I WPS-09/08.

7

1

Wykonanie spoiny nr VIII
Spawać bloki BELKA do płyt koryt poz. 6 wg WPS-07/08.

8

1

Wykonanie spoiny nr IX
Pasować wg rysunku, sczepiać i spawać poz. 9, 14, 15 wg WPS-01/08.

9

1

Wykonanie spoiny nr X
Pasować wg rysunku, sczepiać i spawać poz. 7, 8 wg WPS-05/08.

0,15

10

1

Wykonanie spoiny nr XI
Pasować, składać wg rysunku, sczepiać i spawać elementy kopyta w całość wg WPS06/08.

0,15

11

1

Wykonanie spoiny nr XII
Pasować wg rysunku, sczepiać i spawać kopyto poz. 16 do spodu płyty wg WPS-05/08.

0,15

12

1

Kontrola końcowa
Przeprowadzić kontrolę wg pkt. 3 planu technologicznego wykonania i spawania konstrukcji
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2,48

0,15
3,15

3,3

0,15
0,45

0,25

0,75

2,25
-

0,6

0,4

0,9

2,4
-

KJ

Określenie parametrów spawania
w Instrukcjach Technologicznych
Spawania (WPS)
Parametry spawania w Instrukcjach Technologicznych Spawania WPS dobrano doświadczalnie na podstawie prób i badań procesów spawania.
Parametry określono w zależności od rodzaju zastosowanego procesu spawania, materiału podstawowego, materiału dodatkowego oraz od pozycji spawania. Przy wyznaczaniu wstępnych parametrów proce-

su spawania można posłużyć się poniższymi wzorami:
Napięcie łuku spawalniczego U dla metody spawania 135:
U = 14 + 0,05 I V
I – natężenie prądu spawania, A.
Prędkość podawania drutu:
m/min
Wst – wydajność stapiania, kg/h (rys. 4).

Rys. 3. Przykładowy WPS
Fig 3. An example of WPS
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Rys. 4. Wydajność określona stapiania metodą 135 (na podstawie
danych firmy Oerlikon)
Fig. 4. Deposition efficiency for the process 135 (based on the Oerlikon data)

Prędkość spawania:
m/min
Ilość wprowadzonego ciepła do spoiny Q:
kJ/m
k – współczynnik sprawności cieplnej metody spawania wg PN-EN 1011-1:2009 „Spawanie - Zalecenia dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne wytyczne
dotyczące spawania łukowego” wynosi 0,8).
Energia liniowa spawania E:

Rys. 5. Zestawienie wzorów do obliczenia objętości 1 m spoiny V1
oraz szerokości rowka spawalniczego W [4]
Fig. 5. List of the formulas for the calculation of volume of 1 m long
V1 weld and width of a groove W [4]

kJ/cm
Obliczenie objętości nadlewu spoiny V2

Metodyka zastosowanych
obliczeń technologicznych

Δs – wysokość nadlewu spoiny; W2 – szerokość nadlewu spoiny,
mm; W2 = W1 + 2÷4 mm

Założenia do obliczenia nakładów na wykonanie
spoin
Obliczenie nakładów na wykonanie spoin można
wykonać dwoma sposobami. Pierwszy z nich to obliczenie analityczne, drugi to obliczenie na podstawie
normatywów technologicznych.

Sposób nr 1
Sposób analityczny polega na wyliczeniu poszczególnych parametrów i wielkości na podstawie poniższych wzorów [4].
Obliczenie objętości spoiny V:
V = V1 + V2 cm3/m

V1 – objętość spoiny wewnątrz rowka spawalniczego, cm3/m,
V2 – objętość spoiny w nadlewie, cm3/m.

22
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Rys. 6. Zestawienie objętości nadlewu V2 jednego metra spoiny [4]
Fig. 6. List of volumes of excess weld metal V2 for 1 m long weld [4]

Sposób nr 2

Obliczenie zużycia spoiwa Zs:
kg/m
G – masa spoiny:
kg/m
V – objętość spoiny, cm3/m; γ – gęstość właściwa, kg/dm3 (dla
stali = 7,85); Uc – wskaźnik uzysku stopiwa dla spawania metodą
135 równa się 0,97 (dla metody 111 jego wartość wynosi 0,45÷0,7;
dla 141 – 1,0; dla 121 – 0,97÷1,0).

Drugą metodą określenia nakładów na wykonanie
spoin jest skorzystanie z odpowiednich normatywów
technologicznych. Metoda ta jest zalecana ze względu na uwzględnienie wszystkich parametrów spawania
i w sposób rzeczywisty oddaje wartości poniesionych
nakładów, ale nie uwzględnia czasu przygotowania
i składania konstrukcji. Spoiny występujące przy wykonywananiu płyty gąsienicowej oraz definiujące je parametry zostały przedstawione w tablicy IV. Wyniki obliczeń długości spoin na podstawie rysunku 1 oraz potrzebne nakłady rzeczowe na wykonanie spoin płyty
gąsienicowej zestawiono w tablicy V.

Czas wykonania operacji Tw:
Tw = Tpz + Tsk + Ts rbh
gdzie: Tpz – czas przygotowania (naliczany przez technologa
z uwzględnieniem stopnia skomplikowania konstrukcji i obejmującym
pobranie i zdanie dokumentacji, zapoznanie się z dokumentacją oraz
uzbrojenie stanowiska pracy do wykonania elementu); Tsk – czas
składania konstrukcji (czas określany przez normatywy technologiczne na podstawie średniej wagi obliczeniowej elementu Wśr jako iloraz
ciężaru całkowitego konstrukcji przez liczbę elementów wchodzących
w skład konstrukcji); Ts – czas spawania obejmujący wykonanie procesu spawania (w jego skład wchodzi czas obsługi stanowiska spawalniczego oraz czas prowadzenia procesu spawania):

min/m
Wst – wydajność stapiania, kg/h; Wj – współczynnik czasu jarzenia
łuku, % wg tablicy III.

Tablica III. Współczynniki czasu jarzenia się łuku
Table III. Arc time factors
Stopień
mechanizacji
procesu
spawania

Czas jarzenia się łuku

Ręczne
Częściowo
zmechanizowane

Tablica IV. Zestawienie normatywne na wykonanie
spoin płyty gąsienicowej na podstawie Normatywu
Technologicznego Spawania metodą MAG [6]
Table IV. Specification for crawler tread production based on the Standard Guideline for MAG welding process [6]
Symbol spoiny
na rysunku

Objętość
spoiny V
cm3/m

Zużycie spoiwa
Zs
kg/m

Czas
całkowity
wykonania
spoiny Tg
min/m

Zużycie
gazu
Zg
dm3/h

86,0

0,7

20,8

260,0

36,0

0,3

7,4

89,0

72,0

0,6

15,8

189,0

102,0

0,8

19,0

237,5

68,0

0,5

16,7

200,0

140,0

1,1

33,4

400,0

86,0

0,7

20,8

260,0

0,8

19,0

237,5

0,7

20,8

260,0

Automatyczne

Zrobotyzowane
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

Obliczenie zużycia gazów spawalniczych Zg:

102,0

Zg = Vg · Ts dm3/h
Vg – natężenie przepływu gazu, l/min; Ts – czas spawania, min/m.

86,0
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Określenie masy obliczeniowej jednego elementu:

15,6

187,1

1,16

18 8
Mn

34,5

431,6

41,8

0,33

G3Si1

7,8

97,4

0,6

51,6

0,42

G3Si1

12,5

156,0

1+6

0,33

28,4

0,23

18 8
Mn

6,9

85,8

VIII

6+4
6+5

7,08

608,9

4,96

G3Si1

147,3

1840,8

IX

9+6
13+6
15+6

3,36

288,9

2,35

G3Si1

69,9

873,6

X

8+4,6,7,13
7+3,4,5,7
7+6

3,71

252,3

1,86

G3Si1

62,0

742,0

XI

16

0,6

84,0

0,66

G3Si1

20,0

240,0

XII

16+6,2

6,94

471,9

3,47

G3Si1

115,9

1388,0

22,4

18 8
Mn:
1,98
kg

676,2
(11,3
h)

8326,1

3+4+5

II

3,4,5+10+
11+12+14

3,75

135,0

1,13

G3Si1

III

1+2

0,99

71,3

0,59

IV

1+3,4,5

1,66

142,8

V

2+6

0,41

VI

2+6

VII

36,93

2821,9

5,25

Gatunek
spoiwa
18 8
Mn

645,0

Zużycie spoiwa
Zs, kg/m

333,8

7,5

Objętość spoiny
V, cm3/m

27,8

Do całkowitego czasu wykonania spoin Tg ujętego
w tablicy IV należy dodać czas przygotowawczy Tpz na
przygotowanie elementów do spawania oraz czas składania konstrukcji Tsk.

Łączna długość spoin
m

Tj – czas jednostkowy z normatywu.

Nr pozycji
spawanych

1950,0

Nr spoiny

Zużycie gazu
Zg, dm3/h

Wśr = M/Iel kg

156,0

I

Suma

G3Si1

G3Si1:
20,42
kg
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Określenie masy obliczeniowej oraz czasu składania konstrukcji Tsk przedstawia się następująco.

Czas całkowity
wykonania spoiny Tg, min/m

Tablica V. Długość spoin i wartości nakładów rzeczowych na wykonanie spoin płyty gąsienicowej obliczone
na podstawie danych normatywnych z tablicy IV
Table V. Length of welds and material and time consumption in production of a weld in crawler tread calculated basing on standard values from Table IV

Przegląd SPAWALNICTWA
spawalnictwa 3/2010
2/2010
PRZEGLĄD

M – masa elementów = 1000 kg, Iel - liczba elementów równa 31 szt.

Wśr = M/Iel = 1064/31 = 32 kg
Obliczenie czasu składania Tsk:
Tsk = Tj x Iel rbh
Tsk = Tj x Iel = 0,316 x 31 = 9,8 rbh

Czas wykonania płyty Tw:
Tw = Tpz + Tsk + Tg = 1,2 + 9,8 + 22,4/2 = 22,2 rbh

Wnioski
Praktyka spawalnicza coraz częściej wymaga
od inżyniera spawalnika opracowania planów spawania. Równocześnie brak jest literatury odnoszącej się do tej tematyki. Celem publikacji było przedstawienie różnych sposobów podejścia do rozwiązania tych zagadnień oraz dostarczenie inżynierom spawalnikom praktycznego przykładu opracowania planu spawania.
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75. rocznicy istnienia czasopisma. Patronat honorowy nad obchodami jubileuszu sprawowali: Minister Gospodarki Waldemar Pawlak i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka. Partnerami jubileuszu byli: Bumar
Sp. z o.o., Fiat Auto Poland, Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Rexroth Bosch Group.
W sesji wzięli udział przedstawiciele patronujących ministerstw, reprezentanci nauki, w tym licznie zgromadzeni
przedstawiciele władz wyższych uczelni technicznych z całej Polski, przedstawiciele wydawcy, przedstawiciele targów krajowych i zagranicznych, goście z przemysłu, a wśród nich reprezentanci firm partnerskich jubileuszu, dziennikarze z zaprzyjaźnionych czasopism oraz dawni i obecni pracownicy i współpracownicy redakcji.
Przybyłych powitał przedstawiciel wydawcy dr Stefan Góralczyk – dyrektor IMBGiS. Po wystąpieniu redaktora naczelnego prof. Jana Szlagowskiego i wystąpieniach gości honorowych wygłoszono referaty problemowe. Sesję zakończyła dyskusja Okrągłego Stołu „Przyszłość technicznej prasy drukowanej w dobie Internetu”. Wzięli w niej udział
prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, dyrektor Krzysztof Gulda z Departamentu Strategii MNiSW, dyrektor IMBiGS
dr Stefan Góralczyk, dr Bernhard Mittermaier z Central Library w Jülich, prof. Jan Szlagowski, red. Stefan Bratkowski.
Pierwszy zeszyt „Przeglądu Mechanicznego” ukazał się 10 stycznia
1935 r. Czasopismo powołane zostało decyzją Stowarzyszenia Inżynierów
Mechaników Polskich w celu integracji
środowiska inżynierskiego zajmującego się budową maszyn. Od tego czasu,
poza latami II wojny światowej, „Przegląd Mechaniczny” jest ciągle obecny
na rynku wydawniczym, służąc kolejnym pokoleniom polskich mechaników
i popularyzowaniu polskiej myśli technicznej.
Genezą powstania czasopisma była
potrzeba integracji środowiska inżynierskiego. Zaspokajając tę potrzebę, Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników
Polskich podjęło decyzję o przekształceniu wydawnictwa „Mechanik” w dwutygodnik „Przegląd Mechaniczny”, obejmujący wszystkie działy związane z budową i eksploatacją maszyn, w tym zagadnienia związane z nowoczesnymi
w tamtych czasach konstrukcjami samochodów i samolotów.
Pierwszym
redaktorem
został
inż. Czesław Mikulski, a w zarządzie
czasopisma i w komitecie redakcyjnym było wielu znakomitych inżynierów
i profesorów.
W latach 1935 – 1939 z czasopismem związana była cała plejada
znanych autorytetów, takich jak np.:
J. Czochralski, E. T. Geisler, M. T. Huber, G. A. Mokrzycki, W. Moszyński,
E. Oska, J. Piotrowski, Z. Rytel i B. Stefanowski, S. Płużański, K. Taylor, W. K.
Wierzejski.
Wybuch II wojny światowej przerwał wydawanie czasopisma. W styczniu 1947 r. wznowiono jego wydawanie,
publikując następujące uzasadnienie:
„Po siedmioletniej przerwie, wywołanej
wypadkami wojennymi, wznawiamy wydawnictwo czasopisma Przegląd Me-

chaniczny o poziomie i zakresie zbliżonym do przedwojennego, ograniczając
się jeno do ram miesięcznika. Potrzeba
takiego wydawnictwa wystąpiła wyraźnie
w okresie, kiedyśmy je stracili, kiedy jego
łamy zostały zamknięte w związku z rozpętaniem wojny na ziemiach polskich”
„Przegląd Mechaniczny” zaczął ukazywać się jako organ Centralnego Zarządu Przemysłu Metalowego, pozostając w dalszym ciągu również organem
Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich – założyciela czasopisma.
W pierwszym powojennym numerze artykuły publikowali znakomici autorzy,
np. prof. Maksymilian Tytus Huber, który omawiał hipotezy wytrzymałościowe.

Dyrektor IMBGiS – dr Stefan Góralczyk

Od stycznia 1947 r. czasopismo
jest nieprzerwanie wydawane. W latach
1959 – 2000 wydawane było w cyklu
dwutygodniowym.
Okres po II wojnie światowej to konieczność dostosowania się do nowej
rzeczywistości
społeczno-politycznej
i gospodarczej. Czasopismo, na ile było
to możliwe, było apolityczne. Przez cały
czas akcentowane były związki ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich, którego organem
głównym był „Przegląd Mechaniczny”.

Znaczącą zasługą redakcji było prowadzenie przez wiele lat rubryki „Z wizytą w zakładzie przemysłowym”. W efekcie powstała dokumentacja, dziś już historyczna, informująca o stanie techniki w ok. 700 zakładach branży elektromaszynowej. Dokumentowana była
także działalność SIMP przez wydawanie specjalnej wkładki pt. SIMPOWIEC,
prezentującej najważniejsze wydarzenia w Stowarzyszeniu. Ważną datą w
historii pisma był rok 2001, w którym
nastąpiła zmiana wydawcy i rozpoczął
się najnowszy rozdział historii ”Przeglądu Mechanicznego”, ukazującego się
już jako miesięcznik, który trwa do dziś.
Na mocy umowy zawartej w dniu
6 grudnia 2000 r. pomiędzy Zarządem
Głównym Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich a Instytutem Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego, SIMP przekazał Instytutowi prawo do tytułu prasowego „Przegląd Mechaniczny”. Formalne przejęcie i wydawanie czasopisma
jako miesięcznika o tematyce związanej
z szeroko rozumianą mechaniką oraz
innymi zagadnieniami dotyczącymi bezpośrednio lub pośrednio branży elektromechanicznej lub branż będących
przedmiotem zainteresowań Instytutu,
rozpoczęło się od stycznia 2001 roku.
Przekazując prawa wydawnicze.
Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich nie zerwało kontaktów z
czasopismem i wydawane jest ono pod
patronatem SIMP.
Zasługą obecnego wydawcy jest
podniesienie poziomu wydawniczego czasopisma, zmiana szaty graficznej i obecność „Przeglądu Mechanicznego” na liczących się w branży imprezach wystawienniczych krajowych i zagranicznych.
P. M.
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Zmechanizowane usuwanie
odkształceń spawalniczych
Firma Taskoprojekt istnieje ponad czterdzieści lat. Powołana została do obsługi branży produkcji taboru szynowego. Zajmuje się technologią projektową i warsztatową, a
przede wszystkim tworzeniem specjalnych urządzeń technologicznych, w tym przyrządów spawalniczych. Od dwudziestu lat obsługujemy także branżę produkcji motoryzacyjnej. Zbudowaliśmy tysiące przyrządów, co najmniej kilkadziesiąt stanowisk
i linii spawalniczych, w tym zrobotyzowanych oraz wiele innych urządzeń technologicznych. Jesteśmy autorami technologii całych fabryk oraz poszczególnych wydziałów produkcyjnych, często z kompletnym wyposażeniem technologicznym.

Odkształcenia spawalnicze są
największą bolączką spawaczy.
Znane są metody usuwania odkształceń spawalniczych na zimno
i płomieniowo. Przy produkcji taboru szynowego podjęto bardzo udane próby zmechanizowania usuwania odkształceń spawalniczych, zarówno metodą na zimno, jak i płomieniowo. Zbudowane w Taskoprojekcie urządzenia do prostowania
na zimno i prostowania płomieniowego za pomocą elektromagnesów,
stosowane w branży budowy taboru
szynowego, mogą znaleźć zastosowanie w innych branżach.
Duży postęp w technologiach
spawania, rozwój aparatury spa-

Rys. 1. Urządzenie do prostowania długich
belek na zimno
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walniczej oraz stosowanie profesjonalnego oprzyrządowania spawalniczego powodują, że zespoły spawane są coraz lepszej jakości. Zdarza się, że większy zespół spawany
o wymiarach ok. 1000 x 1000 mm
ma po spawaniu tolerancje długości
liczone w dziesiątych częściach milimetra, nawet +/- 0,1 mm. Jednak
nie jest to codziennością spawaczy
i technologów spawalników, w której zmorą są odkształcenia spawalnicze. I to nie tylko skurcze spawalnicze, ale wszelkie inne odkształcenia, takie jak wygięcia, zwichrowania, wybrzuszenia, wklęśnięcia
i inne. Powody występowania odkształceń są różne i zostały zbadane i omówione w literaturze technicznej, i naukowej. Z tego względu nie ma powodu, aby je tu przytaczać. Walka z odkształceniami spawalniczymi prowadzona jest od początku istnienia spawania i jest jednym z tych tematów w technice, które charakteryzują się, z założenia,
pewną nieosiągalnością. Wypracowano wiele metod walki z odkształceniami, poczynając od nadania
odpowiedniego kształtu elementom
wchodzącym w skład zespołu spawanego, po skomplikowane urzą-

Rys. 2. Urządzenie hydrauliczne do prostowania ram o wymiarach 3000× 8000 mm

dzenia do ich usuwania. Przy długich płaskich ramach, np. podwoziach wagonów i lokomotyw, a także przy spawaniu całych pudeł lokomotyw i wagonów, bardzo często nadaje się tzw. strzałkę ugięcia.
Można to wykonać w różny sposób, przez nadanie odpowiedniego kształtu – szablistego (zwłaszcza dla długich blach belek grzbietowych lub ostojnic) podczas przygotowywania materiału w krajalni lub przez odpowiednie wygięcie detali w przyrządzie spawalniczym, czyli nadanie wstępnych naprężeń, tak aby po spawaniu rama
spawana odkształciła się w sposób
kontrolowany, do oczekiwanych wy-

miarów w przewidywanych tolerancjach. Można też zastosować odpowiednio mocny przyrząd, często hydrauliczny, w którym elementy są „skrępowane” na czas spawania i w takiej pozycji pozostają do
czasu częściowego wystudzenia
po spawaniu. Przy spawaniu blachownic stosuje się specjalne maszyny spawalnicze z walcami prostującymi półkę zarówno po przejściu blachownicy poza palnik, jak i
nadającymi przed palnikiem ugięcie wstępne. Duże osiągnięcia w
minimalizowaniu powstawania odkształceń zapewnia dobra technologia spawania, zaprojektowana
przez doświadczonego technologa spawalnika. Jednak nie zawsze i
nie w każdej sytuacji osiąga się zamierzony cel. Najczęściej jest to tylko częściowy sukces. Wobec tego
konieczne jest stosowanie operacji prostowania po spawaniu, przy
czym termin ten obejmuje wszelkie
metody usuwania odkształceń spawalniczych. Dawniej małe wybrzuszenia usuwano na zimno za pomocą młotka lub metodą prostowania płomieniowego, która i dzisiaj
jest często stosowana, zwłaszcza
w produkcji jednostkowej. Prostowanie płomieniowe wygląda tak,
że doświadczony spawacz palnikiem gazowym nagrzewa odpowiednie miejsce i używając młota,

łomu lub innego narzędzia „działa” na zespół spawany, po czym za
pomocą szmaty i kanistra z wodą,
a niekiedy sprężonego powietrza,
w odpowiedni sposób chłodzi nagrzane miejsce. W niektórych fabrykach opracowano instrukcje prostowania płomieniowego. Wydało taką instrukcję Niemieckie Zrzeszenie Spawalnictwa. Przedstawiono w niej sprawdzone metody takiego prostowania. Metody te są o tyle
dobre, że poza doświadczeniem
spawacza nie są potrzebne żadne
skomplikowane maszyny. Wprowadza się jednak do zespołu spawanego niekontrolowane naprężenia,
a także zmiany w strukturze materiału. Z tego powodu w wielu konstrukcjach spawanych, zwłaszcza
odpowiedzialnych, a do takich za-

Rys. 4. Pospawane pudło lokomotywy na
stanowisku do prostowania ścian bocznych

Rys. 5. Portal z elektromagnesem. Na pierwszym planie widoczny podest obsługowy

Rys. 3. Wizualizacja stanowiska do prostowania poszyć ścian bocznych pudła lokomotywy. Z przodu i tyłu stanowiska widoczne
bramki systemu pomiarowego

liczyć należy tabor szynowy o dużych prędkościach, takie metody
nie są dopuszczone. Produkcja taboru szynowego jest specyficzna.
Z jednej strony są to większe zespoły spawane, nawet o długości do
27 000 mm, a z drugiej strony jest to
produkcja seryjna. Niekiedy po kilka
tysięcy sztuk wagonów tego samego typu. Podobne problemy występują też przy seryjnej produkcji np.
urządzeń dźwignicowych. W takiej
produkcji i to odpowiedniej jakości
pozostaje wobec tego prostowanie
na zimno. Wykonuje się je stosując urządzenie do prostowania, które składa się z dużej, sztywnej podstawy – stołu, po którym przesuwa
się ręcznie lub w sposób elektromechaniczny portal, na którym przesuwnie, poprzecznie do osi stołu,
zamontowany jest hydrauliczny zespół dociskowy. Prostowany zespół
umieszcza się na specjalnych podporach, o kształcie dostosowanym
do konstrukcji belki oraz przewidywanych odkształceń i uzbrojonym
w odpowiednie końcówki tłoczyskiem siłownika hydraulicznego naciska w odkształcone miejsca, aż
do osiągnięcia plastyczności materiału. Maszyna wyposażona jest
w urządzenie pomiarowe wielkości wysuwu suwaka oraz czytnik
pomiaru siły nacisku, pomagające
operatorowi w doborze parametrów

Rys. 6. Płyta elektromagnesu
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prostowania. Mimo że i w tej metodzie potrzebne jest duże doświadczenie operatora, wyniki są dużo
lepsze i umożliwiają, w wielu przypadkach, technologiczną parametryzację operacji prostowania, przy
braku dodatkowych naprężeń, które występują przy miejscowym nagrzewaniu i braku zmian w strukturze materiału. Wiele takich urządzeń powstało w naszej firmie i z
powodzeniem są stosowane w fabrykach produkujących tabor szynowy. Dwa z nich przedstawiono
na rysunkach 1 i 2. Na rysunku 1
pokazano urządzenie prostujące do
długich belek, wyposażone w pomocnicze oprzyrządowanie dla podłużnic ramy podwozia lokomotywy.
Jest to urządzenie uniwersalne i po
zmianie oprzyrządowania możliwe
jest usuwanie odkształceń w prawie każdej spawanej belce o długości ok. 20 000 mm. Na rysunku 2
przedstawiono większe urządzenie
portalowe do prostowania pospawanych ram o wymiarach 3000 x
8000 mm. Przedstawione urządzenie używane jest do prostowania
ram wózków wagonów i lokomotyw.
Oprócz opisanej metody zmechanizowanego prostowania na
zimno zbudowaliśmy kilka stanowisk do elektromagnetycznego prostowania ścian bocznych wagonów
i lokomotyw wyposażonych w specjalne płyty elektromagnetyczne i
przeciwpłyty. Metoda zastosowana
w tym przypadku w zasadzie jest
metodą płomieniową, jednak prostowanie to jest zdecydowanie bardziej prostowaniem estetycznym
niż jakościowym, stąd mniejsze
znaczenie ma wprowadzenie naprężeń czy zmian struktury materiału w stosunkowo cienkie blachy poszycia. Ściany wagonów i lokomotyw po spawaniu wykazują duże odkształcenia, zwłaszcza wybrzuszenia i pofalowania, głównie od samego spawania stosunkowo cienkich
blach poszyciowych (w wagonach
jest to zwykle grubość 1,5÷2,5 mm,
a w lokomotywach dochodzi do
4 mm) do słupków szkieletów pudeł
wagonów czy lokomotyw. Dochodzą do tego odkształcenia związane ze strzałką ugięcia pudła pojazdu szynowego, które po uzyskaniu
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właściwego położenia po spawaniu
ze ścianami powodują odkształcenia wspawanych do szkieletu blach
poszyciowych. Odkształcenia te są
znaczne i bez ich usunięcia wymagają zastosowania dużej ilości
szpachli i szlifowania, co w dzisiejszych standardach nie jest dopuszczone. Producenci taboru szynowego próbowali różnych metod uniknięcia tych odkształceń. Próbowano na przykład „wyciągać” cały wagon po spawaniu ścian bocznych
na specjalnych, skomplikowanych
urządzeniach hydraulicznych lub
spawać poszycie wagonu z jednego pasa blachy, który obejmował
całkowitą długość i szerokość ściany pojazdu szynowego. Dopiero po
naciągnięciu na końcach, dociśnięciu do szkieletu pudła i zespawaniu ze szkieletem obu pasów z obu
stron wagonu wycinało się otwory
okienne w ścianach wagonu. Przy
produkcji tramwajów można zastosować spoiny otworowe w blachach poszycia w miejscach łączenia ich ze słupkiem, tak aby wprowadzić jak najmniej ciepła do cienkiej blachy podczas montażu spawalniczego ze szkieletem pudła wagonu. W pudłach wagonów tramwajowych są mniej restrykcyjne
wymagania wytrzymałościowe niż
w taborze kolejowym, stąd spoiny
mogą być mniejsze, np. otworowe.
Są też prowadzone próby zgrzewania blach poszyciowych ze szkieletem i dopiero w takim stanie wspawania lub przykręcenia ich do podwozia i konstrukcji szkieletowej pojazdu na stanowisku montażu pudła, tzw. konduktorze. Przy odpowiedniej konstrukcji wagonu, czy lokomotywy technologia ta daje dobre
rezultaty. Wdrożyliśmy takie stanowisko w jednej z polskich fabryk taboru szynowego. Trudno jest wprowadzić klejenie blach poszyciowych
w wagonach i lokomotywach, co z
powodzeniem stosowane jest w autobusach drogowych, gdyż w taborze szynowym występuje inna charakterystyka drgań i połączenia takie, na razie, nie zapewniają odpowiedniej trwałości. Niektóre wagony
i lokomotywy mają ściany ryflowane. Jest to widoczny znak ominięcia
problemów z prostowaniem i napi-

naniem blach poszyciowych. Stosuje się więć w większości przypadków tradycyjne spawanie blach poszyciowych do szkieletu pudła wagonu czy lokomotywy, pomimo że
wymaga się, aby blacha poszyciowa, po wspawaniu, wykazywała niepłaskość w granicach +/- 1 mm na 1
m2. Osiągnięcie takiej tolerancji tradycyjnymi metodami prostowania
jest trudne, a niekiedy wprost niemożliwe. Próbowano zatem wprowadzić metody, które dają lepsze
wyniki i pozwalają schematyzować
proces prostowania blach poszyciowych przez zastosowanie stalowych płyt z otworami, które przykładano z zewnątrz i od wewnątrz
prostowanej blachy, mocno je do
siebie ręcznie dociskając. Poprzez
otwory w płytach o średnicy 25÷30
mm, rozmieszczonych co 40÷100
mm, nagrzewano blachę palnikiem
acetylenowo-tlenowym, po czym
przetrzymywano ją zamocowaną
w płytach, aż do ostygnięcia podgrzanego fragmentu blachy, niekiedy używając do studzenia sprężonego powietrza. Następnie przestawiano płyty na kolejny odcinek blachy poszyciowej i operację powtarzano aż do wyprostowania całego
poszycia. Urządzenia naszej konstrukcji są rozwinięciem tej metody.
Zamiast płyty zewnętrznej zastosowaliśmy elektromagnes specjalnej
konstrukcji. We wcześniejszym rozwiązaniu sprzed trzydziestu z górą
lat elektromagnesy z obu stron pojazdu szynowego zawieszone były
przesuwnie na specjalnej konstrukcji stalowej, umożliwiającej niezależne przesuwanie elektromagnesów wzdłuż wagonu i prowadzenie
operacji prostowania (napinania)
blach poszyciowych niezależnie dla
każdej ze ścian. Stanowisko przeznaczone było przede wszystkim
dla wagonów osobowych i blach o
grubości 1,5÷2,5 mm. Takie stanowiska zbudowaliśmy w Cegielskim
w Poznaniu i w Pafawagu we Wrocławiu. Były one związane wtedy,
na początku lat siedemdziesiątych
ubiegłego wieku, z wprowadzeniem
w Polsce, trudnej na owe czasy,
technologii budowy wagonów osobowych typu pullman. W najnowszej konstrukcji elektromagnesy za-

wieszone są z obu stron na portalu,
który w sposób elektromechaniczny
przemieszcza się wzdłuż prostowanego puda wagonu. Elektromagnesy, na nasze zlecenie, zostały obliczone i zaprojektowane przez Politechnikę Wrocławską. Uczelnia wywiązała się doskonale z zadania.
Ostatnio zaprojektowane elektromagnesy mają większą moc, dla
blach poszyciowych do 4 mm, ponieważ używane są głównie do prostowania blach poszyciowych lokomotyw, a jednocześnie spełniają dzisiejsze, ostre wymagania bezpieczeństwa, dotyczą oddziaływania pola elektromagnetycznego na
operatorów.
Płyty elektromagnesów są bardzo trudne do wykonania. Wynika to z ich konstrukcji. Płyta składa się z listew, na przemian ze stali węglowej i chromowej, pospawanych ze sobą w jednolity korpus z
odpowiednimi komorami na specjalne cewki. Wypracowana została
technologia ich produkcji, polegająca na wielokrotnej obróbce skrawaniem i obróbce cieplnej pod obciążeniem. Muszą one wytrzymać wiele nagrzań miejscowych, nie zmieniając tolerancji płaskości przez
długi okres pracy, gdyż od tego zależy zachowanie tolerancji płaskości prostowanych ścian. Wewnątrz
przykłada się odpowiednie płyty
z otworami, o różnych wymiarach
w zależności od kształtu szkieletu, będącymi czymś na kształt zwory elektromagnesu, tak że wraz z
płytą elektromagnesu powstaje rodzaj prasy ściskającej prostowaną
blachę z dużą siłą. Palnikami podgrzewa się poprzez otwory w płytach –zworach blachę poszycia wg
kolejności określonej przez technologa i po ostygnięciu uzyskuje się zaplanowaną płaskość prostowanego fragmentu blachy po-

szycia. Teoretycznie jest to nawet
+/- 0,1 mm/m2. Elektromagnesy
mogą mieć różny kształt w zależności od tego, czy prostowany jest
wagon, czy lokomotywa. Dla wagonów powinny mieć kształt uwzględniający wybranie pod okna a dla lokomotywy mogą mieć kształt pełnego prostokąta. Wymiary elektromagnesów ograniczają możliwości
konstrukcyjne i obróbkowe i obecnie udało się uzyskać wymiary ok.
1500x2000x160 mm, które z powodzeniem nadają się do prostowania poszyć lokomotyw. Opisany
proces elektromagnetycznego prostowania przedstawiony jest w dużym uproszczeniu. W rzeczywistości podczas tego procesu występują różne fazy i zjawiska, których
opis pominięto, gdyż celem tego artykułu jest ogólne przedstawienie
sposobów usuwania odkształceń
w sposób bardziej kontrolowany i
możliwy do zaplanowania w produkcji seryjnej. Na rysunkach 3÷6
przedstawiono obecnie eksploatowane stanowisko, które składa się
z portalu napędzanego elektromechanicznie, jeżdżącego po szynach
wzdłuż prostowanego obiektu, na
którym zawieszone są dwa elektromagnesy z możliwością ich podnoszenia i opuszczania, a także z
możliwością ich ograniczonego obrotu w celu umożliwienia prostowania skośnych ścian pudła maszynisty. Operatorzy mają możliwość
kontrolowania na bieżąco wartości prądów zasilania i temperatury elektromagnesów. Elementy sterowania umieszczone są w szafie
elektrycznej zamontowanej na portalu. Sterowanie jest dosyć skomplikowane. Dla ułatwienia obsługi
operatorzy znajdujący się wewnątrz
kabiny wyposażeni są w podręczne
pulpity ze sterowaniem radiowym
oraz wskaźniki umożliwiające od-

czyt parametrów wewnątrz badanego obiektu. Na zewnątrz zamontowano podesty ruchome obejmujące całą długość i wysokość pudła. Podesty te mają regulowaną,
w sposób hydrauliczny, wysokość
podnoszenia. Stanowisko wyposażone jest także w specjalne podpory do ustawienia i ustalenia lokomotywy. Niekiedy stanowisko wyposażone jest też w elementy pomiarowe. Prostowanie tą metodą jest kilkakrotnie szybsze od tradycyjnego
„młota” i zapewnia wymaganą jakość oraz estetykę blach poszyciowych.
Na podstawie naszych doświadczeń podejmowaliśmy udane próby budowy stanowisk do prostowania mniejszych zespołów spawanych, do których budowy zastosowano mniejsze elektromagnesy.
Była też próba zastosowania zamiast magnesu płyty z uszczelnionym obrzeżem w celu wytworzenia
próżni od strony płyty. Pokusa takiego rozwiązania jest silna. Unika się
wtedy skomplikowanej płyty elektromagnesu, bardzo trudnej i drogiej w wykonaniu, na rzecz o wiele prostszej płyty próżniowej. Jednak proste obliczenia wykazują, że
siły, jakie mogą wystąpić przy prostowaniu, są małe. Wynika to z
ograniczeń fizycznych w uzyskaniu
próżni. Możliwe, że takie rozwiązanie mogłoby być przydatne dla bardzo cienkich blach o grubości poniżej 1 mm.
Z przedstawionego w artykule
opisu „pola walki” z odkształceniami spawalniczymi, sprawa nie jest
prosta i wymaga ogromnego wysiłku twórczego oraz doświadczenia w
próbie opanowania tego problemu.
Aleksander Łukomski – Prezes
Bogdan Sobocki – Dyrektor Techniczny
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Ryszard Pakos
Michał Szymczak

Przegląd programów komputerowych
do przewidywania odkształceń i symulacji
procesów spawalniczych na wczesnych
etapach produkcji
Review of computer programs used for strains
forecasting and simulation of welding processes
at early stages of production
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono charakterystykę, wymagania
i analizę wybranych programów komputerowych do przewidywania odkształceń i symulacji procesów spawalniczych. Prezentowane programy, ocenione zostały pod kątem przydatności tego typu oprogramowania do wspomagania komputerowego procesów spawania przy produkcji konstrukcji stalowych z uwzględnieniem przybliżonych
kosztów takiego oprogramowania.

In the article, characteristics, requirements and analysis of chosen computer programs used for forecast of strains and simulation of welding processes have been presented. The programs shown have been estimated as to
suitability of such software to computer aid of welding processes at production steel structures, taking approximate
costs of such software into account.

Wstęp
Operacje technologiczne powodują powstawanie różnic w wymiarach geometrycznych. Odkształcenia spawalnicze mogą spowodować, że dany element
czy konstrukcja nie będzie nadawać się do użytku, ponieważ ich wymiary i kształt będą niezgodne z założeniami projektowymi [4, 5]. Odkształcenia spawalnicze
związane są ściśle z przyjętą technologią spawania.
Na etapie projektowania należy stosować różne metody mające, na celu przewidywanie możliwych odkształceń oraz ich minimalizację.
Dr inż. Ryszard Pakos, mgr inż. Michał
Szymczak – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie.
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Wybór odpowiedniego narzędzia do prognozy
odkształceń jest utrudniony ze względu na dużą
liczbę metod inżynierskich i programów komputerowych służących do wyznaczania odkształceń i
analizy termicznej. Sytuację pogarsza brak opisów
porównawczych dostępnych metod i programów,
ukazujących ich możliwości oraz wskazujących zakres zastosowania dla poszczególnych przypadków [6÷8].
Na rynku pojawia się coraz więcej programów komputerowych, służących do obliczania i przewidywania
odkształceń spawalniczych, jednak dostęp do nich jest
ograniczony. Darmowe wersje testowe zwykle nie są
dostępne. Jednakże materiały uzyskane od firm, okazały się niezmiernie przydatne do przeprowadzenia
analizy, oceny ich wad i zalet oraz pokazania, co każdy
z tych programów oferuje użytkownikowi.

Wymagania
programów komputerowych
Programy komputerowe, które wymagają modelowania konstrukcji metodą elementów skończonych
(MES), mogą mieć wbudowane oprogramowanie do
dzielenia konstrukcji na elementy skończone, w przeciwnym wypadku można skorzystać z przeznaczonego specjalnie do tego celu dodatkowego oprogramowania. Takim programem jest (np. Femap), w którym

Rys. 1. Zbliżenie na część dna i burtę podwójną
Fig. 1. Shell model, part of cargo bay

Rys. 2. Inny widok na dno podwójne
Fig. 2. View to double bottom

można zamodelować dowolnie skomplikowaną konstrukcję, z dowolną liczbą detali i z dowolną szczegółowością – także z warunkami brzegowymi i ewentualnymi siłami, jeśli występują. Można także korzystać
z funkcji automatycznego podziału na elementy skończone.
Z gotowego modelu można wycinać dowolne fragmenty konstrukcji celem lokalnego badania, które przebiega znacznie szybciej. Taka funkcja znaczenie ułatwia i przyspiesza pracę. Dowolnie przygotowany model MES można przesłać do danego programu obliczeniowego, którym dysponujemy.
Elementem decydującym jest sprzęt, którym się posługujemy. Model pokazany na rysunku. 1 i 2 (plik wielkości ok. 120 MB) to masowiec, wstawka cylindryczna – jedna ładownia i po połowie ładowni przyległych.
Wymiary i dane:
długość wodnicy:
Lwk = 200,5 m
szerokość:
B = 29,2 m
wysokość:
H = 17,5 m
zanurzenie:
T = 12,7m
współczynnik pełnotliwości:
δ = 0,75
Rozpatrywany obszar: ładownia. Długość jednej ładowni wynosi 28,8 m.
W pierwszej fazie powstał model powłokowy,
który posłużył do dalszego powielania elementów składowych. Następnie model podzielono na elementy
skończone z przypisaniem odpowiednich grubości poszczególnym elementom i skopiowaniem ich. Przedstawia dno podwójne podzielone na elementy skończone (rys. 3).
Program FEMAP wspomaga takie oprogramowanie
jak np. ABAQUS, LS-DYNA czy NX NASTRAN. Wykorzystując dodatki: Femap Thermal Solver i Femap Advanced Thermal Solver można modelować, analizować (w krótkim czasie) i symulować nieliniowe przypadki przepływu ciepła: przewodnictwo, promieniowanie i konwekcję . Program może także zostać skonfigurowany pod kątem specyficznych potrzeb użytkownika
np. projektów okrętowych.

Przegląd programów komputerowych
Program Sysweld

Rys. 3. Siatka elementów skończonych
Fig. 3. Net of finite elements

Program Sysweld francuskiej firmy ESI Group (założonej w 1973 r) należy do najlepszych programów
umożliwiających wyznaczenie odkształceń spawalniczych. Firma nie udostępnia wersji testowych. Jednakże rozbudowany serwis internetowy i liczne informacje
na temat programu pozwalają przybliżyć i przeanalizować jego możliwości.
Program Sysweld jest programem do trójwymiarowej symulacji technologii spawania i obróbki cieplnej
metali. Dowolna obróbka cieplna czy też proces spawania powodują powstanie w materiale naprężeń i od-
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kształceń wynikających zarówno ze zjawisk termicznych, jak i z pochodnych zmian fazowych zachodzących w materiale. Dzięki temu oprogramowaniu możemy uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania występujące przy obróbce cieplnej i spawaniu np. czy:
– wybrana obróbka cieplna da oczekiwane wyniki,
– wybrany jest właściwy do oczekiwań typ materiału,
– poprawnie zostały dobrane media hartownicze,
– element będzie miał odpowiednią twardość w wybranych przez konstruktora obszarach,
– wystąpi podczas obróbki cieplnej lub spawaniu zjawisko pękania,
– występujące po obróbce odkształcenia są dopuszczalne,
– uzyskany poziom naprężeń jest dopuszczalny i prawidłowo umiejscowiony,
– poprawnie zamocowano spawany element,
– poprawna jest kolejność spawania konstrukcji.
System jest oparty na metodzie elementów skończonych. Wykorzystywany model matematyczny
uwzględnia zjawiska termiczne, metalurgiczne, elektromagnetyczne i wynikowe zjawiska mechaniczne.
Modele i bazy danych, wchodzące w skład tego
oprogramowania, pozwalają na analizę zjawisk termometalurgicznych dla stopów żelaza i aluminium. Wykorzystując program, można przeprowadzić analizę mechaniczną, która pozwala na wyznaczenie charakterystyk wytrzymałościowych materiału wynikających z zastosowanej obróbki cieplnej lub spawania oraz poziom
przewidywanych stanów naprężeń i odkształceń.
Modelowane procesy spawalnicze uwzględniają
wszystkie typowe technologie spawania oraz mechaniczne, termiczne i metalurgiczne właściwości materiałów. Do modelowania procesu spawalniczego wykorzystywane są algorytmy adaptacyjnego zagęszczania,
rozgęszczania i przecinania siatki elementów skończonych, w celu uzyskania lepszej dokładności wyników.
Program dysponuje techniką łączenia elementów bryłowych i powłokowych pozwalających na modelowanie
konstrukcji cienkościennych, np. blach karoseryjnych.
Możliwe do obserwowania są wyniki: rozkłady temperatur, naprężeń, odkształceń, faz, wtrąceń,twardości
materiału itp.
Program jest udostępniany w dwóch podstawowych
konfiguracjach:
– obróbki cieplnej obejmującej zagadnienia hartowania, odpuszczania, obróbkę chemiczną: azotowanie, nawęglanie;
– spawania obejmująca wszystkie podstawowe metody spawania.
Sysweld może pobierać dane geometryczne z systemów CAD interfejsami IGES, STEP. Możliwa jest
także budowa modelu geometrycznego od podstaw.
Na stworzonych lub zaimportowanych geometriach
można tworzyć siatki MES. Zakładając jednak, że korzystamy z innego generatora siatek, jak np. Femap,
możemy również importować siatki MES z wszelkimi
atrybutami (akceptowane formaty: Ansa, Hypermesh,
Ideas, Patran itd.).
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Wyniki obliczeń (obejmujące naprężenia i odkształcenia) mogą być eksportowane do dalszych obliczeń
w innych systemach MES firmy ESI Group, takich jak:
– Systus - badania inicjacji i propagacji pęknięć zmęczeniowych,
– Pamstamp - analiza procesów tłoczenia blach spawanych,
– Pamcrash - analiza niszczenia konstrukcji spawanych.
Nowym produktem firmy jest Pam-Assembly, idealne narzędzie do symulacji procesu spawania, uzyskania poprawy jakości produktów końcowych.

Symulacja procesu spawania
Dane geometryczne mogą zostać pobrane z programów CAD. Od momentu włączenia programu do
zapoczątkowania analizy często wystarcza pół godziny, włączając modelowanie MES. Obliczenia odkształceń i naprężeń w modelach trójwymiarowych można
wykonać w ciągu jednego dnia.
Program uwzględnia zmiany objętościowe wynikające z przemian fazowych oraz zachowania materiału
zależnie od jego wielofazowości. Efekty te uwzględniane są podczas wyznaczania odkształceń termicznych i
w obliczeniach naprężeń i odkształceń strukturalnych.
Sysweld umożliwia wyznaczanie stanów ustalonych. W efekcie można w bardzo łatwy sposób symulować quasi-stacjonarne procesy spawania. Realizowany jest wówczas tylko jeden krok obliczeniowy do wyznaczenia pola temperatury, przemiany fazowej oraz
naprężeń i odkształceń. Możliwe jest jednak definiowanie ruchomego źródła ciepła. Oprócz tej funkcji istnieje także możliwość wykorzystania wstępnie zdefiniowanych trzech typów ruchomego źródła ciepła (m.in.
przydatnych do modelowania procesów spawania o
dużej energii skupionej oraz z wykorzystaniem stopiwa). Użytkownik jedynie nadaje parametry źródła ciepła, gęstość i natężenie strumienia ciepła.
Sysweld jest wyposażony w algorytmy, które pozwalają na odwzorowanie wyników pomiędzy dowolnymi połączeniami modeli 2D i 3D, które zostały poddane analizie. Ta cecha jest wykorzystywana w
celu redukcji liczby węzłów i elementów modelu, gdy
w danej chwili obliczeniowej nie jest konieczne zagęszczanie siatki w całym obszarze modelu wpływa to na
polepszenie jakości i dokładności wyników przy jednoczesnej minimalizacji czasu obliczeń. Zastosowanie tej
funkcji jest zwykle konieczne w obszarze spoiny przy
modelowaniu spawania. Cała operacja przebiega bez
ingerencji użytkownika. Wymagane jest jedynie wygenerowanie zgrubnej siatki MES. W procesie rozwiązywaniu zagadnienia globalnego siatka zagęszcza się
stosownie do potrzeb jedynie w obszarze aktualnej pozycji głowicy spawalniczej (rys. 4).
Dla celów bardzo dokładnych obliczeń wielkich konstrukcji zalecane jest dokładniejsze zagęszczenie siatki strefy spoin, nie zaleca się stosowania uproszczeń.

–
–
–

Rys. 4. Zasada działania funkcji zagęszczania siatki – SYSWELD
[12]
Fig. 4. Principle of operations of net compression function – SYSWELD

–
–

matyzowany generator siatki elementów skończonych, umożliwiający automatyczne samozagęszczanie siatki, co daje bardzo wysoką jakość modeli,
usprawniając jednocześnie przeprowadzanie analiz.
Obejmuje wszystkie typowe technologie spawania.
Może służyć do podnoszenia wydajności pracy i jakości produktu końcowego przez minimalizację potrzeby poprawek oraz dobór odpowiedniej technologii.
Ze względu na wszystkie swoje zalety i krótki czas
przygotowywania danych wejściowych program
z powodzeniem może być stosowany w produkcji stoczniowej (jest używany m.in. przez stocznie
Samsung Heavy Industries).
Wymaga zapoznania się z poleceniami programu.
Minusem jest cena, jednakże otrzymujemy jedno z
lepszych narzędzi na rynku do prognozy naprężeń i
odkształceń spawalniczych.

Program Abaqus

Rys. 5. Wyniki prognozy odkształceń – SYSWELD [12]
Fig. 5 Results of strains forecast – SYSWELD

Porównanie wyników prognozowanych przez system Sysweld i rzeczywistych dla tego samego przypadku przeprowadzono wspólnie ze stocznią Samsung Heavy Indsutries . Wykorzystano podejście lokalno-globalne z funkcją zagęszczania siatki do oceny odkształceń płyt, spawanych spoina czołową.
Zgodnośc wyników była doskonała. Maksymalny
wynik odkształcenia z badań wyniósł 23,8 mm, przy
prognozie 23,4 mm (z uwzględnieniem kolejności spawania). Nie uwzględniając kolejności spawania, otrzymano wynik 21,3 mm (rys. 5).

Wady i zalety programu Sysweld
Wąska specjalizacja i ponad 20-letnie udoskonalanie programu świadczy o jego dokładności wykonania, a możliwości przeprowadzania analiz termiczno-mechanicznych pozwalają na prognozowanie przepływu ciepła do materiału spawanego, prognozowanie
odkształceń i naprężeń w konstrukcjach nawet bardzo
skomplikowanych (uwzględniając kolejność spawania).
– Oprogramowanie może nadawać się także do celów optymalizacyjnych. Służyć może poprawie lub
dobraniu odpowiedniej technologii spawania tak,
aby odkształcenia były jak najmniejsze.
– Możliwość pobierania danych geometrycznych z
systemów Cad w formatach IGES lub STEP oraz
siatek MES z innych generatorów. Funkcje te znacznie przyspieszają wszelkie analizy. W pełni zauto-

Program Abaqus jest pakietem stosowanym do obliczeń wytrzymałościowych maszyn i konstrukcji. Dzięki temu można symulować zagadnienia nieliniowe mechaniki ciała stałego i płynów oraz tworzyć modele
wspomagające projektowanie oraz wytwarzanie. Program wykorzystuje metodę elementów skończonych.
Pierwszy moduł Abaqus Standard, rozwijany do
dziś, powstał w 1978 r. Napisany został w języku Fortran przez amerykańską firmę, której założycielami
byli: Hibbit, Karlsson i Sorensen.
Program potrafi ocenić wytrzymałość elementów
maszyn i konstrukcji, uwzględniając obciążenia, punkty
łączenia, zjawiska termiczne, ewentualne zderzenia i
inne warunki, składa się z opisanych poniżej modułów:
– Moduł Abaqus Standard – ma duże możliwości i
dużą wydajność z wykorzystaniem metody elementów skończonych; umożliwia korzystanie z biblioteki materiałów, modeluje metale, plastiki, gumy, skały itp., pozwala na modelowanie różnego rodzaju warunków brzegowych i obciążeń. Dostępny jest szeroki wybór liniowych i nieliniowych symulacji inżynierskich (np. transfer ciepła w 1D, 2D, 3D). Moduł ten
jest wspierany przez Abaqus/Cae i Abaqus/Explicit.
– Moduł Abaqus Explicit – wykorzystuje metodę elementów skończonych do rozwiązywania złożonych
zagadnień (np. o dużej dynamice, ekstremalnych
obciążeniach mechanicznych lub termicznych). Położono tu nacisk na nieliniową analizę obciążeń dynamicznych. Pozwala przeprowadzać wiarygodne
analizy w jak najkrótszym czasie. Wspierany jest
przez Abaqus/Cae.
– Moduł Abaqus Cae - narzędzie o ogromnych możliwościach modelowania, wizualizacji, analizy i zarządzania. Zawiera spójny interfejs do tworzenia, diagnozowania, monitorowania i przetwarzania wyników otrzymanych z wykonanych symulacji w Abaqus/
Standard i Abaqus/Explicit. Posiada narzędzia do
przystosowywania programu do własnych potrzeb.
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Program używany jest przez firmy telekomunikacyjne, firmy produkujące samochody, samoloty, medyczne, wytwórcze itp. Zastosowań jest wiele ze względu
na możliwości adaptacyjne tego oprogramowania.

Symulacja procesów spawania
w programie Abaqus
W programie Abaqus od podstaw można zdefiniować model, który ma zostać poddany symulacji. Wykonany model, np. w programie Femap, można bezproblemowo pobrać do programu Abaqus (rys. 6).
Do modelowania można użyć nieustalonego źródła
ciepła, a do analizy wykorzystać procedury termicznomechaniczne. Wprowadzanie do materiału wysokiej
temperatury powoduje gwałtowne różnice temperatur.
Po procesie spawania następuje chłodzenie. Powstałe
w materiale naprężenia powodują odkształcenia. Zdolność przewidywania tych naprężeń pozwala na prognozę ostatecznego kształtu produktu po spawaniu, a
także pozwala zrozumieć, jak naprężenia wpływają na
konstrukcję. Do tego celu wykorzystywana jest symulacja (krokowe podejście), w której analiza termiczna
jest połączona z analizą naprężeń. Wyniki temperaturowe z analizy termicznej są danymi wejściowymi (obciążeniami) do analizy naprężeń, które wywołują. Analiza termiczna wykorzystuje podprogramy użytkownika
takie jak [9]:
– DFlux – używany do definiowania ciepła wprowadzanego podczas spawania jako skupiony strumień, który porusza się wzdłuż linii spoiny, aby symulować ruch palnika,
– Gapcon – używany do aktywowania przewodnictwa ciepła pomiędzy materiałem dodatkowym i rodzimym, gdy palnik minie określoną pozycję,
– Film – funkcja podobna do Gapcon, używana jednak do aktywowania współczynników warstw, aby
symulacja procesu chłodzenia była możliwa, gdy
palnik minie określoną pozycję.
Model powstaje z elementów bryłowych i powłokowych. Elementy bryłowe są wykorzystywane w obszarze spawania, aby zapewnić większą dokładność
wyników. Rejony pozostałe, gdzie wpływ temperatury

Rys. 6. Kostrukcja ze spoiną – model wykonany w Abaqus’ie [9]
Fig. 6. Structure with fusion weld – model workewd out by means of
Abaqus program
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jest znikomy, można zamodelować używając elementów powłokowych. Taki sposób modelowania, podobnie jak w systemie Sysweld, powoduje zmniejszenie
wielkości modelu, dzięki czemu wyznaczanie wyników
jest szybsze, przy zachowaniu odpowiedniej dokładności. Przejście rejonami powłokowymi i bryłowymi jest
zapewnione przez użycie wiązania kontaktowego (dla
analizy termicznej) oraz połączenia powłoka-bryła (dla
analizy naprężeń). Model powłokowo-bryłowy pokazano na. Widoczna jest także siatka elementów (widać
zagęszczenie i zmniejszenie rozmiarów elementów w
obszarze spoiny, celem zwiększenia dokładności wyników).
Procedura analizy termicznej jest wykonywana
w celu obliczenia przepływu ciepła, jaki został wprowadzony podczas spawania. Trzy wcześniej opisane podprogramy są do tego wykorzystywane: Dflux,
Gapcon i Film. Symulacja jest przeprowadzana jako
analiza termiczna w pełni nieustalonego źródła ciepła. Procedura analizy strukturalnej wykorzystuje wyniki z analizy termicznej jako obciążenie (dane wejściowe). Celem tej analizy jest określenie naprężeń i
odkształceń wywołanych w obszarze spawania podczas chłodzenia. Warunki brzegowe mogą być wprowadzane celem powstrzymania ruchów ciała sztywnego. Wynikiem tej analizy są naprężenia i odkształcenia.

Wady i zalety programu Abaqus
– Rozbudowany, w pełni niezależny program składający się z modułów, które można dowolnie komponować i dostosowywać do potrzeb.
– Zaznajamianie się z programem (bardzo obszerne
instrukcje obsługi), modelowanie, przygotowanie i
wprowadzanie danych potrzebnych do analizy zajmuje dużo czasu i wymaga praktyki.
– Program ma możliwości obliczeniowe, co wymaga długiego czasu. Są możliwości zwiększania dokładności wyników przez zwiększanie dokładności
modelu i odpowiedniego podziału go na elementy
skończone.
– Program nadaje się zastosowania w spawalnictwie dzięki możliwości wprowadzania nieustalonych źródeł ciepła, analizie mechaniczno-termicznej, definiowaniu materiałów oraz wprowadzaniu kompleksowych parametrów materiałowych
i termicznych z poziomu użytkownika.
– Ze względu na wieloletnie udoskonalanie produktu oraz wykonywanie duże ilości testów można spodziewać się bardzo dobrej dokładności wyników,
porównywalnych z rzeczywistymi.
– Program jest zbyt skomplikowany jak dla produkcji
stoczniowej, ryzyko długiego oczekiwania na modelowanie i analizę.
– Rozległe możliwości analizy (jak np. kombinowane analizy mechaniczno-termiczne), bardzo dobra
wydajność, dokumentacja, wysoka jakość produktu

oraz jedno z lepszych wsparcie techniczne świadczą o efektywności tego narzędzia do analiz inżynierskich takich jak np. transfer ciepła, prognoza
odkształceń spawalniczych i naprężeń.
– Możliwość efektywnego rozpatrywania, modelowania
i analizy skomplikowanych i dużych konstrukcji przy
uwzględnieniu obciążeń oraz warunków brzegowych.
– Wysoka cena zakupu i odnawiania lice

Program LS-Dyna
Kolejnym przedstawionym programem jest LSDyna, wspomagany przez program Femap, dzięki czemu nie występują problemy z przenoszeniem geometrii modelu z programu Femap do LS-DYNA. Pakiet LS-Dyna jest programem wykorzystującym metodę elementów skończonych do analiz nieliniowych, dynamicznych odpowiedzi trójwymiarowych konstrukcji
(rys. 7). Program powstał w latach siedemdziesiątych i
jest rozwijany przez amerykańską firmę LSTC.
W skład LS-Dyna wchodzą [13]:
– LS-Ingrid – generator siatki elementów skończonych
– LS-PrePost – zaawansowany program przygotowujący dane wejściowe dla LS-Dyna oraz przetwarzający wyniki analiz. Interfejs użytkownika jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Wszystkie dane i opcje są zaprojektowane w logiczny sposób, aby zminimalizować liczbę operacji, które należy wykonać.
– LS-OPT – służy do optymalizacji projektu oraz analizy probabilistycznej.
LS-Dyna może m.in. przeprowadzać ustalone i nieustalone analizy przepływu ciepła oraz naprężeń na
modelach dwu i trójwymiarowych podczas spawania.
Uwzględnione zostają takie parametry jak warunki początkowe, temperatura, konwekcja, promieniowanie,
źródło i strumień ciepła oraz inne właściwości materiałowe (przewodność i pojemność cieplna).
Model źródła ciepła może być łatwo dopasowywany
do stosowanej metody spawania (opisanej gęstością
energii [W/m3] oraz prędkością). Kształt spoiny jest definiowany za pomocą odpowiedniego polecenia wprowadzającej cztery parametry (rys. 8).

Wady i zalety programu LS-Dyna
– Wymagane zaznajomienie się z licznymi poleceniami (instrukcja ma ponad 1500 stron) stosowanymi
do obsługi programu i definiowania analiz.
– Niewygórowane wymagania sprzętowe.
– Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs użytkownika.
– Bardzo dobry interfejs graficzny.
– Program bardziej skoncentrowany na przemyśle
motoryzacyjnym niż stoczniowym, dlatego jego zastosowanie do prognozy odkształceń konstrukcji
okrętowych może być ograniczone.

Rys. 7. Widok programu LS-Dyna [13]
Fig. 7. View of LS-Dyna program

Rys. 8. Przykładowe parametry spoiny w zależności od metody spawania [13]
Fig. 8. Exemplary parameters of fusion weld depending on welding
methods

Program Catia v5
Dzięki temu oprogramowaniu możliwe jest wykonywanie całkowitych projektów uwzględniając szczegóły
konstrukcyjne, rozplanowanie instalacji płynów, elektrycznej i elektronicznej, sprzętu i wyposażenia oraz
wielu innych. Projekty mogą być tworzone współbieżnie. Program charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością modeli, a intuicyjny interfejs pozwala na szybką naukę obsługi. Catia jest wspomagana przez 140
aplikacji, ale jej otwarta architektura pozwala na tworzenie nowych specjalistycznych aplikacji przez firmy
zewnętrzne oraz przez samego użytkownika.
W skład głównego programu wchodzą narzędzia,
które umożliwiają:
– Projektowanie mechaniczne – parametryczne modelowanie części, tworzenie złożeń oraz wykonywanie dokumentacji technicznej. Możliwe jest także
modelowanie konstrukcji z blach oraz kompozytów.
– Projektowanie skomplikowanych kształtów powierzchniowych oraz ich modyfikacjię i optymalizacjię.
– Analizę wykonywanych modeli z uwzględnieniem:
analizy strukturalnej (MES), analizy tolerancji założeń i ich deformacji.
– Łatwe tworzenie dokumentacji technologicznej;
– pracę zespołową, wymianę danych z innymi systemami projektowania.
– Wspomaganie nauki programu (intuicyjne i łatwe
w użyciu).
– Tworzenie własnych aplikacji opartych na języku
programowania C++.
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W Catii v5 można także projektować złącza spawane [11]. Odpowiednio przygotowany model możemy
wyeksportować do specjalnie dla Catii wykonanej wersji programu Abaqus (Abaqus for Catia). Takie połączenie dwóch potężnych programów daje wiele możliwości. Między innymi uzyskujemy możliwość symulacji
nieliniowych procesów strukturalnych i termicznych w
naszym projekcie za pomocą metody elementów skończonych.

Wady i zalety programu Catia v5
– Bardzo rozbudowany system przystosowany do
projektowania statków, zależny od programu Abaqus for Catia przy przeprowadzaniu dokładniejszych analiz i symulacji.
– Otwarta architektura umożliwia tworzenie własnych
aplikacji wspomagających.
– Ułatwione zaznajamianie się z programem przez intuicyjną obsługę i wspomaganie nauki.
– Ogromne możliwości projektowe, wymagające poświęcenia odpowiednio dużej ilości czasu.
– Program bardzo pomocny w produkcji stoczniowej,
ponieważ stanowi również stanowisko robocze dla
projektantów i analityków konstrukcji. Czynności
projektowe i analizy mogą odbywać się współbieżnie (stosowany np. w stoczni Meyer-Werft).
– Wysoka cena zakupu pełnego pakietu umożliwiającego powyżej opisane funkcje stanowi poważną
wadę produktu.

Inne programy oparte na MES
Adina
Złożony system do wszechstronnej analizy liniowej i
nieliniowej zjawisk fizycznych i zmian strukturalnych w
konstrukcjach. Budowa modułowa pozwala na wybranie interesujących modułów. Do prognozy odkształceń
i naprężeń wymagane są [15]:
– Adina-AUI – interfejs użytkownika umożliwiający
przeprowadzanie analiz wytrzymałościowych.
– Adina-M – dodatek do ADINA-AUI, umożliwia tworzenie modeli bryłowych oraz pobrane gotowych
modeli z systemów CAD,
– Adina-T – moduł służący do analizy przepływu ciepła,
– Adina-TMC – moduł służący do analiz termicznomechanicznych.

NX Nastran
Popularny i wypróbowany moduł obliczeniowy
współpracujący z innymi produktami serii NX firmy
Siemens, a także programami innych firm. Projekt
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systemu zapoczątkowany przez NASA. Dziś wykorzystywany jest przez analityków cywilnych i wojskowych w przemyśle okrętowym, lotniczym i samochodowym. Cechy wyróżniające oprogramowanie są następujące [14]:
– Możliwości optymalizacji produktów.
– Tworzenie prototypów.
– Przeprowadzanie symulacji i analiz nieliniowych
w wersji podstawowej.
– Możliwość definiowania własnych algorytmów obliczeniowych.
– Współpraca z wieloprocesorowymi stacjami roboczymi.
– Współpraca z platformami Unix, Linux i Windows,
– Dostępność w dwóch wersjach: samodzielna, wymagająca współpracy z programem MES obsługującym format danych Nastran lub zintegrowana z
produktami NX, IDEAS NX, FEMAP, niewymagająca zewnętrznych programów.

MSC Nastran
Powstał i jest rozwijany przez amerykańską firmę
MSC. Służy do symulacji złożonych problemów. Zastosowanie nowoczesnych algorytmów, baz danych i
technologii oraz analizy numerycznej pozwala na uzyskiwanie wyników o dużej dokładności. Program cieszy
się dużym uznaniem w przemyśle stoczniowym, maszynowym, samochodowym i lotniczym. Cechy wyróżniające oprogramowanie [18]:
– Możliwość tworzenia dowolnych kombinacji elementów skończonych, materiałów, procedur analizy i sekwencji obciążeń do obliczeń.
– Biblioteka procedur analizy – pozwala na analizę
naprężeń, odkształceń, przemieszczeń, ustalonego i nieustalonego przepływu ciepła oraz transportu masy. Analizy mogą być prowadzone niezależnie
lub całkowicie połączone z analizą naprężeń.
– Biblioteka elementów skończonych – składa się ze
sprawdzonych i przetestowanych w praktyce elementów skończonych oferujących modelowanie dowolnie
skomplikowanych brył i układów.
– Biblioteka modeli materiałów – zawiera wiele rodzajów materiałów, m.in. metale, gumę, plastyki, zbrojony beton, co pozwala na modelowanie procesów termicznych dla małych i dużych prędkości odkształceń.

MD Nastran
Program powstał z połączenia jednych z lepszych
platform jak MSC.Nastran, Marc, Dytran i LS-Dyna.
Stworzono w ten sposób oprogramowanie o olbrzymich możliwościach symulacyjnych. Połączono najlepsze funkcje wymienionych programów. Żadne inne
oprogramowanie nie ma takich możliwości analitycznych. do symulacji złożonych problemów. Zastoso-

wanie nowoczesnych algorytmów, baz danych i technologii oraz analizy numerycznej pozwala na uzyskiwanie wyników o dużej dokładności. Program cieszy
się dużym uznaniem w przemyśle stoczniowym, maszynowym, samochodowym i lotniczym. Cechą wyróżniającą oprogramowanie jest połączenie zalet programów wchodzących w skład MD Nastran.

I-Deas
System ten opracowała firma SDRC. Pakiet zawiera zaawansowane narzędzia do konstruowania nawet

bardzo skomplikowanych i rozbudowanych rozwiązań.
Oprogramowanie charakteryzuje się [17]:
– możliwością współbieżnej pracy wielu stanowisk
nad jednym projektem – zmniejsza to możliwość
popełnienia błędu, a jednocześnie znacznie przyspiesza pracę,
– możliwością eksportu modelu w standardach Iges,
DXF, VDA i STEP,
– bibliotekami i katalogami standardowych części,
– bazą danych projektowych i materiałowych,
– modułem projektowania, kreślenia, symulacji, wytwarzania – w sumie stanowi to siedemdziesiąt ściśle współpracujących modułów (kompletny system).

Wnioski
Większość firm i stoczni produkujących konstrukcje spawane nie stosuje oprogramowania umożliwiającego przewidywanie odkształceń.
Stosowanie metod analitycznych jest czasochłonne lub niemożliwe, a pomyłki mogłaby podważać wyniki, dlatego też lepiej korzystać z programów komputerowych lub na bazie metod inżynierskich stworzyć własny arkusz kalkulacyjny.
Programy, takie jak Sysweld lub Abaqus, wymagają zaznajomienia się z metodą elementów skończonych, z dużą instrukcą obsługi, ze skomplikowanymi zasadami modelowania i tworzenia konstrukcji
oraz wymagają praktyki.
Programy oparte na MES charakteryzują się bardzo dobrą interpretacją wyników w postaci graficznej oraz z odpowiednią dokładnością, którą można także sterować. Uwzględnia wiele czynników takich jak parametry spawania, kolejność spawania,
kształt konstrukcji, parametry materiałowe czy otoczenie. Mogą służyć w produkcji stoczniowej do wyznaczania prognoz odkształceń spawalniczych oraz

naprężeń dla prostych i bardzo skomplikowanych
konstrukcji okrętowych (np. program SYSWELD i
Abaqus).
Program Sysweld jest drogim rozwiązaniem,
jednakże system MES i program komputerowy (dla
stoczni) do obliczeń naprężeń i odkształceń spawalniczych jest nieocenioną pomocą.
Przy użyciu programów MES można poszukiwać
optymalnej technologii spawania konstrukcji pod
względem minimalizacji odkształceń. Nie ponosi się
przy tym nadmiernych strat finansowych z powodu
odkształceń spawalniczych i ich usuwania. Wiadomo, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie
odkształceń spawalniczych, ale informacje uzyskane z opisanych programów pozwalają odpowiednio
wcześnie przygotować się do usuwania deformacji
powstałych w tych procesach. Znając wielkości odkształceń można dokładniej określić czas wyprodukowania danej konstrukcji z uwzględnieniem poprawek. Pomoże to wyeliminować płacenie odszkodowań za niedotrzymanie terminów.
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Adina, http://www.adina.com
MD Nastran, http://mscsoftware.com
I-DEAS, http://www.ugs.pl
MSC.NASTRAN, http://www.cyf-kr.edu.pl
http://www.shi.samsung.co.kr
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo częsciowo jest 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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ZAPRASZAMY DO KIELC NA TARGI “SPAWALNICTWO” W DNIACH 23-26.03.2010 PAWILON D/34

Kropla
sukcesu

Z okazji 60-lecia swojej działalności, Kemppi prezentuje
odwieżony wizerunek graficzny. Nowa tożsamość wizualna
nawiązuje do postępujących zmian w podstawowych obszarach
działalności firmy. Zaokrąglony kształt nowego logo symbolizuje
kroplę ciekłego metalu formowaną w procesie spawania.
Kropla tworzy ocean.
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