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Anna Pocica

Spawanie w budowie mostów
(z teki Jacka Lassocińskiego)
Welding in the construction of bridges
(from Jacek Lassocinski’s portfolio)
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wykonane w pierwszej połowie ubiegłego wieku stalowe konstrukcje mostów, w których połączenia nitowe zostały zastąpione spoinami wykonanymi spawaniem łukowym i acetylenowo-tlenowym.
Zaprezentowane zostały rozwiązania dotyczące konstrukcji mostów oraz metoda modernizacji konstrukcji ze względu na konieczność przenoszenia większych obciążeń. Mosty opisane w artykule znajdują się w Europie i w USA.

Steel bridges built in the first half of previous age are
presented in the article. In spite of the riveted joints the
welds using arc welding and oxy-acetylene gas welding
are used in the construction. Moreover, new ideas of bridge construction, method of modernizing of construction in
the aspect of higher overload are also presented. Bridges,
presented in the article, are located in Europe and in USA.

Wstęp
Dynamiczny rozwój spawania acetylenowego oraz
elektrycznego w latach dwudziestych i trzydziestych
ubiegłego wieku spowodował, że w wielu dziedzinach
techniki, stało się ono niezastąpionym procesem łączenia. W konstrukcjach budowlanych zastosowanie
spawania nastąpiło z pewnym opóźnieniem, a jeszcze
później zaczęto stosować tę technologię w budowie
mostów [1].
Polska była prekursorem zastosowania spawania
w budowie mostów. Już w 1928 r. powstał pierwszy,
całkowicie spawany, most drogowy na Słudwi pod Łowiczem na drodze Warszawa – Poznań (rys. 1) [2, 3].
Konstrukcję tego mostu szczegółowo przedstawiono w publikacji Polskie mosty stalowe [11]. Most

zbudowano ze staliwa. Jego rozpiętość wynosiła 26,0
m, szerokość 6,2 m, rozstaw dźwigarów 6,76 m, wysokość w najwyższym miejscu 4,3 m. Konstrukcję
spawano łukiem elektrycznym, stosując elektrody
Arcos, produkcji belgijskiej, zawierające co najmniej
0,1% C i 0,25% Mn [2, 3].
Polskie Ministerstwo Robót Publicznych wcześnie,
bo już w 1928 r. wydało przepisy dotyczące spawania,
które stosowano w kraju, a także za granicą [1].
Niestety, po pierwszym sukcesie nastąpiła stagnacja. Przez kolejne osiem lat nie zbudowano zaplanowanych mostów drogowych w Równem i Ciechanowie,
które były projektowane jako spawane, nie powstał
również ani jeden most kolejowy [5]. Tylko sejmik łowicki zdecydował się na budowę drugiego mostu w pobliżu wsi Redki pod Łowiczem (rys. 2) [4].

Rys. 1. Most spawany na Słudwi pod Łowiczem [2, 3]
Fig. 1. Welded bridge on the Słudwia River near to Łowicz [2, 3]

Dr inż. Anna Pocica – Politechnika Opolska.
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Rys. 2. Schemat mostu na Słudwi pod Redkami [4]
Fig. 2. The welded bridge on the Słudwia River near to Redki scheme [4]

Most ten był dużo mniejszy od poprzedniego, rozpiętość teoretyczna wynosiła 16,8 m, a szerokość
w świetle 5,6 m [4]. Belki główne były blachownicami
o wymiarach 1640 x 12 mm i nakładkach 400 x 12 mm
do 400 x 18 mm. Żebra belek głównych wykonano
z płaskowników w odstępach co 1680 mm. Płaskowniki
zewnętrzne i wewnętrzne były przestawione względem
siebie. Na belkach głównych spoczywały poprzecznice w odstępach 3360 mm, poprzecznice były również
blachownicami o wymiarach 600 x 10 mm, a nakładki
210 x 8 mm. Podłużnice, leżące w odstępach 1,20 m
od siebie, wykonano z dwuteownika Nr 30. Płyta pomostowa była żelbetowa. Most spawano elektrycznie,
stosując spoiny ciągłe i przerywane – spoiny ciągłe do
połączenia nakładek z pasami w belkach głównych
i w poprzecznicach, podłużnic z poprzecznicami i poprzecznic z belkami głównymi, a przerywane do pozostałych połączeń [1, 4].
Konstrukcje spawane mostów mogły mieć bardzo
różny charakter, wykonywano, np. mosty bezprzekątniowe, ramowe, łukowe, wiszące [5], a ze względu na
system belek głównych: blachownicowe, kratownicowe i ze wzmacnianymi dźwigarami [1].

Mosty blachownicowe
W spawanych mostach blachownicowych, w przeciwieństwie do nitowanych, na ścianki i nakładki stosowano wyłącznie blachy, eliminując kątowniki. Żebra
umieszczone dwustronnie były wykonywane z płaskowników i przesunięte względem siebie. Stosowano
spoiny ciągłe i przerywane.
Pierwszym spawanym mostem tego typu był most
kolejowy w Turtle Creek w Pensylwanii (rys. 3).
Most ten, zbudowany w 1927 r., miał długość 16 m
i szerokość 4,57 m. Belki główne składały się wyłącznie z blach: pionowej (ścianki) i trzech poziomych nakładek o grubościach 10 i 25 mm oraz szerokościach
380 i 400 mm. Długości belek były różne (15,97 m
i 16,29 m), co wynikało z nachylenia pod kątem 60o osi
mostu względem rzeki [1]. Przy budowie mostu wykonano ok. 520 m spoin, zużyto 200 kg elektrod, a spawanie zajęło 320 h [6].

Rys. 3. Most kolejowy
w Turtle Creek [1]
Fig. 3. The railway bridge
in Turtle Creek [1]

Kolejny most kolejowy zbudowano na linii Bienne–
-Soucebor w Szwajcarii. Był to most próbny, stanowiący element wielkiego mostu kratowego o rozpiętości
52 m. Podkłady mostu leżały bezpośrednio na podłużnicach długości 5,2 m. Podłużnice te, wykonane jako
blachownice spawane, opierały się jednym końcem
na łożysku leżącym na murze przyczółkowym, drugim natomiast na poprzecznicy. Blachownice belek
podłużnych wykonane były z blach 700 x 10 mm oraz
nakładek 250 x 20 mm albo 180 x 20 mm. Blachownice usztywniono obustronnie płaskownikami w odstępach co 575 mm. Poprzecznica była również blachownicą spoczywającą na specjalnych podporach
składającą się z blachy pionowej 860 x 12 mm i nakładek poziomych 250 x 25 mm [1]. Spawany blachownicowy most próbny powstał również w Monastere
(Münster). Dźwigary tego mostu były blachownicami,
których nakładki miały grubość 30 mm. Żebra wykonano z płaskowników, a poprzecznice i podłużnice
z dwuteowników [1].
W tym samym okresie (1932 r.) powstał most na
rzece Grzy na drodze Paracin–Zajecar w Jugosławii. W momencie wybudowania był on największym
mostem blachownicowym spawanym w Europie [5].
Most ten spoczywał na przyczółkach wykonanych
z kamienia, które służyły poprzednio do podtrzymywania starego mostu drewnianego. Rozpiętość zbudowanego mostu wynosiła 24,72 m w świetle, odstęp belek głównych, wykonanych wyłącznie z blach,
jak zwykle w blachownicach spawanych, wynosił
3,40 m, a wysokość ścianki belek 2,48 m. Poprzecznice, umieszczone w odstępach 4,12 m, wykonano również jako blachownice o wysokości ścianki
0,716 m. Połączenie poprzecznic z belką główną
było podobne w przy moście na Słudwi pod Redkami. W rozwiązaniu tym nie zastosowano podłużnic,
a otwory między poprzecznicami przykryto płytą ze
zbrojonego betonu.
Most w Houston w Szkocji był jeszcze większy, jego
rozpiętość wynosiła 19,0 m, a szerokość 4,95 m. Belki
główne były blachownicami, przy czym pas górny był
wykonywany z ceownika, co nadało konstrukcji większą sztywność. Poprzecznice, wykonane z dwuteowników, podwieszano do dolnej nakładki blachownic na
styk i spawano (rys. 4) [5].

Rys. 4. Most w Houston w Szkocji [5]
Fig. 4. The bridge in Houston in Scotland [5]
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Most w Middlesbrough był mostem ramowym (rys. 5). Przęsło środkowe miało długość
19,5 m, sąsiednie po 14,6 m. Szerokość mostu wynosiła 11,6 m [5]. Most składał się z 9 belek głównych, które wykonano z blachownic, składających
się wyłącznie z blach środnika i blach nakładkowych.
Dzięki zastosowaniu spawania zmniejszono wysokość konstrukcyjną belek z 1,52 do 1,08 m i zmniejszono ciężar konstrukcji o 20% [5].
Przykładem mostu zbudowanego w Niemczech
jest wiadukt kolejowy pod Kaiserbergiem w pobliżu
Duisburga o rozpiętości 103 m (rys. 6). Były to właściwie dwa mosty leżące obok siebie, przy czym każdy był przeznaczony do ruchu jednokierunkowego.
Jako konstrukcję mostu przyjęto łuk z belką usztywniającą podwieszaną na łuku za pomocą podwieszek
z prętów okrągłych. Podobną konstrukcję miał most
w Augsburgu na rzece Lech o rozpiętości 93,5 m
[17] (rys. 7) [.
W Polsce mostem blaszanym był już opisany
most drogowy na Słudwi pod Redkami, a także mosty
kolejowe ze spawanymi dźwigarami: przez Drwęcę
na linii Sierpc–Toruń (rys. 8) [7], przez Sierpienicę
na trasie Nasielsk–Sierpc (rys. 9) [8] oraz na trasie
Warszawa–Lwów [9]. Ponieważ we wszystkich
przypadkach zastosowano podobną technologię
wykonania, mosty różniły się jedynie rozpiętością,
a tym samym wielkością elementów spawanych, dokładnie został opisany pierwszy polski most ze spawanymi dźwigarami.
Most przez Drwęcę, o rozpiętości 13,0 m, opierał się na dwóch dźwigarach wykonanych z blachy.
Stosunek wysokości do rozpiętości dźwigarów wynosił 1:8, przekrój poprzeczny, celem zaoszczędzenia ilości spoin, składał się z blachy pionowej
1600 x 11 mm i blach poziomych o wymiarach
230 x 30 mm. Blachy poziome dźwigarów zostały połączone z blachą pionową spoinami ciągłymi,
a blachy poziome łączono za pomocą spoiny czołowej (na V) oraz dodatkowych spoin pachwinowych,
tworząc w ten sposób dostatecznie mocne połączenie. Blacha pionowa została usztywniona żebrami
pionowymi, które przyspawano spoinami przerywanymi. W pobliżu podpór dźwigara przyspawano
dodatkowe ukośne żebra usztywniające blachę pionową. Do spawania stosowano prąd zmienny oraz
grubo otulone elektrody Jotem typu A do spoin pionowych i Jotem typu B-extra do spoin poziomych.
Ze względów ekonomicznych elementy konstrukcyjne spawano w warsztacie, a na miejscu budowy
jako element łączący stosowano nity [7, 9].
Mostem blachownicowym był też most drogowy wybudowany w rezydencji Prezydenta Rzeczypospolitej
Ignacego Mościckiego w Spale (rys. 10) [10]. Rozpiętość mostu wynosiła 25 m, szerokość w obrysie 5,86 m.
Jako konstrukcję nośną zastosowano, po raz pierwszy
w Polsce, dźwigary stalowe pełnościenne, połączone
u góry płytą żelbetową, tworzącą równocześnie ściskany pas tych dźwigarów [11].
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Rys. 5. Ramowy most w Middlesbrough [5]
Fig. 5. The framework bridge in Middlesbrough [5]

Rys. 6. Most pod Kaiserbergiem
[17]
Fig. 6. The bridge near to Kaiserberg [17]

Rys. 7. Most w Augsburgu na rzece Lech [17]
Fig. 7. The bridge on the Lech River in Augsburg [17]

Rys. 8. Most przez Drwęcę na linii Sierpc–Toruń [7]
Fig. 8 The bridge on the Drwęca River in the Sierpc–Toruń railway [7]

Rys. 9. Most przez Sierpienicę na linii Nasielsk–Sierpc [8]
Fig. 9. The bridge on the Sierpienica River in the Nasielsk–Sierpc
railway [8]

Rys. 10. Most drogowy w Spale przez Pilicę
Fig. 10. The road bridge on the Pilica River in Spala

a)

Rys. 11. Most na Ujściu w Równem [1]
Fig. 11. The bridge on the Ujście in Równe [1]

b)

c)

Również niezrealizowane mosty, na Łydyni pod
Ciechanowem i na Ujściu w Równem (rys. 11) były
mostami blachownicowymi. Pierwszy z nich zaprojektowano jako most trójprzęsłowy o rozpiętości 38,76 m,
drugi – ośmioprzęsłowy o rozpiętości 21 m. Konstrukcja obu mostów była podobna, a jej twórcą był profesor
Politechniki Lwowskiej Stefan Bryła [1].

Mosty kratownicowe
Wykonywane były i są różnego rodzaju połączenia
spawane w belkach kratowych. Podstawowym rodzajem połączeń były połączenia działające na ścinanie,
podobnie jak w konstrukcjach nitowanych [1], tzn.:
– spoiny pachwinowe przebiegające równolegle do
osi pręta wzdłuż jego krawędzi (rys. 12a),
– spoiny poprzeczne układane prostopadle do osi
pręta na jego końcowej krawędzi (rys. 12b),
– spoiny środkowe, czyli szczelinowe (rys. 12c).
Pierwszy kolejowy most kratownicowy spawany
został zbudowany w Chicopee Falls w Massachusetts
w USA (rys. 13) [1], a pierwszy drogowy na Słudwi
pod Łowiczem.
Most Chicopee Falls został wzniesiony nad kanałem
o szerokości 15 m na bocznicy linii kolejowej Boston –
Maine. Rozpiętość belek głównych wynosiła po 40 m,
przy odstępie 3,5 m, a wysokość kraty 7,5 m. Wszystkie
pręty wykonano z dźwigarów szerokostopowych. Połączenia prętów wykonano, stosując spoiny pachwinowe
oraz środkowe podłużne [1]. Poprzecznice i podłużnice
wykonano z dwuteowników, przy czym ciągłość podłużnic zapewniono, podobnie jak przy moście Turtle Creek,
przez zastosowanie poziomego płaskownika, jako nakładki górnej, łączącej oba dźwigary podłużnicy i przechodzącej przez otwór wycięty w ściance poprzecznicy.
Drugim spawanym mostem kratownicowym w Europie był most na Rodanie w La Souste (rys. 14) [1]. Jego
rozpiętość wynosiła 36,90 m, szerokość jezdni 5,0 m.
Belki główne były kratownicami w kształcie trójkąta, pas
górny tworzył dwuteownik szerokostopowy, pas dolny
wykonano z połówki teownika szerokostopowego. Konstrukcję spawano, stosując spoiny pachwinowe na pasie
górnym i czołowe na dolnym. Słupy składały się z dwóch
kątowników, a przekątnie z dwóch ceowników, przy czym
wzajemny odstęp tych profili zwiększał się ku środkowi.
Podobne rozwiązanie zastosowano przy budowie
mostu na rzece Drance dla kolei w Martigny w Szwajcarii
[1]. Belki główne tego mostu były kratownicami trójkątnymi z zakończeniem dolnotrapezowym. Ich wysokość

Rys. 12. Połączenia spawane w belkach kratowych: a) spoiny pachwinowe, b) spoiny poprzeczne, c) spoiny środkowe [1]
Fig. 12. Welds in latticed beam: a) fillet weld, b) lateral weld,
c) middle weld [1]

Rys. 13. Most kratownicowy
w Chicopee Falls [1]
Fig. 13. The latticed bridge
in Chicopee Falls [1]

Rys. 14. Most na Rodanie w La Souste [1]
Fig. 14. The bridge on the Rodan in La Souste [1]
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wynosiła 1,6 m, odstęp 1,5 m. Pas górny i dolny stanowiły
dwuteowniki szerokostopowe. Rozpory poziome i słupy
wykonano z teowników, natomiast przekątnie wiatrownic
z kątowników. Do montażu użyto prowizorycznych nitów,
a po zamontowaniu wykonano spoiny [1].
W 1931 r. oddano do użytku spawany most kratownicowy w Pilźnie (rys. 15) [5]. Dźwigary główne były kratownicami trapezowymi o rozpiętości 49,2 m i wysokości
6,4 m. Odstęp dźwigarów głównych wynosił 8,35 m, odstęp poprzecznic 6,15 m, szerokość jezdni 6,25 m. Tężniki wiatrowe umieszczono u dołu i u góry. Konstrukcję
wykonano ze stali St38, do spawania stosowano prąd
stały o napięciu 25÷30 V i elektrody własnej produkcji.
Montaż wykonywano na stałym rusztowaniu drewnianym. Ze względu na transport, pas górny podzielono na
trzy części, a pas dolny na cztery, tak że największa ich
długość wynosiła nie więcej niż 12,0 m [1].
Oprócz mostów z kratą trójkątną budowano mosty
bezprzekątniowe i rurowe. Mostem bezprzekątniowym
był most w Lanaye na kanale Alberta w Belgii (rys. 16) [5].
Most ten miał rozpiętość 68,0 m, co z dwoma przęsłami
przyczółkowymi (po 10 m każde) dawało łączną długość
mostu wynoszącą 88,0 m. Rozstawienie belek głównych
od osi do osi wynosiło 9,5 m, szerokość jezdni 6,0 m,
a chodników po 1,6 m. Zarys pasa górnego belki głównej
był paraboliczny, a dolnego – prosty. Maksymalna wysokość mostu wynosiła 9,2 m, a odstęp słupów 5,66 m.
Połączenia warsztatowe wykonano metodą spawania,
a część połączeń montażowych za pomocą nitów [5].
Z ciekawszych konstrukcji mostowych należy wymienić wykonaną w 1931 r. kładkę w Wiesbergu (Tyrol) na
rzece Trisanna, o rozpiętości 14 m (rys. 17). Kładka była
całkowicie wykonana z rur. Wysokość dźwigarów, stanowiących jednocześnie poręcze, wynosiła 1,2 m. Były one
wykonane jako krata równoległa prostokątna, o odstępie
słupów ok. 3,5 m. Pasy dolne były „stężone” za pomocą tężnika poziomego w kształcie kraty prostokątnej.
Ze względu na dość trudny dostęp do miejsca budowy,
kładkę wykonano w warsztacie z trzech części, po czym
na miejscu montażu wprowadzono rurę pasów w drugą
rurę o większej średnicy i połączono ją z profilem zasadniczym. Do wykonania kładki stosowano rury o średnicy
38÷90 mm, spawanie wykonano palnikiem acetylenowym.
W Polsce pierwszym mostem kolejowym z kratowymi dźwigarami spawanymi był pięcioprzęsłowy most
na linii Warszawa – Gdynia (rys. 18) [12]. Rozpiętość
teoretyczna każdego z dźwigarów mostu wynosiła
64 m. Dźwigary wykonano ze staliwa o wytrzymałości
37÷44 kg/mm2. Elementy mostu spawano u wytwórcy,
a następnie nitowano na miejscu budowy. Osłabienie
przekrojów elementów konstrukcyjnych otworami nitowymi wyrównano przez przyspawanie blach wzmacniających do elementów konstrukcyjnych. Podłużnice
i poprzecznice wykonano w postaci spawanych blach,
przy czym przy czym do spawania, według doc. inż.
F. Szelągowskiego [12], zastosowano spawarki automatyczne. Ważniejsze spoiny badano na miejscu budowy
promieniami Roentgena, wytwarzanymi przez przenośny aparat o napięciu przyspieszającym do 250 kV [12].
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Rys. 15. Most kratownicowy w Pilźnie [5]
Fig. 15. The latticed bridge in Pilzno [5]

Rys. 16. Most w Lanaye na kanale Alberta (Belgia) [5]
Fig. 16. The bridge on the Albert Canal in Lanaye (Belgium) [5]

Rys. 17. Kładka w Wiesbergu (Tyrol) na rzece Trisanna [1]
Fig. 17. The footbridge on the Trisanna River in Wiesburg (Tirol) [1]

Rys. 18. Most na linii Warszawa–Gdynia [12]
Fig 18. The bridge in the Warszawa–Gdynia railway [12]

Mosty ze wzmacnianymi dźwigarami
Wprowadzenie cięższych typów parowozów i dłuższych pociągów spowodowało wzrost obciążenia mostów, przekraczający obciążenie dopuszczalne. Konieczna więc była budowa nowych lub wzmocnienie
istniejących mostów. Pierwsze rozwiązanie było drogie
i czasochłonne, więc szeroko zaczęto stosować wzmacnianie mostów nitowanych. Wzmocnienia spawane,
w porównaniu ze wzmocnieniami nitowanymi, pozwalały na znaczną oszczędność materiału i robocizny, obróbkę na miejscu z ominięciem warsztatu, wyeliminowanie jarzm i rusztowań podtrzymujących konstrukcję,
nieznaczne ograniczenie ruchu na moście. Wzmocnienia spawane pozwoliły ograniczyć do minimum konieczność wymiany istniejących konstrukcji [14].
Najprostszym sposobem wzmocnienia dźwigarów
było umieszczenie na nich jednej lub kilku nakładek
[13]. Nakładki były ok. 20 mm szersze lub węższe od
stopek dźwigarów, co umożliwiało łatwe ułożenie spoiny [1]. Takie rozwiązanie zastosowano przy wzmacnianiu mostu nad torami kolejowymi w Neufchatel,

a)

b)

Rys. 19. Most kolejowy nad rzeką Wartą: a) wzmocnienie pasa górnego, b) rozmieszczenie krzyżulców [15]
Fig. 19. The railway bridge on the Warta River: a) upper part strengthening, b) cross-braces positions
a)

b)

Rys. 20. Most na Elbie: a) przed wzmocnieniem, b) kształtowniki
wzmacniające [16]
Fig. 20. The bridge on the Elba River: a) before stengthening, b) the
strengthening shape [16]

Rys. 21. Wzmocnienie kładki dla pieszych w Zurychu [1]
Fig. 21. The strengthening of the footbridge in Zurich [1]

o szerokości 9 m. Most ten składał się z dwóch przęseł
25,7 m, dwóch 17,2 m i jednego 16,0 m. Jako belki
główne zastosowano dwuteowniki różnej szerokości,
do których dospawano nakładki z płaskowników [1].
Pierwszym mostem wzmacnianym w Polsce był
most kolejowy przez Wartę pod Orzechowem na linii
Jarocin–-Gniezno [15]. Pręty pasa górnego wzmocniono przez przyspawanie dwuteownika ułożonego poziomo na pasie górnym (rys. 19a). Połączenie dwuteownika z istniejącą konstrukcją wykonano za pomocą
spoin ciągłych, a pomiędzy nimi na całej długości pręta
zastosowano spoiny łączące długości 40 mm, w odstępach 200 mm [15].

Pręty pasa dolnego zostały wzmocnione płaskownikami przyspawanymi do dolnych, istniejących
nakładek prętów pasa dolnego. Łączenie nowych
płaskowników ze sobą, jak również z istniejącymi
przekrojami w węzłach prętów pasa dolnego zostało wykonane spoinami pachwinowymi. W niektórych
węzłach, przy łączeniu płaskowników wzmacniających zastosowano dodatkowe spoiny pachwinowe
o przekroju 5 x 5 mm na całej długości styku. Ponadto wzmocniono krzyżulce K1÷K3, stosując płaskowniki spawane (rys. 19b). Spawanie wykonano prądem
stałym o natężeniu 125 A i napięciu 16 V przy użyciu
elektrod Jotem o średnicy 3 i 4 mm.
Inne rozwiązanie zastosowano przy wzmocnieniu
mostu kolejowego na Elbie przy Dömitz [16]. Most ten,
o rozpiętości 33,89 m, miał wiatrownice wykonane z płaskowników (rys. 20a) [16]. Podczas jazdy ciężkich pociągów następowały drgania mostu i duże ugięcia, a wiatrownice były za słabe, by temu przeciwdziałać. W celu
wzmocnienia mostu płaskowniki usunięto, a w ich miejsce zastosowano spawane kształtowniki, dając w miejscach skrzyżowania przypawane nakładki (rys. 20b) [16].
Spawanie stosowano również do wzmacniania mostów drogowych. Pierwszym był most drogowy w Lipsku na rzece Luppie, wykonany w 1929 r. Dźwigary
główne tego mostu były dwuteownikami szerokostopowymi umieszczonymi w odstępach 1,5 m albo 1,65 m;
do ich stopek dospawano przykładki o grubości 15 mm
i szerokości 300 mm [1].
Innym sposobem wzmocnienia dźwigarów walcowych mostów było zwiększenie ich wysokości przez
rozcięcie, a następnie wstawienie i przyspawanie blachy o kształcie tego rozcięcia i grubości równej grubości dźwigara [1]. Rozwiązanie takie zastosowano
w kładce dla pieszych w Zurychu, wykonanej w 1926 r.
na rzece Limmat (rys. 21).
Most ten miał długość 60 m, szerokość 3 m i składał
się z trzech przęseł. Belki główne wykonano jako ciągłe na czterech podporach z dźwigarów dwuteowych
o wysokości 550 mm, które zwiększono w opisany powyżej sposób do 1050 mm. Dzięki zastosowaniu spawania zaoszczędzono ok. 300 kg żelaza na każdym
przęśle. Inne części mostu (filary, wsporniki itd.) nitowano. To samo rozwiązanie zastosowano dla mostu
Drammen w Norwegii [1].

Podsumowanie
Przegląd spawanych konstrukcji mostów wskazuje, że spawanie znacznie wyparło połączenia nitowane. Niestety w Polsce, która stawiała pierwsze
kroki w dziedzinie mostów spawanych, z której doświadczeń czerpała zagranica, do wybuchu wojny
takich mostów powstało niewiele, co podsumował
Goelzer z Ossature Metallique (1937):
W Polsce widzimy fenomen dość dziwny.
Pomimo pionierskiej roli Polski (most spawany

w Łowiczu) konstrukcja mostów spawanych nie rozwinęła się. Zaczęła ona postępować dopiero pod
wpływem rozwoju mostów spawanych za granicą.
W dziale budownictwa, przeciwnie, Polska zdaje
się być krajem, w którym najwięcej opracowuje się
kwestię spawania i gdzie się stara o wyciągnięcie
maximum korzyści ze spawania, nie ograniczając
się, jak w Niemczech, do jednego jedynego typu
konstrukcji spawanej [17].
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Związek Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Specjalistyczne kursy językowe dla spawaczy w ZDZ
Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego jest
stowarzyszeniem oświatowym o wieloletniej tradycji.
Działania edukacyjne skupione w Zakładach Doskonalenia Zawodowego prowadzone są w wielu obszarach
zawodowych na różnych poziomach kwalifikacji. Jednym z takich obszarów jest spawalnictwo – szkolenia
w tym zakresie organizowane są od 1945 r. W okresie dźwigania kraju ze zniszczeń wojennych istniało
szczególne zapotrzebowanie na przygotowanie kadry
o kwalifikacjach niezbędnych przy odbudowie kraju,
w tym także spawaczy. Obecne uwarunkowania oraz
potrzeby krajowego, ale również europejskiego rynku
pracy wynikają z zupełnie innych uwarunkowań, co nakłada na organizatorów kształcenia konieczność takiego przygotowania i poprowadzenia procesu szkolenia,
aby po jego ukończeniu absolwenci byli przygotowani
do zdania egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z obowiązującymi normami, a nabyte kompetencje, nie tylko spawalnicze, dodatkowo zwiększały ich szanse na
rynku pracy. Dlatego też m.in. Związek ZDZ opracował
programy nauczania do nauki podstaw języka wraz ze
słownictwem specjalistycznym dla spawaczy w zakresie języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Na podstawie tych programów w Zakładach Doskonalenia Zawodowego organizowane są kursy nauki
języka specjalistycznego dla spawaczy. Celem nauczania na tych kursach jest opanowanie języka w mowie
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i piśmie na poziomie podstawowym oraz opanowanie
terminologii specjalistycznej związanej ze spawalnictwem. Na realizację każdego z kursów zaplanowano
100 godzin, z czego 60% czasu przeznaczono na naukę języka w zakresie komunikacji ogólnej, a 40% na
terminologię i słownictwo stosowane w branży spawalniczej. W części pierwszej każdego z kursów słuchacze
poznają podstawy gramatyki oraz podstawowy zasób
słów niezbędnych w codziennej komunikacji, w tym
przy podejmowaniu pracy. W drugiej części każdego
z kursów jego uczestnicy poznają terminologię i słownictwo stosowane w branży spawalniczej dotyczące
metod spawania, narzędzi i materiałów do spawania,
bhp przy pracach spawalniczych. Realizacja tej części
programu odbywa się przy wykorzystaniu materiałów
dydaktycznych, opracowanych na podstawie literatury
fachowej oraz branżowych stron internetowych. Modułowy układ treści materiału nauczania poszczególnych
programów pozwala elastycznie, odpowiednio do potrzeb uczestników, kursów modyfikować tematykę oraz
czas ich trwania. Każdy kurs kończy się egzaminem
– składającym się z części pisemnej oraz ustnej
– przed komisją powołaną przez organizatora kursu.
Na stronach internetowych Zakładów Doskonalenia
Zawodowego lub telefonicznie można uzyskać szczegółowe informacje o tych kursach.
Janina Jackiewicz-Sikorska

Sekcja Spawalnicza

Zebranie Zarządu Głównego
Sekcji Spawalniczej SIMP
W gmachu NOT w Warszawie 3 marca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP z następującym porządkiem obrad:
– Podsumowanie działalności Sekcji Spawalniczej
w 2010 r.
– Plany poszczególnych Oddziałów Sekcji na 2011 r.
– Kalendarium spawalniczych imprez naukowo-technicznych w 2011 r.
– Przygotowanie do konferencji 2011 r. – Szczecin,
Poznań, Wrocław, Gdańsk.
– Rozpatrzenie wniosków o odznaczenia Medalem
im. St. Olszewskiego w 2011 r.
– Sprawy bieżące.
Zebranie otworzył Prezes dr inż. Jan Plewniak,
podkreślając, że aktywność i praca Sekcji Oddziałowych w 2010 r. znalazła odzwierciedlenie w terminowo opracowanych sprawozdaniach. Wyróżnił nowo
powstałą Sekcję Lubuską z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim i reaktywowaną Sekcję Świętokrzyską
z siedzibą w Kielcach.
W różnorodnych imprezach Sekcji Spawalniczej
w 2010 r. wzięło udział ok. 2800 uczestników,
w tym w jednej konferencji międzynarodowej, dwóch
ogólnokrajowych, czterech regionalnych oraz znacznej liczbie sympozjów, seminariów, szkoleń i spotkań.
Do nowych form aktywności zaliczono imprezy organizowane wspólnie z przedstawicielstwami zagranicznych firm, które mają swoje siedziby w Polsce.
Kolega Zbigniew Mirski zaznaczył, że aktywność
Sekcji została zauważona przez ZG SIMP, który uhonorował Prezesa Jana Plewniaka i Sekcję Dyplomem
Uznania za zajęcie I miejsca w rankingu na najefektywniej działającą jednostkę specjalistyczną SIMP
w kadencji 2006 – 2010.
W planach uczestnictwa Sekcji w imprezach spawalniczych w 2011 r. znajdują się:
1. VI Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń
dla Spawalnictwa, Kielce, 22÷24 marca 2011 r.
2. XVII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania Międzyzdroje,
31 maja – 2 czerwca 2011 r.

3. X Szczecińskie Seminarium Spawalnicze, Szczecin, 2 czerwca 2011 r.
4. Międzynarodowe Targi w Poznaniu, 14–17 czerwca
2011 r.
5. XV Gdańskie Spotkanie Spawalników i XIII Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa, Gdańsk,
8 września 2011 r.
6. 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Napawanie – postęp i zastosowania, Wrocław, 19÷21 września 2011 r.
7. 53. Krajowa Naukowo-techniczna Konferencja
Spawalnicza Nowe kierunki w procesach spajania
i cięcia metali. Poznań, 12–14 października 2011 r.
8. Targi Silesia, Robotyzacja i Automatyzacja w Spawalnictwie, Sosnowiec, 18–20 października 2011 r.
Omówiono stan przygotowań do niektórych z nich.
Ponadto przedstawiciele sekcji oddziałowych poinformowali o licznych inicjatywach lokalnych, o których będziemy informować w miarę zbliżania się ich terminów.
Kolega Andrzej Kolasa zaapelował o aktywizację
środowiska w popularyzacji Rejestru Spawalników Polskich.
Obecni na posiedzeniu poparli wniosek, żeby
w związku z jubileuszem 100-lecia istnienia dozoru
technicznego w Polsce oraz 60-lecia działalności Urzędu Dozoru Technicznego przyznać tej instytucji Medal
im. Stanisława Olszewskiego oraz zaakceptowali decyzję Oddziału Sekcji Wielkopolskiej o honorowym patronacie nad 53. Krajową Naukową-Techniczną Konferencją Spawalniczą przez Urząd Dozoru Technicznego.
Rozpatrzono również inne złożone wnioski o przyznanie Medalu im. Stanisława Olszewskiego i podjęto
decyzje o ich przyznaniu:
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Nowy wschodni most Warszawski
we Wrocławiu
The new east Warszawski bridge in Wrocław
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono konstrukcję oraz przebieg
prac montażowych nowego mostu we Wrocławiu. Konstrukcja oparta jest na ciągłej sześcioprzęsłowej stalowej
belce, z której najdłuższe przęsło wzmocnione zostało
łukiem. Długości przęseł wynoszą: 31,49, 34,65, 37,03,
37,36, 37,99 i 61,89 m.
Most został wykonany metodą nasuwania podłużnego.
Wzmacniana betonem skrzyniowa stalowa konstrukcja mostu była przygotowywana częściowo jako prefabrykat.

The structure and the way of construction of new bridge in Wrocław is presented in the paper. It is six span continuous steel beam structure, the longest span is strengthen by arch. The spans are: 31,49, 34,65, 37,03, 37,36,
37,99 and 61,89 m long.
The bridge was constructed by incremental launch
method. The reinforced concrete deck connected with
steel box girders was partly precast.

Historia przeprawy warszawskiej
W miejscu opisywanej przeprawy istniały już w XIX w.
mosty drewniane. W 1870 r. wzniesiono czteroprzęsłowy most żelazny wsparty na kamiennych filarach posadowionych na drewnianych palach (to właśnie z tymi
palami pozostawionymi w gruncie zmagali się wykonawcy nowych mostów). Most otrzymał nazwę Psiego
Pola. Został rozebrany w latach 1914-1916 i jednocześnie wybudowano nowy, istniejący do dziś.
Obecnie wybudowane nowe mosty przesunięto nieco w górę rzeki, tak aby po częściowo przebudowanym starym moście nadal odbywał się ruch. Przeprawa
warszawska składa się z mostu wschodniego i mostu
zachodniego. Most wschodni składa się z 5 betonowych sklepień o rozpiętości od 27,80 do 33,50 m oraz
Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk – Politechnika Wrocławska, Zespół Badawczo-Projektowy
MOSTY-WROCŁAW s.c., dr inż. Jerzy Onysyk,
dr inż.  Krzysztof Sadowski – Politechnika Wrocławska, mgr inż. Wojciech Barcik, mgr inż.
Przemysław Prabucki – Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW s.c.
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z przęsła łukowego z dolnym pomostem rozpiętości
54,90 m. Do czasu oddania do eksploatacji mostu Milenijnego, most Warszawski miał najdłuższe przęsło
betonowe we Wrocławiu [1, 2].
W związku z potrzebą uzyskania alternatywnego
wylotu w kierunku Warszawy podjęta została decyzja
o przebudowie układu drogowego i budowie nowych
mostów Warszawskich.
Przebudowa przeprawy warszawskiej polega na:
– budowie nowych mostów (wschodniego i zachodniego), które mieszczą dwutorową linię tramwajową, jezdnię drogową o dwóch pasach ruchu (kierunek z miasta) i ciąg pieszo-rowerowy; na nowe
mosty przełożono też media. Mosty te zaprojektowano na obciążenie klasy A wg PN-85/S-10030;
– odnowieniu starych mostów Warszawskich, które po rekonstrukcji przenosić będą ruch drogowy
w kierunku centrum miasta przy niezmienionej nośności tzn. klasie B wg PN-85/S-10030.
Nowe mosty zaprojektowano jako:
– most wschodni; stalowy zespolony o konstrukcji
skrzynkowej. Przęsło nad kanałem żeglownym
zostało wzmocnione łukiem. Ustrój nośny jest sześcioprzęsłową belką Langera o następującej rozpiętości przęseł: 31,49, 34,65, 37,03, 37,36, 37,99
i 61,89 m. W przekroju poprzecznym ustrój nośny

składa się z dwóch skrzynek stalowych połączonych poprzecznicami. Na rysunku 1 przedstawiono widok z boku konstrukcji mostu, a na rysunku 2
przekroje poprzeczne;
– most zachodni ma konstrukcję jednonawowej ramy
z betonu sprężonego.
Podpory wykonano na palach wierconych, co nastręczało pewnych trudności z uwagi na pozostawione
w gruncie pale drewniane stanowiące fundament mostu rozebranego w 1914 r.

Konstrukcja ustroju nośnego
mostu wschodniego
Most wschodni zaprojektowano jako stalowy ustrój
zespolony o konstrukcji skrzynkowej. Schematem statycznym mostu jest ciągła, sześcioprzęsłowa belka
o jednym przęśle (skrajnym) wzmocnionym wiotkim
łukiem (rys. 1).

Rys. 1. Widok z boku i rzut
z góry nowych mostów Warszawskich
Fig. 1. The side and top view
of the new Warsaw bridges

Rys. 2. Przekroje poprzeczne
wschodniego mostu Warszawskiego
Fig. 2. Cross sections of the
Warsaw east bridge
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Parametry geometryczne mostu są następujące:
– całkowita długość 240,40 m;
– rozpiętość poszczególnych przęseł: 31,49 + 34,65
+ 37,03 + 37,36 + 37,99 + 61,89 m;
– kąty skrzyżowania osi mostu z osiami podpór od
76,98º (P1) do 57,94º (P7); (zmienne, dostosowane
do osi podpór starego mostu);
– wysokość konstrukcyjna ustroju nośnego stała na
długości mostu, zmienna w przekroju poprzecznym.
Wysokość konstrukcji stalowej 1565 mm, grubość
płyty pomostu od 260 do 420 mm;
– w przekroju poprzecznym dwie skrzynie stalowe
(w rozstawie 14,50 m) połączone poprzecznicami –
skrzynie dwukomorowe w części belkowej i trójkomorowe w przęśle łukowym;
– szerokość mostu w obrębie części: belkowej –
24,05 m, łukowej – 25,10 m;
– strzałka łuku 12,50 m;
– podwieszenie z lin stosowanych do podwieszania
konstrukcji typu 19L15 umieszczonych w białych
osłonach z PHED.
Most jest obiektem drogowo-tramwajowym, na którym usytuowano pasy ruchu: dwutorową linię tramwajową, jezdnię drogową (2 x 3,50 m = 7 m) i pas ruchu
pieszo-rowerowego szerokości 4,50 m.

Tablica I. Zestawienie materiałów użytych do wykonania ustroju
nośnego
Table I. Summary of materials used to perform the load-carrying
structure
Rodzaj materiału

Jednostka

Ilość

Stal konstrukcyjna 18G2A, blachy o grubości do 40 mm

t

2066

Stal zbrojeniowa płyty pomostu BSt500

t

770

Stal do sprężania płyty pomostu, kable
bezprzyczepnościowe, liny L15

t

5,7

t
m3
m3

2,55
1900
620

Stal na wieszaki, liny 19L15
Beton płyty pomostu C37/45 (B40)
Beton kap

Materiały użyte do budowy
ustroju nośnego mostu
Materiały użyte do budowy ustroju nośnego mostu
zestawiono w tablicy I. Na wieszaki zastosowano liny
zabezpieczone przed korozją w sposób, jaki jest stosowany w mostach wantowych.
Zużycie stali konstrukcyjnej w przeliczeniu na
1 m2 powierzchni mostu wynosi 356 kg, co wynika
z zastosowania stosunkowo niskich stalowych dźwigarów skrzynkowych.

Montaż konstrukcji stalowej
Konstrukcję stalową przęseł montowano na specjalnie przygotowanym placu montażowym i sukcesywnie
nasuwano do położenia docelowego (rys. 3). Plac montażowy usytuowano na dojeździe do przyczółka P7.
Wszystkie styki montażowe na placu budowy wykonano jako spawane. Nasuwanie wykonywano, stosując:
– blachownicowy awanbek długości 14,00 m;
– wzmocnienie części czołowej pierwszego segmentu montażowego stalową konstrukcją kratownicową;
– jedną stalową podporę montażową usytuowaną
w kanale żeglownym między podporami P6 i P7
– w czasie nasuwania największa rozpiętość przęseł wynosiła ok. 38 m;
– montażowe łożyska ślizgowe;
– boczne prowadnice na podporach stałych.
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Rys. 3. Idea montażu konstrukcji stalowej
Fig. 3. The idea of steel structure assembling

Nasuwanie realizowano w ten sposób, że dwie liny
trakcyjne zamocowano w strefie przyczółka P7 i doprowadzono je do końcowej części nasuwanego segmentu. Siłę przekazywano na stołki montażowe scalone
ze zmontowaną częścią konstrukcji. W końcowej fazie
nasuwania (2000 t masy) siła ta wyniosła ok. 2000 kN.
Montaż przeprowadzono w 4 etapach (rys. 3), scalając: w pierwszym etapie ok. 70 m konstrukcji, do której
dołączono kratownicowy awanbek, następnie po wsunięciu pierwszego scalonego segmentu dołączono do
niego drugi odcinek długości 60 m, a po jego wysunięciu trzeci o długości 40 m. W czwartym etapie montowano przęsło wzmocnione łukiem; nasuwanie zrealizowano po całkowitym zmontowaniu konstrukcji łuku
i podwieszeniu pomostu.

Wykonanie żelbetowej
płyty pomostu
W celu przyspieszenia prac związanych z wykonywaniem płyty pomostowej zdecydowano się zastosować zamiast płyty monolitycznej pomost zespolony
monolityczno-prefabrykowany.
Na ruszcie stalowym ułożono prefabrykowane elementy o wymiarach 6,00 x 2,05 m i grubości
90 mm oraz masie do 3 t. W prefabrykatach ułożono
pełne zbrojenie dolne płyty pomostowej i wypuszczono pręty pozwalające na zespolenie prefabrykowanej
części pomostu z górną warstwą monolityczną (rys. 5).
Po ułożeniu płyt prefabrykowanych (w przestrzeni między dźwigarami skrzynkowymi stosowano ich
montażowe podparcie) dokładano zbrojenie górne
i w strefach nadpodporowych bezprzyczepnościowe
liny sprężające. Liny L15 stosowano w rozstawie co
0,50 m (rys. 6).
Betonowanie płyty wykonywane było etapowo.
W pierwszej kolejności betonowano strefy przęsłowe
ustroju nośnego o długościach zmiennych, zależnych

Rys. 4. Montaż i nasuwanie ustroju nośnego mostu wschodniego
Fig. 4. Montage and setting of the load-carrying structure of the east
bridge

Z uwagi na potrzebę koordynacji robót drogowych
i mostowych wcześniej w strefie przyczółka wykonano
roboty branżowe (przełożenie różnych mediów). Plac
montażowy był więc na wysokości ścianki żwirowej
przyczółka P7. Przeprowadzenie nasuwania wymagało tymczasowego nadbudowania podpór P2, P3,
P4, P5, P6, a po nasunięciu obrotowego opuszczenia
konstrukcji stalowej do położenia docelowego. Punkt
obrotu stanowiło montażowe łożysko na podporze P1.
Po opuszczeniu wymieniono łożyska montażowe na
docelowe. Napięcie wieszaków wykonano po nasunięciu konstrukcji przed usunięciem podpory montażowej.
Następnie usunięto podporę montażową i zbudowano
pomost. Na rysunku 4 przedstawiono proces montażu
i nasuwania konstrukcji stalowej mostu.
Konstrukcja stalowa mostu powstała w ISD Huta
Częstochowa, a montaż na budowie został zrealizowany przez PPHU Mostostal-Montaż ze Słupcy.
Nasunięcie i opuszczenie konstrukcji do położenia
docelowego zostało wykonane przez BBR Polska.

Rys. 5. Ilustracja sposobu betonowania płyty pomostu (a) i schemat układania elementów prefabrykowanych na stalowym ruszcie
pomostu (b)
Fig. 5. Method of slab of the deck concrete (a) and scheme of laying
of prefabricated elements on the steel grate deck (b)
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od rozpiętości poszczególnych przęseł. Następnie
układano beton w strefach nadpodporowych. Między
strefą przęsłową a podporową pozostawiono przerwę
szerokości 1,5 m w celu umożliwienia sprężenia płyty
w strefach nadpodporowych. Po sprężeniu stref nadpodporowych przerwy te zabetonowano. Dzięki takim
zabiegom uzyskano zespolony ustrój nośny bez zarysowań na płycie pomostu.
a)

b)

Rys. 7. Widok wnętrza dźwigara skrzynkowego (po lewej) i zakotwienia biernego wieszaków 19L15 (po prawej)
Fig. 7. View of the interior box girder (a) and passive anchor hanger 19L15 (b)
a)

Rys. 6. Prefabrykowane płyty typu FILIGRAN ułożone na ruszcie
stalowym (zdjęcie górne) i układanie zbrojenia warstwy monolitycznej płyty
Fig. 6. Prefabricated FILIGRAN plates arranged on a steel grate
(above) and the laying of the reinforcement layer of a monolithic plate

b)

Rys. 8. Widoki gotowego obiektu: a) w dzień, b) w nocny
Fig. 8. Views of the finished bridge: a) in the day, b) in the night
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Abstract

Pomosty są najbardziej podatnymi na uszkodzenia
elementami obiektów mostowych. W okresie ostatnich
kilkunastu lat opracowano liczne rozwiązania, służące wydłużeniu okresu eksploatacji pomostów obiektów
mostowych. Efektem tych działań jest wiele nowych
systemów lekkich pomostów mostów drogowych, w tym
spawane pomosty aluminiowe. Wiele zaprojektowanych
i stosowanych pomostów aluminiowych, pomimo spełnienia innych wymaganych stanów granicznych, ma jednak zbyt małą nośność zmęczeniową ocenianą wg norm
europejskich. Jedną z przyczyn jest ograniczona wytrzymałość zmęczeniowa konwencjonalnych połączeń spawanych MIG, stosowanych w tego typu konstrukcjach.
Poszukiwania rozwiązania tego problemu doprowadziły
m.in. do opracowania nowej metody łączenia elementów
aluminiowych, tj. zgrzewania tarciowego FSW (Friction
Stir Welding). Jednakże współcześnie obowiązujące
normy europejskie dotyczące projektowania konstrukcji
aluminiowych nie uwzględniają jeszcze połączeń zgrzewania tarciowego.
Przedstawiona synteza wyników badań zmęczeniowych połączeń FSW pozwoliła na ocenę ich wytrzymałości zmęczeniowej oraz na sformułowanie propozycji
uzupełnienia procedury oceny nośności zmęczeniowej
konstrukcji aluminiowych, zawartej w Eurokodzie 9. Analiza wykazała, że różnica pomiędzy normowymi krzywymi projektowymi dla spoin MIG a proponowaną krzywą
zmęczeniową dla zgrzewania tarciowego FSW wynosi
ok. 100% w prawie całym rozpatrywanym zakresie liczby
cykli N. Wykorzystując proponowaną krzywą zmęczeniową, można wykazać bezterminową i bezwarunkową
żywotność zmęczeniową spawanych pomostów aluminiowych.

The decks are the most susceptible to damage elements of a bridge. In the last few years some application
for extending of life of the bridge decks are developed.
The effect of it are many of new systems of lightweight
bridge decks including the aluminum welded decks. Many
of designed and used aluminum decks, although meet required limit states, have to low fatigue resistance in terms
of European standards. One of the reason of it is relatively low fatigue strength of conventional MIG welded joints,
used for such constructions. Search for a solution to this
problem led among other things to develop a completely new method of joining aluminum parts – friction stir
welding (FSW). However, the modern European
standards applicable to the design of aluminum structures
do not include take into consideration friction welding.
Presented in the paper a critical synthesis of the results of fatigue tests of FSW joints allowed to draw conclusions about the quantitative and qualitative information on
their endurance and to formulate proposals complement
the standards evaluation of fatigue resistance of aluminum contained in Eurocode 9. The analysis is shown that
the difference is about 100% between design curves in
standards for MIG welding and proposed the fatigue curve
for the friction welding FSW in almost all considered number of cycles N. Using the proposed fatigue curve can be
shown no term stated and unconditional fatigue endurance of welded aluminum decks.

Wstęp
Dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz
– Politechnika Rzeszowska.

Pomosty są najbardziej podatnymi na uszkodzenia elementami obiektów mostowych. Ich trwałość jest ponad dwukrotnie krótsza od trwałości
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innych podstawowych elementów obiektów mostowych. W okresie ostatnich kilkunastu lat opracowano liczne rozwiązania technologiczne, materiałowe
i konstrukcyjne, służące wydłużeniu okresu eksploatacji oraz zmniejszeniu kosztów utrzymania pomostów
obiektów mostowych. Efektem tych działań jest wiele
nowych systemów lekkich pomostów mostów drogowych, w tym spawane pomosty aluminiowe [1].
Stopy aluminium w budownictwie mostowym są
stosowane już ponad 75 lat [2]. Jednak dopiero współczesny postęp inżynierii materiałowej, który doprowadził do powstania nowej generacji stopów aluminium
o bardzo dobrych cechach wytrzymałościowych i wysokiej trwałości, pozwala na szersze stosowanie tego
materiału. Decydują o tym takie zalety stopów aluminium, jak: korzystny stosunek wytrzymałości do masy,
wysoka trwałość, niskie koszty utrzymania konstrukcji,
łatwość wytwarzania, transportu i montażu, łatwość
i praktyczna dowolność kształtowania przekroju elementu oraz prawie 100% recykling. Podstawową
współczesną technologią łączenia wyrobów ze stopów
aluminium jest spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG) lub nietopliwą (TIG).
Nośność zmęczeniowa jest newralgicznym stanem
granicznym pomostu aluminiowego, decydującym
o jego przydatności użytkowej w obiektach mostowych
[3÷7]. Do oceny nośności zmęczeniowej pomostów
aluminiowych wykorzystano wyniki badań zmęczeniowych, przeprowadzanych zarówno na małych próbkach, jak i na panelach pomostów aluminiowych [1].
Analizę sporządzono dla aluminiowych elementów wyciskanych, łączonych wzajemnie spoinami czołowymi
MIG z pełnym przetopem, co jest podstawowym rodzajem połączeń spawanych stosowanych w pomostach
aluminiowych. Wykazano stosunkowo niską nośność
i trwałość zmęczeniową pomostu z konwencjonalnymi
połączeniami spawanymi metodą MIG.
W ostatnich latach coraz częściej spawanie MIG jest
zastępowane w konstrukcjach aluminiowych zgrzewaniem tarciowym FSW, głównie ze względu na zalety tej
technologii w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej.
Jest już dostępne obszerne piśmiennictwo, w którym opublikowano wyniki badań zmęczeniowych połączeń FSW. Wiele z tych badań prowadzono w ramach
wdrażania nowych konstrukcji pomostów aluminiowych obiektów mostowych np. [4, 5, 7]. Synteza tych
wyników pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących nośności zmęczeniowej pomostów aluminiowych
z połączeniami FSW oraz na sformułowanie propozycji uzupełnienia procedury normowej oceny nośności zmęczeniowej konstrukcji aluminiowych, zawartej
w Eurokodzie 9 [8].

Przedmiot badań i procedura oceny
W artykule przedstawiono wytrzymałość zmęczeniową lekkich pomostów aluminiowych drogowych
obiektów mostowych, wykonywanych z aluminiowych
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kształtowników wyciskanych, łączonych w panele
przez zgrzewanie tarciowe FSW (rys. 1). Aluminiowy
panel pomostu jest konstrukcją zginaną dwukierunkowo, a więc zgrzeiny łączące poszczególne kształtowniki są zazwyczaj obciążone w obu kierunkach.
Analizowano dwa rodzaje połączeń w zależności od
ich ułożenia w stosunku do kierunku zginania panelu: zgrzeiny poprzeczne oraz podłużne. W przypadku
spoin MIG każde z tych połączeń stanowi odrębny
karb konstrukcyjny i ma charakterystyczną dla danego
karbu wytrzymałość zmęczeniową [8]. W większości
współczesnych pomostów aluminiowych takie połączenia są stosowane zarówno w poziomie płyty górnej, jak
i dolnej. W obu przypadkach połączenia są poddane
naprężeniom pochodzącym od zginania globalnego
pomostu, ale połączenia zlokalizowane w płycie górnej
są dodatkowo obciążone zginaniem lokalnym, pochodzącym od bezpośredniego nacisku kół pojazdów, co
czyni je znacznie bardziej podatnymi na procesy zmęczeniowe. Dzieje się tak pomimo tego, że zazwyczaj
płyta górna jest grubsza od dolnej lub ma lokalne pogrubienia formujące łoże spoiny.
W większości publikacji naukowych, a także w wielu
normach, wyniki badań zmęczeniowych przedstawiane są zazwyczaj w postaci najlepiej dopasowanych do
zbioru pojedynczych punktów, tzw. krzywych zmęczeniowych S-N (linii Wőhlera), otrzymanych za pomocą
analizy regresji liniowej zbioru indywidualnych danych
z badań. Krzywa zmęczeniowa (lub krzywa wytrzymałości zmęczeniowej) jest zależnością pomiędzy zakresem zmienności naprężeń a liczbą cykli naprężeń
do zniszczenia zmęczeniowego (Δσ–N), używaną powszechnie do oceny zmęczenia karbu konstrukcyjnego
określonej kategorii. Najczęściej w opisie badań stosuje się dwie krzywe: tzw. średnią krzywą zmęczeniową
i projektową (lub normową) krzywą zmęczeniową, odpowiadającą dolnym wartościom oszacowań, uzyskanym na podstawie badań. Średnia krzywa zmęczeniowa ma następujące równanie:
						

(1)

gdzie: Δσ – zakres (amplituda) naprężeń; N – liczba cykli obciążenia
do zniszczenia; C, m – stałe regresji.

Krzywe zmęczeniowe zazwyczaj przedstawia się
na wykresach o współrzędnych podwójnie logarytmicznych (log-log) za pomocą równania, otrzymanego z logarytmowania równania (1), tj.:
(2)
gdzie: m – nachylenie linii regresji.

Średnia krzywa zmęczeniowa odpowiada 50%
prawdopodobieństwu przetrwania (PP). W normach
jest przyjmowane zazwyczaj dolne oszacowanie zbioru danych, najczęściej reprezentowane przez krzywą zmęczeniową z 97,7% prawdopodobieństwem

Charakterystyka połączeń FSW
w konstrukcjach aluminiowych

Rys. 1. Panel pomostu aluminiowego z kształtowników wyciskanych
łączonych przez zgrzewanie tarciowe FSW
Fig. 1. Aluminum bridge deck panel made of extrudes shapes joined
by FSW technology

przetrwania, odpowiadającą 95% poziomowi ufności.
Prawdopodobieństwo przetrwania 97,7% oznacza, że
na 100 badanych na tym samym poziomie obciążenia
próbek tylko 2÷3 próbki zostaną zniszczone. Ta krzywa, tzw. projektowa (normowa), jest wyznaczona równaniem:
(3)
gdzie: n – liczba danych; sD – odchylenie standardowe; tα,n-2 – współczynnik z rozkładu t-Studenta; α = 0,05 dla 95% poziomu ufności.

W eurokodach krzywe zmęczeniowe ustalono dla
75% poziomu ufności i 95% prawdopodobieństwa
przetrwania. Dla takich założeń wzór (3) ma postać:
			

(4)

Krzywe zmęczeniowe, będące rezultatem syntezy
wyników, przedstawiono w postaci krzywej średniej oraz
dolnej (PP = 95%) i górnej (PP = 5%) granicy oszacowania. Pierwsza z tych krzywych granicznych, zwana
krzywą projektową, odpowiada krzywym z Eurokodu 9
i służy do porównania wyników tej analizy z zaleceniami
normy [8]. W opisie krzywych podano zgodnie z konwencją przyjętą w eurokodach kolejno normatywną wytrzymałość zmęczeniową Δσ dla N = 2 x 106 cykli oraz
nachylenie krzywej m1.
Wszystkie krzywe zmęczeniowe przedstawione
w artykule sporządzono dla tzw. naprężeń nominalnych, czyli naprężeń w materiale rodzimym lub w
zgrzeinie, w pobliżu miejsca potencjalnego pęknięcia,
obliczonych według teorii sprężystości bez uwzględnienia efektów spiętrzenia, wywołanych karbem.
Obecnie w obliczeniach zmęczeniowych połączeń
spawanych stosuje się także tzw. naprężenia geometryczne (geometric stresses, hot spot stresses) oraz
naprężenia lokalne w otoczeniu karbu (local notch
stresses). Różnice pomiędzy tymi trzema rodzajami
naprężeń oraz uwzględniającymi je procedurami oceny zmęczenia przedstawiono np. w pracy [9].

Standardowe technologie spawania MIG i TIG stosowane w konstrukcjach ze stopów aluminium powodują występowanie problemów, związanych ze zmianą
stanu materiału spawanego. Należą do nich szczególnie: kruchość wodorowa oraz podatność na pęknięcia.
Pęknięcia spoin wykonanych w stopach aluminium zależą wyłącznie od składu chemicznego spoiny, na który wpływ ma zarówno materiał rodzimy, jak i materiał
elektrody (MIG) lub materiał dodatkowy (TIG). Wskutek bardzo dobrej przewodności cieplnej stopów aluminium, która powoduje szybkie chłodzenie materiału,
w spoinie powstają naprężenia spawalnicze, prowadzące często do zniszczenia połączenia, szczególnie
w warunkach obciążenia cyklicznego.
Problemy te nie dotyczą połączeń wykonanych metodami, w których nie występuje zmiana stanu materiału spawanego. Jedną z takich metod jest zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW).
Technologia FSW została opracowana w 1991 r. w Instytucie Spawalnictwa w Cambridge (Wielka Brytania)
[10]. W metodzie tej cylindryczne narzędzie z wyprowadzonym trzpieniem, i kołnierzem jest wprowadzane
w ruch obrotowy i powoli zagłębiane w obszar złącza
między dwoma ustawionymi czołowo elementami
(rys. 2). Elementy te muszą być zamocowane do
podpierającej płyty, tak aby nie mogły się rozsunąć.
Wskutek tarcia narzędzia o powierzchnie złącza jest
generowane ciepło (nie jest jednak osiągana temperatura topnienia), które powoduje, że powierzchnie łączonych elementów (nie jest jednak osiągana temperatura topnienia) i narzędzie mogą się przemieszczać
wzdłuż linii złącza. Uplastyczniony materiał przepływa
do tylnej krawędzi trzpienia narzędzia, gdzie wskutek
oddziaływania kołnierza i trzpienia następuje przemieszanie. Stygnąc, przemieszany materiał tworzy
złącze między spajanymi elementami. Brak zmiany
stanu materiału zgrzewanego oznacza, że połączenie zgrzewanych części następuje w sposób niemal
całkowicie mechaniczny, z niewielkim tylko wpływem
procesów dyfuzyjnych.

Rys. 2. Schemat zgrzewania tarciowego FSW
Fig. 2. Scheme of friction welding FSW
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Jakość zgrzein FSW jest uzależniona od trzech
głównych parametrów procesu:
– prędkości obrotowej narzędzia – przedział wartości
typowych to 300÷3000 obr/min;
– prędkości zgrzewania – zależy głównie od grubości i typu materiału łączonego; w przypadku stopów
aluminium stosowanych w konstrukcjach pomostów
waha się w przedziale 0,3÷1,5 m/min;
– siły docisku narzędzia do powierzchni łączonego
materiału – docisk jest niezbędny, aby ograniczyć
wypływ uplastycznionego materiału poza obszar
zgrzewania; złącza pozbawione wad wykonywane
są przy sile docisku w zakresie 12÷17 kN.
Pierwsze dwa parametry są ze sobą proporcjonalnie powiązane, tzn. zwiększając prędkość obrotową,
zwiększa się również prędkość spawania, a zatem
i wydajność całego procesu. Wynika to z większej ilości ciepła generowanego przy wyższych prędkościach
obrotowych narzędzia trącego powierzchnie materiału.
Zastosowanie wysokiej prędkości obrotowej i niskiej
prędkości spawania mogłoby doprowadzić do lokalnego wzrostu temperatury powyżej temperatury topnienia. W takim przypadku utracona zostałaby jednorodność złącza oraz większość korzyści związanych
ze zrekrystalizowaną dynamicznie strukturą. Wysoka

wydajność procesu jest szczególnie widoczna w przypadku zgrzewania elementów o dużej grubości, ponieważ złącza wykonywane są jednym ściegiem (warstwą). Obecnie można zgrzewać blachy ze stopów
aluminium o grubości do 75 mm, przy czym jakość
zgrzeiny nie zależy od grubości elementów zgrzewanych. Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem może
być wykorzystywane do łączenia blach i płyt aluminiowych bez wprowadzania spoiwa i bez stosowania
gazów osłonowych. Metodą tą uzyskuje się pełną penetrację oraz złącze bez porowatości i wewnętrznych
pęcherzy. Co więcej, można uzyskiwać jednorodne
złącza z minimalnym odkształceniem także w wypadku
stopów aluminium uważanych za trudno spawalne przy
użyciu konwencjonalnych metod [10, 11].
W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań
tej nowej technologii łączenia stopów aluminium. Wyniki wielu z nich opublikowano m.in. w materiałach cyklicznych konferencji poświęconych połączeniom konstrukcji aluminiowych (INALCO). Wśród tych publikacji
są wyniki badań porównawczych konwencjonalnych
spoin MIG/TIG oraz zgrzein FSW, w zastosowaniu do
różnych stopów, konstrukcji, warunków obciążenia,
warunków pracy itp. W tablicach I÷III przedstawiono
wyniki tych badań (głównie w zakresie właściwości

Tablica I. Właściwości mechaniczne połączeń MIG, TIG i FSW w elementach ze stopu AW 6082 w stanie T6 o grubości 4 mm, wg [12]
Table I. The mechanical properties of MIG, TIG and FSW joints in elements made of AW 6082 T6 alloy plates with a thickness of 4 mm thick, acc. to [12]
Badany materiał

Granica plastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie

Współczynnik ρHAZ

fe, MPa

fu, MPa

A50, %

ρo,HAZ

ρu,HAZ

Materiał rodzimy

291

317

11,3

–

–

Spoina MIG (pulse)

147

221

5,2

0,51

0,70

Spoina TIG

145

219

5,4

0,50

0,69

Zgrzeina FSW (0,7 m/min)

150

245

5,7

0,52

0,77

Zgrzeina FSW (1,4 m/min)

150

245

5,7

0,52

0,77

Tablica II. Właściwości mechaniczne połączeń MIG i FSW w elementach ze stopu AW 6005A w stanie T4 i T6 o grubości 5 mm, wg [13]
Table II. The mechanical properties of FSW and MIG joints to the elements of an alloy capable AW 6005 T4 and T6 with a thickness of 5 mm,
acc. to [13]
Badany materiał

Granica plastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie

Współczynnik ρHAZ

fe, MPa

fu, MPa

A50, %

ρo,HAZ

ρu,HAZ

Materiał rodzimy stan T4

111

209

32

–

–

Materiał rodzimy stan T6

265

296

9

–

–

Zgrzeina FSW stan T4

94

175

22

0,85

0,84

Spoina MIG stan T6

108

179

12

0,41

0,60

Tablica III. Właściwości mechaniczne połączeń MIG i FSW w elementach ze stopu AW 6084 w stanie T6 o grubości 12 mm, wg [14]
Table III. The mechanical properties of FSW and MIG joints in elements made of AW 6084 T6 alloy plates with a thickness of 12 mm thick, acc. to [14]
Badany materiał

18

Granica plastyczności

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie

Współczynnik ρHAZ

fe, MPa

fu, MPa

A50, %

ρo,HAZ

Materiał rodzimy

246

270

7,9

–

–

Spoina MIG

138

200

–

0,56

0,74

Zgrzeina FSW podłużna

128

218

29,8

0,52

0,81

Zgrzeina FSW poprzeczna

111

217

–

0,45

0,80
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ρu,HAZ

mechanicznych oraz naprężeń wewnętrznych) w celu
dokładniejszego scharakteryzowania połączeń FSW
na tle konwencjonalnych połączeń spawanych MIG
w konstrukcjach aluminiowych.
Porównanie właściwości mechanicznych połączeń
spawanych MIG/TIG i zgrzewanych FSW w elementach aluminiowych ze stopów grupy 6000 było przedmiotem badań szwedzkich [12], norweskich [13] i japońskich [14], przeprowadzonych w ramach prac nad
pomostami aluminiowymi. Najważniejsze wyniki tych
badań podano w tablicach I÷III. Zestawione w tablicach
wyniki dowodzą, że w przypadku zgrzein FSW istnieje bardzo duży rozrzut uzyskiwanych wartości i trudno jest jednoznacznie ustalić szerokość strefy wpływu
ciepła (HAZ) i stopień osłabienia materiału. Generalnie w większości przypadków zarówno szerokość, jak
i współczynnik osłabienia są korzystniejsze niż w przypadku konwencjonalnych technologii MIG/TIG. Jak wykazano w literaturze [7], zdarzają się także przypadki
odwrotne. Dlatego wszyscy cytowani autorzy podkreślają, że są niezbędne dalsze badania połączeń FSW
w konstrukcjach aluminiowych w celu ustalenia jednoznacznych wartości parametrów wytrzymałościowych,
które mogłyby służyć do projektowania tych połączeń.

Wytrzymałość zmęczeniowa
połączeń zgrzewanych FSW
Ze względu na to, że zgrzewanie tarciowe FSW
jest stosunkowo nową technologią łączenia stopów
aluminium, brakuje wystarczającej liczby badań zmęczeniowych tych połączeń. W artykule przedstawiono
syntezę dostępnych danych z badań zmęczeniowych
połączeń FSW na próbkach w małej i dużej skali. Korzystano głównie z syntetycznej pracy oraz wyników
badań skandynawskich i japońskich, towarzyszących
wdrażaniu pomostów aluminiowych w obiektach mostowych w tych krajach [7, 12÷16]. Wyniki syntezy
w postaci krzywych S-N porównano z wynikami badań
zmęczeniowych połączeń konwencjonalnych MIG/TIG
oraz, w przypadku krzywej dla całego zbioru danych,
na tle odpowiednich krzywych wg Eurokodu 9 dla spoin
czołowych MIG, gdyż norma ta nie zawiera odpowiednich krzywych zmęczeniowych dla połączeń FSW.
Jako jedni z pierwszych kompleksowe badania połączeń FSW wykonali Norwegowie w 1995 r. Jeden
z etapów projektu wdrożeniowego pomostu aluminiowego dotyczył porównania m.in. połączeń blach
i kształtowników aluminiowych za pomocą spawania łukowego MIG oraz zgrzewania tarciowego FSW
[13, 17]. Badania wykonano na próbkach wyciętych
z płaskowników wyciskanych o grubości 5 mm.
W próbkach spawanych technologią MIG zastosowano
jednostronne spoiny czołowe, wykonywane na podkładkach spawalniczych. Obciążenie zmienne przykładano prostopadle do osi spoiny ze współczynnikiem
asymetrii cyklu R = 0,5 w celu symulacji naprężeń

Rys. 3. Porównanie średnich krzywych zmęczeniowych połączeń
FSW i MIG płaskowników ze stopów aluminium wg badań norweskich [13, 17]
Fig. 3. Comparison of mean fatigue curves of FSW and MIG joints for
plates of aluminum alloy acc. to the Norwegian study [13, 17]

wewnętrznych, w scalonych konstrukcjach o dużej
skali. Zbiorcze wyniki tych badań w postaci średnich
krzywych S-N przedstawiono na rysunku 3.
Porównanie średnich krzywych S-N dla połączeń
płaskowników aluminiowych wykazało, że wytrzymałość zmęczeniowa zgrzein FSW jest ok. 20% wyższa
od wytrzymałości spoin MIG. Na poziomie N = 2 x 106
cykli obciążenia wytrzymałość zmęczeniowa zgrzein
FSW wynosiła 54,4 MPa i stanowiła ok. 50% wytrzymałości elementu bez karbu. Tę stosunkowo niską
wytrzymałość zmęczeniową zgrzein FSW w porównaniu do wytrzymałości materiału rodzimego, pomimo
doskonałych parametrów materiałowych samej zgrzeiny, tłumaczono obecnością wad wewnętrznych. Pomimo tego rozrzut wyników badań dla zgrzein FSW był
znacznie mniejszy niż dla spoin MIG, których geometria grani w poszczególnych próbkach była niejednakowa. Ze względu na duży rozrzut także nachylenie średniej krzywej zmęczeniowej dla połączeń MIG (m1 = 9,6)
znacznie odbiega od wartości uzyskiwanych w innych
badaniach oraz przyjętej w Eurokodzie 9 [8]. Natomiast nachylenie średniej krzywej dla połączeń FSW
(m1 = 5,3) jest zbliżone do wartości uzyskiwanych
w innych badaniach. Połączenia FSW zawdzięczają swoją wysoką wytrzymałość zmęczeniową bardzo
dobremu wykończeniu powierzchni zgrzeiny, które
likwiduje drobne karby zewnętrzne i obniża poziom
naprężeń wewnętrznych. Pęknięcie zmęczeniowe
w przypadku zgrzeiny FSW powstaje na krawędzi, natomiast w przypadku spawania MIG w grani spoiny.
Prawie analogiczne badania wykonali także szwedzi na próbkach grubości 4 mm, łączonych za pomocą spawania MIG, TIG oraz zgrzewania FSW [12].
Pozostałe parametry materiałowe, technologiczne
i obciążeniowe były analogiczne jak w badaniach
norweskich. Wyniki badań przedstawione na rysunku 4 potwierdziły wyższą wytrzymałość zmęczeniową
zgrzein tarciowych FSW. Na przykład na poziomie
N = 2 x 106 cykli, wytrzymałości zmęczeniowe wynosiły 40,3, 54,4 oraz 68,8 MPa odpowiednio dla spoin MIG, TIG oraz FSW. Nachylenie średniej krzywej
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zmęczeniowej dla wyników badań zgrzein FSW było
analogiczne jak w badaniach norweskich (m1 = 5,3)
i nieznacznie większe od nachylenia dla spoin MIG
(m1 = 4,96) oraz TIG (m1 = 3,45).
W ramach prac badawczych nad japońskim pomostem aluminiowym przeprowadzono badania próbek ze
zgrzeinami FSW, wyciętych z badanych paneli [7, 15,
16]. Próbki zawierały zgrzeiny FSW zarówno w kierunku
prostopadłym, jak i równoległym do kierunku siły rozciągającej. Wyniki tych badań przedstawiono w tablicy IV.
Nachylenia średnich krzywych zmęczeniowych dla materiału bez zgrzein oraz ze zgrzeinami poprzecznymi są
zbliżone, natomiast nachylenie krzywej dla próbek ze
zgrzeinami podłużnymi jest zdecydowanie inne. Powodem jest mała liczba danych dla próbek ze zgrzeinami
podłużnymi na niskim poziomie amplitudy naprężeń.
Autorzy badań wnioskują, że w przypadku zwiększającej się liczby danych nachylenie krzywej dla próbek
ze zgrzeinami podłużnymi będzie dążyło do nachylenia
uzyskanego dla próbek ze zgrzeinami poprzecznymi.
Wyniki badań wskazują także, że wpływ współczynnika asymetrii cyklu R na wartości wytrzymałości zmęczeniowej Δσ zgrzein FSW jest znaczący, natomiast na
nachylenie krzywych zmęczeniowych m1 jest niewielki.
Wyniki skandynawskich i japońskich badań zmęczeniowych połączeń zgrzewanych FSW łącznie
z danymi zebranymi w pracy [14] posłużyły do obliczeń
Tablica IV. Wartości R, m1 oraz Δσ dla średnich krzywych zmęczeniowych połączeń FSW wg badań japońskich [7, 15, 16]
Table IV. The values m1 and Δσ for mean fatigue curves of FSW
joints acc. to Japanese studies [7, 15, 16]
Typ próbki
Materiał bez zgrzein

Zgrzeina FSW poprzeczna

Zgrzeina FSW podłużna

R

m1

Δσ, MPa

–1

7,66

198,4

0,1

6,58

134,1

0,5

7,31

87,6

–1

8,74

174,8

0,1

6,84

104,1

0,5

6,70

73,4

0,1

3,58

109,3

0,5

4,91

74,7

Rys. 4. Porównanie średnich krzywych zmęczeniowych dla różnych technologii łączenia elementów aluminiowych wg badań
szwedzkich [12]
Fig. 4. Comparison of mean fatigue curves for the different technologies for joining of aluminum parts acc. to the Swedish study [12]
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statystycznych (regresji liniowej) i wyznaczenia średnich i projektowych krzywych S-N dla zgrzein oraz
porównania ich z krzywymi Eurokodu 9 [8] dla spoin
konwencjonalnych MIG. Wybrano tylko wyniki uzyskane dla zgrzein FSW w elementach ze stopów aluminium serii 6000 sztucznie starzonych (stan T6), gdyż
pozostałe grupy stopów (np. stopy serii 5000, 7000,
stopy naturalnie starzone) nie są wykorzystywane
w pomostach aluminiowych. Na rysunku 5 pokazano
wyniki analizy uzyskane dla ponad 60 pojedynczych
danych z badań próbek połączeń FSW. Nachylenie średniej krzywej zmęczeniowej dla wszystkich
wyników jest zgodne z badaniami skandynawskimi
(m1 = 5,32), lecz wytrzymałość zmęczeniowa jest jednak zdecydowanie wyższa i zbliżona do wyników badań japońskich (Δσ = 108,7 MPa). Na tak wysoką wartość wytrzymałości zmęczeniowej miał główny wpływ
duży udział w badanej populacji wyników próbek z obrobioną mechanicznie powierzchnią zgrzeiny.
W celu ustalenia normowej kategorii zmęczeniowej
w rozumieniu Eurokodu 9 [8] porównano wyniki przeprowadzonej analizy regresji z różnymi krzywymi zmęczeniowymi S-N, zalecanymi w tym standardzie. Krzywą
z analizy statystycznej porównano z krzywą zalecaną
dla materiału rodzimego (kategoria 71-7) oraz krzywą
dla konwencjonalnych spoin czołowych MIG/TIG (kategoria 32-3,4). Jak wynika z wykresu na rysunku 5,
projektowa wytrzymałość zmęczeniowa połączeń FSW
(PP = 95%) jest znacznie wyższa od wytrzymałości
spoin czołowych MIG, a w zakresie mniejszej liczby
cykli (tj. poniżej N = 105) wyższa także od wytrzymałości materiału rodzimego bez karbu. Wraz ze wzrostem
liczby cykli wytrzymałość zmęczeniowa połączeń FSW
spada jednak poniżej wytrzymałości dla materiału rodzimego i na standardowym poziomie N = 2 x 106 cykli jest niższa już o 37%. Odchylenie standardowe dla
logΔσ równe sD = 0,068 oraz współczynnik determinacji
R2 = 0,8027 potwierdzają bardzo dobre dopasowanie
uzyskanej krzywej regresji do analizowanych danych
oraz mały rozrzut pojedynczych wyników. Ten ostatni
rezultat analizy regresji potwierdza dużo wyższą jakość, jednorodność i niezawodność połączeń FSW
w porównaniu z konwencjonalnymi spoinami MIG.
Na podstawie analizy zebranych wyników badań
zmęczeniowych połączeń FSW można sformułować
kilka uzasadnionych doświadczalnie i popartych statystycznie wniosków na temat wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji aluminiowych łączonych za pomocą
zgrzein tarciowych. Wnioski te są następujące:
– połączenia zgrzewane FSW w konstrukcjach aluminiowych mają znacznie wyższą wytrzymałość zmęczeniową od konwencjonalnych spoin MIG/TIG;
– porównując wyniki analizy regresji przy 95% poziomie
ufności z krzywymi wg Eurokodu 9 można stwierdzić,
że projektowa wytrzymałość zmęczeniowa połączeń
FSW jest porównywalna z wytrzymałością zmęczeniową materiału rodzimego bez karbu [8];
– połączenia zgrzewane FSW zawdzięczają swoją
wysoką wytrzymałość zmęczeniową bardzo dobremu wykończeniu powierzchni zgrzeiny, które

Rys. 5. Porównanie wyników badań zmęczeniowych elementów
ze stopów 6000 z poprzecznymi zgrzeinami FSW oraz normowych
krzywych zmęczeniowych wg Eurokodu 9
Fig. 5. Comparison of fatigue tests results of parts made of 6000
alloy with transverse FSW joints and standard fatigue curves acc. to
Eurocode 9

likwiduje drobne karby zewnętrzne i obniża poziom
naprężeń wewnętrznych w zgrzeinie;
– mały rozrzut wyników badań zmęczeniowych połączeń FSW potwierdza dużo wyższą jakość, jednorodność i niezawodność tych połączeń w porównaniu z konwencjonalnymi spoinami MIG/TIG.
Jednak niektóre z tych wniosków mają pewne ograniczenia. Należy bowiem pamiętać, że opisane powyżej badania przeprowadzono w przeważającej większości na małych próbkach laboratoryjnych o niskim
poziomie naprężeń wewnętrznych, wolnych od wad,
przy rzadko występującym w rzeczywistej konstrukcji pomostu współczynniku asymetrii cyklu R = 0,1.
Wyznaczone na ich podstawie krzywe zmęczeniowe
mają zazwyczaj mniejsze nachylenie (m1), gdyż nie
uwzględniają w należytym stopniu np. naprężeń wewnętrznych lub efektu skali, charakterystycznych dla
dużych elementów konstrukcyjnych. Porównanie tych
krzywych z krzywymi normowymi, uzyskanymi na podstawie badań aluminiowych konstrukcji spawanych
w dużej skali, nie jest całkowicie adekwatne. Dlatego
w kolejnej części pracy przedstawiono wyniki nielicznych badań zmęczeniowych całych paneli pomostów
aluminiowych, które w znacznej mierze są pozbawione
wyżej wymienionych ograniczeń.

Badania zmęczeniowe
paneli pomostów aluminiowych
Pierwszym pomostem aluminiowym, który przed
wybudowaniem poddano badaniom zmęczeniowym,
był pomost ALCOA, zastosowany na moście Smithfield Street Bridge w Pittsburgu, USA [18]. Ocenę
wytrzymałości zmęczeniowej tego pomostu przeprowadzono po raz drugi po ponad 30-letniej eksploatacji [19]. Zmodyfikowany w wyniku tych badań
pomost ALCOA był przedmiotem kolejnych kompleksowych badań wytrzymałościowych, w tym badań

zmęczeniowych [20]. Wyniki badań zmęczeniowych
norweskiego pomostu aluminiowego HYDRO, zastosowanego m.in. na moście Forsmo, przedstawiono
w pracy [3]. Badania zmęczeniowe nowej generacji amerykańskich pomostów aluminiowych ALUMADECK miały głównie na celu ustalenie odpowiedniej
kategorii zmęczeniowej połączeń spawanych MIG,
zastosowanych do łączenia kształtowników wyciskanych [21÷23]. Badania zmęczeniowe zmodyfikowanego pomostu ALUMADECK przedstawiono w raporcie
[25]. Wyniki badań zmęczeniowych pomostu holenderskiego BAYARDS opisano w pracach [5, 25]. Ostatnie
z wykonanych badań zmęczeniowych dotyczą japońskiego pomostu aluminiowego, wytworzonego jako
jedyny do tej pory za pomocą zgrzewania tarciowego
FSW [7, 15, 16]. Opis cytowanych badań, analizę ich
wyników oraz syntezę wniosków nt. nośności zmęczeniowej wyżej wymienionych pomostów aluminiowych
przedstawiono szczegółowo w pracy [1].
Reasumując wyniki cytowanych badań zmęczeniowych paneli pomostów aluminiowych, pomimo różnic
w ich konstrukcji oraz metodyce i celach poszczególnych badań, można wyciągnąć kilka wniosków natury ogólnej, charakteryzujących w sposób jakościowy
nośność zmęczeniową współczesnych pomostów
aluminiowych. Wszystkie badane panele pomostów
przy zakresie naprężeń odpowiadającym mostowym
obciążeniom użytkowym, niezależnie od analizowanego karbu, miały bezwarunkową trwałość znacznie
przekraczającą obligatoryjną liczbę N = 2 x 106 cykli.
Badania zmęczeniowe pod takim obciążeniem były zazwyczaj przerywane po 4, 5, 6 czy 10 milionach cykli
bez śladów rys i pęknięć zmęczeniowych. Zatem zakres naprężeń generowanych w pomoście przez mostowe obciążenia użytkowe jest znacznie niższy od
wytrzymałości zmęczeniowej pomostu, nawet pomimo
istniejących w dużych panelach wysokich naprężeń
wewnętrznych. Dla uzyskania znaczących wyników
badań zmęczeniowych zakres obciążenia (naprężeń) był zazwyczaj sztucznie zwiększany, a uzyskana
w ten sposób krzywa zmęczeniowa była ekstrapolowana
w kierunku mniejszych wartości Δσ. Jednakże jak
wykazały wyniki badań holenderskich, taka procedura
ekstrapolacyjna nie jest w pełni uzasadniona [25].
Projektowe krzywe zmęczeniowe (dolna granica
oszacowania, PP = 95%) uzyskane na podstawie
opisanych badań paneli pomostów aluminiowych
przedstawiono łącznie na rysunku 6. Każda z tych
krzywych została wyznaczona dla poprzecznej spoiny czołowej MIG lub zgrzeiny FSW płyty górnej,
jako karbu decydującego o nośności zmęczeniowej
całego pomostu. W tablicy V podano nachylenia
krzywych m1 i wytrzymałości zmęczeniowe ΔσC dla
N = 2 x 106 cykli obciążenia, wyznaczone na podstawie tych krzywych.
Analizując wykresy na rysunku 6 oraz dane w tablicy V można zauważyć, że poszczególne krzywe
znacznie różnią się między sobą, zarówno wartością
wytrzymałości zmęczeniowych dla N = 2 x 106 cykli,
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Rys. 6. Zestawienie projektowych krzywych zmęczeniowych wyznaczonych na podstawie badań paneli pomostów aluminiowych
Fig. 6. The set of design fatigue curves established on basis of aluminum deck panels research

Tablica V. Wytrzymałości zmęczeniowe wg krzywych projektowych
wyznaczonych na podstawie badań paneli pomostów aluminiowych
Table V. Fatigue strength based on design fatigue curves established on basis of aluminum deck panels research
Rodzaj
pomostu
HYDRO (Norwegia)

WytrzymaNachylenie
Typ
łość zmęczekrzywej
decydującego
niowa
m1
karbu
Δσc, MPa
spoina MIG

48

7,7

spoina MIG
BAYARDS (Holandia)
na podkładce

35

4,8

ALUMADECK (USA)

spoina MIG

59

4,7

OSAKA (Japonia)

zgrzeina FSW

80

5,3

jak i nachyleniem. Wytrzymałość zmęczeniowa panelu spawanego metodą MIG znajduje się w przedziale
35÷59 MPa, natomiast nachylenie krzywej zmęczeniowej w przedziale 4,7÷7,7. Tak duży rozrzut parametrów
zmęczeniowych spowodowany jest zapewne różnicami w jakości wykonania spoin MIG oraz ich obróbki
w badanych panelach pomostu. Ponadto ze względu
na stosunkowo małą liczbę danych w poszczególnych
badaniach uzyskane wyniki mogą być obarczone stosunkowo dużym błędem. Na wykresie jest widoczna
znacząca różnica w wytrzymałości zmęczeniowej paneli wytworzonych za pomocą metody MIG i FSW. Wytrzymałość zmęczeniowa panelu zgrzewanego techniką FSW jest blisko dwukrotnie wyższa, co potwierdza
wnioski uzyskane z syntezy badań zmęczeniowych,
przeprowadzonych na małych próbkach.

Propozycja krzywej zmęczeniowej
dla pomostów aluminiowych
zgrzewanych tarciowo
Na podstawie przeprowadzonej syntezy wyników
badań zmęczeniowych paneli pomostów aluminiowych
zgrzewanych tarciowo oraz próbek zawierających
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charakterystyczne dla nich karby, opracowano najlepiej uzasadnioną statystycznie projektową krzywą
zmęczeniową, mogącą służyć do oceny nośności
zmęczeniowej pomostów aluminiowych łączonych za
pomocą zgrzewania FSW. Krzywą opracowano dla
pomostów aluminiowych, spełniających następujące
warunki:
– pomost wykonano z kształtowników wyciskanych
ze stopu aluminium grupy 6000 w stanie sztucznie
starzonym (T6);
– kształtowniki połączono wzajemnie przez zgrzewanie tarciowe FSW;
– grubości łączonych ścianek kształtowników (płyta
górna) zawierają się w przedziale 5÷15 mm;
– zgrzeiny po wykonaniu poddano dodatkowej standardowej obróbce mechanicznej.
Na rysunku 7 przedstawiono opracowaną projektową krzywą zmęczeniową dla pomostów aluminiowych
zgrzewanych tarciowo. Krzywą sporządzono w konwencji naprężeń nominalnych na krawędzi lub w grani
zgrzeiny. Dla porównania na wykresie przedstawiono
również krzywe projektowe dla połączeń spawanych
MIG (poprzecznych i podłużnych) wg Eurokodu 9 [8].
Uzupełniający opis kategorii zmęczeniowych oraz wytrzymałości zmęczeniowe dla poszczególnych poziomów liczby cykli podano w tablicy VI.
Proponowana krzywa projektowa dla zgrzein
tarciowych FSW nie ma jeszcze odpowiednika we
współczesnych normatywach dla konstrukcji aluminiowych. Krzywa jest zbliżona do krzywej Eurokodu 9
zalecanej dla materiału bez karbu (kategoria 71-7)
[8]. Fakt istnienia połączenia, nawet o tak dobrym
przetopie jak zgrzeina FSW, musi mieć odzwierciedlenie w wytrzymałości zmęczeniowej elementu,
którą obniżają niewielkie, lecz nie dające się całkowicie wykluczyć wady wytwórcze zgrzeiny. Dla proponowanej projektowej krzywej zmęczeniowej przyjęto nachylenie w zakresie wysokocyklowym zgodnie
z formułą m2 = m1 + 3, zwiększając je tym samym
w stosunku do zaleceń Eurokodu 9 (m2 = m1 + 2).

Rys. 7. Proponowana projektowa krzywa zmęczeniowa dla zgrzewanych tarciowo pomostów aluminiowych na tle krzywych z Eurokodu 9
dla pomostów spawanych MIG
Fig. 7. The proposed design fatigue curve for the friction-welded
aluminum decks against the curves of Eurocode 9 for MIG welded decks

Taka modyfikacja krzywej dla połączeń FSW w zakresie wysokocyklowym lepiej odzwierciedla bowiem
wykazaną badaniami wysoką trwałość zmęczeniową pomostów aluminiowych zgrzewanych tarciowo
oraz bardzo liczne wyniki tzw. run-out dla liczby cykli

N > 5 x 106. Proponowaną krzywą można stosować
w ocenie nośności i trwałości zmęczeniowej pomostów aluminiowych zgrzewanych FSW, których
w ostatnich latach w mostownictwie stosuje się coraz więcej [1].

Tablica VI. Proponowana kategoria zmęczeniowa oraz wytrzymałości zmęczeniowe [MPa] dla zgrzewanych tarciowo pomostów aluminiowych w porównaniu z krzywymi dla pomostów spawanych MIG wg Eurokodu 9 [8]
Table VI. The proposed category of fatigue and fatigue strength [MPa] for the friction-welded aluminum decks compared with the fatigue curves for MIG welded decks, acc. to Eurocode 9 [8]
Detal
Zgrzeina FSW (oba kierunki)

Kategoria zmęczeniowa (N = 2 x 106)

N = 105

ND = 5 x 106

NL = 108

ΔσC

m1

Δσ

ΔσD

ΔσL

80

5,3

140,8

67,3

46,9

Spoina czołowa MIG poprzeczna

32

3,4

77,2

24,4

14,0

Spoina czołowa MIG podłużna

45

4,3

90,3

36,4

22,6

Wnioski
Wytrzymałość zmęczeniowa połączeń we
współczesnych pomostach aluminiowych decyduje
o ich nośności, trwałości i przydatności użytkowej
w obiektach mostowych. Wiele zaprojektowanych
i stosowanych paneli pomostów aluminiowych, pomimo spełnienia innych stanów granicznych, ma
zbyt niską nośność i trwałość zmęczeniową ocenianą wg systemu norm europejskich [1]. Jedną
z przyczyn jest stosunkowo niska wytrzymałość
zmęczeniowa konwencjonalnych połączeń spawanych MIG, stosowanych w tego typu konstrukcjach.
Poszukiwania rozwiązania tego problemu doprowadziły m.in. do opracowania nowej metody łączenia
elementów aluminiowych, tj. zgrzewania tarciowego
FSW. Jednakże współcześnie obowiązujące normy
europejskie do projektowania konstrukcji aluminiowych nie zawierają w swoim katalogu połączeń
zgrzewania tarciowego [8]. Istnieje pilna potrzeba
opracowania uzasadnionych statystycznie krzywych
zmęczeniowych, które mogłyby służyć do projektowania i oceny nośności zmęczeniowej tych nowych,
skutecznych i efektywnych połączeń.

Na podstawie statystycznego opracowania dostępnych wyników badań zmęczeniowych można
wykazać, że różnica pomiędzy normowymi krzywymi projektowymi dla spoin MIG (zarówno poprzecznych, jak i podłużnych wg [8]), a proponowaną krzywą
zmęczeniową dla pomostów łączonych za pomocą zgrzewania tarciowego FSW wynosi ok. 100%
w prawie całym rozpatrywanym zakresie liczby
cykli N. Wykorzystując proponowaną krzywą zmęczeniową, można wykazać bezterminową bezwarunkową trwałość zmęczeniową spawanych pomostów aluminiowych [1]. W celu upowszechnienia
stosowania tej technologii, m.in. w aluminiowych
konstrukcjach mostowych, konieczne jest uzupełnienie zapisów Eurokodu 9 o charakterystykę zmęczeniową połączeń FSW. Zawarta w niniejszym artykule krytyczna synteza wyników zebranych z literatury
pozwoliła na wyciągnięcie wniosków ilościowych
i jakościowych na temat nośności zmęczeniowej
połączeń FSW oraz na sformułowanie propozycji
krzywej zmęczeniowej, mogącej mieć zastosowanie
np. w Załączniku Krajowym do Eurokodu 9.
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Nasza produkcja wyrobów min.:
nadbudowy samochodowe do VW, MB, IVECO, MULTICAR,
kontenery prasujące o pojemności od 8 do 20 m3,
palety metalowe o różnych konstrukcjach,
wyposażenie obiektów inwentarskich wg wzorów ALFA LAVAL,
taśmociągi do podawania owoców o regulowanej prędkości,
rampy samochodowe,
stojaki metalowe do płyt CD,
wózki i platformy pocztowe,
łóżka szpitalne,
konstrukcje stalowe hal,
statywy do pakowania drewna,
części zamienne do kombajnów zbożowych zachodnich,
barierki do klatek schodowych,
zjeżdżalnie do snowboardu.
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Inwestujemy w młodzież
prowadzimy kursy spawania
dla młodzieży

We współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych
i miejscowymi władzami będziemy uczyć naszych
młodych pracowników programować (znajdującego się w głębi) robota spawalniczego i sterowanych numerycznie urządzeń do cięcia plazmowego i obróbki plastycznej.

www.pres-con.pl
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Spawalnia – idealne miejsce pracy
dla robotów przemysłowych
Spawanie to jedno z najczęstszych zastosowań robotów przemysłowych na świecie. Proces ten doskonale nadaje się do automatyzacji. Dzięki temu można
zdecydowanie zwiększyć wydajność, zmniejszyć liczbę
potrzebnych pracowników wykonujących ciężką pracę
w szkodliwych warunkach, a także mieć gwarancję wysokiej jakości produkcji, precyzji i pełnej powtarzalności
procesu. Firma ABB oferuje roboty przemysłowe przygotowane do spawania, a także specjalistyczne narzędzia,
oprogramowanie do nich oraz pełny serwis.
Zdecydowana większość procesów spawalniczych związana jest z częściami, których wykonanie wymaga zaprojektowania skomplikowanych trajektorii pracy urządzenia
nakładającego spoiny. Powoduje to, że roboty przemysłowe
są praktycznie jedynym rozwiązaniem przy automatyzacji
procesu, ponieważ wszelkie urządzenia tzw. twardej automatyki nie są w stanie zadowalająco wypełnić zadania ze
względu na zbyt małą swobodę ruchów oraz ograniczoną
elastyczność programowania. W najlepszym razie układy
takie mogą być stosowane podczas kładzenia spoin wzdłużnych lub obwodowych, jeżeli detal nie wymaga zbyt wielu
takich spoin, na przykład mogą to być traktorki spawające
łukiem krytym lub w osłonie gazowej, czy układy spawania
obwodowego dla amortyzatorów. Odrębną grupę stanowią
oczywiście duże konstrukcje stalowe, których nie można
poddać żadnemu procesowi automatyzacji, z uwagi na brak
powtarzalności czy proces montażu konstrukcji (np. konstrukcje hal).
Mówiąc więc o robotyzacji procesów spawalniczych, trzeba myśleć przede wszystkim o produkcji powtarzalnej, wielkoseryjnej i wymagającej skomplikowanych trajektorii spawania oraz wysokiej jakości spoin. Dla tych właśnie procesów
firma ABB oferuje wszystkie niezbędne elementy do budowy
kompaktowych i wydajnych cel spawalniczych. Propozycja zawiera specjalne roboty spawalnicze z okablowaniem
w ramieniu, roboty uniwersalne, wiele typów pozycjonerów
spawalniczych zintegrowanych z układem sterowania robota,
tory jezdne, oprogramowanie procesowe, systemy czyszczenia palnika i korekcji punktu TCP, a także specjalne oprogramowanie na PC, umożliwiające symulację oraz analizę procesów spawalniczych.

Spawanie łukowe robotem IRB 1600
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Dobór robota, pozycjonera
oraz toru jezdnego dla aplikacji
Robot przeznaczony do spawania powinien zapewniać
bardzo wysoką dokładność pozycjonowania (rzędu 0,02 mm)
oraz odwzorowania ścieżki. Musi także charakteryzować się
kompaktową budową, najlepiej z przewodami spawalniczymi zabudowanymi w ramieniu. Zasięg manipulatora powinien
być dostosowany do aplikacji i – co niezwykle istotne – robot powinien być doskonale zabezpieczony przed wpływami
środowiska (stopień ochrony IP67). Wszystkie te parametry
spełnia rodzina robotów ID firmy ABB – IRB 1600ID, 2600ID,
a także seria IRB 4600. Urządzenia te to efekt sukcesywnego
wprowadzania do sprzedaży nowych rodzin robotów sześcioosiowych ABB. W serii robotów spawalniczych znaleźć można:
robota IRB 1600 o zasięgu 1,45 m, robota IRB 4600 o zasięgu
ponad 2,50 m, roboty serii IRB 2600, które mają niespotykaną
w swojej klasie precyzję, smukłość konstrukcji i udźwig przekraczający 20 kg przy zasięgu 1,65 m. Nowoczesne roboty IRB
1600 oraz IRB 2600 są także dostępne w wariantach „ID” –
specjalnym wykonaniu spawalniczym, gdzie okablowanie procesowe jest prowadzone wewnątrz ramienia robota, a dodatkowo wersja IRB 2600ID ma aż 2 m zasięgu.
Wszystkie manipulatory ABB mogą współpracować
z pozycjonerami spawalniczymi serii IRBP. Firma ma w swojej ofercie całą gamę tego typu urządzeń, które mogą być
sterowane bezpośrednio z układu sterowania robota, w tym
także najpopularniejsze i najwszechstronniejsze pozycjonery
IRBP serii R oraz K – z pionowym i poziomym mechanizmem
wymiany stanowisk oraz dwoma stołami roboczymi, których
długość może wynosić nawet 4 m, a średnica obrotu detali na
stołach do 1,4 m. Dla mniej wymagających odbiorców idealne są pozycjonery typu C, które mają dwa nieruchome stoły
lub jednoosiowe pozycjonery L.
Roboty mogą współpracować także ze specjalnymi torami jezdnymi, które zwiększają zasięg pracy manipulatora,
co jest niezwykle przydatne podczas spawania długich części. Tory jezdne mogą mieć od 1,7 m do nawet 11 m długości i są w pełni kontrolowane z układu sterowania robota.
Co ważne, dokładność pozycjonowania torów jezdnych wynosi 0,05 mm, co sprawia, że idealnie nadają się do współpracy
z najbardziej precyzyjnymi manipulatorami.

Kompaktowa cela spawalnicza, widok z góry

Robot produkujący części do ciągników
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Robot spawalniczy
IRB 1600ID

Pakiet Spawalniczy dla robota IRB 1600ID.
Pakiety są dostarczane bezpośrednio z fabryki, w ich skład wchodzi: spawarka ESAB,
pakiet okablowania spawalniczego i system mocowania szpuli drutu spawalniczego
lub beczka z drutem spawalniczym i palnik
z uchwytem firmy Binzel

Robot spawalniczy
IRB 2600ID

Roboty ABB, szczególnie IRB 1600 oraz IRB 2600
typu ID, współpracujące z pozycjonerami oraz torami jezdnymi, umożliwiają znaczne skrócenie cyklu pracy, oszczędność
miejsca i zapewniają doskonałą jakość produkcji.

jest AristoMig 5000i firmy ESAB. W pakiecie ze źródłem
spawalniczym firma ABB dostarcza także różne palniki,
chłodzone cieczą i powietrzem, w tym doskonałe zestawy
palników BINZEL ABIROB.

Technologia spawania zrobotyzowanego

Typ detalu a projekt przyrządu spawalniczego

Robot, pozycjoner i tor jezdny to „układ ruchu” aplikacji
spawalniczej – osobną kwestią jest technologia spawania.
Z racji specyfiki dla robotyzacji procesu spawania najlepszym
rozwiązaniem jest technologia MIG/MAG. Możliwe jest też,
choć o wiele bardziej skomplikowane, zastosowanie robotów
w technologii TIG oraz spawaniu laserowym.
Technologia spawania MIG/MAG jest przede wszystkim szybka, gdyż przeciętne czasy nakładania spoin to ok.
10 mm/s, a pewny punkt TCP narzędzia zapewnia nawet
do 16÷18 mm/s. W technologii tej łuk spawalniczy zapalany
jest w chwili zetknięcia elektrody, którą jest drut spawalniczy,
z materiałem. Robot ma więc idealnie zdefiniowany układ
współrzędnych narzędzia i nie ma ryzyka zajarzenia łuku
w miejscu innym niż zdefiniowane, co może wystąpić
w metodzie TIG, gdzie łuk elektryczny zapalany jest impulsem wysokiego napięcia. Układ czyszczenia palnika i kalibracji punktu TCP narzędzia daje możliwość zastosowania
metod śledzenia łuku, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, co pozwala na pełną kontrolę źródła spawalniczego
z układu kontrolera robota.
Technologia spawania TIG jest na ogół zbyt wolna dla procesu zrobotyzowanego oraz powoduje problemy z odpowiednią trajektorią spawania. Z uwagi na to, że zapalenie łuku jest
bezkontaktowe (łuk jarzy się pomiędzy elektrodą nietopliwą
a materiałem), kontroler robota nie ma „pewności”, gdzie łuk
w danej chwili się jarzy – jest to bardzo trudne szczególnie
w spoinach pachwinowych.

Przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu spawania zrobotyzowanego pod uwagę trzeba wziąć wiele dodatkowych
aspektów. Jednym z nich jest typ detalu i jego waga, jak również dostępność spoin. Oczywiście uwzględnić należy także
materiał i rodzaj spoin.
Jedną z kluczowych kwestii jest dobry projekt przyrządu
spawalniczego, który umożliwia odpowiednie pozycjonowanie części przed spawaniem. W wielu przypadkach jakość
i projekt przyrządu spawalniczego ma podstawowe znaczenie dla jakości produktu i wydajności całego procesu.
Firma ABB przy projektowaniu przyrządów spawalniczych
stosuje filozofię: from path to fixture – trajektoria spawania
jest przygotowywana w oprogramowaniu PC RobotStudio©
w trybie symulacji off-line, a następnie do takiej optymalnej
trajektorii spawania jest projektowany przyrząd, uwzględniający najlepsze kąty podejścia robota i palnika.

Dobór źródła spawalniczego
Na rynku dostępnych jest wiele doskonałych źródeł
spawalniczych w technologii MIG/MAG, które mogą pracować z robotami. ABB instaluje w swoich zastosowaniach
źródła spawalnicze najlepszych producentów. Dobór tego
elementu dokonywany jest na podstawie wymagań procesu, a więc uwzględnia natężenie prądu spawania czy
wyposażenie źródła w linie synergiczne itp. Wart podkreślenia jest również fakt pełnej kontroli źródła spawalniczego z poziomu kontrolera robota, który jest wyposażony
w funkcję Integrated Power Source, co pozwala na programowanie źródła spawalniczego bezpośrednio z panelu
programowania robota. Jednym z doskonalszych źródeł,
w pełni kontrolowanym z panelu programowania robota,

Układy śledzenia spoin
Jeżeli detal nie zachowuje wymaganych parametrów (dokładność przyjmuje się na poziomie +/- 0,5 grubość stosowanego drutu spawalniczego), konieczna jest kompensacja jego
niedokładności. Można wyróżnić trzy typy układów śledzenia
spoin: statyczne, które dokonują pomiaru na podstawie dotknięcia drutem spawalniczym detalu; dynamiczne, mierzące w trakcie spawania impedancję łuku i na tej podstawie
wprowadzające korektę oraz układy śledzenia laserowego.
ABB oferuje układy śledzenia statycznego SMARTAC© oraz
dynamicznego WeldGuide©. Wykorzystanie tych układów
jest bardzo powszechne, gdyż zapewniają one korygowanie
niedoskonałości detali, a tym samym doskonałą jakość końcową i minimalizują elementy wyprodukowane wadliwie.
Układy serwisowania palnika
i korekcji punktu TCP narzędzia
Układy korekcji punktu TCP narzędzia oraz serwisowania palnika należą do podstawowego wyposażenia stacji
zrobotyzowanych. ABB oferuje specjalny układ TC96 oraz
Bullseye umożliwiający automatyczną korekcję punktu TCP
narzędzia. Dzięki temu czynności operatora są zredukowane
do minimum. Robot, co określoną liczbę cykli, dokonuje
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pomiaru narzędzia i automatycznej korekcji położenia końca drutu, dodatkowo stacja czyszcząca obcina końcówkę
drutu, oczyszcza palnik z nagaru spawalniczego i natryskuje środek antyadhezyjny zapobiegający zanieczyszczeniu
palnika.
Oprogramowanie procesowe kontrolera robota
Aby zapewnić nadzór nad całym procesem, każda zrobotyzowana cela spawalnicza musi być wyposażona w specjalistyczne oprogramowanie kontrolera robotów. ABB proponuje pakiet oprogramowania procesowego, w którego zakres
wchodzą:
– RWARC – zestaw oprogramowania dostępnego z panelu
programowania robota, który umożliwia definiowanie parametrów procesu spawania, podawania drutu, parametrów źródła, a także nadzór nad parametrami spawania
podczas trwania procesu.
– Integrater Power Source – zestaw oprogramowania
umożliwiający definiowanie wszystkich parametrów spawarki z panelu programowania robota.
– Collision detection – wykrywanie kolizji na podstawie
analizy prądu silników robota (zastępuje złącze antykolizyjne).
– Path Recovery – umożliwia odtworzenie ścieżki przy błędzie – robot zaczyna spawać tam, gdzie zakończył proces (np. z powodu braku drutu).
– Procedury Bullseye oraz TC96 – zapewniają prawidłowe funkcjonowanie urządzenia do automatycznej kalibracji punktu TCP robota.
– MultiMove coordinated – w przypadku celi spawalniczej
z dwoma i więcej robotami oprogramowanie to umożliwia
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skoordynowane sterowanie wszystkich robotów z jednego kontrolera, co ogranicza koszty instalacji i zapewnia
łatwość programowania.
Multiple axis positioner – zapewnia pełną koordynację
ruchów pozycjonera spawalniczego z robotem, co umożliwia bardzo precyzyjne spawanie np. profili zamkniętych
spoiną obwodową.

Oprogramowanie PC
Prawidłowe przygotowanie procesu spawalniczego w stanowisku zrobotyzowanym wymaga przygotowania studium
projektu w środowisku wirtualnym – off-line. ABB przygotowuje wszystkie aplikacje w programie RobotStudio®, który umożliwia pełną symulację zasięgu robota, czasu cyklu,
a także zapewnia możliwość przygotowania kompletnego
programu spawania w trybie off-line. Program jest przygotowywany na modelu wirtualnym, a następnie eksportowany do
gotowej celi spawalniczej. Odpowiednie przygotowanie procesu jest możliwe dzięki wykorzystaniu aplikacji Virtual Arc,
w której można definiować parametry spawania, a także dodatku Arc Welding Power Pack, który jest częścią składową
oprogramowania RobotStudio.
Spawanie zrobotyzowane jako aplikacja procesowa
wymaga kompleksowego podejścia, co wymusza konieczność analizy wielu parametrów.
Przedstawiono materiał nie wyczerpuje tematu, nie zawiera także aspektów szczegółowej analizy technicznej,
prowadzonej przez ABB przy każdym z projektów cel spawalniczych. Zamysłem zestawienia było wskazanie najważniejszych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę,
dokonując wyboru rozwiązania celi spawalniczej.

Nowości wydawnicze

Technologie Laserowe w Spawalnictwie
Andrzej Klimpel
Format: 240 x 170 mm, twarda okładka
Liczba stron: 210
IBSN 978-837335-763-1
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Książka zawiera wprowadzenie i 5 rozdziałów oraz
atlas o objętości 151 stron z 119 rysunkami. Do kolejnych
rozdziałów załączona jest bibliografia obejmująca łącznie
284 aktualnych pozycji.
Książka przedstawia złożoną problematykę jednego
z najnowocześniejszych i rozwojowych procesów spajania
elementów maszyn i konstrukcji o grubości od kilku mikrometrów do ok. 30 mm, jakim jest ręczne, zautomatyzowane
i zrobotyzowane spawanie wiązką światła wzmocnionego za
pomocą wymuszonej emisji promieniowania.
Laser – traktowany jako jeden z ważniejszych wynalazków czasów współczesnych, jest źródłem energii o gęstości
mocy do 109 W/cm2. Tak duże gęstości mocy oraz możliwość
dokładnego sterowania wiązką promieniowania laserowego,
umożliwiają dokładne nagrzewanie z szybkościami dochodzącymi do 106oC/s, topienie, a nawet odparowanie wszystkich znanych materiałów w automatycznym lub zrobotyzowanym spawaniu, napawaniu, lutowaniu, cięciu, przebijaniu,
żłobieniu, ablacji i cieplnej obróbce powierzchniowej w przemyśle samochodowym, lotniczym, energetycznym, okrętowym czy zbrojeniowym, medycynie, geodezji i elektronice.
Autor monografii w kolejnych rozdziałach przedstawia
podstawy fizyczne promieniowania laserowego, przemysłowe lasery spawalnicze, techniki spawania, napawania i cięcia
laserowego.
W kolejnych rozdziałach Autor zwięźle:
– charakteryzuje istotę, parametry oraz rozwój zastosowań
wiązki laserowej i laserów, jak również podkreśla znaczenie doboru parametrów wiązki laserowej (parametrów jakości BPP i TEM, mocy wiązki, kształtu i wymiarów ogniska), jako procesu złożonego i wymagającego wiedzy
nie tylko w obszarze urządzeń i technologii, ale również
w obszarze zagadnień inżynierii materiałowej;
– prezentuje charakterystyki laserów przemysłowych,
w tym spawalniczych, gazowych CO2, Nd:YAG, włóknowych, tarczowych i diodowych dużej mocy, oraz porównania podstawowych cech fizycznych i parametrów
technicznych laserów spawalniczych;
– zawiera uwagi ogólne dotyczące analizowanej tematyki monografii podkreślając rolę sterowania komputerowego kształtem i mocą wiązki laserowej, układów CNC

–

–

–

pozycjonowania oraz przesyłu wiązki laserowej systemami optycznymi lub światłowodami w zakresie zapewnienia najwyższej jakości przebiegu laserowych procesów
technologicznych;
omawia problemy technologiczne spawania laserowego
oraz takie parametry procesu jak: moc wiązki światła laserowego ciągłego, energia impulsu światła laserowego,
czas trwania impulsu, częstotliwość powtarzania impulsu,
prędkość spawania (przesuwu wiązki laserowej), kształt
toru wiązki wzdłuż linii złącza, długość ogniska wiązki
laserowej, kształt i wymiary wiązki laserowej, położenie
ogniska wiązki laserowej względem górnej powierzchni złącza, rodzaj i natężenie przepływu gazu ochronnego wraz z licznymi uwagami praktycznymi dotyczącymi
spawania laserowego zróżnicowanych pod względem
budowy i materiału elementów konstrukcji, pochodzące
z własnych doświadczeń i danych źródłowych;
rozważa wpływ warunków technologicznych napawania
i stopowania laserem stałym Nd:YAG, diodowym HPDL
ROFIN DL 015 i HPDL ROFIN DL 020, CO2 oraz stanu
powierzchni podłoża i rodzaju materiału dodatkowego jako
drutu CastoMag 45500, proszku ceramicznego MetaCeram 28060, stopu na osnowie kobaltu i drutu proszkowego
cermetalowego Ni-WC, proszku krzemu i na osnowie niklu
na podłożach ze stali niskostopowej, manganowej, austenitycznej, narzędziowej X37CrMoV5-1 i tytanu technicznego na parametry geometryczne napoin i udział materiału
podłoża w napoinie oraz warunki technologiczne obróbki
cieplnej powierzchniowej laserem diodowym HPDL ROFIN
DL 015 różnego rodzaju materiałów;
analizuje warunki technologiczne cięcia i ukosowania
laserem gazowym ESAB-Hancock 3-D blach ze stali
konstrukcyjnej niskostopowej, rodzaje gazów stosowanych do cięcia laserowego różnych materiałów, podaje
przykładowe parametry cięcia laserem gazowym CO2
i stałym Nd:YAG oraz cięcia automatycznego laserem
gazowym CO2 różnych materiałów inżynierskich.
Jerzy Nowacki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
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Wydarzenia
Liderzy na targach ITM Polska
Oferta wystawców z kilkudziesięciu krajów, premiery rynkowe, pokazy maszyn w ruchu, bogaty program wydarzeń
– tak interesująco zapowiada się kolejna edycja targów Innowacje-Technologie-Maszyny Polska, które odbędą się w Poznaniu
w dniach 14-17 czerwca 2011.

Targi miernikiem nastrojów
ITM Polska to najważniejsze i największe w Europie Środkowej
i Wschodniej wydarzenie prezentujące innowacyjne rozwiązania dla
przemysłu. Ubiegłoroczna edycja ITM Polska pokazała, że po okresie spowolnienia gospodarczego firmy coraz odważniej decydują
o nowych inwestycjach, również tych dotyczących zakupu najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
Udział w tegorocznej edycji targów zapowiadają m.in. tacy liderzy, jak: Trumpf, Yamazaki Mazak, Dmg, Abplanalp Consulting,
Pol-Sver, Agie Charmiles, Carl Zeiss, Sandvik, Güring, Siemens, Boschert, Apx Technologie, Blm Group, Bs System, Eckert, Faro Technologies, Mitutoyo oraz Kimla.
Atutem targów ITM Polska jest przejrzysty podział na salony
tematyczne: Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów HAPE, Salon Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL, Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego METALFORUM, Salon
Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX, Salon WELDING, Salon
TRANSPORTA oraz Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle.
Swoją ofertę przedstawią także najlepsze jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe zgromadzone w Salonie Nauka dla

Gospodarki. Honorowy Patronat nad ITM Polska sprawują Minister
Gospodarki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tegoroczne prezentacje w ramach siódmej edycji Akademii Spawania przybiorą formę warsztatów spawalniczych, podczas których wystawcy na specjalnej przestrzeni prezentacyjnej będą mieli możliwość
przedstawienia zwiedzającym najnowszych produktów i technologii.
Współorganizatorem Akademii jest Instytut Spawalnictwa z Gliwic.
Targom towarzyszyć będą również konferencje i seminaria przygotowane wspólnie ze stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi. Wydarzeniem prestiżowym będzie z pewnością dziewiąta odsłona Forum Inżynierskiego (14 czerwca), które w tym roku będzie się
odbywać pod hasłem Inżynieria symultaniczna sposobem na transfer
innowacyjnych technologii. Celem Forum będzie pokazanie roli inżynierii równoległej (symultanicznej) w polskiej gospodarce na przykładzie odlewnictwa i mechaniki oraz wskazanie barier w transferze
innowacyjnych technologii. Zaprezentowane zostaną także projekty
celowe zrealizowane z wykorzystaniem najnowszych technik odlewniczych w budowie maszyn i urządzeń oraz oferta Akceleratora Innowacji NOT dotycząca form pomocy dla innowacyjnych pomysłodawców. Organizatorami Forum są: Naczelna Organizacja Techniczna,
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz MTP.
W ramach Salonu SURFEX odbędzie się międzynarodowe seminarium: Właściwości eksploatacyjne części maszyn
i narzędzi po obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej, przygotowane
przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
Monika Wietrzyska, Dominika Redlicka
Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w
53. KRAJOWEJ NAUKOWO-TECHNICZNEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ
pt. „Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali”
organizowanej w dniach 12 - 14 października 2011 r. w Poznaniu przez:

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

SIMP – SEKCJA SPAWALNICZA Oddział  w  Poznaniu
TECHNIKA SPAWALNICZA POZNAŃ
RYWAL RHC Spółka z o.o. w Warszawie
W programie m.in.:
• referaty z robotyki procesów spajania i cięcia
• prezentacja nowych technologii i materiałów
• referaty techniczne dotyczące m.in:
– konstrukcji stalowej Stadionu Miejskiego w Poznaniu
– konstrukcji iglicy Stadionu Narodowego w Warszawie
• wyjazdy techniczne
– VOLKSWAGEN POZNAŃ
– STADION MIEJSKI
• WYSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU
• POKAZY ROBOTÓW !
ZAREZERWUJ SOBIE CZAS !
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl
ryszard.andrzejewski@techspaw.com.pl
ryszard_wesolowski@rywal.com.pl
k.ptak@taskoprojekt.com.pl
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Marek Łagoda
Krzysztof Śledziewski

Wpływ zarysowania betonu
na właściwości belki zespolonej
ciągłej stal – beton
Influence of concrete scratch on the steel
– concrete composite continuous beam properties
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, uwzględniając zarysowanie rozciąganej
płyty betonowej. Omówiono współdziałanie betonu położonego między rysami w przenoszeniu momentów zginających. Opisano wpływ zarysowania przekroju na jego
sztywność giętną i sposób przenoszenia się momentów zginających (zwiększanie momentów przęsłowych
i zmniejszanie momentów podporowych).

The concrete panel scratch influence on the properties
of steel – concrete composite is presented in the article.
The concrete between the scratches in bending moment
transfer cooperation is also discussed. The influence of
scratching of cross-section on their flexural rigidity and the
bending moments redistribution (the bridge span bending
moments increase and the bridge support bending moments decrease) are described.

Wstęp
Belki zespolone stal – beton są rozwiązaniem powszechnie spotykanym w budownictwie mostowym [1, 2].
Ich częste zastosowanie wynika z efektywnego wykorzystania właściwości różnych materiałów. Konstrukcja
taka charakteryzuje się niewątpliwymi zaletami zarówno z wytrzymałościowego, jak i ekonomicznego punktu
widzenia, a w szczególności: oszczędnością stali, małą
wysokością konstrukcyjną ustroju nośnego i zwiększeniem sztywności na obciążenia (pionowe i poziome) [3].
Przekrój złożony z dwóch materiałów o znacznie
różniących się cechach fizycznych, w sposób istotny komplikuje obliczanie nośności oraz sztywności.
W przypadku ustrojów ciągłych dodatkowym czynnikiem wpływającym na nośność i trwałość konstrukcji
jest zarysowanie płyty.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Łagoda
– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa; Politechnika Lubelska; mgr inż. Krzysztof
śledziewski – Politechnika Lubelska; DrogMost
Lubelski Sp. z o.o., Lublin.

Szerokości rys powstałych w betonie płyty powinny
być ograniczone, przynajmniej przez wywołanie w niej
wstępnych naprężeń ściskających. Ograniczenie negatywnych skutków zarysowania jest możliwe na etapie
wykonawstwa, dzięki specjalnym zabiegom technologicznym [2]. Osiągnąć to można przez odpowiednią kolejność betonowania, wstępne sprężenie płyty lub całego
dźwigara zespolonego, ewentualnie przez technologiczne podlewarowanie ustroju nośnego przed betonowaniem płyty betonowej pomostu i ustawienie docelowe
po stwardnieniu betonu w płycie [4, 5]. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. regułą stało się stosowanie belek
z zarysowaną strefą rozciąganą [1]. Stało się to możliwe
dzięki odpowiedniemu sposobowi obliczeń uwzględniających różnice w sztywnościach giętnych przekrojów oraz określonemu systemowi zbrojenia [2, 6].

Zarysowanie płyty
Problem zarysowania dotyczy płyt żelbetowych
oraz o niepełnym sprężeniu. Może występować
w przypadku działania zginania w dwóch kierunkach:
poprzecznym (na całej długości mostu) i podłużnym
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(na długości momentów ujemnych). Analizując stan
zarysowania płyty, należy rozpatrywać jeden z trzech
przypadków [2]:
– oś obojętna dźwigara zespolonego przechodzi
przez płytę pomostu;
– oś obojętna jest położona w takiej odległości od płyty pomostu, iż można uznać, że na całej grubości
płyty naprężenia w betonie mają stałą wartość;
– oś obojętna jest położona pośrednio w stosunku
do ww. przypadków.
W pierwszym i drugim przypadku zarysowanie traktuje się tak, jak w elementach żelbetowych (lub częściowo sprężonych), odpowiednio zginanych i osiowo
rozciąganych. Najczęściej spotykany i najtrudniejszy
jest trzeci przypadek, gdzie na całej wysokości płyta
pomostu jest rozciągana, przy jednoczesnym występowaniu istotnych dla zarysowania różnic naprężeń – we
włóknach górnych i dolnych.
Wartość naprężeń w dolnych włóknach płyty jest
decydującym parametrem o sposobie obliczania
stanu zarysowania. Jeżeli naprężenia przekraczają
wytrzymałość betonu na rozciąganie, to można stosować wzory używane przy obliczaniu elementów
żelbetowych (lub częściowo sprężonych) rozciąganych. Natomiast przy naprężeniach mniejszych od
wytrzymałości betonu na rozciąganie, zaleca się stosowanie takich samych wzorów jak dla elementów
zginanych.
Podczas analizy należy również uwzględnić kolejność betonowania. Jeżeli nie spręża się płyty pomostu
podłużnie, partie przy podporach pośrednich są betonowane jako ostatnie [5, 7, 8], w skutek czego płyta
w strefie momentów ujemnych jest obciążona tylko obciążeniami wyposażenia i użytkowymi, zmiennymi.
Na rysunku 1 przedstawiono związek konstytutywny w postaci liniowej zależności między momentem
zginającym (MZ) a krzywizną belki (K) nad podporą
pośrednią (rozciągana płyta) w moście zespolonym
o konstrukcji ciągłej.
Model liniowy stanu I zakłada przed pojawieniem
się rys poprzecznych w płycie betonowej stałą sztywność przekroju, równą sztywności obliczonej przy
założeniu pełnej współpracy między częścią stalową
i betonową. Z kolei model liniowy stanu II zakłada
pracę czystego przekroju stalowego. Między obydwoma stanami zawiera się rzeczywistą pracę konstrukcji po zarysowaniu. Podczas zbliżania się obciążenia do wartości powodującej przekroczenie
wytrzymałości betonu na rozciąganie dochodzi do
szybszego przyrostu ugięć niż przed zarysowaniem.
Po pełnym uwidocznieniu (powstaniu wszystkich rys)
następuje stabilizacja rozkładu sztywności.
W modelu stanu II zaniża się wartość siły normalnej,
mogącej powstawać w zbrojeniu. Jest to bezpośrednio
związane z nieuwzględnianiem betonu położonegomiędzy rysami. W wypadku założenia jego częściowej
współpracy powstaje tzw. zakres IITS – Tension Stiffening [1, 9÷11] (rys. 2).
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Rys. 1. Zależność między momentem zginającym a krzywizną
w przekroju podporowym [9]
Fig. 1. The relationship between bending moment and curvanture in
the support cross-section [9]

Rys. 2. Wpływ zarysowania pasa betonowego na rozdział momentu
MZ na część betonową oraz stalową [1, 9, 10, 15]
Fig. 2. The influence of concrete zone scretch on the Mz moment
between concrete and steel separation [1, 9, 10, 15]

Badania konstrukcji zespolonych skupiają się z reguły na określeniu nośności granicznej przekroju [12]
lub ich zdolności eksploatacyjnych [13]. Należy jednak
pamiętać, że w konstrukcjach mostowych obciążenie
zmienia się między maksymalną wartością przewidzianego obciążenia obiektu a obciążeniem ciężarem własnym. W belce ciągłej może dojść do tego, że zarysowana płyta jest poddawana naprężeniom ściskającym.
Wtedy po zmianie znaku momentu zginającego, zarysowanie betonu nie powoduje zmniejszenia nośności
przekroju zespolonego. chociaż należy liczyć się z niewielkim spadkiem sztywności belki [14].

Oddziaływanie betonu położonego
między rysami na przenoszenie
momentu zginającego
Istotny wpływ na sztywność belki zespolonej ma
układanie się betonu położonego między powstałymi
rysami a zbrojeniem (rys. 2 – zakres IITS) [1, 9÷11].
Im większy stopień zbrojenia, tym większy stopień tego
dopasowania. W wyniku wzrostu wartości momentu

zginającego (MZ → MCR), we włóknach górnych płyty
powstaje siła normalna NS,CR, która tworzy pierwszą
rysę (rys. 2). Dalszy wzrost MZ wywołuje powstawanie
kolejnych rys, aż do osiągnięcia przez moment wartości MCR,TS [1, 10, 13, 15]. Jednocześnie następuje
wzrost wartości siły normalnej z NCR do 1/3 NCR. W tym
przedziale występują lokalne, skokowe spadki sztywności. Są one bezpośrednio związane z zarysowaniem
przekroju. Teoretycznie powinny być dostrzegalne skokowe zmiany krzywizny belki. W rzeczywistości takich
zmian nie widać, wskutek współdziałania betonu rozciąganego ze stalą zbrojeniową na odcinkach przyległych do rys. Część sił wewnętrznych przenoszona
jest wówczas przez beton, a część przez zbrojenie.
W konsekwencji sztywność belki zespolonej w strefie momentów zginających rozciągających płytę jest
zmienna na odcinku pomiędzy rysami.
W wyniku powstałych rys w betonie występuje obniżenie środka przekroju zespolonego, a co za tym
idzie, przeciążenie przekroju stalowego momentem
Ma. Rzeczywiste położenie osi obojętnej przekroju zespolonego znajduje się między wyznaczonymi osiami
dla przekroju niezarysowanego oraz zarysowanego.
W momencie pojawiania się nowych rys, oś obojętna
przesuwa się ku osi obojętnej przekroju z ustabilizowanym zarysowaniem.
Z kolei wzrost momentu MZ powyżej wartości MCR,TS
powoduje przyrost siły normalnej w stali zbrojeniowej
pasa betonowego. Wartości tej siły są o DNS,TS większe
niż dla czystego stanu II. Wynika to z hamowania odkształceń stali zbrojeniowej przez współpracę betonu
położonego między rysami. Ostatecznie zbrojenie staje się pozornie sztywniejsze.

Rozkład momentów
zginających
Jednym z zagadnień w zakresie konstrukcji zespolonych jest wpływ zarysowania betonu na zmianę
sztywności belki (B). Jest to bezpośrednio powiązane
z rozkładem momentów zginających (M) na długości
belki ciągłej wskutek zaburzeń lokalnych krzywizn (K)
[16÷19]:
						

Rys. 3. Zależność między obciążeniem a krzywizną przekroju
zespolonego [1]
Fig. 3. The relationship between load and composite section
curvanture [1]

od stopnia jego zbrojenia. Pojawienie się w stali konstrukcyjnej (pas dolny nad podporą pośrednią) naprężeń równych granicy proporcjonalności (poziom q2) powoduje zmniejszenie sztywności giętnej, a tym samym
wzrost ugięć belki. Zauważalny jest dalszy wzrost momentu przęsłowego.
Na poziomie q3 następuje pełne uplastycznienie
przekroju podporowego. Dla obciążenia Dq = q4 – q3 belka ciągła staje się systemem dwóch belek swobodnie
podpartych (przegub plastyczny nad podporą pośrednią). W dźwigarze stalowym narastają pola odkształceń plastycznych, a także rosną ugięcia i obroty nad
podporą. Przy obciążeniu q4 uplastyczniają się przekroje w przęśle – powstają dwa przeguby plastyczne.
Na podstawie badań eksperymentalnych mających
na celu ocenę skutków zmian sztywności, belki zespolonej na rozkład sił wewnętrznych, wyróżniono cztery
fazy pracy belek zespolonych:
I faza – zakres w pełni sprężysty, przed zarysowaniem płyty;
II faza – zakres obciążenia generującego powstawanie rys w strefie rozciąganej płyty, rozdział
momentów zginających w kierunku przęsła;

(1)

W przypadku zwiększenia obciążenia równomiernie
rozłożonego (q1→q2), działającego na belkę zespoloną, uwidoczniają się związki między obciążeniem
a krzywizną (rys. 3).
Wartość obciążenia q1 jest równoznaczna z pojawieniem się naprężeń równych wytrzymałości betonu
na rozciąganie. W wyniku zarysowania tego przekroju zwiększa się moment przęsłowy, kosztem momentu podporowego. Jednocześnie przekrój osiąga
tzw. sztywność giętną efektywną, która jest zależna od wytrzymałości betonu na rozciąganie, a także

Rys. 4. Zmiany momentów przęsłowych i podporowych dla ciągłej
belki przy zwiększającym się obciążeniu [14]
Fig. 4. The span and support bending moments relative changes
under increasing loading for continuous beam [14]
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III faza – zakres obciążenia po ustabilizowaniu się obrazu zarysowania płyty betonowej do obciążenia powodującego powstanie pierwszego
przegubu plastycznego, brak podziału momentów pomiędzy podporą i przęsłem;
IV faza – zakres obciążenia powodującego rozłożenia
się momentów zginających pomiędzy przęsłem i podporą w wyniku zmiany sztywności
(rys. 4) [14].
W związku z tym, że sztywność przekroju zespolonego jest funkcją jego wytężenia, w każdym odcinku
belki, nawet o takim samym przekroju poprzecznym,
może być inna sztywność. Dodatkowo sztywność będzie ulegała zmianie przy zmieniającym się charakterze obciążenia.
Im mniejsze wytężenie belki, tym mniejszy stopień
rozkładu sił. Zwiększenie obciążenia do wartości powodującej zarysowanie płyty betonowej wywołuje
wyraźne zmiany w rozkładzie momentów zginających (przyrostu momentów przęsłowych w stosunku
do podporowych). Osiągnięcie wartości obciążenia,
przy którym następuje stabilizacja powstających rys,
daje względnie stały podział momentów pomiędzy
przęsłem a podporą. Przy dalszym wzroście obciążenia zauważalny jest większy przyrost momentu
podporowego w porównaniu ze wzrostem momentu
przęsłowego.
Wynika z tego, że sposób rozdziału może ulegać
zmianie w zależności od kształtu przekroju poprzecznego, sposobu obciążenia belki i stopnia wytężenia jej
przekrojów (rys. 5).

Wpływ zarysowania betonu
na ugięcie belki zespolonej
Wieloparametrowość zagadnienia ugięcia belki (zarysowanie płyty pomostu, podatność zespolenia, poślizg w płaszczyźnie zespolenia, skurcz i pełzanie betonu, wpływy termiczne) sprawia, że jego rozwiązanie
wymaga przeprowadzenia czasochłonnej i kosztownej
weryfikacji doświadczalnej. Jest to konieczne, głównie
z dwóch powodów: sprawdzenia stanu granicznego
użytkowalności oraz określenia podniesienia wykonawczego (strzałki ugięcia).
Podczas analizy ugięć dźwigarów zespolonych konieczne jest oszacowanie zmniejszonych sztywności
przekroju w obszarze rysy i przyjęcie ich zmiennych
wartości. W tym celu należy wyznaczyć zależność między momentem zginającym (M) i deformacją przekroju
– krzywizną (K):
						

(2)

						

(3)

przy znanym rozkładzie sił na długości belki (rys. 6).
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Rys. 5. Rozkład momentów zginających w belce zespolonej, wywołany zmianą sztywności spowodowanej wzrostem wytężenia przekroju
Fig. 5. The bending moments in composite beam redistribution under
rigidity change in the section effort increase

Rys. 6. Związek między momentem zginającym w płycie betonowej
a krzywizną belki zespolonej [16]
Fig. 6. The relationship between the bending moment in the concrete
panel and the continuous beam curvanture [16]

Dużą rolę przy zmianie krzywizny odgrywa wydłużalność betonu zbrojonego, która jest znacznie
większa niż betonu niezbrojonego. Wskutek tego widoczny jest wyraźny wpływ stopnia zbrojenia płyty na
przebieg relacji moment – krzywizna i w konsekwencji
moment – sztywność.

Podsumowanie
Zarysowanie betonu ma istotny wpływ na sztywność przekroju zespolonego, a tym samym na
nośność dźwigara. Problem ten jest zauważany
w obecnej normie, tj. PN-EN 1994-2 [11, 15]; powstały też i nadal powstają liczne prace z tego zakresu [9, 12, 14, 16÷25]. Uwzględnienie sztywności
zarysowanego betonu w płycie belki zespolonej pozwoli na modelowanie konstrukcji bliższych rzeczywistości, co w znacznym stopniu usprawni proces
projektowania.
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Bernard Wichtowski
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Wytrzymałość zmęczeniowa spoin
czołowych z nakładkami według
Eurokodu 3
Fatigue strength of butt-weld joints with cover plates
in the research and requirements of Eurocode 3
Streszczenie

Abstract

W przebadanych radiograficznie 155 eksploatowanych mostach kolejowych pęknięcia w złączach doczołowych stwierdzono w 34 obiektach. W grupie tej było 28
mostów blachownicowych, z których 23 miały spawane
złącza pasowe (spoiny o największych naprężeniach)
przykryte nakładkami. Celem oszacowania wytrzymałości
zmęczeniowej tych spoin przeprowadzono ich badania
laboratoryjne omówione w artykule. Na podstawie tych
badań oszacowano jednocześnie wytrzymałość zmęczeniową normatywną i kategorię zmęczeniową zgodnie
z wymogami Eurokodu 3.

In 34 of 155 radiography tested railway bridges cracks
in the butt joints were found. In this group there were 28
plate girder bridges and 23 of them were welds with the
greatest stress and covered by cover plates. In order to
assess the fatigue strength of the welds were carried out
laboratory tests discussed in the article. Based on the
results of these studies normative fatigue strength and
the category of fatigue in acc. with the requirements of
Eurocode 3 were estimated.

Wstęp
Zgodnie z normą PN-82/S-10052 w mostach należy
dążyć do przenoszenia sił spoinami czołowymi bez stosowania nakładek stykowych oraz stosować łagodne
przejścia przy zmianie przekroju. Nakładki pasów powodują nagłe miejscowe zmiany geometryczne, a wynikające z tego spiętrzenia naprężeń wywierają znaczny wpływ na zachowanie się dźwigarów mostowych
pod względem zmęczeniowym. Spiętrzenie naprężeń
spowodowane przez nakładki występuje głównie na
ich końcach. Zagadnienie to było przedmiotem wielu
badań [1÷3].
Jak wykazały wyniki badań, we wszystkich spawanych mostach w Polsce, wybudowanych do czasu
wybuchu II wojny światowej oraz w okresie powojennym do roku 1953, złącza doczołowe pasów i środników przykryto jedno- lub dwustronnymi nakładkami
i przykładkami [4÷7]. Dotyczy to zarówno mostów
Dr hab. inż. Bernard Wichtowski, prof. ZUT,
dr inż. Marek Wichtowski – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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kolejowych, jak i drogowych. Przykładowo w 28 blachownicowych mostach kolejowych, z pęknięciami
wewnętrznymi w spoinach czołowych, jedynie w 5
obiektach złącza pasów dolnych nie miały wzmocnień
(rys. 1). W celu oceny trwałości tego typu złączy, w Zakładzie Konstrukcji Metalowych Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) przeprowadzono badania ich
wytrzymałości zmęczeniowej.

Rys. 1. Pasowe styki czołowe w 28 mostach blachownicowych
z pęknięciami w złączach spawanych
Fig. 1. Butt contacts in 28 plate girder bridges with cracks in the
welded joints

Badania materiałowe
Przeprowadzono badania modelu złącza odpowiadającego rozwiązaniom konstrukcyjnym złączy
pasów dźwigarów blachownicowych badanych mostów kolejowych (rys. 2) [6]. Próbki o wymiarach
180 x 12 x 720 mm wykonano ze stali St3M (wg atestu).
Czołowe spoiny poprzeczne X wykonano w środku długości próbki po uprzednim przygotowaniu krawędzi do
spawania (rys. 3a). Ręcznie wykonano dwustronną
spoinę w pozycji podolnej (A) o układzie ściegów zgodnie z technologią przedstawioną na rysunku 3b.
Stosowano elektrody kwaśne EA1.46 o średnicy 3,25 mm dla ściegów I i III oraz 4 mm dla ściegów
pozostałych. Spawano przy prądzie stałym o biegunowości ujemnej i natężeniu 70÷80 A przy ściegach
graniowych I i III (celem uniknięcia przetopu) oraz natężeniu 170÷190 A przy warstwach pozostałych (elektroda o średnicy 4 mm). Nadlewy spoin zestrugano
i styk wzmocniono dwiema jednostronnymi nakładkami
rombowymi 70 x 4 x 120 mm, przyspawanymi spoinami pachwinowymi 2,5÷3 mm. W celu ograniczenia mimośrodowego rozciągania próbki, jej końcowe odcinki

długości 140 mm i szerokości 60 mm, przy każdej krawędzi podłużnej sfrezowano dwustronnie na głębokość
0,3÷0,5 mm (rys. 2).
Badania rentgenograficzne spoin 16 badanych próbek wykazały niezgodności spawalnicze przedstawione w tablicy III. We wszystkich spoinach stwierdzono
brak przetopu (402) oraz liczne żużle liniowe, wyodrębnione i grupowe (3011 + 3012 + 3014) [8]. Brak
przetopu przesądził, że spoiny próbek nie spełniały
wymagań 3. poziomu akceptacji [9]. Dwa rentgenogramy tych spoin przedstawiono na rysunku 4.
Po badaniach zmęczeniowych przecięto nakładki
rombowe w osi spoin poszczególnych próbek i poddano próbki rozciąganiu. Zniszczenie wszystkich próbek nastąpiło w stopiwie. Inwentaryzacja pola wad

Rys. 3. a) Geometria brzegów przygotowanych do spawania,
b) układ ściegów spoiny i kolejność ich wykonania
Fig. 3. The geometry of prepared for welding edges (a) and the layout of weld beads and welding sequence (b)

Rys. 4. Rentgenogramy badanych spoin: a) N1 – 80 MPa,
b) N2 – 120 MPa (tabl. III)
Fig. 4. X-ray photographs of tested welds: a) N1 – 80 MPa,
b) N2 – 120 MPa (table III)

Rys. 2. Geometria badanej próbki
Fig. 2. The geometry of the tested sample

Tablica I. Skład chemiczny stali i stopiwa w badanych próbkach, %
Table I. Chemical composition of steel and weld metal in the tested samples, %
Materiał
Stal
Stopiwo

C

Mn

Si

P

S

0,19
0,10

0,66
0,57

0,15
0,08

0,020
0,026

0,024
0,022

Tablica II. Właściwości mechaniczne próbek stali i stopiwa
Table II. The mechanical properties of steel samples and weld metal
Element i nr próbki

Stal

1
2
3

Re

Rm

A5

Z

mm

MPa

MPa

%

%

Φ 10
(10x10)

312,1
315,2
324,8

452,2
471,3
471,3

30
29
38

40
35
39

13,5
14,2
14,5

19,0
21,1
29,6

43,0
45,5
51,3

46,2
51,8
55,1

317,3

464,9

32

38

14,1

23,2

46,6

51,0

66,9

326,0
363,6
371,3

441,1
420,2
449,8

14
12
11

9
10
10

8,1
8,4
12,3

15,8
16,1
19,3

24,2
27,7
48,8

46,9
49,8
52,2

116,0
119,6
126,0

353,6

437,0

12

10

9,6

17,1

35,6

49,6

120,5

Wartość średnia
Spoina
Wartość średnia

1
2
3

KCV, J/cm2

Wymiar

Φ 10
(10x10)

-20
o

C

-10
o

C

0

10

C

o

o

20

C

o

C

62,3
54,5
74,0
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Rys. 5. Wyniki badań udarnościowych stali i stopiwa
Fig. 5. The results of the steel and weld metal impact strength testes

wewnętrznych na powierzchni przełomu zniszczonych
spoin czołowych poprzecznych wykazała, że ich udział
stanowił od 3,2 do 12,4% pola przekroju poprzecznego
spoiny brutto. Przed badaniami zmęczeniowymi wykonano analizę składu chemicznego stali płaskowników
próbek i stopiwa (tabl. I). Przeprowadzono także ocenę
ich właściwości mechanicznych i plastycznych (tabl. II).
Uzyskane wyniki potwierdziły, że badana stal to St3M.
Jest to stal spawalna bez ograniczeń o obliczonym
wg PN-86/H-84018 równoważniku węgla Ce = 0,27%,
co potwierdziły prace spawalnicze przy wykonaniu próbek. Odpowiednie właściwości mechaniczne ma również stopiwo. Przy nominalnym dla stali Rm = 465 MPa
wyznaczone dla stopiwa Rm = 437 MPa mieści
się w wymaganych granicach 410÷570 MPa. Podobnie
granica plastyczności stopiwa Re = 354 MPa jest większa od wymaganej wartości 290 MPa [10, 11].
Wątpliwości wzbudziły wyniki badań udarności
(tabl. II). Dla stali St3M norma PN-89/H-84023/04
wymaga udarności KCU2 = 30 J/cm2 w temperaturze
‑40oC. Dlatego wykonano dodatkowe badania udarności stali na próbkach typu Mesnagera, których wyniki
przedstawiono na rysunku 5.
Uzyskana średnia udarność KCU2 = 84,7 J/cm2
w temperaturze -40oC przekracza wymaganą przez
normę wartość 2,8 razy, a w temperaturze –20oC jest
8,8 razy większa od udarności KCV dla próbek typu
Charpy’ego. Uzyskane wyniki świadczą o dużym wpływie rodzaju karbu na udarność materiału [12].
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Badania wykonano zgodnie z normą PN-76/
/H-04325. Zastosowano jednostronne cykliczne rozciąganie na 5 poziomach naprężeń nominalnych: 75,
80, 100, 120 i 140 MPa (tabl. III). Przy naprężeniach
80 MPa badano cztery próbki, a przy naprężeniach pozostałych po trzy próbki. Współczynnik asymetrii cyklu
przyjęto R = σmin/σmax= 0,1. Badania przeprowadzono
na pulsatorze z częstotliwością zmian obciążenia 300
cykli na minutę. Badane próbki pękały w przekrojach
przechodzących przez ostre naroża nakładek rom
bowych w materiale rodzimym. Pierwsze pęknięcia
pojawiały się od strony przyspawanej nakładki i rozprzestrzeniały się ku krawędzi próbki. Wskazuje to,
że spiętrzenie naprężeń w pobliżu narożników nakładek, wynikające z podtopienia materiału oraz zaburzenia przebiegu linii sił, są bardziej szkodliwe dla złączy
niż koncentracja naprężeń wywołana ciągłym brakiem
przetopu (402 o l > 25 mm). W trzech próbkach przy
poziomie naprężeń 80, 100 i 140 MPa pęknięcia pojawiły się na 99 x 103, 168,9 x 103, 20 x 103 i cykli przed
całkowitym rozerwaniem. Natomiast dwie próbki, przy
poziomie naprężeń 80 MPa, nie uległy zniszczeniu,
chociaż od momentu wystąpienia pierwszych pęknięć
były dodatkowo obciążone 1819,8 x 103 i 836,8 x 103
cyklami (rys. 6).
Pierwsze pęknięcia w próbkach, w zależności od
wartości naprężeń, pojawiły się przy liczbie cykli obciążenia od 0,386 x 106 do 1,99 x 106 (tabl. III). Wszystkie badane próbki, na poziomie naprężeń 75 MPa,
nie uległy zniszczeniu, pomimo że liczba cykli ich obciążenia każdorazowo była nie mniejsza niż 2 x 106.
Przełomy rozerwanych próbek, statycznie w spoinach
i dynamicznie w materiale rodzimym, pokazano na rysunku 7.

Rys. 6. Niezniszczone próbki nr 6 i 7 po 3637×103 i 2827×103 cyklach obciążenia (pęknięcia po 1817,2×103 i 1990,2×103 cykli)
Fig. 6. Undamaged samples 6 and 7 after 3637 103 and 2827 103
load cycles (cracks after 1817,2103 and 1990,2 103 load cycles)

Rys. 7. Przełomy zmęczeniowe próbek zerwanych: a) statycznie,
b) dynamicznie
Fig. 7. Fatigue fractures of broken samples: a) static, b) dynamic

Tablica III. Próbki badań zmęczeniowych
Table III. Samples fatigue tests
Maksymalna
siła
i nr próbki

σmax

Δσ

σmax

Δσ

kN

MPa

MPa

MPa

MPa

1

2

3

4

67,5

Blacha pasa

Spoina czołowa1)
Liczba cykli obciążenia2)

Niezgodności spawalnicze

5

6

7

66,0
65,0
62,5

162

N1
N2
N3

173

N1
N2
N3
N4

80

72

65,8
67,5
66,6
67,3

216

N1
N2
N3

100

90

85,0
83,4
84,2

76,5
75,0
75,8

648 000
949 100
1 455 1006)

3011 + 3012 + 402
3012 + 402
3012 + 402 + 4011

260

N1
N2
N3

120

108

100,8
101,4
100,8

90,7
91,2
90,7

386 000
614 500
784 000

3011 + 3012 + 402
3012 + 402
3012 + 402

303

N1
N2
N3

140

126

115,6
115,0
114,3

104,0
103,5
102,9

497 000
535 0006)
648 000

3012 + 3014 + 402
3012 + 3014 + 402
3011 + 402

75

59,4
58,5
56,3

3)

2 000 100
2 330 0003)
2 391 0003)

3011 + 3012 + 402
3011 + 3012 + 402
3012 + 402 + 4011

59,2
60,7
59,9
60,6

1 325 000
1 760 0004)
1 817 2005)
1 990 2005)

3012 + 402
3011 + 3012 + 402
3011 + 3012 + 402
3012 + 402

Przyjęto przekrój spoiny Anetto + przekrój nakładek.
Liczba cykli obciążenia do chwili pojawienia się pierwszych pęknięć.
3)
Próbki niezniszczone, bez pęknięć.
4)
Próbka zniszczona przy 1 859 000 cykli obciążenia (pęknięcie l = 30 mm).
5)
Próbki niezniszczone przy 3 637 000 i 2 827 000 cykli obciążenia (pęknięcia l = 14 i 16 mm).
6)
Próbki zniszczone przy 1 624 000 i 555 000 cykli obciążenia (pęknięcia l = 13, 20, 35 i 38 mm).
1)
2)

Na podstawie wyników badań 13 próbek, metodą najmniejszych kwadratów, opracowano równanie
prostej regresji, które w układzie logarytmicznym ma
postać:
y = 4,12980 – 0,35407 x
gdzie: x = log Ni, y = log σmax, Ni – liczba cykli, po których wystąpiło
pęknięcie, σmax – maksymalna wartość naprężeń w MPa dla danej
próbki (tabl. III).

Obliczony współczynnik korelacji liniowej ma wartość r = –0,873. Dlatego wyznaczono przedziały

ufności z prawdopodobieństwem równym p = 90%,
stosując rozkład t-Studenta, zatem poziom istotności γ = 0,10. Prostą regresji przedstawiono na rysunku 8. Wartość średniej nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej, wyznaczona z równania prostej
regresji dla Ni = 2 x 106, wynosi Zrj = 79 MPa, a dla
Ni = 105 – Zrj = 228 MPa.
Badania wykazały spiętrzenie naprężeń przez nakładki głównie na ich końcach, co omówiono [1÷3]. Wytrzymałość zmęczeniowa wynikająca z zastosowania
nakładki zależy zarówno od jej kształtu, jak i długości
(tabl. IV). Najmniejszą wartość osiąga się, jeśli element
dodatkowy jest skrócony do 300 mm [1].

Tablica IV. Wpływ nakładek na wytrzymałość zmęczeniową próbek
Table IV. Effect of cover plate on the fatigue of samples
Nr
próbki

Rys. 8. Prosta regresji z obszarem ufności i wyniki badań zmęczeniowych 16 próbek
Fig. 8. Regression line with the confidence interval and the results
of fatigue tests of 16 samples

Zakończenia
nakładki

Wytrzymałość zmęczeniowa, MPa
105 cykli

2×106 cykli

%

1
2
3

-

~ 90
90÷100

280

100
32
34

4
5
6

182
234
202

79
79
79

28
28
28

7

228

79

28
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Wytrzymałość zmęczeniowa
normatywna
W normie PN-EN 1993-1-9 [13] wytrzymałość zmęczeniowa jest zdefiniowana dla naprężeń normalnych
za pomocą krzywych log ΔσR – log N, z których każda
odnosi się do określonej kategorii karbu. Każda kategoria karbu jest oznaczona za pomocą liczby mianowanej w MPa, która reprezentuje wartość odniesienia
ΔσC, tj. wytrzymałość zmęczeniową normatywną (kategorię zmęczeniową) przy 2 mln cykli (rys. 9). Krzywe
wytrzymałości zmęczeniowej dla nominalnych naprężeń normalnych są zdefiniowane następująco:
		

log N = log a – m log ΔσR

(1)

gdzie: N – liczba cykli obciążenia, log a – stała, zależna od wielkości
nachylenia i kategorii karbu, m – stała nachylenia krzywej zmęczeniowej równa 3 lub 5.

Przedstawione wyniki badań laboratoryjnych na
rysunku 8 nie odpowiadają krzywym wytrzymałości
zmęczeniowej zamieszczonych na rysunku 9 wg normy PN-EN 1993-1-9 [13]. Załącznik krajowy NA w tej
normie zezwala w indywidualnych przypadkach określać kategorie zmęczeniowe przez analogię. Oznacza
to, że wartości zakresów zmienności naprężeń ΔσC dla
dwumilionowej liczby cykli NC należy ustalić dla 75%
ufności, z 95% prawdopodobieństwem i uwzględnieniem odchylenia standardowego, wielkości próby

Rys. 10. Schemat postępowania przy wyznaczaniu kategorii karbu
wg [16]
Fig. 10. Procedure for the designation of the notch categories
acc. to [16]

(nie mniejszej niż 10) oraz wpływu naprężeń własnych
[14]. Załącznik nie podaje jednak metody określania
normatywnej kategorii karbu dla danych wartości Zrj
uzyskanych z badań zmęczeniowych, przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami normy PN-76/H-04325
[15]. Zagadnienie to nie jest również omawiane w polskiej literaturze technicznej. Sposób wyznaczania kategorii zmęczeniowej karbu podaje norma czeska ČSN
731401 z 1998 r. [16], wg schematu przedstawionego
na rysunku 10.
Według zaleceń tej normy:
a) wyznaczana jest prosta regresji przy prawdopodobieństwie uszkodzenia 50% z równania
		

(2)

gdzie:

(3)
(4)
Przyjmując zmienne niezależne xi i yi dla n = 13
zniszczonych próbek, o parametrach wg tablicy III,
otrzymuje się Sxx = 0,6933969; Syy = 0,1140422;
Sxy = –0,2454696, a równanie (2) przybiera postać:
			
		

x = 10,207191 – 2,152685 y

(5)

b) na prostej regresji (5) przy N = 2 x 106 cykli określany jest zakres zmienności naprężeń ΔσP
Rys. 9. Krzywe wytrzymałości zmęczeniowej dla naprężeń normalnych
Fig. 9. The curves of fatigue strength for normal stress
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(6)

Po podstawieniu parametrów α i β z równania prostej
regresji (5) do wzoru (6) otrzymuje się ΔσP = 65,25 MPa;
c) dla obliczonej amplitudy naprężeń ΔσP na prostej
regresji przy 95% prawdopodobieństwie trwałości
wyznaczana jest liczba cykli obciążenia Np
				

(7)

gdzie: t – wartość krytyczna rozkładu t-Studenta t(v, ɣ) przy stopniu
swobody v = n – 2 dla poziomu istotności, ɣ = 0,05, SR – odchylenie
standardowe określone ze wzoru (8),

(8)
		

(9)

Podstawiając: n = 13, v = 11, t = 2,201, SR = 0,316602,
ƒ = 1,306588, oblicza się liczbę cykli obciążenia
Np = 319 520.
d) obliczana jest wytrzymałość zmęczeniowa
normatywna
			

Rys. 11. Zestawienie prostych regresji dla badanych 4 typów złączy
ze spoinami czołowymi
Fig. 11. Summary of the regression lines for the studied 4 types
of butt-weld joints

(10)

której wartość wynosi ΔσC = 27,83 MPa; przy 2 mln
cykli przyjęto ΔσC = 28 MPa.

Wytrzymałość zmęczeniowa
normatywna innych typów
spoin czołowych
W celu pełnego zobrazowania wytrzymałości
zmęczeniowej spoin czołowych przykrytych jednostronnymi nakładkami rombowymi, postanowiono porównać jej wartości z wartościami wytrzymałości zmęczeniowej uzyskanymi z badań innych typów spoin.
Przeprowadzono badania zmęczeniowe czterech
grup złączy doczołowych, które zostały omówione
w pracach [5, 14]. Zbiorcze zestawienie ich wyników przedstawiono na rysunku 11. Proste regresji
dotyczą:
– próbek a – ze spoinami czołowymi zestarzonymi samorzutnie w okresie 35 lat, dla których wartość nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej wynosi
Zrj = 101,4 MPa,
– próbek b – ze spoinami czołowymi klasy wadliwości
R1÷R4, dla których wartość nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej wynosi Zrj = 125,3 MPa,
– próbek c – ze spoinami czołowymi z pęknięciami wewnętrznymi o uzyskanej z badań wartości
nieograniczonej
wytrzymałości
zmęczeniowej
Zrj = 89,8 MPa,
– próbek d – ze spoinami czołowymi przykrytymi
jednostronnymi nakładkami rombowymi o wytrzymałości zmęczeniowej Zrj = 79,2 MPa.

Rys. 12. Normatywne krzywe wytrzymałości zmęczeniowej (1)
dla badanych laboratoryjnie 4 typów spoin czołowych
Fig. 12. Fatigue curves (1) for laboratory-tested 4 types of butt-welds

Widoczny jest znaczny spadek wytrzymałości
zmęczeniowej spoin z pęknięciami wewnętrznymi oraz spoin przykrytych nakładkami rombowymi
w porównaniu z wytrzymałością zmęczeniową
spoin czołowych o klasie wadliwości R1÷R4. Nieograniczona wytrzymałość zmęczeniowa spoin
czołowych z pęknięciami wewnętrznymi i spoin z
jednostronnymi nakładkami rombowymi stanowi
odpowiednio 71,7 i 63,2% wytrzymałości zmęczeniowej spoin „zdrowych”.
Na uwagę zasługuje fakt, że przy liczbie cykli obciążenia powyżej 1,1 x 106 nakładki na spoinach w większym stopniu osłabiają ich wytrzymałość niż pęknięcia
wewnętrzne w spoinach.
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Tablica V. Wytrzymałość zmęczeniowa w MPa przy N = 2·106, 5·106 cyklach dla badanych spoin i równania prostych regresji (2) dla p = 50%
Table V. Fatigue strength in MPa after N = 2·106, 5·106 and 108 load cycles of the tested joints and the regression line equation (2) for p = 50%
Rodzaj badanej spoiny (rys. 11)

Typ spoiny

Δσp

ΔσC

Zrj

ΔσD

ΔσL

a

77,9

38

101

28,0

15,4

b

103,8

80

125

58,9

32,4

c

68,1

45

90

33,1

18,2

d

65,3

28

79

20,6

11,3

a – log N = 16,0921 – 5,1769 log σ,
b – log N = 25,4328 – 9,4889 log σ,
c – log N = 13,4953 – 3,9244 log σ,
d – log N = 10,2072 – 2,1527 log σ.

Istotne jest określenie, jaką kategorię zmęczeniową
karbu mają badane spoiny czołowe po uwzględnieniu
zaleceń Eurokodu 3, czyli jaka jest ich wytrzymałość
zmęczeniowa normatywna ΔσC, co pozwala porównywać wyniki uzyskane z badań laboratoryjnych (rys. 11)
bezpośrednio z wartościami wytrzymałości zmęczeniowej przedstawionymi w Eurokodzie 3-1-9 [13].
Postępując analogicznie jak dla spoiny typu d
(rys. 10), dla pozostałych spoin: a, b i c (rys. 11), po
wykorzystaniu danych z pracy [5], otrzymywane są

równania (2) o wartościach współczynników podanych w tablicy V. W tablicy podano amplitudę naprężeń ΔσP oraz kategorię karbu ΔσC i nieograniczoną
wytrzymałość zmęczeniową z badań Zrj. Wykorzystując parametry obliczonej kategorii karbu wg [16], dla
poszczególnych typów spoin czołowych określono
parametry normatywnych krzywych wytrzymałości
zmęczeniowej (1), które przedstawiono na rysunku
12, a obliczone wg nich wartości wytrzymałości trwałej ΔσD i ΔσL podano w tablicy V.

Wnioski
Wszystkie badane próbki pękały w materiale
rodzimym w strefie ostrych naroży nakładek rombowych. Badania potwierdziły dotychczasowe
zalecenia o niecelowości stosowania złączy z nakładkami rombowymi w konstrukcjach obciążonych
dynamicznie.
Wyznaczona wartość nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej złączy (Zrj = 79 MPa) stanowi
tylko 24,9% granicy plastyczności stali użytej do badania (Re = 317 MPa). Wartość Zrj jest prawie równa
naprężeniom występującym w stykach doczołowych
mostów blachownicowych od obciążeń eksploatacyjnych (lokomotywa ET21 + obciążenie stałe), których
wartości wynoszą od 63 do 84 MPa [5, 6, 17].
Spostrzeżenia dotyczące miejsca inicjacji pęknięć zmęczeniowych wskazują na celowość prowadzenia okresowej kontroli zewnętrznej złączy z nakładkami rombowymi w eksploatowanych mostach
kolejowych.
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Niską kategorię karbu ΔσC = 28 MPa oszacowano dla próbek ze spoinami czołowymi przykrytymi
nakładkami rombowymi d (rys. 12). Wyniku tego nie
można tłumaczyć błędem obliczeniowym, ponieważ
każdorazowo iloraz wytrzymałości zmęczeniowej
Zrj do amplitudy naprężeń ΔσC daje wartość ok. 1,2.
Tak małej wartości kategorii zmęczeniowej norma
[13] nie przewiduje dla żadnego typu spoin.
Wysoką kategorię karbu ΔσC = 45 MPa uzyskano
dla spoin poprzecznych z pęknięciami wewnętrznymi
c. Taka kategoria karbu pozwala inaczej spojrzeć na
tego typu złącza spawane, gdzie niekiedy lepiej jest
pozostawić takie złącze w konstrukcji niż powtórnie
wykonać spoinę w konstrukcji usztywnionej. Tym
bardziej, że kategoria karbu złącza z pęknięciami
wewnętrznymi jest o 60% większa od kategorii zmęczeniowej karbu d poprawnego złącza spawanego
przykrytego jednostronnymi nakładkami rombowymi;
z pomiarami wartości różnica ta wynosi ok. 14%.
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Wydarzenia

Kemppi uruchomiło fabrykę w Indiach
Wiodący dostawca urządzeń i rozwiązań spawalniczych, fińska
firma Kemppi Oy otworzyła w Chennai zakład produkcyjny wytwarzający sprzęt spawalniczy przeznaczony na rynek lokalny. Ceremonia otwarcia filii i fabryki odbyła się w tradycyjnym indyjskim stylu
w środę 19 stycznia 2011 r. Nowo otwarta fabryka jest pierwszą tego
typu jednostką poza Finlandią.
Firma Kemppi działa na rynku indyjskim od lat 70. XX wieku.
Przez ten czas ta fińska marka stała się w regionie dobrze znana
i ceniona. Celem utworzenia lokalnego oddziału i zakładu produkcyjnego jest umocnienie pozycji Kemppi na jednym z najszybciej
rozwijających się rynków świata.
Nasza współpraca z dystrybutorami od dawna układa się bardzo
dobrze, jednak lokalna produkcja jest niezwykle istotna w uzyskaniu
odpowiedniej pozycji na rynku indyjskim – mówi Anssi Rantasalo –
CEO firmy Kemppi.
Pracownicy indyjskiego zakładu produkcyjnego Kemppi przeszli
szkolenie w Finlandii, a pierwsze maszyny wyprodukowane przez fabrykę w Chennai będą już na wiosnę. Są to urządzenia HiArc M400i
do spawania metodą MIG/MAG.
Założenie filii oraz uruchomienie zakładu produkcyjnego Kemppi
daje znać, że jest silnym konkurentem w tym regionie ekonomicznym.
Filia umożliwia lokalną sprzedaż, dostawy oraz prace serwisowe.
Grupa Kemppi
– Największy na świecie producent urządzeń do spawania łukiem elektrycznym;
– Roczne obroty ok. 80 mln euro;
– Główna siedziba firmy w Lahti.
– Obecna w ponad 80 krajach,
– Zatrudnia 530 pracowników, z czego 30% zatrudnionych
poza Finlandią.
– Kemppi Oy jest spółką zależną firmy Kemppi Capital Oy.
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Ryszard Pakos

Nadzór i badania stalowych konstrukcji
spawanych wg PN-EN 1090-2:2009
Welded steel construction supervision
and testing in the PN-EN 1090-2:2009
Streszczenie

Abstract

Wzrastające wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa konstrukcji spawanych wymuszają zmiany
w przepisach i normach przedmiotowych. W artykule
omówiono wybrane zagadnienia dotyczące nadzoru i badań stalowych konstrukcji spawanych w oparciu o normę
PN-EN 1090-2:2009, która wkrótce ma zastąpić krajową
normę PN-B-06200.
Z uwagi na istotne różnice między tymi normami, zainteresowani producenci powinni jak najszybciej przystosować swoje firmy do tych wymagań, gdyż w niedalekiej
przyszłości omawiana norma ma być zakwalifikowana do
tzw. norm zharmonizowanych.

The increase of requirements in quality and safety
of welded construction force changes in regulations and
standards. Selected from PN-EN 1090-2/2009 aspects of
a supervision and testing of welded steel construction are
presented in the article. The PN-EN 1090-2/2009 standard will be replaced in near future the national standard
PN-B-06200.
Considering the differences between those two standards, the manufactures should quickly adept their businesses to these requirements, because discussed
standard is to qualify in the near future for a harmonized
standards.

Wstęp
Producenci z krajów Unii Europejskiej i krajów współpracujących, chcąc sprzedawać swoje produkty na obszarze Unii, muszą dostosować produkcję do wymagań
określonych aktów prawnych Parlamentu Europejskiego
oraz Rady Wspólnoty Europejskiej. Celem tych działań
jest: eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyroby
dla życia lub zdrowia użytkowników i konsumentów oraz
mienia, a także zagrożeń dla środowiska, znoszenie barier technicznych w handlu oraz ułatwianie międzynarodowego obrotu towarowego i stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów i procesów ich wytwarzania przez
kompetentne i niezależne podmioty.
Aktami prawnymi w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej są dyrektywy, które są wiążące dopiero po wprowadzeniu do prawodawstwa krajowego w formie ustaw
lub rozporządzeń. Dyrektywy określają wymagania, jakie muszą spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczone
do obrotu i swobodnego przepływu na wspólnym rynku,
oraz w sposób ogólny wymagania bezpieczeństwa. Wymagania szczegółowe, do których musi dostosować się

Dr inż. Ryszard Pakos – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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wytwórca, ujęte są w odpowiednich normach zharmonizowanych opublikowanych przez Komisję Europejską.
Wytwarzanie konstrukcji spawanych zgodnie z normami międzynarodowymi zaliczane jest do grupy tzw. procesów specjalnych, wymagających szczególnego nadzoru
w całym etapie ich prowadzenia. Nadzór ten obejmuje
stosowane technologie spawalnicze, urządzenia oraz personel spawalniczy. Stosowanie w procesie produkcji
nowoczesnych technologii, wysokiej klasy materiałów
i urządzeń, wykształconej kadry nadzorującej cały cykl
wytwarzania, umożliwia produkcję wyrobów o wysokiej
i powtarzalnej jakości.
Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, wprowadzono i opublikowano dwa arkusze Normy Europejskiej [1, 2],
która ma status Polskiej Normy PN-EN 1090 i zawiera 256
stron. Norma ta nie ma jeszcze statusu norm zharmonizowanych, jednak w najbliższej perspektywie ma zastąpić
normę PN-B-06200. Wydaje się, że realny termin wprowadzenia tej normy może nastąpić za 2-3 lata, stąd też
z uwagi na dość istotne różnice między tymi normami, producenci stalowych i aluminiowych konstrukcji spawanych
powinni już dziś przygotować się do zmiany procedur i wymagań. W prezentowanym artykule, z uwagi na obszerność norm PN-EN 1090-1 i PN-EN 1090-2:2009, przedstawiono jedynie najistotniejsze wymagania w zakresie
nadzoru i badań konstrukcji spawanych, różniących się od
zaleceń zawartych w normie PN-B-06200.

Klasy wykonania konstrukcji
Norma PN-EN 1090-2:2009 określa wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych lub elementów wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych:
– wyrobów walcowanych na gorąco z gatunków stali nie
wyższych od S690,
– kształtowników i blach profilowanych na zimno z gatunków stali nierdzewnych nie wyższych niż S700 lub
z gatunków stali węglowych nie wyższych niż S690,
– wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej i ferrytycznej,
– kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco
lub na zimno, znormalizowanych i profilowanych indywidualnie oraz kształtowników zamkniętych spawanych.
Zdefiniowano cztery klasy wykonania: od EXC1 do
EXC4, poczynając od najmniej rygorystycznej EXC1 do
najbardziej rygorystycznej EXC4. Klasy wykonania mogą
być stosowane do całej konstrukcji, części konstrukcji albo
jej szczegółów. W ramach jednej konstrukcji może występować kilka klas wykonania, natomiast szczegół lub grupa
szczegółów przypisywane są zwykle do jednej klasy. Klasa
wykonania może być dobrana odpowiednio do kategorii wymagań. Jeżeli klasa wykonania nie jest wyspecyfikowana,
stosuje się klasę EXC2.
Ustalenie klasy wykonania przeprowadza się w fazie
projektowania, przy ocenie założeń projektowych i uwarunkowań wykonawczych konstrukcji, przy czym informacje dotyczące wymagań wykonawczych podaje się
w specyfikacji wykonawczej.
Procedura ustalania klasy wykonania obejmuje trzy
kroki:
– Wybór klasy konsekwencji (CC), z uwzględnieniem
potencjalnych konsekwencji zniszczenia elementu

(katastrofy konstrukcji), w postaci strat ludzkich, ekonomicznych i związanych z degradacją środowiska (tabl.
I). W zależności od rodzaju konstrukcji i decyzji podjętych przy projektowaniu, poszczególne elementy konstrukcji, mogą być wyznaczone w tej samej, wyższej
lub niższej klasie konsekwencji niż cała konstrukcja.
– Określenie kategorii użytkownika (SC) oraz kategorii
produkcji (PC)
Poszczególnym elementom konstrukcji lub jej częściom mogą być przypisane różne kategorie użytkownika (tabl. II) oraz różne kategorie produkcji (tabl. III).
– Ustalenie, w zależności od CC, PC i SC, klasy wykonania
Klasę wykonania ustala projektant, w porozumieniu ze
zleceniodawcą robót, biorąc pod uwagę krajowe przepisy techniczno-budowlane (tabl. IV).

Tablica III. Zalecane kryteria kategorii produkcji [2]
Table III. Recommended criteria for the manufacturing category [2]
Kategoria

PC1

Kryteria
Elementy niespawane wykonywane ze stali dowolnego gatunku
Elementy spawane wykonywane ze stali gatunków
niższych niż S355
Elementy spawane wykonywane ze stali gatunku
S355 i wyższych

PC2

Elementy kluczowe dla integralności konstrukcji
scalane za pomocą spawania na terenie budowy
Elementy formowane na gorąco lub poddawane
obróbce termicznej podczas wytwarzania
Elementy dźwigarów kratowych z rur okrągłych (CHS),
które wymagają profilowania końców

Tablica I. Klasy konsekwencji [3]
Table I. The effects classes [3]
Klasa konsekwencji

Opis

Przykłady konstrukcji budowlanych i inżynierskich

CC3

Wysokie zagrożenie życia ludzkiego lub bardzo duże
konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

Widownie, budynki użyteczności publicznej,
których konsekwencje zniszczenia są wysokie

CC2

Przeciętne zagrożenie życia ludzkiego lub znaczne
konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

Budynki mieszkalne i biurowe oraz budynki
użyteczności publicznej, których konsekwencje
zniszczenia są przeciętne

CC1

Niskie zagrożenie życia ludzkiego albo małe lub nieznaczne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

Budynki rolnicze, w których ludzie zazwyczaj
nie przebywają, oraz szklarnie

Tablica II. Zalecane kryteria kategorii użytkownika [2]
Table II. Recommended criteria for the user category [2]
Kategoria

Kryteria
Konstrukcje i elementy projektowane na oddziaływania przeważająco statyczne, np. budynki

SC1

Konstrukcje, elementy i połączenia projektowane na oddziaływania sejsmiczne w rejonach niskiej aktywności sejsmicznej,
gdy wymagana jest niska klasa ciągliwości DCL*
Konstrukcje i elementy projektowane na oddziaływania zmęczeniowe od dźwignic klasy S0**

SC2

Konstrukcje i elementy projektowane na oddziaływania zmęczeniowe wg PN EN 1993 (np. mosty drogowe i kolejowe,
dźwignice klas S1 ÷ S9**, konstrukcje wrażliwe na drgania wywołane wiatrem, tłumem lub maszynami wirnikowymi)
Konstrukcje, elementy i połączenia projektowane na oddziaływania sejsmiczne w rejonach średniej i wysokiej aktywności
sejsmicznej, gdy wymagana jest średnia lub wysoka klasa ciągliwości DCM* lub DCH*

* DCL, DCM, DCH: klasy ciągliwości wg PN EN 1998-1:2005.
** Klasyfikacja oddziaływań zmęczeniowych od dźwignic – PN EN 1991-3 i PN EN 13001-1:2009.
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Tablica IV. Zalecane zależności przy ustalaniu klas wykonania [2]
Table IV. Recommended dependences in the manufacturing class setting [2]
Klasy konsekwencji

CC1

Kategorie użytkowania
Kategorie produkcji

CC2

CC3

SC1

SC2

SC1

SC2

SC1

PC1

EXC1

EXC2

EXC2

EXC3

PC2

EXC2

EXC2

EXC2

EXC3

SC2
a

EXC3

EXC3a

EXC3

a

EXC4

Klasa EXC4 ma zastosowanie do konstrukcji specjalnych w rozumieniu przepisów krajowych lub konstrukcji, których zniszczenie groziłoby
ekstremalnymi konsekwencjami.
a

Nadzór spawalniczy
Nadzór spawalniczy, przy spawaniu elementów klas
EXC2, EXC3 i EXC4, powinien być przeprowadzony przez
uprawniony personel nadzoru, posiadający doświadczenie w nadzorowaniu prac spawalniczych. Uprawnienia
personelu nadzoru spawalniczego powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w normie EN ISO 14731.
Odpowiedzialny personel nadzorujący spawanie powinien być przypisany do jednej z następujących grup, w zależności od rodzaju, względnie kompleksowości produkcji [4]:
– personel o pełnej wiedzy technicznej (IWE), kiedy pełna wiedza techniczna jest wymagana do planowania,
wykonywania, nadzorowania oraz badania wszystkich
zadań i odpowiedzialności w produkcji spawalniczej,

– personel o specjalistycznej wiedzy technicznej (IWT),
kiedy potrzebny poziom wiedzy technicznej jest wystarczający do planowania, wykonywania, nadzorowania oraz badania zadań i odpowiedzialności produkcji
spawalniczej w ramach wybranego lub ograniczonego
zakresu technicznego,
– personel o podstawowej wiedzy technicznej (IWS),
kiedy potrzebny poziom wiedzy technicznej jest wystarczający do planowania, wykonywania, nadzorowania oraz badania zadań i odpowiedzialności ograniczonego zakresu technicznego, który obejmuje tylko
proste konstrukcje spawane.
W tablicach V i VI podano wymagania dla personelu
nadzoru spawalniczego w zakresie wiedzy technicznej
odpowiedniej do nadzorowanych operacji spawalniczych.

Tablica V. Wiedza techniczna personelu nadzoru. Stale węglowe konstrukcyjne [2]
Table V. Technical knowledge of the supervision staff. Structural carbon steels [2]
EXC

EXC2

EXC3

EXC4

Stal (grupa stali)

Normy odniesienia

Grubość, mm
t ≤ 25

a

25 < t ≤ 50b

t > 50

S235 do S355
(1.1, 1.2, 1.4)

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4 EN 10025-5, EN 10149-2, EN
10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1

B

S

Cc

S420 do S700
(1.3, 2, 3)

EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6, EN 10149-2, EN 10149-3, EN
10210-1, EN 10219-1

S

Cd

C

S235 do S355
(1.1, 1.2, 1.4)

EN 10025-2, EN 10025-3, EN 10025-4 EN 10025-5, EN 10149-2, EN
10149-3, EN 10210-1, EN 10219-1

S

C

C

S420 do S700
(1.3, 2, 3)

EN 10025-3, EN 10025-4, EN 10025-6, EN 10149-2, EN 10149-3,
EN 10210-1, EN 10219-1

C

C

C

Wszystkie

Wszystkie

C

C

C

Blachy podstaw słupów i blachy czołowe ≤ 50 mm; b Blachy podstaw słupów i blachy czołowe ≤ 75 mm; c Dla stali gatunków nie wyższych
niż S275 wystarczający jest poziom S; d Dla stali N, NL, M i ML wystarczający jest poziom S; B – podstawowa wiedza techniczna (IWS),
S – specjalistyczna wiedza techniczna (IWT), C – pełna wiedza techniczna (IWE).
a

Tablica VI. Wiedza techniczna personelu nadzoru. Stale nierdzewne [2]
Table VI. Technical knowledge of the supervision staff. Stainless steels [2]
EXC

Stal (grupa stali)

EXC4

25 < t ≤ 50

t > 50

EN 10088-3:2005, Tablica 4
EN 10297-2:2005, Tablica 2

B

S

C

EN 10088-2:2005, Tablica 4		

EN 10088-3:2005, Tablica 5
EN 10297-2:2005, Tablica 3

S

C

C

EN 10088-2:2005, Tablica 3		

EN 10088-3:2005, Tablica 4
EN 10297-2:2005, Tablica 2

S

C

C

Austenityczno-ferrytyczne (10)

EN 10088-2:2005, Tablica 4		

EN 10088-3:2005, Tablica 5
EN 10297-2:2005, Tablica 3

C

C

C

Wszystkie

Wszystkie

C

C

C

Austenityczno-ferrytyczne (10)
Austenityczne (8)

EXC3

Grubość, mm
t ≤ 25

EN 10088-2:2005, Tablica 3		

Austenityczne (8)
EXC2

Normy odniesienia

EN 10296-2:2005, Tablica 1		
EN 10296-2:2005, Tablica 1		
EN 10296-2:2005, Tablica 1		
EN 10296-2:2005, Tablica 1		

B – podstawowa wiedza techniczna (IWS), S – specjalistyczna wiedza techniczna (IWT), C – pełna wiedza techniczna (IWE).
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Kryteria akceptacji, kontrola
i badania konstrukcji
Kryteria akceptacji
Kryteria akceptacji niezgodności spawalniczych przyjmuje się na podstawie EN ISO 5817 [5], z wyjątkiem niewłaściwego kształtu spoiny (505) i mikroprzyklejeń, które
nie są brane pod uwagę. Wszystkie dodatkowe wymagania dotyczące geometrii i kształtu spoin powinny być określone w specyfikacji:
– EXC1 – poziom D (wymagania łagodne);
– EXC2 – na ogół poziom C (wymagania średnie) oraz
poziom D dla podtopienia (5011, 5012), nawisu (506),
śladu zajarzania (601) i pęcherzy kanalikowych w kraterze (2025);
– EXC3 – poziom jakości B (wymagania ostre);
– EXC4 – poziom jakości B+, który jest poziomem B
z dodatkowymi wymaganiami (tabl. VII).
Tablica VII. Dodatkowe wymagania związane z poziomem jakości B+ [2]
Table VII. The additional requrements for B+ quality level [2]
Oznaczenie niezgodności
Podtopienie (5011, 5012)
Pęcherze i pory
2011÷2014

Ograniczenie niezgodności
niedopuszczalne

Spoiny czołowe

d ≤ 0,1s, max 2 mm

Spoiny pachwinowe

d ≤ 0,1a, max 2 mm

Spoiny czołowe
Wtrącenia stałe
300
Spoiny pachwinowe
Przesunięcie brzegów (507)
Wklęśnięcie w grani (515)

h ≤ 0,1s, max 1 mm
l ≤ s, max 10 mm
h ≤ 0,1a, max 1 mm
l ≤ a, max 10 mm
h ≤ 0,5t, max 2 mm

tyczno-proszkowe. W odniesieniu do pierwszych pięciu
złączy, wykonanych według tej samej nowej instrukcji
WPS, powinny być spełnione następujące wymagania
(dotyczy klas wykonania EXC2, EXC3, EXC4):
– poziom jakości spoin B uzyskany z zastosowaniem
WPS w warunkach produkcyjnych,
– zakres badań dwukrotnie większy niż podany w tablicy
IX (max 100%),
– minimalna badana długość spoiny 900 mm.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy ustalić
i usunąć jej przyczynę oraz wykonać badania nowego zestawu pięciu złączy. Celem tych badań jest ustalenie, czy
zastosowanie w warunkach produkcyjnych instrukcji WPS
umożliwia uzyskanie wymaganej jakości.
Bardzo istotnym wymaganiem, którego nie było
w poprzednich normach, jest okresowe sprawdzanie przydatności cięcia termicznego. W oparciu o analizowaną
normę [2], z wyrobu konstrukcyjnego pobiera się cztery
próbki, które poddaje się procesowi:
– cięcia prostego – części o największej grubości,
– cięcia prostego – części o najmniejszej grubości,
– wycinania ostrego naroża w części o reprezentatywnej
grubości,
– wycięcia łuku w części o reprezentatywnej grubości.
Wymaganą klasę jakości sprawdza się na próbkach
płaskich długości nie mniejszej niż 200 mm. Jakość powierzchni po cięciu, określona zgodnie z EN ISO 9013 [7],
powinna spełniać następujące wymagania:
– w przypadku klasy EXC1 akceptowalne są brzegi po
cięciu wolne od znacznych nieregularności, pod warunkiem usunięcia wszystkich zanieczyszczeń żużlem. Można wtedy stosować tolerancje u, zakres 5
w odniesieniu do prostopadłości lub nachylenia,
– wymagania dla innych klas wykonania przedstawiono
w tablicy X.
Jeśli jest wymagane badanie twardości, to twardość
powierzchni brzegów stali węglowej po cięciu powinna
być zgodna z tablicą XI.

niedopuszczalne
Tablica VIII. Minimalny czas przetrzymania [2]
Table VIII. The minimum holding time [2]

Kontrola i badania
Wszystkie kontrole i badania prowadzi się według
uprzednio opracowanego planu i udokumentowanych
procedur. Plan kontroli powinien uwzględniać wymagania
i niezbędne próby dla przygotowanych półwyrobów ze
stali i wytworzonych elementów konstrukcyjnych.
Kontrola przed spawaniem i podczas spawania powinna być przewidziana w planie kontroli, zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich częściach EN ISO
3834. Metody badań nieniszczących (NDT) powinny być
wytypowane zgodnie z EN 12062 przez personel posiadający kwalifikacje na poziomie 3 wg EN 473 [6]. Badania
NDT, z wyjątkiem badań wizualnych, wykonuje personel
o kwalifikacjach na poziomie 2. Badania nieniszczące
przeprowadza się zwykle dopiero po upływie czasu podanego w tablicy VIII.
Wszystkie spoiny powinny być kontrolowane wizualnie
na całej długości. Do kontroli niezgodności powierzchniowych spoin stosuje się badania penetracyjne lub magne-

Wymiar spoiny
mma

Ciepło wprowadzone Q, kJ/mmb

a lub s ≤ 6
6 < a lub s ≤ 12
a lub s > 12

Czas przetrzymania, hc
S235
do S420

S460
i powyżej

wszystkie

tylko czas
stygnięcia

24

≤3

8

24

>3

16

40

≤3

16

40

>3

40

48

Wymiar odnosi się do nominalnej grubości a spoiny pachwinowej
lub nominalnej grubości s materiału ze spoiną czołową z pełnym
przetopem. Dla spoin czołowych z niepełnym przetopem kryterium
wiodącym jest nominalna grubość spoiny a lub suma grubości
spoin a, gdy spoiny te są wykonywane jednocześnie z obu stron.
b
Ciepło wprowadzone Q oblicza się wg EN 1011-1:1998
Rozdział 19.
c
Czas pomiędzy zakończeniem spawania a rozpoczęciem badań NDT powinien być zapisany w raporcie z badań. Jako czas
stygnięcia przyjmuje się czas potrzebny do ostudzenia spoiny do
temperatury pozwalającej na rozpoczęcie badań NDT.
a
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Tablica IX. Zakres dodatkowych badań NDT [2]
Table IX. The range of additional NDT testing [2]
Spoiny warsztatowe lub montażowe

Rodzaj spoin

EXC2

EXC3

EXC4

Poprzeczne rozciągane spoiny czołowe z pełnym i niepełnym przetopem:
U ≥ 0,5
U < 0,5

10%
0%

20%
10%

100%
50%

Poprzeczne spoiny czołowe z pełnym i niepełnym przetopem:
w złączach krzyżowych
w złączach T

10%
5%

20%
10%

100%
50%

Poprzeczne spoiny pachwinowe rozciągane lub ścinane:
gdy a > 12 mm lub t > 20 mm
gdy a ≤ 12 mm i t ≤ 20 mm

5%
0%

10%
5%

20%
10%

Spoiny podłużne i spoiny do usztywnień (żeber)

0%

5%

10%

UWAGA 1. Spoinami podłużnymi są spoiny równoległe do osi elementów. Wszystkie pozostałe spoiny traktowane są jako poprzeczne.
UWAGA 2. U – stopień wykorzystania nośności spoiny przy oddziaływaniach przeważająco statycznych; U = Ed / Rd, gdzie Ed – największy
efekt oddziaływania, Rd – nośność spoiny.
UWAGA 3. Oznaczenia a i t odnoszą się odpowiednio do grubości spoiny i grubości najcieńszej z łączonych części.

Tablica X. Jakość powierzchni po cięciu [2]
Table X. The surface quality after cutting [2]
Tolerancja prostopadłości lub nachylenia, u

Średnia wysokość profilu Rz5

EXC2

Zakres 4

Zakres 4

EXC3

Zakres 4

Zakres 4

EXC4

Zakres 3

Zakres 3

Tablica XI. Dopuszczalna maksymalna twardość krawędzi ciętej (HV10) [2]
Table XI. The acceptable maximum hardness of cutting edge (HV10) [2]
Normy wyrobów
EN 10025-2 do -5
EN 10210-1, EN 10219-1

Gatunek stali

Twardość maksymalna

S235 do S460

380

EN 10149-2 i EN 10149-3

S260 do S700

EN 10025-6

S460 do S690

450

UWAGA. Te wartości, zgodnie z EN ISO 15614-1, stosuje się do gatunków stali wymienionych w ISO/TR 20172.

48

Podsumowanie

Literatura

Przedstawione w artykule wymagania w zakresie nadzoru i badań stalowych konstrukcji spawanych na podstawie normy PN-EN 1090-2:2009
stanowią zasygnalizowanie problemu, na jaki mogą
natrafić producenci po wprowadzeniu jej do stosowania. Należy zaznaczyć, że na opublikowanie
czeka część 3 normy dotycząca konstrukcji aluminiowych. Z uwagi na dużą ilość zmian i wymagań
w porównaniu z normą PN-B-06200, zainteresowane firmy powinny jak najszybciej dostosować swoją strukturę organizacyjną do czekających wymagań, gdyż w przeciwnym razie produkowane przez
nie konstrukcje nie znajdą odbiorców na rynkach
krajów Unii Europejskiej.

[1]

Przegląd spawalnictwa 3/2011

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

PN-EN 1090-1:2010. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów
konstrukcyjnych.
PN-EN 1090-2:2009. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2. Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN ISO 14731:2008. Nadzorowanie spawania. Zadania
i odpowiedzialność.
PN-EN ISO 5817:2009. Spawanie. Złącza spawane ze stali,
niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką).
Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.
PN-EN 473:2002. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań
nieniszczących. Zasady ogólne.
PN-EN ISO 9013:2008. Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje
jakości.

Maciej Kiełczyński
Mateusz Skarpetowski
Ryszard Jastrzębski
Jarosław Przytuła
Ryszard Santor

Practical ways of controlling
distortions in welded constructions
Kontrola odkształceń w konstrukcjach spawanych
Abstract

Streszczenie

Influence of stresses related to the upset of plasticization zone as well as stresses at grain level and at crystal
level on the static strength and fatigue strength depending
on the type of steel were presented in the article.
The mechanisms of stress formation on a macro scale
were analysed, together with the influence of sheet stretch
before welding, rolling stresses, the length of welds,
the sequence of depositing beads, welding sequence,
the type of support, welding methods and the type of
deposited metal on welding distortions.
A relationship between distortions in cooling and in
heating stages in the welding thermal cycle is also
presented. Practical arrangements for the control of
longitudinal and angular distortions were discussed.
As examples of welded I-beams, concrete pumps, a bay
bridge, the ship`s hull and the superstructure of the
National Stadium in Warsaw were shown.
These practical experiences were confirmed by magnetic tests of welding stresses.

W artykule przedstawiono wpływ naprężeń w strefie
odkształceń plastycznych oraz naprężeń na granicach
ziarn i w sieci krystalicznej na statyczne i zmęczeniowe
właściwości mechaniczne w zależności od rodzaju stali.
Analizowano mechanizmy powstawania naprężeń
w skali makro w aspekcie przygotowania materiału
przed spawaniem, istniejących naprężeń obwodowych,
długości spoiny, sekwencji układania ściegów, metody
spawania oraz wpływu układania metalu na powstawanie niezgodności spawalniczych. Zaprezentowano
zależność pomiędzy niezgodnościami powstającymi
w poszczególnych etapach termicznego cyklu spawania
– podczas chłodzenia i ogrzewania materiału.
Omówiono również praktyczne uwagi dotyczące kontroli
wzdłużnych i kątowych niezgodności. Jako przykłady przedstawiono spawanie belki typu I, pompy do betonu, most przęsłowy, kadłub statku oraz konstrukcję Stadionu Narodowego
w Warszawie. Ocenę wartości naprężeń w konstrukcjach
przeprowadzano przy zastosowaniu badań magnetycznych.

Introduction
There are the formulas and computer programmes
described in literature permitting to calculate longitudinal and angular welding distortions [1, 2]. These formulas do not take into consideration internal stresses
(they change for each steel batch and steel section).
In spite of these mathematical restrictions, due to descriptive methods and automatic information processing
by human beings (without the use of conscience), it is
Inż. Maciej Kiełczyński – Lorex, Gdańsk,
inż. Mateusz Skarpetowski – Techspaw, Wroclaw,
mgr inż. Ryszard Jastrzębski – Instytut Łączenia
Metali, Kraków, inż. Jarosław Przytuła – SKM
Złotow, inż. Ryszard Santor – Kobax, NIemcy.

possible to produce precise welded elements of gas
and steam turbines, as well as cement mills. Sometimes a ship could only be saved from breaking up for
scrap (due to excess welding distortions) by employing ship forgemen specialised in such processing.

Fig. 1. Strength curves
of traditional and finegrained steels depending on temperature [6]
Rys. 1. Krzywe wytrzymałości stali tradycyjnych i drobnoziarnistych
w zależności od temperatury [6]
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A similar theory results useful in straightening shafts and
crane beams and in putting devices back to operation.
Perhaps there are physicists who would convert
descriptive knowledge into hierarchical and mathematical knowledge.

Influence of internal stresses
on strength
Plastic working (rolling, forging, bending, roll forming), thermal processes (welding, thermal cutting,
annealing), metallurgical changes (transformation of
austenite into ferrite, hardening) leave internal forces
in the material at macro level, at grain level and at crystal structure level.
Influence of these stresses on the strength depends
on the type of steel and the type of load. In case of
steel S350 (with a clear yield point) in the initial stage
internal forces are added to external loads and when
the yield point is exceeded, internal stresses disappear
and do not influence the strength any more (fig. 1) [5].
Therefore, devices which have to be approved
by the Office of Technical Inspection have to undergo
water-pressure tests and load tests of overhead cranes
and bridges in order to exceed the yield point and
remove the impact of internal stresses on the strength
of the construction.
In case of fine-grained high-strength steels, internal
stresses are constantly added to external loads and
influence the strength. The distribution of stresses on
the cross-section of steel is equally important. Surface
stresses reduce the fatigue strength and corrosion
resistance and stress corrosion cracking of acid resistant
steel to a great extent. Therefore, constructions loaded
dynamically need to undergo shot blasting instead of sand
blasting in order to introduce to the surface compressive
stresses of the opposite sign to the stresses discussed
above.
In case of acid resistant steel, the surface needs
to undergo shot blasting by means of glass globules
because a contact of this type of steel with black
steel (globules, welding hammers, wire brushes)
causes electrochemical corrosion. Stress cracking may
also appear in case of black steels if the flow of medium
with hydrogen sulphide is too intense. For instance,
a rudder and a screw propeller insufficiently stressrelieved will quickly suffer stress cracking. As far as the
influence of internal stresses on the resistance of welds
is concerned, cracking is mainly caused by stresses
related to structural changes (at grain level). Stresses
of this type can be easily eliminated through vibrations.
However, vibrations do not eliminate stresses on a
global scale resulting from the upset of areas adjacent
to welds. For the same reason, power industry uses
modern steels whose temperature of transformation of
austenite into ferrite is much lower than the temperature
of heating for welding. It prevents cracking during
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Fig. 2. Mechanism of formation and constraint of the welding stresses zone [6]
Rys. 2. Mechanizm powstawania i ograniczania strefy naprężeń spawalniczych [6]

breaks in welding (provided that heating mats constantly
maintain the heating temperature). The strength
of welds is not influenced by rolling distorions but as a
result of the processes which led to these stresses, due
to a decrease of distortion margin, plastic distortions
accompanying welding may cause cracking. A typical
example of mistakes in design were cracks in bended
truss members in a greenhouse in the Netherlands
and cracking of truss pipes in the roof of the Ostrowiec
steelworks caused by a build-up of plastic distoration of
the welding thermal cycle and the plastic working of nonnormalised materials (R35 instead of K10). Therefore, [1]
we assume the distance between welds and the distance
of welds from the beginning of the elbow arc to be
150 mm, and the distance between the welds of rigid
bridge and ship structures to be 300 mm (to prevent a
build-up of plastic distorations and their concentration
on a solidifying weld). In case of austenitic-ferritic duplex
steels used in installations resistant to the effect of
chlorides, internal distorations may change the structure
of steel (ferrite content).

Welding stresses and distortions
During welding, the zone adjacent to the weld
having the temperature of more than 600°C is subject
to plastic distortions (upset). When it is cooled, a stress
equal to the yield point occurs in this zone (fig. 2).
If a sheet is heated or extended in the weld point (by
means of actuators or by an initial bending of
a beam) no difference will be noted between the
weld elongation and initial sheet elongation in areas
with a lower temperature. Plastic distortions will not
take place and it will cause a decrease of the stress
zone width. If the initial extension is too big, the area
heated to the temperature above 600°C instead of
upsetting will lengthen and the stress sign will change
from plus to minus.
In case of thick materials, it is possible to determine
the beam sag based on the equilibrium of forces and
moments. Nevertheless, it is worth noticing that in the
place where the second weld is deposited (on the other
side of the neutral axis), tensile stresses are introduced
and the width of the welding stresses zone will be

much smaller than in case of the first weld. In the same
manner, the biggest distortion will be caused by the
root bead, whereas the filling bead and the face of weld
will influence distortions caused by welding stresses to
a much smaller extent. In case of thin sheets e.g. a car
body sheet, welding stresses can cause a buckling in
the structure caused by sheet compression. In order
to prevent it, martensite filler material is used in car
industry, due to which as a result of phase changes,
the weld lengthens and the stresses accumulated in
it are subtracted from the stresses in the area around
the weld, which is heated to the temperature above
600°C. It results from the fact that the volume of the
created low-carbon martensite is bigger than the volume
of austenite (C content: 0,02%). In case of thin austenitic
sheets, in order to prevent buckling during welding,
the weld is cooled by means of dry ice (micro carbondioxide extinguisher) [3]. The Welding Institute (TWI)
developed theoretical basis of this technology.

Removing welding stresses
The only way to remove welding stresses is to
provoke local plastic distortions. It can be done by
means of a water-pressure test or construction test
loads. A separate issue is the dimensional stability of a
construction related to stresses at grain level (allotropic
change), occurring both in machine body casts and
in the welded constructions. A long time ago, such
elements used to be put aside for 5 years and after
that period they underwent machining. If during such
a process a layer of metal is cut, the internal force
equilibrium is changed causing distortions and making
the dimensional precision impossible to obtain. It can be
prevented by subjecting the construction to vibrations
in resonance. Another way to remove stresses results
from the fact that at the temperature of about 600°C
occur plastic distortions instead of elastric distortionss.
During annealing at this temperature elastric distortionss
change into plastic distortions and it leads to the removal
of internal stresses.
However, in case of annealing one has to pay attention
to the so called temper brittleness, and to prevent a
material which undergoes such a process from ageing,

Fig. 3. Selection of
a welding step based
on the graph of strains depending on the
length of weld [6]
Rys. 3. Dobór kroku
z spawania na podstawie wykresu odkształceń w zależności od
długości spoiny [6]

because it will lead to a stress-relief fracture or a loss
of plasticity of the material; atomic nitrogen + plastic
distortions + temperatute = brittle nitrides (steel as brittle
as glass).
Stresses can also be removed by means of a
welding technique through provoking plastic distortions
by blocking transverse distortions as a result of
“clamping” or depositing the root bead using a backstep welding.
While depositing the root bead using a back-step
sequence (fig. 3) on the short arm of the shrinking
force, the moment M1 of transverse weld shrinkage
action is small; it leads to a plastic distortions of the
weld and a significant reduction of welding stresses
and distortions on a macro scale.

Preventing transverse
and angular distortions
Transverse distortions are very important in
large-size constructions and in repair of overrigid
constructions. These strains may cause fractures.
Therefore, we assume that the welding sequence has
to permit to eliminate these distortions and to prevent
the plastic distortions margin of the filler to exceed.
Angular distortions are related to transverse
distortions and result from the difference in the weld
shrinkage width around the weld face and the root.
The simplest way to reduce these strains is to change
the way of bevelling into asymmetric X or to reduce the
bevelling angle, to enlarge the gap (in order to obtain
the penetration angle of 60º) and to use a ceramic
washer. Another way to avoid angular distortions is
surfacing by welding. Then, only one bead causes
transverse shrinkage, whereas others shrink freely
thickness-wise. One advantage of this method is
that the material below the closing bead is in a cast
state, therefore sulphides are not flat but round,
which prevents cold and lamellar cracks. Another
advantage of this type of welding is maintaining fine
grains which is very beneficial in case of fine-grained
super-strength steels. However, one has to bear in
mind that the number of beads cannot be unlimited
because each bead brings an additional lot of atomic
hydrogen. Then, the weld crack is not caused by grain
growth but by a large amount of crystalline (active)
hydrogen.
The technology used in welding bridges should
comply with some rules. Butt welds of the thickest
elements are done as first, then of thinner elements,
and at the end fillet welds are done together with
bracings, starting from the axis outwards (along the
length, width and gauge). It results from the fact that
the thickest elements, situated farthest from the neutral
axis deform the construction most. Transverse weld
distortions have to be eliminated by avoiding their
concentration on the weld. In order to achieve that,
the construction cannot be over-rigid by means of ribs
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Fig. 5. Reduction of strains in welded box structures of a cement
pump extension arm: a) heating cycle, b) cooling cycle [6]
Rys. 5. Minimalizacja odkształceń spawanych konstrukcji skrzynkowych wysięgnika pompy do betonu: a) faza nagrzewania, b) faza
chłodzenia [6]
Fig. 4. Welding technology applied in the bridge in Koszyce (on the
Vistula River)
Rys. 4. Technologia spawania mostu w Koszycach (na Wiśle)

or fillet welds. Very often in bridge constructions, due
to the fact that the sheet gauge is limited to 40 mm, a
girder flange has to consist of 3 plates joined by fillet
welds (fig. 4).
Transverse shrinkage of 8 mm and inappropriate
welding may lead to exceeding the distortion and crack
margin. Therefore, the distance between welds should
equal 300 mm (a conditions of eliminating transverse
distortions), and the welds adjacent to butt welds should
be left unwelded at the distance of 300 mm. Therefore,
600 mm and 1200 mm inserts should be applied. First,
flanges are welded, then webs, incomplete welds joining
the flange with the web and finally plates, moving from
the axis outwards. A different welding sequence, e.g.
starting with fillet welds and then proceeding to butt
welds, may cause cracking.
In order to avoid cracking during repairs, as shown
in figure 4, cascade welding should be applied (50
mm); depositing 3 beads at once. It will cause the
heat treatment of the welds and a greater possibility
of the shrinkage force transfer during the austenite
change. Surfacing by welding should be applied; this
would allow a free shrinkage of the majority of weld.
This method is also applied in welding blast furnace
or cement kiln shells.

Preventing longitudinal
distortions
With a comparatively small relative distortion,
a dimensional distortion of a structure will always be
the biggest along the weld. Bridges or oil reservoirs
constructors learnt that after depositing all welds, the
bridge would be too short and would not settle on
bearings, or they would be one rolled plate short for the
construction of a reservoir of given dimensions (in the
past it could be considered an act of sabotage).
During welding a beam, the weld stretches the
structure and then contracts it, due to that the beam sag
arrow changes from negative to positive. Since during
welding it is possible to control the distortions only during
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Fig. 6. Sequence of cutting a sheet into strips, and strain reduction
rules [6]
Rys. 6. Kolejność cięcia blachy na pasy i zasady minimalizacji odkształceń [6]

heating and we have to infer what they will be like after
cooling, in order to determine the welding technology, it
is necessary to establish a relation between distortions
after cooling and distortions during heating (fig. 5).
Based on that, we can precisely determine the
length of the weld section after which welding should
be interrupted (a step in welding). Of course one has
to keep in mind that in the cross-section of the sheet
rolling stresses change and the strips cut from different
parts of the sheet will undergo a deformation during
welding and thermal cutting in a different manner.
Before a sheet is sent to production in a shipyard, it
undergoes rolling whose aim is to unify the internal
stresses. Therefore, the elements of the strip need
to be cut from places which were located in the same
area during rolling (fig. 6). The direction of rolling also
impacts welding distortions, which is why this direction
has to be marked on the sheets that are being cut, and
on the waste during the production process.
Due to the fact that the welds of closed beams
cannot be deposited simultaneously, and the welds
deposited as first deform the beam more than the welds
deposited as second, a trick deceiving nature has to
be applied, namely the length of the weld sections has
to be selected in a way which would allow to deposit
the section of the second weld on the other side of
the neutral axis when the first weld is in the heating
phase. After this operation, a technological break
can be done. Another way to prevent longitudinal
distortions is to remove the stresses through blocking
transverse distortions and causing plastic distortions
by means of welding devices or using predistortions,
for example by tacking two beams at the ends and
putting a wedge in the middle.

Designing the sequence of cutting,
assembling and welding
Before cutting, sheets have to be placed in the
way they were rolled and the strips always have to be
cut from the same place. We should use the smallest
possible flame which can be used for cutting (it is
possible to hear a sound similar to the sound made by
a train). First, it is necessary to cut off the rolling defects
and introduce initial stresses by cutting 10 mm off the
sheet. Then we cut strips leaving 150 mm sections
uncut at the beginning and at the end of the sheets.
These sections are cut at the end, after cooling.
In case of tee beam joints, in order to prevent
angular distortions, prestrains of a flange have to be
applied by means of roll bending. It permits to use
numerical thermal sheet cutting.
Tacking of a beam should be performed on trestles
in a stop-measuring gear with the use of clamping rings
and wedges. In mass production this process takes
place on expensive professional milled and nitrided
welding benches.
The sequence of depositing welds is shown
in figure 7. A change in weld support permitting
welding in stretching and shrinking state is shown in
figure 7. The value of the moment of force is regulated
by parting the bearings. If the weight of the beam is not
sufficient, additional ballast is used. In order to prevent
torsional buckling of the beam resulting from the
effect of compressive forces of the welds, an
appropriate welding sequence for the first weld layer
has to be applied (fig. 7).
The whole weld has to be divided into sections,
called welding steps (fig. 5). The weld joining the flange
with the web is deposited section by section from
the centre outwards using the back-step sequence
(plastic distortions eliminate local stresses during the
transverse shrinkage on the small arm of the shrinkage
force). In order to prevent the heat of welds placed on
both sides of the web from accumulating and increasing
the distortions, breaks in welding were planned in order
to cool down the beam. Therefore, precise structures
are more laborious and more expensive.
While welding a ship, work of many welders has
to be coordinated, and in order to make sure that the
dimensions are precise, it is very important to determine
the stages and sequence of welding, i.e. developing
the technological welding plans.
A basic element of a ship is the so called section,
for which welding rules are shown in figure 8. As can
be seen, we start welding from the centre of the whole
block and proceed outwards, first along the length, then
width and at the end gauge of the ship’s element. Such
a way of thinking allows to move the welding stresses
outside. On a given level vertical and horizontal welds
are reachad. According to the rule, vertical welds are
deposited first. A vertical weld is divided into three
sections which are deposited using the back-step
sequence. They are deposited on the opposite sides in

Fig. 7. Welding sequence for an I-beam: a) weld depositing sequence, b) welds sequence, c) type of support during depositing singular
welds [6]
Rys. 7. Kolejność spawania belki dwuteowej: a) kolejność układania
spoiny, b) kolejność spoin, c) sposób podparcia podczas wykonania
poszczególnych spoin [6]

Fig. 8. Welding sequence for ship sections: a) vertical welds, b) horizontal welds, c) sequence of moving the axis along the length, width
and height of a section.
Rys. 8. Kolejność spawania sekcji statku: a) spoiny pionowe,
b) spoiny poziome, c) kolejność przesuwania się od osi po długości,
szerokości i wysokości sekcji

order to weld the whole node of intersecting sheets. We
start from the central node and move outwards along
the length and then width, thus welding the whole level.
Then, individual fields (rooms) of horizontal welds
are joined.They are deposited in a manner which
permits to close the rectangles, starting from one corner
and finishing in the opposite one. In a similar way as in
case of vertical welds, the fields are joined starting from
the centre outwards (on the opposite sides) along the
length, width and gauge (fig. 8).
When one level is ready, we move one level below,
and then another level below until the whole structure
is ready.
The next step in welding is to join individual
transverse segments of the hull. It is best shown in
ship elongation, which consists in cutting the hull in
two, drawing its parts aside and putting a new part of
the ship, prepared previously, in the middle. Neglecting
the welding sequence in such an operation performed
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for the first time in the Naval Shipyard Gdynia resulted
in building a ship in the shape of a banana.
In order to correctly perform a ship elongation, it is
necessary to start from welding double sides together
with the bracings. It is started from the thickest
elements, i.e. from the so called keel, after unrolling
the sides, and move to the least rigid elements, that is
to the deck. The elements of the deck are welded at
the end.

Welding sequence and technology
in big investments
In case of tubular constructions of drilling platforms
or the Arena stadium, apart from the dimensional
precision, a complete penetration in the corner of
tubular ramifications of 30° is equally important. From
the technological point of view, it is difficult because a
complete penetration is guaranteed by the bevelling
angle of 60°. In order to obtain it, it is necessary to build
up a tooth which will create the gap angle of 60° in the
penetration point.
The mirror in figure 9 shows that the penetration in
that place can be better than the original longitudinal
weld of the tube. So far, only a few companies in
Poland have approved the technology for such a joint
(the Marine Repair Shipyard of Swinoujscie, FAMI
Bychawa, EKOINZ Pinczow).
Another difficulty constitute the joints of a tube with
a gusset plate requiring a bevelling of ½ V. Such joints
are easily welded in the horizontal position PC. One
bevelling permits penetration in the lower plate and the
heat moving upwards in the liquid allows to fuse the
upper bevelled wall. Welding in the positions PA and
PE causes a lot of difficulty and it is best done with the
use of a covered electrode. In case of a tight deadline
the MAG method should be applied, but the fact that the
nozzle rests on the gap and the electrode stick-out from

Fig. 9. Welding technology
for tubular structures of drilling platforms
Rys. 9. Technologia spawania konstrukcji rurowych
platform wiertniczych
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Fig. 10. Welding technology for the National Stadium
Rys. 10. Technologia spawania Stadionu Narodowego

the current tube is too long (acceptable length is 12
mm, fig. 10) makes it impossible to use a bare wire. Two
options remain, namely a metallic flux-cored wire (used
in root passes) and a rutile flux-cored wire containing a
quick-solidifying powder permitting to obtain penetration
with an electrode stick-out of 30 mm. The problem is
that the initial current and voltage parameters of these
methods are different and even respectable welding
institutes and companies confuse these parameters.
In such cases, seeing to the parameters of technology
testing keeps even experienced welders on drilling
platforms from doing a good quality joint.
A similar thing happens in case of welding
stainless plates shown in figure 10. They require a low
temperature of the weld pool while depositing the root
bead by means of TIG using a short arc and depositing
the filling bead by means of MAG using a quickly melting
flux-cored wire absorbing the fusion heat. Using this
welding method requires learning the techniques 138
and 136 which differ from 135. Some companies with
traditions in the South of Poland try to make it out on
their own but without any success. Correct technology
is shown in figure 10.

Post-welding stress measurement
by means of the Barkhausen effect
Non-destructive methods are used to measure the
state of residual stresses. The most common method is
the X-ray and neutron diffraction method. Ultrasonic and
magnetic methods are less frequent. All these methods
register the changes of chosen physical quantities,
which depend on the crystallographic structure and the
distance between atoms. For some time the magnetic
method, using the polar Barkhausen effect [7, 8], has
been developed and applied in measuring the state
of stresses in welded joints. The idea of measuring
stresses by means of this method is based on comparing
one of the parameters of Barkhausen noise, usually it
refers to the effective values of voltage or the number of
impulses (jumps) measured in the examined area, with
the calibration characteristics describing the functional
relation between the measured parameter and the stress.

Fig. 11. Calibration stand: 1 –
screen; 2 – computer with a built-in Barkhausen signal meter;
3 – extensometric gauge; 4 – scaling device with the fixed piece;
5 – measuring head
Rys. 11. Stanowisko do kalibracji:
1 – monitor 2 – komputer z wbudowanym miernikiem sygnału
Barkhausena; 3 – miernik tensometryczny; 4 – przyrząd do skalowania z zamocowaną próbką;
5 –głowica pomiarowa

Fig. 12. Portable stand for measuring stresses after welding
Rys. 12. Przenośne stanowisko
do badań naprężeń po spawaniu

For measuring the Barkhausen effect we use
equipment consisting of an instrument stalk and a meter
of the intensity of this effect (fig. 11). Results of the
examination of stresses measured after welding of two
plates of low-carbon steel, having the dimensions of 145
x 400 mm and the gauge 2 mm, by means of the Nd:Yag
laser can serve as an example. The first layer was done
with the source of heat having the power of 660 W and
the second with 2,9 kW, with the speed of 20 mm/s.

Fig. 13. Distribution of the stress component σy along the y-axis for
y = 60 mm, 180 mm, 340 mm
Rys. 11. Rozkład składowej naprężeń σy wzdłuż osi y dla
y = 60 mm, 180 mm, 340 mm

Results of the examination of stress distribution
of the component σy (parallel to the axis of the whole
weld) for the whole examined piece in the section
y = 60 mm, 180 mm and 340 mm are presented in
figure 13. The applied magnetic method allows a quick
and cheap control of the effects of both arc and laser
welding, where in case of the latter one a relatively
narrow zone of tensile stress (component parallel to
the axis of the weld) occurs near the weld.

Conclusions
– When designing precisely welded structures
a designer should take into consideration the
distance of welds from the neutral axis.
– In order to reduce strains, a designer should take
into consideration the cutting sequence, location
of the cut part on the sheet, rolling direction, assembling and welding sequence, a way of stress
relieving of the structure and the influence of welding stresses on strength.

– First, butt welds of the thickest elements should
be deposited, then butt welds of thinner elements
and at the end fillet welds and bracings, starting
from the axis outward (along the length, width
and gauge).
– A designer should take into consideration the impact of internal stresses on the static and fatigue
strength.
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