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Charakterystyki sygnałów akustycznych
podczas obciążania wybranych stali
konstrukcyjnych wykorzystywanych
do budowy urządzeń ciśnieniowych
Characteristics of acoustic emission signals generated
during the loading of selected structural steels used
in the construction of pressure equipment
Streszczenie

Abstract

Badania w statycznej próbie rozciągania z równoczesną rejestracją sygnałów akustycznych w materiałach
wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnieniowych,
pozwalają istotnie poszerzyć wiedzę o mechanizmach
zniszczenia. Badania prezentowane w artykule obejmowały zarówno materiały w stanie dostawy, jak i po długim
okresie ich eksploatacji. Celem pracy było poznanie charakterystyk sygnałów emisji akustycznej generowanych
w zakresie sprężystym i plastycznym.
Do badań wykorzystano płaskie próbki z karbem
i bez karbu. Poddawano je próbom według różnych
schematów obciążenia. Pozwoliło to stwierdzić wpływ
degradacji na charakterystyki akustyczne stali 15HM.
W przypadku stali K18 ujawnił się wpływ wielkości ziarna
na otrzymane charakterystyki akustyczne.

Static tensile tests with simultaneous recording of
acoustic signals generated in the material significantly
extend knowledge about the mechanisms of failure. Research conducted in this paper concerned with both the
as supplied material, and after a long period of exposure
to service conditions. The aim of this study was to identify
the characteristics of acoustic emission signals generated
in plastic and elastic range of deformations.
Flat notched and un-notched samples were used in
this study. The samples were subjected to different loadings representative of in-service conditions. The signals indicating degradation of steel 15HM were determined. In the case of steel K18 the influence of grain size
was revealed.

Wstęp
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, powstało
duże zapotrzebowanie na metody umożliwiające monitorowanie procesów zachodzących w materiałach
Radosław Karczewski, Andrzej Zagórski – Politechnika Warszawska, Jan Płowiec, Wojciech
Spychalski – Materials Engineers Group.

pracujących pod długotrwałym działaniem obciążeń,
szczególnie w agresywnych warunkach środowiskowych. Szerokie możliwości w tym zakresie dają badania NDT [1]. Badania te szybko znalazły zastosowanie
w wielu gałęziach przemysłu, a ich rozwój obserwowany jest do dziś.
Jedną z technik badawczych do oceny konstrukcji
inżynierskich jest metoda Emisji Akustycznej (AT) [2].
Podstawową jej zaletą jest możliwość zbadania całego urządzenia bez przerywania jego pracy. Wynikiem
badania jest wskazanie miejsc, w których znajdują
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Materiały do badań
Do badań wytypowano następujące gatunki stali: 15HM (13CrMo4-5 wg EN 10028-2 lub A387 (12)
wg ASTM) oraz K18 (A105 Gr. B / A106 Gr.B-95 wg
ASTM), które są stosowane do budowy urządzeń ciśnieniowych.
Materiał do badań stanowiły wycinki nieeksploatowane oraz eksploatowane. w rurociągach pracujących
w agresywnym środowisku wodoru lub w wysokiej temperaturze. Rurociągi te zostały wyłączone z dalszej
eksploatacji ze względu na wykrycie w nich nieciągłości materiałowych w postaci rozwarstwień lub pęcherzy
wodorowych oraz postępującej degradacji powierzchniowej, jak i wewnętrznej materiału. Warunki pracy rurociągów zebrano w tablicy I.
Próbki wytrzymałościowe z wycinków zostały wycięte w kierunku równoległym do osi rurociągu wg PN-EN 10002-1:2004 (rys. 1). Dodatkowo wykonano w nich nacięcie (karb) w kształcie podwójnej litery „V” – w środkowej części pomiarowej próbki.
W miejscu karbu zostało wytworzone przepęknięcie.
Obecność karbu powoduje lokalny wzrost naprężeń, szczególnie w pobliżu wierzchołków, co ma
wpływ na wzrost maksymalnej energii sygnałów AE,
przy jednoczesnym wzroście ich czasu trwania.
Tablica I. Warunki pracy badanych materiałów
Table I. Work conditions of tested materials
Stal Ciśnienie

4

Temperatura,
°C

Środowisko

Czas pracy
h

K18

13,2
MPa

54

węglowodory, wodór,
siarkowodór, woda,
sole amonowe

50 000

15HM

35 bar

530

węglowodory

160 000
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Rurociąg, z którego pobierano wycinki do badań na
skutek warunków pracy uległ degradacji. W stanie wyjściowym wybrane stale te charakteryzują się strukturą
ferrytyczno-perlityczną. Badania z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej pozwoliły na zobrazowanie mikrostruktury materiałów użytych do badań. Otrzymane obrazy mikrostruktury stali pokazano na rysunku 2.
Próbka ze stali 15HM w stanie po eksploatacji wykazuje cechy degradacji mikrostruktury. Widoczna jest
mikrostruktura ferrytyczna z węglikami powstałymi na
skutek rozpadu perlitu oraz wydzielania węglików na
granicach ziaren. Przemiany te zaszły ze względu na
wysoką temperaturę pracy rurociągu.
Mikrostruktura stali K18 w stanie po eksploatacji
nie wykazuje śladów degradacji. Biorąc pod uwagę niską temperaturę pracy rurociągu, należy uznać, że obserwowana gruboziarnista struktura powstała podczas
wytwarzania elementów rurociągu i jest typowa dla materiału w stanie dostawy.
15HM

K18

Stan wyjściowy

Metodyka badań

Rys. 1. Kształt i wymiary próbek do badania metodą AT: a) z karbem,
b) bez karbu; wymiary w mm
Fig. 1. Shape and dimensions of samples for AT test: a) with notch,
b) without notch; dimensions in mm

Stan po eksploatacji

się potencjalne nieciągłości materiału oraz opis ich aktywności [3]. Zastosowanie odpowiednich procedur pozwala również, na podstawie analizy otrzymanych wyników, dokonać klasyfikacji ujawnionych źródeł akustycznych pod względem zagrożenia, jakie stanowią
dla badanej konstrukcji.
Prawidłowy pomiar sygnałów emisji akustycznej
(AE) wymaga opracowania procedur pomiarowych, indywidualnych dla każdego badanego urządzenia. Procedury te uwzględniają charakter pracy urządzenia
– specyfikę stanu obciążenia, jego budowę, i warunki
pracy. Dodatkowo, charakterystyka akustyczna materiału ma istotny wpływ na prawidłowość pomiaru oraz interpretację uzyskiwanych wyników. Zależna jest ona m.in.
od gatunku materiału, stopnia jego degradacji, wielkości
i ułożenia wady, a także od sposobu obciążania w trakcie badania. Charakterystyki akustyczne materiałów wyznaczane są na podstawie badań laboratoryjnych i stanowią wzorzec do interpretacji wyników pomiarów rzeczywistych obiektów przemysłowych.

Rys. 2. Mikrostruktury badanych materiałów, pow. 200x
Fig. 2. Microstructures of tested materials, magn. 200x

Zastosowane techniki badawcze

Wyniki badań

W celu zbadania charakterystyk sygnałów AE, przeprowadzone zostały badania wytrzymałościowe materiałów z równoczesną rejestracją sygnałów akustycznych. Badania AT w trakcie statycznej próby rozciągania, zostały przeprowadzone na stanowisku badawczym składającym się z aparatury pomiarowej AE
oraz maszyny wytrzymałościowej. W skład aparatury pomiarowej wykorzystywanej w badaniach wchodził: system pomiarowy AMSY-5: M6-2 firmy Vallen
z sześcioma kartami pomiarowymi ASIP-2 do rejestracji i przetwarzania sygnału AE; czujniki: VS150-RIC,
VS160-NS, VS375-M.
Pomiar AT przeprowadzono przez statyczne rozciąganie próbek bez karbu i z karbem do zerwania.
Dodatkowo porównano wykresy rozciągania stali
pod kątem wpływu przebiegu krzywych, na wyniki pomiaru AE.
W pomiarach została użyta statyczna maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z050 pracująca w zakresie siły do 50 kN, z klinowymi uchwytami mechanicznymi do próbek płaskich. Schemat stanowiska badawczego został pokazany na rysunku 3.
Badania AT polegały na scharakteryzowaniu sygnałów akustycznych podczas odkształcania materiału. W tym celu analizie i porównaniu poddano szereg parametrów, takich jak: amplituda, częstotliwość
sygnałów, liczba zliczeń, energia skumulowana,
RMS, czas trwania sygnałów, tempo zliczeń. Parametry te odnoszono zarówno do przyłożonych naprężeń jak i czasu od momentu ich przyłożenia. Stworzono w tym celu wykresy, obrazujące zmiany wartości
wybranych parametrów. Obszerność wykonanej analizy, spowodowała, że w artykule umieszczono tylko
reprezentatywne wykresy.
Z wytypowanych parametrów w trakcie badania
szczególny nacisk skupiono na interpretacji liczby zliczeń przekroczenia poziomu dyskryminacji sygnałów
AE, średniej wartości skutecznej sygnału elektrycznego RMS oraz energii sygnałów AE. Parametry te,
wg autorów, najlepiej pozwoliły zróżnicować materiał pod względem wpływu postępującej degradacji na
charakterystyki akustyczne.

Pomiar AE zarejestrowany podczas
rozciągania próbek ze stali 15HM
Wizualizacja wyników badań AT przy użyciu aplikacji Visual AE™ przedstawiona na rysunku 4, ujawniła zwiększoną aktywność i intensywność sygnałów
AE dla materiału po eksploatacji, w porównaniu ze
stanem wyjściowym. Podczas rozciągania próbek ze
stali 15HM w stanie eksploatowanym występują sygnały AE o wyższej amplitudzie. Ponadto, odnotowano większą aktywność AE w tym stanie manifestowaną przez zwiększoną liczbę zarejestrowanych zliczeń
sygnałów AE.
Charakterystyczne jest również w materiale po
eksploatacji, że dla obu typów próbek, większa liczba sygnałów AE występuje po przekroczeniu granicy plastyczności. Próbki wycięte z materiału w stanie wyjściowym wykazują wyższą intensywność oraz
aktywność, występuje w stanie sprężystym. W zakresie wyraźnej granicy plastyczności oraz odkształceń plastycznych, materiał w stanie wyjściowym cechuje się niewielką intensywnością i aktywnością
akustyczną.
Statyczne rozciąganie próbek z karbem stali w stanie po eksploatacji ujawnia zwiększoną liczbę zdarzeń w zakresie sprężystym. Intensywność ta maleje
po przekroczeniu granicy plastyczności. Do osiągnięcia granicznej wytrzymałości na rozciąganie liczba rejestrowanych sygnałów rośnie nieznacznie. Tuż przed
zerwaniem próbki zarejestrowano nagły skok rejestrowanych sygnałów, którą należy tłumaczyć nagłym rozwojem pęknięcia w próbce.
Próbka bez karbu w próbie rozciągania wykazuje znacznie większą aktywność i intensywność AE
w stanie sprężystym w porównaniu do próbki bez karbu
w tym samym stanie wyjściowym, co może być efektem poddawania próbki z karbem cyklicznym obciążeniom w czasie wytwarzania przedpęknięcia.
Wzrost aktywności akustycznej dla próbki z karbem
jest prawdopodobnie związany z obecnością w materiale w stanie po eksploatacji mikro-uszkodzeń w postaci mikropustek, które poddane naprężeniom, generują znaczną liczbę sygnałów akustycznych.

Tablica II. Wartości średnie wybranych parametrów AE zmierzone
dla próbek ze stali 15HM
Table II. The average value of selected AE parameters measured
for 15HM steel
Próbki bez karbu
Liczba zliczeń
Energia
powyżej progu
eu
dyskryminacji
Rys. 3. Stanowisko badawcze do pomiarów AE podczas statycznej
próby rozciągania
Fig. 3. Station for AE measurement during static tensile test

Próbki z karbem
Liczba zliczeń
powyżej progu
dyskryminacji

Energia
Eu

Stan
wyjściowy

11

27

9

9

Stan po
eksploatacji

48

88

30

38
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Próbki z karbem

Stan po eksploatacji

Stan wyjściowy

Próbki bez karbu

Rys. 4. Amplituda sygnałów AE oraz obciążenie próbki w funkcji czasu podczas statycznej próby rozciągania próbek ze stali 15HM
Fig. 4. AE signals amplitude and load as the time function in the static tensile test of 15HM steel

Na przedstawiony powyżej charakter intensywności i aktywności akustycznej przekładają się wartości
parametrów: zliczeń powyżej progu dyskryminacji oraz
energii sygnałów AE. Dla próbek w stanie po eksploatacji wartości tych parametrów są dużo wyższe niż dla
materiału w stanie wyjściowym, co pokazuje tablica II.

Pomiar AE zarejestrowany podczas
rozciągania próbek ze stali K18
Wyniki dla próbek wykonanych ze stali K18 przedstawiono na rysunku 5 w postaci wykresów amplitudy sygnałów AE w funkcji czasu rejestracji dla próbek
w stanie po eksploatacji oraz w stanie wyjściowym.
Jako miarę intensywności procesów akustycznych zastosowano zatem wielkość amplitudy [4]. Z kolei o aktywności procesu świadczy liczba zarejestrowanych
zdarzeń.
Porównując uzyskane wykresy amplitudy w funkcji
pomiaru dla stali K18, możemy zaobserwować, że sygnały dla próbki eksploatowanej charakteryzują się niższą intensywnością. co po eksploatacji można wytłumaczyć gruboziarnistą strukturą badanego materiału.
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Jednocześnie sygnały zarejestrowane dla próbki w stanie po eksploatacji cechują się większą aktywnością,
co przejawia się ich większą liczbą.
Podobnie jak dla stali 15HM, opisana intensywność i aktywność parametrów AE również odwzorowuje się w przytoczonych parametrach sygnałów AE.
Na niską intensywność sygnałów AE zarejestrowanych podczas rozciągania stali K18 materiału w stanie
po eksploatacji przekłada się adekwatnie niska energia
oraz mała liczba zliczeń powyżej progu dyskryminacji,
co przedstawia tablica III.
Tablica III. Wartości średnie wybranych parametrów AE zmierzone
dla próbek ze stali K18
Table III. The average value of selected AE parameters measured
for K18 steel
Próbki bez karbu
Liczba zliczeń
powyżej progu
dyskryminacji
Stan
wyjściowy
Stan po
eksploatacji

Próbki z karbem

Energia
eu

Liczba zliczeń
powyżej progu
dyskryminacji

Energia
Eu

16

20

61

192

5

5

5

5

Próbki z karbem

Stan po eksploatacji

Stan wyjściowy

Próbki bez karbu

Rys. 5. Amplituda zarejestrowanych sygnałów AE oraz obciążenie próbki w funkcji czasu podczas statycznej próby rozciągania próbek
ze stali K18
Fig. 5. AE signals amplitude and load as the time function in the static tensile test of k18 steel
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Ocena stanu technicznego kołpaków
generatorów na podstawie pomiarów
magnetycznych niestabilności austenitu
dla stali g18h18
Assessment of technical condition of generator rotors
end winding retaining rings based on magnetic
measurements of instability of g18h18 steel austenite
Streszczenie

Abstract

Austenityczne stale są wykorzystywane do wykonania kołpaków wirników generatorów oraz bandaży, a także na bandaże do transformatorów i nakrętki. Takie stale powinny charakteryzować wysoka oporność, przenikalność magnetyczna mniejsza niż 1,3 μr i wysoka wytrzymałość mechaniczna. Te właściwości nie powinny
się także zmieniać pod wpływem obciążenia mechanicznego i cieplnego. Ze względu na nietrwałość austenitu
niklowego, część niklu zastępuje się manganem.
W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności
austenitu chromowo-manganowego w eksploatowanych
kołpakach wirników generatorów. W chwili obecnej ocena przydatności kołpaków do dalszej eksploatacji oparta jest na badaniach ultradźwiękowych. Pomiary magnetyczne polegające na detekcji niestabilności austenitu
w korelacjach mechanicznych i termicznych są alternatywą dla pomiaru tłumienia fali ultradźwiękowej, a ponadto
dają pełniejszy obraz wyeksploatowania kołpaków.

Austenitic (non-magnetic) steels are used in construction of generator rotors retaining rings and bandages as
well as transformers’ bandages and bolts. Such steels
should be characterized by high specific resistance, magnetic permeability less than 1,3 μr and high mechanical
strength. In addition, these properties should not change
due to possible mechanical and thermal load conditions.
Since nickel austenite (γ → α), is not durable, some nickel is exchanged for manganese.
The paper presents results of investigating stability of chromic-manganic austenite of used rotor retaining
rings. At present the assessment of retaining rings, technical condition and their serviceability is conducted by ultrasonic wave attenuation tests. The magnetic measurements based on the detection of the instable austenite,
which in the mechanical and thermal correlations constitute an alternative for the diagnostic testing and moreover
they provide more complete picture of the retaining ring
exploitation.

Wstęp
Stale austenityczne (niemagnetyczne) wykorzystywane są w budowie wirników generatorów w postaci
kołpaków i bandaży oraz w budowie transformatorów
Zbigniew Hilary Żurek – Politechnika Śląska, Gliwice, Stefan Sieradzki, Jan Adamek – Turbocare
Poland S.A.
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w postaci bandaży i sworzni. Stal o powyższych zastosowaniach powinna wyróżniać się dużą opornością właściwą, przenikalnością magnetyczną mniejsza
od 1,3 μr (mniejsza od 1,05 dla stali G18H18). Kołpaki są najbardziej wytężonymi elementami generatorów.
Naprężenia obwodowe w czasie rozruchu wzrastają
do 350 MPa, a przy próbie nadobrotów mogą dochodzić do 550 MPa. Stale kołpaków charakteryzują się
wysoką wytrzymałością mechaniczną, która przy temperaturze 100˚C obniża się nie więcej jak 10%.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia uszkodzenia

Tablica I. Klasyfikacja ryzyka uszkodzeń [5]
Table I. Damage risk classification [5]
Bardzo
wysokie
Wysokie
Średnie
Niskie

UK
UE

Bardzo
niskie

UM
Bardzo
Niskie

Niskie

Średnie Wysokie

Bardzo
wysokie

Znaczenie skutków

Dla stali tej wymaga się niezmienności właściwości magnetycznych podczas obciążeń mechanicznych
i termicznych. Ze względu na nietrwałość austenitu niklowego (γ → α), część niklu zastępuję się manganem.
Kołpaki narażone są na uszkodzenia mechaniczne
-UM, cieplne – UE i korozyjne – UK. Wagę uszkodzeń,
znaczenie skutków oraz prawdopodobieństwo uszkodzenia kołpaków zamieszczono w tablicy I.
Obecnie ocena przydatności kołpaków do dalszej
eksploatacji oparta jest na badaniach nieniszczących
(badania penetracyjne i ultradźwiękowe) oraz pomiarze tłumienia fali ultradźwiękowej po długoletniej eksploatacji kołpaków. Pomiary magnetyczne polegające
na detekcji niestabilności austenitu w korelacjach mechanicznych i termicznych są alternatywą dla badań
pomiaru tłumienia fali ultradźwiękowej a ponadto dają
pełniejszy obraz wyeksploatowania kołpaków (ocena
stanu degradacji materiału).
W artykule przedstawiono badania stabilności austenitu chromowo-manganowego kołpaków po okresie
długoletniej eksploatacji.

Niestabilność austenitu powyższej stali jest na tyle
wysoka, że uwidacznia się po odkształceniu plastycznym. Strukturę stali austenitycznej w przed i po odkształceniu plastycznym zilustrowano na rysunkach
1 i 2. Odkształcenia plastyczne powodują znaczne
przyrosty przenikalności materiału o ok. 0,1 μr. Przyrost ten jest mierzalny dla urządzeń pomiarowych konstruowanych na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Element poddany odkształceniu plastycznemu
zawiera dwadzieścia jeden punktów pomiaru przenikalności magnetycznej. Na rysunku 3 przedstawiono

Rys. 1. Struktura stali X6CrNiTi18-10 przed odkształceniem plastycznym
Fig. 1. X6CrNiTi18-10 steel structure before plastic strain

Badania austenitu
chromowo-niklowego
W stali chromowo-niklowej rozpad austenitu następuje przy ochłodzeniu do temperatury -20ºC. Stosowanie do celów elektrotechnicznych stali austenitycznej chromowo-niklowej uzasadnione jest jedynie jej odpornością na korozję elektrochemiczną. W stali tej, po
zgniocie lub wygrzewaniu, następuje wydzielanie węglików i częściowa przemiana fazy γ→α, zmieniająca
parametry magnetyczne. Trwałość austenitu regulowana jest między innymi dodatkiem tytanu i chromu. Badaniu poddano stal chromowo-niklową o składzie chemicznym podanym w tablicy II.

Rys. 2. Struktura stali X6CrNiTi 18-10 po odkształceniu plastycznym
[2, 4]
Fig. 2. X6CrNiTi18-10 steel structure after plastic strain [2, 4]

Tablica II. Składniki stopowe stali chromowo-niklowej
Table II. Alloying elements of chromium-nickel steel
Skład chemiczny

Ni

Cr

Mn

Mo

Normatywny, %

9-12

Zmierzony, %

9,71

Ti

17-19

≤2

≤0,15

≤0,7

18,04

1,30

0,22

0,30

Rys. 3. Element poddany odkształceniu plastycznemu [2, 4]
Fig. 3. Element subjected to plastic deformation [2, 4]
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Rys. 4. Zmiana przenikalności magnetycznej w części odkształconej plastycznie [2, 4]
Fig. 4. Magnetic permeability change in the plastic deformed element [2, 4]

Rys. 6. Kołpaki wirników generatorów
Fig. 6. Generator rotors cap

Rys. 5. Magnetoskop wykonany na potrzeby grantu własnego
Fig. 5. Magnetoscope made during own research project

Rys. 7. Wycinek kołpaka z zaznaczonymi strefami struktur (b – rys. 8,
a – rys, 9)
Fig. 7. A part of cap with signed structure areas (b – fig. 8, a – fig, 9)

element poddany odkształceniu plastycznemu. Rysunek 4 przedstawia zależności magneto – mechaniczne
zachodzące w badanym materiale.
Pomiar przenikalności magnetycznej przeprowadzono za pomocą urządzenia wyposażonego w punktową kontaktową sondę pomiarową pokazaną na rysunku 5.

przedstawiono w tablicy III.
Stal chromowo – manganową pozyskano z osłony połączeń czołowych uzwojenia wirnika generatora
(kołpaka). Fotografie przykładowych kołpaków wirników generatorów i badany wycinek elementu kołpaka
zamieszczono na rysunkach 6 i 7.
Na rysunkach 8 i 9 pokazano strukturę stali G18H18
z widocznym przyrostem pasm poślizgu na zarysach
ziaren austenitu.

Badania austenitu
chromowo manganowego
Skład chemiczny austenitycznej stali manganowej charakteryzuję się zawartością w ok. 12,5 % Mn
przy zawartości ok. 1,3 % C (stal Hadfielda). Czynnikami powodującymi rozkład austenitu dla tej stali jest powolne chłodzenie i wygrzewanie. Nagrzewanie tej stali zwiększa jej przenikalność magnetyczną, która osiąga maksimum w temperaturze 400ºC. Odkształcenia
plastyczne jak i naprężenia mechaniczne wpływają na
rozpad austenitu, zarówno w stalach manganowych,
manganowo-niklowych jak i niklowych, jednak z różną
intensywnością. Skład chemiczny badanego metalu

Rys. 8. Struktura stali G18H18
w stanie materiału eksploatowanego (do awarii)
Fig. 8. Structure of G18H18 steel
in the material (till damage)

Rys. 9. Struktura stali G18H18
poddanej dodatkowemu zginaniu na zimno
Fig. 9. Structure of G18H18 subjected to additional cold bending

Tablica III. Skład chemiczny stali G18H18 wg danych producenta
Table III. Chemical composition of G18H18 steel acc. to producer data
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Skład chemiczny

C

Si

Cr

Mn

P

S

N

%

Max 0,12

Max 0,80

17,5÷20,0

17,5÷20,0

Max 0,05

Max 0,015

Min 0,5
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Próbki do badań
Do badań przygotowano próbki płaskie o przewężeniu klepsydrycznym oraz próbki cylindryczne o kształcie klepsydrycznym jak pokazano na rysunkach 10 i 11.
Próbki poddano obciążeniom zmęczeniowym
w temperaturze otoczenia 21oC. Cykle zmęczeniowe
realizowano z ustalonym krokiem obciążenia i liczbą
cykli. Oddzielną grupę próbek poddano rozciąganiu
w celu uzyskania określonych odkształceń wzdłużnych
lub zerwania. Fotografie próbek po obciążeniach zmęczeniowych zamieszczono na rysunku 12.
Numery próbek, wartości obciążeń mechanicznych
oraz liczbę cykli i odkształcenia podano w tablicy IV.

Tablica IV. Charakterystyka wprowadzonych obciążeń mechanicznych
Table IV. Characteristic of mechanical loads
Próbka
P1
P2
P3
P5
D5
D6
K1
K2
K3
K4
K5

Amplituda
MPa

Liczba
cykli

500
400
400
400
Rm 1190
Rm 1207
300

30 720
350 000
320 000
300 000

600
750
500

Odkształcenie
%

Stan
zerwana

*
*
*
19,7
19,6
684 773
*
próbka testowa
80 246
*
20 828
*
252 904
*

zerwana
zerwana
zerwana
zerwana

Próbki płaskie oznaczono literą P, cylindryczne literą K, a próbki
rozciągane literą D.

Pomiar wpływu odkształceń
plastycznych i zmęczeniowych
na przenikalność materiału
Rys. 10. Kształt i wymiary próbki płaskiej
Fig. 10. Shape and dimensions of flat sample

Rys. 11. Kształt i wymiary próbki klepsydrycznej
Fig. 11. Shape and dimensions of cylindrical sample

Rys. 12. Przykłady próbek płaskich i okrągłych poddanych obciążeniom zmęczeniowym
Fig. 12. Examples of flat and cylindrical samples after fatigue
strength test

W przypadku stali chromowo niklowej powierzchnię wygięcia (rys. 3) pomierzono prototypowym urządzeniem pomiarowym, wykonanym w ramach realizacji grantu własnego. Przyrząd ten umożliwia pomiar zmian przenikalności magnetycznej z rozdzielczością 10-3 µr.
Przyrząd profesjonalny firmy Foerster, umożliwiający natomiast pomiar z rozdzielczością do 10-5 µr,

Tablica V. Wyniki pomiaru przenikalności magnetycznej
Table V. Magnetic permeability measurements results
Próbka
pomiar Δµ x10-6

odcinek
skrajny 1

odcinek
środkowy

P1

310

P2

350

P3

860

P5

820

D5

410

D6

560

odcinek
skrajny 2

przełom

przełom

K1

160

160

K2

240

240

K3

260

260

K4

200

200
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Tablica VI. Wyniki pomiaru indukcji magnetycznej
Table VI. Magnetic induction maesurments results
Próbka
pomiar B, µT

odcinek
skrajny 1

odcinek
środkowy

odcinek
skrajny 2

P1
P2
P3
P5
D5
D6

1,51
1,22
1,32
1,27
2,03
1,85
dla przełomu
1,81
1,41
0,32
0,71

2,33
2,51
2,51
2,54
2,81
2,57

1,51
1,62
1,58
1,44
1,67
2,07
dla przełomu
1,67
1,84
0,11
0,41

K1
K2
K3
K4

Podsumowanie
Pomiary niskich pól magnetycznych oraz przenikalności początkowej elementu nowego i eksploatowanego ze stali paramagnetycznych są jedną z metod wykorzystywanych w badaniach procesu wyeksploatowania (łopatki turbin lotniczych).
Sposobu badań oraz stosowanej aparatury nie
ujawnia się w literaturze. Wyniki badań przedstawione w opracowaniu potwierdzają możliwość wykorzystywania magnetyzmu w ocenie degradacji materiału [1÷4]. Badania muszą być poprzedzone dokładną analizą zmian parametrów fizycznych materiału od obciążeń eksploatacyjnych mechanicznych
i termicznych. Metoda wymaga specjalnie ekranowanych stanowisk badawczych lub uwolnienia strefy badań od elementów magnetycznych. Pomiary
pola magnetycznego muszą uwzględniać kierunek
pola ziemskiego. Pomiary przenikalności magnetycznej takiego warunku nie wymagają. Wyniki badań przedstawione w pracy mają charakter unikalny.
Badania są kontynuowane w ramach grantu.

zastosowano ze względu na stabilność strukturalną
stali chromowo – manganowej.
Wyniki pomiarów zamieszczono w poniższych tablicach V i VI.
Wyznaczano przyrost przenikalności magnetycznej
po zetknięciu sondy z powierzchnią próbki w stosunku do przenikalności powietrza w pobliżu próbki. W pomiarach zachowano stałe ułożenie próbek i sąsiedztwo
instalacji ferromagnetycznych.
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Ocena stanu trójnika rurociągu
pary świeżej ze stali 13hmf
metodą emisji magnetoakustycznej
Assessment of state of steam pipe t-joint made of 13hmf
grade steel using magnetoacoustic emission effect
Streszczenie

Abstract

Zbadano trójnik w rurociągu pary świeżej ze stali
13HM o czasie eksploatacji ok. 66 000 h. Mierzono: natężenie emisji magneto akustycznej (EMA), twardość HV,
współczynnik tłumienia fal ultradźwiękowych (dB/mm).
W przypadku badania EMA do magnesowania użyto grubościenny elektromagnes jarzmowy o adaptowanych ramionach a sygnał napięciowy z szerokopasmowej sondy był filtrowany w celu eliminacji zakłóceń przemysłowych. Porównawcza analiza tych trzech wielkości fizycznych umożliwiła identyfikację obszarów o mniejszym lub
większym stopniu zdegradowania mikrostruktury. Wykazano, że odcinki łączników w trójnikach o mniejszej grubości ścianki mogą być bardziej zdegradowane od odcinków o większej grubości ścianki. Te wyniki świadczą o dużym potencjale diagnostycznym opracowywanej metody badania zmian w mikrostrukturze rurociągów
pary świeżej wykonanej ze stali 13HMF.

The study focused on a part of the steam pipe (T – joint) in a power plant boiler made of 13HMF grade steel (in
service over 66 000 hours) with magneto-acoustic emission (MAE). Two complementary techniques - the hardness measurement (HV) and ultrasound attenuation coefficient analysis (dB/mm) have also been applied. The
MAE signal was detected by large band sensor when
thick pole electromagnet (adapted to pipe curvature) and
appropriate filtering of acoustic had been applied. Comparative analysis of those three quantities allowed detection of the areas with different level of microstructural damage. It was revealed that parts of the joint made of lower
thickness wall pipe are more creep-damaged than parts
with higher thickness of the wall. These results demonstrate the high potential of the proposed technique of assessment of creep damage of power plant steam tubes
made of 13HMF grade steel.

Wstęp
Proces degradacji, jakiemu ulegają elementy konstrukcji w warunkach zmiennych naprężeń i wysokiej temperatury pogarsza znacząco właściwości mechaniczne tych stali, aż do wystąpienia makroskopowych uszkodzeń [1]. Złożoność problemów technicznych występujących w sferze diagnostyki urządzeń
energetycznych, a jednocześnie dążenie do podwyższenia dokładności prognozowania trwałości resztkowej są powodem ciągłego rozwoju nowych metod
diagnozowania stanu materiału [2, 3]. Nieniszcząca
Bolesław Augustyniak, Leszek Piotrowski, Marek
Chmielewski – Politechnika Gdańska.

ocena stopnia utraty właściwości wytrzymałościowych
stali w przemyśle energetycznym jest zadaniem ogromnie ważnym i nadal nierozwiązanym w skali gospodarki
światowej. W energetyce krajowej występuje problem
diagnozowania i wymiany elementów instalacji energetycznych wykonanych głównie ze stali ferromagnetycznych (10H2M, 15HM i 13HMF) a eksploatowanych
dłużej niż 100 000 h. Wynika stąd zasadność podejmowania intensywnych wysiłków na rzecz rozwoju metod badań nieniszczących służących do diagnozowania właśnie takich gatunków stali. Zasadne jest zastosowanie dla nieniszczącego diagnozowania zmian mikrostruktury eksploatowanych stali przynajmniej dwóch
komplementarnych technik: techniki magnetycznej
wykorzystującej właściwości ferromagnetyczne tej stali
(a w szczególności zjawisko emisji magneto-akustycznej) oraz technikę ultradźwiękową.
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W Politechnice Gdańskiej prowadzone są od szeregu lat badania nad wykorzystaniem efektów magnetosprężystych, a w szczególności emisji magnetoakustycznej, do diagnozowania stanu mikrostruktury eksploatowanych stali ferromagnetycznych. Dotychczasowe wyniki tych badań dla stali ferrytyczno-perlitycznych i perlityczno-bainicznych (typu 15HM i 10H2M)
wskazują jednoznacznie na to, że metoda bazująca na
efekcie emisji magnetoakustycznej (EMA) charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami użytecznymi dla potrzeb badań nieniszczących [4]. Szczególnie
korzystny jest fakt, że natężenie EMA okazuje się być
dla tych stali monotoniczną i znacząco malejącą funkcją stopnia degradacji już na wczesnym etapie procesu degradacji (przed wystąpieniem uszkodzeń mikrostruktury). Badania testowe wykonane na cienkościennych elementach konstrukcyjnych (przegrzewacze
pary), dawały relatywnie silne sygnały EMA [5÷8]. Elementy grubościenne (takie jak np. elementy rurociągu
pary świeżej) stanowią dużo większe wyzwanie z metrologicznego punktu widzenia. Składają się na to trzy
podstawowe problemy ‘techniczne’: konieczność dostatecznie silnego magnesowaniem tego typu elementów, osłabienie sygnału EMA w grubościennych i długich elementach oraz hałasy akustyczne o naturze mechanicznej generowane się w rurociągu w trakcie remontów bloków energetycznych.
W niniejszym artykule przedstawione są wyniki badań za pomocą techniki EMA trójnika rurociągu pary
świeżej wykonanej ze stali 13HMF. Wykonano także badania komplementarne polegające na pomiarze
w wybranych obszarach trójnika współczynnika tłumienia ultradźwięków, twardości i mikrostruktury mikroskopem świetlnym.

Układy pomiarowe
Pomiar EMA
Układy do magnesowania i detekcji właściwości
magneto-akustycznych zostały wykonane na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG. Rysunek 1 przedstawia układ do magnesowania oraz detekcji sygnału EMA w trakcie pomiarów. Składa się on
z elektromagnesu (E), szerokopasmowego przetwornika ultradźwiękowego (s), przedwzmacniacza (pw)
oraz (niewidocznego na zdjęciu) analogowego układu
wzmacniającego (wykorzystano układy z filtrem górnoprzepustowym oraz bez filtra). Szczególnie istotne
okazało się zastosowanie elektromagnesu o dużej powierzchni przekroju rdzenia zapewniającego względnie
silne namagnesowanie dużego obszaru rury. Zastosowano przetwornik ultradźwiękowy szerokopasmowy
typu WD firmy Physical Acoustic Corporation. Wzmocniony sygnał napięciowy U z przetwornika ultradźwiękowego podawany był na przetwornik analogowo-cyfrowy (12 bitów) i rejestrowany z dużą rozdzielczością dla
jednego półokresu magnesowania z wykorzystaniem
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Rys. 1. Układ pomiarowy podczas pracy na rurociągu pary
świeżej
Fig. 1. Working meter circuit
on the fresh steam pipeline

Rys. 2. Komputer stosowany w
trakcie pomiarów
Fig. 2. Komputer used in the measurements

przenośnego komputera przystosowanego do badań
w warunkach przemysłowych (rys. 2). Analizę zarejestrowanego sygnału napięciowego przeprowadzano „on-line” korzystając z oprogramowania stworzonego przy wykorzystaniu pakietu LabVIEW 8.0. Analiza
polegała na cyfrowej filtracji z wykorzystaniem techniki FFT (szybka transformata Fouriera) oraz wyznaczaniu chwilowego napięcia skutecznego Ua (sygnał rms).
Wyniki tej analizy są także rejestrowane.

Badania ultradźwiękowe
i twardości oraz mikrostruktury
Badania komplementarne wobec metody EMA wykonane zostały przez Laboratorium Badań Materiałowych ME Groupe z Warszawy. Badania te polegały głównie na pomiarze współczynnika tłumienia fal
ultradźwiękowych (dla częstotliwości 2, 4 i 15 MHz).
Mierzono także twardości (za pomocą twardościomierza Krautkramer MIC-10) i wykonywano analizę mikrostruktur mikroskopem przenośnym (Instrukcja badawcza Nr 02 do procedury Nr P05 „Mikroskopia Świetlna
Metoda przenośna – PMS” – IB02).

Informacja o badanym trójniku
Na rysunku 3 pokazano schemat trójnika w rurociągu pary świeżej. Czas eksploatacji tego trójnika to
ok. 66 000 h. Zaznaczono na nim obszary badań EMA
i UT (punkty 1÷8) oraz pięć spoin. Linie przerywane
to spoiny konstrukcyjne trójnika a linia ciągłe oznaczają spoiny montażowe trójnika z resztą rurociągu.

Rys. 3. Schemat trójnika pary świeżej
Fig. 3. Fresh steam three-way pipe

Należy zaznaczyć, że punkty 1 i 2 oraz 3 i 4 dotyczą
dwóch łączników. Przed przyspawaniem do korpusu
trójnika zostały one przetoczone na wymagane wymiary. Charakterystyczna dla nich jest zmiana zewnętrznej
średnicy. Okrągła kula trójnika wraz z szyją jest monoblokiem i ten element został wykonany metodą kucia.
Punkt 5 leży na szyi korpusu. Punkty 7 i 8 leżą na fragmentach rurociągu dospawanych do trójnika.

Podstawą dla uzyskania zadowalających wyników
pomiaru EMA w przypadku elementów grubościennych
było wyeliminowanie zakłóceń w sygnale EMA.
Opracowując technikę badania EMA elementów
grubościennych stwierdzono, że rejestrowane przez
głowicę szerokopasmową zakłócenia akustyczne występujące w rurociągu grubościennym w kotle charakteryzują się wystarczająco różnym widmem częstotliwości od widma sygnału EMA. Dzięki temu mogą być
wyeliminowane poprzez stosowanie filtrów analogowych lub też przez obróbkę cyfrową zarejestrowanego
pełnego sygnału napięciowego. Należy podkreślić, że
opracowane z wykorzystaniem pakietu LabVIEW procedury filtracji i analizy sygnału umożliwiły skuteczną
detekcję sygnału EMA oraz szybką ocenę stanu rurociągu w trakcie wykonywania badania EMA.
Przedstawione wyniki pomiaru EMA uzyskano stosując odpowiednią filtrację. Wykresy zmierzonego
chwilowego poziomu napięcia EMA są pokazane na

rysunku 4. Są to fragmenty pętli histerezy zarejestrowane dla wzrastających wartości prądu zasilającego
elektromagnes jarzmowy. Szerokie maksimum w natężeniu EMA jest skutkiem złożonego rozkładu czasowo
przestrzennego indukcji magnetycznej wewnątrz grubościennego elementu na skutek generacji prądów wirowych. Rejestrowany sygnał jest efektem sumowania
fal akustycznych EMA emitowanych z obszarów o różnym stanie magnesowania [9, 10]. Analizę porównawczą natężenia EMA ułatwia zestawienie całek z wykresów wartości chwilowych natężenia EMA (rys. 4). Całki
te pokazane są na rysunku 5. Jak widać, poziomy sygnału EMA różnią się dość znacznie. Największe natężenie EMA stwierdzono dla punktów 1, 3 i 5, a najmniejsze dla punktu 7. Natężenie EMA jest relatywnie
niskie także dla punktów 5 i 8.
Wyniki ultradźwiękowego pomiaru grubości przedstawiono na rysunku 6. Widać, że grubość ścianki wstawek zmienia się od ok. 72 mm (punkty 1 i 3)
do 52 mm (punkty 2 i 4). Dla pozostałych badanych obszarów grubość ścianki jest też bliska wartości 50 mm.
Wyniki pomiaru twardości przedstawiono na rysunku 7. Widać znaczące różnice wartości twardości pomiędzy wstawkami trójnika (poziom ok. 175 HV) a szyją (punkt 5) i zewnętrznymi elementami dospawanymi
do trójnika (punkty 7 i 8).
Tłumienie ultradźwięków okazało się być także różne dla poszczególnych fragmentów trójnika. Z wyników pokazanych na rysunku 7 wynika, że tłumienie dla punktów 1 oraz 3 (grubsza ścianka) jest systematycznie mniejsze od tłumienia dla punktów 2 i 4

Rys. 4. Natężenie emisji EMA w obszarach zaznaczonych na trójniku
Fig. 4. MAE signal intensity in marked areas on the three-way pipe

Rys. 6. Grubość elementu wyznaczona za pomocą UT
Fig. 6. Wall of pipe thickness measured using ultrasounds

Rys. 5. Całki z natężenia EMA w obszarach zaznaczonych na trójniku
Fig. 5. MAE signal integral intensity in marked areas on the three-way pipe

Rys. 7. Twardość HV w obszarach zaznaczonych na trójniku
Fig. 7. HV hardness in the marked areas on the three-way pipe

Wyniki badań
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(cieńsza ścianka). W punkcie 5 tłumienie jest relatywnie wysokie.
Ważnym w analizie danych momentem jest zestawienie wyników pomiaru EMA (całki) z wartościami
twardości HV i współczynnikiem tłumienia. Takie zestawienie przedstawiono w postaci wykresu trójwymiarowego na rysunku 9. Wyróżnić należy najpierw punkty 3 i 1 – o dużym poziome EMA i względnie wysokiej
twardości HV. Zgodnie z przyjęta koncepcją o charakterze zmian natężenia EMA w procesie degradacji należy przypuszczać, że te fragmenty łącznika nie uległy
jeszcze degradacji. Punkty 4 i 2 – leżące w strefie cieńszej ścianki łącznika cechują się dużo niższym poziomem EMA w porównaniu z obszarami 1 i 3, a więc należy cieńsze fragmenty łącznika ocenić jako relatywnie bardziej zdegradowane niż te należące do strefy
o grubszej ściance. Obszar dla punktu 5 (szyja trójnika) charakteryzuje się wysokim poziomem EMA ale relatywnie niską twardością. Współczynniki tłumienia dla
wszystkich punktów położonych na trójniku mają podobną wartość. Stwierdzona dla punktu 5 różnica w poziomie twardości przy tym samym poziomie EMA i tłumienia może wynikać z mikrostruktury materiału łączników i korpusu trójnika. To zostało potwierdzone badaniami metalograficznymi. Za pomocą mikroskopu

świetlnego zbadano obrazy mikrostruktury w punkcie 1 i punkcie 5. W przypadku łącznika stwierdzono
strukturę ferrytyczno-bainityczną (ziarno o średnicy
D = 40 mm ± 10 mm). W punkcie 5 występowały bardzo
duże ziarna ferrytu (D = 150 ± 10 mm) z udziałem fazy
zapewne perlitycznej. Duże ziarno ferrytu sprawia, że
zwiększa się poziom emisji EMA a faza perlityczna jest
przyczyną mniejszej twardości tej części trójnika. Punkty 7 i 8 należą do obszaru ‘odrębnego’ w sensie struktury rurociągu a zapewne i mikrostruktury. W przypadku
punktu 7, widoczne na rysunku 9 cechy – niski poziom
EMA , niski poziom HV oraz wysoki poziom tłumienia,
sugerują zakwalifikowanie tego fragmentu do grupy materiałów relatywnie najbardziej zdegradowanych. Punkt
8 – charakteryzuje się wysokim poziomem EMA, dużą
twardością i małym tłumieniem fal ultradźwiękowych. Na
tej podstawie można i należy ten obszar zaliczyć do materiału mniej zdegradowanego niż materiał w obszarze
punktu 7. Należy dodać, że odcinki rur dospawane do
obu łączników maję tę samą grubość ścianki. Tym samym różnice w poziomie twardości jaki i współczynnika
tłumienia muszą wynikać z różnic w mikrostrukturze obu
dospawanych rur. Należy też przypuszczać, że te zmiany są rezultatem eksploatacji, a nie wynikają z różnic w
mikrostrukturze w stanie dostawy.

Rys. 8. Tłumienie UT w obszarach na trójniku zmierzone dla częstości 2 i 4 MHz
Fig. 8. Ultrasound attenuation in the marked areas on the three-way
pipe for 2 i 4 MHz frequency

Rys. 9. Wartości EMA w funkcji twardości (HV) i tłumienia (dB/mm)
Fig. 9. MAE values in the function of hardness (HV) and attenuation
(dB/mm)

Podsumowanie
Zbadano trójnik w rurociągu pary świeżej. Mierzono: natężenie emisji magneto akustycznej, twardość,
współczynnik tłumienia fal ultradźwiękowych. Porównawcza analiza tych trzech wielkości fizycznych umożliwiła identyfikację obszarów o mniejszym lub większym stopniu zdegradowania mikrostruktury. Wykazano, że odcinki łączników w trójnikach o mniejszej
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grubości ścianki mogą być bardziej zdegradowane od
odcinków o większej grubości ścianki. Te wyniki świadczą o dużym potencjale diagnostycznym opracowywanej metody badania zmian w mikrostrukturze rurociągów pary świeżej wykonanej ze stali 13HMF.
Niniejsze badania były finansowane z programu badawczego KBN
Nr 1133/T08/2005/29
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Zbigniew Ranachowski

Badanie mikrostruktury betonów
przy zastosowaniu metody
indentacji wielokrotnej
Application of statistical indentation method
to investigation of concrete microstructure
Streszczenie

Abstract

W artykule skonfrontowano wyniki pomiarów parametrów mikrostruktury dwóch serii napowietrzonych
mieszanek betonowych, takich jak: porowatość całkowita, współczynnik rozmieszczenia porów powietrznych,
odporność na powierzchniowe łuszczenie z parametrami uzyskiwanymi w procedurze indentacji wielokrotnej.
Indentacja wielokrotna umożliwia określenie mikrotwardości w obszarze matrycy i obszarze kruszywa, a także
wyznaczenie powierzchniowego udziału obszarów o niskiej zwartości (LD), to jest obszarów o wysokiej porowatości. Te parametry uzyskiwane z badania metodą indentacji wielokrotnej można zastosować do oceny trwałości
betonów badając np. próbki rdzeniowe, uzyskane z odwiertów. Pomiary metodą indentacji wielokrotnej można
prowadzić w sposób zautomatyzowany. Przedstawione
wyniki badań wskazują na obniżenie odporności na środowiskowe czynniki agresywne w kompozycjach o podwyższonym współczynniku LD.

The paper presents the results of investigation of parameters of microstructure of two series of air pertrained
concrete mixes. The following parameters were examined: volumetric porosity, air pores spacing coefficient,
surface scaling endurance - confronted to those derived
from the statistical indentation procedure. That procedure is intended to determine the microhardness of concrete matrix, aggregates area and of the percental content
of a component called low density area (LD), characterising the high porosity clusters. The parameters obtained with application of statistical indentation method can
be used to assess the endurance of concrete by testing
of core samples drilled out of the massive constructions.
There is a possibility to automate the described method.
The presented test results suggest that the compositions
that reveals the increased LD coefficient also tend to demonstrate the lower resistance to environmal aggression
agents.

Wstęp
W artykule skonfrontowano wyniki pomiarów parametrów mikrostruktury dwóch serii napowietrzonych
kompozycji betonowych, takich jak: porowatość całkowita, współczynnik rozmieszczenia porów powietrznych, odporność na powierzchniowe łuszczenie z parametrami uzyskiwanymi w procedurze indentacji wielokrotnej. Indentacja wielokrotna umożliwia określenie mikrotwardości w obszarze matrycy i obszarze kruszywa, a także wyznaczenie powierzchniowego udziału obszarów o niskiej zwartości (LD), to jest obszarów o wysokiej porowatości. Te parametry uzyskiwane
Zbigniew Ranachowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Pan
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z badania metodą indentacji wielokrotnej można zastosować do oceny trwałości betonów badając np. próbki
rdzeniowe, uzyskane z odwiertów. Przedstawione wyniki wskazują na obniżenie odporności na środowiskowe czynniki agresywne w kompozycjach o podwyższonym współczynniku LD.

Metodyka badań
Pojęciem mikrotwardość określa się wielkość fizyczną wyrażoną w jednostkach naprężenia, cechującą dany materiał lub – w przypadku betonu – jego
poszczególne składniki. Wielkość ta jest uzyskiwana przez obliczenie stosunku pomiędzy siłą z jaką
zagłębia się wgłębnik pomiarowy do wymiaru powierzchni odcisku pozostawionego przez ten wgłębnik.

W 2002 r. w IPPT PAN rozpoczęto badania trwałości betonu kilkoma metodami zastosowanymi w pracy eksperymentalnej opisanej w niniejszym artykule. Szersze zastosowanie znajdują obecnie metody: wyznaczania współczynnika rozmieszczenia porów powietrznych
i masy złuszczonego materiału w badaniu slab test. Metody te – w tym badania mikrotwardości – opisano szerzej w monografii [1]. Trudności napotykane w trakcie
pomiarów mikrotwardości wynikają między innymi z faktu, że odciski wykonywane w trakcie tej procedury mogą
być usytuowane w zaczynie cementowym albo w kruszywie lub w obszarze mikrostruktur o wysokiej porowatości i przez to jednoznacznie nie przyporządkowanym
do żadnego z wymienionych dwóch wyżej obszarów.
Rozwiązanie tego problemu polega na zastosowaniu procedury indentacji wielokrotnej, przedstawionej w pracy [2]. W ramach tej procedury uzyskuje się
zbiór wyników pomiarów mikrotwardości, który zawiera podzbiory wyników uzyskanych z indentacji obszarów materiału z założenia istotnie różniących się mikrotwardością. Uporządkowanie wyników mikrotwardości
w arbitralnie przyjętych wąskich przedziałach wartości
tego parametru umożliwia separację wyników pomiarów pochodzących z obszarów różniących się zasadniczo właściwościami mechanicznymi i mających odmienną strukturę.
Badania przeprowadzone były w sposób następujący: odciski w próbkach wykonano za pomocą standardowego wgłębnika Vickersa, w formie piramidki o kącie rozwarcia między przeciwległymi ściankami 136˚. Zastosowano przy tym technikę DSI (Depth
Sensing Indentation), polegającą na ciągłym pomiarze siły nacisku i przemieszczania wgłębnika w
trakcie procesu wciskania go w materiał. Siłę nacisku mierzono za pomocą maszyny wytrzymałościowej Lloyd EZ 50, wyposażonej w głowicę o nośności do 50 N. Układ pomiarowy umożliwiał pomiar siły
z dokładnością 0,5% wartości przykładanego obciążenia. Dzięki zewnętrznemu, dodatkowemu przetwornikowi LVDT możliwy jest pomiar przemieszczenia wgłębnika w badanym materiale, z dokładnością
do 1 µm. Próbki stosowane do badań metodą indentacji wielokrotnej miały postać prostopadłościanów
o wymiarach ścianki poddanej badaniom 30 x 100
i grubości 24 mm. Odpowiednio wycięte i wygładzone próbki mocowano na stoliku z możliwością precyzyjnego przesuwu w kierunkach poziomych. W każdej próbce wykonuje się 78 odcisków wgłębnika oddalonych od siebie o 1 mm, w trzech rzędach po 26
odcisków, według jednoznacznie zdefiniowanego
schematu położenia tych odcisków względem krawędzi próbki. W związku z tym, obszar próbki poddany procedurze indentacji ma przybliżone wymiary
30 x 24 mm. Na rysunku 1 pokazano wzorcowy ślad
odcisku wykonany w żywicy epoksydowej o wymiarach 50 x 50 µm mikrometrów oraz ślad stosowanego zestawu odcisków wykonany w betonie zabarwionym niebieskim tuszem dla uzyskania podwyższonego kontrastu granic obszarów: matryca – kruszywo.

a)

b)

Rys. 1. a) Ślad odcisku wgłębnika o wymiarach 50 x 50 mm w materiale modelowym (żywica epoksydowa); b) ścieżka odcisków na powierzchni badanej próbki wykonanych co 1 mm na próbce z betonu. Matryca cementowa ciemniejszy kolor, a kruszywo granitowe kolor jaśniejszy.
Fig. 1. a) The shape of microindenter indentation with dimension of
50x50 mm in the model material (epoxide resin), b) the path of indentations in the sample surface made with the 1 mm step on the concrete. Concrete matrix dark and granite aggregate bright

Układ obciążający był sterowany przy użyciu oprogramowania Ondio NEXYGEN (Lloyd Instruments),
które umożliwia rejestrację wyników i wyznaczanie mikrotwardości zgodnie ze wzorem:
					
gdzie: P – przyłożone obciążenie, N; φ – 68°, d – średnia długość
przekątnej odcisku, m; δ – wielkość zagłębienia, m.

Wyniki badań mikrotwardości uzyskane z badania próbek kilku specjalnie przygotowanych kompozycji zostały skonfrontowane z rezultatami obserwacji mikroskopowych wykonanych w celu określenia
rodzaju materiału, w którym znajdował się konkretny odcisk. Analiza tych wyników [3, 4] wykazała, że
ok. 40 % zidentyfikowanych odcisków przypada na
matrycę cementową, której mikrotwardość zawiera
się w przedziale 250÷1250 MPa. Jako odciski w kruszywie identyfikowano ok. 55% śladów o mikrotwardości 1000÷5400 MPa. Do pięciu procent odcisków
w obszarach niezdefiniowanych charakteryzowało się mikrotwardością z przedziału 100÷1100 MPa.
Na tej podstawie opracowano procedurę obróbki wyników badań indentacji wielokrotnej. Analizie podlega zbiór 150 wyników badań. Wyniki porządkuje się
w układzie histogramu, na którym na osi poziomej
zaznacza się 33 przedziały mikrotwardości o szerokości 100 MPa, w układzie rosnącym. Na osi pionowej podaje się procentowy odsetek wyników badań
przyporządkowany do poszczególnych klas. Przykłady histogramów mikrotwardości pokazano na
rysunkach 2 i 3.
Metodą indentacji wielokrotnej można wyznaczyć
trzy wymienione niżej parametry badanych struktur:
– Średnia wartość mikrotwardości matrycy HVm estymowana na podstawie założenia, że uśrednieniu podlegają wyniki pomiarów z przedziału
250>HV≥1250;
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Rys. 2. Histogram mikrotwardości i fotografia przykładowej kompozycji betonowej o współczynniku wodnospoiwowym = 0,45, porowatości całkowitej 7,36% i współczynniku rozmieszczenia porów powietrznych 0,16 mm. Pory powietrzne zostały zabarwione żywicą
epoksydową
Fig. 2. Microhardness histogram and photograph of the sample composition of concrete with a water-welding factor = 0,45, 7,36% of the
total porosity and pore distribution factor of 0,16 mm. The pores were
stained with an epoxy resin

Rys. 3. Histogram mikrotwardości i mikrofotografia kompozycji betonowej o wodnospoiwowym jak na rysunku 2, lecz o dwukrotnie niższym współczynniku porowatości całkowitej i dwukrotnie wyższym
współczynniku rozmieszczenia porów powietrznych
Fig. 3. Microhardness histogram and photograph of the sample composition of concrete with a water-welding factor the same as in the
fig. 2, but the lower porosity factor by the twice and twice as high surface pore distribution

– Udział obszarów o niskiej zwartości LD wyznaczany jako iloraz sumy odcisków o mikrotwardości
z przedziału 0>HV≥250 i sumy odcisków z przedziału 0>HV≥1250;
– Średnia wartość mikrotwardości kruszywa HVagg
estymowana na podstawie założenia, że uśrednieniu podlegają wyniki pomiarów z przedziału
1250>HV≥3000;

Wyniki uzyskane w badaniach
dwóch mieszanek z dodatkiem
dwóch różnych rodzajów cementu
Analizę parametrów charakteryzujących rozkład
mikrotwardości przeprowadzono porównując dane
uzyskane z badań 10 mieszanek betonów napowietrzonych wykonanych w dwóch seriach. Składy tych
oraz parametry charakteryzujące strukturę tych mieszanek podano w tablicach I÷IV. W skład mieszanek, oprócz tych, które oznaczono jako H0 i N0 wchodził popiół pozyskany z elektrofiltrów elektrowni Bełchatów. Popiół ten zawiera ok. 25% CaO, co jest wartością przewyższającą poziom dopuszczalny obecnie przez Polskie Normy dla składników betonu konstrukcyjnego. Technologia pozyskania tego surowca
do zastosowań inżynieryjnych jest przedmiotem badań. Symbol rodzaju popiołu zawiera numer dostawy
(pierwsza cyfra) oraz czas mielenia (cyfra po literze
P). Skład chemiczny popiołu z kolejnych dostaw, użyty
w badanych mieszankach różnił się nieznacznie. Na
rysunkach 4 i 5. przedstawiono histogramy mikrotwardości wymienionych wyżej dwóch serii mieszanek.

Tablica I. Skład I serii mieszanek betonowych o współczynniku w/s = 0,5
Table I. Composition of I-series of concrete mixes with w/s = 0.5 factor
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Tablica II. Skład II serii mieszanek betonowych o współczynniku w/s = 0,5
Table I. Composition of II-series of concrete mixes with w/s = 0,5 factor

Tablica III. Wybrane parametry struktury oraz wyznaczone z histogramu dla I serii mieszanek
Table III. Selected structure parameters and determined based on histogram of I-series concrete mixes

Tablica IV. Wybrane parametry struktury oraz wyznaczone z histogramu dla II serii mieszanek
Table IV. Selected structure parameters and determined based on histogram of II-series concrete mixes
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Rys. 4. Histogramy mikrotwardości I serii mieszanek
Fig. 4. Histogram of microhardness for histogram for I-series concrete mixes

Rys. 5. Histogramy mikrotwardości II serii mieszanek
Fig. 5. Histogram of microhardness for histogram for II-series concrete mixes

Wyniki zamieszczone w tablicach III i IV. oraz przebieg
histogramów mikrotwardości ilustrują znaczące różnice w wartościach parametrów charakteryzujących
trwałość badanych kompozycji betonowych. Mieszanki oraz parametry których wartość istotnie przekracza
poziomy dopuszczalne został wytłuszczone.
Z danych prezentowanych w tablicach III i IV wynika że brak jest wyraźnej korelacji pomiędzy średnią
mikrotwardością matrycy cementowej a parametrami
charakteryzującymi trwałość kompozycji. Istotne różnice pomiędzy wynikami zmierzonymi w I i II serii biorą
się głównie z różnych właściwości zastosowanych cementów (klasyczny portlandzki/niskoglinowy).
Przedstawiona na rysunku 4 mieszanka H0 nie zawiera popiołu wysokowapiennego. Charakteryzuje się
ona względnie niską wartością porowatości całkowitej
i w związku z tym jej krzywej mikrotwardości oznaczona kwadratami nie jest przesunięta w lewo w porównaniu z krzywymi mieszanek H30M i H30S które charakteryzują się wyższą porowatością całkowitą. Z kompozycji zawierających popiół wysokowapienny kompozycja H30S, oznaczona trójkątami charakteryzuje
się maksymalnym współczynnikiem m28 równym 3,2.
Mieszanka ta nie charakteryzuje się nieco wyższym
od reszty współczynnikiem rozmieszczenia porów

(wynosi on 0,19). Uwagę zwraca wysoka wartość udziału obszarów o niskiej zwartości LD – 30,4%. Parametr
ten może zatem służyć do identyfikacji mieszanki o niskiej odporności na agresywne czynniki środowiskowe.
Mieszanki przedstawione na rysunku 5. charakteryzują się dość wysoką wartością porowatości całkowitej
(ok. 5%). Wśród nich najwyższą wartość tego parametru (5,99%) oraz najwyższą wartość L–(0,25) charakteryzuje mieszankę N30S. Dla tej mieszanki masa złuszczonego materiału w metodzie slab test została oznaczona jako 0,17 kG/m2. Udział obszarów o niskiej zwartości LD dla tej mieszanki przyjmuje wartość znacząco
wyższą niż dla pozostałych kompozycji.
Zaprezentowane wyniki badań pozwalają na postawienie następujących konkluzji. Biorąc pod uwagę, że
wykonywane dotychczas badania odporności betonów
na czynniki agresywne przy zastosowaniu pomiarów
współczynnika rozmieszczenia porów powietrznych
i masy złuszczonego materiału charakteryzują się znaczącymi rozrzutami – wskazane jest dodatkowo wykonywanie badania metodą indentacji wielokrotnej. Zwiększenie udział obszarów niskiej zwartości LD w badanej
kompozycji o 100% w porównaniu do wyników otrzymywanych dla kompozycji referencyjnych może świadczyć
o obniżonej trwałości badanego materiału.
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Problematyka diagnozowania
kompozytowych konstrukcji lotniczych
The issues connected with non destructive techniques
for the aerospace composite structures inspection
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiony zostanie opis problematyki diagnozowania kompozytowych konstrukcji lotniczych. Kompozyty, charakteryzuje zdecydowanie większy stosunek masa/wytrzymałość, niż większość konstrukcji wykonywanych np. z stopów lekkich. Są one jednak wrażliwe na uszkodzenia od udarów mechanicznych i termicznych. Ponadto w trakcie wytwarzania powstają uszkodzenia wpływające na zmniejszenie ich wytrzymałości. W artykule przedstawiono podejście do diagnostyki takich struktur z wykorzystaniem metod badań
nieniszczących takich jak: metoda ultradźwiękowa z wykorzystaniem Phased Array, oraz metoda spektroskopii terahertzowej. Omówiono i przedstawiono problemy
diagnozowania konstrukcji kompozytowych, w tym konstrukcji FML (Fibre Metal Laminates). Dla każdej z tych
metod badań nieniszczących przedstawiono ich zalety
i ograniczenia związane z diagnostyką takich konstrukcji.

This paper presents approach for NDT techniques
for composite structural integrity assessment of the aerospace structures. In such structures besides of higher
mass/durability ratio than e.g. aluminum alloys aerospace components there is higher vulnerability on the failure
mode creation because of impact damage from mechanical and thermal shocks. Moreover during the manufacturing process different damages occur and affect material
strength. For the purpose of damage detection different
NDE (Non Destructive Evaluation) techniques will be presented such as: ultrasonic with the use of Phased Array
and THz spectroscopy. The main problems of the composites structures NDE will be highlighted and presented including FML (Fibre Metal Laminates). All the advantages
and limitations of the above described NDE methods will
be delivered.

Wstęp
Właściwości materiałów kompozytowych spełniające wymogi filozofii systemu eksploatacji „tolerowanego uszkodzenia” (Damage Tolerance), oraz korzystny iloraz masy do wytrzymałości powodują, iż producenci statków powietrznych (SP) coraz częściej stosują materiały kompozytowe do produkcji elementów
konstrukcyjnych SP [1]. Kolejnym czynnikiem powodującym zwiększone zastosowanie materiałów kompozytowych jest możliwość zmniejszenia kosztów związanych z zużyciem paliwa oraz innych kosztów eks-

Krzysztof Dragan, Łukasz Kornas – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Norbert Pałka – Wojskowa Akademia Techniczna.

ploatacji [2]. Stosowane dotychczas stopy aluminium
są podatne na powstawanie uszkodzeń związanych
nie tylko z oddziaływaniem atmosfery (zjawisko korozji), ale również z oddziaływaniem cyklicznych obciążeń zmęczeniowych (przykładem jest zjawisko pękania
zmęczeniowego pod wpływem korozji – Stress Corrosion Cracking – SCC) [3, 4]. Zastosowanie materiałów
kompozytowych eliminuje problem związany z występowaniem efektów korozyjnych. Jednakże należy zdawać sobie sprawę z innych czynników wpływających
na możliwość zmniejszenia wytrzymałości takich struktur spowodowanych [5]:
– brakiem powtarzalności przy wytwarzaniu elementów, w szczególności w tzw. „technikach na mokro”;
– brakiem jednoznacznie określonej granicy plastyczności materiału;
– anizotropią materiału i związanymi z tym różnymi
rodzajami uszkodzeń;
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Kompozyty stosowane
w konstrukcjach lotniczych
Kompozyty stosowane w lotnictwie w większości:
CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic) – kompozyt
polimerowy o zbrojeniu węglowym i GFRP (Glass Fibre Reinforced Plastic) – kompozyt polimerowy o zbrojeniu szklanym;
– zbudowane są włókien węglowych/szklanych zespolonych za pomocą utwardzonej żywicy.
W zależności od właściwości włókien i żywicy, kompozyt uzyskuje różne właściwości mechaniczne i termodynamiczne. Właściwości kompozytu nie są średnią arytmetyczną ani sumą właściwości jego składników [7, 8].
Ostatnio coraz częściej w konstrukcjach lotniczych
stosowane są również kompozyty FML (Fibre Metal Laminates) [9]. Przykładem takich konstrukcji są laminaty typu GLARE (GLass Aluminium REinforced). Są to
laminaty składające się z warstw cienkiej blachy metalowej i kompozytu polimer-włókno ceramiczne lub
polimerowego. Laminaty takie charakteryzują się doskonałymi właściwościami łącząc równocześnie właściwości metalu i włóknistego kompozytu polimerowego. Taka kombinacja daje w rezultacie nową generację materiałów hybrydowych o właściwościach pozwalających na hamowanie i blokowanie rozwoju pęknięć
przy cyklicznym obciążeniu, bardzo dobrej charakterystyce wytrzymałości na obciążenia i udarność oraz niskiej gęstości co wpływa na zmniejszenie masy konstrukcji statków powietrznych.
Na rysunku 1 przedstawiono przykład laminatu FML
wytworzonego jako próbkę odniesienia do badań nieniszczących. W laminacie wykonano uszkodzenia
o charakterze wtrąceń ciał obcych za pomocą wkładek
teflonowych o grubości 125 µm. Próbka została wykonana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej [10].

Metal

Kompozyt
→
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uszkodzeń w materiałach kompozytowych są [8]: obciążenia statyczne; uderzenia; procesy zmęczeniowe;
efekty atmosferyczne (zmiany temperatury i wilgotności); przegrzania.
Wystąpienie uszkodzeń powoduje obniżenie właściwości wytrzymałościowych konstrukcji.

→

– szczególną podatnością na uszkodzenia od
obciążeń prostopadłych do płaszczyzny powierzchni elementu;
– niedostatkami kontroli jakości elementów opuszczających wytwórnię;
– wysoką podatnością na powstawanie uszkodzeń od
uderzeń o niewielkich energiach;
– możliwością powstawania wad i uszkodzeń podczas wytwarzania elementów, m.in. takich jak: porowatość, odklejenia, wtrącenia ciał obcych, rozwarstwienia.
Czynniki takie prowadzą do powstania wad w kompozytach i takich jak [6]:
– niewłaściwie wygrzana termicznie osnowa;
– nieprawidłowy udział objętościowy włókien zbrojenia – spowodowany nadmiarem lub brakiem osnowy. Lokalne nieprawidłowości zdarzają się podczas
produkcji, jednakże duże odchyłki (tzn. większe obszary) występują wskutek nieprawidłowego przebiegu procesu wytwarzania;
– pory – wskutek parowania osnowy lub powietrza
w trakcie nieprawidłowego przeprowadzenia procesu wygrzewania;
– brak równoległości w ułożeniu włókien zbrojenia –
powoduje lokalne zmiany w objętościowym udziale
włókien zbrojenia w materiale;
– brak równoległości w ułożeniu warstw. Powstaje
w trakcie układania warstw. Może powodować
zmianę sztywności materiału oraz odkształcenie
w trakcie procesu wygrzewania;
– pękanie poszczególnych warstw – spowodowane
oddziaływaniem poszczególnych warstw podczas
wytwarzania;
– rozwarstwienia – rzadko spotykane podczas wytwarzania, jednakże mogą powstać wskutek zanieczyszczania przy wytwarzaniu lub obróbce mechanicznej, polegają na niedoklejeniu poszczególnych
warstw materiału kompozytowego;
– uszkodzenia włókien zbrojenia;
– odklejenia – w trakcie procesu wytwarzane komponenty mogą być klejone. Wskutek zanieczyszczenia lub braku kleju, elementy te mogą nie dolegać
do siebie, co poważnie wpływa na zmniejszenie wytrzymałości badanego elementu;
– wtrącenia ciał obcych – polegające na pozostawieniu w trakcie wytwarzania, zanieczyszczeń, pozostałości z procesu wytwarzania.
W ostatnich latach prowadzono wiele badań, mających na celu zmniejszenie ilości wad powstających w
materiałach kompozytowych. Rozwinięte zostały takie
metody wytwarzania jak: RTM (Resin Transfer Moulding), RFI (Resin Film Infusion) [7]. Metody te jednakże mogą powodować powstawanie innych wad, co wymusza konieczność stosowania badań nieniszczących
w ocenie materiałów kompozytowych.
Innymi przyczynami powstawania uszkodzeń
w strukturach kompozytowych są czynniki wpływające na trwałość tych materiałów w trakcie eksploatacji. Takimi czynnikami powodującymi powstawanie

Rys. 1. Przykład laminatu FML
Fig. 1. FML laminate
example

Metody badań
i diagnostyki kompozytów

Dla potrzeb wyznaczenia rozmiaru uszkodzenia wykorzystano następującą zależność opisującą iloraz sygnał/szum:

W chwili obecnej do badań materiałów kompozytowych stosuje się metody: wizualną, ultradźwiękową,
rezonansowe, optyczną (D-Sight), shearography, termografię, radiografię, prądów wirowych oraz szereg
metod hybrydowych. Każda z metod charakteryzuje
się pewnymi ograniczeniami jak również możliwościami diagnozowania struktur określonych typów. W artykule przedstawione zostanie podejście do diagnostyki metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem techniki
Phased Array oraz spektroskopii terahertzowej.

gdzie: f(x,y)_S – średnia wartość sygnału (amplitudy) w obszarze
uszkodzenia; f(x,y)_B – średnia wartość sygnału (amplitudy) w wokół obszaru uszkodzenia.

Metoda ultradźwiękowa (Phased Array)
Metoda ultradźwiękowa jest metodą pozwalającą na uzyskania najbardziej szczegółowych informacji o badanej strukturze. Wykorzystanie głowic wieloprzetwornikowych oraz funkcji modułów elektronicznych pozwala na zwiększenie możliwości diagnostycznych w szczególności w diagnostyce elementów wielowarstwowych. Poniżej przedstawiono wynik badania elementu (próbki odniesienia) wykonanej z laminatu FML z uszkodzeniami w postaci wtrąceń ciał obcych
umieszczonych na różnej głębokości i posiadających
różny rozmiar.

a)

b)

→
Rys. 2. Wyniki badań ultradźwiękowych laminatu FML: a) zobrazowanie typu C dla pojedynczego przetwornika, b) zobrazowanie
typu C (u góry) i typu B za pomocą systemu Phased Array (strzałka wskazuje na lokalizację uszkodzenia przy dolnej krawędzi laminatu)
Fig. 2. FML laminate ultrasonic test results: a) C type view for single transducer, b) C type view (up) and B-scan made with the use of
Phased Array system (arrow shows the place of damage – near to
bottom edge)

Diagnostyka FML z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej (w tym głowic wieloprzetwornikowych
– Phased Array) jest jedną z najbardziej efektywnych
metod. Wykorzystanie funkcji tzw. przetwarzania postprocessing umożliwia charakteryzowanie poszczególnych warstw oraz zmianę warunków brzegowych pomiaru.
Rysunek 2 przedstawia wyniki badań ultradźwiękowych laminatu FML z wykorzystaniem pojedynczego czujnika oraz systemu Phased Array. Wykorzystanie pojedynczego czujnika nie pozwoliło wykryć wszystkich uszkodzeń. Przyczyną była szerokopasmowa odpowiedź od poszczególnych warstw,
a w szczególności echa od dna (mała wartość SNR)
badanego elementu.
Wykorzystanie Phased Array oraz metod przetwarzania sygnałów postprocessing w tym ogniskowania
wiązki, pozwoliło wykryć wszystkie uszkodzenia [12,
13]. Co więcej technika Phased Array umożliwia dynamiczne zobrazowanie struktury z wykorzystaniem zobrazowania typu B-scan, co umożliwia tzw. szybki podgląd struktury.
Na rysunku 2 (dla głowic wieloprzetwornikowych)
przedstawiono uszkodzenia zlokalizowane przy dolnej
krawędzi płytki. Wykorzystanie tzw. aktywnej bramki
umożliwia wizualizację uszkodzeń położonych na różnych głębokościach.
Najważniejsze informacje wynikające z badania
przygotowanej próbki są następujące:
– badanie elementów o grubości 0,5 mm powoduje
szereg odbić sygnałowych wpływających na utrudnioną detekcję uszkodzeń w szczególności tych położonych głębiej.
– istotnym czynnikiem wpływającym na wykrywalność jest odpowiedni dobór parametrów badania
np.: częstotliwość powtórzeń, (uniknięcie efektów
rezonansowych, odpowiednia rozdzielczość czasowa, efekty nieliniowe, likwidacja efektów dyfrakcyjnych);
– wykorzystanie funkcji składania danych (Data Compounding) i analiz post processing pozwala na określenie i wykrycie wszystkich uszkodzeń zaimplementowanych w badanej próbce – jednakże wymaga to wykorzystania odpowiednio przygotowanej
jednostki pomiarowej;
– oszacowana wartość błędu wyznaczenia pola powierzchni uszkodzenia wynosi ok. 1%.
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Metoda spektroskopii
Terahertzowej (THz) – TDS
Fale terahercowe (THz) to ostatni niezagospodarowany dotąd przez człowieka zakres promieniowania elektromagnetycznego. Pasmo terahercowe obejmuje fale w przedziale 0,3÷10 THz (300÷10 000 GHz)
i odpowiada długościom fal od 1 mm do 30 µm. Urządzenia wykorzystujące technikę terahercową mają
(i mogą mieć) bardzo szerokie zastosowania w różnych obszarach życia. Ze względu na niejonizacyjny charakter tego promieniowania, a co za tym idzie,
brak szkodliwości jego oddziaływania na organizmy
żywe może ono wyprzeć urządzenia rentgenowskie
z wielu zastosowań.
Jednym z wielu zastosowań terahercowego zakresu promieniowania są nieniszczące badania materiałów (odzież, skóra, tworzywa sztuczne), struktur oraz
organizmów żywych, które zawierają niezbyt duże ilości wody i nie są metalami. Jego mniejsza przenikliwość pozwala badać materiały o mniejszej gęstości,
z czym nie radziły sobie promienie X. W wyniku prześwietlenia próbki otrzymywany jest obraz, który ukazuje ukryte dla zwykłej optyki defekty struktury. Pozwala wykryć miejsca uszkodzeń różnych elementów np.
w strukturach kompozytowych czy w urządzeniach
półprzewodnikowych, a także wady lub choroby

Rys. 3. Schemat systemu dla spektroskopii TDS (u góry) oraz generacja impulsu terahercowego z wykorzystaniem anteny fotoprzewodzącej (na dole)
Fig. 3. The scheme of system for TDS spectroscopy (top) and the terahertz impulse generation with the use of photoconduction aerial (down)
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organizmów żywych. W odniesieniu do laminatów, promieniowanie THz łatwo przenika poprzez większość
materiałów polimerowych, także kolorowych i nieprzenikalnych dla zakresu widzialnego i podczerwieni [11].
Jednakże wzmocnienia w postaci włókien szklanych,
węglowych czy magnesium hydroxide wykazują większą absorpcję. Ponadto włókna, których średnice są
porównywalne z długościami fali THz (rzędu ułamków
mm) ze względu na rozpraszanie posiadają większy
kontrast w porównaniu do promieniowania podczerwonego, widzialnego i rentgenowskiego.
W przedstawionej metodzie pomiarowej wykorzystywane będą propagujące się impulsy promieniowania THz (podobnie jak w metodzie ultradźwiękowej),
zarówno w trybie transmisyjnym jak i odbiciowym. Ich
czasowe opóźnienia i echa dostarczają informacji nie
tylko o grubości próbki i jej strukturze wewnętrznej ale
także o jej warstwach, niejednorodnościach, rozwarstwieniach czy porach powietrznych [12].
Opis techniki TDS i jej możliwości zostanie przedstawiony na przykładzie spektrometru firmy Ekspla
(rys. 3). Generującym i zarazem detekującym elementem systemu jest antena dipolowa konstruowana na absorbującym promieniowanie laserowe bliskiej
podczerwieni (ok. 800 nm) warstwie półprzewodzącej
(GaAs) osadzonej na podłożu dielektrycznym.
Warstwa półprzewodnika zostaje spolaryzowana
napięciem ok. 50V przyłożonym do elektrod naniesionych na powierzchni półprzewodnika. Pomiędzy
poszczególnymi elektrodami istnieje kilkumikronowa
przerwa. Duża oporność półprzewodnika powoduje,
że upływ prądu jest pomijalnie mały. Laserowy, silny
impuls femtosekundowy zogniskowany na wyróżnionej przerwie między elektrodami powoduje generacje
elektronów i dziur w obszarze półprzewodnika. Polaryzacja umożliwia zaś przepływ ładunków – elektronów
i dziur do odpowiednich elektrod. Parametry materiałowe półprzewodnika są tak dobrane, że femtosekundowy impuls laserowy (czas trwania impulsu < 150 fs) generuje impuls elektrycznyo terahercowej częstotliwości składowych widma impulsu. Promieniowanie zebrane i ukierunkowane przez hemisferyczną soczewkę tworzy użyteczny strumień THz.
Wyżej opisany układ generuje ciąg impulsów terahercowych, których cykl odpowiada cyklowi padających na antenę impulsów z lasera (ok. 80 MHz).
Zakres częstotliwości wynosi 0,1÷ 3 THz, a moc
ok. 10 µW. Jako detektor promieniowania terahercowego stosuje się identyczną antenę dipolową z czułym amperomierzem. Podobnie jak w generatorze
femtosekundowy impuls laserowy generuje obszar ładunków między elektrodami. W czasie bardzo krótkiego życia tych ładunków na detektor pada „wolny”
impuls terahercowy, który powoduje przepływ prądu
w antenie o kształcie i natężeniu proporcjonalnym do
chwilowej wartości natężenia impulsu terahercowego, co jest mierzone czułym amperomierzem. Skanując położenie linii opóźniającej istnieje możliwość odtworzenia na detektorze całego impulsu terahercowego.

Rys. 4. Przebiegi czasowe impulsów THz, ich transformaty Fouriera (FFT) oraz widmo transmisyjne próbki heksogenu. [IOE WAT pomiary własne]
Fig. 4. The THz impulse time course, Fourier transform (FFT) and transmission spectrum of the hexogen sample [IOE WAT own measurements]

Rys. 5. Wyniki z badania metodą spektroskopii THz
Fig. 5. Results of THz spectroscopy test

W związku z tym systemy generacji i detekcji pracują w jednym, zsynchronizowanym w czasie układzie
optycznym (rys. 3). Widmo transmisyjne materiału badanego jest ilorazem dwóch widm – próbki badanej
i bez próbki (odniesienie). Na rysunku 4 pokazano
przebiegi czasowe odebranych impulsów terahercowych, ich charakterystyki widmowe po transformacji
Fouriera oraz widmo transmisyjne dla próbki heksogenu. Ze względu na duże tłumienie par wody, pomiary metodą TDS wykonuje się najczęściej w komorze
z przedmuchem suchym powietrzem lub azotem. Opisana metoda TDS, ze względu na swoje właściwości,
może by adoptowana do obrazowania struktury materiałów kompozytowych. W przypadku dużych próbek
(rzędu kilku cm), próbka jest umieszczana w uchwycie
sterowanym silnikami krokowymi. Interesujący skan
całej próbki jest uzyskiwany metodą rastrową punkt po
punkcie a wyspecjalizowane oprogramowanie tworzy

obraz całej próbki (analogiczne do systemów skanujących np. metodą ultradźwiękową).
Możliwe jest także poruszanie głowicą nadawczoodbiorczą w przypadku pomiaru dużych powierzchni.
Każdy piksel obrazu reprezentuje jedną wartość uzyskaną z analizy impulsu terahercowego – może to być
np. moc transmitowana w całym impulsie lub w pewnym jego przedziale, wartość szczytowa impulsu czy
też opóźnienie impulsu względem impulsu odniesienia [12]. Tak więc z jednego procesu skanowania można uzyskać wiele dopełniających się obrazów terahercowych. Poniżej przedstawiono wyniki badań metodą
spektroskopii THz laminatów wykonanych z GFRP.
Wyniki przedstawione na rysunku 5 obejmują
uszkodzenia o charakterze odklejeń i rozwarstwień.
Materiał przygotowany do badań to próbki wykonane
z włókien szklanych i przedstawiające poszycie statków powietrznych.

Podsumowanie
Przedstawiono wybrane i rozwijane obecnie metody diagnostyki konstrukcji kompozytowych. Każda z stosowanych metod diagnostyki nieniszczącej ma swoje ograniczenia jak i możliwości zależne
od badanego materiału jak i kształtu, grubości połączeń. W przypadku metody ultradźwiękowej olbrzymie możliwości w diagnostyce kompozytów zostały rozwinięte dzięki możliwościom przetwarzania
sygnałów w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz

przetwarzaniu obrazów. Obecnie rozwijane są metody analizy poszczególnych warstw w strukturze
kompozytowej, tzw. „ply staking sequence”. Metody
te pozwalają na ocenę uszkodzeń znajdujących się
w poszczególnych warstwach kompozytu.
Jednym z alternatywnych i nowych podejść jest wykorzystanie spektroskopii THz. Jednakże metoda ta nadal w większości przypadków dotyczących konstrukcji
lotniczych pozwala na badania jedynie laboratoryjne.
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Obrazowanie ultradźwiękowe wad
za pomocą metod syntetycznej apertury
Ultrasonic flaw imaging using synthetic aperture methods
Streszczenie

Abstract

Ultradźwiękowe metody badań nieniszczących przechodzą obecnie metamorfozę od systemów z głowicami jednoelementowymi do systemów wielokanałowych
z głowicami fazowymi (PA Phased Array). Prowadzony
obecnie w Zakładzie Ultradźwięków IPPT PAN projekt
ma na celu opracowanie uniwersalnej wielokanałowej
platformy ultradźwiękowej oraz metod rekonstrukcji obrazów mogących znaleźć zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w badaniach nieniszczących.
Przeprowadzono wstępne badania mające na celu
porównanie różnych metod rekonstrukcji obrazów wad
w trybie B-mode. W tym celu dokonano akwizycji ech ultradźwiękowych od wad w szynie kolejowej i monobloku przypomocy ultrasonografu badawczego wyposażonego w 128-elementową głowicą fazową o częstotliwości 4 MHz. Uzyskane sygnały ech wysokiej częstotliwości poddano następnie obróbce cyfrowej w celu uzyskania obrazu B-mode. Zastosowano i porównano różne metody rekonstrukcji obrazu: klasyczny beamforming
oraz metodę syntetycznej apertury.
Wstępne wyniki wskazują na wysoką jakość rekonstrukcji metodą syntetycznej apertury, która zapewnia
równomierną rozdzielczość poprzeczną w całej głębokości obrazowania. Zastosowanie alternatywnych schematów nadawczo-odbiorczych w metodzie syntetycznej
apertury umożliwia dodatkowo optymalizację metody
pod względem prędkości badania lub jakości obrazowania. Wyniki te potwierdzają przydatność i konkurencyjność metody syntetycznej apertury do stosowanej obecnie metody beamformingu.

Nowadays ultrasonic methods of non-destructive testing have undergone transformation from systems with
single-element probes into multichannel systems with
Phase Arrays probes (PA). The aim of the project currently conducted in Department of Ultrasound in IPPT PAN
is to develop a versatile multichannel ultrasonic platform
and image reconstruction methods in order to apply both
in medicine and in non-destructive testing.
Preliminary studies on comparison of different methods of the B-mode image reconstruction for flaw visualization have been done. The acquisition of ultrasonic
echoes of defects in railway rail and monoblock, using
the research medical ultrasound scanner equipped with
128-element phase array with 4 MHz frequency, has
been performed. Then the resulting radio frequency signals of echoes were digitally processed in order to obtain B-mode image.
Different methods of image reconstruction – the classic beamforming and the synthetic aperture algorithm –
have been applied and compared. The experimental results indicate that the image reconstruction by synthetic
aperture method has higher quality then classical beamforming. It provides a uniform lateral resolution throughout the whole imaging depth. The application of alternative
transmitting-receiving schemes for the synthetic aperture
method additionally allows to optimize it in terms of speed of the testing as well as quality of the imaging. The results confirm usefulness the method and competitiveness
of the synthetic aperture to the method of classical beamforming being applied at present.

Wstęp
Ultradźwiękowe badania nieniszczące do dnia dzisiejszego kojarzą się z klasyczną prezentacją amplitudy ech (zobrazowanie typu A) na ekranie defektoskopu. Z drugiej strony rozwój i miniaturyzacje elektroniki
Marcin Lewandowski, Ziemowit Klimonda – Instytut
Podstawowych Problemów Techniki PAN.

spowodowała pojawienie się, a następnie popularyzację systemów wielokanałowych PA (Phased Arrays
– głowic fazowych), które dają zupełnie nową jakość
badań oraz wizualizacji wad.
Podstawowe zalety systemów głowic fazowych takie jak: znacznie większa prędkość badań, nowe możliwości sterownia wiązką oraz obrazowania wad są
szeroko znane. Natomiast poza świadomością wysokich kosztów aparatury inne ograniczenia i wymagania stosowania tych systemów nie są powszechnie znane. Niektóre z ograniczeń fizycznych głowic PA
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przedstawiono w [1]. Osobnym zagadnieniem są alternatywne metody rekonstrukcji obrazów, które umożliwiają uzyskanie optymalnej jakości obrazu (m.in. równomiernej rozdzielczość wgłębnej) dla zadanych parametrów głowicy oraz prędkości badania i one są tematem tego artykułu.
W Zakładzie Ultradźwięków IPPT PAN obecnie
prowadzone są prace mające na celu praktyczną realizację metod SA (ang. Synthetic Aperture – syntetycza apertura) w obrazowaniu ultradźwiękowym. W ramach tych prac opracowywana jest nowoczesna aparatura umożliwiająca jednoczesną akwizycję i równoległe przetwarzanie 32÷128 kanałów ultradźwiękowych
oraz algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów i rekonstrukcji obrazów działające w czasie rzeczywistym.
Prowadzone obecnie badania modelowe mają na celu
określenie optymalnych schematów nadawczo-odbiorczych oraz parametrów rekonstrukcji dla różnych zastosowań medycznych oraz przemysłowych.

Systemy Phased Array
W systemach PA główną formą prezentacji wyników są dwuwymiarowe (2D) obrazy wad w wybranej
prezentacji (zobrazowanie typu B, C, D, S). Prezentacja 2D umożliwia obrazowanie wad oraz określanie ich
położenia, wielkości i kierunkowości, co znacząco rozszerza jakość badań w stosunku do klasycznej prezentacji typu A. Nieocenione znaczenie ma także możliwość zapisu danych surowych w systemach PA, która pozwala na dokładniejszą analizę wyników badań
w późniejszym okresie oraz zapewnia dokumentację
do celów audytowych.
Rekonstrukcja obrazu 2D odbywa się w systemach
głowic fazowych na podstawie odebranych sygnałów
ech wysokiej częstotliwości (w.cze.) z wybranych przetworników z uwzględnieniem ustawionych parametrów nadawczo-odbiorczych oraz wprowadzonych tablic opóźnień. Tablice opóźnień (zwane także prawami opóźnień lub ogniskowania) określają opóźnienia,
które muszą zostać zastosowane dla sygnałów z każdego przetwornika odbiorczego w procesie rekonstrukcji obrazu. Parametry nadawczo-odbiorcze oraz prawa opóźnień są wyznaczane w programowaniu użytkowym służącym do projektowania badań.
Standardową metodą rekonstrukcji obrazów w systemach PA jest klasyczny beamforming (stosowany
także w ultrasonografii medycznej), który polega na
tworzeniu pojedynczej linii obrazu wynikowego (tzw.
scanline) z zestawu sygnałów w.cz. pochodzących od
sąsiednich przetworników głowicy (tzw. apertura odbiorcza). Sygnały w.cz. z poszczególnych przetworników są opóźnianie zgodnie z zadaną tablicą opóźnień
i sumowane koherentnie. Powstająca w ten sposób linia obrazowa jest odpowiednikiem sygnału echa z głowicy jednoprzetwornikowej o odpowiadających parametrach.
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Metoda syntetycznej apertury
Metoda SA także opiera się na opóźnianiu i koherentnym sumowaniu przyczynków od ech w.cz. pochodzących od różnych przetworników, ale tutaj dla każdego nadania rekonstruowany jest cały obraz 2D, a nie
pojedyncza linia obrazu. Skutkiem tego są bardzo wysokie wymagania na prędkość transmisji i przetwarzania danych. Obrazy uzyskiwane z pojedynczego nadania są nazywane obrazami niskiej rozdzielczość, gdyż
nie zapewniają odpowiedniej jakości obrazowania.
Stosując jeden ze schematów nadawczo-odbiorczych
cała apertura przetwornika jest skanowana, a powstające obrazy niskiej rozdzielczości są sumowane tworząc obraz wynikowy wysokiej rozdzielczości. Ważnym
wyróżnikiem metody SA jest uzyskiwanie jednoczesnego ogniskowania po stronie nadawczej i odbiorczej,
co zapewnia równomierną wgłębną rozdzielczość poprzeczną. Dla klasycznego beamformingu ogniskowanie nadawcze jest realizowane przez nadawanie zogniskowanej wiązki na określonej głębokości. Chcąc uzyskać równomierną rozdzielczość w całym zakresie głębokości konieczne jest wielokrotne nadawanie z ogniskami na różnych głębokościach, co powoduje wydłużenie czasu badania.
Istnieje bardzo wiele różnych schematów nadawczo-odbiorczych różniących się wykorzystywaną liczbą przetworników nadawczych i odbiorczych w jednym
nadaniu oraz sposobem skanowania. Dzięki temu możemy optymalizować schemat i algorytm rekonstrukcji
do konkretnego zastosowania.

Zastosowania
Badania systemami PA są dzisiaj stosowane w całym spektrum zastosowań ultradźwiękowych badań
nieniszczących.
W pracy [2] przedstawiono zalety systemów PA w badaniach spoin rurociągów. Poza uzyskaniem znacznie
większej wydajności badań (do 5 razy) wskazano lepsze wykrycie wad oraz zapis pełnych danych umożliwiający późniejszą weryfikację i śledzenie zmian.
Badania szyn kolejowych [3], obręczy kół [4] i osi [5]
są szczególnie ciekawe ze względu na skalę prowadzonych badań zarówno przy produkcji, jak i eksploatacji.
Zainteresowanie PA wkracza także na krajowym rynek, co jest widoczne zwiększającą się ilością referatów podejmujących tę problematykę na corocznym zakopiańskim Seminarium Nieniszczących Badań Materiałów [6÷9].

Badania
Przeprowadzono badania laboratoryjne mające na
celu porównanie jakości oraz efektywności badania
wad za pomocą metody SA oraz metody klasycznego
beamformingu.

Rys. 1. Widok układu pomiarowego
Fig. 1. View of the measuring system

Dane pomiarowe zostały zebrane przy pomocy ultrasonografu badawczego Ultrasonix SonixTOUCH
(Kanada). Aparat ten dzięki specjalnemu oprogramowaniu badawczemu umożliwia zaprogramowanie sekwencji nadawczo-odbiorczych oraz akwizycję surowych danych w.cz. z każdego przetwornika. Sygnał ech
był próbkowany z częstotliwością 40 MHz i rozdzielczością 12-bit. Zastosowano liniową głowicę ultradźwiękowa o 128 elementach i odległości między przetwornikami (pitch) równej 0,3048 mm. Użyto głowicy o częstotliwości 4,2 MHz, a napięcie nadawcze wynosiło 94 V.
Akwizycja danych została przeprowadzona w układzie laboratoryjnym z nieruchomą głowicą na fragmencie
szyny kolejowej z poprzecznie nawierconym otworem
o średnicy 2 mm znajdującym się na głębokości 28 mm.

Rys. 2. Obraz wad w monobloku uzyskany metodą beamformingu
oraz syntetycznej apertury
Fig. 2. The view of defects in the monoblock obtained with the beamforming and synthetic aperture methods

Wyniki
Zebrane sygnały w.cz. dla schematu nadawczo-odbiorczego STA (Synthetic Transmit Aperture) zostały poddane obróbce w celu rekonstrukcji obrazu metodą SA oraz klasycznego beamformingu. W schemacie apertura nadawcza składała się z 2 przetworników,
a odbiorcza ze 128. Do rekonstrukcji przyjęto prędkość podłużnej fal ultradźwięków równą 5883 m/s. Poniżej przedstawiono obrazy wad w prezentacji typu B
uzyskane metodą klasycznego beamformingu (rys. 2)
i metodą syntetycznej apertury (rys. 2).
Prezentacje typu B pokazane są w zakresie dynamiki wynoszącym 60 dB. Widoczna jest lepsza detekcja wady w przypadku obrazu SA.

Podsumowanie
Systemy PA umożliwiają wizualizację w czasie
rzeczywistym dając całościowy obraz wad i pozwalając na określanie ich położenia i rozmiarów. Możliwości, szybkość i efektywność badań systemami głowic
fazowych stanowi nową jakość w stosunku do ciągle
powszechnie stosowanej aparatury jednokanałowej
i prezentacji typu A.
Zaprezentowano wstępne wyniki rekonstrukcji obrazów wad za pomocą algorytmów syntetycznej apertury oraz klasycznego beamformingu. Wszystkie rerekonstrukcje uzyskano z jednego zestawu danych

pomiarowych otrzymanych za pomocą badawczego ultrasonografu medycznego. Metoda SA zapewnia wyższą jakość obrazowania wad niż stosowana
obecnie w komercyjnych systemach PA metoda klasycznego beamformingu. Dodatkowo możliwość modyfikacji schematu nadawczo-odbiorczego w metodzie SA w celu optymalizacji jakości obrazowania lub
prędkości badania zwiększa jej uniwersalność.
Budowana w ZU IPPT PAN aparatura umożliwi realizację tego typu obrazowania w czasie rzeczywistym dając nowe narzędzie dla praktyków zajmujących się badaniami nieniszczącymi.
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Badanie kolejowych osi drążonych
Examination of drilled railway axles
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono metodę badania osi drążonych opracowaną przez firmę ULTRA. Konstrukcja tego
typu osi narzuca podstawową metodę badania za pomocą głowicy 45 stopni umieszczonej wewnątrz otworu i przesuwanej wzdłuż osi. W tym rozwiązaniu oś jest
badana jednocześnie dwoma głowicami zamocowanymi
na dyszlu, który jest obracany i przesuwany wzdłuż osi.
W trakcie badania przez cały czas jest identyfikowane
położenie głowic (liniowe – wzdłuż osi oraz kątowe – na
przekroju osi), co umożliwia precyzyjne określenie położenia ewentualnych wskazań, które są automatycznie rejestrowane. Położenie liniowe jest mierzone przez dodatkową głowicę ultradźwiękową, natomiast położenie kątowe – za pomocą inklinometru. W wyniku badania uzyskuje się mapę wskazań oraz mapę miejsc niezbadanych.

the examination method of drilled axles elaborated by
ULTRA company is presented in the article. The construction of such axles imposes the basic method of examination – the 45 degree probes moved inside drilled hole.
In presented solution, the axle is tested simultaneously
with two probes fixed o the thrill that is rotated and moved
along axle. All the time during examination the location of
probes is monitored (linear – along the axle and angular
– on axle section). It enables the precise location of indications that are automatically registered. The linear location is measured with extra ultrasonic probes, the angular location with inclinometer. The result of examination
is the map of indications and not tested places.

Wstęp
Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z 29 kwietnia 2004 r. oraz jej uzupełnienie w postaci dyrektywy 2008/110/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.
mają za zadanie wprowadzenie interoperacyjności kolei we wszystkich państwach członkowskich. Warunkiem jest zapewnienie na terenie tak całej Unii jak Europejskiej i każdego kraju niezbędnego poziomu bezpieczeństwa. Do realizacji tego złożonego celu ma służyć:
– powołanie „krajowej władzy dla regulacji i nadzoru
bezpieczeństwa kolei”,
– powołanie „stale funkcjonującego podmiotu, niezależnego od podmiotów branży kolejowej” badającego
przyczyny wypadków w zakresie bezpieczeństwa,
Władysław Michnowski, Piotr Machała, Patryk
Uchroński – Zbm Ultra, Jarosław Mierzwa – Politechnika Wrocławska.

– „raporty z badań oraz wszelkie ustalenia i rekomendacje powinny być dostępne publicznie na szczeblu
Wspólnoty”.
Były dwa terminy realizacji wspomnianych dyrektyw, oba zostały już przekroczone.
Polska jest w gronie siedmiu krajów, które do tej
pory nie wprowadziły jeszcze tych zaleceń (m.in. Niemcy i Wielka Brytania).
Obecnie w Unii Europejskiej panuje system normatywny uznaniowy. W Polsce i prawdopodobnie w pozostałych krajach członkowskich, nie ma jednolitego systemu norm lub procedur dotyczącej badań nieniszczących sprzętu kolejowego na etapie produkcji i eksploatacji. Efektem tego jest używanie przez zakłady wykonawcze i naprawcze taboru kolejowego różnych dokumentów (np. w Polsce polskie normy branżowe z lat
siedemdziesiątych, niemiecka instrukcja VPI 04, austriacki plan badań wg AAE i inne). Wszystkie te normy są na zróżnicowanym poziomie technicznym i proceduralnym. W efekcie istnieją różnice w uzyskiwanych poziomach bezpieczeństwa sprzętu badanego.

Przegląd spawalnictwa 13/2011

33

34

Wprowadzenie zaleceń unijnych może korzystnie
ograniczać europejski system uznaniowy sprzyjający chaotycznym wymogom badań w kierunku tworzenia polityki określającej minimalne wymagania
dotyczące poziomu bezpieczeństwa. W przekonaniu autorów jest to bardzo istotne, a aktualnie istniejący stan bezpieczeństwa można opisać następująco:
– w eksploatacji kolejowych zestawów kołowych
często występują pęknięcia osi,
– brak jakichkolwiek wiarygodnych informacji na
ten temat,
– w wyjątkowo opublikowanym komunikacie dotyczącym katastrofy w Viareggio (pismo Prezesa UTK Nr
TTN-512-129/JN/09) oraz załączonym zdjęciu brak
opisu fraktograficznego, wyników badań materiałowych (wytrzymałościowych, strukturalnych, odporności na pękanie, itd.).
Z przedstawionego stanu przygotowań do tworzenia polityki dla określenia minimalnych wymagań obowiązujących w badaniach nieniszczących zrobiono nie
wystarczająco, a nawet niewiele pomimo siedmiu lat
od ustanowienia Dyrektywy 2004/49/WE, oraz dwóch
lat od katastrofy w Viareggio.
Brak takiej polityki przy częstych awariach indukuje podejścia nadmiarowe np. w normie DIN 27201-7
występuje określenie iż „jako obszar badania należy
potraktować całą powierzchnię wału zestawu kołowego, przy czym główny punkt ciężkości należy położyć
na przejścia przekrojów wału”.
Wydaje się że podejście to może przynieść spodziewany efekt zmniejszenia ilości awarii zestawów kołowych, ale istotnie zwiększa się zakres badania osi i w
konsekwencji przedłuża czas badania co w praktyce
powoduje konieczność albo bardzo drogiej pełnej automatyzacji albo przemyślanej „inteligentnej” mechanizacji badań. Istnieje więc zapotrzebowanie na opracowania sprzętu umożliwiającego szybkie, tanie i wiarygodne przeprowadzanie badań. Ogromna większość taboru kolejowego jest zaopatrzona w osie pełne. Jednak
coraz to częściej pojawiają się także osie drążone.

Wydaje się, że najdoskonalszym narzędziem do
badania osi pełnych jest automat. Badanie automatyczne pozwalałoby na szybkie badanie osi według
ustalonej procedury. Oś ustawiona na obrotniku obraca się, a przystawione do niej głowice wykonują badanie. Następnie program komputerowy dokonuje rejestracji wskazań, a operator przeprowadza
ich interpretację. Ponieważ przede wszystkim system mechaniczny takiego rozwiązania jest skomplikowany, automaty dla tych badań są drogie, a poniesione koszty szczególnie dla małych zakładów
są nie do zamortyzowania. Istnieje możliwość prostego udoskonalenia badania ręcznego zmechanizowanego. Takie badanie półautomatyczne ma za
zadanie przyspieszenie lub całkowite wyeliminowanie z badania czynności, które nie są samym badaniem. ZBM ULTRA proponuje więc badanie kolejowych osi pełnych z zastosowaniem przełącznika kanałów. Dzięki niemu jednym przyciskiem pilota można zmienić ustawienia defektoskopu i programu komputerowego. Skalowanie wykonuje się
tylko raz, a jego wyniki zapisuje w pamięci układu
pomiarowego. Później można się do tych ustawień
łatwo odwoływać. Specjalny program komputerowy ma zapisane dowolne procedury badawcze. Po
uruchomieniu prowadzi badacza przez kolejne etapy tej procedury. Osoba badająca naciskając przycisk na pilocie steruje programem po kolei wykonując wszystkie czynności. Program steruje przełącznikiem kanałów, dobierając głowicę do kroku
procedury. Dzięki wyeliminowaniu z badania wielu czynności, badacz jest w stanie zaoszczędzić
sporo czasu. Badanie półautomatyczne jest nieporównywalnie tańsze od badania automatycznego,
a czas jego przeprowadzenia jest kilkukrotnie mniejszy niż czas badania ręcznego (szczegóły w [1]).
Rozwiązaniem technicznym ułatwiającym badanie
ultradźwiękowe całej objętości osi nawet bez jej demontażu jest zastosowanie osi drążonych. Pozwala
ono również na ujednolicenie procedur badań.

Badania osi pełnych

Osie drążone

Badanie kolejowych osi pełnych jest procesem
żmudnym i pracochłonnym. W zależności od normy
lub procedury badanie wykonuje się nawet siedmioma głowicami przystawianymi w różnych miejscach
z obu stron osi. Układ skaluje się na nacięciach wzorcowych wykonanych na wzorcu w miejscu najczęstszych uszkodzeń osi. Jedna oś w 100% może być
badana nawet kilka godzin. Kolejnym bardzo dużym
ograniczeniem tych badań jest konieczność demontażu zestawu kołowego, tak aby uzyskać dostęp do
miejsc przyłożenia głowic.

Kolejowe osie drążone posiadają otwór na całej
długości osi, najczęściej o średnicy 60 lub 90 mm. Nie
wpływa on jednak na osłabienie wytrzymałości osi.
Osie drążone są coraz częściej stosowane, a duża
część nowych zestawów kołowych jest właśnie w nie
wyposażona. Otwór pozwala na badanie ultradźwiękowe takiej osi bez demontażu całego zestawu. Badanie osi drążonej wykonuje się na całej objętości materiału, głowicami wprowadzanymi do tego otworu. Ponieważ jest to miejsce trudno dostępne konieczne jest
wykonywanie badań specjalnie przeznaczonym do
tego układem.
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Badania osi drążonych
Badanie kolejowych osi drążonych przeprowadza
się dwoma głowicami o częstotliwości 2 MHz i kącie
wprowadzania wiązki 45˚ skierowanymi przeciwbieżnie [2].
Pewnymi problemami podczas badania kolejowych
osi drążonych jest:
– poprawna identyfikacja wskazań chwilowego
miejsca badania. Jest ona możliwa poprzez zewnętrzne pomiary odległości i kąta obrotu, ale
znacznie wygodniej i precyzyjniej jest użyć rozwiązań konstrukcyjnych z układem identyfikacji
położenia UIP. Na przykład w sprzęcie Zakładu
ULTRA głowice badawcze są usytuowane przegubowo na końcu dyszla. Ponadto posługuje się
on trzecią głowicą wewnątrz osi. Cała objętość
otworu osi pomiędzy korkiem na końcu osi, a głowicami zostaje zalana olejem. W korku usytuowana jest trzecia głowica normalna o częstotliwości
1 MHz, która pracując metodą echa określa położenie głowic badawczych wzdłuż osi. Ponadto
zastosowany inklinometr określa położenie kątowe głowic mierzone np. na godzinie 3 lub 11 itd.
Operator ręcznie ustala położenie głowic na wybranej odległości i wykonuje ruch obrotowo zwrotny ± 180o. Jeśli od wybranego punktu przesunie
wzdłuż osi dyszel z głowicami np. o 5 mm to po
wykonaniu ruchu obrotowego ma zbadany następny przekrój osi. Operator na ekranie komputera podzielonego na części może równocześnie
obserwować [2]:
– wskazania ewentualnych ech od dwóch głowic
pomiarowych,
– wzdłużny przekrój schematu osi na którym ma
zaznaczone obydwa chwilowe punkty aktualnie

badane oraz poprzez zróżnicowanie szarości
długość zbadaną i do zbadania, ponadto kontroler ustawiania skoku wzdłużnego (rys. 2),
– aktualny przekrój poprzeczny osi i chwilowe położenie obydwu punktów badania w położeniu
kątowym (rys. 2).
– konieczność pewnego kontaktu głowicy z osią.
Zalanie osi olejem jest skutecznym, najlepszym
z możliwych kontaktem głowic z osią.
– wskazania od miejsca zmiany średnicy osi mogące,
wprowadzać pomyłki.
Wskazania od miejsca zmiany średnicy osi
różnią się od wskazań wad tym, że występują na całym obwodzie osi, jeśli dokonamy obrotu o 360˚. Ponadto pomaga porównanie wskazań
przeciwbieżnych głowic.

Usprawnienia układu
Na kolejne usprawnienia układu badawczego
składają się:
– system przesuwu wzdłużnego hydrauliczny napędzany pompą ręczną, a jeden cykl odpowiada wepchnięciu lub wyciągnięciu głowic pomiarowych
o dowolną wartość,
– zastosowanie elektrozaworów i napędu elektrycznego. Po naciśnięciu przycisku system hydrauliczny wsuwa lub wysuwa dyszel o stałą wartość, zależną od nastawnych ilości skoków pompy,
– układ automatycznego obracania dyszla z głowicami (opcja dodatkowa).

Rejestracja wyników badania
Układ cyfrowy urządzenia rejestruje i archiwizuje
wynik badania wszystkich badanych punktów osi. Pozwala to w dowolnym czasie odtworzyć wszystkie informacje całego procesu badań danej osi i umożliwia automatyczną ocenę, prowadzenie bazy danych
i wydruki.

Zastosowania

Rys. 1. Zespół głowic do badania osi drążonych
Fig. 1. The head unit for drilled axle testing

Urządzenie go badań osi drążonych uruchomiono i wykorzystywane jest m.in. w zakładach Depas
w Wilnie, a jako pomoc dydaktyczna służy w ośrodku szkoleniowym w firmie Lucchini Polska w Mińsku
Mazowieckim.

Literatura
Rys. 2. Zobrazowanie położenia głowic w programie badawczym
Fig. 2. Heads position visualization on the software

[1] http://ultra.wroclaw.pl/?doc=certyfikacje/osiepelne/&lang=pl
[2] http://ultra.wroclaw.pl/?doc=certyfikacje/osiedrazone/&lang=pl
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Uwarunkowania i perspektywy
badań nieniszczących odlewów
przed poddaniem ich eksploatacji, cz. I
Conditions and perspectives for non-destructive testing
of castings before they service, part i
Streszczenie

Abstract

W ostatnich kilkunastu latach postawiono na optymalizowanie rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych, stosując metody symulacji procesów odlewania
i naprężeń w eksploatacji odlewów. Wyniki badań nieniszczących służyły do walidacji modeli użytych w systemach symulacyjnych. W niniejszym artykule porównano stan aktualny oczekiwań wobec badań nieniszczących odlewów surowych i po obróbce, z trendami jakie
pojawiają się w odlewnictwie światowym i w optymalizowaniu warunków odbioru, zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi. Jako przykład dla odlewu testowego belki
o wymiarach 160x1600x1200 mm z nieciągłościami i bez
nieciągłości, zasygnalizowano jak można wykorzystać
wyniki tomografii UT-3D (phased array) do identyfikacji
rzeczywistego rozkładu nieciągłości oraz jak można to
uwzględnić podczas obliczeń symulacyjnych. Umożliwia
to precyzyjniejsze szacowanie mapy naprężeń i wskazuje realną drogę do efektywnego zoptymalizowania konstrukcji odlewu i technologii odlewania.

During over a dozen years the technological solutions
to optimize the design using the method of casting process and stress simulation in the casting life were realized. The NDT results were used to validate models used
in simulation systems. This article compares the current
state expectations for non-destructive testing of raw castings and after machining with the trends emerging in
the global foundry industry, and optimizing the conditions for acceptance in accordance with operational requirements. As example, for the test beam casting (dimensions – 160x160x1200 mm), with discontinues and without discontinues occurrence, were signalized how it can
be exploit the UT-3D tomography (phased array) results
to determine the real discontinues distribution and how it
can be consider in stress simulation during exploitation
period. It enables more accurate estimation of stresses
map and indicates real way to effective castings construction and technology optimization.

Wstęp
Kierujący zamawianym całym projektem PBZKBN-114/T08/2004 prof. J.Sobczak, dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, we wstępie do podsumowującej monografii [1] napisał: „Obecnie 90% wszystkich dóbr i artykułów przemysłowych w takiej czy innej
formie zawiera w sobie odlewy, począwszy od aparatów latających, samochodów poprzez potężne urządzenia energetyczne, a skończywszy na telefonach
komórkowych i komputerach” i dalej „… w ostatnim
czasie następuje powrót do technologii tradycyjnych,
w tym zwłaszcza odlewnictwa. Przejawia się to nie tylko boomem w wielkości produkcji odlewniczej i rozZenon Ignaszak – Politechnika Poznańska, Joanna Ciesiółka – Jotez.
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kwitem wielu tworzyw odlewniczych, ale również zauważalnym zwrotem ku kierunkom poznawczym”.
Mówiąc o nowoczesnych tworzywach i procesach
technologicznych w odlewnictwie, ich projektowaniu, aplikacjach i sterowaniu jakością [2], nie sposób
pominąć wykorzystania metod NDT do badania odlewów jako podstawowych komponentów niezliczonej
ilości konstrukcji i obiektów technicznych. Należy przy
tym wskazać na znaczenie tych metod nie jedynie jako
sposobu arbitralnej oceny wybranych cech, świadczących o jakości odlewów, ale także w celu identyfikacji
zjawisk odpowiedzialnych za wykryte anomalie przebiegu procesów wytwarzania, co służy ewidentnie optymalizacji i doskonaleniu stabilności parametrów procesu odlewania. Prowadzi to do rozwoju poszczególnych
technologii odlewniczych. Takie stwierdzenie jest obowiązujące także w innych obszarach badań produkcyjnych, innych technologii i materiałów.

Cykl artykułów i prezentacji [3÷12] przedstawianych w latach 2001÷2010 na dziesięciu Ogólnopolskich Seminariach prof. J.Deputata oraz dwóch KKBN
(2005 i 2009) [13÷16] były okazją nie tylko do podzielenia się wynikami realizowanych prac, ale również
cennych wymian poglądów z uczestnikami tych wydarzeń. Czy można powiedzieć, że tworzenie lobby NDT
wokół krajowej branży odlewniczej jest na właściwej
drodze, jak to już się stało w niektórych krajach europejskich, w tym we Francji?
Użyte w artykule sformułowania mogą być dla niektórych czytelników truizmami, ale doświadczenie autora współpracującego z odlewniami europejskimi pokazuje, że o synergii i sprzężeniach między parametrami
produkcyjnymi i kontrolą jakości, a zwłaszcza wynikami
badań NDT należy mówić w obu środowiskach: technologów w odlewni i specjalistów badających tam odlewy
[8]. Także wśród znakomitych gremiów fachowców laboratoriów i firm specjalizujących się w badaniach nieniszczących, zgodnie z ich zakresem uprawnień i stawiających na uniwersalności oferowanych usług. Okazuje się
niekiedy, że ten postulat tak oczywisty jest w pewnych
przypadkach rozumiany dość powierzchownie [9].
Należy stymulować korelację obu tych zakresów wiedzy praktycznej, popartej solidnymi podstawami teoretycznymi. A uniwersalność specjalizacji wspomnianych
laboratoriów powinna przynosić dodatkowe korzyści [14].
Przenoszenie wyników produkcyjnych badań nieniszczących (zachowanych w archiwach odlewni, z kopią dla klienta) na walory eksploatacyjne i degradację
jakości odlewów z upływem czasu, a więc na wybór
metod i częstotliwość badań nieniszczących w okresie eksploatacji wyrobu odlewanego [10], powinna być
zdefiniowana a priori przez klienta (konstruktora).
Tendencje do uproszczeń i formalizmów odciskających się na kryteriach odbioru, daje się niestety odczuwać podczas negocjacji warunków odbioru odlewów, a pojawiające się jeszcze czasami w warunkach
odbioru pojęcie „odlew bez wad” , świadczące o kulturze technicznej umawiających się stron (odlewnia lub/i odbiorca odlewów), nie nadążającej za światowymi trendami. Są to przypadki coraz rzadsze, ale jeszcze ilościowo znaczące (w jednej z odlewniczych grup
europejskich oceniane na 20% przypadków klientów).
W kraju jest to znacząco więcej i często dotyczy odlewów zamawianych przez odbiorców zagranicznych,
gdyż odlewnie niechętnie podejmują negocjacje na temat dopuszczalnego poziomu wad w odlewach, obawiając się utraty zamówienia od klienta.

Specyfika struktur wyrobów
powstałych ze stopu
w stanie ciekłym
Jednorodność fizyko-chemiczna stopu w stanie ciekłym, wyjąwszy rzadki przypadek segregacji ciężarowej składnika stopowego, nie gwarantuje w żadnym

przypadku przeniesienia tej cechy na wlewek czy odlew uzyskany po krystalizacji (krzepnięciu). Nie wchodząc w szczegóły złożonych procesów towarzyszących tej transformacji, należy zdać sobie sprawę, że na
końcową strukturę i właściwości konkretnego wyrobu
odlewanego i dla konkretnego stopu wpływa:
– wsad metalowy, jego pochodzenie, scenariusz topienia, obróbki piecowej i pozapiecowej ciekłego stopu,
– czystość kadzi i sposób jej przygotowania do odlewania,
– wielkość odlewu i liczne parametry technologiczne
dotyczące formy, w tym rodzaj formy odlewniczej
(trwałe / nie trwałe), użyte materiały do budowy formy, wielkość nadlewów, typ układu wlewowego i parametry wypełniania wnęki formy,
– prace wykończeniowe odlewu, w tym sposób usuwania naddatków technologicznych i napraw, głównie metodami spawalniczymi,
– parametry obróbki cieplnej odlewu po naprawach.
Świadomość tego wpływu to także ilościowo określony zakres tolerancji dla poszczególnych parametrów produkcyjnych (z naciskiem na ich ilość w procesie i stabilność rozłożoną w czasie, stanowiącą o poziomie technicznym odlewni i jej załogi).
Choć jest to truizmem, powiedzmy to sobie jeszcze raz. Oczekiwanie od wyrobów odlewanych struktury o jednorodności rozłożenia i wielkości faz składowych, włączywszy w to niepożądane fazy i wtrącenia pochodzące z procesu przetwarzania, identycznie jak w przypadku wyrobów uzyskanych za pomocą przeróbki plastycznej (odkuwek, wyrobów walcowanych) nie wpisuje się w profesjonalizm stron negocjujących. Istnieje zatem granica ścisłości struktury i stopnia jej porowatości do której konkretny odlany wyrób może się zbliżyć. Praktycznie nigdy nie osiągnie on tych cech dla typowego wyrobu handlowego
(blachy, pręty, rury, kształtowniki itd.) jaki można zakupić w hurtowniach. Wykluczmy z tych rozważań
wyroby odlewane uzyskiwane za pomocą technologii specjalnych, jak np. odlewanie tiksotropowe, odlewanie z kierunkową krystalizacją. Stanowią one mimo
znakomitych właściwości mechanicznych, margines
w technologiach odlewania dominujących w produkcji
odlewów użytkowych i są przeznaczone do bardzo
specjalnych detali, o dość prostym kształcie i ograniczonych wymiarach. Nigdy nie wyprą technologii klasycznych, także ze względu na cenę ich realizacji. Takie rozumowanie nie oznacza, że w każdej z tych technologii poziom granicznie osiągalnej doskonałości (jakości) jest jednakowy w danej odlewni. Jego zróżnicowanie zależy poziomu technicznego kadry odlewni i jej
umiejętności oraz warunków realizacji zamówienia.
Ważność problemów niejednorodności struktury, jej
ścisłości i lokalności właściwości mechanicznych zmienia się wraz z wielkością odlewu. Gradient tych właściwości jest trudny do oszacowania a priori, na etapie konstruowania wyrobu odlewanego. Stąd rola inżynierii wirtualnej [3÷5], dobrze osadzonej w realiach, tzn. stosującej systemy symulacyjne poddane uprzednio procesowi
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walidacji eksperymentalnej i ocenione jako spełniające wystarczająco oczekiwania użytkowników. Najlepiej,
jeżeli walidacja jest realizowana wewnętrznie w odlewni przez zespoły bezpośrednio związane z technologią
odlewania, współpracujące z zespołami NDT w odlewniach i konstruktorami, i pod nadzorem lidera projektu.

Kryteria formalne/nieformalne
jakości wyrobów odlewanych
Postawmy pytanie – co stanowiło podstawy, kiedy
formułowano przed wielu laty kryteria wadliwości odlewów i kiedy tworzono wzorce, służące potem jako odniesienie do definiowania klas wadliwości RT i UT. Poza
przypadkami wad oczywistych, szczególnie wad odkrywanych metodami wizualnymi przed lub po obróbce
mechanicznej, należy podziwiać intuicję inżynierską naszych poprzedników, którzy tak jednoznacznie definiowali klasy jakości odnośnie wad wewnętrznych. Należy,
bo w dalszym ciągu te kryteria są obowiązujące i służą definiowaniu stref jakości w odlewie, stanowiąc dla
operatorów badań NDT rodzaj kanonu – kodeksu jakości. Szczególnie jeśli chodzi o nieciągłości wewnętrzne,
niemożliwe do odkrycia w inny sposób jak przez badania niszczące lub po operacjach obróbki skrawaniem.
Normy stanowiące podstawy formułowania warunków odbioru są na dzień dzisiejszy takim obowiązującym kodeksem jakości w badaniach nieniszczących odlewów. Formułując wymagania wg klas przynajmniej jednej z tych norm, zamawiający (klient) intuicyjnie przyjmuje lepszą klasę dla stref poddawanych
obróbce skrawaniem.
Na ile są one już na wstępie wykładnią nadjakości
odlewu, czyli osiągania klasy lepszych o 1-2 poziomy
niż klasa wymagana?
Istnieją jako przeciwwaga kryteria nieformalne wychodzące poza te normy i te są przedmiotem osobnych
ustaleń między zamawiającym a odlewnią. Obie strony są wtedy świadome oczekiwań konstruktora i możliwości technologii odlewniczych. Autor zna przypadki
kiedy klient odlewni (często spoza kraju) bez uzasadnienia i z „ostrożności procesowej” celowo zawyża klasy jakości wyszczególnione w warunkach odbioru odlewów. Odlewnia oczekując na uzyskanie zamówienia
rezygnuje z profesjonalnej negocjacji. Autor uczestniczył jako konsultant w spotkaniach renegocjacyjnych
z takimi klientami jako pełnomocnik krajowych odlewni. Za każdym razem udawało się przekonać klienta do
zracjonalizowania jego wymagań.
Klasy jakości wg norm mają sprecyzowane kryteria
ilościowe (np. EN 12680 dla wskazań UT) czy pseudoilościowe (porównawczo wg ASTM dla badań RT, na
zasadzie porównania obrazów, z dużą dozą dowolności w interpretacji). W [15,16] zaproponowano formalną komputerową kwantyfikację procedury identyfikacji
i oceny dla metody RT.
Ewidentne błędy w sztuce odlewniczej są łatwe do
wykrycia metodami NDT [9, 10]. Sztandarowy przykład
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to duże wady wewnętrzne pochodzenia skurczowego
(jamy i makroporowatości skurczowe). Te są relatywnie łatwe do wyeliminowania na drodze zabiegów metalurgiczno-technologicznych. Znacznie trudniej dokonać
tego w zakresie eliminacji mikroporowatości i to zależnie od rodzaju odlewanego stopu. Podobnie rzecz się
ma np. ze strukturami żeliw. Struktury łatwo rozróżnialne, identyfikowalne na drodze badań UT np. różniące się
struktury z grafitem płatkowym i sferoidalnym [17, 18].
Podobnie łatwe do zidentyfikowania i oceny są skupiska wtrąceń niemetalicznych w odlewach żeliwnych, np.
typu „dross” [19]. Ale już znacznie trudniej, by nie powiedzieć wprost, że w praktyce przemysłowej niemożliwe,
jest zlokalizowania za pomocą metod UT i RT rozmiarów
stref struktury z grafitem zdegenerowanym („chunky”) w
grubościennych, ciężkich odlewach z żeliwa sferoidalnego [9]. A jest to stawiane jest przez niektórych klientów
odlewni jako warunek odbiorowy, trudny do uzyskania.
Pozostają wtedy do wykonania badania niszczące (np.
przez trepanację próbek ze stref grubościennych).
W [9] podjęto również istotne zagadnienie nieprawidłowości w szacowaniu nieciągłości („Przykłady i analiza błędów w identyfikacji rodzajów nieciągłości w odlewach”). W opracowanej tablicy zestawiono nazewnictwo z normy [20], z podręcznika [21] z propozycją autorów (propozycja uporządkowania nazewnictwa i obszaru interpretacji wad odlewniczych przekazana przez
autorów do UDT Cert w lutym 2006).
W [22] umieszczony został cenny zapis dokonany
przez autora, ponieważ dotyczy on związków badań produkcyjnych i eksploatacyjnych [23]. A mianowicie (cytat):
„…Procesy technologiczne wytwarzania, ich projektowanie i przebieg oraz zastosowane urządzenia produkcyjne i oprzyrządowanie, a także ich stan, mają istotny
wpływ na jakość wyrobów.
Istotne znaczenie ma również:
– rodzaj materiału zastosowanego do wytwarzania
określonego wyrobu,
– właściwości materiału, które pozwolą wytworzyć
z niego wyrób bez pogorszenia w istotny sposób
jego cech użytkowych.
Wykrywanie wad w wyrobach i ocena ich jakości są
możliwe tylko wtedy, gdy wykonujący badanie posiada
informację o:
– rodzaju wyrobu,
– rodzaju materiału, z którego wyrób wykonano, a co
za tym idzie o jego właściwościach,
– procesie technologicznym wytwarzania wyrobu,
– wymaganiach jakościowych wyrobu.
Znajomość tych elementów i zagrożeń dla jakości
wyrobu z nich wynikających, pozwala na zaplanowanie
odpowiednich badań w zależności od wyrobu i materiału, z którego został wytworzony oraz rodzaju spodziewanych wad. Dzięki temu możliwe jest wykrycie i identyfikacja wad, a w konsekwencji ustalenie przyczyn ich
powstawania. …” (koniec cytatu).
W opracowaniu „Elaboration du cahier des charge” stowarzyszenia Organisation Professionnelle des
Industries de la Fonderie / Trade Organisation of the

Foundry Industry (92038 Paris La Défense Cédex) podano poniżej przedstawiony scenariusz, jakim powinien kierować się projektant-twórca koncepcji konstrukcyjnej wyrobu odlewanego [24]. Powinien on wstępnie wybrać stop (stopy) w funkcji kształtu i wymiarów
wyrobu odlewanego, danych mechanicznych i innych
uważanych przez niego jako ważne w eksploatacji,
w odniesieniu do ceny stopów i wskazanej technologii. To wstępne studium powinno go doprowadzić do
określenia materiałowego zarysu koncepcji, listy stopów, jednej lub kilku technologii. Ostatecznie, definitywny wybór sposobu formowania jest pozostawiony technologowi-odlewnikowi lub jest z nim uzgadniany (tabl.).
Jeżeli specyfikacja jakościowa nie została zdefiniowana przez zamawiającego precyzyjnie, odlewnia powinna co najmniej zapewnić zgodny z zamówieniem
gatunek stopu (właściwości określane na próbce przylanej lub osobno lanej) oraz zgodność wymiarową,
a także co najmniej zachowanie najniższych klas jakości wg norm na podstawie badań wizualnych. Coraz
rzadziej spotyka się takie nieprofesjonalne podejście
klientów odlewni (wykluczmy tutaj cytowane wyżej wygórowane oczekiwania zapisywane w warunkach odbioru jako „odlew bez wad” – jako przypadek odosobniony i szczególnie nieuprawniony).
Jak jednak utworzyć funkcjonalną specyfikację
jakości? Powinna ona zawierać:
– pełną dokumentację rysunkową i specyfikacje definiujące precyzyjnie czemu ma sprostać odlew
produkcyjny w odniesieniu do istniejących norm,
a także do warunków szczególnych eksploatacji,
Tablica. Wytyczne opracowania specyfikacji wyrobu (na podstawie [24])
Table. Guidelines for the development of product specification (based on [24])
Hasło
Funkcja
eksploatacyjna
spełniana przez
odlew

Opis, parametr
Krótka definicja

Wytężenie
mechaniczne

Średnia wytrzymałość
Podwyższona lokalnie wytrzymałość
Szczególne wytężenia statyczne i/lub dynamiczne (udary, obciążenia zmęczeniowe, itp)
Tarcie i trybologia (na sucho, w warunkach
smarowania), erozja, ścieranie

Oddziaływania
fizyko-chemiczne

Temperatura eksploatacji (udary cieplne)
Szczelność (ciśnienie płynu podczas prób
szczelności)
Korozja (natężenia, inicjacja)
Wibracje
Szczególne właściwości fizyczne (siły magnetyczne, oporność elektryczna, dylatacja, przewodność cieplna, ...)
Wygląd (malowanie, estetyka kształtu)

Eksploatacja –
montaż/demontaż

Utrzymanie w eksploatacji, demontaż
Stan powierzchni

Szczególne
ograniczenia

Wymiary gabarytowe i ciężar
Prace spawalnicze (montażowe, naprawcze)
Obróbka mechaniczna (skrawaniem)

Uwarunkowania
ekonomiczne

Odlew jednostkowy, prototyp, seria, powtarzalność serii, ilość, terminy

– zakres badań kontrolnych jakości wewnętrznej
w celu wykrycia ewentualnych wad niewykrywalnych wizualnie; powinno być to zdefiniowane
w okresie opracowywania koncepcji konstrukcyjnej
i technologicznej odlewu.
Jest rzeczą zasadnicza, aby autor koncepcji konstrukcyjnej odlewu, składający zamówienie oraz technolog w odlewni znaleźli kompromis między ceną i użytecznością w warunkach eksploatacji, z zachowaniem świadomie wybranych współczynników bezpieczeństwa nie
mierząc za wszelką cenę (także i tę sprzedaży) w najwyższą półkę jakości i oferując kosztowna nadjakość.
Należy umieć przy tym podkreślić, że w ten sposób
zmniejszamy margines błędu odlewni i podnosimy poprzeczkę w dotrzymywaniu stabilności produkcji w odlewni. Tylko dobre odlewnie potrafią temu sprostać. A
że jest to możliwe, dla przykładu za ostatnie pół roku
jedna z odlewni francuskich osiągnęła poziom braków
nienaprawialnych poniżej 1% (odlewy ciężkie). Przy
tym poziom uzysku dla ciężkich odlewów z żeliwa sferoidalnego przekracza 80%.
Podsumowując, opracowane prawidłowo zapytania
ofertowe i zamówienia winny zatem zawierać [24]:
– przeznaczenie odlewu, ciężar i wymiary, specyfikacje wymaganej jakości (wytężenie eksploatacyjne,
strefy wytężenia i strefy jakości, poziom ponoszonego ryzyka, znaczenie odlewu w całości konstruowanego obiektu technicznego),
– zdefiniowanie materiału (stopu) i gatunek odniesiony do obowiązującej normy lub gatunku narzuconego przez klienta,
– ilość odlewów (długości serii, zamówienie bieżące
i ewentualność powtórzenia zamówienia w przyszłości),
– terminy i sekwencje dostaw,
– zapisy wykonawcze, w tym dotyczące kontroli
i odbioru odlewów
– warunki gwarancji i działań z zakresu assistance
służb odlewni wobec klienta (w okresie eksploatacji).
W akcie organizacji CAEF [25], którego Polska jest
członkiem, współbrzmią z powyższym, ogólne warunki
umowy (Conditions Générales Contractuelles des Fonderies Européennes). Zostały one przygotowane zgodnie z obowiązującą praktyką procedur organizacji skupiającej kraje członkowskie z Europy (CAEF – Comite
des Associations Europeennes de Fonderie). Jako taki,
każdy kraj członkowski uznaje atrybuty prawne CAEF
i ustawodawstwa odniesionego do profesjonalnego
jego stosowania w praktyce.
Celowe wydaje się przytoczenie brzmienia tej konwencji we fragmencie dotyczącym ofert i zamówień:
– zapytaniu ofertowemu lub zamówieniu od klienta powinna towarzyszyć specyfikacja techniczna
odlewu, która jednoznacznie definiuje wymagania
w każdym ich aspekcie dotyczącym zamawianego odlewu, jak i warunki nadzoru, kontroli i badań
wymaganych przy ich odbiorze przez klienta; taka
kompletna dokumentacja techniczna może być
opracowana i dostarczona odlewni w postaci twardej (papierowej) lub w postaci pliku,
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– oferta odlewni nie powinna być uważana za ostateczną (nie podlegającą negocjacjom) jeżeli ona nie
jest powiązana z terminem ważności, a także w sytuacjach, kiedy klient wprowadza zmiany w specyfikacji lub np. kiedy odlewnia dostarczyła mu odlewy
próbne,
– odlewnia może być tylko obligowana do przestrzegania warunków będących odzwierciedleniem
w sposób jednoznaczny i definitywny zamówienia klienta; powinien istnieć jasny i czytelny w tym
względzie zapis w postaci dokumentu.

Przedstawione wyżej ujęcia są spójne i powinny być przestrzegane w układzie komunikacyjno-produkcyjnym klient (przyszły użytkownik) – odlewnia [24,
25]. W obszarze badań jakości rola badań NDT odlewów znajduje wystarczająco czytelne pole do działania. Zbiory kryteriów odbiorowych odlewów są jednak cały czas przedmiotem twórczego doskonalenia,
o czym świadczą przykłady opisane m.in. w [11]. Coraz
częściej mają one charakter nieformalny (poszerzający „ciasne” podejście zawarte w normach), wynikający
z synergii wiedzy i negocjacji merytorycznych.
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Zenon Ignaszak

Uwarunkowania i perspektywy
badań nieniszczących odlewów
przed poddaniem ich eksploatacji, cz. II
Conditions and perspectives for non-destructive testing
of castings before they service, part iI
Streszczenie

Abstract

W ostatnich kilkunastu latach postawiono na optymalizowanie rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych,
stosując metody symulacji procesów odlewania i naprężeń w eksploatacji odlewów. Wyniki badań nieniszczących służyły do walidacji modeli użytych w systemach
symulacyjnych. W niniejszym artykule porównano stan
aktualny oczekiwań wobec badań nieniszczących odlewów surowych i po obróbce, z trendami jakie pojawiają
się w odlewnictwie światowym i w optymalizowaniu warunków odbioru, zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi. Jako przykład dla odlewu testowego belki o wymiarach 160x1600x1200 mm z nieciągłościami i bez nieciągłości, zasygnalizowano jak można wykorzystać wyniki tomografii UT-3D (phased array) do identyfikacji
rzeczywistego rozkładu nieciągłości oraz jak można to
uwzględnić podczas obliczeń symulacyjnych. Umożliwia
to precyzyjniejsze szacowanie mapy naprężeń i wskazuje realną drogę do efektywnego zoptymalizowania konstrukcji odlewu i technologii odlewania.

During over a dozen years the technological solutions
to optimize the design using the method of casting process and stress simulation in the casting life were realized. The NDT results were used to validate models used
in simulation systems. This article compares the current
state expectations for non-destructive testing of raw castings and after machining with the trends emerging in
the global foundry industry, and optimizing the conditions for acceptance in accordance with operational requirements. As example, for the test beam casting (dimensions – 160x160x1200 mm), with discontinues and without discontinues occurrence, were signalized how it can
be exploit the UT-3D tomography (phased array) results
to determine the real discontinues distribution and how it
can be consider in stress simulation during exploitation
period. It enables more accurate estimation of stresses
map and indicates real way to effective castings construction and technology optimization.

Wstęp
Opisane w części I artykułu [1] uwarunkowania
produkcyjnych badań odlewów z zastosowaniem metod NDT przybliżyły wytyczne relacji klient – odlewnia
i platformę negocjacji racjonalnych warunków odbioru odlewów. Wskazano na specyfikę tych relacji w zestawieniu z koniecznym synergicznym podejściem obu
negocjujących stron do tych zagadnień. Jako aplikację
Zenon Ignaszak – Politechnika Poznańska.

tych zasad odniesionych do badań NDT w [2] zostały przedstawione doświadczenia autorów w obszarze
identyfikacji nieciągłości odlewów, dotyczące jakości
odlewów z żeliwa, w odniesieniu m.in. do normy EN
583-5, dedykowanej ręcznym badaniom ultradźwiękowym połączeń spawanych [3, 4], zinterpretowanych i
omówionych w [5]. Porównano tam również wyniki prognozowania za pomocą Virtual prototyping (komputerowa symulacja procesu odlewania [6]) z wynikami badań odlewu różnymi metodami NDT.
Specyfikę wewnętrznych nieciągłości w odlewach należy odnieść do trzech umownych poziomów
(wymiary i położenie), spowodowanych procesami
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skurczowymi, powiązanymi z wydzielaniem rozpuszczonych w ciekłym metalu gazów, np. wodoru. Mechanizmy i morfologia frontu krystalizacji decydują o pierwotnych strukturach odlewu, a także o strukturach stref
szwów spawalniczych, powstałych ze stanu ciekłego.
Należy wymienić:
– poziom I – rozproszone mikroporowatości międzydendrytyczne, wyizolowane, nie tworzące łańcucha
ciągłego, o rozmiarach rzędu mikronów, spowodowane istnieniem oporów względem zasilającego
przepływu kapilarnego między ramionami tego samego dendrytu (poziom ścisłości traktowany jako
akceptowalny, właściwy odlewaniu grawitacyjnemu, przekładający się na standardowe właściwości mechaniczne wykonywanych wyrobów odlewanych za pomocą tej technologii) – odlew jest „zdrowy” (acceptable soundness),
– poziom II – mikroporowatości między blokami dendrytów (ziaren), widoczne niekiedy okiem nieuzbrojonym, nakładające się na mikroporowatości poziomu I, wynikające z dużego oporu przepływu kapilarnego między dendrytami, powodujące lokalny dalszy spadek charakterystyk mechanicznych, w odniesieniu do wartości normatywnych,
– poziom III – makroporowatości (ewidentne pustki
i skrajnie – jamy skurczowe), powstające w miejscach izolowanych tzw. węzłach cieplnych, w skali makro, wynikające z odcięcia zasilania zwanego
masowym (to zasilanie istnieje do momentu osiągnięcia przez gęstwę strefy ciekło–krystalicznej
wartości tzw. krytycznego ułamka fazy stałej – fScr),
Powyższe sformułowania dotyczące przyczyn porowatości, w których wyeksponowano zjawiska skurczowe, należy poszerzyć o porowatości wywołane desorpcją rozpuszczonych w ciekłym metalu gazów. Zdarza się, że określenie zjawiska wiodącego napotyka na
trudności (odlewy Al).
W [6, 7] rozważano temat identyfikacji wad w odlewach żeliwnych, starając się wykazać, że pewne zawarte w odbitym sygnale ultradźwiękowym informacje, jako formie „odpowiedzi” materiału odlewu, nie są
wystarczająco eksploatowane i wykorzystane.
Podstawową normą stosowaną w praktyce odlewów ze stopów żelaza do definiowania kryteriów jakości na podstawie wyników badań nieniszczących
UT jest EN 12680. Często odbiorca nie jest przygotowany nawet na uzasadnienie tam istniejącego,
uproszczonego definiowania wymaganej jakości.
Znane są przypadki, kiedy „odkrycie” podczas obróbki skrawaniem wady „dopuszczalnej” na wynegocjowanym poziomie jakości pod względem kryteriów „ultradźwiękowych” wg normy EN 12680, powoduje odmowę akceptacji odlewu i stanowi podstawę do renegocjacji warunków odbioru, najczęściej ze stratą finansową dla odlewni.
Do oceny stanu wad wewnętrznych w odlewach
żeliwnych stosuje się także metodę porównawczą
RT – ASTM E802. Wygląd wad na radiogramie odlewu
rzeczywistego z żeliwa odbiega zdecydowanie od wad
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na wzorcowym radiogramie ASTM E802 (inne rozłożenie i intensywność nieciągłości). Fakt ten powoduje, że
odlewnie żeliwa zmuszone są do korzystania z normy
(i atlasu) wad dla odlewów staliwnych (np. ASTM E280),
i do niego odnoszą rodzaje i klasy wad. Praktycznie
wszyscy klienci odlewni żeliwa, którzy jako metodę NDT
obrali badania radiograficzne powołują się na tę normę,
przechodząc do porządku dziennego nad tym faktem.
Proponowana w [8, 9] procedura polega na uściśleniu kwantyfikacji metody RT wg ASTM i wykorzystaniu programu do analizy obrazu do porównawczej
oceny stopni szarości poszczególnych miejsc na radiogramach (rozłożenie na dwuwymiarowym obrazie
RT z wadami nieciągłości – porównanie zaciemnień
na radiogramie wzorca ASTM i radiogramie ocenianego odlewu). Jednocześnie trzeba się zgodzić, że
jest to tylko formalna próba kwantyfikacji (por. dyskusja podczas 38 KKBN, [10]), która musi być poparta
wiedzą technologiczną operatora RT lub/i specjalisty
technologa.

Nowe kierunki obserwowane
w produkcyjnych badaniach
nieniszczących odlewów
Odnosząc się do metod NDT (wizualnych, ultradźwiękowych, radiologicznych, magnetyczno-proszkowych, prądów wirowych, termograficznych, akustycznych, ciśnieniowych prób szczelności) jakie były i pozostają najbardziej rozpowszechnione w odlewnictwie, należy zauważyć, że pod względem metodycznym kierunki rozwoju wiążą się ściśle z dostępnością
do nowych rozwiązań aparaturowych. Istota i podstawy fizyczne badań pozostają niezmienne. Rozwój idzie w kierunku nowych nośników informacji (sygnałów), ich akwizycji i rejestracji, szybkości przeprowadzania operacji kontrolnych, rozdzielczości i czytelności obrazu, budowaniu baz danych o wyrobie,
skojarzonych w ramach systemów Data Mining [11]).
Przykładem może być wyposażenie służące do realizacji badań za pomocą aparatu Phased Array (PhA).
Metoda ta zaliczana do tomografii ultradźwiękowej
rozwinęła się w obszarze badań eksploatacyjnych
i sprawdza się m.in. w wykrywaniu pęknięć wałów turbin i innych nieciągłości wynikłych z warunków eksploatacji wyrobów technicznych [12, 13]. Zastosowania są widoczne także w badaniach eksploatacyjnych
tak odpowiedzialnych konstrukcjach jak obiekty w lotnictwie [14]. W odlewnictwie PhA daje nowe możliwości i jest symptomem nowoczesności w tej aplikacji.
Szerzej omówiono te zagadnienia w [15÷17]. Ostatnio otrzymane wyniki PhA określenia wymiarów przestrzeni nieciągłości pochodzenia skurczowego [18]
wykorzystano w badaniach zasygnalizowanych w kolejnym rozdziale.
Przykładem zastosowań nowoczesnej techniki do
badań odlewów jest bezsprzecznie tomografia RT.

Jest stosowana przeważnie do odlewów ze stopów
lekkich (na bazie Al, Mg), generalnie dość sporadycznie (koszt aparatury, czas pełnego badania, zwłaszcza dla długich czasów ekspozycji na jeden obraz),
choć jej ewidentnym zaletom nie można zaprzeczyć.
W [19 i 20] można znaleźć charakterystykę zastosowań w odlewnictwie i opis sposobów rozpoznawania nieciągłości. W [8, 21] opisano propozycje wykorzystania takich wyników do dalszych badań korelacji nieciągłości dopuszczalnych i lokalności eksploatacyjnego wytężenia materiału.
Kierunek nowoczesności w efektywnym stosowaniu badań nieniszczących nie musi być związany tylko z zakupem drogiej aparatury, lecz z właściwym
podejściem do procedur wykrywania nieciągłości, interpretacji nieciągłości i ich napraw. Na rysunku 1
przedstawiono przykład lokalizacji pęknięć (metoda
magnetyczno-proszkowa) i napraw spawalniczych
w ciężkich odlewach staliwnych dla przemysłu energetycznego. Tego typu badania na obecność wad
typu „hot tears”, czyli rozerwania w stanie stało-ciekłym i ich naprawa, powinny być wykonane w odlewni, a nie u klienta [22, 23]. Charakter tych pęknięć wynika z opisów umieszczonych na rysunku 1.
Również na tym rysunku podano przykład (z badań
własnych) naprawy bardzo głębokiego pęknięcia (po
wyżłobieniu materiału wokół tej wady), co było wykonane jeszcze w odlewni. Cały odlew był następnie poddany pełnej obróbce cieplnej (normalizacji,
w warunkach przyspieszonego oddawania ciepła
i odpuszczaniu). Klienci zamawiający odlewy tego
typu nie dysponują najczęściej takim wyposażeniem,
aby zagwarantować właściwą strukturę po tego rodzaju naprawie odlewu. Kwestia kosztu wykonania
pełnych badań jakości odlewu surowego wg wymagań warunków odbiorowych wchodzi także w zakres
negocjacji odlewnia – klient.

Tolerance of damage w odlewnictwie
w aspekcie wirtualizacji
konstruowania i optymalizacji
technologii odlewania
Obecne od pewnego czasu w dziedzinie nauk
o materiałach pojęcie materiału z gradientem właściwości – tej lokalności nadały rangę wymogu nobilitującego cechy użytkowe wyrobu. Może to prowadzić nawet do obniżenia kosztu wytwarzania: podniesienie jakości w strefach o wysokich wymaganiach eksploatacyjnych, co uzyskać można na drodze celowego i dopuszczalnego obniżenia jakości w strefach wyrobu,
gdzie wymagania ze względu na obciążenia (naprężenia) i środowisko pracy wyrobu są zredukowane do
udokumentowanego minimum.
Powyższy wywód należy łączyć z zagadnieniem Tolerance of damage (dopuszczenie wadliwości wyrobu)

Rys. 1. Typowe pęknięcia w strefie stało-ciekłej podczas krzepnięcia
ciężkich odlewów staliwnych. I – naprawy spawalnicze surowego odlewu A wykonane po badaniach NDT przez klienta zamiast w odlewni (www.e-energetyka.pl, 2005), II – schemat pobrania próbki i badania strefy pęknięcia – dowód na kwalifikację „hot tears”, III – przykład
naprawy przez napawanie głębokiego pęknięcia surowego odlewu B
o masie 25 ton (po usunięciu strefy wokół pęknięcia, z kontrolą MT)
Fig. 1. Typical cracks in the solid-liquid zone during solidification of heavy-section casting of cast steel; I – repair welding of raw casting A
made after NDT testing by client in stead of foundry (www.e-energetyka.pl, 2005), II – scheme of sampling and testing of fracture zone
– the proof of the „hot tears” classification, III – an example of repairing the surfacing by welding of deep cracks in the raw casting B weighing 25 tons (after removal of the zone around the cracks, with the
control of MT)

co jest terminem odnoszącym się do odporności na
propagację uszkodzeń struktury (pochodzących z etapu produkcji lub/i eksploatacji) podczas użytkowania
wyrobu. Termin ten wywodzi się z inżynierii kosmicznej (Aerospace Engineering) i polega na akceptacji
rzeczywistej struktury odbiegającej od struktury doskonałej (doskonałej – w sensie technicznych możliwości jej uzyskania). Przy prawidłowym nadzorze procesów wytwórczych i eksploatacyjnych (kontrola jakości,
polityka remontowa) doprowadza się do wykrywania
i naprawy incydentalnych uszkodzeń, śladów korozji
i pęknięć zmęczeniowych, co chroni przed groźnymi
dalszymi uszkodzeniami.
Tolerance of damage zwana też „fail safe”, jest stosunkowo nową zasadą projektowania i wymaga, aby
konstrukcja była w stanie oprzeć się trybowi uszkodzeń
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z powodu zmęczenia materiału, w najbardziej prawdopodobnych lokalizacjach.
Ta filozofia przenosi się coraz szerzej do dobrych
europejskich odlewni, we współpracy z klientami
[24, 25] i obejmuje następujące okoliczności eksploatacji wyrobów (materiałów):

– odpowiednio wczesne wykrywanie nieciągłości, z
oceną granic ich dopuszczalności, począwszy od
etapu badań produkcyjnych (odbiorowych) i później
podczas całego okresu eksploatacji, aby nie dopuścić do nieprzewidzianego zniszczenia obiektu,
– zdefiniowana odporność na zmęczenie przy danym obciążeniu eksploatacyjnym (niekiedy z włączeniem możliwości przybliżenia do zaistnienia katastroficznych przeciążeń konstrukcji),
– oszacowany wpływ poziomu naprężeń własnych po
poddaniu konstrukcji eksploatacyjnemu obciążeniu
zmęczeniowemu.
Na rysunku 2 pokazano wynik badań metodą PhA
wycinka odlewu ciężkiego z żeliwa sferoidalnego.
Oszacowano w ten sposób przestrzenne położenie
wady (nieciągłości), które następnie można wprowadzić do pliku geometrii 3D odlewu (stl, iges, step) i poddać badaniu symulacyjnemu pod obciążeniem jakiemu
odlew będzie podlegał podczas eksploatacji. Na rysunku 3 i 4 przedstawiono wyniki takiej procedury, która
jest aktualnie rozwijana [26].

Rys. 2. Schemat położenia nieciągłości w przestrzeni próbki wyciętej
z grubościennego bloku o grubości 180 mm, odlanego z żeliwa sferoidalnego oraz identyfikacja ilościowa za pomocą klasycznej metody RT (u góry) oraz u dołu – wizualizacja modelu wady (2D – z lewej
i 3D – z prawej) uzyskanego metodą PhA, z wyodrębnieniem dwóch
progów detekcji nieciągłości [18]
Fig. 2. Schematic location of discontinuity in the space of a sample
of heavy-walled block 180 mm thick, ductile cast iron, and the quantitative identification with the use of the classical RT method (top)
and visualization of defects model (bottom: left - 2D and right) obtained by PhA, with separation of the two thresholds detection of discontinuity [18]

Rys. 3. Belka 160x160x1200 mm z przestrzenną porowatością odpowiadającą wielkości nieciągłości w odlewie rzeczywistym z żeliwa
sferoidalnego (rys. 2) i zmienną lokalizacją na grubości belki (I i tablica II), III – schemat obciążenia (przyjęto 118 ton/m2, zgodnie z warunkami dla odlewu dennicy kruszarki) [26]
Fig. 3. 160x160x1200 mm beam with a three-dimensional porosity corresponding to the size of discontinuity in the casting of ductile
cast iron (fig. 2) and variable location on the thickness of the beams
(I and II), III - load diagram (118 ton/m2, in accordance the conditions
for casting crusher bottom) [26]
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Rys. 4. Mapy naprężeń i wartości ΔKth (ΔKth – threshold stress intensity factor) w analizowanej belce. Trzy przypadki sterowanej położeniem ochładzalników (chils) lokalizacji nieciągłości, odniesione do
dopuszczalnych wartości stosowanych w metodzie LOV (loss of volume) i w metodzie LEFM (linear elastic fracture mechanics). Skala
naprężeń: ±60 MPa. Dla nieciągłości przestrzennych typu porowatość skurczowa metoda LEFM jest bardziej rygorystyczna niż metoda LOV [26]
Fig. 4. Maps of the stress and the ΔKth (ΔKth – threshold stress intensity factor) in the analyzed beam. Three cases of controlled location
of chils in accordance to discontinuity location, related to limit values
used in the method of LOV (loss of volume) and the method of LEFM
(linear elastic fracture mechanics). Stress scale: ± 60 MPa. For three-dimensional discontinuity of porosity, the LEFM method is more rigorous than the LOV method [26]

Podsumowanie
W artykułach autor wykorzystał swoje wieloletnie doświadczenie współpracy ze znaczącymi odlewniami europejskimi, w których zasada synergii przyświeca nowoczesnym trendom w optymalizacji produkcji i doskonaleniu jakości odlewów. W zasadzie
sprowadza się to do opisanych działań wychodzących
naprzeciw zasadzie tolerance of damage i wiąże się
z uwarunkowaną technologicznie specyfiką wyrobów
odlewanych. Odnosi się do granic osiągalnych lokalnych właściwości mechanicznych odlewów. Wskazano na nieuchronność ilościowego uwzględniania tej

lokalności właściwości mechanicznych w nowoczesnym projektowaniu. Dotyczy to struktur i ich patologii w wyrobach, które powstają bezpośrednio na drodze krystalizacji z ciekłego stopu. Powinno mieć to ścisły związek z formułowaniem warunków odbioru odlewów. W artykule zasygnalizowano przykład wykorzystania w tym celu wiedzy z dziedziny mechaniki pękania. Takie podejście inspiruje konstruktorów
i technologów do opracowań innowacyjnych i postępu w uwzględnieniu gradientu właściwości w odlewie
i jego eksploatacyjnych zadań wytężeniowych.

Literatura
[1]

[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]

Ignaszak Z.: Uwarunkowania i perspektywy badań nieniszczących wyrobów kształtowanych ze stanu ciekłego przed poddaniem ich eksploatacji. cz.I. Artykuł przygotowany na 40 KKBN,
Warszawa, 2011.
Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Identyfikacja wad nieciągłości w odlewach żeliwnych w aspekcie warunków odbioru i kryteriów jakości. Materiały X Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów Zakopane, 16-19 marca 2004.
Norma EN 583-5 „Nondestructive testing – Ultrasonic examination – Part 5: Characterization and sizing of discontinuities.
Norma EN 1713 „Non destructive examination of welds – Ultrasonic examination – Characterization of indications in welds”.
Deputat J.: Ocena rodzaju wad w ręcznych badaniach ultradźwiękowych. Proceedings Konferencji Badania Nieniszczące.
Zakopane 11-14.03.2003, s. 23-36.
Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Wirtualne prognozowanie jakości
odlewów w aspekcie kontroli metodą ultradźwiękową. Proceedings – VII Seminarium Nieniszczące badania materiałów”,
14-16 marzec 2001, Zakopane, s. 8.1-8.30.
Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Wybrane aspekty powiązań problematyki jakości odlewów w inżynierii wirtualnej i w kontroli ultradźwiękowej. Proceedings – VIII Seminarium Badania Nieniszczące. Zakopane 2002 , s. 99-115.
Ignaszak Z., Popielarski P., Krawiec K.: Contribute to quantitative identification of casting defects based on computer analysis of X-ray images. Arch.of Foundry Eng, Volume 7 Issue
4/2007, s. 89-94.
Ignaszak Z., Popielarski P., Krawiec K.: Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu radiograficznego do ilościowej identyfikacji wad typu shrinkage. Proceedings 38 Krajowej
Konferencji Badań Nieniszczących, „Synergia Teorii i Praktyki
w Służbie Jakości”, Poznań-Licheń, 20-22.X.2009.
Mackiewicz S.: Głos w dyskusji na temat [16]. 38 KKBN, Poznań-Licheń, 2009.
Sika R., Ignaszak Z.: Data acquisition in modeling using neural networks and decision trees. Arch.of Foundry Eng, Volume
11, Issue 2/2011, s. 113-122.
Bobrowski P., Kopeć A.: Phased array – metoda na miarę potrzeb diagnostyki w energetyce, Energetyka, 4, 2007.
Lipnicki i inni: Zaawansowane badania diagnostyczne wirników turbin energetycznych techniką phased array na przykładzie badania kształtowych elementów mocowania łopatek.
Proceedings – XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 8-11 marca 2011.
Dragan K.: Zastosowanie głowic Phased Array w diagnostyce konstrukcji lotniczych. Proceedings – XVII Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 8-11 marca 2011,
Ignaszak Z., Bobrowski P., Ciesiółka J.: Phased array w
odlewnictwie nowe możliwości identyfikacji nieciągłości.

[16]

[17]
[18]

[19]
[20]
[21]

[22]

[23]
[24]

[25]

[26]

[27]

Proceedings – XVI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 9-12 marca 2010.
Ignaszak Z., Bobrowski P., Ciesiółka J., Kopeć A.: Porównanie badań radiograficznych i ultradźwiękowych phased array
próbki odlewu z porowatością rozproszoną. Proceedings – 38
Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, „Synergia Teorii
i Praktyki w Służbie Jakości”, Poznań-Licheń, 20-22.X.2009.
Praca zbiorowa: Detection comparative des dicontinuites par
les methodes US: classique et phased array. Raport z badań
zrealizowanych w jednej z odlewni francuskich. 2009.
Ignaszak Z., Bobrowski P., CiesiółkaJ.: Wykorzystanie danych
z badań ultradźwiękowych do realizacji przestrzennego modelu
wady. Artykuł niepublikowany. Archiwum prac Laboratorium CAD/
CAE i Zakładu Odlewnictwa, ITMat PP, styczeń-marzec 2011.
Herold F.: Image Registration Combining Digital Radiography
and Computer-Tomography Image Data. 17th World Conference on Nondestructive Testing, 25-28 Oct 2008, Shanghai, China.
Navalgund M. i inni: Systematic Approach for Validation of
X-Ray Automatic Defect Recognition Systems, AIP Conference Proceedings, Volume 894, pp. 1847-1854, March 21, 2007.
Ignaszak Z.: Validation Problems of Virtual Prototyping Systems Used in Foundry for Technology Optimization of Ductile Iron Castings, Advances in Integrated Design and Manufacturing in Mechanical Engineering, Springer IDMME 06 Proceedings, 2007 (rozdział w książkowym wydaniu Springera).
Ignaszak Z., Popielarski P., Krawiec K.: Contribute to quantitative identification of casting defects based on computer analysis of X-ray images. Arch.of Foundry Eng, Volume 7 Issue
4/2007, s. 89-94.
Trzeszczyński J.: Uszkodzenia kadłubów turbin i komór zaworowych wywołane przez wady odlewnicze. Energetyka 1997,
nr 9, s. 412-415.
Ignaszak Z., Ciesiółka J.: Specyfika badan nieniszczących
i oceny dopuszczalności wad w odlewach. Proceedings – XV
Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane,
10-13 marca 2009.
IgnaszakZ.: Wybrane aspekty „tolerance of damage” w projektowaniu i eksploatacji wyrobów odlewanych. Proceedings 38
Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, „Synergia Teorii
i Praktyki w Służbie Jakości”, Poznań-Licheń, 20-22.X.2009.
Piekło J., Maj M.: Ocena trwałości odlewu ze stopu Ak9 w warunkach obciążeń zmiennych. Proceedings – Jubileuszowa
Konferencja 60-lecia Wydziału Odlewnictwa AGH, Kraków –
10, 11 czerwca 2011 r.
Ignaszak Z., Popielarski P., Hajkowski J., Prunier J-B.: Problem
of acceptability of internal porosity in semi-finished cast product
as new trend – “tolerance of damage” present in modern design
Office. Przyjęty w Journal of Defect and Diffusion Forum Vols.
312-315 in 2011 with the title Diffusion in Solids and Liquids VI.

Przegląd spawalnictwa 13/2011

45

Maciej Roskosz

Wpływ naprężeń czynnych
i resztkowych na własne
pole magnetyczne ferromagnetyków
The impact of active and residual stress
on the residual magnetic field of ferromagnetics
Streszczenie

Abstract

Wpływ naprężeń na zmiany namagnesowania jest
jednym z najbardziej złożonych zagadnień magnetyzmu. W artykule analizowano wpływ naprężeń czynnych i resztkowych na zmiany własnego magnetycznego pola rozproszenia WMPR mierzonego na powierzchni elementu oraz możliwości wykorzystania tych zmian
jako sygnału diagnostycznego pozwalającego na określenie stanu naprężeń. Stwierdzono wpływ zarówno naprężeń czynnych jak i resztkowych na rozkład składowych WMPR. Wykorzystanie pomiarów WMPR do oceny naprężeń czynnych na obecnym etapie badań wydaje
się problematyczne. Ocena makroskopowych naprężeń
resztkowych na podstawie pomiarów WMPR jest zagadnieniem nad którym kontynuowane są prace badawcze.

The impact of stress on changes in magnetisation is
one of the most complex issues of magnetism. The paper presents an analysis of the impact of active and residual stress on the changes in the residual magnetic field
(RMF) measured on the surface of the component, and
of the possibility of using the changes as a diagnostic signal which allows the determination of the stress state. It
was found that both active and residual stress had an impact on the distribution of the RMF components. The use
of the RMF measurements to assess active stress seems
debatable at the present stage of research development.
Research work now continues on the assessment of macroscopic residual stress based on the RMF measurements.

Wstęp
Wpływ naprężeń na zmiany namagnesowania jest
jednym z najbardziej złożonych zagadnień magnetyzmu. Na skutek działania efektu magnetosprężystego, naprężenia mechaniczne wpływają na anizotropię
energii domen magnetycznych, najczęściej powodując
zmiany przepuszczalności. Kierunek tej anizotropii zależny jest od magnetostrykcji. Dla materiałów z dodatnią magnetostrykcją momenty magnetyczne dążą do
ustawienia się równolegle do kierunku naprężenia rozciągającego a prostopadle do ściskającego. W materiałach o ujemnej magnetostrykcji zachodzą zjawiska
przeciwne, momenty magnetyczne dążą do ustawienia
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się prostopadle do kierunku naprężenia rozciągającego a równolegle do ściskającego [1, 2].
Wpływ jednoosiowych naprężeń na strukturę domenową można porównać z działaniem równoważnego naprężeniu pola magnetycznego o natężeniu Hσ
(1)
gdzie: σ – naprężeniem, λ – magnetostrykcja, µo – przenikalnością
magnetyczną próżni, M – namagnesowaniem, φ – kątem pomiędzy
osią naprężenia a kierunkiem pola magnetycznego Hσ, ν – współczynnik Poisson’a [1÷5].

Dla opisu wpływu złożonego stanu naprężenia wprowadzono pojęcia naprężenia ekwiwalentnego, czyli fikcyjnego naprężenia jednoosiowego, którego amplituda doprowadzi do tej samej zmiany podatności jak rzeczywiste wieloosiowe naprężenia [6÷11].
Zagadnienia wpływu złożonego stanu naprężeń na
zmiany namagnesowania są to zagadnienia, których

opis i modelowanie, ze względu na potencjalne możliwości zastosowań do pomiaru naprężeń, są przedmiotem badań [6÷11].
Celem prowadzonych badań była analiza wpływu
naprężeń czynnych i resztkowych na zmiany własnego
magnetycznego pola rozproszenia WMPR mierzonego
na powierzchni elementu oraz określenie możliwości
wykorzystania tych zmian jako sygnału diagnostycznego pozwalającego na określenie stanu naprężeń.

Wyniki badań
Badano próbki z niskostopowej stali węglowej o postaci geometrycznej pokazanej na rysunku 1. Skład
chemiczny i właściwości wytrzymałościowe materiału
próbki zawarto w tablicy. Początkowy stan namagnesowania wynikał z historii ich przygotowania i nie był
jednorodny.
Obciążenia próbek zadawano na maszynie wytrzymałościowej Galdabini Sun 10P. Pomiarów dokonywano pod obciążeniem oraz po odciążeniu na próbce
znajdującej się w maszynie wytrzymałościowej.
Pomiary WMPR prowadzono z krokiem 1 mm
wzdłuż linii pomiarowej pokazanej na rysunku 1. Do
pomiarów wykorzystywano magnetometr TSC-1M-4 z
czujnikiem pomiarowym TSC-2M produkcji firmy Energodiagnostika Co. Ltd Moskwa. W wyniku pomiarów
uzyskano wartości 2 składowych natężenia WPM na
powierzchni próbki (rys. 1):
–	HT,Y – składowa styczna mierzona w kierunku równoległym do działania obciążenia,
–	HN,Z – składowa normalna.

Rys. 1. Próbka do badań
Fig. 1. Sample for testing

Tablica. Skład chemiczny (%) i właściwości wytrzymałościowe materiału próbek
Table. Chemical composition (%) and mechanical properties
of sample material
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Dyskusja
Wybrane, reprezentatywne wyniki pomiarów
WMPR wzdłuż linii pomiarowej (rys. 1) przeprowadzonych na powierzchni próbek pod obciążeniem i po
odciążeniu pokazano na rysunkach 2a÷2j. Rozkłady
składowych WMPR w stanie początkowym (linie jasniejsze na rys. 2a, 2b) są wynikiem historii przygotowania próbek oraz wpływu geometrii na wyciek strumienia magnetycznego. Zakładając że wpływ geometrii jest niezmienny, obserwowane zmiany namagnesowania są wynikiem działania odkształceń i naprężeń. W początkowym zakresie odkształceń sprężystych obserwowane zmiany namagnesowania są niewielkie (rys. 2a, b). Trudno w tym przypadku mówić
o wykorzystaniu ich jako sygnał diagnostyczny. Po przekroczeniu pewnego poziomu naprężeń
(ok. 100÷120 MPa) wartości WMPR zmierzone pod
obciążeniem i po jego zdjęciu zaczynają się wyraźnie różnić. Zaczyna być również wyraźnie widoczny
wpływ zróżnicowanego poziomu naprężeń wynikający z różnicy przekrojów. Dodatkowo w okolicach miejsca zmiany przekroju pojawia się zaburzenie przebiegów składowych WMPR w postaci lokalnych ekstremów składowej HT,Y (rys. 2c). Wraz ze zbliżaniem
się z naprężeniami do granicy plastyczności zaburzenia te są coraz większe (rys. 2e) i zaczynają być widoczne również na przebiegach składowej normalnej HN,Z (rys. 2f). Przekroczenie granicy plastyczności
w części próbki o mniejszym przekroju poprzecznym
widoczne jest w obrazie składowej stycznej HT,Y zmierzonej po odciążeniu w postaci obszaru o ostrych granicach i wartościach bardzo różniących się od pozostałej części próbki (rys. 2g, 2i). Z kolei w obrazie składowej normalnej HN,Z obszar odkształcony plastycznie
charakteryzuje się lokalnymi ekstremami na jego granicach oraz innym trendem zmian (intensywność, kierunek) niż pozostała część próbki (rys. 2h, 2j). Dalszy
wzrost stopnia odkształcenia plastycznego powoduje zwiększenie zmian składowej stycznej HT,Y w miejscu zmiany przekroju oraz zwiększenie różnicy wartości składowej normalnej HN,Z pomiędzy lokalnymi ekstremami występującymi w miejscach zmian przekroju. Na uwagę zasługuje fakt, że wartości składowych
WMPR po odciążeniu w stanie plastycznym osiągają wartości znacząco różniące się od wartości pod
obciążeniem. W przypadku pomiarów pod obciążeniem przekroczenie granicy plastyczności prowadzi
do spłaszczenia ich rozkładu.
Po przekroczeniu określonego poziomu naprężeń w okolicach zmiany przekroju próbki występują nierównomierne odkształcenia plastyczne, które po odciążeniu powodują pojawienie się makroskopowych naprężeń resztkowych. Obszary ich występowania pokrywają się z opisanymi powyżej obszarami anomalii (lokalne ekstrema) w przebiegach
składowych WMPR. Wskazuje to na związek pomiędzy naprężeniami resztkowymi a rozkładami składowych WMPR.
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Rys. 2. Rozkłady składowych WMPR próbek pod obciążeniem i po odciążeniu dla różnych poziomów obciążenia
Fig. 2. Distributions of RMF components of samples under load and after it for different levels of loads
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Podsumowanie
Wykorzystanie pomiarów WMPR do oceny naprężeń czynnych na obecnym etapie badań wydaje się
problematyczne. Natomiast ocena naprężeń resztkowych jest zagadnieniem nad którym kontynuowane
są prace badawcze. Najnowsze wyniki prowadzonych

badań nad wykorzystaniem pomiarów WMPR do oceny naprężeń resztkowych pokazano w [12]. Stwierdzono relacje pomiędzy naprężeniami resztkowymi I rzędu a gradientami składowych WMPR. Opracowano algorytm oceny zredukowanych naprężeń resztkowych.
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Wydanie czasopisma jest wspierane finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o ponad osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne
i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone na
język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy
porozumienia o współpracy. W czasopiśmie mogą być publikowane artykuły w języku angielskim lub niemieckim.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Czasopismo wydawane w wersji drukowanej.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu maks. 10÷15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu 1÷4 stron maszynopisu na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy: górny, dolny, lewy i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Rysunki dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych: rastrowa w formacie *.TIFF, *.JPEG 300 DPI; wektorowa w plikach *.CDR, *.AI (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki – układ
SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3
strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. Tytuł, streszczenie oraz podpisy pod rysunkami i tabelami przetłumaczone na język angielski. Artykuły prosimy nadsyłać na CD lub e-mailem z pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w Przeglądzie Spawalnictwa – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu – są skuteczną i tanią formą reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia
reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne; informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych. Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów
techniczno-informacyjnych. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajduje się na stronie www.pspaw.ps.pl

prenumeratA
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
17 zł (w tym 5% VAT)

Zamawiam czasopismo w Redakcji Przegląd Spawalnictwa
półroczna

Prenumeratę można zamówić
za pośrednictwem:

roczna		 204 zł
od numeru

GARMOND PRESS
ul. Sienna 5, 31-041 Kraków, tel./fax: 12 412 75 60
KOLPORTER
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel.: 41 368 36 20, fax: 41 345 15 71
RUCH
Infolinia: 804 200 600, www.ruch.com.pl
Redakcja – Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
tel./fax: 22 827 25 42, 22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
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102 zł

do numeru

liczba zamawianych  kompletów

Imię i nazwisko
firma
adres
NIP
Kontakt do osoby zamawiającej:
Podpis
Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i upoważniam firmę do wystawienia faktury bez podpisu

Wybór rozwiązania Wise
to większa wydajność

Zarządzanie własnościami spawalniczymi,
wydajnością i jakością
Produkty Kemppi Wise to specjalne programy spawalnicze,
umożliwiające osiągnięcie wyników, niedostępnych w przypadku
tradycyjnego spawania metodą MIG/MAG. Użyj produktów WISE, aby
skuteczniej wypełnić spoinę graniową, dostarczać stałą moc do jeziorka,
utrzymać optymalną długość łuku oraz precyzyjniej spawać cienkie
blachy. Zgodne z urządzeniami FastMig Synergic oraz urządzeniami
KempArc do zastosowań zautomatyzowanych. Zamów wersję
demonstracyjną i zobacz różnicę.
www.kemppi.com
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41. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących
Toruń, 23-25 października 2012 r.
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