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Streszczenie
Wymagania technologiczne lub wynikające z kształtu przedmiotu prowadzą
niekiedy do decydowania siĊ na złoĪone sposoby układania Ğciegów spawalniczych.
Otrzymanie ciągłej, metalicznej spoiny nie wyklucza istnienia w niej obszarów sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu pĊkniĊü lub wywołujących istotne dla dalszego
spawania lub eksploatowania deformacje spawalnicze. Obliczano za pomocą MES
pole temperatury oraz pozostające naprĊĪenia i deformacje. Analizowano spoinĊ wykonywaną jednym Ğciegiem oraz jej wykonywanie dwoma Ğciegami o kilku
sekwencjach i kierunkach. Stosowano nieliniowe własnoĞci materiałowe. UĪyto programu ANSYS.
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1. Wprowadzenie
Wykorzystanie metali lekkich i ich stopów jest powszechne, zwłaszcza w konstrukcjach
wymagających moĪliwie małej masy. NajczĊĞciej stosowane jest aluminium, które ze wzglĊdu na
aktywnoĞü chemiczną, wysokie współczynniki przewodzenia ciepła i rozszerzalnoĞci temperaturowej, stwarza jednak problemy podczas spajania. NiezbĊdne jest stosowanie szlachetnych gazów
osłonowych, niekiedy nawet z obu stron spoiny, starannie dobranych materiałów dodatkowych i zatrudniania spawaczy z wysokimi kwalifikacjami. Dopuszcza siĊ spoiny o wiĊkszych odstĊpstwach
od stanu idealnego, np. z wiĊkszymi wadami spawalniczymi. Stosuje siĊ teĪ specjalizowane urządzenia – spawarki. Spawanie stopów aluminium coraz czĊĞciej odbywa siĊ z zastosowaniem
nowoczesnych Ĩródeł prądu umoĪliwiających precyzyjne dostarczanie ciepła np. dziĊki zastosowaniu łuku okresowo przerywanego. UmoĪliwia to łatwiejsze wykonywanie spoin o wysokiej jakoĞci
bez znaczącego wzrostu kosztów. Poszukiwania innych metod wykonywania spoin trwają nadal
i obejmują równieĪ kolejnoĞü i sposób układania Ğciegów spawalniczych. JeĪeli waĪne jest zmniejszenie wartoĞci pozostających po spawaniu naprĊĪeĔ i odkształceĔ to czĊsto stosuje siĊ spawanie ze
specjalnie zaplanowaną kolejnoĞcią wykonywania Ğciegów lub odcinków spoin. Jednym ze skutecznych sposobów jest celowe zastąpienie pojedynczego długiego Ğciegu kilkoma innymi Ğciegami
ułoĪonymi w zaplanowanej kolejnoĞci i kierunku. Stosuje siĊ tu np. spawanie równoczeĞnie z dwóch
stron, przerywane lub krótkimi odcinkami z krokiem odwrotnym. Interesującym wydaje siĊ sprawdzenie czy technologia ta nie ma ujemnych skutków, widocznych np. przy rozwaĪaniu naprĊĪeĔ
pozostających.
Nagrzewanie niezbĊdne do stopienia objĊtoĞci spoiny wprowadza ciepło równieĪ do obszarów
sąsiednich – strefy wpływy ciepła. Nierozłącznie związane ze spawaniem pole temperatury wywołuje istotne skutki mechaniczne. Uwidaczniają siĊ one poprzez odkształcenia lub pĊkniĊcia
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spawanych elementów bĊdące wynikiem sumowania siĊ pospawalniczych naprĊĪeĔ pozostających
z naprĊĪeniami od obciąĪeĔ zewnĊtrznych. Ryzyko wystąpienia pĊkniĊü wzrasta dla materiałów
o małym zapasie plastycznoĞci, np. Īeliwa, metali umocnionych przez zgniot lub obróbkĊ cieplną.
Istotnym czynnikiem jest równieĪ gruboĞü i stopieĔ utwierdzenia spajanych elementów. Przykład
pĊkniĊü pospawalniczych przedstawiono na (rys. 1).

Rys. 1. Liczne pĊkniĊcia poprzeczne powstałe w wyniku działania naprĊĪeĔ pozostających
po przetapianiu metodą TIG (141) materiału o małym zapasie plastycznoĞci. ĩeliwo, spoina
o szerokoĞci b, układana w kierunku x. Badano penetrantem. Pow. x2
ħródło: opracowanie własne.
Wiele stopów aluminium uzyskuje swoje wysokie własnoĞci mechaniczne dziĊki umacnianiu
dyspersyjnemu które moĪe obniĪaü własnoĞci plastyczne. Problemy te uniemoĪliwiają spawanie
aluminiowych konstrukcji lotniczych – tak ze wzglĊdu na odkształcenia jak i naprĊĪenia pospawalnicze.
Próby przeciwdziałania mechanicznym skutkom spawania opierają siĊ czĊsto na wyczuciu i doĞwiadczeniu technologa planującego prace spawalnicze, tym bardziej, Īe czĊsto próbna seria nie
moĪe byü brana pod uwagĊ. Badania eksperymentalne są kosztowne i skomplikowane. ZniechĊcają
do analizowania nietypowych, byü moĪe skutecznych, rozwiązaĔ.
Wyznaczanie naprĊĪeĔ i odkształceĔ pozostających po spawaniu naleĪy podzieliü na dwa etapy:
obliczenie pola temperatury a nastĊpnie wynikającego z niego pola odkształceĔ i naprĊĪeĔ [5].
Podstawą do prowadzenia obliczeĔ temperatury jest ogólna postaü równania Fouriera-Kirchhoffa, która w nieruchomym układzie współrzĊdnych ( x0 , y0 , z0 , t ) ma postaü:

div (λgradT ) − c p ⋅ ρ

∂T
= − q ( x0 , y0 , z0 , t )
∂t

(1)

Dla oĞrodka jednorodnego, po uwzglĊdnieniu operatora ∇ otrzymuje siĊ:

∂ 2T ∂ 2T ∂ 2T qV c p ρ∂T
+
+
+
=
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 λ
λ∂t

gdzie:
λ – współczynnik przewodzenia ciepła Jm-1s-1K-1 ,

c p – ciepło właĞciwe przy p =const , Jkg-1K-1 ,

ρ – gĊstoĞü, kgm-3

,

(2)
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T – temperatura, K ,
t – czas, s ,
qV – objĊtoĞciowe Ĩródło ciepła, Jm-3s-1 ,
p – ciĞnienie.
Analityczne rozwiązanie dla spotykanych w spawalnictwie nieliniowych własnoĞci materiałowych, geometrii spawanych elementów i Ĩródeł ciepła jest bardzo utrudnione. Zastosowanie MES
(Metoda Elementu SkoĔczonego) pozwala na uzyskanie rozkładu temperatury, takĪe niestacjonarnego, dla wielu przypadków praktycznych.
Z kolei zgodnie z metodą opracowaną przez Okerbłoma podstawą do wyznaczenia odkształceĔ
jest wartoĞü wzglĊdnych odkształceĔ wewnĊtrznych w obrĊbie spoiny. MoĪna je okreĞliü jako:

ε = εT − Δ

(3)

gdzie:

ε T – wzglĊdne odkształcenie temperaturowe,
Δ – wzglĊdne odkształcenie rzeczywiste.

Praktyczne zastosowanie metody Okerbłoma wymaga przyjĊcia szeregu załoĪeĔ upraszczających dotyczących materiału spawanego, np. o idealnych własnoĞciach sprĊĪysto-plastycznych,
odniesienia wartoĞci parametrów materiałowych do Ğredniej temperatury – tj. uznania ich za stałe
[5]. Przy dąĪeniu do uzyskania dokładniejszych rozwiązaĔ skłania to do stosowania MES, zwłaszcza
jeĪeli pole temperatury zostało wczeĞniej obliczone tą metodą. Uzyskanie rozwiązaĔ analitycznych
dla przedstawionych w artykule rozłoĪonych Ĩródeł ciepła, dodatkowo ruchomych w sposób niejednostajny, staje siĊ praktycznie niemoĪliwe.
Wynika z tego Īe metody analityczne i analityczno-wykreĞlne mają ograniczony zakres stosowania z powodu zmiennych nieliniowo (w funkcji temperatury i innych czynników) własnoĞci
materiałowych elementów spawanych. Pojawiają siĊ teĪ trudnoĞci przy modelowaniu złoĪonych cykli cieplnych. Stosując MES moĪna na drodze obliczeniowej uzyskaü wartoĞci nieustalonych
i pozostających pól naprĊĪeĔ i odkształceĔ. Istnieje przy tym bardzo duĪa moĪliwoĞü definiowania
geometrii (kształt przedmiotu, rozkład mocy w Ĩródle, zmiennoĞü w czasie, jego trajektoria itp.).
Spawanie stopów aluminium jest czĊsto utrudnione – tak ze wzglĊdów metalurgicznych jak i wynikających ze spawania pól temperatury, odkształceĔ i naprĊĪeĔ. WyraĨnie inne niĪ dla stali własnoĞci
np. λ(T), αT(T), Re(T) zmieniają przebieg spawania i utrudniają zastosowanie znanych z praktyki,
dla stali, sposobów. Wraz ze wzrostem wymiarów konstrukcji, powiĊkszaniem siĊ gruboĞci i długoĞci spoin problemy stają siĊ coraz wyraĨniejsze. WczeĞniejsze poznanie rozkładów przejĞciowych
i pozostających: temperatury, deformacji i naprĊĪeĔ, umoĪliwiü moĪe opracowanie lepszych technologii (np. mniejsze naddatki, naprĊĪenia, deformacje). Znając pole temperatury moĪe okreĞliü
właĞciwą energiĊ liniową, kolejnoĞü układania spoin i Ğciegów oraz wielkoĞü jeziorka. Zastosowano
do tego celu MES. Na podstawie zgodnoĞci wyników własnych obliczeĔ i eksperymentu [6] prowadzonych dla trudno modelowalnego materiału typu stal, moĪna sądziü Īe metoda nadaje siĊ równieĪ
dla innych materiałów, w tym stopów aluminium. Decyzja o sposobie układania Ğciegów powinna
byü podjĊta przy uwzglĊdnieniu wszelkich dostĊpnych przesłanek i informacji, zwłaszcza jeĪeli ma
odbiegaü od przemysłowych paradygmatów. Dlatego teĪ stosowanie symulacji MES moĪe byü waĪnym narzĊdziem, istotnie wpływającym na podejmowane decyzje.
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2. Model numeryczny
Obliczenia prowadzono dla płytki o wymiarach 150x200x3.8mm, ze stopu PA20, spawaną
w osi symetrii na odcinku 100mm, z prĊdkoĞcią 10mm/s. Symetria pozwala na wykonywanie obliczeĔ dla połowy odpowiednio utwierdzonej płytki. Dwuwymiarowa sieü elementów,
o zróĪnicowanej gruboĞci (od 3.8 do 5mm) jest identyczna dla temperaturowej i strukturalnej czĊĞci
obliczeĔ, (rys. 2).

Rys. 2 Sieü elementów uĪyta w obliczeniach
ħródło: opracowanie własne.
Zastosowano 1337 elementów czworokątnych, czterowĊzłowych: SHELL w czĊĞci temperaturowej i PLANE w czĊĞci strukturalnej UĪyto programu Ansys. Stosując MES korzystano
z zaleĪnoĞci przedstawionych np. w [1,2,8]. Na górnej i dolnej powierzchni płytki uwzglĊdniono
konwekcjĊ. WłasnoĞci termiczne materiału zaleĪą od temperatury (rys. 3 i rys. 4 [1,4,5]).
Zastosowano rozłoĪone, objĊtoĞciowe Ĩródło ciepła działające podobnie do spawalniczego łuku
elektrycznego. Moc =2.6 kW, co odpowiada 4.0 kW przy ηMIG=65%. Symulowano 10.3s spawania
(z krokiem 0.1s) i chłodzenie do 800s (prawie równomierne 200C). Zestawienie 9 analizowanych
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sposobów wykonywania Ğciegów i kolejnoĞü spawania przedstawiono na (rys. 5). Sposoby wykonywania Ğciegów opracowano wg wskazówek technologicznych zawartych w [3,7]. Po zmianie
rodzaju elementów na strukturalne model utwierdzono i prowadzono kolejne kroki obliczeĔ obciąĪając go polem obliczonej temperatury dla odpowiedniej chwili czasu.

a)

b)

Rys. 3 WłasnoĞci fizyczne stopu aluminium uĪyte w obliczeniach: a) współczynnik przewodzenia
ciepła λ, entalpia H, moduł sprĊĪystoĞci E, b) współczynnik rozszerzalnoĞci temperaturowej αT ,
współczynnik Poissona ν,
ħródło: [4, 5].

Rys. 4 WłasnoĞci wytrzymałoĞciowe stopu aluminium uĪyte w obliczeniach,
w zaleĪnoĞci od temperatury
ħródło: [1, 4, 5].
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Stosowano krok czasu 0.001s, wzrastający po 12 sekundzie symulowanego procesu. Mechaniczne własnoĞci materiału w funkcji temperatury przedstawiono na (rys. 3 i rys. 4 [1,4,5]).
Analogicznie do utraty wytrzymałoĞci i stabilnoĞci metali w miarĊ podwyĪszania temperatury model
tracił stabilnoĞü numeryczną, co wymuszało stosowanie małych kroków czasu (0.001s) i wielu iteracji (ok. 16000) przedłuĪających obliczenia (ok. 10000s czasu pracy procesora). Uzyskane dla
danej chwili czasu pole deformacji i naprĊĪeĔ było punktem wyjĞcia dla kolejnego kroku itd. Wyniki
moĪna zapisaü po kaĪdym kroku czasu.

Rys. 5 Zestawienie sposobów wykonywania Ğciegów (1–9), kolejnoĞü spawania (M,N,...)
ħródło: opracowanie własne.
Przedstawiono piĊü waĪniejszych wykresów pozostających naprĊĪeĔ zredukowanych wg hipotezy Hubera-Misesa: na rys. 6 po spawaniu 1 Ğciegiem ciągłym (cykl 1 na rys. 5), na (rys. 7) po
spawaniu dwoma równoczesnymi, współbieĪnymi Ğciegami (cykl 2), na (rys. 8) po spawaniu dwoma
kolejnymi dosobnymi Ğciegami (cykl 5), na (rys. 9) 5 krótkimi Ğciegami z krokiem odwrotnym (cykl
8). oraz na (rys. 10) 3 krótkimi Ğciegami z krokiem odwrotnym (cykl 7). Wykresy powierzchniowe
przedstawiono zawsze dla jednej z symetrycznych (wzglĊdem osi spoiny) połówek modelu.
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Tab. 1 Wyliczone wartoĞci naprĊĪeĔ i odkształceĔ pozostających (maksymalne)
Sposób
spawania
wg. rys.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NaprĊĪenia pozostające ( 800 s), MPa
WzdłuĪne, σx
Poprzeczne, σy
max.
min.
max.
min.
272
-117
160
-197
272
-119
154
-184
289
-144
115
-191
275
-96
160
-194
287
-169
159
-182
278
-93
180
-218
279
-142
160
-179
277
-126
183
-193
285
-166
165
-204

zredukowane
Hubera-Misesa
247
244
254
259
258
245
242
242
251

Deformacja,
mm
0,137
0,164
0,176
0,179
0,192
0,152
0,168
0,145
0,169

ħródło: opracowanie własne.

Rys. 6. Pozostające naprĊĪenia własne po spawaniu Ğciegiem ciągłym (rys. 5 p. 1)
ħródło: opracowanie własne.
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Rys. 7. Pozostające naprĊĪenia własne po równoczesnym spawaniu 2 współbieĪnymi Ğciegami
(rys. 5 p. 2)
ħródło: opracowanie własne.

Rys. 8. Pozostające naprĊĪenia własne po spawaniu 2 kolejnymi, dosobnymi Ğciegami (rys. 8 p. 5)
ħródło: opracowanie własne.
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Rys. 9 Pozostające naprĊĪenia własne po spawaniu 5 Ğciegami z krokiem odwrotnym (rys. 5 p. 8)
ħródło: opracowanie własne.

Rys. 10 Pozostające naprĊĪenia własne po spawaniu 3 Ğciegami z krokiem odwrotnym (rys. 5 p. 7)
ħródło: opracowanie własne.
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W kaĪdym z przedstawionych obliczeĔ rozkład temperatury jest zgodny z załoĪeniami teoretycznymi i nie wskazuje na wady niepełnego przetopu. Analizowano naprĊĪenia pozostające.
W tabeli 1 przedstawiono maksymalne naprĊĪenia wzdłuĪne, poprzeczne i zredukowane. Przedstawiono równieĪ obliczone wartoĞci odkształceĔ (uzyskano równieĪ kształt po spawaniu). Obliczenia
MES umoĪliwiają uzyskanie znacznie wiĊkszej iloĞci i kategorii wyników, które z braku miejsca
nie zostały w artykule zamieszczone.
Osobna analiza składowych pola naprĊĪeĔ moĪe dotyczyü naprĊĪeĔ wzdłuĪnych i poprzecznych które decydują o najczĊĞciej wystĊpujących rodzajach pĊkniĊü spawalniczych. ZnajomoĞü tych
wartoĞci moĪe wskazywaü sposoby mocowania elementów przed spawaniem.
ZnajomoĞü odkształceĔ pozostających moĪe pomóc w planowaniu naddatków technologicznych lub przybliĪyü jakie bĊdzie po spawaniu połoĪenie punktów charakterystycznych np. otworów
montaĪowych. Istnieje moĪliwoĞü zbudowania modelu wczeĞniej wykonanej spoiny i sprawdzenia
czy sposób spawania nie wpłynął niekorzystnie na rozkład naprĊĪeĔ pozostających, np. tworząc
miejsca ich kumulacji. Istniejący model numeryczny moĪe byü stosunkowo szybko zmieniany.
Sprawdzenie naprĊĪeĔ i deformacji dla innego, naleĪącego do tej samej grupy, materiału (o ile wystarczająco dokładnie znane są jego własnoĞci materiałowe) wymaga niewielkiego nakładu pracy.
Poszukiwanie optymalnego rozwiązania ułatwia moĪliwoĞü zmiany parametrów spawalniczych: liniowej prĊdkoĞci spawania, rozkładu i sumarycznej mocy symulowanego Ĩródła ciepła lub sposobu
układania Ğciegów. PoniewaĪ niektóre sposoby redukcji odkształceĔ i naprĊĪeĔ pospawalniczych
bazują na stosowaniu podgrzewania wstĊpnego przydatnym i moĪliwym jest wprowadzenie odpowiednich danych do modelu numerycznego. UwzglĊdnienie podwyĪszonej lub obniĪonej
temperatury otoczenia, wpływającej na efekty spawanie, równieĪ jest moĪliwe. Przedstawione wynik pochodzą z rozwiązaĔ uzyskanych dla modelu dwuwymiarowego. Charakterystyczne dla
takiego modelowania niewielka gruboĞü spawanych elementów jest bardzo czĊsto spotykana. Model
dwuwymiarowy dostarcza wartoĞciowych wyników przy akceptowalnym czasie obliczeĔ. Prowadzenie obliczeĔ krokami poprzez kolejne chwile czasu udostĊpnia nieustalone pola temperatury
i naprĊĪeĔ. Analiza takich wyników wymaga specjalistycznej wiedzy, np. o wpływie na materiał
cyklu Ğciskanie-rozciąganie.
3. Wnioski i spostrzeĪenia
1 Spawanie 1 Ğciegiem (cykl 1 /rys. 5) zazwyczaj prowadzi do niĪszych niĪ w innych przypadkach
wartoĞci pozostających naprĊĪeĔ wzdłuĪnych i poprzecznych. Ze wzglĊdu na ich rozkład na
płaszczyĨnie blachy naprĊĪenia zredukowane (Hubera-Misessa) jednak nie są najniĪsze. Deformacje pozostające są najniĪsze.
2 Spawanie dwoma Ğciegami w zaleĪnoĞci od sposobu jego przeprowadzenia moĪe istotnie, równieĪ szkodliwie, zmieniü pozostające naprĊĪenia i deformacje. Dla sposobu (6) uzyskano
obniĪenie zredukowanych naprĊĪeĔ pozostających przy nieznacznie wiĊkszych deformacjach.
Dla sposobu (5) otrzymano bardzo wysokie wartoĞci naprĊĪeĔ zredukowanych, wzdłuĪnych
i poprzecznych oraz najwiĊksze deformacje.
3 Wyniki wskazują Īe spawanie 5 krótkimi odcinkami Ğciegiem wstecznym (cykl 8) prowadzi do
najniĪszych wartoĞci naprĊĪeĔ zredukowanych, przy czym obszary o najwyĪszych wartoĞciach
są niewielkimi, izolowanymi wyspami. Deformacje pozostające są nieznacznie wiĊksze niĪ dla
(cykl 1).
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4 Zmniejszenie iloĞci Ğciegów przypadających na badaną długoĞü spoiny z 5 do 3 (cykl 7) prowadzi do podniesienia wartoĞci naprĊĪeĔ i deformacji.
5 Wyniki obliczeĔ wskazują Īe spawanie krótkimi Ğciegami z krokiem odwrotnym moĪe prowadziü do ograniczenia pozostających po spawaniu naprĊĪeĔ i odkształceĔ, pod warunkiem
jednak poprawnego dobrania długoĞci, kierunku i kolejnoĞci ich układania.
6 RóĪnica wartoĞci naprĊĪeĔ maksymalnych, chociaĪ nie przekracza 10% i przy niepełnym obciąĪeniu statyczny moĪe mieü znaczenie drugorzĊdne, to jednak dla obciąĪeĔ zmĊczeniowych lub
dla materiałów o podwyĪszonej skłonnoĞci do pĊkania moĪe byü istotna.
7 Małe obszary koncentracji naprĊĪeĔ mogą pozostaü niezauwaĪone podczas badaĔ eksperymentalnych – MES jest wiĊc waĪnym narzĊdziem badawczym umoĪliwiającym pełniejsze
poznanie wpływu sposobu i kolejnoĞci układania Ğciegów na stan naprĊĪeĔ pospawalniczych.
8 Decyzja o sposobie układania Ğciegów powinna byü racjonalnym kompromisem pomiĊdzy efektami ekonomicznymi a wymaganiami wobec naprĊĪeĔ i deformacji pozostających. Wynikające
z rozwiązaĔ numerycznych powinny byü wykorzystywane gdy kultura techniczna wykonawcy
umoĪliwia utrzymanie jakoĞci kraterów początkowych i koĔcowych oraz przestrzeganie zaleceĔ technologicznych przez spawaczy.
9 Na rozkład naprĊĪeĔ i odkształceĔ ma wpływ sztywnoĞü zamocowania elementu, jednakowa we
wszystkich przedstawionych obliczeniach. Istnieje moĪliwoĞü uwzglĊdnienia innych, wystĊpujących w praktyce, sztywnoĞci. Pełna analiza trójwymiarowego modelu jest uzaleĪniona od
dostĊpnoĞci wydajnych komputerów.
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PLANNING OF RATIONAL SEQUENCES FOR WELD BEADS ON THE BASIS
OF FEM CALCULATION
Summary
Heat, necessary for welding, casue to deformation and stresses. Right technology
can decrease this deformation and stresses. With FEM simulation is possible to calculate his value. At the paper was shown simulation of butt welding of aluminum.
Temperature-dependent material properties were used. Here were compared effects
of different beads: one string, divided to 2,3, or 5 steps with centripetal, isotropy and
back-reversed-steps, with combined welding sequences.
Keywords: welding, FEM, aluminum, stress, residual
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