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1. WSTĘP
Spawanie jest jedną z nielicznych dziedzin techniki, która w znacznej części
wymyka się dokładnemu opisaniu przy pomocy odpowiednich wzorów, równań
matematycznych czy ustalonych technicznych procedur postępowania. Występuje tu wiele
zmiennych przypadkowych, które odpowiedzialne są za taki stan. Bardzo dużą rolę
odgrywa więc w spawaniu doświadczenie. Dlatego konieczne jest zdobywanie
doświadczenia technologicznego, przez konstruktorów zespołów spawalniczych jak i
konstruktorów przyrządów. W zasadzie konstruktor przyrządu spawalniczego nie znający
dobrze procesów spawania w praktyce ma małe szanse na prawidłowe zaprojektowanie
przyrządu.
Teoretycznie konstruktor przyrządu spawalniczego powinien dostać od technologa
spawalnika wszystkie potrzebne dane do zaprojektowania przyrządu, a więc:
 Technologię spawania z podaniem wszystkich parametrów jak rodzaj
spawania (np. MIG, MAG, TIG itd.), kolejność wykonywania spoin jak
również spoin sczepnych - montażowych, a później dla spawania
wykańczającego, jeżeli taka technologia występuje. Chyba że przewidziane
jest od razu na gotowo spawanie zespołu spawalniczego. Podanie rodzaju i
wielkości palnika, liczby układanych warstw (spoin).
 Podanie serii przewidzianej do wykonania w przyrządzie i programu
rocznego produkcji. Inna jest konstrukcja przyrządu dla produkcji
jednostkowej, mało seryjnej i wielkoseryjnej (stopień mechanizacji i trwałość
np. baz – hartowanych lub miękkich).
 Podział zespołu spawalniczego na ewentualne podzespoły spawalnicze, dla
ustalenia liczby przyrządów.
 Poddanie naddatków spawalniczych na skurcze spawalnicze dla
poszczególnych wymiarów, a w zasadzie powinien to być osobny rysunek
spawalniczy z zaznaczeniem naddatków na skurcze spawalnicze (zaznacza
się to kolorem czerwonym na rysunku 2D, na rys. 3D podaje się to od razu w
modelu, niekiedy też w wersji czerwonej).
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 Podanie strzałki ugięcia dla długich belek lub ram lub przy zespawywaniu np.
ścian bocznych pojazdu szynowego z ramą podwozia i przewidywanego
sposobu jej likwidacji, czy to poprzez odpowiednie wycięcie detali belki w łuk,
czy też poprzez nadanie odkształcenia wstępnego.
Z doświadczenia wiadomo jednak, że w ostatnim czasie, zdobycie od technologa
takich informacji nie jest proste i nie zawsze możliwe. Pozostaje wtedy zatem wiedza jaką
dysponuje konstruktor oprzyrządowania, bo zaprojektowanie przyrządu bez znajomości
tych danych jest niedopuszczalne. Skurcz na długości np. ramy podwozia może wynosić
kilkadziesiąt milimetrów. Podobną wielkość, a nawet więcej może wynosić odkształcenie
spawalnicze - strzałka ugięcia. Nie wspominając o kierunku działania odkształceń
spawalniczych które, jeżeli nie są przewidziane mogą zakleszczyć detal spawany w
przyrządzie lub pozrywać bazy.
Siły wywołane naprężeniami spawalniczymi, a zwłaszcza występującymi od
kurczących się spoin bywają ogromne, liczone niekiedy w tonach.
Należy więc założyć, że konstruktor oprzyrządowania spawalniczego zna dobrze
procesy spawania stali. Umie spawać tzn., że chociaż kiedyś na jakimś etapie edukacji
technicznej miał możliwość spawania różnymi metodami. Jeżeli takiej wiedzy nie ma to w
najkrótszym możliwym czasie powinien wiedzę uzupełnić, najlepiej na kursie spawania np.
w ośrodku szkoleniowym w H. Cegielskim.
Przydatna jest też wiedza na temat norm i przepisów obowiązujących w
spawalniach, ich certyfikacji i dopuszczeń. Zwłaszcza w przemyśle taboru szynowego ma
to duże znaczenie i może rzutować na sposób zaprojektowania technologii i przyrządu. W
ostatnim czasie dużo się w tych przepisach zmieniło. Można o tym przeczytać w
opracowaniu: PROJEKTOWANIE FABRYK (pod koniec opracowania), znajdującym się na
naszym serwerze.
Taka, siłą rzeczy uproszczona technologia, opracowana przez konstruktora
przyrządu powinna być podana na rysunku zestawieniowym przyrządu lub w załączonym
do dokumentacji opisie, tak aby później podczas stosowania przyrządu technolog
warsztatowy, mistrz, brygadzista czy spawacz miał do niej dostęp i nie próbował inaczej
spawać niż było to przewidziane, żeby nie zniszczyć przyrządu. Minimalne informacje
powinny obejmować:
 kolejność składania detali w przyrządzie i sposób ich bazowania,
 sczepianie zespołu spawalniczego w osobnym przyrządzie i wyspawanie np. na
prostych „koziołkach”, czy też sczepianie i spawanie w jednym i tym samym
przyrządzie,
 kolejność wykonywania spoin,
 sposób wyjmowania pospawanego zespołu z przyrządu,
 nadawanie odwróconej strzałki ugięcia,
 ewentualnie sposób korygowania baz po pierwszej sztuce,
 inne jeszcze informacje, w zależności od złożoności zespołu i procesu spawania.
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Konstruktorów przyrządów jakby mniej interesują takie parametry technologiczne,
jak szybkość spawania czy czasy operacji, chyba że naszym zadaniem jest też
opracowanie technologii projektowej lub operacyjnej. Więcej na temat technologii w
dalszej części opracowania.
W niniejszym opracowaniu pominięto opis procesów spawania, przechodząc od
razu do odkształceń spawalniczych. W dalszej części są podane uproszczone
(doświadczalne) sposoby ustalania naddatków na skurcze spawalnicze, chociaż w
załącznikach podano szczegółowe wzory i procedury liczenia odkształceń, a więc także
skurczów spawalniczych. Liczenie odkształceń wg tych wzorów, choć zalecane, jest
jednak bardzo pracochłonne i zamieszczono je tylko w celu przedstawienia pełniejszego
obrazu możliwości ustalania i liczenia naddatków dla różnych odkształceń.
Spawalność metali i ich stopów
Spawalnością nazywa się zespół cech, dzięki którym uzyskuje się poprawne
spoiny o dobrych właściwościach. Pojęcie spawalności wiąże się nie tylko z materiałem
i stanem materiału, z którego jest wykonana dana konstrukcja, ale również z jej
ukształtowaniem i z metodą spawania oraz warunkami, w których proces był
prowadzony. Spośród stopów żelaza najłatwiej spawa się stale niskowęglowe o
zawartości węgla do 0,25% C (zwłaszcza St0S, St3S, St4S - przeznaczone na
konstrukcje spawane). Stale o wyższej zawartości węgla (do 0,4% C) wymagają
podgrzewania przy spawaniu do temperatury 200÷300°C; po spawaniu wskazane jest
wyżarzenie gotowego wyrobu.
Staliwa na ogół dają się spawać tak samo, jak stale o podobnych składach
chemicznych. Z uwagi na większą niejednorodność struktury (wtrącenia niemetaliczne,
pory) oraz istniejące w odlewie naprężenia własne zaleca się wyżarzanie odprężające
przed spawaniem. Do materiałów trudno spawalnych należą stale wysokostopowe, żeliwo
szare, stopy miedzi i aluminium. Spawanie żeliwa jest trudne i w zasadzie stosowane
wyłącznie do naprawy uszkodzonych odlewów, chociaż niekiedy i żeliwo podlega
procesom spawania. Wtedy specjalnym.

2. ZJAWISKO NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ SPAWALNICZYCH
Proces spawania wymaga miejscowego doprowadzania dużych ilości ciepła. Ciepło
płomienia gazowego lub łuku elektrycznego podgrzewa miejscowo spawane doczołowo
elementy metalowe i stapia ich brzegi na wąskiej przestrzeni. Rozkład temperatur w
łączonych elementach jest nierównomierny. Wzrost temperatury elementów metalowych
powoduje zwiększenie ich wymiarów. Na skutek stygnięcia następuje skurcz
liniowy i objętościowy metalu. Powstający skurcz spawalniczy jest znacznie większy
od rozszerzalności materiału łączonych elementów. Wymiary złącza spawanego
zmniejszają się, następuje skrócenie spawanych elementów. Zmniejsza się też
podłużny i poprzeczny przekrój spoiny.
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Rys. 1. Kierunki zmian objętościowych w spoinach czołowych przy nagrzewaniu
elementów spawanych
Źródło: Mizerski J.: Spawanie. REA, Warszawa 2005

Spoina łącznie ze strefą nagrzanego materiału kurczy się w kierunkach podłużnym i
poprzecznym i kierunku grubości materiału.
Na rysunku 1 przedstawiono kierunki zmian objętościowych spoiny przy
nagrzewaniu i stygnięciu złącza spawanego. Na rysunku 2 pokazano kierunki zmian
objętościowych spoin przy stygnięciu złącza spawanego. Skurcz w kierunku grubości
spoiny jest swobodny – spoina w tym kierunku swobodnie się kurczy i nie wywołuje
naprężeń wewnętrznych. Skurcz poprzeczny podczas spawania elementów swobodnie
leżących może te elementy swobodnie zbliżyć do siebie. W złączach doczołowych i
kątowych skurcz poprzeczny wywołuje także odkształcenia kątowe (ugięcie elementów). W
przypadku złączy doczołowych odkształcenie kątowe (ugięcie kątowe) jest uzależnione
między innymi od kształtu rowka spawalniczego, liczby warstw spoiny i grubości materiału
spawanego. W złączach kątowych odkształcenie kątowe zależy m.in. od rodzaju złącza,
grubości spoiny i liczby warstw spoiny.
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Rys. 2. Kierunki zmian objętościowych w spoinach czołowych i pachwinowych
przy stygnięciu elementów spawanych
Źródło: Mizerski J.: Spawanie. REA, Warszawa 2005

Podczas spawania tylko niewielka część elementu podlega intensywnemu nagrzaniu, aż
do temperatury topnienia stali, podczas, gdy cała jego reszta pozostaje w temperaturze
otoczenia. Gdy temperatura w spoinie zaczyna spadać następuje jej skurcz (rys. 3). Jest
on jednak uniemożliwiany przez zamocowanie spoiny w sztywnych ściankach mniej
ogrzanej części elementu, czego skutkiem są odkształcenia spawalnicze łączonych
elementów, a przede wszystkim powstanie w nich naprężeń spawalniczych. Skurcz spoin
powoduje utworzenie się przestrzennego stanu naprężeń spawalniczych.

Rys. 3. Skurcz przestrzenny spoiny i kierunek naprężeń

Występowanie w konstrukcji naprężeń spawalniczych jest zdecydowanie negatywne
w odniesieniu do jej nośności, gdyż mogą się one sumować z naprężeniami od
oddziaływań zewnętrznych, doprowadzając do wyczerpania nośności materiału. Aby
zmniejszyć ich negatywne skutki należy stosować właściwe rozwiązania
konstrukcyjne i odpowiednie technologie spawania oraz zabiegi po spawaniu.
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Rys. 4. Przykłady odkształceń spawalniczych: a) skrócenie podłużne,
b) wygięcie względne – „strzałka ugięcia”, c) wygięcie kątowe, d) utrata stateczności
lokalnej

Rys. 5. Przykłady rozkładu naprężeń spawalniczych w elementach o różnych kształtach
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Skurcz podłużny nie ma większego znaczenia w złączach spawanych wykonywanych
krótkimi spoinami. W przypadku długich spoin skurcz podłużny może spowodować
pofałdowania, wybrzuszenia i wygięcia. Charakterystyczne jest pofałdowanie blach
cienkich, do 4 mm grubości, na skutek skurczu podłużnego. W procesie spawania
metal nagrzany w miejscu spawania pozczepianych elementów spawanych nie może się
wydłużyć. Metal ten w sąsiedztwie metalu o niższej temperaturze otoczenia, zostaje
spęczony – powstaje odkształcenie plastyczne. Z kolei w fazie stygnięcia spoina i
przyległy do niej materiał podstawowy nie mogą się skurczyć, gdyż uniemożliwia to
chłodniejszy metal w dalszej odległości od spoiny. W ten sposób w pobliżu stygnącej
spoiny powstają wewnętrzne siły, wywołujące naprężenia rozciągające, a w dalszej
odległości od spoiny - w chłodnym metalu - powstają naprężenia ściskające. Fałdowanie
blach cienkich powodują naprężenia ściskające w dalszej odległości od spoiny. W
rezultacie fałdowania tych blach ustępują naprężenia rozciągające w spoinie i strefie
przyspoinowej oraz naprężenia ściskające w dalszej odległości od spoiny.
Naprężenia ściskające nie powodują pofałdowania sztywniejszych blach grubych.
Występujące w złączach spawanych takie same siły wewnętrzne wywołują identyczne
naprężenia: rozciągające w spoinie i naprężenia ściskające w dalszej odległości od spoiny.
Naprężenia te nie ustąpią, pozostaną w złączu spawanym.
Skurcz objętościowy ma istotne znaczenie przy większych grubościach spawanych
elementów. Przy spawaniu cieńszych elementów może być ograniczony do odkształceń
wynikających ze skurczu podłużnego i poprzecznego. Skurcz podłużny powoduje
skrócenie długości spawanych elementów - wskutek poosiowego skrócenia spoiny. Skurcz
poprzeczny kurczy spoinę w poprzek przekroju i „ściąga" połączone elementy. Skutkiem
opisanych wyżej sił odkształcających są naprężenia rozciągające i ściskające w złączu
spawanym.
Największe naprężenia rozciągające powstają wzdłuż i w poprzek osi spoiny, a
jednocześnie w zewnętrznych pasach złącza spawanego powstają naprężenia ściskające.
Naprężenia działające w kierunku podłużnym spoiny nazywamy naprężeniami podłużnymi.
Naprężenia działające w kierunku prostopadłym do spoiny nazywamy naprężeniami
poprzecznymi. Naprężenia, a w ich następstwie i odkształcenia spawalnicze, wywołane
są zarówno zróżnicowaną rozszerzalnością, jak i sztywnością łączonych elementów. Na
przykładzie złączy o przekrojach teowych możemy zaobserwować dwa rodzaje
odkształceń podłużnych elementów po spawaniu:
 przy dużej wysokości środnika i małym przekroju pasa w wyniku odkształcenia
górna krawędź ścianki pionowej będzie wypukła,
 przy małej wysokości środnika i dużym przekroju pasa o kierunku ugięcia
decyduje sztywność pasa – górna krawędź ścianki może być wklęsła.
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Łączenie tych samych elementów spoinami pachwinowymi przerywanymi spowoduje
mniejsze odkształcenia elementów, a to ze względu na mniejszą objętość materiału
nagrzanego podczas spawania. Najogólniej mówiąc, odkształcenia złącza spawanego
zależą od ilości doprowadzonego ciepła, przekroju poprzecznego spoiny, sztywności i
wielkości konstrukcji.
Sczepianie elementów przed spawaniem umożliwia zachowanie ustalonego ich
położenia podczas procesu spawania, przede wszystkim umożliwia zachowanie
wymaganego odstępu między elementami. Niewłaściwa kolejność sczepiania elementów
powoduje zamknięcie odstępu między brzegami elementów, a nawet zachodzenie ich na
siebie. Utrudnia to uzyskanie przetopu i prowadzi do zdeformowania elementów.
Skurcz poprzeczny spoin zależy od kształtu przekroju spoiny i zwiększa się wraz ze
wzrostem zróżnicowania szerokości spoiny, na jej grubości. Ten wzrost skurczu w
kierunku lica spoiny, szczególnie w spoinach o znacznie zmieniającym się przekroju
spoiny, powoduje odchylenie połączonych elementów od powierzchni płaszczyzny.
Odchylenie to możemy określić jako odkształcenie kątowe złącza spawanego.

Kąt odkształcenia elementów złącza spawanego zależy od:





ilości ułożonych warstw,
kolejności układania warstw spoiny,
długości układanych odcinków spoiny,
kształtu rowka spawalniczego.

3. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODKSZTAŁCEŃ
Skurcz i naprężenia wewnętrzne w pracach spawalniczych są nie do uniknięcia,
jednakże przez właściwe zaprojektowanie, dobór materiałów i wykonanie mogą one być
bardzo małe. Powinno zastosować się poniższe wytyczne:
 Ważną sprawą jest odpowiedni podział konstrukcji na zespoły. Spawać należy
najpierw zespoły, by spoiny mogły swobodniej odkształcać dany zespół i w ten
sposób wyzwolić wewnętrzne naprężenia. W razie potrzeby należy wyprostować
zespół i dopiero składać, sczepiać i spawać gotowy wyrób z takich już
poprawionych zespołów. Zmniejszenie odkształceń zespołów można otrzymać
przez odpowiednie ustawienie części przed spawaniem lub wstępne
odkształcenia części. Powinny one być dokonane w przeciwnym kierunku do
kierunku spodziewanych odkształceń. Blachy spawane na V, jeżeli nie są
zamocowane, odkształcą się kątowo. Można ustawić blachy pod zamierzonym
kątem, tylko w przeciwnym kierunku, tak żeby po spawaniu otrzymać płytę (rys.
6). Podobnie należy postąpić podczas spawania narożnika i teownika.
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Rys. 6. Odkształcenia blach cienkich
1 - ustawienia części zgodnie z rysunkiem, 2 - odkształcenia spowodowane
skurczem, 3 - ustawienia części w przeciwnym kierunku do skurczu
Źródło: Hillar J. Jarmoszuk S.: Ślusarstwo i spawalnictwo. WSiP, Warszawa 1995

 W złączu narożnym cienkich blach można uniknąć ich fałdowania przez zmianę
położenia spoiny (rys. 7 a). Należy wygiąć brzeg jednej blachy i połączyć spoiną
czołową z drugą blachą. W ten sposób naroża zostają usztywnione, a
pofałdowanie blach - zmniejszone. W złączu doczołowym cienkich blach
fałdowanie można zmniejszyć przez spawanie w przyrządzie (rys. 7.b). Gruba
podkładka i grube nakładki mają na celu szybkie odprowadzenie ciepła,
dlatego odkształcenia i naprężenia są mniejsze, ponadto ściśnięte blachy nie
mogą się odkształcać.
 Wykonanie poprawnego złącza doczołowego blach zależy także od
poprawnego sczepienia. Ważne jest utrzymanie ustalonego odstępu między
brzegami blach. Krótkie spoiny do 250 mm można wykonać ściegiem prostym,
to znaczy spawać od jednego do drugiego skraju blach. Dłuższe blachy należy
spawać jak na rys. 8 a. Pierwszy ścieg graniowy należy wykonać tak zwanym
ściegiem krokowym, to znaczy odcinkami, jak przedstawiono na rysunku. Ma to
na celu utrzymanie tego samego odstępu między blachami, ponadto blachy nie
wypaczają się tak jak przy spawaniu jednym ściegiem. Kolejne ściegi nie mają
już takiego wpływu na odkształcenia i dlatego można je wykonywać dłuższymi
odcinkami lub jak pokazano na rysunku, ściegami prostymi.
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Rys. 7. Zmniejszenie odkształceń cienkich blach: a) przez zmianę spoiny narażonej
na czołową, b) przez spawanie w przyrządzie ustalającym
Źródło: Hillar J., Jarmoszuk S.: Ślusarstwo i spawalnictwo. WSiP, Warszawa 1995

Rys. 8. Wykonywanie spoiny na V z podpawaniem odcinkami: a) przez jednego
spawacza, b) przez dwóch spawaczy
I - ścieg graniowy, II i III - kolejne ściegi, IV - ścieg podpawany
Źródło: Hillar J., Jarmoszuk S.: Ślusarstwo i spawalnictwo. WSiP, Warszawa 1995
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 Należy unikać skrzyżowania spoin, gdyż do naprężeń wewnętrznych jednej spoiny
dochodzą na styku naprężenia drugiej spoiny. Płytę składającą się z sześciu blach
przedstawiono na rys. 9. Spoiny 1 i 3 powinny być przesunięte względem spoiny 2.

Rys. 9. Kolejność spawania płyty
Źródło: Hillar J.,Jarmoszuk S.: Ślusarstwo i spawalnictwo. WSiP, Warszawa 1995

Rys. 10. Dźwigar dwuteowy z żebrem usztywniającym: a) nagromadzone spoiny w
punkcie A, b) poprawne spawanie żebra
Źródło: Hillar J.,Jarmoszuk S.: Ślusarstwo i spawalnictwo. WSiP, Warszawa 1995


Prawidłowo zaprojektowana, przez doświadczonego technologa technologia spawania
podzespołów i kompletnego zespołu ma zdecydowanie duży wpływ na zmniejszenie
odkształceń i naprężeń wewnętrznych w zespole spawanym. Doświadczony technolog
potrafi tak ustalić podział zespołów i kolejność spawania, z uwzględnieniem sczepiania i
późniejszego wyspawania, że może zapanować nad naprężeniami. Potrafi doprowadzić
do tego, że naprężenia zostaną skumulowane w jednym lub kilku określonych
miejscach, a tam jest szansa na ich usunięcie. Czy to poprzez dopasowanie elementów
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spawanych, czy poprzez dogięcie, czy też wyżarzenie miejscowe. Więcej o technologii
spawania w rozdziale Ogólne Zasady Technologii Konstrukcji Spawanych.
Przestrzeganie kolejności spawania ciężkich konstrukcji.

Technologia spawania powinna spełniać zasady ogólne dotyczące kolejności
spawania: w pierwszej kolejności wykonuje się spoiny doczołowe elementów
najgrubszych, następnie cieńszych na końcu wykonujemy spoiny pachwinowe
i usztywnienia, zaczynając od osi (od środka) na zewnątrz (po długości, szerokości
i grubości).
Wynika to z tego, że elementy najgrubsze i najbardziej oddalone od osi obojętnej
najbardziej odkształcają konstrukcję. W celu uniknięcia pęknięć należy „zgubić”
odkształcenia poprzeczne spoin, unikając ich koncentracji na spoinie. Wymaga to stanu,
w którym konstrukcja nie będzie „przesztywniona” żebrami lub spoinami pachwinowymi.
Omówione powyżej sposoby przeciwdziałania powstawaniu odkształceń i naprężeń
wewnętrznych, chociaż są też działaniami technologicznymi, nie uwzględniają bardzo ważnej
technologii wykonania przygotówek (detali) wchodzących w skład zespołu spawalniczego. W
budowie taboru szynowego, często są to niewielkie ilości sztuk – kilkanaście lub kilkadziesiąt.
Dla takiej ilości nie opłaca się wykonywać skomplikowanego oprzyrządowania typu wykrojnik
lub zakupić skomplikowane maszyny do dokładnego cięcia materiału przygotówek. Wykonuje
się je za pomocą palników, nożyc gilotynowych i gnie na krawędziarkach. W związku z tym
osiągane tolerancje wykonania i powtarzalność przygotówek są małe. Nierzadko w granicach
+/- kilka milimetrów. A to jest już poważny problem, mający wielki wpływ na odkształcenia
spawalnicze i niekontrolowane naprężenia wewnętrzne.
Konstruktor przyrządu spawalniczego, jeżeli po pobieżnej analizie konstrukcji zespołu
spawalniczego i jego detali zauważy, że tolerancje są zbyt duże lub jest podejrzenie, że nie
zostały one przeanalizowane powinien domagać się ich zawężenia od inwestora. W
normalnej sytuacji powinna być opracowana szczegółowa technologia wykonania
kompletnego zespołu spawalniczego wraz z technologią i analizą poszczególnych
przygotówek pod kątem ich wpływu na ostateczny kształt i wynik w postaci prawidłowo
wykonanego zespołu spawalniczego. Wykonuje się tę analizę w ten sposób, że zaczyna się
od kompletnego zespołu spawanego i podanych na rysunku takiego zespołu tolerancji.
Rozbierając zespół na podzespoły i dalej części z jednoczesnym ustaleniem dla każdej
operacji, położenia odpowiednich baz i docisków, mających pewien logiczny ciąg
konsekwencji takiego, a nie innego bazowania doprowadza się do ustalenia (wyliczenia)
tolerancji poszczególnych wymiarów przygotówek.
Tak wykonana technologia i analiza jest jedynie prawidłowa i daje gwarancję rzetelnego
wykonania zespołu spawanego, spełniającego wymagania co do późniejszego
bezpieczeństwa pojazdu szynowego. Jest to zasada prawidłowa i bezwzględnie należy
dążyć, żeby taka, prawidłowo zaprojektowana analiza powstała. Jednak w praktyce bywa z
tym różnie. Jeżeli taką technologię projektuje mało doświadczony technolog spawalnik, albo
wręcz (co się zdarza) w ogóle brak technologii i analizy, to konstruktor przyrządu lub
jednostka projektowa, powinny dążyć do jej wykonania, przynajmniej próbować zastanowić
się nad konsekwencjami przyjętego rozwiązania przyrządu, sprawdzić jaką konstrukcję
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stosują konstruktorzy innych przyrządów jeżeli jest ich więcej dla tego zadania, pod kątem
przyjętych przez nich rozwiązań, a zwłaszcza sposobu bazowania i uzyskanej w tych
przyrządach tolerancji. Przy większej ilości przyrządów dla tego samego zadania powinien
być wyznaczony generalny projektant, który zna się na technologii spawania i powinien on
próbować opanować te zagadnienia.
Każde inne działanie jest nieprawidłowe i może budzić poważne zastrzeżenia co do
jakości wykonanych zespołów. Zwłaszcza jeżeli są to ramy wózków lub rama podwozia,
mające zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo pojazdu szynowego.
Przy pierwszej umowie dla Uralskich Lokomotyw w wyniku takiej przez nas wykonanej,
pobieżnej analizy tolerancji, gdzie rama podwozia miała być wykonana na długości ~ 10 000
mm w żądanej przez inwestora tolerancji: + 3 mm/ - 6 mm doprowadzono do zmiany na +/15 mm., co było już osiągalne i spójne z możliwościami uzyskania w przygotowalni tolerancji
poszczególnych elementów ramy podwozia.
Osobnym zagadnieniem dotyczącym odkształceń jest strzałka ugięcia oznaczana w
technice literką f. W budowie pojazdów szynowych jest to poważny problem i znane są
sposoby przeciwdziałania powstawaniu strzałki ugięcia.
Podczas projektowania technologii w BOMBARDIER i oprzyrządowania w
TASKOPROJEKT dla najcięższej na świecie lokomotywy KIRUNA, wykonanej z bardzo
grubych blach (do 40 mm) drobiazgowo analizowano, przy ścisłej współpracy obu firm,
technologię pod tym kątem i zastosowano różne kruczki technologiczne i przyrządowe, aby
uniknąć strzałki ugięcia. W efekcie przy pierwszej lokomotywie i tak, mimo drobiazgowej
analizy, podczas spawania ramy podwozia ze ścianami bocznymi końce pudła lokomotywy
wygięły się w górę o 70 mm. Koszt wyprostowania pudła był bardzo duży, ale udało się w
końcu zlikwidować to odkształcenie, chociaż metodami dzisiaj już nie dopuszczalnymi, czyli
płomieniowo. Gdyby to się nie udało, to pudło lokomotywy nadawałoby się na złom. Koszt
ogromny. W następnych pudłach zastosowano odpowiednie korekty w przyrządach i
technologii i problem ten udało się opanować.
Strzałka ugięcia występuje głównie, ale nie tylko, przy np. tzw. belce grzbietowej dla
wagonów towarowych typu platforma np. produkowanych w Fabryce Wagonów Świdnica, czy
przy dużych ramach podwozia np. w lokomotywach, gdzie nie oszczędza się na grubości
blach, gdyż lokomotywa musi posiadać swoją znaczną masę.
Dla przeciwdziałania strzałce ugięcia w Fabryce Wagonów Świdnica stosuje się cięcie
blachy podłużnic o długości ok. 20 000 mm, przed spawaniem, w odpowiedni łuk, który
widoczny jest gołym okiem. Po zespawaniu belki wraz z innymi elementami platformy
uzyskuje się poziomy kształt platformy wagonu.
W firmie Bombardier, przed zespawaniem ramy podwozia ze ścianami bocznymi nadaje
się (w ciężkich lokomotywach) ramie podwozia odwrotną strzałkę ugięcia poprzez
stosowanie w przyrządzie zróżnicowanej wysokości podpór, tak aby rama wygięła się w dół
w kształcie okręgu o dużym promieniu. Końce ramy jako styczne do okręgu są ściągami
dociągane w dół do baz. Siły na końcach ramy są znaczne np. ok. 20 000 KG. Istnieją wzory
matematyczne do obliczania wielkości i kształtu strzałki ugięcia oraz wielkości sił i naprężeń
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występujących przy powstawaniu strzałki ugięcia. Podane są w Technologii Konstrukcji
Spawanych. W dalszej części opracowania (następny rozdział) podano uproszczoną metodę
obliczania strzałki ugięcia oraz orientacyjne wielkości strzałki ugięcia ustalone
doświadczalnie dla przeciętnych ram podwozia lokomotywy lub belki grzbietowej wagonu.

4. NADDATKI NA SKURCZ SPAWALNICZY ORAZ OBLICZANIE STRZAŁKI
UGIĘCIA

Prawidłowe obliczenie naddatków na skurcz spawalniczy, zwłaszcza w bardziej
złożonych zespołach spawalniczych jest trudne i dość skomplikowane. Istnieją wzory do
obliczania i naddatków i strzałek ugięcia oraz wyznaczania innych odkształceń
spawalniczych. Wzory te zamieszczono w załączniku do niniejszego opracowania jako
rozdział z podręcznika „Technologia Konstrukcji Spawanych”. Po pewnym czasie stosowania
tych wzorów, możliwe jest takie opanowanie obliczania naddatków, że mogą one być bardzo
wiarygodne.
W zasadzie proces spawania wymyka się dokładnemu opisaniu i wyliczeniu. W praktyce,
podczas procesu spawania, występuje tak wiele czynników, które w istotny sposób mogą
zmienić założenia technologa, że wszelkie ustalenia praktyczne i obliczenia teoretyczne
zawsze powinny być traktowane jako szacowane. Należy jednak dążyć do maksymalnego
przybliżenia, a w budowie taboru szynowego szczególnie, do założonych parametrów
jakościowych. W niniejszym rozdziale podano bardzo przybliżone sposoby wyznaczania
naddatków na skurcze spawalnicze odczytywane z odpowiednich wykresów, prostych
wzorów lub wręcz podano naddatki z doświadczenia najbardziej typowe dla przeciętnych
warunków spawania.
Na końcu rozdziału podano orientacyjne skurcze występujące przy spawaniu
zespołów spawalniczych w budowie taboru szynowego.
Oczywiście, przy złożonych profilach i wielu spoinach należy te wartości zwielokrotnić w
następujący sposób:
 Dla obliczania naddatków wzdłużnych: suma średniej wartości wszystkich spoin
wzdłużnych,
 Dla obliczania naddatków dla spoin porzecznych: podwójna wartość średniej spoin
porzecznych.
Mogą tu wystąpić przypadki mieszane i spoiny wzdłużne i poprzeczne.
Skurcz wzdłużny w stalowych złączach spawanych, ustalony doświadczalnie, dla jednej
spoiny wynosi przeciętnie 0,1 - 0,3 mm/m spoiny w zależności od wielkości spoiny.
Skurcz poprzeczny w stalowych złączach spawanych dla pojedynczej spoiny można
wyznaczyć z wykresu:
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Rys 11. Wykres naddatków na skurcz porzeczny w zależności od wielkości spoiny
W USA i Francji opracowano odpowiednie programy komputerowe do obliczania
naddatków na skurcze spawalnicze / francuski program o nazwie SYSWELD /. Tam też
opracowano praktyczne wzory dotyczące określania odkształceń. Poniżej zamieszczono te
uproszczone wzory z publikacji Politechniki Krakowskiej jako alternatywny / inny / sposób
stosunkowo łatwego obliczania skurczów spawalniczych. W oparciu o te wzory można
optymalizować kolejność spawania. Wzory na obliczanie (niestety w calach) odkształceń
wzdłużnych, poprzecznych i kątowych przyjmują następującą postać:
Skurcz poprzeczny spoiny (w calach):

Odkształcenie kątowe (w calach)

Odkształcenie podłużne (w calach)

gdzie:
ω – szerokość półki
A – całkowite pole przekroju poprzecznego spoiny metalu oraz stopiony materiał
podstawowy (w calach kwadratowych). Może być oszacowane z wielkości spoiny
I – moment bezwładności elementu w calach
L, d – długość i odległość (w calach) pokazane na rysunku 8
t – grubość spoiny (w calach)
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Rozmiar spoiny ώ (cal)

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

ώ1/3

0,114

0,165

0,22

0,28

0,342

0,406

Rozmiar spoiny ώ (cal)

9/16

5/8

3/4

7/8

1

ώ1/3

0,474

0,543

0,688

0,841

1,0

Tabela 1. Wartości ώ1/3 z wzoru na odkształcenia kątowe

Strzałka ugięcia
Jednym ze środków zachowania wymiarów w granicach dopuszczalnych odchyłek
wymiarowych konstrukcji spawanej jest stosowanie wstępnych odkształceń. Przy czym
warunkiem zmniejszenia odkształceń pozostających jest wywołanie w strefie aktywnej
spawania wstępnych naprężeń rozciągających. Naprężenia takie można wytworzyć przez
ugięcie elementu przed spawaniem (niekiedy przez odpowiednie wycięcie materiału
przygotówki). Strzałkę ugięcia po spawaniu można obliczyć wg wzoru:

gdzie:
fg – strzałka ugięcia wywołana wstępnym odkształceniem, fs – strzałka ugięcia przy spawaniu
bez odkształceń wstępnych, fsg – strzałka ugięcia przy spawaniu ze wstępnym
odkształceniem, Ɛ – współczynnik sprężystości wzdłużnej, C – wartość krzywizny.
W celu zachowania po spawaniu prostoliniowości elementu musi być spełniony warunek f sg =
0. Stąd strzałkę ugięcia wstępnego można obliczyć z wzoru:

Przy założeniu dużej sztywności elementu spawanego wzór ten przyjmie taką właśnie mocno
uproszczona postać.
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Strzałka ugięcia jest proporcjonalna do kwadratu długości, dlatego korzystnie jest
podzielić długie elementy na części, o ile jest to możliwe. W praktyce do wywołania
wstępnych odkształceń stosuje się specjalne konstrukcje w sztywnych przyrządach, płyty
montażowe lub stelaże o dużej sztywności do których za pomocą klamer, docisków
śrubowych lub hydraulicznych zamocowuje się element spawany ze wstępnym
odkształceniem. W produkcji taboru szynowego praktycznie ustalono, że strzałka ugięcia np.
ramy podwozia lokomotywy ma na środku kształt wycinka okręgu o dużym promieniu, a na
końcach przechodzi w styczne do tego okręgu, jak na rysunku poniżej.

Rysunek 12 . Strzałka ugięcia – odwrotna. Doświadczalny zarys kształtu w budowie ram
podwozi lokomotyw i wagonów
Wobec takiego kształtu strzałki ugięcia można wstępne odkształcenie (odwrotna strzałkę
ugięcia) zrealizować w sztywnym przyrządzie spawalniczym montażowym przy pomocy
zróżnicowanych baz w odpowiednich miejscach przyrządu i systemie zacisków np.
śrubowych, które umożliwiają w sumie wywarcie dużych sił, wystarczających dla nadania w
przyrządzie takiego wstępnego odkształcenia. Schemat takiego przyrządu na rysunku
poniżej.

Rysunek 13. Sposób nadawania odwrotnej strzałki ugięcia. 1) ugięta rama, 2) zespół (pakiet)
podkładek do nadania odpowiedniej strzałki ugięcia, F - siła i miejsce jej wywierania przy
tworzeniu odwrotnej strzałki ugięcia.
Pominięto tu rozważania na temat strzałki ugięcia występującej od masy zespołu
spawanego w położeniu swobodnym np. w pozycjonerze spawalniczym (obrotniku). Jest to
również poważny problem i przeciwdziałanie temu odkształceniu jest bardzo trudne i może
być kosztowne.
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Można zastosować dla ramy podwozia lokomotywy duży ciężki przyrząd w postaci ramy
dookoła ramy podwozia, która zapewnia „jakieś” na pewno lepsze usztywnienie. W ramie tej
jest zabudowany przyrząd do sczepiania i niekiedy równocześnie wyspawania zespołu
spawalniczego. Jednak i tak po obrocie przyrząd spoczywa (odkłada się) wraz ze spawaną w
nim ramą podwozia na dokładnych podporach wyznaczających płaszczyznę. Widoczne na
zdjęciu słupki. Takie rozwiązanie zostało przez nas zastosowane w BOMBARDIER – zdjęcie
poniżej. Sam przyrząd ważył 30 ton.

Fotografia 1 . Przyrząd z „mocną” rama dookoła dla przeciwdziałania strzałce ugięcia od
spawania i ciężaru ramy podwozia. Dwa przyrządy wraz z pozycjonerami śrubowymi
zbudowaliśmy dla BOMBARDIER Wrocław

Inne rozwiązanie to zastosowanie przez nas dla UZŻM w Rosji obrotnika, który obraca co
90 spawaną ramę, ale bez przyrządu i obwodowej ramy usztywniającej jak w poprzednim
przypadku. Rama podwozia jest wcześniej sczepiona montażowo w stacjonarnym
przyrządzie. Suwnicą z tej obróconej pozycji zabiera się z obrotnika ramę i odstawia na
odpowiednie wypoziomowane podpory i na nich w tej pozycji spawa. Później wstawia się
ramę ponownie do obrotnika i obraca w następną pozycję o 90o lub wielokrotność i dalej
znowu spawa w tej pozycji. Niekiedy należy tak zrobić wielokrotnie dla zapewnienia
właściwej technologii, a więc kolejności kładzenia spoin. Zdjęcie poniżej:
o
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Fotografia 2 . Pozycjoner ze spawaną ramą podwozia lokomotywy dla UŻŻM w Rosji

Stosowanie wstępnych odkształceń jest bardzo skutecznym i tanim środkiem
zapobiegania odkształceniom zespołów spawanych i to zarówno cienkościennym jak i
grubościennym w rozumieniu grubości występujących w budowie taboru szynowego.
Konstruktor przyrządu powinien odważnie stosować tego typu rozwiązania, nawet przy
pomocy spoin montażowych zamiast śrub lub siłowników, które później po zespawaniu
zespołu spawanego są odcinane.

PODSUMOWANIE
ORIENTACYJNE SKURCZE ZESPOŁU SPAWANEGO
W BUDOWIE TABORU SZYNOWEGO:
Dla przeciętnego zespołu spawalniczego jak: rama podwozia wagonu, lokomotywy, belka
grzbietowa, ostojnica czy rama wózka można przyjąć orientacyjnie następujące wielkości
skurczów spawalniczych dla, kompletnego, spawanego w całości w jednym przyrządzie,
zespołu:
 Dla dużych zespołów spawanych / mostowych / :
 Dla przeciętnych / najczęstszych / przypadków :
 Dla pozostałych zespołów spawalniczych:

-1,5 mm / m długości
-1,0 mm / m długości
- 0,8 mm/ m długości

Podobnie strzałka ugięcia. Przy bardzo ostrożnym podejściu np. spawanie ramy podwozia
ze ścianami bocznymi wagonu osobowego, należy przyjąć minimalna wartość strzałki
ugięcia:
f = - 10 mm / 10 m długości
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5. OGÓLNE ZASADY TECHNOLOGII KONSTRUKCJI SPAWANYCH
Rozdział ten jest bardzo istotny dla zrozumienia wpływu technologii na odkształcenia i
naprężenia spawalnicze, a zatem jej wpływu na jakość zespołu spawalniczego. Stworzony
został na podstawie podręcznika „Technologia Konstrukcji Spawanych” Mariana Jakubca.
Usunięto tu wzory i równania matematyczne oraz zastosowano inne uproszczenia, niż
występujące w oryginale książki, które jednak nie mają wpływu na zrozumienie tych
zagadnień. W załączeniu do tego opracowania zamieszczono skany niektórych rozdziałów w
pełnym zakresie wraz ze wzorami. Godną polecenia pozycją podręcznikową jest też
„Technologiczność Konstrukcji Spawanych” Skarbińskiego. Obie te pozycje są
podstawowymi pozycjami – BIBLIĄ, dla każdego projektanta technologii spawalniczych i
oprzyrządowania spawalniczego.
Przy wyborze i projektowaniu optymalnego procesu technologicznego muszą być
spełnione podstawowe wymagania. Do wymagań tych należą:






minimalna pracochłonność,
minimalny czas wykonania,
maksymalna niezawodność,
niezbędna dokładność wykonania,
maksymalna (opłacalna) mechanizacja i automatyzacja procesu.

Wymienione wymagania wiążą się ściśle ze sobą, ponieważ w systemie wzajemnych
powiązań muszą się one uzupełniać. Niespełnienie np. warunku dokładności podzespołów
czy zespołów prefabrykowanych uniemożliwia racjonalne zastosowanie mechanizacji, a tym
bardziej automatyzacji robót montażowych, a także powtarzalności zespołów spawalniczych.
Niezbędna dokładność wykonania we wszystkich etapach produkcyjnych jest podstawowym
warunkiem uzyskania najlepszych wskaźników techniczno-ekonomicznych przy wyborze
procesu technologicznego. Spełnienie wymagania dotyczącego dokładności wykonania, w
dużej mierze zależy od przewidywania i uwzględnienia odkształceń już w fazie projektowania
wariantu technologicznego.
Operacje prostowania konstrukcji nie mogą być uważane za operacje projektowane
w normalnym cyklu produkcyjnym, ponieważ zawsze w mniejszym lub większym stopniu
prowadzą do zmniejszenia nośności konstrukcji oraz są niebezpieczne zwłaszcza w
konstrukcjach ze stali niskostopowych. Zapobieganie odkształceniom polega na
zaprojektowaniu montażu i spawania w taki sposób, aby suma momentów stref aktywnych
spoin konstrukcji względem osi środka ciężkości elementu była równa zeru. Realizuje się to
przez spawanie równoczesne spoin lub przez spawanie w takiej kolejności, jaka zapewnia
likwidowanie odkształceń spowodowanych wcześniej wykonanymi spoinami przez spoiny
wykonywane w następnej kolejności. Innymi sposobami służącymi temu celowi są: wstępne
odkształcenia, spawanie zespołów w łożach montażowych (przyrządach) w stanie
utwierdzenia itp.
Oprócz odkształceń wywołanych procesem spawania mogą wystąpić odkształcenia
spowodowane niewłaściwie zaprojektowanymi lub wykonanymi operacjami montażu. W tym
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przypadku nawet najbardziej racjonalne zapobieganie odkształceniom spawalniczym nie
uchroni całej konstrukcji od zniekształceń. Przykładem tego może być montaż i spawanie
belki o profilu zamkniętym, przedstawionej na rys. 14. Kolejność montażu zaznaczono na
rysunku liczbami. Na pasie górnym zestawiono i spawano w kolejności przewiązki
wewnętrzne i żebra B, przy czym bazą ich ustawienia była jedna z krawędzi pasa górnego A.
W kolejności zamontowano:

a)
Rys.14. Schemat montażu i spawania belki o profilu zamkniętym:
a) przekrój belki, b) montaż pasa górnego, c) kolejność spawania usztywnień
ścianki pionowe i pas górny. W belce po wykonaniu stwierdzono wystąpienie
niedopuszczalnej krzywizny w płaszczyźnie poziomej. Błąd polegał na przyjęciu do montażu
bazy, która w czasie "narastania" konstrukcji sama uległa odkształceniom. Najprostszym
sposobem zapobiegającym temu zniekształceniu jest stosowanie zmiany kierunku spawania
przy łączeniu każdego żebra lub zmiany kierunku wykonania spoin (rys. 14). Zabiegi
doginania elementów konstrukcji przy użyciu sił zewnętrznych zawsze wywołują w konstrukcji
naprężenia wstępne, które powodują wzrost odkształceń, zwłaszcza przy naprężeniach
ściskających.
Jako ciekawostkę można przytoczyć tu doświadczenie z budowy dużej bramy
kolejowej. Nie dotyczy to spawania tylko nitowania. Jednak i tu dochodzi podczas nitowania
do poważnych odkształceń zespołu nitowanego. Podczas nitowania płata bramy o wysokości
ok. 5000 mm zaprojektowany i wyliczony teoretycznie arkusz blachy z nawierconymi
otworami pod nity wydłużyły się podczas nitowania o ok.50 mm ! Tak więc widać z tego, że
nie tylko spawanie powoduje odkształcenia.

5.1.

Dokładność wykonania konstrukcji spawanych

Z wcześniejszych rozważań wynika, że proces spawania zawsze (w większym lub
mniejszym stopniu) deformuje konstrukcję. Istnieją technologiczne metody zapobiegania
nadmiernym odkształceniom konstrukcji, które wynikają z teorii odkształceń i naprężeń
spawalniczych.
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Dodatkowym zabiegiem technologicznym (na ogół awaryjnym) może być prostowanie.
Wszystkie jednak dodatkowe operacje zwiększają koszt budowy, a wzrost ten jest tym
większy im mniejsze przyjmuje się tolerancje wykonawcze. Dlatego wskazane jest, aby
tolerancje wymiarów były maksymalne, a podstawą do tego ustalenia powinny być
następujące czynniki:





wpływ zniekształceń konstrukcji na jej wytrzymałość,
dążność do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania konstrukcji,
możliwość prowadzenia prac montażowych,
estetyczny wygląd wyrobu.

Stosowany układ tolerancji oparty na zaleceniach ISO ustala dopuszczalne odchyłki w
zależności od klasy dokładności i wymiaru tolerowanego


Wpływ kształtu konstrukcji spawanej na odkształcenia pozostające

Przewidywanie odkształceń powinno być uwzględnione już w fazie projektowania
poczynając od wyboru kształtu konstrukcji, a w szczególności przekrojów nośnych
konstrukcji. Wykorzystując przytoczone w rozdziale (w oryginale – vide skan „Technologia
konstrukcji spawanych”) zależności można obliczyć strzałkę ugięcia spawanego elementu o
długości L (cm) spowodowaną spoiną pachwinową o grubości a (cm). Oznacza to, że przy
zwiększeniu wymiaru spoiny n-krotnie odkształcenie zwiększy się n2. Wynika stąd, że nie
można zwiększać wymiaru spoiny przekraczającego wartość wynikającą z warunku
dostatecznej lub równej wytrzymałości złącza. Wartość z' (tj. odległość spoiny od osi
obojętnej przekroju elementu) może z kolei też być przedmiotem analizy projektowej. Mając
do wyboru różne profile spełniające warunek równej wytrzymałości okaże się, że najbardziej
racjonalny ze względu na odkształcenia będzie ten profil, w którym z'= O (rys. 15b).

Rys.15. Złożone profile elementów spawanych
Odkształceniom elementów zawierających w przekroju kilka spoin łatwo można zapobiec,
rozmieszczając je tak, aby suma momentów sił powodujących skurcz była równa zeru.
Można wtedy zapobiec powstałym odkształceniom, jeśli będzie spełniony odpowiedni
warunek.
Więcej na ten temat i odpowiednie wzory w rozdziale 8 Technologia Konstrukcji Spawanych
– skan w załączeniu do niniejszego opracowania.
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Przypadek taki zachodzi dla symetrycznego względem osi x-x dwuteownika, którego
wszystkie spoiny pachwinowe mają ten sam wymiar (rys. 15 d). Może się zdarzyć, że przy
symetrycznym rozmieszczeniu spoin nie możemy osiągnąć prostoliniowości elementu.
Przykładem może być profil przekroju konstrukcji pokazanej na rys. 15 f. W tym przypadku
należy wziąć pod uwagę warunki montażu i spawania konstrukcji. W większości tego typu
konstrukcji pojawienie się odkształceń należy określać z uwzględnieniem kolejności montażu
i spawania poszczególnych elementów. Z odpowiedniego wzoru wynika, że wartość energii
liniowej przy wykonywaniu spoin pachwinowych jest wprost proporcjonalna do kwadratu boku
spoiny (k.).
Przy projektowaniu spoin należy więc przyjąć wymiary spoin głównych uzasadnione
wymaganiem równej lub dostatecznej wytrzymałości. Nieuzasadnione zwiększenie wymiarów
spoin prowadzi do zwiększenia odkształceń i zmniejszenia nośności konstrukcji.
Spoiny nie przenoszące obciążeń powinny mieć wymiary minimalne. W takich
przypadkach należy z zasady stosować spoiny jednostronne ze względu na mniejsze
odkształcenia w porównaniu z odkształceniami przy spoinach dwustronnych.
Minimalny wymiar spoiny pachwinowej ograniczony warunkami technologicznymi
wynosi k = 4 mm.
Rozmieszczenie spoin w konstrukcji ma istotny wpływ na wartość odkształceń i naprężeń
pozostających. Przewidywane odkształcenia powstałe wskutek oddziaływania spoin
głównych można już w fazie projektowania skompensować odkształceniami spowodowanymi
spoinami drugorzędnymi, łączącymi węzłówki usztywniające, przewiązki i inne elementy
konstrukcji.
Przykładem możliwości zapobiegania odkształceniom przez ocenę ich wpływu na
dokładność wykonania już w fazie projektowania może być niesymetryczny dwuteownik (rys.
16). W celu zmniejszenia wygięcia belki (wypukłością w kierunku szerszego pasa)
mierzonego krzywizną C0 , wywołanego spoinami wzdłużnymi, zastosowano

Rys.16. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych belki dwuteowej ze względu na odkształcenia
całkowite pozostające
węzłówki wspornikowe przyspawane do teownika spoinami pionowymi i poziomymi.
Dobierając odpowiednio do długości spoin poprzecznych kształt węzłówek można
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spowodować w belce odkształcenia równe co do wartości, lecz przeciwnego znaku niż
pierwotne. Gdyby się okazało, że wartość otrzymanej krzywizny przekracza wartość
krzywizny pierwotnej, to można ją zmniejszyć stosując inny kształt węzłówek (rys. 16 b).
W tym przypadku nie spoiny pionowe spowodują wygięcia belki, lecz spoiny poziome. W ten
sposób odpowiednio dobierając kształt, wymiary i usytuowanie elementów składowych
konstrukcji oraz związany z tym rozkład spoin, można w szerokich granicach regulować
odkształcenia niezbędne do uzyskania zamierzonej dokładności konstrukcji.
Innym sposobem umożliwiającym uzyskanie minimalnych odkształceń jest
umieszczanie spoin poza profilem czynnego przekroju elementu. Jeśli w konstrukcji
występują elementy usztywniające nie mające wpływu na zmianę momentu bezwładności, to
spawając je do występów (zamiast wprost do powierzchni elementu głównego) zapobiegnie
się odkształceniom, ponieważ zlokalizowane zostaną one

dobrze

źle

Rys. 17. Przykłady rozwiązań konstrukcji zapobiegających spiętrzeniu naprężeń
przez zlokalizowanie swobodnego odkształcenia się elementów w występach, a nie wystąpią
w samym elemencie. Lokalizowanie odkształceń przez stosowanie występów stosuje się w
wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych, z których kilka przykładów przedstawiono na rys. 17.
Podstawowym warunkiem, którego przestrzeganie umożliwia zmniejszenie odkształceń do
minimum jest projektowanie konstrukcji w taki sposób, aby liczba spoin i energia
wprowadzona do konstrukcji były minimalne.

Rys. 18. Przykłady profili konstrukcji spawanych złożonych z elementów giętych na zimno
Zachowanie tego podstawowego warunku wiąże się z zasadą stosowania w konstrukcji
możliwie najmniejszej liczby części składowych. Cel ten uzyskuje się przez stosowanie
konstrukcji kombinowanych, jak na przykład kuto-lano-spawanych, lub konstrukcji
wykonywanych z elementów giętych na zimno. Przykłady profili kompletowanych z profili
giętych na zimno przedstawiono na rys. 18.
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Wpływ kolejności montażu na odkształcenia pozostające

Wielkość odkształceń wywołanych procesem spawania zależy od sposobu
zamocowania elementów składowych przed spawaniem. Jeśli stosuje się spoiny sczepne, to
w obliczeniu odkształceń przyjmuje się, że złożony element stanowi całość i do środka
ciężkości przekroju całego elementu odnosi się moment bezwładności jego przekroju i
położenie spoiny. W niektórych przypadkach stosuje się klamry elastyczne lub węzłówki
montażowe, które pozwalają okresowo wyeliminować, w procesie powstawania odkształceń
przy spawaniu, dowolny element w zespole konstrukcyjnym. Przykładem może być fragment
belki podsuwnicowej (rys. 19). Jeżeli belka jest spawana w usztywnieniu spoinami
sczepnymi, wtedy spawanie szyny do pasa górnego może spowodować odkształcenie całej
belki

Rys. 19 . Montaż i spawanie belki podsuwnicowej: a) konstrukcja belki, b) sposób oraz
kolejność montażu i spawania; 1 -spoiny sczepne, 2, 3 - spoiny pasa górnego, 4 - spoina
wykonana metodą odcinkowo-wsteczną
wraz z szyną. W rozwiązaniu z zastosowaniem węzłówek montażowych (rys. 19 b)
odkształceniu nie ulegnie cała belka, lecz tylko zostanie skrócony pas górny połączony ze
ścianką belki węzłówkami montażowymi. Gdyby jako pierwsza w kolejności wykonana była
spoina dolnego pasa, to odkształcenia spowodowane tą spoiną byłyby uzależnione tylko od
sztywności teownika, który tworzy pas dolny i środnik. Wpływ kolejności montażu i spawania
na całkowite odkształcenia ilustruje przykład belki dwuteowej niesymetrycznej.
Przykład ten przedstawia trzy warianty montażu:
1) oba pasy i środnik są sczepione spoinami sczepnymi,
2) najpierw pas dolny jest sczepiony i spawany ze środnikiem, następnie pas górny,
3) najpierw pas górny jest sczepiony i spawany ze środnikiem, następnie pas dolny.
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Z zestawienia wyników obliczeń (w oryginale – vide skan) maksymalnego ugięcia belki
wynika, że rozwiązanie wg wariantu trzeciego jest z punktu widzenia odkształceń całkowitych
belki rozwiązaniem optymalnym. W etapie montażu płyty do użebrowanej belki zmienia się
po sczepieniu moment bezwładności względem osi x. Spoiny 1 i 3 powodują przy tym
powstanie krzywizny wypadkowej.

Rys. 20. Warianty kolejności montażu i spawania belki z usztywnieniami
Sumaryczna krzywizna elementu względem osi xi będzie równa C1+C2+C3. Przy
spawaniu według drugiego wariantu (rys. 20 b), krzywizny powstałe w wyniku oddziaływania
spoin 1 i 3 będą takie same jak poprzednio, a odkształcenie spowodowane spoiną 2 zmieni
się zarówno co do wartości, jak i znaku. Sumaryczna krzywizna (C1+C211+C3) będzie
mniejsza w porównaniu z rozwiązaniem pierwszym. W rozwiązaniu wg rys. 20 c prowadzi do
wypadkowej krzywizny o wartości C 3 = 0, ponieważ spawanie żeber do płyty nie wpływa na
odkształcenie kształtownika. Odkształcenie w trzecim rozwiązaniu można sprowadzić do
zera. Warunek ten można zrealizować przez wprowadzenie zmian konstrukcyjnych (przykład
rozwiązania przedstawiono na rys. 21) wprowadzając następujące zmiany: przez zmiany
kształtu żebra, a ponadto zmniejszenie odstępu d między żebrami, co prowadzi do
korzystnego zwiększenia wartości odpowiedniego współczynnika.
Przedstawiona wyżej analiza odkształceń i wybór odpowiedniego rozwiązania
dotyczącego kolejności montażu i spawania są celowe tylko w tym przypadku, gdy w czasie
montażu kolejnych elementów zmienia się oś obojętna przekroju. W przeciwnym przypadku
analiza taka staje się bezcelowa i równoczesny montaż wszystkich elementów, zamocowanie
ich spoinami sczepnymi i spawanie w takim układzie, będzie rozwiązaniem racjonalnym,
czego przykładem może być rozwiązanie pokazane na rys. 20 b. W tym wariancie w
kolejnych etapach montażu nie zmienia się ani położenie osi obojętnej przekroju, ani moment
bezwładności. W tym przypadku równoczesny montaż wszystkich elementów, zamocowanie
spoinami sczepnymi i spawanie, da ten sam efekt co wariant wg rys. 20 c.
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Rys. 21. Wybór optymalnego rozwiązania konstrukcji ze względu na odkształcenia całkowite;
1, 2, 3 — kolejność wykonywania spoin
5.1.3. Wpływ kolejności spawania na odkształcenie konstrukcji
Przyjęta kolejność wykonywania spoin wywołuje określony stan naprężeń
pozostających. Naprężenia pozostające w złączach istniejących powinno się w zasadzie
uwzględniać przy projektowaniu wykonywania kolejnych spoin. Stwierdzono na podstawie
doświadczenia, że jeżeli konstrukcja jest w czasie spawania usztywniona spoinami
sczepnymi, to z dostateczną dla praktyki dokładnością można pominąć w obliczeniach
odkształceń naprężenia początkowe spowodowane spoinami wykonanymi w pierwszej
kolejności. Problem dotyczący konieczności uwzględnienia naprężeń wstępnych przy
ustalaniu kolejności spawania jest z powodu wpływu bardzo wielu czynników bardzo złożony.
Na ogół, dokładnych obliczeń odkształceń z uwzględnieniem stanu naprężeń
początkowych nie uwzględnia się w przypadku, gdy odkształcenia nie powodują odchyłek
większych niż dopuszczalne. Ustalenie ścisłej kolejności spawania, w celu uniknięcia
nadmiernych odkształceń, przeprowadza się tylko wtedy, gdy naprężenia wstępne
spowodowane spoinami pierwszymi (w kolejności) są przyczyną nadmiernych odkształceń
spowodowanych spoinami następnymi (w porównaniu z odkształceniami obliczonymi bez
uwzględnienia początkowego stanu naprężeń). Zakres zastosowania uproszczonych
obliczeń (tzn. bez uwzględniania naprężeń wstępnych) można ocenić na podstawie
zależności wyprowadzonych z teorii odkształceń, przy czym za wielkość porównawczą
przyjęto ugięcie belki.
Aby ugięcie belki nie przekraczało dopuszczalnej odchyłki musi być spełniony ogólny
warunek zgodnie z normami i przepisami dla konstrukcji budowlanych:
f/l = 1/750
Z różnych wzorów i obliczeń (vide skan – załącznik) wynika, że im większa jest
sztywność elementu oraz im mniejsza odległość spoin od środka ciężkości przekroju, tym
łatwiej jest zapobiec odkształceniom. Przy małych wartościach energii liniowej nie jest
konieczne prowadzenie dokładnych obliczeń uwzględniających naprężenia wstępne,
ponieważ odkształcenia nie wykroczą poza wartości dopuszczalne. Dopiero przy wartościach
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zbliżonych do wartości granicznych należy przeanalizować wpływ wielu spoin na
odkształcenia całego elementu. Dla złożonych profili z dużą liczbą spoin wzdłużnych można
w równaniach podstawić średnią wartość odległości spoin od środka ciężkości przekroju, a w
przypadku występowania spoin wzdłużnych i poprzecznych - sumę średniej wartości spoin
wzdłużnych i podwójną wartość średniej spoin poprzecznych.
Posługując się odpowiednimi wzorami, można ocenić konieczność wpływu kolejności
spawania elementów zmontowanych w układzie sztywnym. W przypadku elementów
zmontowanych do konstrukcji, z możliwością przemieszczania się na skutek odkształceń (jak
w przykładzie belki na rys. 19), musi się uwzględniać kolejność spawania. Szczególne
znaczenie w konstrukcjach, oprócz kolejności spawania, może mieć również kierunek
spawania poszczególnych ściegów. Na przykładzie pasa, na który napawano poprzeczne
spoiny, przedstawiono wpływ kierunku spawania na odkształcenia. Przy ustalonej kolejności
spawania wszystkich odcinków (w jednym kierunku) otrzyma się krzywą odkształceń pasa wg
łamanej linii 3-2-1-0-1'-2'-3'. Przy zmiennym kierunku spawania odcinków (jak na rys. 22)
otrzymano krzywą 3"-2"-1-0'-1'-2"-3"'.

Rys. 22. Schemat odkształceń pasa przy spawaniu usztywnień z zastosowaniem spoin
poprzecznych
Najważniejszą zasadą, obowiązującą przy projektowaniu kolejności spawania ustrojów
bardziej złożonych, jest symetryczne powstawanie i "rozprowadzanie" odkształceń.
Przykładem może być spawanie płaszcza konstrukcji grubościennej przez kilku spawaczy od
strony wewnętrznej A i od strony zewnętrznej B równocześnie. Na rys. 23 a przedstawiono
spawanie spoin wzdłużnych, zaś na rys. 23 b - spawanie spoin obwodowych konstrukcji.
Takie same zasady obowiązują przy spawaniu ustrojów przestrzennych.
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Rys. 23. Schemat kolejności spawania konstrukcji grubościennej przy zastosowaniu
równoczesnego spawania przez spawaczy A i B

Rys. 24 . Środkowy zespół ramy oporowej kroczącej koparki: a) konstrukcja ,
b) schemat kolejności spawania
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Na rys. 24 podano przykład kolejności spawania centralnej sekcji ramy koparki.
Prawidłowa kolejność spawania wpływa również na odkształcenia miejscowe. W celu
zmniejszenia odkształceń kątowych zaleca się wykonać spoiny sczepne po stronie
przeciwnej do tej, na której wykonuje się spoiny.
Przy montażu cienkościennych powłok (g ≤ 8 mm) zaleca się stosowanie kolejności
spawania spoin sczepnych od środka złącza do końców spoiny w obu kierunkach. Tak samo
postępuje się przy sczepianiu złączy teowych. Przy sczepianiu płyt o grubości
g > 8 mm
stosuje się kolejność spawania przedstawioną na rys. 25. W przypadku spawania belek
teowych lub dwuteowych w różnych kierunkach,

Rys. 25. Kolejność sczepiania elementów do spawania i kierunek spawania:
a) spawanie automatyczne, b) spawanie łukowe ręczne

Rys. 26. Schemat spawania belki teowej; I, II, III - kolejność warstw; l, 2, 3, 4, 5, 6 - kierunki
spawania poszczególnych ściegów
powstaje charakterystyczne zwichrowanie spowodowane momentem sił wewnętrznych
skręcających profil belki o pewien kąt. Wynika stąd wniosek, że przy wykonywaniu spoin
pachwinowych, łączących półkę ze środnikiem, kierunki spawania dwustronnych spoin
muszą być wykonane zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 26.
Pominięto w tym rozdziale problemy występujące przy spawaniu zespołów spawalniczych
w innych branżach jak np. konstrukcje mostowe, budowlane, zbiornikowe czy energetyczne.
Występują tam inne jeszcze zjawiska i znane są sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom lub
zmniejszania ich wpływu na jakość konstrukcji spawanej. Są one przedstawione w oryginale.
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Inne działania technologiczne dla korygowania odkształceń spawalniczych, które
już zaistniały.
Możliwe jest skorygowanie odkształcenia. Stosuje się prostowanie pod prasą, śrutowanie,
młotkowanie pneumatyczne i stabilizację wibracyjną. Ewentualnie, dla uzyskania pożądanych
wymiarów wyrobu, można zastosować specjalny przyrząd do kalibrowania. Wykorzystuje się
także różne techniki nagrzewania (miejscowe. punktowe) – ostatnio nie zalecane, gdyż
wprowadzają dodatkowe naprężenia wewnętrzne i zmieniają podczas nagrzewania strukturę
materiału, co jest szkodliwe poprzez miejscowe zmniejszenie wytrzymałości.
Prostowanie jest trudną operacją, zwłaszcza płomieniowe. Starzy spawacze mają
wypracowane metody typu „palnik gazowy i mokra szmata”. Niekiedy są to ostatnie deski
ratunku. Istnieją pewne zasady prostowania i na zimno i płomieniowo, tu w tym opracowaniu
nie omówione, ze względu na obszerność tych zagadnień / vide załącznik nr. 2 do
niniejszego opracowania /.
W Taskoprojekcie wspólnie z Politechniką Wrocławską, opracowano metodę prostowania
płomieniowego ścian pojazdów szynowych / vide artykuł na portalu WIEDZA, na naszym
serwerze /, dla BOMBARDIER. Wcześniej w latach 70 ub. Wieku wykonano dwa takie
stanowiska dla H. Cegielski i PAFAWAG.
6. Przyrządy spawalnicze – wytyczne projektowania ze względu na skurcz
spawalniczy
Przyrządy i uchwyty stosowane w procesie spawalniczym spełniają funkcje urządzeń
do składania poszczególnych elementów względem bazy wymiarowej i do ustalenia ich
względem siebie, do sczepiania i spawania, a często również do spawania przy zwiększonej
sztywności utwierdzonego elementu, co prowadzi do zmniejszenia odkształceń
pozostających. Element spawany w tego typu przyrządach, stygnie w sztywnym
zamocowaniu / mówi się, że jest skrępowany / co powoduje wystąpienie w nim zwiększonych
odkształceń plastycznych i prowadzi do zmniejszenia sił w strefie aktywnej. Skuteczność
takiego rozwiązania na zmniejszenia odkształceń zależy od stosunku sztywności elementu
spawanego do sztywności przyrządu. Stosunek ten można wyliczyć z odpowiednich wzorów
w oparciu o momenty bezwładności. Nie opłacalne jest stosowanie zbyt sztywnych
przyrządów w tym celu, gdyż ich wymiary i masa mogłyby w niektórych przypadkach być
bardzo duże.
W praktyce budowy elementów spawanych w taborze szynowym, wynikających z prawie
pięćdziesięcioletniej praktyki budowy takich przyrządów w Taskoprojekt wynika, że w
przeciętnych warunkach należy przyjąć, że przyrząd powinien mieć masę trzy do pięć razy
większą niż zespół spawany w tym przyrządzie. Trzykrotność masy jest tu wartością
minimalną. Pięciokrotność jest traktowana jako w zasadzie maksimum i powyżej tej wartości
należałoby stosować inne metody np. technologiczne dla zapewnienia odpowiedniej jakości
zespołu spawanego.
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Przyrządy spawalnicze w budowie taboru szynowego mogą być bardzo różne. Od
niezwykle prostych do bardzo skomplikowanych z masą docisków pneumatycznych, ze
skomplikowanymi bazami, pozycjonerami itd. W firmie amerykańskiej GREENBREIER
budowano pudło lokomotywy na dużej płycie montażowej na której był zamontowany jeden
słupek, od którego odnoszono wszystkie wymiary. Tak jak domek jednorodzinny. Te
lokomotywy jeżdżą w USA. Taka budowa wymaga jednak ogromnego doświadczenia od
spawaczy, monterów i technologów. Unika się jednak skomplikowanego niekiedy
oprzyrządowania. W naszym europejskim podejściu do budowy pojazdów szynowych takie
działanie jest jednak niedopuszczalne.
Komplikacja przyrządów jest tym większa im większa jest seria budowanych
pojazdów. Przy budowie kilku sztuk pojazdów możliwe jest zastosowanie pewnych
uproszczeń np. mocowanie elementów spawanych nie śrubami czy siłownikami
pneumatycznymi, a wieloma prostymi klinami ucinanymi z jednej strony na prostej gilotynie z
blach 4 mm o kącie ok. 3 0 – samohamownym i później „zabijanymi” młotkiem, pomiędzy
mocowanym detalem, a elementami konstrukcji przyrządu np. zarzutkami. Przyrząd taki
zaprojektowany dla belki o wymiarach 300 x 600 x 5 000 mm – belka dokładnego podnośnika
samochodowego, do ustawiania geometrii, był bardzo prosty i tani, ale doskonale zdał
egzamin. Wykonano na tym przyrządzie ok. 120 szt. tych belek. Dla dużych serii, w budowie
taboru szynowego jest to około 1000 szt./rok, konieczne będzie wykonanie dużej liczby
przyrządów i innych urządzeń o dużym stopniu mechanizacji. W większości, w taborze
szynowym, wykonuje się przyrządy dla średnich serii. Stąd wystarczające są rozwiązania
śrubowe powszechnie stosowane w TASKOPROJEKT. Trzeba jednak pamiętać, że
dokręcenie i odkręcenie np. 200 szt. śrub, w dużym przyrządzie może zabrać więcej czasu
niż spawanie. Rozwiązania te, typowe dla nas, nie są tu omówione, gdyż w niniejszym
opracowaniu skupiono się tylko na wpływie skurczów spawalniczych i innych odkształceń, na
budowę przyrządów.
Poniżej podano jednak hasłowo pewne ogólne zadania, które powinien spełniać
przyrząd spawalniczy:
 Ułatwienie wykonania pracochłonnych operacji przy składaniu elementów
konstrukcji w zespoły,
 Eliminowanie w procesie technologicznym operacji trasowania części przed
montażem,
 Zmniejszenie odkształceń pozostających elementów spawanych poprzez
utwierdzenie ich w przyrządzie,
 Zmniejszenie czasów pomocniczych przez zastosowanie zmechanizowanego
obracania, przemieszczania itp. Operacje te są szczególnie pracochłonne przy
zespołach i konstrukcjach o dużych gabarytach i dużej masie,
 Umożliwienie usytuowania spawanych zespołów w najbardziej dogodnej pozycji
spawania / najczęściej dąży się do pozycji PA / dzięki czemu polepsza się
jakość wyrobu i ekonomiczność procesu spawania,
 Umożliwienie uproszczenia operacji kontrolnych.
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Przy projektowaniu przyrządu spawalniczego należy wziąć pod uwagę:
 Możliwość montażu wszystkich przewidzianych detali zespołu spawanego w
przyrządzie i późniejszego ich wyjęcia z przyrządu po spawaniu. Może to być
niekiedy trudne. W celu sprawdzenia tych czynności domagamy się / umownie /
dostarczenia detali do prób. Na ogół tych detali nie otrzymujemy. Mamy jednak
pretekst do ewentualnego poprawiania przyrządów z tego powodu na koszt
klienta i wydłużenia terminu oddania przyrządów do użytkowania. Niekiedy w
trudnych przypadkach warto samemu wykonać detale i sprawdzić przyrząd
przed wysyłką pod kątem możliwości składania i wyjmowania pospawanego
zespołu spawalniczego.
 Możliwość wykonania wszystkich spoin w zespole spawanym,
 Możliwość zapewnienia prawidłowego wzajemnego usytuowania części po
zdjęciu sczepionego elementu z przyrządu,
 Możliwość zapewnienia prawidłowej organizacji pracy na stanowisku roboczym.
Ogólne zasady projektowania przyrządów spawalniczych są podobne jak przyrządów
używanych w obróbce mechanicznej /vide: Tadeusz Dobrzański, Przyrządy i Uchwyty /,
różnią się jednak znacznie od nich umiejscowieniem, utwierdzeniem montowanego lub
spawanego elementu. Spawany element składa się zwykle z wielu części, które składa się
kolejno, a ustalenie ich względem siebie następuje niezależnie od siebie.
Zamocowanie elementów spawanych powinno zapewniać możliwość przemieszczania
wzajemnego części w procesie nagrzewania i stygnięcia.
Element podczas nagrzewania najpierw rozszerza się a później kurczy podczas
stygnięcia.
Podczas projektowania przyrządu nie należy zapominać o rozszerzaniu się najpierw
zespołu spawalniczego podczas nagrzewania, a później dopiero o stygnięciu. Należy
przewidzieć odpowiednie przestrzenie na rozszerzanie się elementu spawanego i później
dopiero kurczenie. Praktycznie można stwierdzić, że na rozszerzenie się elementu podczas
spawania potrzeba mniej przestrzeni niż na skurcz. Należy przyjęć (orientacyjnie) około 20 %
naddatków przewidzianych na skurcz.
Przemieszczanie się części jest uzależnione od sposobu ich zamocowania. Często
stosuje się kombinowany montaż części tzn. sztywne utwierdzenie jednych i swobodne
drugich z ustaleniem ich wg trasy lub względem sztywno zamontowanych części. Danymi
wyjściowymi do projektu konstrukcji przyrządu są:
 Profil i program produkcji / jednostkowa, seryjna masowa /,
 Konstrukcja zespołu spawanego w przyrządzie / wymiary, sposób rozmieszczenia
części w węzłach, konstrukcje płaskie i przestrzenne lub konstrukcje stalowe,
budowlane, dźwigowe, maszynowe itd./. Ważne jest usytuowanie i długość spoin
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i dostęp do nich ze względu na dążenie do spawania w pozycji podolnej.
 Technologia spawania zespołu, a tu, przygotowanie elementów ich jakość i stan
powierzchni, klasa dokładności technologia montażu. Należy unikać przyjmowania za
bazę montażową brzegów ciętych ręcznie. Brzegi cięte w dokładnym urządzeniu
mogą stanowić bazę. Dla detali wykonanych z dostateczną dokładnością można
stosować uchwyty / zaciski / sztywne lub odwodzone. Dla części o nierównej
powierzchni korzystniej jest stosować uchwyty nastawne śrubowe. Jako zasadę
należy przyjąć, że przyrząd spawalniczy nie jest prasą. Elementy zespołu
spawalniczego składanego w przyrządzie powinny „wchodzić” do przyrządu lekko,
bez ich doginania. Konstrukcja przyrządu powinna uwzględniać przewidziany proces
technologiczny poprzez:
- wybór najkorzystniejszych baz montażowych,
- wybór kolejności składania, ustalania i zamocowania części, co pozwala
określić rozmieszczenie i rodzaj elementów ustalających i zacisków,
- ustalenie najdogodniejszego położenia przyrządu w procesie składania części
spawanych i konieczności obrotu w jednej lub dwóch osiach,
- ustalenie najdogodniejszego położenia przyrządu w procesie sczepiania,
- wybór sposobów zapewniających dostateczną sztywność przy sczepianiu.
W przypadku gdy zespół spawany nie jest dostatecznie sztywny lub brakuje elementów
np. do zamontowania zespołu w pozycjonerze można zastosować przyspawane wsporniki,
uchwyty, ucha itp., które później po skończonej operacji spawania odcina się.
Przewiduje się też w procesie technologicznym stopień mechanizacji lub automatyzacji.
W każdym rodzaju produkcji występują dwa skrajne przypadki. Pierwszy, gdy bardzo
trudno jest wykonać zespół bez udziału przyrządu, drugi, gdy jest możliwy montaż bez
zastosowania przyrządu. W każdym pośrednim przypadku decyduje analiza techniczno –
ekonomiczna
 Przeznaczenie zespołu spawanego i jego warunki eksploatacyjne.
6.1

Ustalanie detali w przyrządach

Prawidłowe zamontowanie detali w przyrządzie polega na ich ustaleniu względem
punktów bazowych / oporowych /. Punkty oporowe powinny być tak usytuowane, aby środek
ciężkości detalu znajdował się wewnątrz trójkąta, którego wierzchołki stanowią trzy punkty
ograniczające możliwość jego przemieszczania. Realizuje się to za pomocą płaszczyzn
oporowych płaskich (zderzaki), cylindrycznych (kołki), i stożkowych lub kombinacji tych
elementów. Wprowadzenie więcej niż trzy elementy oporowe w zdecydowanej większości
prowadzi do tzw. „przestalenia”. Dodatkowy element nie daje lepszego bazowania.
W niektórych przypadkach dużych elementów może być zastosowany element
podpierający dodatkowy regulowany, który dopasowuje się do już ustalonego detalu poprzez
np. podkręcenie śrubą. Na rysunku 27 pokazano ustalenie detali w przyrządzie wraz z
kierunkami sił utwierdzających (dociskających). W tym przypadku elementy oporowe (bazy)
są to płytki przyspawane do płyty przyrządu.
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Rysunek 27. Ustalanie kilku części za pomocą płytek oporowych i na zasadzie
współzależności wymiarowej
Na rysunku tym (wariant „a”) pokazano ustalenie kątownika 1 za pomocą dwóch
płaszczyzn ustalających 2 i 3. Między kątownikami, a płaszczyznami ustalającymi musi być w
takim przypadku odstęp – a - na rozszerzanie się części przy spawaniu. Dla ustalenia w
drugim kierunku i zabezpieczenia przed przemieszczaniem się bazowanego elementu jak w
wariancie „b” można zastosować rozwiązanie za pomocą np. dwóch kołków ustalających 4
jak w wariancie „c”.
Ustalenie detali za pomocą powierzchni cylindrycznych realizuje się przez zastosowanie
kołków ustalających. Przy ustalaniu części z obrobionymi lub dokładnie wykrawanymi
otworami za pomocą kołków, jeden z nich powinien być ścięty i zamontowany ścięciami w
kierunku prostopadłym do prostej wyznaczonej osią dwóch kołków, jak na rysunku 28.

Rysunek 28 . Ustalanie części osiowo- symetrycznych za pomocą kołków ustalających
SIMP Oddział w Poznaniu - Opracował: inż. Aleksander Łukomski TRM

Strona:

35

SKURCZE SPAWALNICZE

2021

Ustalenie za pomocą kołków wciskanych w otwory lub ewentualnie przyspawanych do
płyty jest najdokładniejsze. Należy jednak wziąć pod uwagę i przeanalizować możliwe
zakleszczenie otworów na kołkach przy spawaniu w pobliżu tego ustalenia kołków.
Przy spawaniu części o kształcie cylindrycznym (wałków, rur itp.) stosuje się ustalanie za
pomocą elementów pryzmatycznych – rys. 29.

Rysunek 29. Schemat ustalenia części o powierzchniach obrotowych za pomocą elementów
pryzmatycznych.
Pryzma o kącie 900 lub 1200 i wymiarach w zależności od średnicy części spawanej D: h =
0,8 D, H-h ok. 0,2 D, C = 1,41 D- 2(H-h) dla kąta 900.
Zastosowanie różnych elementów ustalających w różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych
przyrządów, których jest ogromna ilość nie jest tu omówione, ponieważ nie jest to poradnik
dotyczący konstrukcji przyrządów spawalniczych, a tylko skurczów spawalniczych i
ewentualnego ich wpływu na budowę przyrządu. Również u nas w Taskoprojekcie jest
mnóstwo różnych rozwiązań w poszczególnych rodzajach elementów ustalających i na ogół
rozwiązania te są poprawne. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na pewne zasady,
które powinny być niezależnie od przyjętego rozwiązania, stosowane. Na przykład.
Krawędzią ustalaną kątownika powinna być krawędź zbiegania się półek, a nie krawędź
pojedynczej półki.
W przypadku gdy elementy ustalające mają spełniać równocześnie zadanie zapobiegania
odkształceniom, muszą być zaprojektowane jako elementy zdejmowane lub odwodzone.
Istnieje mnóstwo takich rozwiązań, które tu nie zostały pokazane. Np. w oparciu o skośne
tzw. otwory fasolkowe w bazach, które służą do odchodzenia baz podczas wyjmowania
zespołu spawalniczego z przyrządu i inne tego typu rozwiązania.
Przy rozmieszczaniu elementów ustalających należy liczyć się z możliwością
zakleszczania spawanego elementu w przyrządzie lub nawet zniszczenia elementów
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ustalających i przewidzieć takie ich usytuowanie, aby odkształcenia pozostające
występowały, o ile to możliwe, wzdłuż elementów ustalających. Elementy ustalające
poprzeczne powinny być tak rozmieszczone, aby detale po zespawaniu „odchodziły” od baz
na skutek skurczów spawalniczych. Jeżeli przy spawaniu dużej ramy np. wagonu lub
lokomotywy przyjmuje się zgodnie z zasadami spawanie od środka na zewnątrz to elementy
ustalające powinny być od zewnątrz detali zespołu spawanego, tak aby podczas skurczu
detale te odchodziły od baz. Mogą tu wystąpić bardzo różne kombinacje, dlatego trzeba
bardzo drobiazgowo przeanalizować samo usytuowanie elementów ustalających jak i
technologii spawania / kolejności /. Inaczej będzie, jeżeli sczepiamy w przyrządzie kompletną
ramę. Inaczej, jeżeli spawamy ramę na gotowo. Inaczej, gdy rama składa się z podzespołów
już pospawanych wcześniej.
6.2

Wytyczne procedury projektowania przyrządów spawalniczych

6.2.1. Przygotowanie rysunku zespołu spawalniczego
 Przeanalizować rysunek zespołu i technologię spawania. Opracować listę detali i
zespołów wchodzących do przyrządu oraz kolejności ich wkładania i mocowania, a
także wyjmowania gotowego zespołu pospawanego w przyrządzie.
 Ustalić wartości skurczów spawalniczych detali i zespołów wchodzących do przyrządu.
 Opracować rysunek zespołu z uwzględnieniem skurczów spawalniczych. Zespół
narysować linią dwupunktową przerywaną, zieloną nr 6 - kontury, żółtą nr 8 - linie
niewidoczne. Rysunek detalu umieścić w grupie 50, linie niewidoczne w grupie 51.
Rysunek nazwany dalej: "Zespół do przyrządu". Nanieść wymiary mające wpływ na
budową przyrządu.
 Ustalić kierunek układu współrzędnych X, Y, Z na rysunku zespołu do przyrządu.
6.2.2. Bazowanie
W przypadku braku technologii, ustalić położenie zespołu spawalniczego w przyrządzie
tak aby uzyskać możliwość wykonania możliwie wszystkich spoin. Ewentualnie przewidzieć
mocowanie przyrządu w pozycjonerze (obrotniku). Następnie wyznaczyć kierunek bazowania
ze względu na skurcze i ewentualnie inne odkształcenia spawalnicze. Wyznaczyć kierunek
wyjmowania pospawanego zespołu spawalniczego z przyrządu. Kierunek wyjmowania
zalecany, zgodny z kierunkiem układu współrzędnych X,Y,Z,
6.2.3. Podstawa stacjonarna przyrządu lub rama dla pozycjonera
 Zalecana grupa konstrukcyjna podstawy lub ramy 01, nr rysunku korpusu podstawy
lub ramy - 01.00.01
 Ustalić wytrzymałość posadzki w miejscu ustawienia przyrządu.
 Obliczyć wymiary płyt posadzkowych uwzględniając wytrzymałość posadzki.
 Nogi podstawy powinny być podparte śrubami podporowymi na płytach
posadzkowych. Płyty posadzkowe mocowane do posadzki śrubami rozporowymi.
Płytka do pospawania nogi z płytą posadzkową.
 Płyty posadzkowe nie powinny wystawać za obrys podstawy, ze względów BHP.
 Płyta korpusu podstawy spawana z użebrowaniem spoiną przerywaną.
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 Sprawdzić możliwość zakupu w hurtowni stali, zastosowanych materiałów na
podstawę.
 Wrysować elementy transportu przyrządu np. śruby z uchem - transportowe. Obliczyć
odkształcenie i naprężenia przyrządu podwieszonego na elementach transportowych.
Naprężenia te nie mogą przekraczać 0.2 Re materiału podstawy.
 Płaszczyzna pod bazy i dociski obrobiona - Ra 20. Podać dokładność i płaskość.
 Wpisać dokładność wypoziomowania powierzchni podstawy.
 Wprowadzić niezwiązane z bazami przyrządu, płytki pomiarowe wyznaczające
kierunek wkładu współrzędnych X, Y, Z. Płytki pomiarowe kołkowane. Zaleca się
stosować zunifikowane. W przyrządach przestrzennych wykonać płytki zawieszenia
struny.
 Nanieść prostopadłość ustawienia płytek pomiarowych wyznaczających wkład
współrzędnych.
 Na rys. korpusu wpisać: Usunąć naprężenia spawalnicze. Zalecana metoda:
wyżarzanie.
 Na rysunku zestawieniowym podstawy wrysować i wpisać w wykazie tabliczkę
opisującą kierunki osi.
6.2.4. Bazy i odciski
 Bazy mocowane śrubami z możliwością regulacji w montażu z otworami fasolowymi
lub powiększonymi podkładkami.
 Regulacja niezależna w kierunkach bazowania. Stosować płytki kierunkowe.
 Długość regulacji: +/- d śruby.
 Regulacja baz powinna być dokonywana na elementach znajdujących się najbliżej
powierzchni bazowych np. na bazie i dodatkowej płytce przy bazie.
 Położenie powierzchni bazowych z tolerancją +/- 0.5
 Wpisać wszystkie wymiary położenia baz w wkładzie współrzędnych X, Y, Z. Wpisać
wymaganą tolerancję. Wymiar może być wpisany tylko raz w dokumentacji.
 Podstawy wsporników baz obrabiać.
 Rękojeści i uchwyty - stosować handlowe.
 Sprawdzić ergonomiczne usytuowanie elementów obsługi.
 W dociskach stosować śruby z gwintem trapezowym, wielkość min. dz = 20 mm
 Stosować unifikowane śruby dociskowe.
 W przyrządach pochylanych np. mocowanych w obrotniku, przetyczki zabezpieczyć
przed wypadaniem np. zawleczkami sprężystymi.
 Wpisać klucze do śrub bez przetyczek.
 Grubość ramienia docisku około 0.8 dz śruby trapezowej
 Wymiar części wystającej gwintu z nakrętki docisku nie powinien przekraczać 2.5 dz
 Szerokość ramienia docisku przy nakrętce większa od nakrętki o około 0.2 dz śruby
dociskowej, na stronę.
 Proporcja szerokości ramienia docisku z zachowaniem zasady stałych naprężeń.
 Wymiar przetyczki i sworznia około 0.6 dz śruby.
 Pasowanie przetyczek docisków H8/f9.
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 Pasowanie przetyczek baz H8/f9 i sworzni baz H8/f9.
 Na ramionach z dociskiem nie mogą się znajdować bazy.
 Na ramieniu z dociskiem mogą się znajdować dwa dociski działające w kierunkach
prostopadłych.
 Unikać ustawienia docisków na przetyczkach, wywierających moment skręcający
ramienia.
 W bazie na sworzniu i przetyczce Lb/Lp nie może być większe od 1.
Gdzie: Lb odległość od środka bazy do przetyczki.
Gdzie Lp odległość od środka przetyczki do sworznia.
 Oś przetyczek lub sworznia bazy musi być prostopadła do kierunku bazowania.
 W docisku na sworzniu i przetyczce Lb/Lp nie może być większe od 2,5
 W docisku z ramieniem obrotowym na czopie stosować podchwyt ramienia.
 Sprawdzić możliwość wyjęcia detalu z przyrządu
 Uzgodnić przed detalowaniem rysunek zespołu bazującego i mocującego z
Kierownikiem Pracowni.
6.2.5. Rysunki
 Na rysunkach zestawieniowym i zespołów kierunek przekrojów i widoków powinien
być zgody z dodatnim kierunkiem głównej osi przyrządu np. osi X.
 W przypadku zespołów i części z lustrzanym odbiciem rysować prawą stronę patrząc
zgodnie kierunkiem głównej osi przyrządu np. osi X
 Grupy rysowane numerować 02, 04. itd. a lustrzane odbicie odpowiednio 03, 04, itd.
 Zestawienie główne rysować na formacie A0 w skali wypełniającej cały arkusz. Unikać
większego pomniejszenia niż skala 1:5.
 Bazy i dociski w skali min 1:2.
 Nanieść wymiary gabarytowe przyrządu.
 Wrysować tabelkę z detalami i zespołami wchodzącymi do przyrządu.
 Ruchome elementy baz i docisków wrysować na zestawieniu zawsze w położeniu
zamkniętym. W położeniu odchylonym rysować linią przerywaną zawsze w pozycji
maksymalnie odchylonej.
 Wrysować osobę obsługującą.
 Wpisać uwagę na rys zestawieniowym -00.00.00:
„Po wykonaniu pomiarów, wszystkie elementy mocowania baz spawać dwoma
spinami pachwinowymi. Wymiar spoiny ........ długość .......... .Spawać w miejscach
umożliwiających łatwe usuniecie spoin.
 Na rysunku zestawieniowym wrysować położenie i wpisać w wykazie części
zunifikowaną tabliczkę firmową.
 W przypadku przyrządów wysokich wrysować na rysunku zestawieniowym detal w
położeniu wyjmowania.
 Uzgodnić dokumentacje przyrządu z BHP
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6.2.6. Zasady rozmieszczania baz i kierunek wyjmowania zespołu spawalniczego z
przyrządu.
Na poniższych rysunkach pokazano schematycznie zależność ukierunkowania i baz i
związany z tym kierunek wyjmowania pospawanego w przyrządzie zespołu spawalniczego
KWD / Kierunek Wyjmowania Detalu / - oznacza kierunek wyjmowania detalu z przyrządu po
spawaniu lub sczepianiu.

Rys 1. Sprawa jest prosta, bazy są w jednym kierunku, KWD pokrywa się z
kierunkiem układu współrzędnych i jest w kierunku otwierania baz. Dobrze jest jak wymiary
detalu. pokrywają się z wymiarami przyrządu.
Najczęściej wymiarowanie przyrządu nie pokrywa się z wymiarami na detalu.

Rys 2., Bazy nie są w jednym kierunku, stosowane są wówczas znane bazy skośne (klin
wybijany młotkiem)
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Skurcze podawane są dla wymiarów detalu, a więc dla wymiarów przyrządu należy skurcze
przeliczyć.
Przykład pokazany jest dla osi X, jednak zasada obowiązuje dla wszystkich osi.
6.3

Technologia przyrządów spawalniczych

Spośród dużej liczby zagadnień związanych z technologią budowy przyrządów
spawalniczych skrótowo omówiono dwa zagadnienia. Dokładność przyrządów i unifikację.
6.3.1 Dokładność przyrządów
Dokładność przyrządów jest warunkiem uzyskania odpowiedniej dokładności węzłów
spawanych, w związku z tym przyrządy muszą być wykonane w określonej tolerancji
wymiarów. Tolerancje dotyczą zarówno liniowej odległości elementów ustalających (baz) i ich
wzajemnej zależności geometrycznej. Z grubsza można założyć, że tolerancje wymiarów
liniowych w konstrukcjach przyjmuje się średnio w granicach 0,5 do 0,75 odchyłek
przewidzianych dla konstrukcji spawanej w przyrządzie. W niektórych bardziej złożonych
przypadkach lub przy skomplikowanej a dokładnej budowie zespołu spawanego można
przyjąć tolerancje w wysokości 0,3 tolerancji zespołu spawanego, tak jak dla przyrządów dla
obróbki skrawaniem.
W historii Taskoprojekt podjęliśmy się budowy oprzyrządowania dla płyt szalunkowych,
dla firmy BAUMA, o wym. ok. 2000 X 2500 mm z dokładnością +/- 0.1 mm po spawaniu. To
zadanie nie udało się. Nie uzyskaliśmy założonej bardzo ostrej, jak na spawanie dużych
zespołów tolerancji. Powodem tego było głównie nie dotrzymanie tolerancji wymiarów
przygotówek wykonywanych przez inwestora. I nie chciał on ponosić dodatkowych kosztów
na zakup dokładnych urządzeń do cięcia. Z naszej strony błędem było wykonanie zbyt
uniwersalnego przyrządu dla spawania wielu płyt w tym samym, przezbrajanym przyrządzie.
Przezbrajanie powodowało dodatkowe błędy. Jednak sukces był blisko i osiągnęliśmy wtedy
w 80 % założone wymiary. Czy można gdzieś w świecie osiągnąć takie wyniki? Może.
Jednak należałoby wykonać drobiazgową analizę kompletnej technologii, poczynając od
doboru materiału, może nawet z jednego wytopu na cały rok produkcji, poprzez odpowiednią
obróbkę przygotówek wszystkich detali wchodzących w skład płyty oraz zarezerwowanie
dużej ilości czasu na próby.
6.3.2 Unifikacja i standaryzacja elementów przyrządów
Unifikacja jest jednym z ważniejszych czynników zmniejszania kosztów i zwiększania
efektywności przyrządów. Zasadniczymi etapami unifikacji przyrządów i ich elementów są:
 Ustalenie ogólnej klasyfikacji przyrządów,
 Normalizacja zasadniczych części, a zwłaszcza konstrukcji elementów ustalających i
zamocowujących, chociaż warto było by również zunifikować płyty i ramy przyrządów.
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W Taskoprojekt podejmowano próby unifikacji, dotąd, głównie pozycjonerów
spawalniczych, bo te jakby najszybciej poddają się unifikacji. Był sporządzony album
pozycjonerów (obrotników) z podanym sposobem ich doboru.
Inne elementy były w przygotowaniu. Zdobyliśmy album z dużą ilością elementów
zunifikowanych dla przyrządów w przemyśle motoryzacyjnym fabryki DEAWOO, który miał
być wzorem dla naszej unifikacji. Zatrudniliśmy też specjalistę od unifikacji, który zaczynał u
nas od zawężeń elementów handlowych. Częściowo z tego zadania się wywiązał.
Przynajmniej jako opracowanie pewnych wzorów kart służących do zapisania unifikacji.
Skutki tych działań są na razie mizerne. A przecież, wynikiem dobrze wykonanej unifikacji są
ogromne zyski i to zarówno w projektowaniu oprzyrządowania, jak i samej budowie. Można
zamówić większą ilość sztuk tego samego detalu, który w produkcji seryjnej powinien być
tańszy. Można mieć wiele elementów przyrządu na magazynie, co zdecydowanie może
skrócić czas realizacji zamówienia, dając przewagę konkurencyjną. Można też wspomnieć o
poprawie jakości przy budowie przyrządów z elementów zunifikowanych.
Kierunki unifikacji. W pierwszej kolejności można powrócić do unifikacji kompletnych
pozycjonerów. Wydaję się, że obecnie mamy wiele już rozwiązań, które żywcem można
wprowadzić do albumu unifikacji. Jednak po wprowadzeniu ich, już pod żadnym pozorem nie
powinno być zgody na wykonywanie nowych podobnych rozwiązań. Za wszelką cenę należy
dobrać pozycjoner z katalogu ! Nawet jakby z jakiegoś powodu wydawało się, że można
zrobić trochę lepszy. Unifikacja między innymi i na tym polega, że bezwzględnie się stosuje
rozwiązania katalogowe. Amerykańska firma La Salle – obrabiarkowa, stosuje do dzisiaj
wrzeciennik frezarski zaprojektowany w 1936 roku!!! Jest dobry, choć niezbyt ładny. I koniec.
Następne elementy do unifikacji:
 Śruby dociskowe wraz z talerzykiem. W zasadzie są już zunifikowane. Powinny się
tylko znaleźć w dobrze opracowanym albumie.
 Bazy a w zasadzie płytki baz. W praktyce też już są. Należy tylko opracować dobry
album.
 Simsy. Wiadomo, że to jest proste.
 Wsporniki baz . W katalogu DEAWOO były odlewane. Przylga np. 120 x 120 mm (160
x 160 mm) i o wysokości np. 150 lub 250, do których przykręca się przedłużający
wspornik płaskownik, na którym na końcu jest baza.
 Korpusy – ramy. To może budzić więcej kontrowersji. Jednak warto by się pokusić i o
tą unifikację. Mogą być inne płyty i ramy dla przem. motoryzacyjnego i inne dla taboru
szynowego. Kiedyś była robiona przymiarka do ok. 10 do 12 płyt dla każdego
przemysłu.
Odpowiednio zaprojektowane mogłyby załatwić sprawę. Wtedy
dokumentacja korpusu sprowadziłaby się do rysunku widoku z góry z naniesieniem
tylko osi otworów i podaniem ich numerów, wymiarów i tolerancji w tabelce obok.
Szacowany czas zaprojektowania w ten sposób korpusu - ok. 20 % nowej konstrukcji !
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Załącznik 1 – skan rozdziału 8 Technologia Konstrukcji Spaw –Załącznik 2 – skan
rozdziału Prostowanie
8. Bibliografia
Korzystano z publikacji:
Technologia konstrukcji spawanych – Praca zbiorowa WNT, Warszawa 1987
Niektórych opracowań z Internetu
Doświadczeń firmy TASKOPROJEKT Poznań
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