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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwiga-

rów suwnicowych. 

Pomimo, że obecnie produkowane stale konstrukcyjne charakteryzują się wysokim stopniem 

czystości, to nawet niewielkie ilości występujących wtrąceń niemetalicznych, zwłaszcza krzemu 

i manganu, podczas przeróbki plastycznej na gorąco blach grubych, tworzą wzdłużną strukturę pa-

smową usytuowaną w większości w środkowej strefie grubości blachy. Tak wstępnie ukształtowana 

struktura materiału – zdeterminowana ilością, rodzajem i morfologią wtrąceń niemetalicznych, szcze-

gólnie nieodkształcających się wtrąceń twardych i kruchych – podczas długoletniej eksploatacji kon-

strukcji ulega degradacji, osłabia własności mechaniczne stali w wyniku powstawania wewnętrznych 

mikroszczelinowych nieciągłości materiałowych. Naprężenia wywołane obciążeniem eksploatacyjnym 

łączą ze sobą mikroszczeliny tworząc układ tarasów i uskoków, które przekształcają się w pęknięcia 

lamelarne. Szczególnie narażone na rozwój pęknięć lamelarnych są rozciągane elementy blachownic, 

głównie ich pas dolny w którym w wyniku wieloletniej eksploatacji mogą wystąpić katastroficzne pęk-

nięcia zmęczeniowe, inicjowane przez pęknięcia lamelarne. Istotnym problemem technicznym jest 

opracowanie sposobu pozwalającego na zahamowanie procesu rozwoju pęknięć lamelarnych, a tym 

samym zwiększenie trwałości zmęczeniowej blachownic. 

Znane są sposoby polegające na wprowadzeniu naprężeń ściskających do elementów rozcią-

ganych blachownicy już na etapie wytwarzania. Przykładowo według rozwiązania przedstawionego  

w opisie wynalazku PL 101074, pas dolny blachownicy przed połączeniem z elementami pionowymi 

zostaje mechanicznie rozciągnięty w zakresie odkształceń sprężystych. Obciążenie rozciągające pas 

dolny utrzymywane jest podczas zabiegu spawania z pionowymi blachami blachownicy połączonymi  

z pasem górnym. Określenie wartości siły rozciągającej wywołującej wymagany stan naprężenia obar-

czone jest znacznym uchybem spowodowanym przez przejmowanie części naprężenia przez środnik 

dwuteownika lub blachy środnikowe blachownicy skrzynkowej. 

Znany jest również z opisu wynalazku PL182671 sposób naprawy i wzmocnienia trwale od-

kształconej eksploatacyjnie w płaszczyźnie pionowej i poziomej blachownicy, czyli w której nastąpiło 

zmęczenie materiału osłabionego pęknięciami lamelarnymi. Sposób polega na nałożeniu od strony 

wypukłej blachownicy, co najmniej jednej nakładki sprężającej przyspawanej spoinami pachwinowymi, 

które nakładane są łukiem elektrycznym jednocześnie po obu stronach nakładki. Nakładanie spoin 

rozpoczyna się od środka blachownicy i prowadzi się w obu kierunkach do jej końców z jednakową 

prędkością spawania. Przy trwałym ugięciu blachownicy w płaszczyźnie pionowej nakładki sytuuje się 

poniżej osi przekroju, zwłaszcza na dolnej powierzchni pasa dolnego. Nałożone spoiny podczas sty-

gnięcia zmniejszają swoje wymiary na skutek skurczu termicznego – co wywołuje siły ściskające  

w strefie aktywnej spoin. W wyniku redukcji sił sprężających do środka ciężkości przekroju belki 

otrzymuje się siłę osiowo ściskającą oraz moment gnący. Sposób przedstawiony w opisie wynalazku 

umożliwia dokładne wyliczenie siły sprężającej wynikającej ze skurczu określonej grubości spoiny 

pachwinowej oraz strefy wokół spoiny uplastycznionej temperaturą spawania. Sposób ukierunkowany 

jest na odtworzenie prostoliniowości blachownicy. 

Znane sposoby wytwarzania blachownie wstępnie sprężanych technologicznie są mało dokład-

ne w zakresie wartości naprężeń ściskających wprowadzanych do elementów rozciąganych obciąże-

niem eksploatacyjnym. Zadaniem wynalazku jest opracowanie sposobu wprowadzenia do pasa dol-

nego blachownicy naprężeń ściskających równoważących naprężenia rozciągające wywołane mak-

symalnym obciążeniem eksploatacyjnym, w celu wyeliminowania albo istotnego ograniczenia naprę-

żeniowych warunków powstawania pęknięć lamelarnych. 

Wykorzystując znane, powyżej opisane technologiczne sposoby sprężania belek, istota niniej-

szego wynalazku polega na kolejnym wykonaniu wymienionych dalej czynności: Przed spawaniem 

pasa dolnego do środnika lub blach środnikowych, nakleja się w przekroju środkowym blachownicy 

w punktach o przyjętych współrzędnych, co najmniej trzy czujniki tensometryczne – z których dwa 

naklejone są na pasie górnym a pozostałe na środniku lub blachach środnikowych poniżej poziomej 

osi obojętnej przekroju. Następnie pas dolny rozciąga się siłą wywołującą naprężenie rozciągające  

o wartości 60–90% obliczeniowego naprężenia rozciągającego przy maksymalnym obciążeniu belki 

i utrzymuje to obciążenie podczas spawania sprężyście wydłużonego pasa dolnego do blach środni-

kowych. Po osiągnięciu przez blachownicę temperatury otoczenia, w warunkach obciążenia ciężarem 

własnym i na podstawie wskazań czujników tensometrycznych ustala się metodą transformacji Aisto-
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wa wartości sił wewnętrznych pozwalających na określenie stanu naprężenia w przekroju blachowni-

cy, a tym samym na określenie naprężeń ściskających w pasie dolnym oraz różnicę między oblicze-

niowym naprężeniem rozciągającym i naprężeniem ściskającym. Dla ustalonej różnicy naprężeń okre-

śla się znanym sposobem usytuowanie i wymiary sprężających nakładek oraz łączących je z pasem 

dolnym spoin pachwinowych. W ostatnim zabiegu dokonuje się spawania tych nakładek na pas dolny 

oraz na podstawie wskazań czujników tensometrycznych sprawdza się uzyskaną wartość naprężeń 

ściskających w pasie dolnym. 

Sposób według wynalazku umożliwia wytwarzanie blachownic technologicznie sprężonych 

przez wprowadzenie naprężeń, które powodują blokadę rozwoju pęknięć lamelarnych w rozciąganych 

elementach belki. 

Wynalazek zobrazowany jest opisem przykładowego procesu wytwarzania dwuteowej blachow-

nicy o rozpiętości L i obciążonej w środku rozpiętości pionową siłą N. Na rysunku pokazane są kolej-

no: na Fig. 1 schemat zabiegu mechanicznego rozciągania pasa dolnego, na Fig. 2 – przekrój po-

przeczny blachownicy z naklejonymi czujnikami tensometrycznymi, a Fig. 3 – przekrój blachownicy po 

spawaniu nakładki sprężającej na pas dolny. 

Na podstawie obliczeń wytrzymałościowych dla przyjętego materiału blach, rozpiętości, ciężaru 

własnego i obciążenia eksploatacyjnego, ustalono podstawowe wymiary dwuteowej blachownicy. Po 

połączeniu procesem spawania pasa górnego 1 ze środnikiem 2, w płaszczyźnie środkowej O–O na-

klejono na pasie górnym 1 dwa tensometry t, a jeden na środniku 2 poniżej poziomej osi obojętnej 

x–x przekroju. Obliczenia wytrzymałościowe wykazały, że w pasie dolnym 3 maksymalne naprężenie 

rozciągające wyniosą rmax [N/mm
2
]. Przy określonych wymiarach pasa dolnego 3, – 75% wartości 

tego naprężenia rmax występuje przy obciążeniu siłami rozciągającymi F. Po ułożeniu pasa dolnego 3 

w położeniu przylegającym do krawędzi środnika 2, końce pasa dolnego 3 uchwycono w szczękach 

hydraulicznego urządzenia naprężającego, którym wywołano siłę rozciągającą F. Utrzymując tak wy-

wołany stan naprężenia prowadzono spawanie w obu kierunkach z jednakową prędkością, zachowu-

jąc obustronną symetryczność procesu spawania. Po uzyskaniu przez blachownicę temperatury oto-

czenia zwolniono szczęki urządzenia naprężającego pas dolny 3 oraz uzupełniono ukształtowania 

w strefach czołownic 5. Następnie podparto blachownicę na obu końcach i w warunkach obciążenia 

ciężarem własnym zmierzono wartość naprężeń. Na podstawie wyników pomiarów tensometrycznych 

i transformacji metodą Aistowa wyznaczono rzeczywistą wartość naprężeń ściskających c w pasie 

dolnym 3. Następnie określono wartość różnicy c między wartością obliczeniowego naprężenia 

rozciągającego rmax i wyznaczonego naprężenia ściskającego c. Dla różnicy c metodą przedsta-

wioną w opisie PL182671 wyznaczono usytuowanie i wymiary sprężających nakładek 4 oraz łączą-

cych je spoin pachwinowych. Nakładkę 4 przyspawano spoinami pachwinowymi na pasie dolnym 3,  

a po osiągnięciu przez blachownicę temperatury otoczenia, na podstawie wyniku pomiaru tensome-

trycznego sprawdzono uzyskaną końcowo wartość naprężeń ściskających c. W sytuacji istotnej od-

chyłki od wymaganej wartości naprężenia możliwa jest korekta efektu sprężenia blachownicy przez 

spawanie dodatkowych, pionowych blach nakładkowych symetrycznie względem pionowej osi y–y na 

blachę środnika 2, w jego strefie dolnej. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych, w którym do 

pasa dolnego wprowadzane jest technologicznie naprężenie ściskające przez rozciąganie pasa dol-

nego utrzymywane podczas jego spawania do uprzednio połączonych ze sobą pasem górnym ze 

środnikiem lub blachami środnikowymi, przy czym spawanie prowadzi się z zachowaniem symetrycz-

ności spawania od środka blachownicy w kierunkach do obu końców, znamienny tym, że 

 przed spawaniem pasa dolnego (3) do środnika (2) lub do blach środnikowych nakleja się  

w przekroju środkowym (O–O) blachownicy w punktach o przyjętych współrzędnych, co 

najmniej trzy czujniki tensometryczne (t), z których dwa naklejane są na pasie górnym (1)  

a pozostałe na środniku (2) lub na blachach środnikowych poniżej ich poziomej osi obojęt-

nej (x–x) przekroju, następnie 

 pas dolny (3) rozciąga się siłą (F) wywołującą naprężenie rozciągające o wartości 60–90% 

obliczeniowego naprężenia rozciągającego rmax przy maksymalnym obciążeniu rmax bla-
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chownicy i utrzymując to obciążenie (F) spawa się sprężyście wydłużony pas dolny (3) do 

środnika (2) lub blach środnikowych, i kolejno 

 po osiągnięciu przez blachownicę temperatury otoczenia, w warunkach obciążenia cięża-

rem własnym Qw belki, na podstawie wskazań czujników tensometrycznych (t) ustala się 

metodą transformacji Aistowa wartości sił wewnętrznych pozwalających na określenie stanu 

naprężenia w przekroju blachownicy, a tym samym wyznaczenie naprężeń ściskających c 

w pasie dolnym (3) oraz odpowiednio różnicę c między obliczeniowym naprężeniem roz-

ciągającym rmax i naprężeniem ściskającym c, po czym  

 dla różnicy naprężeń c określa się znanym sposobem usytuowanie i wymiary sprężają-

cych nakładek (4) oraz łączących je z pasem dolnym (3) spoin pachwinowych, i w kolejnym 

zabiegu  

 dokonuje się spawania tych nakładek (4) na pas dolny (3) symetrycznie w pionowej osi sy-

metrii (y–y) blachownicy, oraz na podstawie wskazań czujników tensometrycznych (t) 

sprawdza się uzyskaną wartość naprężeń ściskających c w pasie dolnym (3). 

 

 

Rysunki 
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