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STRESZCZENIE
Tematem niniejszej pracy jest propagacja fal sprężystych w połączeniach klejonych
elementów metalowych. Analiza zjawiska została ukierunkowana na diagnostykę techniczną
rzeczywistych konstrukcji. W pierwszym rozdziale zawarto zwięzłą charakterystykę połączeń
klejonych. Opisano również podstawowe metody diagnostyki nieniszczącej znajdujące
współcześnie zastosowanie w inżynierii. W rozdziale drugim zaprezentowano podstawy
teoretyczne propagacji fal Lamba w płytach jednorodnych i warstwowych. Trzeci rozdział
przedstawia sposoby modelowania połączeń klejonych oraz przebiegu fali za pomocą środowiska
Abaqus/Explicit, wykorzystującego metodę elementów skończonych. Rozdziały czwarty i piąty
poświęcone zostały analizie złączy wykonanych z prętów oraz płyt stalowych o zróżnicowanej
geometrii (bez defektów oraz uszkodzonych). W obydwu przypadkach zastosowano dwa
podejścia do problemu. Pierwsze z nich (analiza MES) polegało na stworzeniu modeli
numerycznych oraz symulacji przebiegu fali w analizowanych elementach zgodnie z algorytmem
opisanym w rozdziale trzecim. W drugim podejściu (badania doświadczalne) wykonano pomiary
eksperymentalne na modelach fizycznych w skali rzeczywistej. Wyniki obydwu analiz porównano
ze sobą, weryfikując poprawność przygotowania modeli MES oraz przeprowadzenia
eksperymentów. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z badań celem określenia
możliwości zastosowania fal prowadzonych w diagnostyce połączeń klejonych konstrukcji
metalowych.
Słowa kluczowe:
propagacja fal Lamba, fale prowadzone, dyspersja fali, diagnostyka nieniszcząca,
wykrywanie uszkodzeń, zakładkowe połączenie klejone, modelowanie numeryczne, metoda
elementów skończonych
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ABSTRACT
The aim of the study is the elastic wave propagation in adhesive joints of metal elements.
The analysis is directed to technical diagnostics of real structures. The first chapter includes
a brief characterization of adhesive joints. General non-destructive testing methods in present
engineering are also described. The second chapter presents theoretical basis of Lamb wave
propagation in single-layer and multi-layer plates. The third chapter shows the methods
of modelling of adhesive joints and guided wave propagation, taking the advantage
of Abaqus/Explicit software, using the finite element method. Chapters four and five are dedicated
to the analysis of connections consisted of steel rod and plate members of various geometry
(intact and damaged joints). There were two approaches applied for both type of elements.
The first one (FEM analysis) consisted in preparation of numerical models and simulations
of wave propagation in analysed elements according to the algorithm presented in the third
chapter. The experimental investigations were executed on the real scale physical models for the
second approach. The results of both analyses were compared, verifying the correctness of FEM
models and the execution of experiments. Summary includes the most significant conclusions
that provide determination of the possibility of the application of guided waves in diagnostics
of adhesive joints in metal structures.
Keywords:
Lamb wave propagation, guided waves, wave dispersion, non-destructive diagnostics,
damage detection, adhesive lap joint, numerical modelling, finite element method

4

SPIS TREŚCI
Streszczenie ...................................................................................................................................3
Abstract ..........................................................................................................................................4
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów.......................................................................................7
1. Wstęp i cel pracy .......................................................................................................................9
1.1. Połączenia klejone w budownictwie ..................................................................................9
1.1.1. Charakterystyka połączeń klejonych ...................................................................... 9
1.1.2. Rys historyczny techniki klejenia w konstrukcjach metalowych........................... 11
1.1.3. Współczesne zastosowania klejów strukturalnych w konstrukcjach metalowych 13
1.2. Diagnostyka nieniszcząca elementów konstrukcji budowlanych ................................... 16
1.2.1. Metody wykorzystujące propagację fal mechanicznych ...................................... 17
1.2.2. Inne metody diagnostyki nieniszczącej ................................................................ 20
1.3. Cel i zakres pracy ........................................................................................................... 22
2. Podstawy teoretyczne propagacji fal lamba........................................................................... 23
2.1. Charakterystyka metod wyznaczania krzywych dyspersji fali ........................................ 24
2.1.1. Równania Rayleigha-Lamba ................................................................................ 24
2.1.2. Metoda z wykorzystaniem SAFE ......................................................................... 25
2.2. Propagacja fal prowadzonych w ośrodku jednorodnym ................................................. 26
2.3. Propagacja fal prowadzonych w ośrodku warstwowym ................................................. 27
3. Modelowanie propagacji fal w elementach klejonych ............................................................ 30
3.1. Modelowanie numeryczne połączeń klejonych .............................................................. 30
3.1.1. Metoda uproszczona ............................................................................................ 30
3.1.2. Inne metody modelowania złączy klejonych ........................................................ 31
3.2. Modelowanie propagacji fal sprężystych za pomocą MES ............................................ 31
4. Diagnostyka połączeń klejonych układów prętowych ............................................................ 37
4.1. Przedmiot analizy ........................................................................................................... 37
4.2. Obliczenia numeryczne .................................................................................................. 38
4.3. Badania eksperymentalne .............................................................................................. 39
4.4. Dyskusja wyników .......................................................................................................... 41
4.4.1. Wyniki analiz numerycznych ................................................................................ 41
4.4.2. Wyniki badań doświadczalnych ........................................................................... 49
4.4.3. Porównanie .......................................................................................................... 52
5. Diagnostyka połączeń klejonych układów płytowych ............................................................. 55
5.1. Przedmiot analizy ........................................................................................................... 55
5.2. Obliczenia numeryczne .................................................................................................. 56
5.3. Badania eksperymentalne .............................................................................................. 57
5.4. Dyskusja wyników .......................................................................................................... 59
5.4.1. Wyniki analiz numerycznych ................................................................................ 59
5.4.2. Wyniki badań doświadczalnych ........................................................................... 66
5.4.3. Porównanie .......................................................................................................... 67

5

6. Podsumowanie i wnioski końcowe ......................................................................................... 71
Podziękowania ............................................................................................................................ 72
Wykaz literatury ........................................................................................................................... 73
Wykaz rysunków .......................................................................................................................... 76
Wykaz tabel ................................................................................................................................. 78

6

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW
Małe litery łacińskie
cg

– prędkość grupowa paczki falowej

cp

– prędkość fazowa fali

cP

– prędkość propagacji fali podłużnej

cr

– prędkość propagacji fali w cienkim pręcie

cS

– prędkość propagacji fali poprzecznej

d

– połowa grubości płyty

f

– częstotliwość

fmax – maksymalna wartość częstotliwości brana pod uwagę w analizie
fp

– częstotliwość wzbudzenia

h

– grubość płyty

i

– numer kroku czasowego

k

– liczba falowa

n

– liczba okresów funkcji sinus wykorzystanej do wygenerowania paczki falowej

p(t) – amplituda wzbudzenia (paczki falowej)
pL

– parametr w równaniach Rayleigha-Lamba, związany z prędkością fali podłużnej

qL

– parametr w równaniach Rayleigha-Lamba, związany z prędkością fali poprzecznej

t

– czas

tw

– przedział określoności funkcji okna (długość okna)

∆t

– przedział czasowy, krok czasowy

u

– wektor przemieszczeń

u̇

– wektor prędkości

ü

– wektor przyspieszeń

w(t) – funkcja okna (Hanninga)
Małe litery greckie

λ

– długość fali

λmin – minimalna długość fali brana pod uwagę w analizie
ν

– współczynnik Poissona materiału

π

– liczba pi, stała matematyczna

ρ

– gęstość objętościowa materiału

ω

– częstość kołowa

Wielkie litery łacińskie
C

– macierz tłumienia

E

– moduł Younga materiału

G

– moduł ścinania (Kirchhoffa) materiału

K

– macierz sztywności

L

– długość pręta

LES – wymiar elementu skończonego w modelu MES
M

– macierz mas

P

– wektor obciążeń
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Skróty
FFT

– szybka transformata Fouriera (fast Fourier transform)

MES – metoda elementów skończonych
NDT – diagnostyka nieniszcząca (nondestructive desting)
SAFE – półanalityczny element skończony (semi-analytical finite element)
SHM – monitoring techniczny konstrukcji (structural health monitoring)
VT

– badania wizualne (visual testing)

Equation Section (Next)
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1. WSTĘP I CEL PRACY
1.1. Połączenia klejone w budownictwie
1.1.1. Charakterystyka połączeń klejonych
Złącza klejone są od lat z powodzeniem wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu
[1, 7, 30]. Należą do grupy połączeń nierozbieralnych elementów konstrukcyjnych (podobnie jak
połączenia spawane). Typowe połączenie klejone składa się z dwóch (niekiedy więcej)
elementów łączonych oraz warstwy tworzywa adhezyjnego (spoiny klejowej). Cechy
mechaniczne materiału jakim jest klej sprawiają, iż złącza wykonane przy jego zastosowaniu
najefektywniej przenoszą naprężenia ścinające. Nośność każdego połączenia klejonego jest
uzależniona od dwóch zjawisk – adhezji oraz kohezji. Pierwsze z nich to przyczepność, zdolność
kleju do przywierania do spajanych powierzchni [48]. Kohezja natomiast oznacza spoistość, której
miarą jest wytrzymałość tworzywa adhezyjnego. W zależności od tego, które ze zjawisk zawodzi
w chwili utraty nośności złącza, wyróżnia się następujące typy zniszczeń połączeń klejonych:
adhezyjne,

kohezyjne

oraz kohezyjno-adhezyjne

(mieszane)

[19].

Schematy ideowe,

prezentujące złącza, które uległy awarii na skutek poszczególnych mechanizmów zniszczenia
zaprezentowano na rys. 1.1.

Rys. 1.1. Mechanizmy zniszczenia połączeń klejonych
a) adhezyjny, b) kohezyjny, c) mieszany

Cechy charakterystyczne, wyróżniające połączenia klejone spośród innych typów złączy
można zaprezentować w formie krótkiego bilansu, uwzględniającego pozytywy i negatywy. Wady
i zalety złączy klejonych w stosunku do innych typów połączeń prezentują się następująco:
•

zalety:
ο

duża efektywność połączeń pracujących na ścinanie i ściskanie,

ο

uniwersalność, możliwość tworzenia złączy heterogenicznych (z różnych
materiałów, nie tylko metali) [9, 15],

ο

brak osłabienia wynikającego z ingerencji w strukturę wewnętrzną elementów,
co ma miejsce w przypadku złączy trzpieniowych i spawanych [5, 48],
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ο

wyeliminowanie wstępnych odkształceń i naprężeń oraz efektu koncentracji
naprężeń,

•

ο

stosunkowo niewielka masa tworzyw adhezyjnych, lekkość połączeń [41],

ο

kompensacja drgań w złączach (naturalne tłumienie) [9, 39],

wady:
ο

relatywnie długi okres czasu pomiędzy wykonaniem połączenia a jego
obciążeniem, podczas którego złącze wymaga unieruchomienia [29, 48],

ο

wrażliwość

wytrzymałości

przygotowywania
przygotowania

połączenia

elementów
(odtłuszczanie,

na

klejonych;

nieprawidłowości
złącze

oczyszczanie

w

wymaga

procesie

specjalnego

mechaniczne,

trawienie

chemiczne, inne metody) [7, 29, 31, 39, 40, 48],

W

ο

pogorszenie własności spoiny w czasie (starzenie kleju) [9, 19, 20, 29],

ο

niska odporność na oddziaływania termiczne [9],

ο

wrażliwość na oddziaływania dynamiczne (zmęczenie, rezonans) [29].

praktycznych

zastosowaniach

połączenia

klejone

są

wykorzystywane

do

konstruowania węzłów oraz łączenia elementów na długości. Zastosowanie techniki klejenia
wymaga odpowiedniego ukształtowania geometrii w obrębie połączenia. Istnieje wiele wariantów
złączy stosowanych w budownictwie [1]. Różnią się one od siebie, między innymi, budową,
zastosowaniem i stopniem skomplikowania. Na rys. 1.2 zaprezentowano przykładowe typy
połączeń klejonych z uwagi na konstrukcję. Jednym z najprostszych a zarazem najczęściej
stosowanych rozwiązań jest asymetryczne złącze jednozakładkowe (rys. 1.2a) dwóch elementów
(np. płyt, płaskowników, prętów), które przenosi głównie obciążenie ścinające. Na uwagę
zasługuje również symetryczne połączenie doczołowe proste (rys. 1.2e), charakteryzujące się
przenoszeniem obciążeń osiowych.

Rys. 1.2. Przykładowe typy połączeń klejonych ze względu na konstrukcję (w przekroju)
a) zakładkowe pojedyncze, b) zakładkowe podwójne, c) z nakładką jednostronną, d) z nakładką
dwustronną, e) doczołowe proste, f) doczołowe ukośne, g) schodkowe

Z uwagi na projektowanie i wykonawstwo połączeń w rzeczywistych konstrukcjach
budowlanych najistotniejszym parametrem jest nośność złącza. Zgodnie ze sztuką inżynierską
powinno ono zapewniać przeniesienie obciążenia większego niż łączone przezeń elementy po
to, aby ich przekroje były w pełni wykorzystane. Wobec tego istotne jest zapewnienie
odpowiedniego poziomu wytrzymałości, na który wpływa wiele czynników, między innymi, rodzaj
zastosowanego kleju, stan powierzchni łączonych elementów przed sklejeniem (prawidłowe
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przygotowanie), poprawność ukształtowania spoiny oraz warunki środowiskowe, w których
będzie się znajdować złącze podczas procesu wiązania i narastania wytrzymałości [1, 7].
Jakiekolwiek nieprawidłowości w procesie projektowania, wykonywania bądź eksploatacji złącza
mogą diametralnie zmniejszyć jego nośność i w efekcie doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji.
Nie bez znaczenia pozostaje także postępująca w czasie degradacja mechaniczna wynikająca
ze starzenia kleju oraz efekty zmęczeniowe, które mogą doprowadzić do zniszczenia złącza przy
poziomie obciążenia znacznie niższym niż jego prognozowana wytrzymałość statyczna [18, 20].
Wobec tego pojawia się konieczność poszukiwania metod umożliwiających jak najdokładniejsze
kontrolowanie stanu spoin (w sposób ciągły lub okresowo). Obiektem zainteresowania badaczy
staje się zatem diagnostyka oraz monitoring techniczny tego typu złączy. Aktualnie obserwowany
jest dynamiczny rozwój metod badań nieniszczących, wykorzystujących zjawisko propagacji fal
prowadzonych [26, 33, 44]. Coraz częściej, szczególnie w przypadku konstrukcji narażonych na
szkodliwe oddziaływania oraz obiektów odpowiedzialnych stosowane są także systemy stałego
monitoringu technicznego (SHM – structural health monitoring) [11].
1.1.2. Rys historyczny techniki klejenia w konstrukcjach metalowych
Historia stosowania klejów strukturalnych do łączenia elementów konstrukcji metalowych
jest związana z przemysłem lotniczym i sięga początku lat 40. XX wieku, gdy do wykonywania
połączeń klejonych z aluminiowych części zaczęto stosować kleje fenolowe, pierwotnie
przeznaczone do spajania drewna [31]. Ważnym momentem okazał się rok 1942, w którym do
łączenia metalowych elementów szkieletów samolotów z powodzeniem zastosowano klej
fenoloformaldehydowy Redux 775 ulepszony termoplastycznym proszkiem z metakrylanu
poliwinylowego. Klej ten jest stosowany w lotnictwie również współcześnie [2]. Punktem zwrotnym
w rozwoju techniki klejenia konstrukcyjnego było wprowadzenie na rynek tworzyw adhezyjnych
na bazie żywic epoksydowych, które zyskały znaczną popularność, szczególnie po
wprowadzeniu nowych metod przygotowania powierzchni łączonych elementów (np. trawienie
kwasem chromowym).
Pierwsze konstrukcje budowlane z zastosowaniem połączeń klejonych zostały
z powodzeniem zrealizowane w latach 50. XX wieku. Były to mosty stalowe wykonane w latach
1956 i 1963 nad kanałem Lippe-Seiten w Niemczech, niedaleko miejscowości Marl-Hüls
[6, 31, 48]. Pierwszy z nich (rys. 1.3) to przeznaczony dla ruchu pieszego most kratownicowy
z jazdą dołem o rozpiętości 55,80 m i wykratowaniu typu „N” wykonany z przekrojów ceowych
i dwuteowych. Klej zastosowano do konstruowania węzłów (połączenia słupków i krzyżulców
z pasami). Spoiny zaprojektowano na naprężenia dopuszczalne o wartości ok. 5,88 MPa (przy
wytrzymałości 10,79 MPa). Określono, iż utrata nośności nie powinna nastąpić w zakresie
temperatur od –20°C do +80°C. Mimo przyjętego zapasu bezpieczeństwa, ze względu na
nowatorski charakter techniki klejenia, w obawie przez ewentualną awarią połączenia były
asekurowane śrubami. Trzpienie śrub zostały osadzone w otworach powiększonych, wobec
czego ich praca możliwa byłaby dopiero po uszkodzeniu spoin klejowych. Warto dodać, iż
konstrukcja była użytkowana do roku 2001 bez uszkodzeń, a przegląd okresowy z roku 2006 nie
wykazał defektów połączeń klejonych [48].
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Rys. 1.3. Pierwszy na świecie most wykonany z zastosowaniem kleju strukturalnego [6]
a) schemat statyczny i przekrój, b) szczegół złącza, c) fotografia w czasie montażu

Wkład w historię techniki klejenia konstrukcyjnego elementów metalowych miała również
polska myśl naukowo-techniczna, czego potwierdzeniem jest drogowy most zespolony wykonany
w 1964 roku [23]. Jest to konstrukcja belkowa o rozpiętości 14,50 m, której przekrój (rys. 1.4)
tworzą prefabrykowane żelbetowe płyty pomostu przyklejane do dwuteowych dźwigarów
stalowych. Jako tworzywo adhezyjne zastosowano klej Epidian 3 na bazie żywic epoksydowych.
W praktyce klejenie strukturalne w konstrukcjach metalowych nie zyskało istotnej
popularności, a przytoczone przykłady zastosowań są jednostkowymi reprezentacjami
innowacyjnych, jak na ówczesne czasy, technologii [31, 48].
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Rys. 1.4. Pierwszy w Polsce „klejony” most [23]
a) przekrój podłużny i widok z boku, b) przekrój poprzeczny

1.1.3. Współczesne zastosowania klejów strukturalnych w konstrukcjach metalowych
Połączenia klejone są obecnie stosunkowo rzadko stosowane do łączenia elementów
metalowych, co wynika przede wszystkim z małego zaufania inżynierów do tworzyw adhezyjnych
oraz dużej popularności złączy spawanych i trzpieniowych (nitowych, śrubowych, sworzniowych).
Znaczący wpływ na taki stan rzeczy miał, między innymi, wysoki poziom cen oraz
niewystarczające zaopatrzenie rynku w kleje wysokiej wytrzymałości w okresie szybkiego rozwoju
technik spawania [23, 31]. Złącza adhezyjne nie zostały jednak całkowicie wyparte przez inne
rodzaje połączeń, a w pewnych zastosowaniach klejenie bywa lepszym rozwiązaniem niż
pozostałe techniki łączenia elementów.
Obecnie kleje strukturalne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, który
był pionierem wykorzystania tworzyw adhezyjnych do łączenia elementów metalowych. Kleje
różnych rodzajów są stosowane do łączenia elementów kadłubów samolotów, np. Fokker 100
(rys. 1.5), w przypadku którego połączenia są wykonywane przy zastosowaniu klejów fenolowych
i epoksydowych [2]. Popularność połączeń klejonych w tej dziedzinie wynika z faktu, iż
konstrukcje samolotów muszą być lekkie, co zmusza do zrezygnowania ze stalowych elementów.
Alternatywą stają się elementy wykonane z aluminium, które jest materiałem trudno spawalnym.
Utrudnione jest także stosowanie złączy trzpieniowych, ponieważ naruszają one strukturę
elementów i nie zapewniają szczelności, będącej bardzo istotnym aspektem konstrukcji
samolotów. Poza blachami aluminiowymi w zastosowaniach występują także laminaty z włókien
węglowych lub aramidowych, które także są spaja się za pomocą klejów.
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Rys. 1.5. Schemat konstrukcyjny samolotu Fokker 100 [2]

Klejenie konstrukcyjne znajduje także zastosowanie przy kształtowaniu elewacji
budynków [43]. Spoiny klejowe występują zarówno w połączeniach elementów stalowego
szkieletu konstrukcji (choć nie zawsze), jak i do mocowania elementów wykończenia (szklanych
szyb lub blach). Popularne rozwiązanie zakłada wykonanie połączeń elementów szkieletu
nośnego za pomocą spawu lub śrub, natomiast zewnętrzne części ozdobne są do niego
przyklejane. Istotnym problemem staje się jednak wysoki stopień ekspozycji na szkodliwe
warunki atmosferyczne i obciążenia termiczne wynikające ze zmiennej temperatury zewnętrznej.
Wobec tego, zwykle stosuje się kleje akrylowe i poliuretanowe o znacznie większej plastyczności
niż typowe żywice epoksydowe, dzięki czemu możliwa jest kompensacja przemieszczeń
w złączach. Na rys. 1.6 zaprezentowano przykładowy budynek ze szklaną elewacją wykonaną
w technologii klejenia.

Rys. 1.6. Bank BRE w Katowicach – budynek z „klejoną elewacją” [32]
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Połączenia klejone bywają także wykorzystywane do spajania elementów konstrukcji
cienkościennych, w przypadku których spawanie nie jest możliwe ze względu na ryzyko
zniszczenia blach, np. smukłych blachownic [48]. Złącza klejone wypierają spawane i śrubowe
także w przypadku, gdy ukształtowanie konstrukcji uniemożliwia łatwy dostęp do miejsc połączeń
(brak możliwości przykręcenia śrub, niekorzystna pozycja spawacza).

Rys. 1.7. Stalowy dźwigar blachownicowy wzmocniony elementami płytowymi [48]

Wśród współczesnych zastosowań klejenia należy wymienić również wzmacnianie
istniejących konstrukcji. Ze względu na zmianę warunków eksploatacji (np. wzrost obciążenia),
niekiedy konieczne jest zwiększenie nośności elementów. Jako przykład mogą posłużyć dźwigary
blachownicowe, w przypadku których wzmocnienie przekroju jest uzyskiwane poprzez
zwiększenie grubości środnika (doklejenie dodatkowych blach), jak na rys. 1.7.
Przyklejanie elementów stalowych może być również metodą wzmacniania konstrukcji
innych niż metalowe. Zwiększenie nośności może być wymagane z różnych przyczyn (np. błędy
na etapie wykonania) w elementach żelbetowych, drewnianych, czy nawet ceglanych [13].
Pomocne stają się wówczas płaskowniki, pręty bądź płyty metalowe, które przyjmują postać
zbrojenia zewnętrznego. W budownictwie kubaturowym mogą one być stosowane do
wzmacniania konstrukcji schodów lub stropów (rys. 1.8). Alternatywnie można zastosować w tym
celu taśmy węglowe. Rozwiązania tego typu bywają stosowane również w konstrukcjach
mostowych, w przypadku których obciążenie rośnie z czasem ze względu na zmiany w natężeniu
ruchu [4]. Nierzadko jednak doklejanie elementów wiąże się z zaburzeniem architektury obiektu.

Rys. 1.8. Strop żelbetowy wzmacniany zbrojeniem zewnętrznym [52]
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1.2. Diagnostyka nieniszcząca elementów konstrukcji budowlanych
Diagnostyka techniczna jest dziedziną wiedzy zajmującą się oceną stanu technicznego
obiektów (budowli, maszyn i ich części). Słowo to pochodzi z języka greckiego, w którym
diagnosis oznacza rozpoznanie, osądzanie bądź rozróżnianie, natomiast diagnostike techne to

sztuka stawiania diagnozy. Diagnostyka obejmuje całokształt zagadnień praktycznych oraz
teoretycznych dotyczących identyfikacji i pomiaru określonych parametrów, świadczących
o stanie konstrukcji z uwzględnieniem wpływu otoczenia. Jej celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa poprzez stwierdzenie, że dany obiekt nadaje się do dalszego użytkowania lub
wykluczenie go z eksploatacji na podstawie porównania aktualnego stanu obiektu ze stanem
wzorcowym [10]. Jednym z ważniejszych zadań diagnostyki jest umożliwienie rozpoznania
symptomów awarii przed jej rzeczywistym wystąpieniem. Prowadzenie badań diagnostycznych
może mieć wiele przyczyn, do których zaliczyć należy, m.in.:
•

uszkodzenia konstrukcji na skutek zdarzeń akcydentalnych, głównie w wyniku
nagłych zmian środowiskowych (uderzenia, eksplozje),

•

ubytki wynikające z postępującej w czasie degradacji mechanicznej (korozja
chemiczna i biologiczna),

•

ryzyko wystąpienia niezauważalnych lub mało widocznych zmian parametrów
konstrukcji (efekty reologiczne, starzenie materiału),

•

obawa przed uszkodzeniem konstrukcji odpowiedzialnych, także zabytkowych.

Wśród metod diagnostycznych wyróżnia się badania inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do
pierwszej grupy zalicza się metody, które powodują ingerencję w strukturę badanego obiektu.
Jako przykład może tutaj posłużyć pobieranie próbek, np. betonowych z konstrukcji nośnej
obiektu czy próbek nawierzchni drogowej (rys. 1.9), które następnie poddaje się badaniom
(zwykle niszczącym, np. ściskaniu). Pobrane fragmenty analizowanej konstrukcji najdokładniej
świadczą o parametrach materiału (m.in. moduł sprężystości, wytrzymałość), z którego została
ona wykonana.

Rys. 1.9. Próbka nawierzchni drogowej pobrana do badań niszczących [54]

Drugą grupę stanowią badania nieinwazyjne, wykorzystujące nieniszczące techniki
diagnostyczne (NDT – nondestructive testing). W stosunku do metod inwazyjnych posiadają one
tę zaletę, że nie ingerują w strukturę wewnętrzną badanego obiektu, wobec czego istnieje
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możliwość wielokrotnego ich powtarzania bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji. Wśród metod
nieinwazyjnych można wyróżnić dwa podejścia. Pierwsze z nich, zwane lokalnym polega na
badaniu całej konstrukcji w etapach (krok po kroku), aż do uzyskania pełnej informacji o jej stanie.
Należy tutaj wspomnieć o metodach wykorzystujących propagację fal elektromagnetycznych
(np. metoda georadarowa, GPR – ground-penetrating radar) oraz o metodach z zastosowaniem
fal sprężystych (np. defektoskopia ultradźwiękowa). Tego typu rozwiązania są zazwyczaj bardzo
dokładne, jednak, ze względu na konieczność wielokrotnego powtarzania czynności
pomiarowych, także pracochłonne. Istotą drugiego podejścia (globalnego) jest uzyskanie jak
największej ilości informacji o konstrukcji w jak najmniejszej liczbie pomiarów. Można tutaj
wspomnieć metodę fal prowadzonych (guided waves), opartą na propagacji fal sprężystych oraz
metody wykorzystujące drgania niskich częstotliwości (np. metoda transformacji falkowej).
W niniejszym podrozdziale omówiono szerzej metody diagnostyki nieniszczącej wykorzystujące
propagację fal mechanicznych, wspominając jedynie o pozostałych technikach.
1.2.1. Metody wykorzystujące propagację fal mechanicznych
Fala mechaniczna to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym, które przenosi
energię. W ośrodkach nieograniczonych niezależnie propagują fale poprzeczne (w przypadku
których cząstki ośrodka drgają prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali) oraz podłużne (dla
których drgania następują zgodnie z kierunkiem propagacji) [3]. Elementy konstrukcji
inżynierskich mają jednak skończone wymiary i ustaloną geometrię. W takich strukturach,
nazywanych

ośrodkami

ograniczonymi

propagują

fale

prowadzone

(guided

waves).

W elementach dwuwymiarowych (powłokach płaskich lub zakrzywionych) fale prowadzone
rozchodzą się jako fale Lamba, natomiast w elementach jednowymiarowych (prętach, belkach)
jako fale prętowe [57]. W praktycznych zastosowaniach wykorzystuje się dwie metody oparte na
propagacji fal prowadzonych: metodę ultradźwiękową (o charakterze lokalnym) oraz metodę fal
prowadzonych (globalną). Schematy ideowe obydwu rozwiązań zaprezentowano na rys. 1.10,
a ich charakterystykę wraz z przykładowymi zastosowaniami przedstawiono poniżej.

Rys. 1.10. Diagnostyka z zastosowaniem fal prowadzonych na przykładzie złącza klejonego
a) metoda ultradźwiękowa (lokalna), b) metoda fal prowadzonych (globalna)

Defektoskopia ultradźwiękowa (rys. 1.10a) jest metodą nieinwazyjną o charakterze
lokalnym. Fala ciśnieniowa zostaje wygenerowana przez wzbudnik (głowicę ultradźwiękową
wysokiej częstotliwości) umieszoną na górnej powierzchni elementu, propaguje przez jego
grubość, odbija się od dolnej powierzchni i wraca do głowicy, która jest jednocześnie
odbiornikiem. Przemieszczając się głowicą po powierzchni elementu rejestruje się kolejne
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sygnały, uzyskując w ten sposób dokładną informację o konstrukcji. Przebieg sygnału fali
w czasie jest ściśle związany z geometrią elementu, będącego medium propagacji fali oraz
parametrami mechanicznymi materiału, z którego został wykonany. Wobec tego, znając
geometrię elementu można na podstawie pomiarów określić własności materiałowe ośrodka
i zidentyfikować jego rodzaj i na odwrót, znając materiał – określić geometrię. Ponadto, możliwe
jest wykrycie uszkodzeń występujących wewnątrz struktury elementu, gdyż fala propagując
odbija się od różnego rodzaju miejsc nieciągłości ośrodka (np. rys, pustek powietrznych), co
skutkuje zaburzeniami sygnału. Przykład zastosowania defektoskopii ultradźwiękowej do
identyfikacji materiału zaprezentowano na rys. 1.11. Analizowaną próbkę walcową o pomierzonej
geometrii poddano badaniu za pomocą defektoskopu UMT-17 z głowicą generującą fale
o częstotliwości 4 MHz. Zarejestrowane przebiegi pozwoliły na ustalenie czasu, w jakim fala
dwukrotnie przechodzi przez grubość elementu (przedział czasowy pomiędzy dwiema kolejnymi
paczkami). Znając drogę i czas propagacji fali określono prędkość grupową na poziomie
5735 m/s i ustalono, że próbka została wykonana ze stali, dla której powinna ona wynosić,
w zależności od przyjętego źródła, 5200-6000 m/s.

Rys. 1.11. Przykład zastosowania defektoskopii ultradźwiękowej
a) analizowana próbka, b) stanowisko pomiarowe c) przebieg czasowy fali

Metoda fal prowadzonych (rys. 1.10b) należy do grupy metod globalnych. Fala
wzbudzona w jednym punkcie propaguje w całej konstrukcji, wobec czego jej przebiegi czasowe
mogą być rejestrowane w dowolnym miejscu (nie tylko tam, gdzie następuje wzbudzenie).
W stosunku do defektoskopii ultradźwiękowej metoda ta jest wykorzystywana w zupełnie innym
zakresie częstotliwościowym, mianowicie od kilkudziesięciu do kilkuset kiloherców. Najprostszym
zobrazowaniem metody fal prowadzonych są badania elementów prętowych (rys. 1.12),
w przypadku których praktyczne zastosowanie polega na identyfikacji uszkodzeń oraz ich
lokalizacji. Dla przykładu analizie porównawczej poddano dwa pręty o wymiarach 6x6x1000 mm,
jeden bez defektu oraz drugi – uszkodzony, z nacięciem w środku długości. Wzbudzenie
w postaci paczki falowej o częstotliwości 100 kHz przyłożono na jednym końcu pręta, natomiast
sygnały rejestrowano po przeciwnej stronie. W przypadku pręta bez defektu na wykresie
pojawiają się jedynie odbicia od końców elementu (rys. 1.12b). Dla pręta uszkodzonego
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(rys. 1.12c) w przebiegu czasowym występują dodatkowe odbicia od nacięcia, widoczne jako
paczki falowe o mniejszej amplitudzie. Zlokalizowanie wspomnianych odbić w czasie umożliwia
zidentyfikowanie położenia uszkodzenia na długości pręta.

Rys. 1.12. Przykład zastosowania metody fal prowadzonych do wykrywania defektu w pręcie
a) analizowane pręty, b), c) przebiegi czasowe fali dla pręta bez defektu i uszkodzonego

W przypadku elementów powierzchniowych (np. płyty) metoda fal prowadzonych
pozwala na wykonanie dwuwymiarowych obrazów propagacji fali w wybranej chwili czasowej.
Można tego dokonać za pomocą wibrometru laserowego, umożliwiającego przeskanowanie
pewnego fragmentu powierzchni konstrukcji, którego efektem jest tzw. zobrazowanie typu C
(w danej chwili czasowej). Przykładowe zastosowanie takiego rozwiązania do wykrywania
defektu w płycie [7] przedstawia rys. 1.13. Na pierwszym skanie (rys. 1.13b) widać pierwotne
czoło fali oraz biegnącą w kierunku przeciwnym falę odbitą od uszkodzenia. Kolejny obraz
(rys. 1.13c) ukazuje dalszą propagację obydwu czół. Ostatni skan (rys. 1.13d) jest wykonany
w chwili, gdy fala odbita od uszkodzenia wróciła do lewej krawędzi płyty i biegnie z powrotem
w kierunku defektu. Na podstawie dokładnej obserwacji zobrazowań można określić lokalizację
oraz wielkość uszkodzenia.

Rys. 1.13. Zastosowanie metody fal prowadzonych do wykrywania defektu w płycie [7]
a) analizowana płyta z uszkodzeniem, b)-d) skany płyty w wybranych chwilach czasowych
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Wśród inżynierskich zastosowań metoda fal prowadzonych jest wykorzystywana do
diagnostyki kotew skalnych i gruntowych, które są powszechnie stosowane w geotechnice do
wzmacniania skarp i ścian tuneli [36, 38, 42]. Ich konstrukcja w najprostszym rozwiązaniu składa
się z pręta stalowego otoczonego betonem. Rysunek 1.14 pokazuje możliwości zastosowania
kotew skalnych oraz przykładowe wyniki symulacji numerycznej propagacji fali w kotwie. Dzięki
pomiarom eksperymentalnym możliwe jest określenie, m. in. długości, na jakiej zakotwiony jest
pręt, wielkości otulenia betonowego czy jakości kontaktu na granicy faz beton-stal.

Rys. 1.14. Zastosowanie metody fal prowadzonych do diagnostyki kotew [36, 38]
a) wzmacnianie tunelu za pomocą kotew skalnych, b)-e) przykładowe mapy prędkości drgań

Kolejną możliwością zastosowania metody fal prowadzonych w rzeczywistych
konstrukcjach jest diagnostyka połączeń śrubowych [24]. W badaniach wykorzystuje się fakt, iż
ilość energii przeniesiona przez falę poprzez złącze zależy od jakości kontaktu łączonych
elementów, który, z kolei, zdefiniowany jest przez moment dokręcenia śrub. W przypadku
połączeń ciernych ma on szczególne znaczenie, ponieważ determinuje ich nośność. Analiza
sygnałów umożliwia więc określenie kondycji złącza, ponieważ wartość momentu dokręcającego
wpływa na charakter propagacji fali.

Rys. 1.15. Zastosowanie metody fal prowadzonych do diagnostyki połączeń śrubowych [24]
a) geometria analizowanego złącza, b) wykres zależności prędkości drgań od momentu dokręcającego

1.2.2. Inne metody diagnostyki nieniszczącej
Jednym z podstawowych i najprostszych narzędzi diagnostyki nieniszczącej są badania
wizualne (VT – visual testing). Polegają one na ogólnej ocenie stanu technicznego konstrukcji na
podstawie obserwacji okiem nieuzbrojonym bądź, w przypadku trudno dostępnych miejsc, przy
użyciu zestawów pomocniczych (np. wideoskopu). Istotnym aspektem badań wizualnych są
odpowiednie warunki oświetleniowe oraz doświadczenie badacza. Obecnie, ze względu na
niewielką ilość informacji, jakie można uzyskać przy zastosowaniu tego podejścia, jest ono
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wykorzystywane na etapie wstępnej oceny stanu obiektu, a jego wyniki umożliwiają wybór
właściwej metody diagnostycznej (np. z zastosowaniem fal mechanicznych).
Do grupy metod diagnostyki nieinwazyjnej zalicza się również badania z wykorzystaniem
drgań konstrukcji w zakresie niskich częstotliwości. W każdym rzeczywistym obiekcie
inżynierskim oddziaływania zewnętrzne mogą wywoływać drgania. Na podstawie pomiarów
drgań można określić podstawowe parametry dynamiczne konstrukcji, do których zalicza się,
m.in. częstości i częstotliwości drgań własnych, postacie drgań własnych oraz współczynniki
tłumienia. Prawidłowa interpretacja wartości oraz zmienności powyższych parametrów umożliwia
identyfikację uszkodzeń konstrukcji. Jako przykład może posłużyć metoda transformacji falkowej,
która wymaga przeprowadzenia pomiarów postaci drgań. Metoda ta umożliwia wykrywanie
defektów występujących w elementach konstrukcyjnych (np. w płytach, belkach [37]) na
podstawie analizy sygnałów pomierzonych na rzeczywistym obiekcie. Uszkodzenia (np. rysy)
wywołują zaburzenia w zarejestrowanych sygnałach postaci drgań. Są one jednak z reguły
niezauważalne, a ich wystąpienie uwidacznia się dopiero na wynikach transformacji. Do
prawidłowego funkcjonowania metoda wymaga analizy postaci drgań własnych i określenia na
ich podstawie odpowiedniej lokalizacji czujników podczas pomiarów eksperymentalnych. Innym
przykładem metody bazującej na drganiach niskich częstotliwości jest metoda wibracyjna
umożliwiająca wyznaczanie sił w elementach cięgnowych (np. linach mostów [46]). Podstawą
sformułowania jest zależność siły osiowej od częstości drgań własnych liny. Metoda ze względu
na swoją prostotę jest powszechnie stosowana przez zespoły zajmujące się diagnostyką
konstrukcji mostowych.
Nieco inne podejście do zagadnienia proponuje metoda georadarowa, wykorzystująca
zjawisko

propagacji

fal

elektromagnetycznych.

Znajduje

ona

szerokie

zastosowanie

w diagnostyce konstrukcji betonowych, murowych czy nawet gruntowych (do tych ostatnich
stosuje się urządzenia pracujące w nieco innym zakresie częstotliwościowym). Podstawowym
elementem zobrazowań w mapach georadarowych jest hiperbola, która pojawia się jako efekt
dyfrakcji fali na inkluzji kołowej (np. pręt stalowy w betonie). Jednym z klasycznych zastosowań
diagnostyki georadarowej jest identyfikacja zbrojenia w istniejących konstrukcjach żelbetowych
(posadzkach, stropach, słupach) [34]. Na rys. 1.16 zaprezentowano możliwości zastosowania
georadaru do badania siatki prętów stalowych posadzki przemysłowej. Na podstawie
wykonanych skanów wykonano trójwymiarową wizualizację zbrojenia.

Rys. 1.16. Zastosowanie metody GPR do diagnostyki konstrukcji posadzki żelbetowej [34]
a) widok analizowanego obiektu, b) przykładowy skan podłużny, c) wizualizacja 3D zbrojenia
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Bardzo ciekawym aspektem metody georadarowej jest możliwość zastosowania
w diagnostyce konstrukcji zabytkowych, np. ceglanych [35]. Została ona wykorzystana, m.in.
podczas badań wieży zegarowej bazyliki mariackiej w Gdańsku (rys. 1.17). Ze względu na
znaczne uszkodzenia, jej konstrukcja została wzmocniona w pierwszej połowie XX wieku za
pomocą ram żelbetowych, skonstruowanych w bruzdach wykutych w murowanych ścianach.
Podczas pomiarów istotne okazało się nie tylko wykrycie zbrojenia ale także określenie położenia
granicy ośrodków (cegła-beton).

Rys. 1.17. Zastosowanie metody GPR do diagnostyki konstrukcji murowych [35]
a) konstrukcja wieży bazyliki mariackiej, b) wizualizacja 3D zbrojenia części ramy żelbetowej

1.3. Cel i zakres pracy
Celem pracy jest rozpoznanie zjawiska propagacji fali w złączach adhezyjnych
elementów stalowych oraz zbadanie możliwości zastosowania fal prowadzonych do detekcji
uszkodzeń występujących w spoinach klejowych.
Praca obejmuje zakresem analizę numeryczną i eksperymentalną zjawiska propagacji fal
prowadzonych w złączach zakładkowych pojedynczych i doczołowych wykonanych z prętów oraz
płyt stalowych, sklejonych przy użyciu klejów dwuskładnikowych na bazie żywic epoksydowych.
Złącze klejone płyt zostało potraktowane jako ośrodek wielowarstwowy, dla którego wyznaczono
krzywe dyspersji za pomocą metody pół-analitycznego elementu skończonego (semi-analytical
finite element method, SAFE). Zawarto również zwięzłą charakterystykę możliwości
zastosowania metody elementów skończonych do modelowania propagacji fal w ośrodkach
sprężystych. Analizie porównawczej poddano wyniki pomiarów eksperymentalnych oraz obliczeń
numerycznych wykonanych dla złączy klejonych prętów i płyt o zróżnicowanej geometrii.
Equation Section (Next)
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2. PODSTAWY TEORETYCZNE PROPAGACJI FAL LAMBA
W badanej konstrukcji fale mechaniczne mogą występować jako fale objętościowe lub
jako fale prowadzone. Fale objętościowe rozchodzą się w ośrodkach nieograniczonych
i występują jako fale podłużne (P waves – pressure waves) oraz poprzeczne (S waves – shear
waves), które propagują niezależnie od siebie. W przypadku fal podłużnych kierunek cząstek jest
równoległy do kierunku rozchodzenia się fali. Dla fal poprzecznych cząstki poruszają się
prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali i w zależności od tego, czy ruch odbywa się
w płaszczyźnie

poziomej

czy pionowej

rozróżnia

się,

odpowiednio,

fale

poprzeczne

spolaryzowane poziomo (SH waves – shear horizontal waves) lub pionowo (SV waves – shear
vertical waves) [7]. W przypadku ośrodka jednorodnego izotropowego zbudowanego z materiału
o gęstości ρ , module Younga E , współczynniku Poissona ν i module Kirchhoffa G prędkość
fali podłużnej oraz poprzecznej można wyznaczyć, ze wzorów, odpowiednio (2.1) i (2.2):

cP =

E (1 −ν )
,
ρ (1 + ν )(1 − 2ν )

(2.1)

cS =

E
=
2 ρ (1 + ν )

(2.2)

G

ρ

.

Fale prowadzone rozchodzą się w ośrodkach ograniczonych. Ich szczególnym
przypadkiem są Fale Lamba, które propagują pomiędzy dwiema równoległymi powierzchniami
(np. w płytach lub powłokach). Są one wynikiem równoczesnego występowania w płycie fal
podłużnych oraz fal poprzecznych spolaryzowanych pionowo (kierunek ruchu cząstek
prostopadły do płaszczyzny płyty) [7]. Powstają w wyniku wielokrotnych odbić wspomnianych
rodzajów fal od powierzchni ograniczających ośrodek oraz ich wzmocnienia i wygaszenia. Fale
Lamba mają naturę wielomodową, a ich propagacja objawia się w postaci dwóch rodzajów
modów: symetrycznych (S0, S1, S2,…) oraz antysymetrycznych (A0, A1, A2,…), co zostało
zaprezentowane na rys. 2.1. Mody symetryczne są związane z ruchem cząstek na kierunku
podłużnym, natomiast w przypadku modów antysymetrycznych ruch ten występuje na kierunku
poprzecznym. W przypadku niskich częstotliwości w ośrodku płytowym propagują dwa
podstawowe mody (S0 oraz A0). Wraz ze wzrostem częstotliwości, rośnie (w ogólności do
nieskończoności) liczba modów, które mogą równocześnie wystąpić w płycie. Należy również
zaznaczyć, iż fale Lamba mają charakter dyspersyjny, co oznacza, że opisujące je parametry
(np. prędkość grupowa, prędkość fazowa, liczba falowa) są uzależnione od częstotliwości.
Reprezentacje graficzne obrazujące zmienność wspomnianych parametrów określa się mianem
krzywych dyspersji. Ich przebieg zależy bezpośrednio od charakterystyk ośrodka, w którym fale
propagują (m. in. stałych materiałowych, grubości, uwarstwienia). Sporządzenie krzywych
dyspersji jest punktem wyjścia do złożonych analiz propagacji fal Lamba, ponieważ umożliwiają
one prawidłową identyfikację modów propagujących w danym ośrodku. W literaturze można
odnaleźć różne metody pozwalające na wyznaczenie krzywych dyspersji, wśród występują
metody analityczne oraz numeryczne [12, 16, 27]. W poniższym rozdziale zastosowano podejście
SAFE (semi-analytical finite element).
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Rys. 2.1. Symetryczne i antysymetryczne mody fal Lamba w ośrodku płytowym [7]
a) chwilowe kierunki ruchu cząstek, b) deformacja płyty, c) składowe ruchu cząstek w płaszczyźnie płyty,
d) składowe normalne ruchu cząstek

2.1. Charakterystyka metod wyznaczania krzywych dyspersji fali
2.1.1. Równania Rayleigha-Lamba
W przypadku jednorodnej izotropowej płyty o grubości h = 2d krzywe dyspersji można
wyznaczyć na podstawie równań Rayleigha-Lamba. Dla modów symetrycznych oraz
antysymetrycznych fal Lamba występują odrębne sformułowania, odpowiednio, (2.3) i (2.4) [7]:

tan( qL d ) 4k 2 pL tan( pL d )
+
= 0,
2
qL
( q2 − k 2 )

(2.3)

L

qL tan( qL d ) +

(q

2
L

− k 2 ) tan( pL d )
2

4k 2 pL

=0.

(2.4)

W powyższych równaniach parametry pL i qL dane są wzorami:
2

ω 
pL2 =   − k 2 ,
 cP 

(2.5)

2

ω 
q =   − k2 .
 cS 
2
L
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(2.6)

Parametr k określany jest mianem liczby falowej i definiuje się go za pomocą wzoru:

k=

ω
cp

.

(2.7)

Wielkość ω oznacza częstość kołową, natomiast c p jest prędkością fazową fali, którą można
wyznaczyć ze wzoru (2.8). Określa ona prędkość, z jaką rozchodzą się punkty fali o tej samej
fazie. Jest to jedna z charakterystyk, która dla fal Lamba zależy od częstotliwości:

cp =

ω
k

=

ω
λ=λf ,
2π

(2.8)

gdzie:

λ – długość fali
f

– częstotliwość fali.
Inną charakterystyką określającą ruch falowy jest prędkość grupowa definiująca

propagację paczki falowej. Określa się ją zgodnie ze wzorem:

cg =

dω
.
dk

(2.9)

W praktyce rozwiązanie numeryczne równań Rayleigha-Lamba sprowadza się do
poszukiwania wartości liczby falowej przy zadanej częstości kołowej oraz skonstruowaniu
wykresu na podstawie obliczonych wielkości. Uzyskanie krzywych dla innych wielkości wymaga
dodatkowo zastosowania dodatkowych przekształceń.
2.1.2. Metoda z wykorzystaniem SAFE
Metoda z zastosowaniem półanalitycznego elementu skończonego (SAFE – semianalytical finite element) jest jedną z najbardziej uniwersalnych technik wyznaczania krzywych
dyspersji [14]. Znajduje zastosowanie w przypadku zagadnień, dla których nie jest możliwe
skorzystanie z rozwiązań analitycznych. Podejście SAFE jest z powodzeniem stosowane przez
wielu autorów do wyznaczania krzywych dyspersji dla izotropowych elementów cienkościennych,
belek o różnych przekrojach poprzecznych czy anizotropowych powłok i prętów [12]. Możliwe jest
także wykorzystanie jej do analizy elementów wykonanych z materiałów lepkosprężystych a także
ośrodków poddanych wstępnemu sprężeniu [14]. Zaletą metody jest możliwość użycia do
obliczeń komercyjnego oprogramowania wykorzystującego metodę elementów skończonych,
np. Abaqus

lub

Ansys.

Przy

założeniu

niezmienności

parametrów

materiałowych

i geometrycznych ośrodka, w którym propaguje fala, sformułowanie SAFE umożliwia
zredukowanie

trójwymiarowego

zagadnienia

propagacji

fali

do

problemu

jedno-

lub

dwuwymiarowego, dzięki czemu znacznie zmniejsza się czas analizy oraz potrzebne zasoby
pamięci. Element SAFE posiada skończone wymiary w płaszczyźnie przekroju poprzecznego
i nieskończony rozmiar w kierunku propagacji fali [47]. Uzyskanie krzywych dyspersji wymaga
rozwiązania problemu własnego, wynikającego z równania ruchu. Ze względu na złożoność opisu
szczegółową charakterystykę algorytmu metody pominięto.
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Z akademickiego punktu widzenia metoda SAFE wydaje się być bardzo obiecująca,
jednak w praktycznych zastosowaniach nie umożliwia uzyskania prostego i szybkiego
rozwiązania [14]. W pracy do obliczeń wykorzystano program GUIGUW v0.1 (Graphical User
Interface for Guided Ultrasonic Waves), który podczas wyznaczania krzywych dyspersji bazuje
na sformułowaniu SAFE (autorzy Marzani i Bocchini). Program upraszcza formułowanie
problemu, w tym definicję geometrii ośrodka (płyta, cylinder albo przekrój uogólniony) oraz
parametrów materiałowych. Zaletą jest możliwość wykonywania obliczeń dla ośrodków
heterogenicznych (zarówno płyt warstwowych jak i przekrojów złożonych z różnych materiałów)
oraz z uwzględnieniem pustek. Wynikiem są krzywe dyspersji fali dla wybranych charakterystyk
(m.in. liczby falowej, prędkości grupowej) w określonym przez użytkownika zakresie z pożądaną
dokładnością. Zwiększając dokładność obliczeń oraz zakres częstotliwości wydłuża się czas
analizy. Do obliczeń wykorzystywany jest skrypt napisany w języku Matlab®, a wyniki można
eksportować, m.in. do pliku tekstowego lub w formacie .mat, co umożliwia dalszą obróbkę
uzyskanych danych.
2.2. Propagacja fal prowadzonych w ośrodku jednorodnym
Analizie poddano ośrodek jednorodny w postaci płyty stalowej o parametrach
materiałowych zgodnych z przeprowadzonymi później pomiarami doświadczalnymi (moduł
Younga 200 GPa, gęstość 7860 kg/m3 oraz współczynnik Poissona 0,3). Obliczenia wykonano
za pomocą programu GUIGUW v0.1 (wykorzystującego sformułowanie SAFE). Ze względu na
fakt, iż zawarte w rozdziale 5 rozważania dotyczą płyt, na których pomiary wykonywano przy
wzbudzeniu o częstotliwości 200 kHz, taka wartość poddana została dokładniejszej analizie.
Na rys. 2.2 zaprezentowano krzywe dyspersji dla płyty jednorodnej o grubości 3 mm w zakresie
0-400 kHz, uzyskane w programie GUIGUW. Można zauważyć, że dla analizowanej
częstotliwości 200 kHz w płycie pojawiają się dwa podstawowe mody – symetryczny S0 oraz
antysymetryczny A0.

Rys. 2.2. Krzywe dyspersji fal Lamba (płyta stalowa gr. 3 mm, GUIGUW)
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Za pomocą programu przeprowadzono także analizę zmienności prędkości propagacji
podstawowych modów fal Lamba (S0, A0) w zależności od grubości płyty przy założeniu
niezmienności pozostałych parametrów. W tym celu wyznaczono krzywe dyspersji dla płyt
o różnych grubościach (w zakresie 0.01 mm do 7 mm) i odczytano na ich podstawie prędkości
grupowe skojarzone z odpowiednimi modami dla rozpatrywanej częstotliwości 200 kHz. Wykres
wynikowy zależności przedstawia rys. 2.3. Można zauważyć, że wraz z grubością płyty rośnie
prędkość rozchodzenia modu A0, odwrotny efekt zaobserwowano dla modu S0. Co ciekawe,
przebieg zmienności wykresów przypomina kształtem krzywe dyspersji wyznaczone przy stałej
grubości płyty. Wynika to z faktu, iż zmiana grubości płyty nie zmienia znacząco kształtu
wykresów, ale powoduje ich translację wzdłuż osi częstotliwości.

Rys. 2.3. Zależność prędkości grupowej fal Lamba o częstotliwości 200 kHz od grubości płyty (GUIGUW)

2.3. Propagacja fal prowadzonych w ośrodku warstwowym
Na etapie wstępnej analizy problemu dyspersji fal Lamba w ośrodku wielowarstwowym
za pomocą programu GUIGUW przygotowano model połączenia dwóch płyt o grubości 3 mm
z pominięciem spoiny klejowej. Otrzymane wyniki porównano z rozwiązaniem dla płyty
jednowarstwowej o równoważnej grubości (6 mm). Rysunek 2.4 przedstawia krzywe dyspersji dla
obydwu podejść. Pełna zgodność rozwiązań świadczy o ich równoważności. Oznacza to, że
ośrodek wielowarstwowy, który tworzą elementy o identycznych parametrach materiałowych
można potraktować jako jednowarstwowy. Zaproponowane podejście jest jednak zbyt dużym
uproszczeniem dla połączeń klejonych, w przypadku których dużą rolę odgrywa warstwa
tworzywa adhezyjnego usytuowana pomiędzy elementami łączonymi. Kontakt pomiędzy
sklejanymi płytami nie jest idealny, a występująca między nimi spoina posiada parametry
materiałowe znacznie odbiegające od stali. Wobec tego wyznaczono krzywe dla płyty warstwowej
(stal-klej-stal).
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Rys. 2.4. Porównanie krzywych dyspersji dla płyty stalowej gr. 6 mm oraz dwóch płyt gr. 3 mm (GUIGUW)

Na rys. 2.5 zaprezentowano krzywe dyspersji dla ośrodka trójwarstwowego, złożonego
z dwóch płyt stalowych o grubości 3 mm i umieszczonej między nimi warstwy kleju o grubości
0,2 mm. Parametry materiałowe dla stali przyjęto tak, jak w poprzednim rozdziale (moduł Younga
200 GPa,

gęstość

7860 kg/m3

oraz

współczynnik

Poissona

0,3),

natomiast

spoinę

wymodelowano zgodnie z danymi z karty technicznej zastosowanego w badaniach kleju Loctite
Hysol® 9461 (moduł Younga 2,757 GPa, gęstość 1330 kg/m3 oraz współczynnik Poissona 0,35).
Dla porównania zawarto także krzywe wyznaczone dla płyty stalowej jednorodnej o równoważnej
grubości 6,2 mm. Rozbieżności są znaczne, co potwierdza fakt, iż pominięcie spoiny klejowej
w rozważaniach jest dużym błędem. Można zauważyć, iż dla płyty jednorodnej przy częstotliwości
200 kHz pojawiają się jedynie mody S0 i A0, przy czym ten drugi propaguje ze znacznie mniejszą
prędkością. W przypadku pełnego złącza trójwarstwowego pojawia się również mod A1, który
rozchodzi się w ośrodku z największą prędkością. Dodatkowo, mod S0 propaguje znacznie
wolniej niż mod A0, zupełnie odwrotnie niż dla płyty jednorodnej o tej samej grubości.

Rys. 2.5. Krzywe dyspersji fal Lamba w złączu klejonym (GUIGUW)
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Dodatkowo, przeprowadzono analizę wpływu grubości spoiny na wartość prędkości
grupowej dla modów S0, S1, A0, i A1 przy założeniu częstotliwości 200 kHz. Na podstawie
analizy krzywych dla najgrubszej spoiny pominięto wyższe mody, ponieważ nie wystąpiły one
w rozważanych krzywych. Wyniki przedstawiono na rys. 2.6. Podobnie jak w przypadku płyty
jednorodnej, kształt wykresów przypomina krzywe dyspersji. Wyjątkiem jest krzywa A0, dla której
wraz ze wzrostem częstotliwości prędkość stale rosła, natomiast wzrost grubości spoiny
w początkowym zakresie powoduje spadek prędkości. Może to być związane z faktem, iż niemal
wszystkie krzywe przy zmianie grubości doznają jedynie przesunięcia wzdłuż osi częstotliwości,
natomiast wykres dla modu A0 jako jedyny zmienia istotnie swój kształt.

Rys. 2.6. Zależność prędkości grupowej fal Lamba od grubości spoiny w złączu (GUIGUW)

Equation Section (Next)
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3. MODELOWANIE PROPAGACJI FAL W ELEMENTACH KLEJONYCH
3.1. Modelowanie numeryczne połączeń klejonych
Modelowanie połączeń klejonych w obliczeniach z wykorzystaniem metody elementów
skończonych

jest

złożonym

zagadnieniem.

Istnieje

szeroka

gama

oprogramowania

komercyjnego, które znajduje zastosowanie w analizie tego typu problemów (m.in. Abaqus,
Ansys, Nastran, MSC Marc) [7]. W zależności od celu analizy można napotkać różne problemy,
wielu trudności nastręcza samo stworzenie wiernego modelu MES. Przykładowe dylematy, jakie
pojawiają się na etapie budowy modelu złącza klejonego to, między innymi:
•

wybór prawidłowego typu elementu oraz modelu materiałowego dla kleju,
(uwzględnienie nieliniowości), a niekiedy także dla elementów łączonych,

•

określenie mechanizmu zniszczenia złącza, wynikające z różnic w wytrzymałości
kohezyjnej i adhezyjnej [7],

•

ustalenie stopnia odwzorowania geometrii, np. uwzględnienie niedokładności
kształtu krawędzi spoiny, występowanie tzw. wypływki – wyciekającej poza zakładkę
części kleju [22],

•

przyjęcie optymalnej siatki elementów skończonych, m.in. lokalne zagęszczenie jej
w miejscach koncentracji naprężeń.

Większość z powyższych problemów ma istotny wpływ na określanie wytrzymałości
połączeń klejonych oraz analizę stanu naprężeń. Istnieje wiele metod modelowania, które
pozwalają na uniknięcie wspomnianych niedogodności. W poniższym podrozdziale zawarto
zwięzły opis uproszczonej metody zastosowanej w analizach MES opisanych w rozdziałach 4 i 5
oraz przywołano kilka przykładów bardziej zaawansowanych zastosowań, które znaleźć można
w literaturze.
3.1.1. Metoda uproszczona
Metoda uproszczona polega na stworzeniu modelu złącza z odrębnych części, które
stanowią elementy łączone (np. płyty, pręty) oraz spoina klejowa. Rozwiązanie umożliwia
dokładne

odwzorowanie

geometrii

oraz uzyskanie

zadowalającej

zgodności

wyników

numerycznych z doświadczalnymi (w aspekcie analizowanych w pracy zagadnień). Zakłada
jednak wiele uproszczeń, dotyczących przede wszystkim modelowania tworzywa adhezyjnego
i definicji kontaktu pomiędzy elementami. Zarówno dla elementów łączonych, jak i dla kleju
przyjmuje się model ciała jednorodnego, izotropowego, liniowo-sprężystego, różnicując materiały
jedynie pod względem parametrów takich, jak gęstość, moduł Younga i liczba Poissona. Zakłada
się model bryłowy 3D, z zastosowaniem elementów ośmio-węzłowych o zredukowanym
całkowaniu (w środowisku Abaqus są to elementy C3D8R). Dla sklejanych części (w pracy są to
pręty oraz płyty stalowe) takie założenie można uznać za słuszne, a określenie wartości
wspomnianych parametrów jest oczywiste (np. za pomocą statycznej próby rozciągania). Na
drodze pomiarów eksperymentalnych dowiedziono, że właściwości mechaniczne tworzywa
adhezyjnego należy określać w próbie ściskania, ponieważ jej wyniki charakteryzują się większą
powtarzalnością i lepiej odzwierciedlają zachowanie rzeczywistych spoin [21]. Ze względu na
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silnie nieliniową charakterystykę odwzorowanie kleju za pomocą ciała Hooke’a stanowi znaczne
uproszczenie i ma charakter przybliżony. Połączenia pomiędzy spoiną a elementami klejonymi
przyjmuje się jako sztywne, zakładając constraint typu tie, który zapewnia pełne zespolenie
łączonych powierzchni.
Kwestię dyskusyjną stanowi prawidłowe stworzenie siatki elementów skończonych.
Źródłem problemu jest przede wszystkim dysproporcja grubości spoiny klejowej w stosunku do
łączonych elementów, która sprawia, iż zastosowanie regularnej siatki elementów sześciennych
staje się nieefektywne (jej zastosowanie znacznie wydłuża czas obliczeń). W takim przypadku
możliwe jest przyjęcie elementów o kształcie prostopadłościanu, w przypadku których nie jest
zachowany stosunek wymiarów klasycznie wymagany w obliczeniach MES (3:1). W kolejnym
punkcie celem sprawdzenia możliwości stosowania elementów o znacznie różniących się
wymiarach, wykonano przykładowe obliczenia kontrolne na modelach złącza, przyjmując różne
stosunki wymiarów elementów skończonych w obrębie spoiny.
3.1.2. Inne metody modelowania złączy klejonych
Oprócz wspomnianej powyżej metody w powszechnym zastosowaniu występują inne
bardziej zaawansowane rozwiązania, które dokładniej oddają zachowanie kleju pod wpływem
obciążenia. Dotyczą one, między innymi, prawidłowego sformułowania praw materiałowych dla
tworzyw adhezyjnych, które charakteryzują się silną nieliniowością fizyczną. Czasem model ciała
Hooke’a jest niewystarczający również w przypadku elementów łączonych, np. sklejone ze sobą
cienkie blachy mogą ulec uplastycznieniu przed zniszczeniem złącza [21].
Przykładowo, program Abaqus umożliwia modelowanie połączenia klejonego w sposób
uproszczony, w postaci kontaktu kohezyjnego (surface-based cohesive behaviour) albo za
pomocą elementów kohezyjnych (cohesive elements), np. COH3D8 [7]. Metody te znajdują
zastosowanie przy modelowaniu zniszczenia oraz analizie naprężeń w połączeniach klejonych,
są do siebie zbliżone i zwykle pozwalają na uzyskanie podobnych wyników. Pierwsza z nich
polega

na

modelowaniu

złącza

poprzez

zdefiniowanie

interakcji

między

ustalonymi

powierzchniami elementów klejonych z pominięciem spoiny. Podejście to pozwala na znaczne
zredukowanie czasu obliczeń i jest dedykowane do zagadnień, w których grubość skleiny jest
pomijalnie mała [50]. Zwykle jednak rzeczywiste połączenie posiada warstwę kleju o mierzalnej
grubości, wobec czego uzasadnione jest stosowanie elementów kohezyjnych, które mogą
wierniej odzwierciedlać właściwości tworzywa adhezyjnego takie, jak sztywność czy
wytrzymałość, co nie jest możliwe przy zastosowaniu kontaktu [55]. Konieczne jest określenie
kryterium zniszczenia, które dla elementów typu cohesive stanowi prawo traction-separation.
W mechanizmie zniszczenia uwzględnia ono zarówno oddziaływania rozrywające jak i ścinające
spoinę [7].
3.2. Modelowanie propagacji fal sprężystych za pomocą MES
Jedną

z

możliwości

przeprowadzenia

symulacji

propagacji

fal

prowadzonych

w ośrodkach sprężystych oferuje środowisko Abaqus/Explicit. Ponieważ jest to zjawisko
o charakterze krótkotrwałym (podobnie jak zderzenia czy detonacje), obliczenia są wykonywane
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z zastosowaniem jawnego (explicite) algorytmu całkowania równań ruchu, w tym wypadku
metody różnic centralnych [55]. Równanie ruchu (równanie równowagi dynamicznej) ma postać:

&& + Cu& + Ku = P ,
Mu

(3.1)

gdzie:
M – macierz mas,
C – macierz tłumienia,
K – macierz sztywności,
P – wektor sił,
ü – wektor przyspieszeń,
u̇ – wektor prędkości,
u – wektor przemieszczeń.
Metoda różnic centralnych polega na poszukiwaniu rozwiązania kolejnego kroku
bazując jedynie na wynikach uzyskanych w kroku obecnym [25]. Dla równania (3.1) dokonuje się
dyskretyzacji dziedziny czasu, a następnie stosuje zależności (3.2) oraz (3.3).

&&i =
u

1
( ui −1 − 2ui + ui +1 ) ,
∆t 2

(3.2)

1
( ui +1 − ui −1 ) ,
2∆t

(3.3)

u& i =
gdzie:
i

– numer aktualnego kroku czasowego,

∆t – krok czasowy.
Podane zależności podstawia się do równania ruchu otrzymując:

M

1
1
( ui −1 − 2ui + ui +1 ) + C ( ui +1 − ui −1 ) + Kui = Pi ,
∆t 2
2∆t

(3.4)

Równanie można przekształcić do postaci:
1 
2 
1 
 1

 1
C  u i +1 = Pi −  K − M 2  u i −  2 M −
C  u i −1 ,
 2 M+
2∆t 
2∆t 
∆t 
 ∆t

 ∆t

(3.5)

Rozwiązanie równania (3.5) pozwala na określenie stanu przemieszczeń w kroku i + 1 na
podstawie znajomości stanu analizowanego układu w kroku i . Zaletą metod jawnych jest prostota
schematu obliczeniowego. Ich wadę stanowi warunkowa stabilność, uzależniona od wielkości
kroku czasowego, który dla zachowania sensu fizycznego rozwiązania powinien być odpowiednio
mały. W praktycznych zastosowaniach można skorzystać z zalecenia (3.6) [28]. Do analiz
numerycznych przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy przyjęto krok czasowy równy 10-7 s,
który przy maksymalnej przyjętej częstotliwości 200 kHz spełnia przywołane zalecenie.

∆t =

1
,
20 f max

gdzie:
fmax – maksymalna wartość częstotliwości brana pod uwagę w analizie.
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(3.6)

Kwestią istotną pod kątem poprawności obliczeń i skojarzoną także z wielkością kroku
czasowego jest wymiar elementu skończonego. Zgodnie z [28] siatka ES powinna być
przygotowana w taki sposób, aby na długość fali przypadało co najmniej 20 węzłów, co wyraża
wzór (3.7).

LES =

λmin
20

,

(3.7)

gdzie:
LES – wymiar elementu skończonego,

λmin – minimalna długość fali brana pod uwagę w analizie.
Przygotowując modele numeryczne przyjęto wymiar siatki 1 mm (z odstępstwem od
reguły na grubości spoiny klejowej). Wartość ta spełnia powyższą zależność w analizowanym
zakresie długości fali. Założono model bryłowy 3D przy zastosowaniu elementów 8-węzłowych
ze zredukowanym całkowaniem (C3D8R). Istotne jest, aby wybrać element z biblioteki Explicit.
Warunki

brzegowe

przyjęto

jako

zwolnione

na

wszystkich

krawędziach,

ponieważ

w zagadnieniach dynamicznych do uzyskania rozwiązania nie jest konieczne zapewnienie
geometrycznej niezmienności układu.
Jako wzbudzenie przyjęto paczkę falową wygenerowaną poprzez zokienkowanie funkcji
sinus o ustalonej częstotliwości w przedziale czasowym odpowiadającym pięciu jego okresom.
W praktyce sygnał wejściowy (3.8) uzyskano poprzez przemnożenie funkcji sinus przez funkcję
okna (3.9), zwaną oknem Hanna (Hanninga). Okno Hanninga jest przydatne w analizie
przebiegów dłuższych niż czas jego trwania [56], wobec czego nadaje się do modulowania
sygnału wejściowego w analizie zjawiska propagacji fal prowadzonych. Na rys. 3.1
zaprezentowano przykład generowania wzbudzenia w postaci paczki falowej, przygotowany
w środowisku Matlab®.
p(t ) = sin(2π f p t ) ⋅ w(t ) ,

t ∈ 0, tw ,

 2π f p t  
1
w(t ) = 1 − cos 
  ,

2
 n 
gdzie:
p(t) – amplituda wzbudzenia (paczki falowej),
t

– dziedzina czasu,

fp

– częstotliwość wzbudzenia,

w(t) – funkcja okna
n

– liczba okresów funkcji sinus

tw

– przedział określoności funkcji okna (długość okna).
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t ∈ 0, tw ,

(3.8)
(3.9)

Rys. 3.1. Przykład generacji wzbudzenia w postaci paczki falowej
a) funkcja wyjściowa (sinus), b) funkcja okna, c) funkcja wzbudzenia (paczka falowa)

Sposób przyłożenia wzbudzenia w modelu numerycznym powinien być zgodny
z badaniami eksperymentalnymi. W ogólności w odpowiednim miejscu konstrukcji przykłada się
obciążenie w postaci siły skupionej (w węźle) lub ciśnienia (na powierzchni ES) podając wartość
maksymalną i ustalając jej zmienność w czasie zgodnie z przebiegiem sygnału wejściowego.
Następnie dla modelu przeprowadza się analizę dynamiczną (Dynamic/Explicit), podając
ustalony wcześniej krok czasowy oraz czas całkowity analizy (zwykle wystarcza kilka milisekund).
Jako

wynik

przyjmuje

się

mapy

interesujących

wielkości

(przyspieszeń,

prędkości,

przemieszczeń) oraz wykresy ich zmienności w wybranych punktach konstrukcji. Parametry te
ustala się przed przeprowadzeniem analizy.
Warto powrócić na chwilę do problemu prawidłowego sposobu wzbudzenia fali. Przy
zastosowaniu w rzeczywistych pomiarach czujników piezoelektrycznych najwierniejszym
odwzorowaniem jest przyłożenie obciążenia na powierzchni równej powierzchni czujnika. Celem
sprawdzenia

błędu

popełnianego

przy

uproszczeniu

wzbudzenia

do

siły

skupionej

przeprowadzono test, w którym porównano wyniki analizy propagacji fali w pręcie jednorodnym.
Przygotowano dwa modele – w jednym wzbudzenie miało charakter siły skupionej, w drugim
przyjęto obciążenie powierzchniowe o równoważnej wypadkowej. Na rys. 3.2 zaprezentowano
wartości przyspieszeń na kierunku zgodnym z osią pręta odczytane w jego punkcie początkowym
(miejscu wzbudzenia) oraz końcowym. Zauważono, że różnice w wynikach pojawiają się jedynie
na początku – przyłożenie obciążenia w postaci siły skupionej powoduje otrzymanie silniejszego
sygnału pierwszej paczki falowej. Wynika to z faktu, iż paczka wejściowa jest na początku w pełni
rejestrowana w punkcie odczytu („wchodzi” do pręta w jednym punkcie), podczas gdy propagując
na długości pręta rozkłada się w całym jego przekroju. Wobec tego, tylko część sygnału
wejściowego jest rejestrowana w punkcie końcowym (podobnie kolejne paczki w punkcie
początkowym). Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia można sformułować wniosek, iż
sposób wzbudzenia ma istotne znaczenie, jeżeli odbiór sygnału następuje w punkcie wzbudzenia
lub jego bardzo bliskim sąsiedztwie. Tak było w przypadku badań prętów (rozdział 4), dla których
obciążenie przyłożono powierzchniowo. W przypadku płyt (rozdział 5) nie odczytywano wartości
sygnału w pobliżu punktu wzbudzenia, wobec czego, dla uproszczenia zadecydowano o przyjęciu
obciążenia siłą skupioną.
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Rys. 3.2. Badanie wpływu sposobu przyłożenia obciążenia na wyniki analizy
a) sygnały w punkcie początkowym pręta, b) sygnały w punkcie końcowym pręta

Sprawdzono również możliwość stosowania w obliczeniach elementów o wymiarach
znacznie różnych (brak zachowania stosunku 3:1). Problem dotyczy spoiny klejowej, która zwykle
ma małą grubość (np. 0,2 mm). Analizowano złącze płyt stalowych o geometrii zaprezentowanej
na rys. 3.3. Wzbudzenie w postaci paczki falowej przykładano w punkcie A (przed złączem),
a odczytu sygnału (wartość przyspieszeń na kierunku prostopadłym do powierzchni płyty)
dokonywano w punkcie B (za złączem). Przyjęto siatkę o globalnym wymiarze 0,5 mm, co przy
grubości spoiny 0,2 mm daje stosunek akceptowalny w świetle wytycznych MES. Następnie
dokonano dwukrotnego zmniejszenia grubości o połowę (podzielono spoinę na dwie oraz cztery
warstwy), uzyskując elementy o stosunku wymiarów nieakceptowalnym według zaleceń MES.
Sprawdzono w ten sposób także, czy istnieje konieczność przyjmowania kilku warstw na grubości
spoiny, aby prawidłowo odwzorować klej. Szczegóły siatek ES w zbliżeniu na spoinę
zaprezentowano na rys. 3.4. Rezultaty przeprowadzonej analizy przedstawia rys. 3.5. Pojedyncze
sygnały praktycznie się nie różnią. Pewne niewielkie rozbieżności można zaobserwować
nakładając na siebie wszystkie wykresy (rys. 3.5d). Różnice widać lepiej na zbliżeniu (rys. 3.5e),
są one jednak nieznaczne w skali całego wykresu. W świetle otrzymanych wyników w modelach
przyjęto pojedynczą warstwę kleju stworzoną z elementów o znacznej dysproporcji wymiarów.

Rys. 3.3. Geometria połączenia klejonego analizowanego w teście
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Rys. 3.4. Warianty siatek ES analizowane w teście
a) 1 warstwa, b) 2 warstwy, c) 3 warstwy

Rys. 3.5. Badanie wpływu liczby warstw na wyniki
a) 1 warstwa, b) 2 warstwy, c) 3 warstwy, d) nałożenie sygnałów, e) zbliżenie na wybrany fragment
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Equation Secti on (Next)

4. DIAGNOSTYKA POŁĄCZEŃ KLEJONYCH UKŁADÓW PRĘTOWYCH
4.1. Przedmiot analizy
Badaniom poddano próbki przygotowane z prętów stalowych o przekroju kwadratowym
6 x 6 mm. Gęstość i moduł Younga stali określono na podstawie wcześniejszych badań natomiast
współczynnik Poissona przyjęto zgodnie z [49]. Do wykonania spoin zastosowano klej POXIPOL®
metaliczny. Gęstość kleju określono na podstawie danych ze strony internetowej [58], a pozostałe
parametry

przyjęto

orientacyjnie,

w

sposób

przybliżony,

jak

dla

typowego

kleju

dwuskładnikowego na bazie żywicy epoksydowej według [17]. Właściwości mechaniczne obydwu
materiałów zostały zestawione w tab. 4.1.
Tabela 4.1. Parametry materiałowe prętów stalowych i kleju POXIPOL
Gęstość
Element
pręt
klej

Materiał
stal
dwuskładnikowa
żywica epoksydowa

Moduł Younga

Liczba Poissona

E

ν

[kg/m3]
7860

[GPa]
190,00

[–]
0,30

1550

3,43

0,35

ρ

Badania przeprowadzono na próbkach o zróżnicowanej geometrii zaprezentowanej na
rys. 4.1. Jako punkt odniesienia przyjęto pręt jednorodny (A). Analizie poddano także pręty
sklejone na długości doczołowo (B) oraz na zakładkę (C-F). Wszystkie próbki posiadają tę samą
długość całkowitą, równą 960 mm.

Rys. 4.1. Geometria próbek połączeń klejonych prętów
a) pręt jednorodny (A), b) połączenie doczołowe (B), c) – f) połączenia zakładkowe (C – F)
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4.2. Obliczenia numeryczne
Analizę numeryczną przeprowadzono w środowisku Abaqus/Explicit, wykorzystującym
do obliczeń metodę elementów skończonych. Przygotowano modele MES próbek A-F,
odwzorowując ich geometrię oraz parametry materiałowe kleju i stali zgodnie z tab. 4.1. Dla
uproszczenia założono model materiału jednorodnego izotropowego. Przyjęto model bryłowy 3D,
zastosowano elementy C3D8R, sześcienne, 8-węzłowe o zredukowanym całkowaniu
i wymiarach 1x1x1 mm. Wszystkie krawędzie przyjęto jako zwolnione (warunki brzegowe
swobodne). Spoiny klejowe wymodelowano jako osobne warstwy elementów połączone na
sztywno z prętami. Zbliżenia na złącza w wybranych modelach połączeń klejonych przedstawia
rys. 4.2.

Rys. 4.2. Zbliżenia na złącza modeli numerycznych wybranych próbek klejonych
a) próbka B, b) próbka C

Jako wzbudzenie założono paczkę falową w postaci pięciu okresów funkcji sinus
o częstotliwości 95 kHz, zmodulowaną oknem Hanninga. Na wybór danej częstotliwości wpłynęła
czytelność sygnałów uzyskanych w opisanym później eksperymencie. Paczkę wygenerowano
w programie Matlab®, a jego zmienność w dziedzinie czasu i częstotliwości (po przeprowadzeniu
szybkiej transformacji Fouriera) przedstawia rys. 4.3.

Rys. 4.3. Paczka falowa jako wzbudzenie fali w elemencie prętowym
a) sygnał w dziedzinie czasu, b) sygnał w dziedzinie częstotliwości
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Przygotowana paczka posłużyła do zasymulowania wzbudzenia fali w pręcie w postaci
obciążenia powierzchniowego zmiennego w czasie (adekwatnie do geometrii i lokalizacji czujnika
użytego później w badaniach eksperymentalnych). Przyjęto dwa schematy pomiarowe, które
wyróżnia sposób wzbudzenia fali (rys. 4.4). W schemacie L miejsce wywołania zaburzenia
zlokalizowano od czoła pręta, wymuszając tym samym propagację symetrycznego modu fali.
Alternatywnie, w schemacie T, wzbudzano mod antysymetryczny poprzez umiejscowienie
czujnika w taki sposób, aby wywołać zaburzenie prostopadle do osi pręta. Piezoaktuator płytkowy
użyty w doświadczeniach miał powierzchnię 2x2 mm2, a jego położenie było wymuszone przez
konieczność przymocowania go do próbek i zostało odwzorowane w modelach.

Rys. 4.4. Schematy wzbudzenia zastosowane w obliczeniach numerycznych
a) schemat L – wzbudzenie od czoła pręta, b) schemat T – wzbudzenie prostopadle do osi pręta

Jako wynik przeprowadzonej w programie analizy dynamicznej przyjęto mapy
składowych przyspieszeń dla całego modelu oraz wartości przyspieszeń w wybranych węzłach.
Schematy punktów pomiarowych dla próbek A i B zaprezentowano na rys. 4.5. W obydwu
przypadkach wybrano punkty skrajne od czoła oraz rozłożone regularnie na długości co 60 mm.
Różnice pomiędzy modelami występują jedynie w środkowej części próbek (w obrębie złącza
klejonego) ze względu na obecność spoiny klejowej. W przypadku próbek złączy zakładkowych
(C-F) wartości przyspieszeń zarejestrowano w punktach zlokalizowanych na ich końcach (P, PD,
PG, K, KD, KG) bez dodatkowych punktów pomiarowych na długości.

Rys. 4.5. Rozmieszczenie punktów pomiarowych (pręt jednorodny i połączenie doczołowe)
a) próbka A, b) próbka B, c) szczegół w obrębie złącza w próbce B

4.3. Badania eksperymentalne
Modele fizyczne próbek wykonano z pojedynczego pręta stalowego o wymiarach
6x6x3000 mm, który pocięto na elementy o odpowiedniej długości. Przygotowano po jednej
sztuce próbek A, B i C. Połączenia wykonano zgodnie z zadaną geometrią dnia 14 lutego 2017
roku. Przed scaleniem elementów ich powierzchnie zostały starte papierem ściernym
o ziarnistości P120, a następnie przemyte acetonem. Grubość spoin kontrolowano w sposób
przybliżony za pomocą suwmiarki, dociskając pręty tak, aby uzyskać wartość ok. 1 mm.
Wykonane próbki (rys. 4.6) odstawiono do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości (według
producenta [58] minimum 24 h).
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Rys. 4.6. Modele fizyczne połączeń prętów stalowych po sklejeniu

Pomiary eksperymentalne wykonano 21 lutego 2017 roku. Aparaturę pomiarową
zaprezentowano na rys. 4.7. Do generowania oraz pomiaru sygnałów propagacji fali zastosowano
urządzenie PAQ-16000D. Do wzbudzenia fali oraz jej odbioru wykorzystano piezoelektryczne
czujniki płytkowe Noliac NAC2011 o wymiarach 2x2x2 mm. Zaburzenie generowano na jednym
z końców pręta i dokonywano pomiarów w kilku wybranych punktach, zgodnie z ustalonym
schematem czujników. Do ustalenia parametrów wzbudzenia oraz zapisu sygnałów użyto
komputera PC. Sygnał wejściowy stanowiła, podobnie jak w przypadku obliczeń numerycznych,
paczka falowa w postaci pięciu okresów sinusa o częstotliwości 95 kHz, zmodulowana oknem
Hanninga.

Rys. 4.7. Stanowisko pomiarowe do badań eksperymentalnych propagacji fal w prętach

Zgodnie z obliczeniami MES także w eksperymencie założono dwa schematy
pomiarowe, różniące się miejscem wzbudzenia fali oraz układem czujników (rys. 4.8).
Analogicznie, wzbudzano mody symetryczne i antysymetryczne, odpowiednio, w schematach L
i T. Jako wynik uzyskano przebiegi czasowe propagacji fali w punktach pomiarowych 1-4. Aby
wyeliminować wpływ przypadkowego błędu wynikającego z nieprawidłowego przyklejenia
czujnika, pomiary powtarzano kilkukrotnie, za każdym razem usuwając każdy piezoelektryk
i mocując go na nowo w innym punkcie.
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Rys. 4.8. Schematy pomiarowe modeli fizycznych połączeń prętów na przykładzie próbki A
a) schemat L, b) schemat T

Dla każdej z próbek przeanalizowano komplet sygnałów odrzucając ewidentnie błędne
zapisy i wybierając reprezentatywny przebieg. Z uwagi na opóźnienie występujące w sygnale
wejściowym, każdy zapis przycięto o 0.015 ms. Celem redukcji szumu i poprawy jakości sygnałów
zastosowano

filtr

pasmowoprzepustowy

w

zakresie

częstotliwości

20-110 kHz.

Filtr

przygotowano przy założeniu aproksymacji jego charakterystyki za pomocą wielomianów
Butterwortha. Skorzystano z wbudowanych funkcji środowiska Matlab® (butter, filter).
4.4. Dyskusja wyników
4.4.1. Wyniki analiz numerycznych
Na rys. 4.9 zaprezentowane zostały mapy przyspieszeń na kierunku podłużnym
i poprzecznym dla próbki A w schemacie L w wybranej chwili czasowej. Obserwując deformację
można zauważyć wyraźnie dwa mody fali, propagujące z różną prędkością – mod symetryczny
S0 i antysymetryczny A0. Gdyby wzbudzenie było zlokalizowane dokładnie w osi pręta, mod
antysymetryczny nie wystąpiłby wcale, jego pojawienie się wynika z przesunięcia punktu
wzbudzenia względem osi (por. rys. 4.4a). Można zaobserwować, iż mod symetryczny jest
związany ze znacznymi wartościami przyspieszeń na kierunku zgodnym z osią pręta (rys. 4.9a),
natomiast antysymetryczny wiąże się ze znacznymi amplitudami w przyspieszeniach na kierunku
poprzecznym (rys. 4.9b).

Rys. 4.9. Mapy numeryczne przyspieszeń dla próbki A w chwili 0,2 ms (schemat L)
a) na kierunku podłużnym, b) na kierunku poprzecznym

Analogiczne rozważania przeprowadzono dla próbki B. Występujące pośrodku długości
pręta złącze wywołuje istotne zaburzenia w propagacji fali. Mapy przyspieszeń w schemacie L
w chwili czasowej 0,2 ms przedstawia rys. 4.10. Podobnie, jak w przypadku pręta jednorodnego,
z uwagi na charakter wzbudzenia można zidentyfikować mody S0 i A0. Deformacje wyraźnie
ukazują odbicie od spoiny klejowej, która dla propagującej fali jest przeszkodą. Mamy do
czynienia z propagacją fali na granicy ośrodków. W analizowanej chwili czasowej można
zaobserwować, iż mod symetryczny częściowo przeszedł przez złącze (i aktualnie dociera do
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końca pręta), a częściowo został odbity i wraca do jego początku. Widać wyraźnie, iż fala odbita
posiada znacznie większą energię niż fala przechodząca (rys. 4.10a), ponieważ charakteryzują
ją znacznie większe wartości przyspieszeń (można to określić także na podstawie deformacji).
W tej samej chwili czasowej mod antysymetryczny propaguje przez złącze klejone. W tym
wypadku dysproporcja pomiędzy falą odbitą a przechodzącą jest wyraźniejsza (rys. 4.10b).
Należy jednak zwrócić uwagę, iż w analizowanej chwili fala odbita nakłada się jeszcze z falą
padającą. Porównanie obydwu map zawartych na rysunku ponownie prowadzi do wniosku, iż
mod symetryczny ujawnia się wyraźnie w wartościach przyspieszeń podłużnych, natomiast mod
antysymetryczny wiąże się ściśle z przyspieszeniami na kierunku poprzecznym.

Rys. 4.10. Mapy numeryczne przyspieszeń dla próbki B w chwili 0,2 ms (schemat L)
a) na kierunku podłużnym, b) na kierunku poprzecznym

Podobne wnioski można wysnuć przeglądając rezultaty w schemacie T dla obydwu
próbek (rys. 4.11 i 4.12), wobec czego nie będą one poddawane szczegółowej analizie. Warto
jednak zauważyć, iż w tym przypadku mod symetryczny jest ledwie zauważalny, ponieważ
wzbudzenie ma charakter typowo antysymetryczny, inaczej niż w przypadku schematu L,
posiadającego cechy wzbudzenia symetrycznego i antysymetrycznego (por. rys. 4.4a i 4.4b).

Rys. 4.11. Mapy numeryczne przyspieszeń dla próbki A w chwili 0,2 ms (schemat T)
a) na kierunku podłużnym, b) na kierunku poprzecznym

Rys. 4.12. Mapy numeryczne przyspieszeń dla próbki B w chwili 0,2 ms (schemat T)
a) na kierunku podłużnym, b) na kierunku poprzecznym
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Rys. 4.13. Sygnały numeryczne przyspieszeń podłużnych dla próbki A (schemat L)

Rys. 4.14. Sygnały numeryczne przyspieszeń poprzecznych dla próbki A (schemat T)

Na rys. 4.13 i 4.14 zaprezentowano sygnały przyspieszeń na kierunku podłużnym (dla
schematu L) i poprzecznym (dla schematu T) zarejestrowane dla próbki A w punktach
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pomiarowych zlokalizowanych na długości pręta (zgodnie z rys. 4.5a są to punkty PG, P01-P015,
KG). Dla ułatwienia, do wykresów załączono schemat punktów pomiarowych na długości próbki.
Czerwoną linią łamaną połączono paczki falowe odpowiadające za propagujący w pręcie mod
symetryczny S0 (rys. 4.13), natomiast zielonym mod antysymetryczny A0 (rys. 4.14). Porównując
obydwa rysunki warto zauważyć, iż mod S0 doznaje wzmocnienia w chwili odbicia (wzrost
amplitudy w punktach skrajnych pręta), natomiast antysymetryczny ulega osłabieniu (redukcja
amplitudy). Charakter wykresów potwierdza także wnioski płynące z analizy map. W schemacie
L, poza wiodącym modem symetrycznym można wyraźnie zaobserwować mod antysymetryczny,
pojawiają się wyraźne paczki o mniejszych amplitudach (nie zostały one oznaczone dla
czytelności rysunku). Natomiast na wykresach zarejestrowanych dla próbki w schemacie T paczki
falowe odpowiadające za mod symetryczny są praktycznie niezauważalne. Na podstawie analizy
sygnałów

określono

odstęp

czasu

pomiędzy

dwiema

kolejnymi

paczkami

falowymi

zarejestrowanymi w punkcie początkowym (alternatywnie można skorzystać z sygnału w punkcie
końcowym). Jest to czas, w jakim fala pokonuje odległość równą podwojonej długości pręta
(biegnie w pręcie, odbija się od przeciwległego końca i wraca do punktu początkowego). Znając
drogę pokonywaną przez falę można określić prędkość grupową paczki falowej na podstawie
zależności:

cg =

2L
,
∆t

(4.1)

gdzie:
cg – prędkość grupowa paczki falowej,
L – długość całkowita pręta,

∆t – odstęp czasu pomiędzy dwiema kolejnymi paczkami falowymi w punkcie początkowym.

Rys. 4.15. Krzywe dyspersji fal prętowych dla prędkości grupowej (pręt 6x6 mm, GUIGUW)

Prędkość grupową określono odrębnie dla obydwu zidentyfikowanych modów.
W przypadku modu symetrycznego S0 otrzymano prędkość na poziomie 4857 m/s, natomiast dla
antysymetrycznego A0 obliczono 2797 m/s. Wartości prędkości propagacji fali odczytano także
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na podstawie krzywych dyspersji dla pręta (rys. 4.15), które sporządzono za pomocą programu
GUIGUW, podobnie, jak dla płyt w rozdziale 2. Dla modów A0 i S0 otrzymano, odpowiednio,
2852 m/s i 4854 m/s, co daje dobrą zgodność z wynikami uzyskanymi z analizy przebiegów
czasowych fali.
Prędkość dla modu S0 można również porównać z prędkością propagacji fali według
teorii elementarnej dla cienkiego pręta [7], którą można wyznaczyć zgodnie z relacją (4.2).
Wykonując obliczenia otrzymano wartość 4917 m/s, co daje dobrą zgodność z wynikiem
numerycznym. Warto zauważyć, że według teorii elementarnej prędkość propagacji fali nie zależy
od częstotliwości, wobec czego uzyskanie prawidłowego wyniku jest możliwe jedynie
w niewielkim zakresie częstotliwości. Im wyższa częstotliwość, tym większe błędy daje
rozwiązanie elementarne (co wynika z dyspersyjnego charakteru fal prętowych). Ponadto, należy
zauważyć, że według przywołanej teorii w pręcie występuje tylko jeden mod (S0), wobec czego,
nie można odnieść się do prędkości propagacji modu A0.

cr =

E

ρ

,

(4.2)

gdzie:
cr – prędkość rozchodzenia się fali w cienkim pręcie,
E – moduł Younga materiału pręta,

ρ – gęstość materiału pręta.
Analogiczne rozważania przeprowadzono dla próbki z prętów sklejonych doczołowo.
W tym wypadku nie wyznaczano ponownie prędkości propagacji modów, ponieważ obliczone
wartości byłyby identyczne z uzyskanymi dla pręta jednorodnego. Rysunki 4.16 i 4.17
przedstawiają zmienność sygnałów przyspieszeń podłużnych i poprzecznych dla próbki B,
odpowiednio, w schematach L i T w wybranych punktach pomiarowych (tym razem, zgodnie
z rys. 4.5b są to punkty PG, P01-P07, P08P, P09-P015, KG). Ponownie, linią czerwoną ciągłą
połączono paczki falowe związane z modem symetrycznym S0, a zieloną z modem
antysymetrycznym A0. Ponadto, liniami przerywanymi oznaczono dodatkowe paczki falowe,
których pojawienie się wynika z odbić od spoiny klejowej zlokalizowanej w środku próbki.
Amplitudy zarejestrowanych sygnałów wskazują (podobnie, jak mapy na rys. 4.10) na
dysproporcje pomiędzy falami odbitymi i przechodzącymi przez spoinę klejową. Ukazanie
propagacji fali przez złącze w szerszej perspektywie czasowej pozwala na sformułowanie innego
wniosku. Pomimo iż w modelu numerycznym nie uwzględniono tłumienia, amplitudy paczek
falowych w dowolnie wybranym punkcie zmieniają się z każdym kolejnym odbiciem. Wynika to
z faktu, iż fala w kilku odbiciach stopniowo „przelewa się” przez złącze aż do momentu, gdy
większość jej energii znajdzie się po drugiej stronie. W identyczny sposób zachowuje się mod
symetryczny i antysymetryczny, jednak ten drugi potrzebuje znacznie więcej czasu (i odbić), aby
przeniknąć za złącze. W przypadku modu symetrycznego trzecie trafienie na spoinę powoduje,
że amplituda paczki falowej za złączem jest większa niż przed nim. Dla modu antysymetrycznego
nie zaobserwowano tego zjawiska nawet przy piątym odbiciu od spoiny (choć widać powolny
spadek amplitud sygnału przez złączem kosztem ich wzrostu za złączem).
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Rys. 4.16. Sygnały numeryczne przyspieszeń podłużnych dla próbki B (schemat L)

Rys. 4.17. Sygnały numeryczne przyspieszeń poprzecznych dla próbki B (schemat T)
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W przypadku prętów sklejonych na zakładkę analizie poddano wyniki obliczeń dla
schematu L. Ze względu na złożoność geometrii interpretacja map jest utrudniona (pojawiają się
wielokrotne odbicia na zakładce). Wobec tego, analizę przeprowadzono tylko dla modu
symetrycznego na przykładowej próbce F. Na rys. 4.18 zaprezentowano historię propagacji fali
w złączu. W chwili 0,0136 ms fala (W0) w dolnym pręcie o pierwotnym kierunku propagacji w lewo
trafia na jego koniec. Rozdziela się na trzy paczki falowe – jedna przechodzi do górnego pręta
(W1), druga odbija się i propaguje w pręcie dolnym (W2), a trzecia podobnie, tylko w pręcie
górnym (W3). W chwili 0,0180 ms obie części odbite (W2, W3) docierają do końca górnego pręta.
Część propagująca w pręcie górnym (W3) rozdziela się na trzy części – jedna odbija się
i propaguje w pręcie górnym (W4), druga również się odbija, jednak propaguje w pręcie dolnym
(W5), natomiast trzecia „dołącza” do części W2. W chwili 0,0212 ms części W4 i W5 trafiają znów
na koniec pręta dolnego. Analiza dalszego dzielenia sygnału nie jest zasadna z uwagi na małe
amplitudy odbić. Część W4 propaguje dalej w pręcie górnym, natomiast część W5 odbija się od
końca pręta. W chwili 0,0240 ms część W1 dociera do końca próbki, nieco później (0,0288 ms)
także W4. W chwili 0,0248 ms do początku próbki wraca część W2, a w 0,0332 ms – także W5.

Rys. 4.18. Historia propagacji modu symetrycznego dla próbki F (schemat L)
a) 0,0136 ms, b) 0,0180 ms, c) 0,0212 ms, d) 0,0240 ms, e) 0,0248 ms, f) 0,0288 ms, g) 0,0332 ms

Przedstawione rozważania znajdują odzwierciedlenie w wartościach przyspieszeń
podłużnych zarejestrowanych na końcach próbki. Dla sygnału w punkcie początkowym (rys. 4.19)
pierwsza paczka oznacza wejście. Kolejne dwie (z których druga ma znacznie mniejszą
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amplitudę) odpowiadają dotarciu do początku pręta fali W2 i W5. Na podstawie odstępu czasu
pomiędzy nimi oraz wyznaczonej wcześniej prędkości grupowej modu S0 można określić długość
zakładki, ponieważ czas, jaki mija pomiędzy zarejestrowaniem obydwu paczek, to czas
dwukrotnego przejścia fali przez długość zakładki (o tyle dłuższą drogę pokonuje część W5
w stosunku do W2). W przypadku zakładki 40 mm (próbka C) paczka odpowiadająca za odbicie
W5 nie pojawia się, wobec czego długości tak krótkiej zakładki nie można określić. Dla
pozostałych połączeń wykonano obliczenia uzyskując, kolejno: 84,8 mm, 123,2 mm oraz
165,4 mm, co daje dobrą zgodność z rzeczywistością. Podobne rozważania można
przeprowadzić dla sygnału w punkcie końcowym (rys. 4.20) dla pierwszych dwóch paczek
falowych.

Rys. 4.19. Sygnały numeryczne w punkcie początkowym złączy zakładkowych (schemat L)
a) próbka C, b) próbka D c) próbka E, d) próbka F

Rys. 4.20. Sygnały numeryczne w punkcie końcowym złączy zakładkowych (schemat L)
a) próbka C, b) próbka D c) próbka E, d) próbka F
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4.4.2. Wyniki badań doświadczalnych
Rezultatem pomiarów eksperymentalnych są znormalizowane sygnały zarejestrowane
w punktach pomiarowych (1-4) dla trzech typów próbek (A, B, C) w obydwu schematach (L, T).

Rys. 4.21. Reprezentatywne sygnały eksperymentalne dla próbki A (schemat L)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4

Rys. 4.22. Reprezentatywne sygnały eksperymentalne dla próbki B (schemat L)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4

Rysunek 4.21 przedstawia wyniki dla próbki A w schemacie L. Dla sygnału w punkcie 1,
(rys. 4.21a) wyraźnie widać odbicia od końców pręta. Są to cyklicznie powtarzające się paczki
falowe związane z propagującym w pręcie modem symetrycznym S0. Maksymalna amplituda
każdej kolejnej paczki jest mniejsza od poprzedniej, co wynika ze zjawiska tłumienia. Można
również zaobserwować paczki o mniejszej amplitudzie, pojawiające się w większym odstępie
czasowym, które odpowiadają za mod antysymetryczny A0. Ich pojawienie się wynika
z przesunięcia czujnika względem osi pręta. Można stwierdzić, iż wzbudzenie w schemacie L
generuje zarówno mod S0 jak i A0. W przypadku punktu 2 (rys. 4.21b) odbicia od końców są
również widoczne, sygnały ulegają przesunięciu względem punktu 1 o czas, w jakim fala pokonuje
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jedną długość pręta. W tym wypadku nie ma paczek falowych odpowiadających za mod
antysymetryczny, ponieważ czujnik jest zlokalizowany w osi pręta (przez co nie jest wrażliwy na
antysymetryczne mody fali). W punkcie nr 3 (rys. 4.21c) zarejestrowany sygnał ma przebieg
podobny do sygnału z punktu 1, jednak tutaj znacznie bardziej widoczne są paczki falowe
odpowiadające za mod antysymetryczny (mają większe amplitudy). Podobnie jest w przypadku
punktu nr 4 (rys. 4.21c), w którym sygnał jest analogiczny do punktu 2, jednak został wzbogacony
o paczki falowe odpowiadające za mod A0. W ogólności w punktach 1 i 2 bardziej zauważalne
są paczki falowe odpowiadające za mod symetryczny, ponieważ są one zlokalizowane od czoła
pręta, natomiast w punktach 3 i 4 lepiej uwidacznia się mod antysymetryczny, ponieważ ich
położenie (prostopadle do osi pręta) umożliwia jego wykrycie. Sygnały zarejestrowane podczas
pomiarów na próbce B w schemacie L (rys. 4.22) są analogiczne do tych uzyskanych dla próbki
A. Różnica polega na pojawieniu się dodatkowych odbić wynikających z występowania spoiny
klejowej pośrodku długości próbki.

Rys. 4.23. Reprezentatywne sygnały eksperymentalne dla próbki A (schemat T)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4

Rys. 4.24. Reprezentatywne sygnały eksperymentalne dla próbki B (schemat T)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4
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Rysunek 4.23 przedstawia wyniki pomiarów dla próbki A w schemacie T. Ze względu na
charakter wzbudzenia (prostopadle do osi pręta) sygnały zarejestrowane w punktach 1 i 2
(rys. 4.23a,b) są wyraźnie zaszumione, co wynika z faktu iż fala propaguje głównie na kierunku
poprzecznym. Obecność modu symetrycznego jest jednak nadal zauważalna. Inaczej jest
w przypadku punktów 3 i 4 (rys. 4.23c,d), w których wyraźnie widoczne są jedynie paczki falowe
odpowiadające za mod antysymetryczny. Można więc stwierdzić, iż schemat T generuje głównie
drgania na kierunku poprzecznym. Do podobnych wniosków prowadzi analiza sygnałów dla
próbki B w schemacie T (rys. 4.24). Należy jednak zauważyć, iż podobnie jak w przypadku
schematu L, występują różnice pomiędzy próbkami, które polegają na występowaniu
dodatkowych odbić od spoiny. Warto przypomnieć, że odbicia uwidaczniają się w sygnałach
z punktów nr 1 i 2 (rys. 4.24a,b), ale są praktycznie niezauważalne w punktach 3 i 4 (rys. 4.24c,d).

Rys. 4.25. Reprezentatywne sygnały eksperymentalne dla próbki C (schemat L)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4

Rys. 4.26. Reprezentatywne sygnały eksperymentalne dla próbki C (schemat T)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4
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W przypadku próbki C (połączenie zakładkowe) sygnały zarejestrowane w obydwu
schematach (rys. 4.25 i 4.26) są trudniejsze do interpretacji. Wynika to z faktu, iż przejście przez
zakładkę może prowadzić do konwersji modów – poza podstawowymi modami A0 i S0 mogą
pojawić się także wyższe. Wielomodowy charakter propagacji fali skutkuje sygnałami, w których
nie da się wyraźnie wyróżnić paczek falowych odpowiadających za poszczególne mody. Nie bez
znaczenia pozostaje także złożona geometria złącza zakładkowego (w porównaniu z prętem
prostym i połączeniem doczołowym), prowadząca do wielokrotnych odbić od krawędzi zakładki
i prętów, co powoduje nakładanie się paczek falowych. W sygnale z punktu nr 1 w obydwu
schematach (rys. 4.25a i 4.26a) można wyraźnie zaobserwować pierwszą paczkę falową
(wejściową) odpowiadającą za mod symetryczny S0, który propaguje z największą prędkością.
Druga paczka także jest związana z modem symetrycznym i wynika ona z odbicia od początku
zakładki połączenia klejonego. Podobny efekt występuje w przypadku modu antysymetrycznego
A0, który jest obserwowalny w sygnale z punktu 3 w schemacie T (rys. 4.26c). W schemacie L
pojawia się w tym punkcie nieco wcześniej (rys. 4.25c) dodatkowa paczka o mniejszej amplitudzie
odpowiadająca za mod symetryczny. W punkcie nr 2 w obydwu schematach (rys. 4.25b i 4.26b)
pierwsze dwie paczki świadczą o przejściu modów S0 oraz A0 przez całą długość próbki.
W zależności od schematu (L, T) paczka odpowiadająca za dany mod ma większą amplitudę,
odpowiednio, S0 i A0. W sygnale z punktu nr 4 dla schematu L (rys. 4.25d) można zaobserwować
dwie wyraźne paczki, odpowiadające za przejście przez próbkę modów S0 i A0. Ze względu na
charakter wzbudzenia w punkcie 4 dla schematu T (rys. 4.26d) nie pojawia się paczka
odpowiadająca za mod symetryczny.
4.4.3. Porównanie
Porównania wyników dokonano na zbiorczych wykresach, na których zaprezentowano
wyniki eksperymentalne (jako pełne przebiegi czasowe fali) oraz numeryczne (w postaci obwiedni
uzyskanej z transformaty Hilberta).

Rys. 4.27. Porównanie sygnałów eksperymentalnych i numerycznych (próbka A, schemat L)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4
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Rys. 4.28. Porównanie sygnałów eksperymentalnych i numerycznych (próbka A, schemat T)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4

Rysunki 4.27 i 4.28 przedstawiają porównanie sygnałów uzyskanych dla próbki A,
odpowiednio, w schematach L i T. Analizując wyniki stwierdzono bardzo dobrą zgodność
zarejestrowanych sygnałów. Paczki falowe odpowiadające za propagujące w pręcie mody S0 i A0
są wyraźnie zauważalne zarówno w wynikach eksperymentalnych jak i numerycznych i występują
praktycznie w tych samych chwilach czasowych. Sygnały różnią się jednak w sensie ilościowym
– w paczkach falowych sygnału numerycznego nie zauważa się spadku amplitud, co jest wyraźnie
widoczne w przypadku sygnałów eksperymentalnych. Dzieje się tak, ponieważ w modelu nie
uwzględniono tłumienia, które występuje w rzeczywistych elementach. Wobec powyższego
przygotowany model numeryczny można uznać za poprawny.

Rys. 4.29. Porównanie sygnałów eksperymentalnych i numerycznych (próbka B)
a) schemat L, punkt 1, b) schemat L, punkt 2, c) schemat T, punkt 1, d) schemat T, punkt 2

Rysunek 4.29 przedstawia porównanie wyników numerycznych i eksperymentalnych dla
próbki B w przykładowych punktach skrajnych (od czoła) w obydwu schematach (L, T). Tutaj,
podobnie jak w przypadku próbki A, zgodność jest zadowalająca. Miejsca wystąpienia paczek
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falowych pokrywają się, występują jedynie pewne różnice w amplitudach, które wynikają głównie
z braku tłumienia w modelu numerycznym. W niektórych paczkach rozbieżności amplitud nie są
związane z tłumieniem (amplitudy nie maleją z każdą kolejną paczką), np. druga paczka sygnału
z punktu 1 w obydwu schematach (rys. 4.29a,c). Ponieważ jest to paczka odpowiadająca za
odbicie od spoiny klejowej, błąd może wynikać z niedokładności wykonania modelu fizycznego
lub rozbieżności pomiędzy przyjętymi a rzeczywistymi w parametrami materiałowymi tworzywa
adhezyjnego. W przypadku próbki C (rys. 4.30) porównanie nie daje dobrych rezultatów.
Zgodność występuje jedynie na początku sygnałów, zanim nastąpi przejście fali przez złącze
klejone.

Rys. 4.30. Porównanie sygnałów eksperymentalnych i numerycznych (próbka C)
a) schemat L, punkt 1, b) schemat L, punkt 2, c) schemat T, punkt 1, d) schemat T, punkt 2

Equation Section (Next)
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5. DIAGNOSTYKA POŁĄCZEŃ KLEJONYCH UKŁADÓW PŁYTOWYCH
5.1. Przedmiot analizy
Przedmiotem analizy były złącza płyt stalowych o grubości 3 mm, szerokości 120 mm
i długości 270 mm sklejonych na zakładkę o długości 60 mm. Gęstość stali określono na
podstawie pomiarów, moduł Younga przyjęto tak, aby wyniki uzyskane z modelu numerycznego
były dostosowane do wyników eksperymentalnych, natomiast liczbę Poissona, podobnie jak
w przypadku prętów, założono według [49]. Do wykonania złączy użyto dwuskładnikowego kleju
Loctite Hysol® 9461 na bazie żywicy epoksydowej. Założono wykonanie spoiny grubości 0,2 mm.
Parametry materiałowe tworzywa adhezyjnego przyjęto

zgodnie z kartą techniczną,

zamieszczoną na stronie producenta [53]. Komplet danych zawarto w tab. 5.1.
Tabela 5.1. Parametry materiałowe płyt i kleju Loctite Hysol 9461
Gęstość
Element
płyta
klej

ρ

stal
dwuskładnikowa
żywica epoksydowa

Moduł Younga

Liczba Poissona

E

ν

[kg/m3]
7860

[GPa]
200,00

[–]
0,30

1330

2,757

0,35

Materiał

Założono stałą geometrię próbek złączy, którą zaprezentowano na rys. 5.1. Przyjęto
osiem odmiennych typów połączeń, różniących się jedynie w zakresie geometrii spoiny
(symulowano różne defekty). Przygotowano złącze nieuszkodzone (A) z tzw. spoiną pełną oraz
siedem wariantów z uszkodzeniem, modelując je poprzez pominięcie kleju na części powierzchni
zakładki. Na rys. 5.2 zaprezentowano rzut połączenia bez górnej płytki – pokazana jest warstwa
kleju oraz płytka dolna w obrębie zakładki (kolor ciemnoszary oznacza powierzchnię sklejenia).
Obliczenia numeryczne wykonano dla wszystkich połączeń, natomiast modele fizyczne
przygotowano jedynie dla próbek A oraz B.

Rys. 5.1. Próbki klejone płyt stalowych
a) widok z góry, b) widok z boku
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Rys. 5.2. Warianty uszkodzeń spoin połączeń płyt
a) złącze nieuszkodzone (A), b) – h) złącza uszkodzone (B-H)

5.2. Obliczenia numeryczne
Do symulacji propagacji fal Lamba zastosowano metodę elementów skończonych,
wykorzystując środowisko Abaqus/Explicit. Sporządzono modele MES dla próbek A-H,
wprowadzając ich geometrię i dane materiałowe zgodnie z opisem zaprezentowanym
w poprzednim punkcie (materiał jednorodny izotropowy). Podobnie, jak w przypadku połączeń
prętów, zastosowano elementy sześcienne, 8-węzłowe o zredukowanym całkowaniu (C3D8R)
i wymiarach 1x1x1 mm (wyjątek stanowiły elementy tworzące skleinę, które posiadały jeden
wymiar zredukowany – po grubości kleju, tj. 0,2 mm). Przyjęto swobodne warunki brzegowe na
wszystkich krawędziach. W próbkach wzbudzano antysymetryczny mod fali Lamba poprzez
przyłożenie obciążenia skupionego prostopadle do powierzchni płyty w pojedynczym węźle
oddalonym od krawędzi złącza o 20 mm, znajdującym się w osi podłużnej próbki na dolnej płytce.
Wzbudzenie (paczkę falową) przyjęto w formie pięciu okresów sinusa o częstotliwości 200 kHz.
Siatkę ES oraz przyłożone obciążenie zaprezentowano na rys. 5.3.

Rys. 5.3. Dyskretyzacja modelu oraz lokalizacja i kierunek wzbudzenia fali w złączu płyt
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Wynikiem istotnym pod kątem przeprowadzonych później badań doświadczalnych były
mapy prędkości drgań wywołanych wzbudzeniem w postaci paczki falowej, a dokładniej ich
składowa normalna do powierzchni płyty (zgodnie z rys. 5.3 jest to składowa y). Dodatkowo,
zapisywano wartości wspomnianej składowej w wybranych punktach, odpowiadających
wykonanym później badaniom eksperymentalnym. Punkty rozłożone są w osi próbki regularnie
w rozstawie 15 mm na długości 120 mm na powierzchni górnej płyty w obrębie zakładki oraz
60 mm za nią (rys. 5.4). Numeracja punktów została przyjęta niezależnie od pomiarów
doświadczalnych jednak odpowiednie punkty są zlokalizowane w tych samych miejscach,
tj. 1-4193, 2-3673, 3-3153, 4-2633, 5-2113, 6-1593, 7-1074, 8-553, 9-33 (por. rys. 5.9).

Rys. 5.4. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych w modelu numerycznym

5.3. Badania eksperymentalne
Na potrzeby pomiarów doświadczalnych przygotowano po jednej próbce typu A i B.
Modele fizyczne zostały wykonane 25 kwietnia 2017 roku zgodnie z założoną geometrią, według
rys. 5.1. Powierzchnie łączone płytek poddano obróbce mechanicznej polegającej na przetarciu
papierem ściernym o ziarnistości P120. Następnie, bezpośrednio przed nałożeniem kleju
dokonano odtłuszczenia powierzchni zakładki przy zastosowaniu środka odtłuszczającego
Loctite SF 70-63, postępując zgodnie z instrukcją producenta. Uszkodzenie spoiny B
zasymulowano pominięciem kleju na określonej części powierzchni zakładki, które uzyskano
poprzez przyklejenie do każdej z płytek paska taśmy teflonowej o szerokości 40 mm i grubości
0,1 mm. Klej (Loctite Hysol® 9461) nakładano za pomocą pistoletu ręcznego Loctite 96001 oraz
specjalnych dysz Teroson ET 6700, dzięki czemu zapewnione zostało zmieszanie składników
(żywicy i utwardzacza) w prawidłowej proporcji (1:1). Fotografię przykładowej przygotowanej
próbki A zaprezentowano na rys. 5.5.

Rys. 5.5. Model fizyczny połączenia płyt stalowych po sklejeniu (próbka A)
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eksperymentalne

przygotowanych

połączeń

klejonych

płyt

stalowych

przeprowadzono 27 kwietnia 2017 roku. Stanowisko pomiarowe do badań zaprezentowano na
rys. 5.6. Fale ultradźwiękowe były uzyskiwane za pomocą generatora funkcyjnego Tektronix
AFG 3022 przy zastosowaniu wzmacniacza wysokonapięciowego EC Electronics PPA 2000.
Jako wzbudzenie przyjęto paczkę falową w postaci pięciu okresów funkcji sinus o częstotliwości
200 kHz, zmodulowaną oknem Hanninga. Na rys. 5.7 pokazano sygnał referencyjny oraz
wykonaną na jego podstawie szybką transformatę Fouriera (FFT – fast Fourier transform).
Pomiarów propagacji fali dokonano za pomocą głowicy skanującej wibrometru laserowego
Polytec PSV-3D-400-M [45].

Rys. 5.6. Aparatura pomiarowa do skanowania połączeń płyt stalowych [45]

Rys. 5.7. Paczka falowa jako wzbudzenie fali w próbkach wykonanych z płyt stalowych
a) sygnał w dziedzinie czasu, b) sygnał w dziedzinie częstotliwości

Antysymetryczna fala Lamba została wzbudzona przy użyciu zamocowanego do próbki
piezoaktuatora płytkowego Noliac NAC2024 o wymiarach 3x3x2 mm. Czujnik zlokalizowano
w osi próbki w punkcie oddalonym o 20 mm od krawędzi złącza (rys. 5.8). Pomiaru prędkości
drgań, a dokładniej jej składowej normalnej do powierzchni płyty dokonano w 4225 punktach.
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Miejsca odczytu zostały rozmieszczone regularnie w siatce kwadratowej 65x65 na obszarze
obejmującym całą szerokość próbki, tj. 120 mm i długość równą tyleż samo, począwszy od
pierwszej krawędzi złącza (60 mm zakładki i 60 mm za złączem), jak oznaczono na rys. 5.9.
Numeracja punktów rozpoczyna się od górnej lewej krawędzi obszaru skanowania i narasta
w kierunku dolnym oraz w prawo, co oznaczono w powiększeniu na szczególe.

Rys. 5.8. Widok próbki typu A podczas skanowania [45]

Rys. 5.9. Siatka punktów pomiarowych w badaniach eksperymentalnych

Celem

obróbki

zarejestrowanych sygnałów

było

sporządzenie

(z oczekiwaną

rozdzielczością) map prędkości drgań, ukazujących charakter propagacji fali w rzeczywistym
złączu. Aby uzyskać wiarygodne wyniki należało zredukować opóźnienie występujące w paczce
wejściowej (0,015 ms), wobec czego usunięto początkowe wyrazy wszystkich sygnałów
zarejestrowanych przez głowicę skanującą wibrometru. Dla przykładu wyeksportowano także
kilka przebiegów czasowych fali w wybranych punktach.
5.4. Dyskusja wyników
5.4.1. Wyniki analiz numerycznych
Rezultaty obliczeń numerycznych zaprezentowano w postaci map prędkości drgań na
kierunku prostopadłym do powierzchni płyty w wybranych chwilach czasowych (próbki A-H) oraz
kilku reprezentatywnych przebiegów czasowych fali w wybranych punktach (A). Wyeksportowane
mapy pokazują fragmenty próbek w widoku z góry w obrębie złącza klejonego i zlokalizowanego
ponad nim punktu wzbudzenia (zgodnie z rys. 5.3 jest to rzut na płaszczyznę x-z). Rys. 5.10
dotyczy próbki nieuszkodzonej (A). Pierwsza wybrana chwila czasowa (rys. 5.10a) pokazuje
moment, w którym fala zaczyna propagować przez złącze. Zauważalne jest pewne przesunięcie
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jej czoła na krawędzi zakładki, świadczące o zmianie charakteru propagacji fali, która przechodzi
z ośrodka jednorodnego (płyta, single-layer) do warstwowego (złącze, multi-layer). Podobny efekt
jest widoczny również na pozostałych mapach. Na rys. 5.10b wyraźnie zauważalne jest odbicie
fali od pierwszej krawędzi złącza – tworzy się nowe czoło fali, które podąża ku górze za falą
wzbudzoną. Postęp jego propagacji można zauważyć także w pozostałych chwilach czasowych.

Rys. 5.10. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka A)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms

Rysunek 5.10c ukazuje najlepiej specyficzny charakter propagacji fali w złączu, ponieważ
dochodzi do separacji modów, co objawia się występowaniem dwóch rozdzielonych czół fali.
Odnosząc się do krzywych dyspersji dla trójwarstwowego ośrodka reprezentującego złącze
(rys. 2.5) zauważono, że przy analizowanej częstotliwości 200 kHz powinny wystąpić mody A0
i S0, przy czym z większą prędkością rozchodzi się mod antysymetryczny. Ponieważ
w przypadku płyty jednorodnej (rys. 2.2) jest odwrotnie (mod S0 propaguje szybciej), można
mówić o zjawisku konwersji modów (zamiany). Potwierdzeniem tej obserwacji jest przekrój
podłużny przez próbkę w jej osi w analizowanej chwili czasowej (0,036 ms) ukazujący deformację
złącza (rys. 5.11). Wyraźnie widoczny jest mod A0, który propaguje znacznie szybciej. Mod S0
jest nieco zniekształcony, czego przyczyną może być fakt, iż fala nadal „przechodzi” do złącza,
wyraźnie jednak deformacja układa się symetrycznie względem linii środkowej próbki.

Rys. 5.11. Deformacja w przekroju osiowym próbki A (chwila 0,036 ms)

W kolejnej chwili czasowej (rys. 5.10d) fala trafia na przeciwległą krawędź złącza,
częściowo propagując dalej w pojedynczej płytce, a częściowo ulegając odbiciu. Jest to wyraźniej
widoczne na rys. 5.10e, tutaj jednak warto zauważyć, że odbity mod A0 nakłada się
z propagującym wolniej modem S0. Dodatkowo, widoczne stają się także odbicia od krawędzi
bocznych, co skutkuje trudnościami w dalszej analizie zjawiska.
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Rys. 5.12. Sygnały prędkości na kierunku normalnym w punktach osiowych (próbka A)
a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3, d) punkt 4, e) punkt 5, f) punkt 6, g) punkt 7, h) punkt 8, i) punkt 9

Dla próbki A przeanalizowano także przykładowe przebiegi czasowe fali (rys. 5.12),
zarejestrowane w punktach rozmieszczonych w osi próbki na długości zakładki oraz 60 mm za nią,
zgodnie z rys. 5.4. Ze względu na wielokrotne odbicia występujące w złączu interpretacja
sygnałów nie jest łatwa, a wnioski można wysnuć jedynie na podstawie początków przebiegu
sygnałów. W punkcie 1 (rys. 5.4a) pierwsza paczka reprezentuje mod antysymetryczny, który
zaczyna propagować w złączu. W kolejnych sygnałach rozmieszczonych na długości zakładki
(rys. 5.4b-e) można zaobserwować odrębne paczki falowe dla modu A0 (zielona) i S0 (czerwona)
świadczące o separacji modów. Widać, że mod symetryczny propaguje znacznie wolniej,
w każdym kolejnym sygnale odstęp pomiędzy paczkami rośnie. Na podstawie znajomości czasu,
jaki mija pomiędzy zarejestrowaniem tej samej paczki falowej w kolejnych punktach oraz
odległości punktów wyznaczono prędkości grupowe paczki dla obydwu modów, uzyskując dla
modu A0 wartość 2954 m/s natomiast dla S0 – 1237 m/s. Odwołując się do krzywych dyspersji
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(rys. 2.5) zaobserwowano dobrą zgodność dla modu A0 (ok. 3000 m/s), natomiast istotną
rozbieżność dla modu S0 (ok. 900 m/s). Może ona wynikać z faktu, iż przy częstotliwości 200 kHz
występuje „ekstremum” krzywej dyspersji, a jakiekolwiek niedokładności odwzorowania modelu
powodują przesunięcie się wykresu w prawo lub w lewo, co może generować różnice tego rzędu.
Analizując przebiegi w sygnałach występujących za złączem (rys. 5.4f-i) zauważono znaczne
osłabienie objawiające się spadkiem amplitudy paczek falowych, co wynika z faktu, iż tylko część
fali przechodzi do ośrodka jednowarstwowego, a część ulega odbiciu (co zaobserwowano także
na mapach, rys. 5.10). W przypadku modu A0 prędkość propagacji praktycznie nie uległa zmianie
(2971 m/s), co jest zgodne z krzywą dyspersji płyty jednorodnej (rys. 2.2). W przypadku modu S0
prędkość znacznie wzrosła do wartości 5449 m/s, co również znajduje potwierdzenie w krzywych
dyspersji (ok. 5400 m/s).
Dla próbek z uszkodzeniami (B-H) zbadano wpływ wymodelowanego defektu na kształt
map prędkości drgań. Do analizy przyjęto te same chwile czasowe, dla których mapy rozpatrzono
w przypadku próbki nieuszkodzonej (A). Uszkodzenia w postaci braku kleju na paskach wzdłuż
kierunku propagacji fali (próbki B i C) objawiają się od chwili, gdy fala zaczyna propagować
w złączu (rys. 5.13a oraz rys. 5.14a). Czoło fali nie jest tak regularne, jak w przypadku próbki bez
uszkodzenia, ulega zaburzeniu, ponieważ fala może wniknąć do złącza tylko tam, gdzie płyty są
zespolone za pomocą kleju. Kolejne chwile czasowe pokazują wyraźnie kształt defektu, co wynika
z faktu, iż uszkodzone złącze klejone nie jest typowym ośrodkiem trójwarstwowym. Fala inaczej
propaguje w miejscach, gdzie jest klej, a inaczej w miejscach, gdzie go pominięto (wtedy lokalnie
złącze jest ośrodkiem jednowarstwowym). Efekt ten jest także przyczyną wielokrotnych odbić fali
od wszelkich krawędzi, co znacznie utrudnia a nawet uniemożliwia interpretację przebiegów
czasowych fali w wybranych punktach. Oprócz różnej geometrii uszkodzenia, która rysuje się na
mapach w obrębie zakładki, pomiędzy sygnałami dla próbek B i C występuje różnica w obszarze
przez połączeniem. Inny kształt krawędzi złącza sprawia, że w przypadku próbki C można
zaobserwować wyraźne odbicie od zakładki (rys. 5.14b-e), podczas gdy efekt ten nie jest
obserwowalny (nie na tyle wyraźnie) dla próbki B (rys. 5.13b-e).

Rys. 5.13. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka B)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms
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Rys. 5.14. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka C)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms

Dla połączenia typu D (z uszkodzeniem w poprzek osi próbki) w początkowej fazie
propagacji fali przez złącze (rys. 5.15a) mapy są niemal identyczne z uzyskanymi dla próbki A.
W drugiej analizowanej chwili czasowej (rys. 5.15b) pojawia się subtelna różnica w kształcie czoła
fali, wynikająca z faktu, iż na środku zakładki fala propaguje jak w ośrodku jednowarstwowym,
co skutkuje odbiciem od krawędzi spoiny wewnątrz złącza. Niewielkie rozbieżności pojawiają się
także w dalszych sygnałach, jednak nadal nie są one wyraźne, a dla niewprawnego oka – niemal
niezauważalne. Na tej podstawie można stwierdzić, że przyjęta metoda pomiarów pozwala
wykryć uszkodzenia, jeżeli mają one przebieg wzdłuż kierunku propagacji fali (jak próbki B i C).
W przypadku próbki D odbicia od krawędzi spoiny, które umożliwiłyby identyfikację defektu są
stosunkowo niewielkie w porównaniu z falą propagującą dalej w złączu, wobec czego uszkodzeń
o kierunku w poprzek nie sposób jednoznacznie wykryć.

Rys. 5.15. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka D)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms

Celem weryfikacji postawionej hipotezy analizie poddano rozwiązanie kompromisowe
(E), tj. ze spoiną o uszkodzeniu ukośnym. Ponieważ jest to defekt niesymetryczny, zaburzenie
czoła fali jest widoczne jako jednostronne osłabienie i to od razu, gdy zaczyna ona propagować
w złączu (rys. 5.16a). Wynika to z faktu, iż nie zdąża ona docierać w miejsca, gdzie pomiędzy
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dolną a górną płytką nie ma bezpośredniego kontaktu, który zapewnia klej. Kolejne mapy
(rys. 5.16b-e) potwierdzają wystąpienie defektu o przebiegu ukośnym. Można na tej podstawie
stwierdzić, iż zasadniczy wpływ na możliwość wykrycia uszkodzenia na kształt pierwszej
krawędzi zakładki, przez którą fala trafia do złącza.

Rys. 5.16. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka E)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms

Aby sprawdzić, czy istnieje możliwość wykrycia uszkodzenia wewnętrznego spoiny
przeanalizowano mapy dla próbek F, G i H. We wszystkich trzech przypadkach defekt miał postać
pustki otoczonej ze wszystkich stron klejem. Mapy dla próbki F (rys. 5.17) wskazują wyraźnie na
występowanie zaburzeń geometrii spoiny o przebiegu symetrycznym (ze względu na symetrię
map). Można zauważyć duże podobieństwo w stosunku do złącza A w obrębie osi próbki oraz
rozbieżności w bocznych strefach złącza. Wobec tego należy przyjąć, że uszkodzenia występują
z obu stron zakładki, jednak ich kształt nie może być określony na podstawie analizy map.

Rys. 5.17. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka F)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku próbek G i H. Porównanie uzyskanych dla
nich map (rys. 5.18 i rys. 5.19) z wynikami dla połączenia nieuszkodzonego (A) wskazuje na
znaczące różnice w osi próbki oraz ich brak blisko krawędzi bocznych złącza. Sugeruje to
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stwierdzenie, iż w obydwu przypadkach defekt występuje w środku złącza i jest on symetryczny
(podobnie, jak dla próbki F mapy są symetryczne). Świadczą o tym bardzo wyraźne odbicia
widoczne przede wszystkim w chwilach czasowych 0,036 ms i 0,048 ms (rys. 5.18b-e i rys. 5.19b-e).
Różnice pojawiają się także pomiędzy sygnałami dla obydwu defektów. W przypadku próbki G
odbicie w ostatniej analizowanej chwili czasowej (rys. 5.18e) wygląda jak dla typowej krawędzi
prostej (czoła niemal proste o równej szerokości), co pozwala sądzić, że defekt ma krawędź
prostoliniową (tutaj jest to prostokąt). Inaczej jest w przypadku defektu typu H (rys. 5.19e), gdzie
czoła fali odbitej od uszkodzenia mają różne szerokości i są bardziej ugięte, wobec czego można
wywnioskować, że defekt posiada obrys krzywoliniowy, co w tym wypadku jest prawdą, gdyż
mamy do czynienia z kołem.

Rys. 5.18. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka G)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms

Rys. 5.19. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka H)
a) 0,022 ms, b) 0,030 ms, c) 0,036 ms, d) 0,044 ms, e) 0,048 ms

Na podstawie wszystkich powyższych wniosków można stwierdzić, iż jednoznacznie
wykrywalne są defekty, które można zauważyć w przekroju poprzecznym próbki (bez względu na
fakt, czy występują na całej długości zakładki, czy tylko na jej części). Możliwe jest też określenie,
czy uszkodzenie pojawia się na długości spoiny (B, C, E) czy na jej wybranym obszarze (F, G, H).
Niełatwo natomiast wykryć defekty, które nie są widoczne w przekroju poprzecznym (E).
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5.4.2. Wyniki badań doświadczalnych
Jako wynik pomiarów eksperymentalnych [45] zaprezentowano mapy prędkości drgań na
kierunku prostopadłym do próbki przygotowane na podstawie sygnałów zarejestrowanych
w punktach pomiarowych zgodnie ze schematem zawartym na rys. 5.9. Rysunek 5.20
przedstawia przykładowe mapy uzyskane w wybranych chwilach czasowych dla próbki A
(nieuszkodzonej). Pierwsze trzy z nich (rys. 5.20a-c) ukazują postępującą propagację fali
w złączu, gdy przechodzi ona z ośrodka jednowarstwowego (płyty) do trójwarstwowego (złącza
klejonego). Trzy kolejne mapy (rys. 5.20d-f) ukazują zjawisko odwrotne, tj. przejście ze złącza do
płyty jednorodnej (na drugiej krawędzi). Można dostrzec, iż tylko część fali przechodzi dalej
(amplitudy za złączem są mniejsze), a część zostaje odbita. Miejsce odbicia wyznacza koniec
zakładki i jest wyraźnie zauważalne na ostatnich trzech mapach (rys. 5.20g-i) w postaci linii na
szerokości ok. 60 mm. W chwili czasowej 0,04 ms można dostrzec separację modów, choć
rozdzielenie czół nie jest widoczne tak wyraźnie jak w rezultatach analizy numerycznej. Poza
pierwszymi trzema mapami pojawiają się również odbicia od krawędzi bocznych, których efektem
jest znaczne zaburzenie sygnału.

Rys. 5.20. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka A)
a) 0,020 ms, b) 0,025 ms, c) 0,030 ms, d) 0,040 ms, e) 0,042 ms, f) 0,045 ms, g) 0,050 ms,
h) 0,054 ms, i) 0,057 ms
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Rysunek 5.21 przedstawia mapy prędkości dla próbki B opracowane w tych samych
chwilach czasowych, co dla próbki A. Widać znaczną różnicę w kształcie czoła fali w stosunku do
próbki nieuszkodzonej – zaburzenie propaguje w dwóch strefach, tj. w miejscach, gdzie spoina
klejowa zapewnia kontakt pomiędzy dolną a górną płytką. Warto zaznaczyć, że mapy nie są
symetryczne, co może wynikać przede wszystkim z niedokładności na etapie wykonania próbek.
Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że klej napłynął na taśmę teflonową podczas łączenia
elementów, najwyraźniej jedynie z jednej strony (umożliwiając propagację fali szerszym
„korytarzem” w dolnej części). Innym powodem asymetrii może być niedokładne dociśnięcie
łączonych płytek w strefie górnej zakładki (tam, gdzie sygnał jest słabszy). Ze względu na bardziej
złożony charakter propagacji fali i wielokrotne odbicia od krawędzi bocznych próbki oraz krawędzi
spoiny koniec zakładki nie jest tak wyraźnie zaznaczony, jak w przypadku próbki nieuszkodzonej,
ale nadal widoczny (szczególnie na trzech ostatnich mapach). Brak porządku w sygnale wynikać
może z nieidealnej geometrii złącza – nie ma możliwości dokładnego ukształtowania krawędzi
spoiny (tak, jak to jest w przypadku obliczeń numerycznych).

Rys. 5.21. Mapy prędkości w wybranych chwilach czasowych (próbka B)
a) 0,020 ms, b) 0,025 ms, c) 0,030 ms, d) 0,040 ms, e) 0,042 ms, f) 0,045 ms, g) 0,050 ms,
h) 0,054 ms, i) 0,057 ms
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5.4.3. Porównanie
Celem porównania wyników analiz eksperymentalnych i numerycznych zestawiono ze
sobą przykładowe mapy dla próbek A i B w dwóch wybranych chwilach czasowych (gdy fala
przechodzi z płyty dolnej do połączenia oraz gdy przenika ze złącza do płyty górnej). Analiza
porównawcza pozwala na zweryfikowanie poprawności przygotowania modeli numerycznych
oraz fizycznych. Mapy dla próbki A w chwili 0,03 ms pokazano na rys. 5.22 a dla 0,0495 ms na
rys. 5.23. Widać bardzo dobrą zgodność obydwu sygnałów, zarówno w zakresie kształtu czół fali,
jak i znaku sygnałów. Można więc stwierdzić poprawność przygotowania modeli fizycznych
i numerycznych. Drobne różnice w mapach, występujące na prawej krawędzi zakładki mogą
wynikać z faktu, iż w modelu numerycznym wartości mierzone są dokładnie na tej linii, natomiast
podczas eksperymentu konieczne było odsunięcie punktów pomiarowych (o ok. 2 mm).
Zauważyć można, iż dużo większe podobieństwo sygnałów występuje we wczesnej fazie
propagacji fali przez złącze (chwila 0,03 ms), kiedy obserwowane jest pojedyncze zaburzenie.
Dla drugiej chwili czasowej widoczne są odbicia od krawędzi zakładki, których charakter jest
uzależniony od geometrii (a ta nie jest idealna), wobec czego rozbieżność jest większa.

Rys. 5.22. Mapy prędkości w chwili 0,0300 ms (próbka A)
a) sygnał eksperymentalny, b) sygnał numeryczny

Rys. 5.23. Mapy prędkości w chwili 0,0495 ms (próbka A)
a) sygnał eksperymentalny, b) sygnał numeryczny
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Mapy dla próbki B w odpowiadających chwilach czasowych przedstawiono na rys. 5.24
oraz na rys. 5.25. Ich analiza prowadzi do podobnych wniosków, jak dla próbki nieuszkodzonej
(niewielka rozbieżność wyników na pierwszej krawędzi zakładki, większa zgodność w przypadku
map dla wcześniejszej chwili czasowej). Należy jednak zauważyć asymetrię map uzyskanych
z eksperymentu, o czym wspomniano w poprzednim podpunkcie. Wyraźnie widać, iż większa
zgodność występuje w dolnej części złącza (tam, gdzie sygnał jest wyraźniejszy). Większe
rozbieżności można zaobserwować w górnej strefie zakładki, wobec czego asymetria wynika
z niedokładnego sklejenia elementów. Stwierdzono więc poprawność przygotowania modeli
numerycznych oraz zauważalną niedokładność w wykonaniu modeli fizycznych.

Rys. 5.24. Mapy prędkości w chwili 0,0300 ms (próbka B)
a) sygnał eksperymentalny, b) sygnał numeryczny

Rys. 5.25. Mapy prędkości w chwili 0,0495 ms (próbka B)
a) sygnał eksperymentalny, b) sygnał numeryczny

Na rys. 5.26 zaprezentowano porównanie sygnałów prędkości na kierunku prostopadłym
do płyty w wybranych punktach zlokalizowanych w osi próbki A. Sygnały eksperymentalne
przedstawiono jako pełne przebiegi fali natomiast wartości numeryczne ukazano w formie
obwiedni (uzyskanej z transformaty Hilberta). Zaobserwowano podobieństwo sygnałów tylko
w początkowej fazie propagacji fali – zgodność występuje jedynie w zakresie pierwszych paczek
falowych. Najlepszą zbieżność uzyskano dla pierwszego sygnału (na pierwszej krawędzi
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zakładki). Pierwsze paczki pokrywają się niemal idealnie, ponieważ jest to miejsce, gdzie fala
dociera zanim zacznie propagować w ośrodku trójwarstwowym. Z każdym kolejnym sygnałem
rozbieżności są coraz większe i mają przede wszystkim charakter ilościowy (występują różnice
w amplitudach), pod względem jakościowym sygnały są podobne. Przyczyną może być
niedokładne odzwierciedlenie połączenia w modelu numerycznym. W obliczeniach zakłada się
idealny kontakt pomiędzy spoiną klejową a elementami łączonymi, a jak wiadomo,
w rzeczywistości taki nie jest i zależy od wielu czynników (o czym wspomniano w rozdziale 1).

Rys. 5.26. Sygnały prędkości na kierunku normalnym w punktach osiowych (próbka A)
a) 4193 (1), b) 3673 (2), c) 3153 (3), d) 2633 (4), e) 2113 (5), f) 1593 (6), g) 1073 (7), h) 553 (8), i) 33 (9)

Equation Section (Next)
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
W pracy przeanalizowano zjawisko propagacji fal prowadzonych w połączeniach
klejonych elementów konstrukcji metalowych. W części wstępnej, celem zapoznania
z problemem opisano dotychczasowe osiągnięcia metody fal prowadzonych jako narzędzia
diagnostyki nieniszczącej, wspominając także o innych metodach. Podano również krótką
charakterystykę połączeń klejonych z uwzględnieniem aspektu historycznego i współczesnych
zastosowań. Przegląd literatury związanej z tematem pokazuje, że zagadnienie nie jest jeszcze
w pełni poznane i stwarza pole do dalszych studiów.
W drugiej części przywołano przykładowe metody wyznaczania krzywych dyspersji fali.
Dla prostych elementów strukturalnych (płyta jednorodna, pręt) oraz ośrodków warstwowych
(połączenia klejone zakładkowe płyt) wykonano własne obliczenia. W tym celu zastosowano
podejście SAFE, zaimplementowane w niekomercyjnym programie GUIGUW v0.1. Rezultaty
obliczeń pozwoliły na stwierdzenie, iż propagacja fal prowadzonych w ośrodkach warstwowych
wiąże się ze zmianą prędkości rozchodzenia się fali i liczby modów.
W kolejnej części dokonano przeglądu możliwości modelowania połączeń klejonych
w obliczeniach z zastosowaniem metody elementów skończonych, charakteryzując podejście
przyjęte w pracy. Opisano także możliwości symulacji propagacji fal prowadzonych w środowisku
Abaqus/Explicit z uwzględnieniem najważniejszych aspektów dotyczących budowy modeli.
Stwierdzono, że sposób modelowania może mieć istotny wpływ na wyniki, a stopień uproszczenia
modelu zależy od celu badań.
Punktem wyjścia do bardziej złożonych analiz były badania przeprowadzone na
połączeniach klejonych prętów stalowych o nieskomplikowanej konstrukcji. Zastosowano
podejście numeryczne i eksperymentalne. W połączeniu czołowym prętów propagacja fali wiąże
się z jednoczesnym przejściem i odbiciem od złącza poszczególnych modów symetrycznych
i antysymetrycznych. Natomiast w połączeniu zakładkowym zaobserwowano zjawisko konwersji
modów i wielomodowy charakter propagacji fali.
Głównym elementem pracy była analiza złączy klejonych elementów płytowych,
w których propagują fale Lamba. Przenalizowano numerycznie połączenie nieuszkodzone oraz
siedem typów defektów. Wymodelowano wady punktowe oraz pasmowe (równoległe,
prostopadłe i ukośne do osi podłużnej próbki). Zaobserwowano zmianę kształtu propagującej fali
w zależności od typu defektu. Stwierdzono, że fale Lamba umożliwiają efektywne wykrycie
uszkodzeń pasmowych usytuowanych prostopadle i ukośnie do czoła fali. Identyfikacja defektu
równoległego była utrudniona. Możliwe okazało się również rozróżnienie kształtu (prostokąt, koło)
wad wewnętrznych o charakterze punktowym. Weryfikację eksperymentalną przeprowadzono dla
jednego typu uszkodzenia. Otrzymane wyniki doświadczalne były zgodne z numerycznymi.
Metoda fal prowadzonych stwarza ogromne możliwości w zakresie diagnostyki
technicznej konstrukcji inżynierskich. W pracy wykazano efektywność zastosowania fal Lamba
do detekcji uszkodzeń połączeń klejonych płyt. Przeprowadzone analizy są punktem wyjścia do
prowadzenia dalszych badań ukierunkowanych na opracowanie metody diagnostyki złączy
klejonych.
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