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Wyznaczenie w sposób nieniszczący, szybki i tani sta-
nu naprężeń własnych w konstrukcjach stalowych to zadanie 
o dużym znaczeniu dla diagnostyki pracy wielu urządzeń tech-
nicznych, szczególnie wysokociśnieniowych (przewody pary 
w energetyce) czy podlegających dużym obciążeniom (zbiorni-
ki, dźwigary). Stan naprężeń w warstwie przypowierzchniowej 
a w szczególności wartości i kierunki składowych głównych σ1 
i σ2 można już skutecznie wyznaczać na elementach krajowych 
konstrukcji stosując np. metodę Mathara czy też metodę dyfrak-
cji promieni rentgenowskich [1]. Uzyskane tymi metodami infor-
macje o stanie naprężeń dotyczą otoczenia wybranego ‘punktu’ 
(koło o średnicy rzędu mm). Należy podkreślić, że obie metody 
są relatywnie czasochłonne i nie są przydatne dla wyznaczenia 
map rozkładu przestrzennego owych naprężeń. Przez rozkład 
przestrzenny naprężeń własnych rozumiemy macierz danych 
zawierającą wartości składowych głównych naprężeń oraz kie-
runek działania składowej σ1 w szeregu punktach należących do 
wybranego obszaru badania. Zasadne jest zatem poszukiwanie 
metody, która umożliwiłaby poznanie takiego rozkładu naprężeń 
poprzez wykonanie w sposób nieniszczący pomiarów wybranej 
wielkości fizycznej w wielu punktach i to w relatywnie krótkim 
czasie. Szczególnie predysponowana do takiego badania jest 
metoda wykorzystująca efekt Barkhausena (EB). W przypadku 
użycia typowej sondy EB, która zawiera jeden elektromagnes 
jarzmowy i cewkę detekcyjną, sygnał napięciowy EB jest indu-
kowany na skutek zmian w czasie natężenia namagnesowania 
badanego materiału. Pomiar natężenia EB trwa około kilkunastu 
sekund i dostarcza informacji o poziomie odkształceń w kierunku 
zgodnym z kierunkiem magnesowania (ustalanym przez elektro-
magnes sondy) [2]. Jednak kluczowe znaczenie dla wyznaczenia 
stanu naprężeń w danym punkcie jest poznanie rozkładu kąto-

wego natężenia EB. Wyznaczenie rozkładów kątowych natęże-
nia EB za pomocą typowej sondy wymaga oczywiście powta-
rzania pomiaru dla kolejno zmienianych kierunków przyłożenia 
sondy. Optymalnym sposobem na pomiar owego rozkładu ką-
towego natężenia EB jest zastosowanie sondy, która w sposób 
automatyczny magnesuje materiał w różnych kierunkach. Znane 
są warianty czterobiegunowych sond EB, w których stosuje się 
dwa skrzyżowane elektromagnesy jarzmowe [3,4,5], przy czym 
cewki dwóch elektromagnesów zasilane są prądami przemien-
nymi przesuniętymi w fazie o 90o. Można sądzić, że taka sonda 
generuje „wirujące” wewnątrz materiału namagnesowanie, ale 
o stałym w czasie natężeniu. W cewce detekcyjnej indukowane 
jest zatem napięcie sygnału EB, które wynika ze zmiany kierun-
ku tego namagnesowania. Taki sposób wzbudzania sygnału EB 
wyraźnie różni się od pomiaru realizowanego za pomocą sondy 
z jednym rdzeniem. Istotnie odmienny sposób zmiany natężenia 
pola wewnątrz materiału umożliwia właśnie opracowana sonda, 
która generuje namagnesowanie zmienne w czasie dla skokowo 
zmienianych kierunków magnesowania. Niniejszy artykuł ma na 
celu poinformowanie Czytelnika w sposób możliwie wyczerpują-
cy o właściwościach opracowanej nowatorskiej metody genera-
cji zmiennego co do kierunku i natężenia namagnesowania oraz 
o sposobie wykorzystania wyników pomiarów uzyskanych przy 
użyciu takiej sondy do badania stanu naprężeń w materiałach 
anizotropowych. 

W publikacji [6] przedstawiono ogólne informacje o tej me-
todzie oraz podano przykładowe wyniki badań doczołowych 
złącz spawanych a w szczególności pokazano mapy rozkładów 
przestrzennych składowych naprężeń wyznaczonych w kierunku 
równoległym (σx ) oraz prostopadłym (σy ) do osi spoiny. Teraz po-
dane zostaną szczegóły konstrukcji sondy pomiarowej oraz zo-
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staną opisane kroki procedury prowadzące do wyliczenia z roz-
kładów kątowych natężenia EB rozkładu kątowego odkształceń ε 
oraz składowych głównych naprężeń σ1 i σ2. Obiektem badanym 
jest złącze doczołowe ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
S460M. Należy podkreślić, że blachy z tej stali charakteryzują 
się wyraźną anizotropią natężenia EB względem kierunku ich 
walcowania. Anizotropia ta musi być uwzględniania w procesie 
przeliczania rozkładu kątowego sygnału EB na rozkład kątowy 
odkształceń. Część opisanych tu wyników badań była uzyskana 
podczas realizacji projektu NCBiR nr PBS1/A9/14/2012 [7].

Budowa sondy oraz pomiar EB

Schemat budowy wewnętrznej sondy EB pokazano na ry-
sunku 1. Rdzeń ferrytowy (1) wzmacnia pole elektromagnetyczne 
generowane podczas skoków granic domenowych (efekt Bar-
khausena). Zwiększa to poziom indukowanego w cewce detekcyj-
nej (2) sygnału napięciowego Uo, zwanego dalej sygnałem napię-
ciowym EB. Magnesowanie badanego materiału realizowane jest 
za pomocą dwóch elektromagnesów. Na rysunku 1 widoczne są 
dwa rdzenie (3) typu „C” oraz cztery cewki magnesujące (4). 

Uchwyt mocujący rdzenie zapewnia, dzięki sprężynom (5), 
niezależne przemieszczanie jednego elektromagnesu względem 
drugiego w kierunku prostopadłym do badanej powierzchni. Tak-
że rdzeń ferrytowy może się przesuwać osiowo względem cewki 
detekcyjnej. Taka konstrukcja sondy umożliwia wykonywanie po-
miarów EB na zakrzywionych powierzchniach, np. rur i zbiorników. 

Sonda EB współpracuje z układem elektronicznym urzą-
dzenia pomiarowego o nazwie MEB 2D. Pracą urządzenia steru-
je program pracujący w środowisku LabVIEW. Układ ten zawiera 
generatory prądu magnesującego (przebieg trójkątny), wzmac-
niacz napięcia Uo z filtrami pasmowo-przepustowymi i kartę po-
miarową (16 bitów). Amplitudy prądów magnesujących (Ix i Iy) 
ustalane są tak, aby wypadkowe namagnesowanie zmieniało 
maksymalnie swe natężenie pod zadanym kątem ϕ względem 
osi głównej elektromagnesu nieruchomego (ϕ = 0). Na rysunku 2 
przedstawiono przykładowo wynik pomiaru sondą Halla rozkła-
du kątowego natężenia pola magnetycznego miedzy biegunami 
sondy dla jednego okresu magnesowania przy stosunku amplitud 
prądów magnesujących Ix : Iy = 1 : 2. Można wykazać, że maksy-
malne zmiany natężenia pola magnetycznego następują pod ką-
tem około ϕ = 63o i jest to wynik zgodny z oczekiwanym, danym 
przez funkcję ϕ = arctan(Iy/Ix). Dany poziom amplitud obu prą-
dów jest utrzymywany przez czas równy kilku okresom magne-
sowania i w tym czasie rejestrowany jest sygnał napięciowy Uo. 
Chwilowa wartość skuteczna z tego napięcia jest pierwotną mia-
rą natężenia EB – oznaczaną dalej jako napięcie obwiedni Ub(t). 
Z obwiedni zmierzonych dla danego kąta ϕ wyliczane są całki dla 
jednego okresu magnesowania – Int Ub. Całki te są traktowane 
jako syntetyczna miara natężenia EB dla kąta ϕ. Wykresy polar-
ne Int Ub(ϕ) są bazowym źródłem informacji o właściwościach 
anizotropowych oraz o stanie naprężeń. Należy zaznaczyć, że 
czas pomiaru jednej zależności kątowej jest relatywnie bardzo 
krótki: dla skoku Δϕ = 10o wynosi on około 30 s. Rezultatem jed-
nego cyklu pomiarowego są zarejestrowane rozkłady Int Ub(ϕ) 
oraz wartości maksymalne Ub(ϕ), a także obwiednie Ub(t) dla 
wybranych 10 kątów ϕ. 

Materiał badany

Badania wykonano dla stali o podwyższonej wytrzymało-
ści S460M i o wyraźnej anizotropii magnetycznej. Natężenie EB 
mierzone na powierzchni blach z tej stali w kierunku walcowania 
jest około dwa razy większe od natężenia zmierzonego w kierun-
ku prostopadłym. Taka właściwość może być skojarzona z tym, 
że ziarna tej stali w stanie dostawy są wydłużone przy czym ich 
oś główna zgodna jest z kierunkiem walcowania [6,7]. Wydłużo-
ne ziarna z powodu efektu demagnetyzacji lepiej magnesują się 
w kierunku osi głównej [2]. Blachy w stanie dostawy miały grubość 
H = 15 mm. Kalibrację zależności natężenia EB od stanu odkształ-
cenia dla tak zwanego płaskiego stanu naprężeń wykonano dla 
próbek w kształcie krzyża o grubości h = 6 mm. Ramiona krzy-
ża miały szerokość S = 50 mm i długość całkowitą D = 200 mm. 
Stan naprężenia badano na powierzchni blach zespawanych do-
czołowo półautomatyczną metodą MAG. Blachy miały wymiary: 
długość L = 500 mm i szerokość W = 150 mm. Zastosowano uko-
sowanie typu X i spawanie obustronne wielościegowe. 

Procedura kalibracji

Procedura kalibracji ma na celu wyznaczenie zależności 
natężenia EB od poziomu odkształceń dla dwuosiowego stanu 
naprężenia dla próbek w kształcie krzyża [2]. Stan odkształce-
nia w centralnej części krzyża (kontrolowany za pomocą rozety 

Rys. 1. Schemat 
budowy wewnętrznej 
sondy EB

Rys. 2. Rozkład kątowy natężenia pola magnetycznego  
miedzy biegunami sondy dla jednego okresu magnesowania 

(stosunek amplitud prądów 1:2)
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tensometrycznej) zmieniano wyginając metodą czteropunktową 
ramiona krzyża. Na rysunku 3 wykreślono rozkłady kątowe na-
tężenia EB zmierzone dla wybranych wartości odkształceń εx i εy 

zadawanych odpowiednio wzdłuż osi ‘x’ – zgodnej z kierunkiem 
walcowania (kąt ϕ = 0o) oraz wzdłuż osi ‘y’– prostopadłej do 
kierunku walcowania (kąt ϕ = 90o). Dla tych rysunków w opisie 
odkształceń przyjęto jednostkę odkształcenia ε: [ε] = 1 μdef = 
1*10-6. Kalibrację wykonano dla odkształceń zmienianych w obu 
kierunkach w przedziale wartości ε od - 800 μdef do + 800 μdef. 
O znacznej anizotropii magnetycznej badanej stali świadczy wi-
doczny na rysunku 3 eliptyczny kształt wykresu nr 1, uzyskanego 
dla próbki nieobciążonej (εx = 0 i εy = 0). 

przemagnesowywać materiał, gdy kierunek pola magnetycznego 
zgodny jest z kierunkiem naprężeń rozciągających. Tym samym 
natężenie EB jest największe wówczas, gdy kierunek magne-
sowania pokrywa się z kierunkiem osi naprężeń rozciągających 
oraz jest najmniejsze, gdy pole magnetyczne sondy jest równo-
ległe do kierunku naprężeń ściskających. Oczywiście, natężenie 
EB w stanie nienaprężonym jest specyficzne dla każdej ze stali 
ze względu na różnice w ich mikrostrukturze (wielkość ziaren, 
morfologia wydzieleń) [2]. Natężenie EB wyrażane przez wartość 
całki z obwiedni Ub dla np. stali niestopowej S235JR jest około 
4 razy większe od natężenia EB dla stali o podwyższonej wytrzy-
małości S460M [6]. 

Rys. 4. Zależność natężenia EB od odkształceń zadawanych 
w kierunku łatwego (ϕ = 0o) i trudnego magnesowania (ϕ = 90o)

Rys. 3. Rozkłady kątowe EB dla zadanych stanów  
odkształceń εx i εy

Rysunek 4 zawiera wykresy ilustrujące zależność natęże-
nia EB mierzonego w kierunku osi głównych próbki od zadanego 
poziomu odkształceń w tym kierunku. Kierunek ϕ = 0 jest kierun-
kiem łatwego magnesowania. Widać, że natężenie EB mierzo-
ne w kierunku zadanej osi zwiększa się znacząco, gdy struktura 
w tym kierunku jest rozciągana (ε dodatnie), a także znacząco 
maleje dla przypadku ściskania (ε ujemne). Takie zmiany natę-
żenia EB tłumaczy się efektami magnetosprężystymi [2]. Naprę-
żenia rozciągające zwiększają populację domen magnetycznych 
z wektorami magnetyzacji zgodnymi z kierunkiem tego napręże-
nia a naprężenia ściskające zwiększają populację domen ma-
gnetycznych z wektorami magnetyzacji skierowanymi prosto-
padle do kierunku naprężenia ściskającego. Taka modyfikacja 
naprężeniami struktury domen skutkuje tym, że najłatwiej jest 

Rys. 5. Funkcje kalibracyjne „odwrotne”

Kluczowe znaczenie dla procedury wyznaczania stanu od-
kształceń z wartości natężenia EB ma uzyskana z kalibracji tak 
zwana zależność odwrotna, to znaczy zależność odkształceń ε 
od względnych zmian natężenia EB. Względne zmiany natężenia 
EB rozumie się jako wartość ilorazu wartości Int Ub wyliczonej dla 
danego ε i wartości Int Ub odpowiadającej stanowi bez obciążenia 
(ε = 0). Iloraz ten oznaczany jest dalej jako zmienna  Int Ubn. Tego 
typu „odwrotne” funkcje kalibracyjne przedstawiono na rysun-
ku 5. Wykreślono tam przede wszystkim zależności ε od zmiennej 
Int Ubn uzyskane z pomiarów odpowiednio w kierunku walcowa-
nia (ϕ = 0o) i w kierunku prostopadłym (ϕ = 90o). Są to wykresy 
skrajne. Na bazie tych dwóch zależności wygenerowana jest ro-
dzina krzywych kalibracyjnych dla kątów pośrednich ze skokiem 
np. Δϕ = 10o. Wartość tego skoku odpowiadać powinna skokowi 
z jakim wykonywane są pomiary EB na obiekcie badanym. Przy-
jęto, że zmienność krzywych generowanych dla poszczególnych 
kątów ϕ dla danej wartości odkształcenia ε opisana jest zależno-
ścią Y(ϕ) = Y(90) + ΔY cos2ϕ, gdzie ΔY = Y(0) – Y(90) jest różnicą 
wartości natężenia EB z pomiarów wykonanych dla kątów ϕ = 0o 
i ϕ = 90o. Funkcję zmienności typu cos2ϕ przyjęto arbitralnie, posłu-
gując się analogiczną zależnością przyjmowaną dla zmienności 
gęstości energii anizotropii magnetokrystalicznej w materiałach 
o jednoosiowej anizotropii [2]. Należy podkreślić, że uzyskane 
dla użytej stali zależności odwrotne mają bardzo zbliżony zakres 
zmian, mało zależny od kąta odchylenia osi naprężenia od osi 
głównej anizotropii, szczególnie dla odkształceń dodatnich.

Zależności kalibracyjne odwrotne typu ε (Int Ubn, ϕ) są wy-
korzystywane dla wyznaczenia rozkładów kątowych odkształ-
ceń. Dane te nie są aproksymowane funkcją analityczną i pozo-
stają zapisane w postaci dyskretnej tablicy danych.
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Procedura wyznaczania  
rozkładu kątowego odkształceń  

oraz składowych głównych naprężeń

Procedura wyznaczania w danym punkcie (obszarze) sta-
nu odkształceń a także stanu naprężeń bazuje na trzech in-
formacjach: 1) rozkładzie kątowym dla stanu nienaprężonego 
Int Ub(ϕ)o , zwanym poziomem odniesienia; 2) uzyskanej z ka-
libracji zależności odwrotnej ε (Int Ubn, ϕ) oraz 3) rozkładzie 
kątowym Int Ub(ϕ)ε natężenia EB zmierzonym w danym punkcie 
obiektu badanego. Sonda EB przy badaniu płyt powinna być 
zorientowana tak samo, jak podczas badań na próbce wzor-
cowej. Przyjęto w tym opracowaniu, iż kąt ϕ = 0 dla rejestro-
wanych rozkładów kątowych sondą EB oznacza kierunek osi 
łatwego magnesowania płyty badanej. 

Dane o rozkładzie kątowym natężenia EB dla stanu nie-
naprężonego, czyli funkcję Int Ub(ϕ)o , należy wyznaczyć jako 
wartości średnie z możliwie wielu pomiarów rozkładów kątowych 
wykonanych na arkuszach blach w stanie dostawy. Należy tu za-
uważyć, że ten uśredniony rozkład kątowy natężenia EB różnić 
się może od rozkładu zmierzonego na próbce wzorcowej użytej 
do kalibracji. Przyczyną tego jest to, że płyty w stanie dostawy 
wykazują pewne naprężenia własne.

Procedura wyznaczania stanu naprężeń w danym punkcie 
składa się z szeregu wymienionych niżej operacji:
1. Przeliczenie rozkładu kątowego Int Ub(ϕ)ε na rozkład kątowy 

natężenia unormowanego Int Ubn(ϕ). Polega to na podzie-
leniu dla każdego kąta ϕ wartości Int Ub(ϕ)ε przez wartości 
Int Ub(ϕ)o ;

2. Wyznaczenie dla każdego kąta ϕ z danych o rozkładzie unor-
mowanym Int Ubn(ϕ) poziomu odkształceń ε(ϕ) w kierunku ϕ 
z wykorzystaniem znanej zależności kalibracyjnej odwrotnej 
ε (Int Ubn, ϕ). Obliczenia sprowadzają się do przeprowadze-
nie interpolacji liniowej danych zawartych w tablicy danych 
ε (Int Ubn, ϕ) z przedziału wartości Int Ubn, do którego na-
leży dana wartość natężenia unormowanego dla zadanego 
kąta ϕ. 

3. Wyznaczenie składowych εx oraz εy i kierunku osi głównej 
rozkładu kątowego odkształceń ε (ϕ). Składowe εx oraz εy 

określone są bezpośrednio z wyznaczonego wyżej roz-
kładu kątowego wartości ε (ϕ) jako odpowiednio wartości 
εx = ε (ϕ = 0) oraz εy = ε (ϕ = 90). Kierunek (kąt α) osi głównej 
elipsoidy rozkładu kątowego odkształceń ε (ϕ) wyliczany jest 
poprzez dopasowanie do tego rozkładu zależności kątowej 
w postaci: 

(1)

4. Wyznaczenie składowych naprężeń σx i σy skojarzonych ze 
składowymi odkształceń εx i εy oraz głównych naprężeń σ1 
i σ2. Wykorzystywane są tu zależności między odkształce-
niem i naprężeniem ważne dla płaskiego stanu naprężeń. 
Składowe naprężeń wylicza się (przyjmując, że moduł Youn-
ga E oraz współczynnik Poissona ν są izotropowe) z zależ-
ności (2): 

(2)

Znając składowe naprężeń σx i σy oraz kąt a, czyli kierunek osi 
głównej elipsoidy odkształceń, można już ostatecznie wyli-
czyć składowe główne σ1 i σ2. Korzysta się tu z zależności (3):

(3)

W przypadku wykonania pomiarów w wielu punktach na 
powierzchni złącz spawanych można uzyskane wyniki obliczeń 
stanu odkształceń i naprężeń zilustrować w postaci map pokazu-
jących rozkłady przestrzenne wybranych wielkości. Typowe jest 
przedstawianie map składowych naprężeń σx i σy , gdzie kierunki 
‘X’ oraz ‘Y’ to odpowiednio kierunki osi równoległej i prostopa-
dłej do osi spoiny. W niniejszym opracowaniu zostanie również 
przedstawiona po raz pierwszy oryginalna metoda ujawnienia 
rozkładu stanu naprężeń w formie mapy wektorów dla składo-
wych głównych σ1 i σ2. Tego typu forma prezentacji pozwala na 
maksymalnie pełną ilustrację i poziomu i kierunków składowych 
naprężeń w badanym obszarze złącza spawanego. 

 
Przykładowe badanie stanu odkształceń 

i naprężeń w złączu spawanym 

Działanie w ramach opisanej wyżej procedury zostanie zi-
lustrowane wynikami badania stanu odkształceń i naprężeń na 
powierzchni jednej blachy złącza doczołowego. Powierzchnia ta 
jest oznaczona jako MSW4D. Pomiary rozkładów kątowych na-
tężenia EB wykonane zostały dla danej płyty przed i po spawaniu 
w 25 punktach na obu jej powierzchniach. 

Punkty te tworzą matrycę o wymiarach 5 na 5. Odległość 
między punktami wzdłuż osi spoiny (dłuższa krawędź płyty) wyno-
siła ok. 100 mm a wzdłuż kierunku prostopadłego – około 28 mm. 
Punkty te są oznaczone współrzędnymi [i,j] przy czym współrzęd-
ne [1,1] oznaczają lewy, górny róg matrycy a współrzędne [3,1] 
– punkt środkowy, należący do pierwszej od góry płyty linii pomia-
rowej [i,1]. Linia ta jest odległa o około 25 mm od górnej krawędzi 
płyty. Kierunek łatwego magnesowania obu płyt w złączu doczo-
łowym jest prostopadły do dłuższej krawędzi płyt i w tym kierun-
ku skierowana była oś główna sondy EB. Rezultaty pomiaru roz-
kładu kątowego natężenia EB (Int Ub) w węzłach matrycy [i,j] dla 
powierzchni płyty przed spawaniem pokazane są na rysunku 6. 
Jak widać, dla zdecydowanej większości punktów pomiarowych, 
maksimum natężenia EB występuje dla kierunku równoległego do 
kierunku walcowania (ϕ = 0). W kierunku prostopadłym natężenie 
EB jest około dwukrotnie mniejsze. Można również zauważyć, że 
rozrzut wartości ekstremalnych pokazanych rozkładów jest dość 
znaczny. Przyczyną owych zmian są zapewne naprężenia resztko-
we występujące w płytach w stanie dostawy.

Kolejny rysunek 7 pokazuje analogiczny obraz 25 rozkła-
dów kątowych natężenia EB zmierzonych na tej samej płycie po 
spawaniu. Należy podkreślić, że linia spoiny pokrywa się z górną 
krawędzią mapy na rysunku 7. Porównanie obu map pozwala 
na stwierdzenie, że proces spawania skutkuje przede wszystkim 
wyraźnym odchyleniem osi głównych rozkładów kątowych EB 
od kierunku ϕ = 0o. Zmiana ta występuje w obszarach bocznych 
płyty, największa jest w strefie bliskiej osi spoiny i wydaje się być 
lustrzanie symetryczna względem osi symetrii płyty o kierunku 
prostopadłym do osi spoiny. Można na tym etapie jakościowej 
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analizy wyników tłumaczyć zauważony obrót rozkładu kątowego 
EB wystąpieniem po spawaniu odpowiednio naprężeń rozcią-
gających w kierunku równoległym do osi spoiny oraz naprężeń 
ściskających w kierunku prostopadłym. 

Poniżej przedstawione są kolejne kroki opisanej wyżej proce-
dury mającej na celu wyznaczenie stanu odkształceń oraz naprę-
żeń w jednym wybranym punkcie na powierzchni płyty. Najpierw 
(operacja nr 1) z wszystkich rozkładów kątowych pokazanych na 
rysunku 6 wyznaczono rozkład uśredniony dla każdego kąta, ozna-
czony jako <Ub>. Jest to rozkład uważany za rozkład opisujący 
optymalnie stan odniesienia, oznaczony uprzednio jako Int Ub(ϕ)o .

Ten rozkład pokazany jest na rysunku 8 jako wykres nr 1. 
Rozkład ten różni się nieco od rozkładu otrzymanego dla próbki 
wzorcowej w stanie nieodkształconym (wykres nr 1 na  rys. 3). 

Wyznaczona dla próbki wzorcowej zależność kalibracyj-
na odwrotna ε (Int Ubn, ϕ) jest użyta dla wyznaczenia poziomu 
odkształceń z wyników pomiarów EB dla obiektu badanego po 
ich unormowaniu ze względu na uśredniony rozkład kątowy 
<Ub> z płyty w stanie dostawy. Można przyjąć, że wartość 
średnia z natężenia EB wyznaczona z wielu punktów dla płyty 
w stanie dostawy wyznacza optymalnie poziom EB odpowia-
dający stanowi nieobciążonemu. Dotychczasowe nasze do-
świadczenia w badaniu właściwości magnetosprężystych stali 
wskazują na to, że dynamika względnych zmian natężenia EB 
w funkcji zadawanych odkształceń jest podobna dla typowych 
stali. Uzasadnia to przyjętą tu zasadę, aby poziom odkształ-
ceń wyznaczać właśnie na podstawie względnych zmian na-
tężenia EB. 

Rys. 6. Rozkłady 
kątowe EB zmierzone 
w węzłach matrycy [i,j] 
na powierzchni płyty 
MSW4D przed spawaniem

Rys. 7. Rozkłady 
kątowe EB zmierzone 
w węzłach matrycy [i,j] 
na powierzchni płyty 
MSW4D po spawaniu
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Kolejne kroki procedury wyznaczania stanu naprę-
żeń w danym punkcie są zilustrowane dla wyniku badania EB 
w punkcie [3,1] spawanej płyty MSW4D. Wykres nr 2 na rysun-
ku 8 przedstawia rozkład kątowy EB zmierzony w tym punkcie 
po spawaniu. W porównaniu z rozkładem uśrednionym (wykres 
nr 1 na rys. 8), rozkład kątowy w stanie po spawaniu charaktery-
zuje nieco mniejsza wartość natężenia EB w kierunku ϕ = 0 oraz 
znacznie większa w kierunku ϕ = 90o. Kierunki osi symetrii obu 
rozkładów kątowych są bardzo zbliżone do siebie. Domniemy-
wać należy, że takie zmiany są rezultatem wystąpienia naprężeń 
głównie silnie rozciągających w kierunku równoległym do osi 
spoiny. Wynik przeliczenia Int Ub do wartości Int Ubn został po-
kazany na rysunku 9 w postaci wykresu nr 1. Jak widać, wartości 
dla kierunku ϕ = 0o są nieco mniejsze od wartości Int Ubn = 1 
a dla kąta ϕ = 90o zbliżone do wartości Int Ubn = 1,8. Wykresy 
zależności odwrotnej z rysunku 5 pozwalają wstępnie odczytać 
poziom odkształceń dla tych dwóch kierunków. 

W następnej operacji niniejszej procedury (oznaczonej jako 
nr 2) rozkład kątowy Int Ubn z rysunku 9 przeliczono na rozkład 
kątowy ε (ϕ) wykorzystując tablicę danych ε (Int Ubn, ϕ). Otrzy-
many w ten sposób zbiór odkształceń ε (ϕ) wykreślono także na 
rysunku 9 (wykres nr 2). Skala odkształceń ε zawiera wartości 
z przedziału od + 600 μdef do - 600 μdef. 

Operacja nr 3 polega na wyznaczeniu trzech parametrów 
rozkładu kątowego ε (ϕ): składowych εx i εy oraz kąta α, czyli 

nachylenia osi głównej. Bezpośredni odczyt wartości ε z wykre-
su nr 2 na rysunku 9 ułatwić ma linia przerywana oznaczająca 
poziom ε = 0 μdef. Widoczna jest regularna zmiana poziomu 
odkształceń w funkcji kąta: od wartości lekko ściskających dla 
ϕ = 0o do wartości rozciągających dla ϕ = 90o. Godna podkre-
ślenia jest również wynikająca z porównania obu wykresów na 
rysunku 9 quasi liniowa zależność między względnymi zmianami 
natężenia EB i odkształceniem. Taka współzależność jest zgod-
na z widocznymi na rysunku 5 wykresami zależności odwrotnych 
kalibracyjnych dla zakresu względnych zmian natężenia Int Ubn 
od 0,5 do około 2. W następnym kroku tej operacji wyliczano kie-
runek osi głównej (kąt α) elipsoidy rozkładu kątowego odkształ-
ceń ε (ϕ) poprzez dopasowanie do tego rozkładu do podanej wy-
żej analitycznej postaci zależności kątowej (1). 

Znając składowe εx i εy oraz kąt α wylicza się następnie, 
zgodnie z podanymi w operacji nr. 4 zależnościami (2) i (3), skła-
dowe naprężeń σx i σy oraz składowe główne naprężeń σ1 i σ2. 
Potrzebną do obliczeń wartość modułu Younga wyznaczono za 
pomocą próby statycznego rozciągania [7]: E = (210 ± 3) GPa. 
Dla współczynnika Poissona przyjęto wartość ν = 0,3. Wartości 
wyznaczonych dla punktu [3,1] składowych odkształceń i naprę-
żeń zawarto w tabeli 1. Podano w tej tabeli też oszacowane war-
tości niepewności dla poszczególnych wielkości. 

Rys. 8. Rozkłady kątowe natężenia EB zmierzone  
dla płyty MSW4D: 1 – rozkład uśredniony przed spawaniem,  

2 – rozkład w punkcie [3,1] po spawaniu

Rys. 9. Rozkłady kątowe w punkcie [3,1] po spawaniu:  
1 – unormowane natężenie EB, 2 – odkształcenie ε

Tabela 1
Stan odkształceń i naprężeń w punkcie [3,1] płyty MSW4D 

po spawaniu

εx ,
μdef

εy ,
μdef

α ,
deg

σx ,
MPa

σy ,
MPa

σ1 ,
MPa

σ2 ,
MPa

491
± 10

-39
± 5 

-87
± 3

111
± 15

25
± 5

111
± 15

25
± 5

Widać, że składowe główne naprężeń σ1 i σ2 praktycznie są 
takie same, jak składowe σx i σy. Jest tak, ponieważ oś główna 
elipsy odkształceń jest nieomal równoległa do kierunku spoiny, 
czyli kierunku osi ‘X’. 

Zebrane wyniki analogicznych obliczeń stanu naprężeń 
w pozostałych punktach na spawanej płycie stanowią bazę da-
nych o stanie naprężeń. Stan ten można zilustrować tworząc 
przede wszystkim mapy rozkładu przestrzennego składowych σx 
i σy. Obraz rozkładu składowej σx stycznej do osi spoiny pokaza-
no na rysunku 10. Analogiczna mapa z rysunku 11 przedstawia 
rozkład składowej σy , która jest prostopadła do osi spoiny. Stre-
fa spoiny jest zaznaczona umownie w górnej części obu map. 
Mapy te wykonano po ekspandowaniu pierwotnej bazy danych 
o wymiarach 5x5 na bazę danych o wymiarach 10x10. Należy 
dodać, że skala osi ‘Y’ jest około 3 razy większa od skali osi ‘X’. 
Taki stosunek osi daje obraz położenia punktów pomiarowych 
podobny do pokazanych na rysunku 6 i rysunku 7 mapach roz-
kładów kątowych natężenia EB.

Mapa z rysunku 10 ujawnia, że składowa σx naprężeń 
o wartości powyżej +100 MPa występuje w strefie środkowej 
obszaru złącza. Wyraźny jest dla tej składowej także obszar na-
prężeń ściskających (około - 80 MPa), leżący blisko przeciwległej 
krawędzi płyty. Mapa dla składowej prostopadłej σy z rysunku 11 
ujawnia ogólnie bardzo niski poziom tych naprężeń (w przedziale   
± 20 MPa) w strefie bliskiej osi spoiny a także w części centralnej 
płyty. W obszarach bliskim bocznym krawędziom tej płyty naprę-
żenia te są ściskające, na poziomie około - 60 MPa.
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Należy na końcu tego opracowania odnieść się także do  
dokładności oraz poziomu niepewności wyznaczonych tą me-
todą naprężeń. Jakość wyznaczonych naprężeń zależna jest 
głównie od zgodności mikrostruktury wzorca z mikrostrukturą 
badanego obiektu. Okazuje się, że dynamika względnych zmian 
natężenia EB w funkcji zadawanych odkształceń jest bardzo po-
dobna do siebie dla używanych na krajowym rynku gatunków 
stali. Zależności kalibracyjne pokazane na rysunku 5 pokazują, 
że natężenie to wzrasta około 2 razy dla odkształcenia na po-
ziomie + 500 μdef i maleje około 2 razy dla odkształcenia na po-
ziomie - 400 μdef. Jest to zakres naprężeń w przedziale około 
± 100 MPa. Wykorzystując informację o dynamice zmian natęże-
nia EB w kilku punktach badanego obiektu można zatem podać 
szybko wstępną ocenę poziomu naprężeń. Powtarzalność wyni-
ku pomiaru natężenia EB w warunkach przemysłowych ocenić 
można na około 1%. Poziom niepewności wartości składowych 
εx i εy  powiększony jest o niepewności wprowadzone przez funk-
cje kalibracyjne. Niepewność wyliczania wartości składowych 
naprężeń σx i σy i składowych głównych σ1 i σ2 zwiększa się na 
skutek procedury wyznaczenia kąta α (kierunku osi głównej roz-
kładu kątowego odkształceń) oraz niepewności wartości modu-
łu Younga E i stałej Poissona ν. Kumulacja tych przyczynków 
sprawia, że wyznaczonym wartościom składowych naprężeń 
należy przypisać niepewność na poziomie co najmniej 10%.  

Rys. 10. Mapa rozkładu składowej σx dla płyty MSW4D  
po spawaniu

Rys. 11. Mapa rozkładu składowej σy dla płyty MSW4D  
po spawaniu

Przedstawione mapy składowych σx i σy zawierają informa-
cję wyraźnie uboższą w porównaniu z tą, jaką można uzyskać 
analizując pokazane na rysunkach 6 i 7 rozkłady kątowe natęże-
nia EB. Jedynie w strefie, gdzie osie główne elipsoid rozkładu ką-
towego EB są zorientowane zgodnie z kierunkami ‘X’ czy też ‘Y’ 
można twierdzić, że składowe σx i σy są tożsame ze składowymi 
głównymi σ1 i σ2. Odchylenie osi głównej rozkładu kątowego na-
tężenia EB od kierunków ‘X’ czy też ‘Y’ dowodzi, że składowe 
główne naprężeń są także odchylone od tych kierunków a wów-
czas dla opisu stanu naprężeń należy znać obie składowe σ1 i σ2 

oraz kąt miedzy σ1 i kierunkiem np. ‘X’. Przedstawiamy poniżej 
oryginalny sposób na graficzne przedstawienie syntetycznej in-
formacji o tych trzech wielkościach na jednej płaszczyźnie.

Rysunek 12 stanowi przykład takiej konstrukcji graficznej 
w odniesieniu do stanu naprężeń wyznaczonego w 25 punktach 
na powierzchni płyty MSW4D po spawaniu. Składowe główne 
naprężeń są reprezentowane przez różniące się kolorem wektory: 
czerwony to σ1 a niebieski to σ2. Wektory zaczepione są w punk-
cie określającym miejsce pomiaru. Miejsce to oznaczone jest 
współrzędnymi X[i] oraz Y[j]. Współrzędne te są takie same, jak 
dla oznaczeń [i,j] matrycy rozkładów kątowych natężenia EB po-
kazanych na rysunkach 6 i 7. Długość danego wektora odpowia-
da poziomowi naprężeń w skali pokazanej w legendzie (100 MPa 
na działkę). Znak naprężeń został zakodowany w zwrocie i po-
łożeniu strzałki dla danego wektora: naprężenia rozciągające to 
wektor ‘wychodzący’ z punktu a naprężenia ściskające to wektor 

Rys. 12. Rozkład składowych głównych naprężeń σ1 i σ2

‘wchodzący’ w punkt. Oba wektory są wzajemnie prostopadłe. 
Należy też dodać, że w tabeli 1 kąt α wskazujący na kierunek 
składowej głównej σ1 mierzony jest względem osi ‘Y’. Przykłado-
wo, zgodnie z tabelą 1 dla punktu [3,1], składowa σ1 ma wartość 
około +100 MPa i jest skierowana pod kątem bliskim 90o w pra-
wo, czyli pod kątem około -90o względem osi ‘Y’. Składowa σ2 

jest natomiast niewielka i dodatnia (+25 MPa) i także skierowana 
od punktu. Pokazany na rysunku 12 obraz wektorowy składo-
wych σ1 i σ2 ujawnia w sposób syntetyczny i pełny podstawowe 
właściwości rozkładu przestrzennego stanu naprężeń. Jest to 
informacja istotnie pełniejsza w porównaniu z typowymi mapami 
składowych σx i σy z rysunków 10 i 11. Łatwo zauważyć teraz na 
rysunku 12 ‘wir’ naprężeń głównie ściskających w obszarach da-
lekich od obszaru centralnego bliskiego osi spoiny. Można teraz 
stwierdzić, że widoczne na mapach składowych σx i σy wartości 
odpowiadają w pierwszym przybliżeniu rzutom na odpowiednie 
kierunki składowych naprężeń głównych. 
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Taki  poziom niepewności dotyczy naprężeń z przedziału 
± 150 MPa. Nasycenie się funkcji kalibracyjnych dla dużych po-
ziomów odkształceń sprawia, że niepewność ta dla naprężeń 
znacznie większych wzrasta do poziomu około 20%. 

Wyniki badania naprężeń z wykorzystaniem opisanej wy-
żej metody były konfrontowane z wynikami  badań kontrolnym 
wykonanych metodą Mathara oraz metodą dyfrakcji promieni X 
[7]. Pomiar metodą Mathara wykonano w okolicy punktu [3,1] 
a metoda dyfrakcji promieni X w centrum tego punktu. Pierwszą 
metodą wyznaczono wartości naprężeń głównych σ1 i σ2 oraz 
kąt β między σ1 a kierunkiem prostopadłym do osi spoiny a dru-
gą – składowe naprężeń w kierunku równoległym (σR ) oraz pro-
stopadłym (σP ) do osi spoiny. Rezultaty tych badań są podane 
w tabeli 2.

padku stali wykazujących właściwości anizotropowe kierunki 
te odpowiadają kierunkowi łatwego i trudnego magnesowania. 
Funkcje kalibracyjne dla kierunków pośrednich wylicza się meto-
dą interpolacji. Sonda podczas pomiarów naprężeń powinna być 
zorientowana zgodnie z osiami anizotropii magnetycznej badane-
go obiektu. Z rozkładu kątowego odkształceń najpierw wyznacza 
się składowe odkształceń względem dwóch kierunków anizotropii 
i kierunek osi głównej tego rozkładu kątowego a następnie wylicza 
składowe główne naprężeń. Oś główna rozkładu kątowego od-
kształceń jest także osią główną naprężeń. W ten sposób uzysku-
je się pełną informację o stanie naprężeń w danym punkcie. Po-
miary rozkładów kątowych EB można wykonać w wielu punktach 
w czasie jednej sesji a to pozwala na opracowanie map rozkładu 
przestrzennego stanu naprężeń. Zilustrować ten rozkład można 
tworząc typowe mapy 2D dla składowych naprężeń odniesionych 
do kierunku złącza spawanego. Naszym zdaniem zdecydowanie 
więcej informacji o stanie naprężeń dostarczają pokazane w tej 
publikacji mapy rozkładu wektorów. Wektory te odwzorowują 
składowe główne naprężeń a mapa ujawnia syntetycznie jedno-
cześnie i poziom i kierunek obu składowych naprężeń.

Przedstawione urządzenie zostało wykorzystane pomyśl-
nie w badaniu stanu naprężeń przewodów pary świeżej w jednej 
z elektrowni [7].

Niewątpliwa najważniejsza zaleta prezentowanej metody to 
szybkie i automatyczne wyznaczenie rozkładu kątowego natęże-
nia EB. Ten rozkład kątowy zawiera pełną informację o stanie na-
prężeń. Należy przypuszczać, że ta metoda znajdzie niebawem 
szerokie zastosowanie w krajowym przemyśle. 
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Tabela 2
Stan naprężeń w punkcie [3,1] wyznaczony metodą  

dyfrakcji promieni X i metodą Mathara

Dyfrakcja promieni X Mathar
σR , MPa σP , MPa σ1 , MPa σ2 , MPa β , deg

99 ± 2 37 ± 6 233 ± 10 53 ± 10 -85 ± 5

Porównanie tych danych z wynikami badań podanymi w ta-
beli 1 prowadzi do wniosku, że trzy metody wykazują podobny 
co do charakteru stan naprężeń: rozciągający i w kierunku rów-
noległym i w kierunku prostopadłym do osi spoiny. Zgodne są 
również oceny kierunku naprężeń głównych. Poziomy naprężeń 
wyznaczone metodą dyfrakcji promieni X są także bardzo zbli-
żone co do wartości z wynikami uzyskanymi z badań magne-
tycznych. Naprężenia wyznaczone metodą Mathara są wyraźnie 
wyższe, ale przyczyną może być to, że badania te zostały wyko-
nane w innym miejscu tego złącza, w strefie występowania du-
żych zmian poziomu naprężeń. Reasumując to, można i należy 
stwierdzić, że wyniki pomiarów kontrolnych są spójne z wynikami 
uzyskanymi metodą magnetyczną.

Podsumowanie

Przedstawiono możliwie pełny opis urządzenia pomiarowe-
go służącego do szybkiego wyznaczania stanu naprężeń wła-
snych w elementach konstrukcji stalowych. Działanie urządzenia 
zilustrowano wynikami badań naprężeń w doczołowym złączu 
spawanym. Stan naprężeń wyznacza się wykorzystując wyniki 
pomiaru kątowych rozkładów natężenia efektu Barkhausena. 
Istotnie nowym rozwiązaniem technicznym w tego typu pomia-
rach jest zastosowanie czterobiegunowej sondy efektu Barkhau-
sena (EB), która magnesuje badany materiał polem przemien-
nym o skokowo zmienianym kierunku. Czas pomiaru jednego 
rozkładu kątowego wynosi około 30 sek. Można tą sonda badać 
także powierzchnie zakrzywione. 

Proponowana procedura wyznaczania naprężeń z wyni-
ków pomiarów rozkładów kątowych EB zakłada wykonanie sto-
sunkowo prostych operacji, wspomaganych oprogramowaniem. 
Rozkłady kątowe natężenia EB są przeliczane na rozkład kątowy 
odkształceń. Przeliczenie to bazuje na tak zwanych odwrotnych 
funkcjach kalibracyjnych. Proces kalibracji polega na zmierzeniu 
dla próbki wzorcowej zależności EB od stanu odkształceń zada-
wanych w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. W przy-


