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– PROJEKTOWANIE, INNOWACJE I MODERNIZACJE

W przypadku elementów wykonanych ze stali o właści-
wościach ferromagnetycznych uzasadnione merytorycznie jest 
zastosowanie metody czy też procedury badania, która bazu-
je na efekcie Barkhausena (EB). Metoda ta oznaczona jest tu 
akronimem MEB. Prace nad opracowaniem i wdrożeniem MEB 
do krajowego przemysłu mają wieloletnią historię, ale istotne 
znaczenie dla przyspieszenia rozwoju MEB ma zrealizowanie 
na Politechnice Gdańskiej projektu badawczego NCBiR pt. 
Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń 
w materiałach konstrukcyjnych, zwłaszcza anizotropowych [1]. 
Do pomiaru EB wykorzystano wówczas sondę wielokierunko-
wą, która zmieniała kierunek pola magnetycznego. Opracowa-
no zasady badania stanu naprężenia materiałów konstrukcyj-
nych izotropowych [2], a także anizotropowych [3]. W projekcie 
tym przeprowadzono badania komplementarne stanu napręże-
nia wykorzystując obok MEB także metodę Mathara (MM) oraz 
dyfrakcji promieni X (XRD). 

Założona w 2016 roku firma NNT Sp. z o.o. (Innowacyjne 
Techniki Badań Nieniszczących) opracowała pierwszą w Polsce 
procedurę MEB o nazwie „Nieniszcząca metoda wyznaczania 
stanu naprężenia w elementach stalowych z wykorzystaniem 
efektu Barkhausena”. Nadano jej numer PB01. Procedura ta zy-
skała uznanie Polskiego Rejestru Statków w styczniu 2017 r. [4]. 
Procedura PB01 została wykorzystana w badaniach złącz spa-
wanych poddanych procedurze odprężenia cieplnego oraz me-
chanicznego [5]. Stan naprężenia w tych złączach był także zba-
dany metodą trepanacyjną (MTR). Bardzo ważnym warunkiem 
upowszechnienia metody badań stanu naprężenia – obok for-
malnego uznania danej metody przez odpowiednie towarzystwo 
– jest aparatura pomiarowa, która umożliwi pomiar stanu naprę-
żenia w sposób ’optymalny’ dla użytkownika. Takie walory ma 
mieć miernik EB, który będzie wytworzony niebawem przez NNT 
jako efekt realizacji projektu badawczo-rozwojowego NCBiR [6]. 
Poniżej przedstawione są syntetycznie wyniki badań porównaw-
czych MEB wykonanych metodami komplementarnymi XRD 

i MM – dla złączy spawanych i rurociągu pary świeżej oraz MTR 
– dla złącz spawanych odprężanych. Zaprezentowane też będą 
założone przez realizatorów projektu NCBiR główne cechy użyt-
kowe innowacyjnego miernika stanu naprężenia. 

Badania porównawcze

Porównanie wyników MEB z wynikami metody XRD  
oraz metody Mathara 

Opisano wyniki badania stanu naprężenia wykonanego: 
metodą bazującą na efekcie Barkhausena EB (metoda MEB), 
metodą nieniszczącą wykorzystującą dyfrakcję promieni X (me-
toda XRD) i metodą quasi-nieniszczącą, zwaną metodą otworko-
wą lub metodą Mathara (metoda MM). Podstawowe informacje 
o zasadach wykorzystania MEB do oceny stanu naprężenia Czy-
telnik może znaleźć w artykułach w zamieszczonych w Energety-
ce w publikacjach [3, 4]. Zakładamy, że Czytelnik posiada wiedzę 
o podstawach fizycznych oraz metodologii pomiaru stanu naprę-
żenia dla metod XRD i MM. Bazowe informacje o technicznych 
aspektach tych metod podano w [7] i [8]. Przedstawiamy kolejno 
wyniki dwóch eksperymentów. Pierwszy eksperyment dotyczył 
badania modelowych doczołowych złączy spawanych, a drugi 
badania kolana rurociągu pary świeżej ze stali 13HMF.

Badanie złącz doczołowych

Badania wykonano dla dwóch gatunków stali niestopo-
wych: stali S235JR – o niewielkiej anizotropii magnetycznej, 
oznaczonej jako ‘A’ w postaci płyty o grubości h = 6 mm oraz 
stali o podwyższonej wytrzymałości S460M – o wyraźnej anizo-
tropii magnetycznej, oznaczonej jako ‘B’ w postaci płyty grubości 
h = 15 mm. Płyty tworzące złącza miały długość L =  400 mm 
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i szerokość W = 250 mm. Zastosowano ukosowanie typu V i dwa 
ściegi dla blach ze stali ‘A’ oraz ukosowanie typu X i spawanie 
obustronne wielościegowe dla blach ze stali ‘B’. Płyty spajano 
półautomatyczną metodą MAG. Badanie EB wykonano za po-
mocą miernika wyposażonego w głowicę ze zmiennym automa-
tycznie kierunkiem magnesowania. Szczegóły procedury kali-
bracji i metody wyznaczania stanu naprężenia na powierzchni 
płyt ze stali ‘A’ i stali ‘B’ są opisane w odpowiednio w [2] i [3]. 
Dla potrzeb analizy porównawczej wyliczane były dla metody 
MEB wartości składowych naprężenia w kierunku równoległym 
do osi spoiny (σx  ) oraz w kierunku prostopadłym (σy ). Pomiary 
stanu naprężenia metodą XRD wykonywano za pomocą apa-
ratu przenośnego typu iXRD firmy PROTO Manufacturing Ltd. 
Wyznaczano poziom naprężenia w kierunku równoległym do osi 
spoiny (σx  ) oraz w kierunku prostopadłym (σy ) w obszarze poło-
żonym w odległości około y = 25 mm od osi spoiny w połowie 
długości płyty. 

Przyjęte założenia
Uwaga 1: Pomiary XRD wykonywano po uprzednim wy-

trawieniu elektrochemicznym warstwy wierzchniej płyty. Po-
miary EB wykonywano także w tych wytrawionych obszarach. 
Badania metodą Mathara wykonano stosując mostek tensome-
tryczny Hottinger oraz oryginalny układ do nawiercania otworu. 
Składowe główne naprężenia σ1 i σ2 i ich kierunki względem 
osi spoiny wyliczano ze zmiany wskazań trzech tensometrów 
tworzących rozetę tensometryczną. Następnie wyliczano skła-
dowe σx i σy .

Uwaga 2: Otwór nawiercano obok obszaru wytrawionego 
dla metody XRD. Wyniki badań porównawczych zestawiono po-
niżej w postaci zależności wartości σx i σy  uzyskanych metodą 
MEB i MM w funkcji wartości uzyskanych metodą XRD. Należy 
zaznaczyć, że wyniki dla stali ‘A’ są oznaczone kolorem czarnym, 
a dla stali ‘B’ – czerwonym. 

Można zauważyć, że poziom naprężenia w złączach ze stali 
‘A’ jest znacznie większy od poziomu dla stali ‘B’. Jest to skutek 
zastosowania różnych technik spajania. Wskazania MEM i MM 
są jednoznacznie skorelowane z wynikami XRD, przy czym róż-
nice wartości zawarte są w przedziale ± 80 MPa.

 

Badanie rurociągu ze stali 13HMF

Badania porównawcze metod MEB, XRD i MM wykonano 
także dla fragmentu rurociągu pary świeżej ze stali 13HMF. Ob-
raz badanego fragmentu pokazany jest na rysunku 3. Zaznaczo-
no na nim etykietami cztery strefy badania (X, Y, Z i Q). Leżą one 
na zewnętrznym obrysie kolana. 

Rys. 1. Porównanie wyników metod MEB i MM z metodą XRD 
dla złączy spawanych ze stali A (1,2) i stali B (3,4)  

– składowa równoległa do osi spoiny

Rys. 2. Porównanie wyników metod MEB i MM z metodą XRD  
dla złączy spawanych ze stali A (1,2) i stali B (3,4)  

– składowa prostopadła do osi spoiny

Rys. 3. Obraz kolana rurociągu ze stali 13HMF z zaznaczonymi 
obszarami badania (X,Y,Z,Q)

Rys. 4. Porównanie wyników metod MEB i MM z wynikami metody 
XRD dla rury 13HMF
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Wartości wskazań metod MEB i MM wykreślono na rysun-
ku 4 w funkcji wartości uzyskanych z XRD. Na uwagę zasługuje 
systematyczna zmiana poziomu naprężenia wzdłuż obrysu ko-
lana: ze stanu „lekkiego rozciągania” (około +80 MPa), poprzez 
„silne rozciąganie” (około 160 MPa) do stanu praktycznie „niena-
prężonego” (około +20 MPa). Wskazania MEB i MM są dobrze 
skorelowane ze wskazaniami XRD, a różnice mieszczą się w prze-
dziale ± 50 MPa. Należy dodać, że ujawnione tu różnice w wyni-
kach otrzymanych przy zastosowaniu metody EB w porównaniu 
z wynikami uzyskanymi przy użyciu metod traktowanych jako ‘re-
ferencyjne’ są porównywalne co do poziomu z różnicami opisany-
mi w literaturze przedmiotu, np. [9] dla XRD i [10] dla MM.

Porównanie wyników MEB  
z wynikami metody trepanacyjnej

W artykule cytowane są wyniki badań wykonanych we 
współpracy z Instytutem Spawalnictwa i opisanych szczegółowo 
w [5]. Przedmiotem badania były trzy złącza spawane doczo-
łowo z ukosowanych płyt ze stali w gatunku S235 o grubości 
t = 10 mm. Miały one długość L = 400 mm i łączną szerokość 
S = 210 mm. Próbki te oznaczone są jako P1, P2 i P3. Próbkę P1 
traktowano jako próbkę odniesienia, próbkę P2 poddano wyża-
rzaniu odprężającemu w temperaturze 650oC w czasie 1 godzi-
ny, a próbka P3 została poddana odprężaniu mechanicznemu. 
Polegało ono na zadawaniu naprężenia osiowego bliskiego gra-
nicy plastyczności. Miarą natężenia EB była wartość skuteczna 
sygnału szumowego. Badania i analizę sygnału EB wykonano 
zgodnie z procedurą PB01 [4]. Pomiary EB wykonano w trzech 
kierunkach (pod kątem φ = 0o, 45o i 90o względem osi spoiny), 
głównie wzdłuż linii prostopadłej do osi spoiny (kierunek y) 
w części centralnej płyty. Poziom odkształcenia w tych kierun-
kach wyliczono korzystając z funkcji kalibracyjnych wyznaczo-
nych przy zastosowaniu próbek kalibracyjnych typu belka, które 
wycięto z płyty w stanie dostawy. 

W metodzie trepanacyjnej pomiaru naprężenia (akronim 
MTR) mierzona jest zmiana odległości T między ‘punktami ba-
zowymi’ umieszczonymi wzdłuż kilku linii równoległych do osi 
spoiny i w różnych odległościach od osi spoiny po wycięciu ob-
szarów bazowych ze złącza [11]. Względna zmiana odległości T	

jest miarą odkształcenia εs oraz uśrednionego po głębokości na-
prężenia resztkowego σs materiału w badanym materiale przed 
wycięciem danego fragmentu. Zakłada się, że σs reprezentuje 
składową naprężenia σx zgodną z osią spoiny. Do pomiarów εs	
wykorzystano ekstensometr mechaniczny firmy Fritz-Staeger. 
Na rysunkach 5 i 6 zestawiono wyniki obliczeń składowej σx me-
todą MEB po obu stronach złącza (2 – góra – lico, 3 – dół – grań) 
dla złącza P1 (rys. 5) i złącza P3 (rys. 6). Współrzędna y jest 
liczona od osi spoiny. 

Rozkład składowej σx w złączu P1 jest charakterystyczny 
przejściem ze stanu rozciągania w obszarze bliskim osi spoiny 
do stanu ściskania na brzegu płyty. Zauważono też znaczący 
spadek poziomu naprężenia resztkowego po odprężaniu me-
chanicznym. Różnica we wskazaniach MEB po obu stronach 
płyty P1 i P3 jest skojarzona z makroskopowym wygięciem tych 
płyt. Wartość ‘średnia’ ze wskazań MEB jest bardzo dobrze sko-
relowana ze wskazaniami MTR, a różnice mieszczą się w prze-
dziale ± 50 MPa. 

Innowacyjny miernik naprężenia

Rezultatem projektu NCBiR [6] będzie wykonanie unikato-
wego układu pomiarowego służącego do wyznaczania z wyko-
rzystaniem efektu Barkhausena (EB) dla stanu naprężenia w ele-
mentach stalowych (w tym cienkościennych i zakrzywionych 
oraz trudno dostępnych). Procedura wyznaczania składowych 
stanu naprężenia za pomocą tego układu składała się będzie 
z dwóch kolejnych faz:
1) wyznaczenia natężenia EB w danym punkcie powierzchni 

dla wielu (co najmniej trzech) kierunków magnesowania,
2) przetwarzania wyników fazy pierwszej na informację licz-

bową o wartościach trzech wielkości fizycznych określa-
jących jednoznacznie płaski stan naprężenia: składowe 
główne tego naprężenia (σ1 i σ2) w MPa oraz kąt φ między 
składową σ1 a przyjętym kierunkiem bazowym głowicy po-
miarowej EB. 

W fazie drugiej uwzględnione będą funkcje kalibracyjne 
właściwe dla badanej stali. Miernik ten stanowić będzie INNO-
WACJĘ PRODUKTOWĄ w skali co najmniej rynku polskiego. 

Rys. 5. Porównanie wyników pomiaru naprężenia metodami  
MTR (1) i MEB (2,3) dla złącza P1

Rys. 6. Porównanie wyników pomiaru naprężenia metodami  
MTR (1) i MEB (2,3) dla złącza P3
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Wyróżnić należy szczególnie dwie cechy nowości: wielokierun-
kowa głowica pomiarowa dokonująca pomiaru rozkładu kąto-
wego EB w czasie T1 <5 s oraz dostarczanie efektywnie pełnej 
informacji o stanie naprężenia w warstwie przypowierzchniowej 
w danym punkcie w czasie T2 <10 s.

Podsumowanie

Wyniki badań porównawczych dowodzą, iż pomiary z wy-
korzystaniem efektu Barkhausena są dobrze skorelowane 
z wynikami badań wykonanych metodą referencyjną XRD oraz 
metodą quasi-nieniszczącą MM, a także z wynikami metody 
niszczącej MTR. Wprowadzenie na rynek unikatowego miernika 
naprężenia (2021 r.) oraz uznanie metody MEB przez UDT mo-
głyby przyspieszyć i ugruntować powszechne stosowanie MEB 
w przemyśle krajowym.
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 parowej. Nakłady inwestycyjne na część parową pracującą we-
dług obiegu Clausiusa-Rankine’a stanowią bowiem aż ok. 40% 
nakładów na układ gazowo-parowy, podczas gdy turbina gazo-
wa (zarówno terminy turbina gazowa jak i parowa mają tutaj ogól-
niejsze znaczenie i obejmują właściwe turbiny oraz  wszystkie 

Analizując koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w hierarchicznych elektrowniach i elektrociepłowniach gazowo-
-parowych (zwanych również układami kombinowanymi; ang. 
Combined Cycle Power Plants) okazuje się, że bardzo istotnym 
składnikiem w tych kosztach jest składnik kapitałowy części 
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