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stEsuczenio ]ozPrawy w |ęzyku po|3k|m|

Praca dotycfy prob|ematyki niszczenia wodolow€go sta|i superdup|eks URANUS 52N+' w
szcz€gó|ności fĘczy spawanych wykonańych z tej sta|i z różna i|oŚcią wprowadzonego ciepła
spawania.

całość oPracowania sktada się f dwóch cfęści' częśÓ plerwsfa io plfeg|ąd |iteratury
omawiający gł]Ównie wpływ wodoru oraz spawania na strukturę | Wtasności sta|j dup|eks. część
druga' doŚwiadcza|na zawjera tezę l cele rozplawy, chalaktolystykę badanego mateliaŁ, opis
metodykibadań oraz wynikiWraz z ich omówjeniem.

zĘcza spawane wykonano wykorzystując dwie metody spawania - FoAW l sAW oraf różne
i|ości wprowadzonego ciepła spawania' Przeprowadzono pomiary zawańości ferrytu,
sferokoŚci swc' ttvardości, zawańoŚci wodoru całkowilego oraz obseMacje mikrostluKury
Próbki pobrane z N4B, swc i spoin poddano nawodorowaniu 2 użyciem różnych waltoŚci
prądÓw katodowych' a następnie wykonano badania e|ektrochemiczne w zakresie korozji
ogÓ|nej i wżerowej. Przeprowadzono badania korozii naprężeniowei w próbach .ofciągania z
powolnym odksfałceniem na próbkach z materiału rodzimego oraf na zĘczach spawanych z
użyciem rożnych wanoŚoi prądów kalodowyoh. Próbki ze zĘcfy spawanych f kańgm
naciętym w MR' swc |ub spoinie poddano próbom korozji naprężeniowei przy sta|ym
obciqżeniu' Przeprowadfono ana|izy stalygtyczne otrzymanych wyników jopracowano mode|e
ma|ematyczne pozwa|ajqce na prognofowanie podstawowych własności badangj sla|i
poddanej dfiałaniu ochrony katodowej. Przełomy poddano badaniom fraklograf icznym.
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swierdzono, że w warunkach po|aryzacji katodowej zĘcza spawane wykonane z większą
i|oŚcią Wprowadzonogo ciepła wykazują niższq p|aslyczność wskutek fwiększonej skłonnoŚoi
do kruchości wodolowoj.

st.e.zozenie ro2pl6wy w JęŹyku angi€|śk|ń:

The doctoralthesis concerns the problem of hydrogen embrittlemenl ot superduplex URANUS
52N + stee|' in par|icu|ar we|ded joints made of this steet with ditf€renl va|ues of hoat input.

The whole study consisls ot two parts. The lkst part is a lilerature review, discussing mainly an
effect of hydrogeń and We|ding on the structul€ and propeńies o1 dup|ex stee|s' The second
pań of an expermonta chalacler compliseś the thesis and purpose of th6 sludy' th6
oharaoteristic ol the t€sted materia|' a descliplion of lhe rosoalch techniques and oblained
resu|ts With the discussioń.

Welded joints woro made using two welding methods - FCAW and SAW and with various
va|ues of heal input' The measuremenls o| lorrile cont€nt, heat atf€cted zone (HAz) width'
hardness, hydrogen content and observations of micaostruclure were carried out. Samples
from parent materia| (P|\,|), HAz and we|dŚ were chalged with hydlogen using dif'erent current
values, and then electrochemical tests were pedormed in terms of general and pttlng
cotrosion. Slow strain rate iests on samples from the parenl material with ditferont cunent
Va|Ugs and from welded joinis Were cońducted' samp|es of we|ded jointŚ with a notch in PM,
HAz or weld were tested in constant load conditions. Statislical analysis ot the results were
carried out and mathematica| mode|s a|lowing lo predict the basio propeńies of studied stee|
exposed to cathodic proteclion were deve|oped. samples |ractur€ suńaces Were investigated
with the scanning €|ectron microscope. |t was found, thal under the conditions of cathodic
polarization welded joints made with more heat input havo a lower ductility due to the
increased susceptibility to hydrogen embritllement.
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