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st]oazczon|e rczprawy w ięzyku po|sk|m

Rozprawa ukie'unkowana jeŚ na rozwiązanie prob|emów spawania złączy różloimiennych
blach gnrbych ze stali odpomych na korozję o struhurze austęnityoznej i f€rrytyczno-austenitycznej
typu dupleks. Praca ma ścisĘ z*ięrk z rzrczy*istymi Potrzebami p.zemysfu okrętowego w zakresic
wdrażŹnia nowych techno|ogii Śpawania złączy ńżnoimienńych o okreś|onych wymaganiach
właściwości mechanicmych i odpomości korozyjnej. obecnie tego typu złącf.a mają istotne znaczenle
w konstrukcjach zbiomików na statkach do przewozu chęmika|iów, gdzie stosuje się coraz częściej
nowoczesne sta|e ferr}tyczno.austenitycznę tyPu dup|els' jednak połączenia f tradyryjnymi stłlami o
strukturze austenitycznej są nieuniknione'

. całość opmcowania składa się z dwóch części' w części pierwŚzej przedstawiono pŹeg|ąd
litęratury charaktęryzując aktualny stan wiedry dotyczący problemów spawani8 stali austenitycznych i
stoli t}?u dupleks ot6z przegląd |iteratury światowej dotyczący i włŃciwości złączy różnoimiennych
stali austenitycmych i stali dup|eks. Część drugą doświadcza|ną zawiera tezę i cele rozpmwy,
charakterystykę badanych materiałów' opis m€todyki badań oraz wyniki wraz z ich omówieniem'

Badano złącza póbne z blach o grubości 15 mm ze złączami doczoło\ł1mi Śpawane
wysokowydajną metoą SAW. Złącza wykonale zostały z różną i|ością wprowadzone8o ciepła (od 1'2
do 3,5 kJlmm) oraz z zastosowaniem róhych ksŹottów krawędzi b|ach przygoiowanych przed
spawaniem. opmcowana została technolo8ia spawania złączy różnoimiennych, a nasępnie wykonano
szereg badań pozwalających na ocenę ich włłściwości mechBnicznych iodpomości korozyjnej.
Przeplowadzono badanie nieniszczqce złączy, a następnie wykonano badania włalciwośći
mechanicznych ' statyczne próby rozcią8ani, próby fginanią proby udamości i twardości. wyniki tych
b6dń pozwo|ib/ najednoznaczne określenie wFĄ,.\łu techno|o8ii spawania na właściwości uzyskanych
złączy różnoimiennych. wykonano badania metalogaficale 2a pomocą mikroskopu świetlnego o'az
transrnisyjnego iskaningowego mikroskopu e|ektronowego' Te badania pozwoliły przeana|izować
wpływ warunków spawania stali lóźnorodnyoh ne kin€tykę pfzemian strukturalnych i procesów



wydzieleniowych zachodzących w spoinie oraz strefie wtrĄrwu ciepła złączy olaz ustalonie zal9żlości
pomiędry budową strukturalną a właściwościami mechaniczn},.ni i odpomością korozyjną złącry.

Badano odpomość na korozję wżerową i naPĘżEniową złącry spawanych. Wyniki badań
korozyjnych przeprowadzonych w próbie ASTM G4E-92Ajednoznacznie wskazują jż obszarem zlącry
o najniźŚzej odpomości na kolozję wżErową jest materiał fodzimy steli austenitycz!ęj AISI 3l6L'
wyniki testów korozji naprężeniowej wyklzały podafiośó materiałów rodzimych stali dup|eks oraz stali
austenitycznej do ko.ozji naprężeniowej w warunkach powolnego odksŹałcania w środowisku
wrzącogo ohlorku magnozow€go. Badania na próbkach ze złączlmi spawanymi wykazały najwięksfą
podatność obszaru swc od strony stali dupleks na korozję naprężeniową, co wskazuje na możliwe
ucfulenie te8o obszaru z,łączy różnoimiennych podczas spawania.
w Podsumowaniu stwierdzono, żE spawanie automatyczne fukiem kr}'tym stali rożnoimiennych,
austenitycznęj AlsI 3 ] 6L oraz ferrytycmo.austenitycznej typu duplek 2205 może być zastosowane do
wydajnego łączenia.blach grubych stosowanych w budowię konstrukcji morskich z zastżeżeniem
przeshze8ania wskazanych o8ranicŻEń' właściwości mechaniczne tak uzyskanych z|ąo4 spełniają
wymagania okĘtowych Towarzystw Klasyfikacyjnych.

st]g3zczen|e lozp.awy w lęryku ang|olBk|m:
The dissertation is focused on solving problems ofdissimilar welded joints msde of corrosion

resisiart eustenitic and fenitic-austenitic (duplex) steels. The work has aclose relationship with the real
needs of the shipbuilding indusĘ in lh€ implementation of new we|ding techno|ogies of dissimilar
ste€|s with specific requir€ments ofthe mechanica| properties and corTosion resistancł. cuftefuly, this
joints ale essentia| in the tanks construction of chemical car8o vess€|s, which are increasing|y being
used of modem fenitic-austenitic duplex steels, but the joining with traditional austenitic steels arc
inevitable.

The disseńation consists of two pańs' The first pań provides an overview of the |iterature
characterizing the cunent state of knowlcd8e conceming tho ptob|ęms of welding austonitic steęls and
duplex steels and review ofthe |it€.atur€ conceming th€ propeńies ofdissimilarjoints ofthese steels.
The second pań, exp€ńmenta|, contAins the thesis and objectives ofthe work, materials chamcteriśics,
descriplion ofthe res€arch methodolory, research results.nd discussion. Butt we|dedjoints ofthe P|ates
of 15 mm in thickness made wiń the use of high.peńormance sAw method were investigated' Butt
joints were made with the use of different amount of hęat input (from ].2 to 3'5 kJ / mm) and with
different Śhapes of the edge of the metal p|ate preparcd bęfore welding' Technolory of we|ding
dissimilar joints was developed, and then a series of tests enabling evaluation of their mechanical
propefties and conosion resistance were pelformed.
The non.dęstruotive tests and dęstruotive tęsts e'8. t€nsil € tęsts, bending tests, haldness measurements
and impsct tests were carried out. The fesults ofthese tests made it possible to c|early determinę the
effect ofweldin8 on lhe mechanical propeńies ofobtained dissimi|arjoints. Metal|ographic śudies węre
made usinS light microscopy, transmission and scanning electron microscopy. These studies revealed
th€ effect ofvarious welding conditions on the kinetics ofstructuml changes and precipitation processes
occulring in the weld and heat affected zones. These studies allowed to establish the relationship
between the microstructure ofthe welds snd theif mechanica| Drooerti€s and corTosion resistąnce.

Theconosion teŚtŚ included pitting conosion and Śtress coriosion cracking(scc) susceptibility
ofweld€djoints. The results ofcorrosion 1ests csrried out according to ASTMG48.92A clearly indicate
that the area ofjoints with the lowest resistance to pitting corrosion is parent material of austenitic
stainless stee| AIsl 3l6L. scc tęsts were peńoEned using s|ow strain Rlte method in boi|in8 solution
of MgcI2 €nvironment. ThiŚ test Śhowed the susceptibility of parcnt materials to stress corrosion
cracking. Sainples contained dissimilar weldedjoints showed the greatest sensitivity to SCC ofthe heat
affęctęd zone alea ftom tho dup|ex steel side. This indicates a possible structural sensitization in this
area during welding of dissimilar joints.
[t was conclud€d that the automatic subńelg€d arc welding ofdissimilar steels' austenitic A[St 316L
and ferritic-austenitic duplex 2205 can be used to efficient|y we|d thick p|&tes used in thę marine
constructions. Mechanical properties and corrosion rcsistanoe of such joints meet the requircments of
the Marine classifi cation socięties.


