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Wstęp 
Odnawialne źródła energii to źródła naturalne, których 

zasób odnawia się w krótkim czasie. Takim źródłem jest między 
innymi wiatr, który może służyć do napędzania generatorów 
(turbin wiatrowych) wytwarzających energię elektryczną. 
Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za 
ekologicznie czystą gdyż, pomijając nakłady energetyczne 
związane z wybudowaniem elektrowni wiatrowej, wytworzenie 
w niej energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. 

Siłownie wiatrowe wykorzystują energie kinetyczną 
poziomych ruchów powietrza zamieniając ją na energię 
mechaniczną. Największą moc energetyczną uzyskuje się 
z wiatrów wiejących nad otwartą przestrzenią. Prędkość wiatru 
jest najmniejsza przy ziemi i wzrasta wraz z wysokością, dlatego 
wirnik i gondolę elektrowni wiatrowej umieszcza się na 
wysokości od 20 do 100 m nad ziemią. Konstrukcja wieży 
siłowni wiatrowej musi być odporna na czynniki zewnętrzne 
występujące w miejscu jej funkcjonowania oraz spełniać 
konstrukcyjne założenia wytrzymałościowe. Producent wież 
siłowni wiatrowych musi zapewnić spełnienie przez wszystkie jej 
elementy odpowiednich kryteriów jakościowych. Jedną z metod 
kontroli wyrobu w fazie produkcji elementów konstrukcyjnych, 
stalowych są badania nieniszczące, dostarczające informacji 
o stanie jakościowym obiektu, a więc o niezgodnościach, 
które mogłyby mieć wpływ na późniejszą eksploatację. 

 
1. Budowa siłowni wiatrowej 

Większość dużych elektrowni wiatrowych jest wykonana 
jako stalowe wieże o przekroju 20-30 m2, które są dostarczane 
w częściach (sekcjach) o długości od 10 do 30 m na miejsce 
budowy. Wieże mają stożkowy kształt, ze średnicą 
zmniejszająca się ku górze. Taki kształt zapewnia dużą 

wytrzymałość. Poszczególne sekcje wykonuje się w wytwórni 
a następnie składa w całość na miejscu montażu siłowni. Sekcje 
wież siłowni wiatrowych (rys 1a i 1b) są zespołami nierozłącznie 
łączonych ze sobą części za pomocą procesu spawania. 

 

  
 

Rys. 1. Sekcje wieży siłowni wiatrowej: a) widok od środka 
sekcji, b) widok zewnętrzny sekcji modułu 

 
Współczesne siłownie wiatrowe produkowane są razem 

z mechanizmem generatora prądu i wirnikiem, które stanowią 
wspólny zespół znajdujący się w gondoli umiejscowionej 
na górze konstrukcji wieży. Urządzenie wirnika składa się 
z trzech łopat zamontowanym na poziomym wale, który 
przenosi moment obrotowy do skrzyni przekładniowej 
napędzając generator prądu. Mechanizm wirnika ustawiany jest 
prostopadle do kierunku wiatru za pomocą serwomechanizmu 
naprowadzającego [1]. 

Na rysunku 2 przedstawiono konstrukcję i plan spoin sekcji 
dolnej siłowni wiatrowej. 
 

 
Badania nieniszczące złączy spawanych  
na przykładzie wybranych elementów 
konstrukcyjnych siłowni wiatrowych 

 
 

Leszek Kloskowski, Stanisław Pałubicki, Krzysztof Kukiełka 

 

Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono metody, procedury i normy związane z kontrolą złączy spawanych metodą badań nieniszczących oraz wyniki 
badań połączeń spawanych sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej. Scharakteryzowano proces spawania stosowany w przemyśle stalowym, 
rodzaje złączy spawanych, metody spawania oraz mogące wstępować w spoinie niezgodności tj. pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu itp., które 
wpływają negatywnie na wytrzymałość przyszłego złącza spawanego. Przedstawiono poziomy jakości i kryteria akceptacji w świetle norm 
związanych z badaniami nieniszczącymi złączy spawanych: wizualnymi i magnetyczno-proszkowymi dla nieciągłości zewnętrznych i 
ultradźwiękowymi dla nieciągłości wewnętrznych. Najbardziej negatywny wpływ na funkcjonowanie wieży siłowni wiatrowej mają pęknięcia i 
głębokie przyklejenia, ponieważ przy niekorzystnych warunkach użytkowania konstrukcji wieży może występować szybki wzrost naprężeń w 
czasie pracy urządzenia. Dlatego też na etapie produkcji należy znaleźć przyczynę powstawania tego typu niezgodności. 

 
Słowa kluczowe: złącze spawane, spoina, badania nieniszczące, wieża siłowni wiatrowej. 
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Rys. 2. Konstrukcja i plan spoin sekcji dolnej siłowni wiatrowej 
 

 

2. Cel pracy 
Celem badań, omówionych w artykule, jest przedstawienie 

zastosowania wybranych metod badań nieniszczących 
połączeń spawanych, na przykładzie sekcji dolnej wieży siłowni 
wiatrowej, tak aby była zapewniona właściwa jakości 
spawanego wyrobu. 

Dzięki informacjom uzyskanym na podstawie wykonanych 
badań nieniszczących możemy określić aktualny stan złączy 
spawanych w zakresie norm powiązanych z poziomem jakości 
i kryteriami akceptacji. Pozwala to na: dopuszczenie sekcji do 
eksploatacji, lub też z powodu występowania niezgodności 
w złączach spawanych skierowanie jej do naprawy lub też 
wycofanie z produkcji. Kontrola jakości złączy spawanych wieży 
siłowni wiatrowej jest niezbędna, umożliwia ona całościową 
ocenę jakości wytwarzanego obiektu. 

 

3. Metody spawania 
Podczas spawania sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej 

zastosowano metodę spawania 136 i 121. 
Metoda 136 (MAG, ang. Metal Active Gas) – spawanie 

łukowe drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazów 
aktywnych (np. CO2, mieszanina Ar/CO2 i inne), polega 
na stopieniu brzegów łączonych elementów i drutu 
proszkowego ciepłem łuku spawalniczego, jarzącego się 
w osłonie gazowej między metalową osłoną rurkową drutu 
elektrodowego, a elementem spawanym [2]. Metodą tą można 

spawać stale o podwyższonej wytrzymałości, niskowęglowe 
oraz zwykłe. 

Metoda 121 (SAW, ang. Submerged Arc Welding) - 
spawanie łukiem krytym polega na łączeniu elementów 
metalowych za pomocą elektrody w otulinie granulowanego 
topnika. Topnik, stapiając się pod wpływem temperatury łuku 
elektrycznego tworzy ochronną warstwę żużla pokrywającego 
spoinę i nie dopuszcza do utlenienia spawu. Proces spawania 
jest całkowicie zautomatyzowany, elektroda w formie drutu jest 
dostarczana w sposób ciągły przez podajnik z zadaną 
prędkością, która uzależniona jest od parametrów spawania 
danego elementu. Spawać ta metodą można stale niestopowe, 
niskostopowe i wysokostopowe. Główną zaletą metody 
spawania pod topnikiem jest wysoka wydajność, mała 
wadliwość spoin, duży udział materiału rodzimego w utworzonej 
spoinie oraz głębokie wtopienie w materiał [3]. 

 
4. Kontrola i badania spoin 

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania konstrukcji 
stalowych, projektant zakłada odpowiednią klasę konstrukcji 
oraz poziomy jakości wykonania złączy spawanych, czyli 
wartości graniczne niezgodności spawalniczych. Wymagany 
poziom jakości konstrukcji należy zawsze określać przed 
przystąpieniem do produkcji, przy ustalaniu warunków 
zamówienia z klientem. Poziom jakości odnosi się do 
poszczególnych spoin występujących w konstrukcji. W normie 
PN-EN ISO 5817 określono trzy poziomy jakości dla 
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niezgodności spawalniczych występujących w badanym złączu. 
Poziomy jakości określono literami B, C, D w zależności od 
kategorii wymagań [4]. 

Badania nieniszczące materiałów i złączy spawanych są 
klasyfikowane w dwóch kategoriach: 
 badania umożliwiające wykrywanie niezgodności 

powierzchniowych, należą do nich badania: wizualne (VT), 
penetracyjne (PT) oraz magnetyczno-proszkowe (MT), 

 badania umożliwiające wykrywanie niezgodności 
wewnętrznych (objętościowych), nie mających oznak 
widocznych na powierzchniach zewnętrznych materiałów 
i wyrobów, należą do nich badania: ultradźwiękowe (UT) 
i radiograficzne (RT). 

Zasady uzyskiwania kwalifikacji i certyfikacji personelu 
badań nieniszczących są zawarte w normie PN-EN 473: 2008. 
Określa ona odpowiednie wymagania związane 
z wyszkoleniem, praktyką zawodową, pozytywnym wynikiem 

badań wzroku oraz pozytywnym zdaniem egzaminów 
kwalifikacyjnych na odpowiednie stopnie kwalifikacji [5]. 

 

4.1. Badania wizualne (VT) 
Badania VT polegają na kontroli wzrokowej badanych 

elementów metalowych i ich ocenie według norm związanych 
z metodą przez wykwalifikowany personel posiadający 
uprawnienia w danej metodzie. Badania te są badaniami 
podstawowymi i koniecznymi do przeprowadzenia bez względu 
na to jakie badania będą wykonywane w dalszej kolejności. 
Warunki, które muszą być spełnione podczas przeprowadzania 
badań VT określa norma PN EN ISO 17637: 2011 (technika 
badań) [6], a kryteria akceptacji zawarte są normie PN EN ISO 
5817 [4] lub w odpowiednich ustaleniach między stronami [7]. 

Czynności wykonywane podczas badania można 
przedstawić w formie algorytmu (rys. 3). 
 

 

 
Rys. 3. Algorytm procedury badania VT złączy spawanych sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej 
 

Graniczne wartości niezgodności spawalniczych złączy 
spawanych sekcji dolnej siłowni wiatrowej muszą spełniać dla: 
spoin obwodowych - wymagania poziomu jakości B, spoin 

wzdłużnych - wymagania poziomu jakości C wg PN-EN 5817. 
Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono w tablicy 1. 

Na rysunku 4 przedstawiono umiejscowienie, wykrytych 
podczas badania VT niezgodności spawalniczych.

Tab. 1. Wyniki badań VT sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej 

Informacje 
dotyczące 

obiektu badania 

• Obiekt: sekcja dolna wieży siłowni wiatrowej rys. KW01-0.0.1; 
• Materiał podstawowy: S355JR, S355 NL; 
• Materiał spoiwa: SF - 3AM, OK Autrod 12.24; 
• Metody spawania: 136, 121; 
• Pozycja spawania: PA; 
• Typ złączy spawanych: doczołowe, teowe. 

Wymagania 
jakościowe 

• Zgodnie z procedurą przeprowadzania badań wizualnych złączy spawanych 
(spoiny WZ, OB) sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej; 

• Czas przeprowadzenia badań VT: element w fazie produkcji; 
• Przygotowanie powierzchni: oczyszczona. 

Planowanie 
wykonania 

badania 

• Dobór techniki: badania bezpośrednie; 
• Dobór urządzeń: lupa, latarka, miara, spoinomierz, marker; 
• Obszar i zakres badań wizualnych: 100% złączy spawanych + powierzchnia strefy przesuwu głowicy 

ultradzwiękowej zgodnie z procedurą badania. 

Wykonywanie 
badań - 

oględziny 

• Identyfikacja obiektu badania zgodnie z oznaczeniami konstrukcji i kompletności elementów 
składowych stanu ogólnego; 

• Klasyfikacja wykrytych nieciągłości pod kątem określania ich rodzaju, długości, szerokości, wysokości 
oraz weryfikacja pod kątem dopuszczalności; 

• znakowanie niedopuszczalnych nieciągłości. 
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WYNIKI BADAŃ 

Nr. 
spoiny 

Typ 
ukosowania 

Grubość, 
mm 

Długość 
spoiny, 

mm 

Wykryte niezgodności wg PN - EN ISO 
5817 

Wyniki 
badań 

Miejsce 
występowania 
niezgodności, 

mm 20
0 

10
0 

40
1 

51
6 

51
7 

60
1 

60
2 

40
2 

50
6 

50
11

 
50

12
 

50
13

 
50

2 
50

4 
50

5 
50

9 
51

5 

1 K 44,5 12560          x        NOK 12000-200 
2 K 51 12560                  OK  
3 X 44,5/46,5 12560 x              x   NOK 0-150, 200-250 
4 X 46,5/52 12560                  OK  
5 X 52 12560               x   NOK 0-12560 
6 X 51/52 12560                x  NOK 6500-1500 
7 V 44,5 2940                  OK  
8 V 46,5 1980             x     NOK 0-1980 
9 V 52 2940                  OK  

10 V 52 2940                  OK  
11 V 51 1713               x   NOK 0-1713 

Objaśnienia niezgodności według PN–EN 6520-1 
200 – pory powierzchniowe 
100 – pęknięcia 
401 – przyklejenia 
516 – porowatość grani 
517 – niewłaściwe ponowne 

zajrzenie łuku 

601 – ślad zajarzenia 
602 – rozpryski 
402 – brak przetopu 
506 – nawis 

5011 – podtopienie ciągłe 
5012 – podtopienie 
przerywane 
5013 – podtopienie grani 
502 – nadlew spoiny 

(spoina czołowa) 

504 – wyciek 
505 – niewłaściwy brzeg 
spoiny 
509 – zwis, wklęśnięcie lica 
515 – wklęśniecie grani 

OK – Wynik badań pozytywny, NOK – Wynik badań negatywny 
 

 
Rys. 4. Szkic niezgodności spawalniczych wykrytych podczas badania VT 
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Z zestawienia wyników badań VT (tablica 2), wynika iż 
stwierdzony wysoki wskaźnik wadliwości spoin (~ 28,2%), może 
mieć wpływ na stabilność funkcjonowania wieży w czasie pracy. 

 
Tab. 2. Zestawienie wyników badań VT 

Suma długości 
badanych spoin, 

mm 

Suma długości 
wykrytych niezgodności 

spoin, mm 

Wadliwość 
spoin, % 

87873 24773 ~ 28,2 
 
Niedopuszczalne niezgodności spawalnicze muszą zostać 

usunięte zgodnie z obowiązującymi zasadami przy użyciu tych 
samych procedur jak spoiny pierwszorazowe. Wycięty rowek 
powinien mieć minimum 100 mm długości mierzonej na 
głębokości niezgodności, nawet jeżeli sama niezgodność jest 
mniejsza. Spoinę naprawczą można wykonać tylko dwukrotnie 
w tym samym obszarze. 

Złącza po naprawie poddaje się badaniom VT w takim 
samym zakresie jak złącze przed naprawą oraz przy 
zastosowaniu tych samych kryteriów akceptacji. Pozytywny ich 
wynik skutkuje dopuszczeniem elementu do dalszych badań 
innymi metodami. 

 

4.2. Badania magnetyczno-proszkowe (MT) 
Badania MT polegają na nanoszeniu proszku 

magnetycznego oraz wzbudzaniu strumienia magnetycznego 
rozproszenia pojawiającego się w miejscach zalegania 
nieciągłości materiałowych magnesowanych elementów 

wykonanych z stali ferromagnetycznych [8]. Wywołany strumień 
rozproszenia przyciąga ferromagnetyczne cząsteczki, które 
grupują się ponad miejscami nieciągłości tworząc skupiska 
proszku, dające wyraźne wskazania. Ważne jest, aby pole 
magnetyczne trafiało prostopadle na nieciągłości występujące 
w materiale, ponieważ powstaje wtedy maksymalny strumień 
rozproszenia. W przypadku, gdy pole i wada posiadają takie 
same kierunki, nie jest możliwe wykrycie wskazań 
magnetycznych. Dlatego do wykrycia nieciągłości o dowolnym 
kierunku zalegania stosuje się dwa kierunki magnesowania pola 
możliwie prostopadłe do siebie. 

Badania MT wykonuje się po pozytywnym zatwierdzeniu 
poprzedzających badań VT. Powinny one być przeprowadzone 
po obróbce cieplnej oraz 48h od zakończenia spawania. 

Badania MT złączy spawanych sekcji dolnej wieży siłowni 
wiatrowej wykonano, w zakresie zastosowanej techniki, zgodnie 
z normą PN-EN ISO 17638: 2010 [9] oraz kryteriami akceptacji 
zgodnie z normą PN-EN ISO 23278: 2010 [10]. 

Algorytm procedury wykonanych badań MT przedstawiono 
na rysunku 5. 

Badaniu MT podlega 20% spoin wzdłużnych (WZ) i 20% 
spoin obwodowych (OB). 

Graniczne wartości niezgodności spawalniczych złączy 
spawanych sekcji dolnej siłowni wiatrowej muszą spełniać wg 
PN-EN ISO 23278: 2010 poziom akceptacji 2x. Wyniki 
przeprowadzonych badań przedstawiono w tablicy 3. 

Na rysunku 6 przedstawiono umiejscowienie wykrytych 
podczas badania MT niezgodności spawalniczych. 

 

 
Rys. 5. Algorytm procedury badania MT złączy spawanych sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej 

Informacje 
dotyczące 

obiektu badania 

• Obiekt: sekcja dolna wieży siłowni wiatrowej rys. KW01-0.0.1; 
• Materiał podstawowy: S355JR, S355 NL; 
• Materiał spoiwa: SF - 3AM, OK Autrod 12.24; 
• Metody spawania: 136, 121; 
• Pozycja spawania: PA; 
• Typ złączy spawanych: doczołowe, teowe. 

Wymagania 
jakościowe 

• Zgodnie z procedurą przeprowadzania badań magnetyczno-proszkowych złączy 
spawanych sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej; 

• Czas przeprowadzenia badań MT: element w fazie produkcji; 
• Badania wizualne: zaakceptowane; 
• Przygotowanie powierzchni: oczyszczona. 

Planowanie 
wykonania 

badania 

• Dobór techniki: niefluorescencyjna (biało-czarna); 
• Dobór urządzeń: jarzmo Contour Probe, miernik do pomiaru natężenia światła i pola magnetycznego; 
• Dobór środków do badań: podkład biały, zawiesina proszku magnetycznego czarnego; 
• Obszar i zakres badań magnetyczno-proszkowych: 20% złączy spawanych (spoiny WZ, OB) + strefa 

wpływu ciepła. 

Wykonywanie 
badań - 

oględziny 

• Identyfikacja obiektu badania zgodnie z oznaczeniami konstrukcji; 
• Przygotowywanie powierzchni do badania; 
• Nanoszenie podkładu białego; 
• Magnesowanie obiektu; 
• Nanoszenie proszku magnetycznego; 
• Ocena niezgodności. 
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Tab. 3. Wyniki badań MT sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej 
WYNIKI BADAŃ 

Nr. 
spoiny 

Typ 
ukosowania 

Grubość, 
mm 

Długość 
spoiny, 

mm 

Długość 
badanej 
spoiny, 

Wskazania 
liniowe 

> 1,5 mm 

Wskazania 
nieliniowe 
> 3 [mm] 

Wyniki 
badań 

Nr. 
wskazania 

Miejsce 
występowania 
niezgodności, 

mm % mm 

1 K 44,5 12560 100 12560 16  NOK 1 50-66 
2 K 51 12560 20 2512   OK   
3 X 44,5 / 46,5 12560 100 12560  5 NOK 2 600-605 
4 X 46,5 / 52 12560 20 2512   OK   
5 X 52 12560 100 12560 14 5 NOK 3, 4 10-24,35-40 
6 X 51/52 12560 20 2512   OK   
7 V 44,5 2940 100 2940 25  NOK 5 600-625 
8 V 46,5 1980 100 2940 80  NOK 6 1900-1980 
9 V 52 2940 20 588   OK   

10 V 52 2940 20 588   OK   
11 V 51 1713 100 1713 18  NOK 7 800-818 

OK – Wynik badań pozytywny, NOK – Wynik badań negatywny 
 

 
Rys. 6. Szkic niezgodności spawalniczych wykrytych podczas badania MT 

 
W czasie badań oceniono ilość występujących nieciągłości 

oraz ich długość. Wyniki badań przedstawiono w tablicy 4. 
Stwierdzona wadliwość spoin wynosząca 0,3%, jest bardzo 
małym wskaźnikiem w stosunku do długości przebadanych 
spoin. 

Po naprawie wykrytych nieciągłości spoiny poddaje się 
ponownemu badaniu MT w takim samym zakresie jak spoiny 

oryginalne, zwiększając długość badania o 100 mm z każdej 
strony, aby wykluczyć powiększanie się nieciągłości. 

 
Tab. 4. Zestawienie wyników badań MT 

Suma długości 
badanych spoin, 

mm 

Suma długości 
wykrytych niezgodności 

spoin, mm 

Wadliwość 
spoin, % 

53985 163 ~ 0,3 
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4.3. Badania ultradźwiękowe (UT) 

Badania ultradźwiękowe polegają na wprowadzaniu fal 
ultradźwiękowych za pomocą głowic o częstotliwościach 
większych od 20 kHz do badanego obiektu. Pomiędzy głowicą, 
a materiałem badanym stosuje się sprzęgacz: klej do tapet, żel 
do badań lub wodę, aby uzyskać sprzężenie akustyczne. 
Ośrodek sprzęgający stanowi cienką warstwę po której ślizga 
się głowica. Przetwornik w głowicy nadawczo-odbiorczej 
początkowo podczas badania obiektu stanowi nadajnik 
impulsów (technika echa), a następnie odbiera sygnał zwrotny. 
Sygnał wysyłany przez głowice do materiału odbija się 
od granicy ośrodków (nieciągłości lub dna) i wraca do głowicy 
powodując powstanie napięcia między elektrodami 
przetwornika, gdzie później trafia do odbiornika impulsów. 
Do badań UT używa się defektoskopu, który pobudza w głowicy 
przetwornik impulsem elektrycznym, a następnie przetwarza 
impuls otrzymany przez przetwornik i przedstawia w postaci 
amplitudy echa na ekranie oscylogramu. Na podstawie echa na 
ekranie ocenia się wielkość nieciągłości (wady), a także 
odległość i głębokość zalegania w materiale badanym [8]. 

Dokładne ustawienie aparatu i głowicy ma istotne 
znaczenie, ponieważ wpływa na prawidłowość zobrazowania 
przebiegu fali ultradźwiękowej w obiekcie badanym i pozwala 
na dokładne określenie głębokości zalegania nieciągłości. 
Do skalowania głowic używa się wzorca kontrolnego Nr 1 
według PN-EN ISO 2400: 2013-03 [11] lub Nr 2 według PN-EN 
27963: 1993 [12]. W aparacie w trakcie skalowania ustawia 
się zasięg, prędkość fali i opóźnienie. 

Badania UT złączy spawanych sekcji dolnej wieży siłowni 
wiatrowej wykonano, w zakresie zastosowanej techniki, zgodnie 
z normą PN-EN ISO 17640: 2011 [13] oraz kryteriami akceptacji 
zgodnie z normą PN-EN ISO 11666: 2011 [14]. 

Badania nieniszczące złączy spawanych przeprowadzono 
na linii produkcyjnej wież siłowni wiatrowych (rys. 7). Sekcje 
wież siłowni wiatrowych umieszczane są na obrotnikach 
umożliwiających obracanie sekcji o 360º. Dzięki możliwości 

obracania sekcji uzyskujemy dostęp do wykonania wszystkich 
badań złączy spawanych na obiekcie. 

Badaniu UT podlega 20% spoin wzdłużnych (WZ) i 20% 
spoin obwodowych (OB). Jeżeli występują niezgodności 
spawalnicze w spoinie, wówczas zakres badań zwiększony jest 
do 100%. 

 

 
 
Rys. 7. Wykonywanie badań UT złączy spawanych 
 
Algorytm procedury wykonanych badań UT przedstawiono 

na rysunku 8. 
Graniczne wartości niezgodności spawalniczych złączy 

spawanych sekcji dolnej siłowni wiatrowej muszą spełniać 
poziom akceptacji 2 zgodnie za normą PN-EN ISO 11666: 
2011. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono 
w tablicy 5. 

 
Tab. 5. Wyniki badań UT sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej 

WYNIKI BADAŃ 

Nr. 
spoiny 

Typ 
ukosowania 

Grubość, 
mm 

Długość spoiny, 
mm 

Długość badanej 
spoiny, 

Współrzędne nieciągłości, 
mm 

Ø3 
DAC, 

dB 

Wynik 
badań 

% mm x lx z y 

1 K 44,5 12560 100 12560 0 1560 20-24 -1 +5 NOK 
2 K 51 12560 20 2512      OK 
3 X 44,5 / 46,5 12560 20 2512      OK 
4 X 46,5 / 52 12560 100 12560 1600 2050 21-25 -2 +4 NOK 
5 X 52 12560 20 2512      OK 
6 X 51/52 12560 20 2512      OK 
7 V 44,5 2940 20 588      OK 
8 V 46,5 1980 100 1980 0 1980 10-18 -10 +2 NOK 
9 V 52 2940 20 588      OK 

10 V 52 2940 100 2940 150 1160 10-20 -15 +6 NOK 
11 V 51 1713 20 343      OK 

OK – Wynik badań pozytywny, NOK – Wynik badań negatywny 
Suma długości badanych spoin, 

mm 
Suma długości wykrytych niezgodności spoin, 

mm 
Wadliwość spoin, % 

41607 6750 ~ 16,2 
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Rys. 8. Algorytm badań UT złączy spawanych sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej 
 

W wyniku przeprowadzonych badań oceniono położenie 
wszystkich wskazań powyżej progu rejestracji znajdujących się 
w obrębie obszaru badania. Jako punkt początkowy (zerowy) 

przyjęto w układzie współrzędnych skrzyżowanie spoiny 
wzdłużnej i obwodowej zgodnie z szkicem (rys. 9). 

 

Informacje 
dotyczące 

obiektu 
badania 

• Obiekt: sekcja dolna wieży siłowni wiatrowej rys. KW01-0.0.1; 
• Materiał podstawowy: S355JR, S355 NL; 
• Materiał spoiwa: SF - 3AM, OK Autrod 12.24; 
• Metody spawania: 136, 121; 
• Pozycja spawania: PA; 
• Typ złączy spawanych: doczołowe, teowe. 

Wymagania 
jakościowe 

• Zgodnie z procedurą przeprowadzania badań ultradźwiękowych złączy spawanych (WZ, OB) sekcji 
dolnej wieży siłowni wiatrowej; 

• Czas przeprowadzenia badań UT: element w fazie produkcji; 
• Badania wizualne: zaakceptowane; 
• Przygotowanie powierzchni: oczyszczona. 

 

Planowanie 
wykonania 

badania 

• Dobór techniki badania: metoda echa; 
• Dobór techniki oceny wskazań: DAC Ø3; 
• Dobór aparatu: GE Krautkramer USM 35 XS; 
• Dobór głowic: MSEB 4, SWB 70-4, SWB 60-2, SWB 45-2; 
• Dobór ośrodka sprzęgającego: klej do tapet (roztwór wodny); 
• Obszar i zakres badań ultradźwiękowych: 20% złączy spawanych (spoiny WZ, OB) + SWC. 

Kalibracja  
aparatury  

• Liniowość podstawy czasu; 
• Liniowość wzmocnienia aparatury; 
• Wyznaczenie środka głowic; 
• Wyznaczenie kąta wiązki głowic skośnych; 
• Czułość i stosunek do szumu; 
• Szerokość impulsu. 

Skalowanie 
aparatury 

 

• Skalowanie zakresu obserwacji dla wszystkich głowic; 
• Skalowanie głowicy normalnej: MSEB4; 
• Skalowanie głowic kątowych: SWB70-2, SWB60-2, SWB45-2; 
• Ustawianie czułości badania: wyznaczane krzywej referencyjnej reflektora przelotowego Ø3DAC; 
• Wyznaczenie strat przeniesienia pomiędzy wzorcem Ø3 DAC, a materiałem badanym S355JR, 

S355NL. 

 

Przygotowanie 
do wykonania 

badania 

• Identyfikacja obiektu badania zgodnie z oznaczeniami konstrukcji; 
• Przygotowywanie powierzchni do badania w celu zapewnienia stałości sprzężenia akustycznego na 

całym obszarze przesuwu głowicy; 
• Przyjęcie układu współrzędnych, opisującego obiekt; 
• Wyznaczenie korekty czułości badania w pobliżu złączy spawanych. 

Wykonywanie 
badania 

• Badanie na rozwarstwienia w obszarze przesuwu głowicy; 
• Wykrywanie nieciągłości w złączach spawanych; 
• Lokalizacja nieciągłości; 
• Ocena wymiarów nieciągłości (długość, głębokość zalegania i wysokość amplitudy przekaczającą 

krzywą referenecyjną); 
• Określanie rodzaju nieciągłości; 
• Rejestracja wyników badań. 
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Rys. 9. Szkic niezgodności spawalniczych wykrytych podczas 
badania UT 
 

Cztery spoiny z pośród jedenastu nie spełniają wymagań 
związanych z kryteriami akceptacji. Wszystkie niedopuszczalne 
wskazania przekraczały krzywą referencyjną Ø3 DAC 2–6 dB. 
W spoinach numer 1 i 4 głębokość zalegania nieciągłości 
mieściła się w zakresie 20–25 mm. Wskazania w takim zakresie 
głębokości zalegania mogą świadczyć o braku przetopu 
(przetopionych krawędzi), gdyż znajdują się blisko osi spoiny 
oraz w środku grubości spoiny i materiału łączonego. Z uwagi 
na długości tych wskazań są to miejsca szczególnie 
niebezpieczne dla eksploatowania wieży siłowni wiatrowej, 
ponieważ przekrój czynny złącza spawanego jest osłabiony, co 
wpływa na obniżenie wytrzymałości połączenia. W spoinach 
numer 8 i 10 głębokość zalegania nieciągłości mieściła się od 
10–20 mm i odległość od osi spoiny wynosiła 10–15 mm, 
wskazania tego typu mogą charakteryzować się przyklejeniem 
na granicy spoiny i materiału podstawowego, ponieważ układają 
się wzdłuż linii ukosowania. Przyklejenia brzegowe należą do 
grupy nieciągłości niebezpiecznych, ponieważ spoina w miejscu 
występowania wady nie posiada żadnych właściwości 
połączenia, co również wpływa na zmniejszenie wytrzymałości 
złącza spawanego. Wszystkie występujące niezgodności 
powinny zostać naprawione zgodnie z procedurą napraw [15]. 

 

5. Podsumowanie i wnioski 
Spełnienie wymagań dotyczących jakości połączeń 

spawanych jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa konstrukcji w czasie eksploatacji, 
założonego na etapie projektowania oraz pozwala zmniejszyć 
zagrożenie awarią lub nawet katastrofą. Wpływ wykrytych 
nieciągłości w złączach spawanych na własności 
wytrzymałościowe, zależy od ich długości, rozmieszczenia, 
ilości, kształtu i położenia względem kierunku głównego 
działania sił. Im większe są wymiary nieciągłości i ich liczba na 
jednostkę długości oraz objętości spoiny, tym własności 
wytrzymałościowe złącza są bardziej obniżone. Najbardziej 
negatywny wpływ na funkcjonowanie wież siłowni wiatrowych 
mają pęknięcia i głębokie przyklejenia, ponieważ przy 
niekorzystnych warunkach użytkowania konstrukcji wież może 
występować szybki wzrost naprężeń powodujący ich 
uszkodzenie bądź zniszczenie. Dlatego też ważne jest by na 
etapie produkcji znaleźć przyczynę powstawania tego typu 
niezgodności. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można 
sformułować następujące wnioski: 

• badania nieniszczące złączy spawanych konstrukcji wieży 
siłowni wiatrowej, przeprowadzone na etapie wytwarzania, 
pozwoliły na wykrycie nieciągłości materiałowych w ww. 
złączach, mających istotny wpływ na właściwości użytkowe 
konstrukcji, 

• dzięki badaniom nieniszczącym możemy monitorować cały 
cykl procesu spawania, 

• poziom wadliwości akceptowalny przez producentów 
i instytucje nadzorujące produkcję wież siłowni wiatrowych, 
który nie powinien przekroczyć 1%, został w badanej sekcji 
przekroczony wielokrotnie (dla metody wizualnej wynosił on 
28,2%, a dla metody ultradźwiękowej wynosił on 16,2%), 

• podczas badań istotne jest dokładne stosowanie się do 
wymagań zawartych w procedurach badań nieniszczących 
wież siłowni wiatrowych, a w szczególności do kryteriów 
akceptacji złączy spawanych, ponieważ niewłaściwe 
ustalanie dopuszczalnych nieciągłości, może przyczynić się 
do znacznych strat w wyniku negatywnej oceny 
niezgodności, których znaczenie może być nie istotne dla 
warunków eksploatacyjnych, 

• zestawione wyniki badań nieniszczących wykonanych dla 
konstrukcji wieży siłowni wiatrowej mogą stanowić istotną 
pomoc w określeniu obszarów niebezpiecznych w złączach 
spawanych oraz dają możliwość naprawy spoin w czasie 
produkcji, co wpływa na zmniejszenie kosztów 
wytwarzania, 

• uzyskanie założonego przez projektanta poziomu jakości 
połączeń spawanych, wiąże się z koniecznością 
zmniejszenia wysokiego wskaźnika wadliwości spoin, 
dlatego też należy zweryfikować przestrzeganie technologii 
spawania, kompetencje i umiejętności pracowników 
wykonujących połączenia spawane, a także sprawdzić stan 
techniczny urządzeń spawalniczych oraz ewentualnie 
opracować nowe procedury spawania. 
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Non-destructive testing of welded joints on the exemplary 

selected structural elements of the wind turbines  

 
 
 

Abstract 
 

The article presents the methods, procedures, and standards related to the control of welded joints by non-destructive testing and the results 
of welded joints of the lower section of a wind turbine tower. Characterize the welding process used in the steel industry, the types of welds, 
welding method and which may join in the joint inconsistency is cracking, gluing, lack of fusion etc., that have a negative impact on the future 
strength of the welded joint. Levels of quality and acceptance criteria in the light of the standards relating to non-destructive testing of welded 
joints: visual and magnetic discontinuities powder for external and internal ultrasound to discontinuities. 

The most negative impact on the operation of the wind turbine tower with cracks and deep stick, because under unfavorable conditions of the 
structure of the tower can be a rapid increase in stress during operation. Therefore, at the stage of production should be found the cause of this 
type of non-compliance  

 
Key words: weld joint, weld, non-destructive testing, the tower of a wind turbine. 

 
Autorzy:  

Inż. Leszek Kloskowski – Politechnika Koszalińska 

Mgr inż. Stanisław Pałubicki – Politechnika Koszalińska 

Dr inż. Krzysztof Kukiełka – Politechnika Koszalińska 

 


