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Diagnostyka nieniszcząca połączeń klejonych za pomocą propagacji fal sprężystych 

STRESZCZENIE 

Połączenia klejone znajdują liczne zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, w tym w lotnictwie, 

motoryzacji i inżynierii lądowej. Będąc rodzajem połączeń nierozbieralnych bez możliwości wizualnej 

oceny stanu ich struktury wewnętrznej, wymagają przeprowadzania testów z wykorzystaniem 

nieniszczących technik diagnostycznych. Problem monitorowania procesu dojrzewania klejów jest obecny 

w bieżącej literaturze, jednakże większość badań jest przeprowadzana na próbkach wykonanych z kleju bez 

uwzględniania interakcji z elementami łączonymi. Tematyka wykrywania i obrazowania uszkodzeń 

z wykorzystaniem fal sprężystych także cieszy się dużym zainteresowaniem wielu badaczy, jednak brak jest 

prac prezentujących analizę wyznaczania optymalnych charakterystyk wzbudzenia i parametrów 

obliczeniowych dla metod przetwarzania sygnałów. 

Celem rozprawy było udowodnienie następującej tezy: ultradźwiękowe fale prowadzone mogą być 

skutecznie stosowane w nieniszczącej diagnostyce połączeń klejonych elementów konstrukcyjnych. Do 

głównych celów badawczych należało opracowanie algorytmów wykorzystujących fale ultradźwiękowe do 

monitorowania w czasie rzeczywistym dojrzewania klejów w połączeniach, jak również wykrywanie 

I obrazowanie uszkodzeń w złączach klejonych różnego typu. Zaproponowano metodę wyznaczania 

dynamicznych parametrów sprężystych klejów z wykorzystaniem krzywych dyspersji fal prowadzonych. 

W przypadku połączeń klejonych z defektami zbadano wpływ parametrów wzbudzenia na skuteczność 

wykrywania uszkodzeń. Do wizualizacji obszarów odklejenia w połączeniach elementów stalowych, 

betonowych I kompozytowych wykorzystano metodę ważonej średniej kwadratowej (WRMS). Podjęto 

problem wyznaczania optymalnych parametrów obliczeniowych. Jako uzupełnienie przeprowadzonych 

analiz, zaproponowano użycie narzędzi analizy statystycznej (histogramów). 

Prezentowana rozprawa składa się z serii pięciu oryginalnych publikacji naukowych, podejmujących 

główną tezę pracy i realizujących wyżej opisane cele badawcze. W pierwszym artykule analizie poddano 

zagadnienie monitorowania dojrzewania kleju epoksydowego w złączu płyt stalowych poprzez zmianę 

dynamicznego modułu sprężystości wyznaczonego za pomocą pomiarów fal ultradźwiękowych. Druga praca 

dotyczy problemu wyznaczania optymalnych parametrów obliczeniowych do obrazowania uszkodzeń 

w zakładkowych połączeniach blach stalowych z wykorzystaniem obliczeń WRMS. Trzecia publikacja 

omawia wpływ częstotliwości fali na jakość zobrazowań RMS w podobnych połączeniach. W czwartej pracy 

przeprowadzono analizę położenia czujników na wizualizację uszkodzeń w belkach betonowych 

wzmocnionych płytami stalowymi przy użyciu WRMS. Ostatni artykuł dotyczy wykrywania i obrazowania 

uszkodzeń w połączeniach klejonych płyt stalowych z taśmami kompozytowymi, w tym analizy 

optymalnych parametrów obliczeniowych WRMS. Wyniki przeprowadzonych prac pozwoliły na 

sformułowanie wniosków potwierdzających przedstawioną tezę. 


