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PANELE SANDWICH W WIELKOGABARYTOWYCH
KONSTRUKCJACH STALOWYCH
 CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU £¥CZENIA
Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe typy innowacyjnych elementów konstrukcyjnych, zwanych panelami sandwich. Pokazano mo¿liwoci zastosowañ paneli w wielkogabarytowych sekcjach stalowych. Konstrukcja hybrydowa, która powstaje w wyniku
³¹czenia struktury konwencjonalnej z innowacyjn¹, stwarza koniecznoæ rozwi¹zania szeregu
problemów, zw³aszcza natury technologicznej. Do najistotniejszych problemów z tej dziedziny nale¿y ³¹czenie, zarówno paneli miêdzy sob¹, jak równie¿ z konstrukcj¹ konwencjonaln¹.
W artykule dokonano charakterystyki problemu ³¹czenia w kontekcie technologicznym.
S³owa kluczowe: innowacyjny element konstrukcyjny, panel sandwich, wêze³ hybrydowy,
odkszta³cenia spawalnicze.

WSTÊP
Potrzeba wytwarzania konstrukcji stalowych o coraz wiêkszych rozmiarach i zaawansowaniu konstrukcyjno-technologicznym przyczyni³a siê do poszukiwania nowych
struktur, które mog³yby konkurowaæ z konwencjonalnymi elementami wielkogabarytowych budowli. Strukturami tymi sta³y siê innowacyjne elementy konstrukcyjne, zwane
powszechnie panelami sandwich.
Okrelenie panel sandwich jest bardzo ogólne i mo¿e odnosiæ siê zarówno do paneli
stosowanych na elementy tzw. wyposa¿eniowe (nie przenosz¹ce obci¹¿eñ) jak i do
paneli wchodz¹cych w sk³ad elementów konstrukcji wielkogabarytowych (mog¹cych
przenosiæ obci¹¿enia). Pomimo znacz¹cych ró¿nic miêdzy wspomnianymi grupami
paneli, idea ich budowy jest taka sama (dwie pow³oki zewnêtrzne po³¹czone rdzeniem) i opiera siê na rozwi¹zaniach stosowanych w strukturach z tworzyw sztucznych. W artykule mowa bêdzie wy³¹cznie o drugiej grupie paneli sandwich.
Idea tego typu elementów (tj. warstwowych, przek³adkowych) wywodzi siê z
rozwi¹zañ stosowanych w lotnictwie [11] i zaczê³a siê (w gospodarce wojskowej),
w Europie, na pocz¹tku ubieg³ego stulecia od paneli typu honeycomb (patent pierwszego
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rdzenia typu honeycomb pochodzi z 1905 r., z Niemiec) [3]. Do dzi sandwiche tego
typu wykorzystywane s¹ w przemyle wojskowym, zarówno w lotnictwie [3], jak
i w marynarce wojennej [17].
Prze³omem, umo¿liwiaj¹cym produkcjê innowacyjnych elementów konstrukcyjnych na skalê przemys³ow¹, by³o wprowadzenie nowoczesnych technologii spawania,
tj. spawania laserowego i hybrydowego oraz stworzenie nowych komponentów, np.
elastomeru. Dziêki temu powsta³y m.in.: stalowe panele sandwich wytwarzane przez
Meyer Werft w Papenburgu [16] oraz panele SPS (czyli sandwich plate system) [14].
Ostatnie kilkanacie lat to ci¹g³y wzrost zainteresowania panelami sandwich, g³ównie ze strony orodków naukowo-badawczych oraz towarzystw klasyfikacyjnych,
maj¹cy swoje odzwierciedlenie w wielu projektach o skali miêdzynarodowej (np. projekty: BONDSHP, SANDCORE, SANDWICH), których tematyka badawcza skupia³a
siê g³ównie na problemach zwi¹zanych z samymi panelami, ze szczególnym uwzglêdnieniem tematyki konstrukcyjno-wytrzyma³ociowej [7, 12].
Obecnie samo stosowanie paneli wydaje siê byæ zagadnieniem opanowanym (np.:
wydane zosta³y tymczasowe przepisy dotycz¹ce remontów jednostek p³ywaj¹cych przy
wykorzystaniu technologii SPS [6] oraz projekt przepisów odnosz¹cy siê do stalowych, spawanych laserowo paneli sandwich [5]).
Jednak dalej najwiêcej problemów generuj¹ obszary zwi¹zane z technologicznoci¹
konstrukcji zawieraj¹cej w sobie panele sandwich w kontekcie jej dalszej przydatnoci
monta¿owej na etapie wytwarzania  tj. w warunkach produkcyjnych. Jednym z takich zagadnieñ jest problem ³¹czenia innowacyjnych elementów konstrukcyjnych.
W artykule skupiono siê g³ównie na jednym typie paneli (tj. I-core, rys. 1) z uwagi
na du¿¹ popularnoæ tych elementów [7, 16] oraz prowadzone przez autora badania
eksperymentalne z ich wykorzystaniem [12].

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PANELI SANDWICH
Budowê panelu sandwich przedstawiono na rysunku 1. Ka¿dy taki panel sk³ada siê
z dwóch p³yt zewnêtrznych i rdzenia. Ró¿nice konstrukcyjne miêdzy poszczególnymi
typami paneli wynikaj¹ z kszta³tów oraz rodzajów materia³ów u¿ytych na elementy
rdzenia i sposobu ich ³¹czenia z p³ytami wierzchnimi.
P³yty zewnêtrzne paneli, stosowanych na elementy konstrukcyjne, mog¹ byæ wykonane s¹ z ró¿nych gatunków stali (najczêciej ze stali zwyk³ej oraz podwy¿szonej
wytrzyma³oci, innych spawalnych gatunków stali  w tym stali o specjalnych w³asnociach, np. odpornych na korozjê), stopów aluminium, stopów tytanu [15, 16].
Panele sandwich, w zale¿noci od rodzaju rdzenia (rys. 1), podzielono na:
l Stalowe panele sandwich spawane laserowo. Podstawowe typy geometrii rdzeni
mog¹ byæ w nich wykonane z kszta³towników w formie: I (I-core), C, O, V, Z, L,
X. Najwiêkszym producentem paneli tego rodzaju oraz liderem w ich zastosowaniu
w Europie jest Meyer Werft [16].
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Panele z rdzeniem pe³nym. Najbardziej rozpowszechnionymi obecnie strukturami
tego rodzaju s¹ panele SPS (Sandwich Plate System); rdzeñ tworzy w nich poliuretanowy kompozyt  elastomer. Badaniami, rozwojem oraz wdra¿aniem technologii
SPS zajmuje siê firma Intelligent Engineering (IE) [15].
Panele honeycomb. Posiadaj¹ rdzeñ o specyficznej strukturze plastra miodu. Najczêciej spotykane s¹ rdzenie o ogniwach w kszta³cie: szeciok¹tnym, czworok¹tnym, trójk¹tnym [14, 17].
Panele hybrydowe (mieszane). Powstaj¹ poprzez modyfikacje, polegaj¹c¹ na po³¹czeniu geometrii wy¿ej wymienionych rdzeni, np. stalowy panel typu I-core z wype³nieniem np.: betonowym lub z pianek syntetycznych.

Panele sandwich, jako elementy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, mog¹
byæ u¿yte przede wszystkim w rejonach nie posiadaj¹cych krzywizn, g³ównie budowli
z ga³êzi przemys³u typu Offshore. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak i remontów jednostek ju¿ eksploatowanych. Innowacyjny element konstrukcyjny mo¿e byæ
potencjalnie zastosowany:



Rys. 1. Budowa panelu sandwich oraz jego podstawowe rodzaje [12]
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w kad³ubie statku pe³nomorskiego, jako element: burt i den wewnêtrznych w rejonie wstawki cylindrycznej, pok³adów, grodzi, pokryw lukowych, cianek zewnêtrznych nadbudówek oraz klatek schodowych, szybów maszynowych i mostków kapitañskich (rys. 2) [12, 13],
w kad³ubie barki ródl¹dowej, jako niemal¿e wszystkie jego elementy poza ob³ami
i skrajnikami (rys. 2) [12, 13].
Panele sandwich mog¹ równie¿ znaleæ zastosowanie jako elementy:
innych konstrukcji oceanotechnicznych, w szczególnoci platform wiertniczych,
g³ównie jako pok³ady i ciany nadbudówek,
konstrukcji budowlanych, np. jako elementy wielopiêtrowych parkingów samochodowych oraz nawierzchni mostów.

Zastosowanie paneli sandwich w wymienionych konstrukcjach niesie szereg korzyci, z których najwa¿niejsze to:
l od strony konstrukcyjnej  zwiêkszona wytrzyma³oæ statyczna innowacyjnego
panelu w porównaniu z konwencjonaln¹ p³yt¹ usztywnion¹ (np. spawany laserowo
panel sandwich jest w stanie przenieæ ponad trzy krotnie wiêksze obci¹¿enie od
tradycyjnie usztywnionej p³yty stalowej, o tej samej masie oraz wymiarach [9]).

Rys. 2. Rejony zastosowania paneli sandwich w konstrukcji kad³uba: A  statku pe³nomorskiego, B  barki ródl¹dowej [12, 13]
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od strony technologicznej  eliminacja usztywnieñ zwyk³ych (wystêpuj¹cych najczêciej w postaci: p³askowników, kszta³towników ³ebkowych, k¹towników (rys. 3).

Oszacowano, ¿e zastosowanie pokazanego na rysunku 3 uproszczenia konstrukcji
(z wykorzystaniem paneli sandwich typu SPS) w rejonie przestrzeni ³adunkowej tankowca, o objêtoci 10 130 m3, pozwoli na wyeliminowanie kszta³townika ³ebkowego
w iloci ok. 9000 m oraz ok. 3700 detali konstrukcyjnych. Efektem powy¿szego bêdzie redukcja objêtoci spoin w tym rejonie konstrukcji o ok. 40% [4].

Rys. 3. Uproszczenie konstrukcji poprzez zastosowanie paneli sandwich: typu I-core
oraz SPS (na podst. [12])

£¥CZENIE INNOWACYJNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
U¿ycie innowacyjnych paneli, niesie ze sob¹ wiele problemów, pojawiaj¹cych siê
zarówno na etapie projektowania, wytwarzania, jaki i eksploatacji konstrukcji. Problemy na ka¿dym z w/w etapów maj¹ swój specyficzny charakter, który w fazie wytwarzania wielkogabarytowej konstrukcji stalowej mo¿e byæ natury: konstrukcyjnej, technologicznej oraz ekonomicznej. Za najbardziej znacz¹cy, od strony technologicznej,
uznano: prefabrykacjê oraz monta¿ wielkogabarytowych sekcji i bloków zawieraj¹cych innowacyjne elementy konstrukcyjne. Z zagadnieniem tym nieodzownie zwi¹za-
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ny jest problem ³¹czenia ze sob¹ montowanych detali oraz podzespo³ów. Rodzaje po³¹czeñ wystêpuj¹cych w wielkogabarytowej konstrukcji stalowej, która posiada innowacyjne panele przedstawiono na rysunku 4, a ogóln¹ ich charakterystykê zamieszczono
w tabeli 1.
Ka¿de z po³¹czeñ (rys. 4) posiada inn¹ skalê trudnoci technologicznej i wystêpuje
na innych etapach budowy konstrukcji. Do po³¹czeñ: dwóch paneli miêdzy sob¹ oraz
panelu sandwich z konwencjonaln¹ p³yt¹ poszycia niezbêdne s¹, zazwyczaj, elementy


Rys. 4. Rodzaje po³¹czeñ wystêpuj¹cych w wielkogabarytowej konstrukcji stalowej
(na przyk³adzie kad³uba statku) zawieraj¹cej panele sandwich [12]
Tabela 1. Ogólna charakterystyka po³¹czeñ wystêpuj¹cych w wielkogabarytowej konstrukcji stalowej zawieraj¹cej panele sandwich [12]
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* Poziom spodziewanych odkszta³ceñ spawalniczych za³o¿ono na podstawie iloci oraz ró¿norodnoci geometrycznej elementów wchodz¹cych w sk³ad po³¹czenia.
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trzecie, tzw. ³¹czniki. Dodatkowo trzeci rodzaj po³¹czenia (rys. 4) wyró¿nia siê najwiêksz¹ ró¿norodnoci¹ geometryczn¹ elementów wchodz¹cych w jego sk³ad i dlatego odgrywa, w opinii autora, najwiêksz¹ rolê w dalszej przydatnoci monta¿owej (poprzez przydatnoæ monta¿ow¹ rozumie siê zdolnoæ konstrukcji, b¹d jej fragmentu,
do po³¹czenia z inn¹ konstrukcj¹, b¹d jej fragmentem, najlepiej bez dodatkowych zabiegów korekcyjnych [12]). Elementy wchodz¹ce w sk³ad po³¹czenia 3 (rys. 4) tworz¹
tzw. wêze³ hybrydowy (zdefiniowany w [12] jako: szczególny fragment wielkogabarytowej konstrukcji stalowej, w którym ³¹cz¹ siê dwie odmienne pod wzglêdem konstrukcyjno-technologicznym czêci tej konstrukcji).
Ze wzglêdu na geometriê innowacyjnych elementów konstrukcyjnych  cienkocienna p³yta dwuposzyciowa  ³¹czenie ich jest bardziej problematyczne, ni¿ elementów konwencjonalnych. Zale¿nie od ró¿nych rozwi¹zañ konstrukcyjnych mog¹cych
wyst¹piæ w wielkogabarytowej konstrukcji, pojawiæ siê mo¿e wiele odmiennych wariantów po³¹czeñ. Kluczow¹ rolê odgrywa tutaj kszta³t elementu scalaj¹cego (³¹cznika),
którego wybór jest zagadnieniem kompleksowym i trudnym. Potrzebuje bowiem spojrzenia na problem z wielu punktów widzenia (m.in. konstrukcyjno-wytrzyma³ociowego, technologicznego, ekonomicznego), tak aby maksymalnie zwiêkszyæ obiektywnoæ wyboru. Kszta³t ³¹cznika w znacznej mierze decyduje m.in. o iloci i jakoci postaci odkszta³ceñ spawalniczych, które pojawi¹ siê w po³¹czeniach, zawieraj¹cych panele sandwich. Dlatego próba kompleksowego spojrzenia wymaga sformu³owania zbioru
trafnych kryteriów oceny. Poniewa¿ przedstawienie zbioru kryteriów oraz metody
wyboru mog³oby byæ przedmiotem co najmniej odrêbnego artyku³u, postanowiono
ograniczyæ siê tylko do przedstawienia propozycji kilku kszta³tów ³¹czników.
Dla po³¹czenia panel sandwich  konwencjonalna p³yta poszycia (tj. wêz³a hybrydowego) propozycjê wybranych ³¹czników zestawiono na rysunku 5. £¹czniki te szczegó³owo analizowano w rozprawie [12], a dla wariantu widocznego na rysunku 5.E
opracowano metodê prognozowania odkszta³ceñ spawalniczych opart¹ na badaniach
eksperymentalnych.
Po³¹czenia panel-panel, w zale¿noci od kszta³tu elementu scalaj¹cego, sklasyfikowano nastêpuj¹co:
1. Po³¹czenia I-go typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika w formie jednego
z rodzajów rdzenia panelu (np. rys. 6.B, C).
2. Po³¹czenia II-go typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika w formie standardowych profili walcowanych.
3. Po³¹czenia III-go typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika o specyficznym,
niestandardowym kszta³cie (np. rys. 6.A).
4. Po³¹czenia IV typu  wykonywane za porednictwem ³¹cznika stanowi¹cego jednoczenie zakoñczenie panelu, przybieraj¹cego, w przypadku paneli I-core, formê jednego z rodzajów rdzenia (np. rys. 6.C).
Znajduj¹ce siê na brzegach budowanych konstrukcji krawêdzie paneli sandwich
powinny byæ os³oniête. W przeciwnym wypadku stanowiæ bêd¹ potencjalne ród³o
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Rys. 5. Propozycje kszta³tów ³¹czników w wêle hybrydowym (na podstawie [12])

powstawania korozji. Ponadto zakoñczenia paneli stanowi¹ lokalne wzmocnienie konstrukcji oraz poprawiaj¹ estetykê wyrobu. Mog¹ równie¿ pe³niæ rolê ³¹czników (rys. 6.C).
Bardzo istotnym zagadnieniem dotycz¹cym technologii wykonywania po³¹czeñ innowacyjnych elementów konstrukcyjnych jest zastosowanie w³aciwej metody ³¹czenia.


Rys. 6. £¹czniki proponowane przez Meyer Werft dla po³¹czeñ poprzecznych paneli I-core:
A) o niestandardowym kszta³cie, B), C) w kszta³cie rdzenia panelu (na podst. [10])
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Wród metod, które mog¹ znaleæ zastosowanie w analizowanym zagadnieniu,
wyró¿niono trzy grupy [2]:
1. Mechaniczne  za pomoc¹ np.: skrêcania (wkrêtami, rubami), nitowania.
2. Chemiczne  za pomoc¹ klejenia.
3. Termiczne  za pomoc¹:
l spawania (zarówno metodami konwencjonalnymi, jaki i innowacyjnymi),
l zgrzewania (g³ownie metodami innowacyjnymi np.: przy pomocy zgrzewania
tarciowego).
Zdecydowanie najbardziej atrakcyjn¹, w odniesieniu do wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, jest grupa trzecia. Dotyczy to zw³aszcza konwencjonalnych odmian spawania ³ukowego, jako najlepiej opanowanych, a tym samym najpowszechniej
stosowanych metod ³¹czenia wspomnianych konstrukcji (nie wymagaj¹cych dodatkowych nak³adów finansowych, które trzeba by ponieæ wdra¿aj¹c np. któr¹ z innowacyjnych metod spawania).
Dwie pierwsze grupy nale¿¹ do zdecydowanie mniej interesuj¹cych. Po³¹czenia
mechaniczne maj¹ ograniczony zakres zastosowañ (w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych, nie bior¹c pod uwagê detali wchodz¹cych w sk³ad wyposa¿enia) ze
wzglêdu na gorsz¹ szczelnoæ po³¹czeñ i zdecydowanie wiêksz¹ pracoch³onnoæ prac
w porównaniu np. ze spawaniem. Po³¹czenia klejone posiadaj¹ równie¿ wady, które
dyskwalifikuj¹ je na obecnym poziomie technologicznego stanu techniki, tzn.: brak
odpornoci na dzia³anie wysokiej temperatury np. w trakcie po¿aru [7], koniecznoæ
przestrzegania ostrego re¿imu przeprowadzania prac, z uwagi na mo¿liwoæ dostania
siê zanieczyszczeñ (brudu, kurzu) do po³¹czenia, co uniemo¿liwia klejenie na otwartych przestrzeniach (np. na pochylni, czy w doku  maj¹cych istotne znaczenie dla
ga³êzi przemys³u typu offshore).
Prace prowadzone nad po³¹czeniami klejonymi paneli sandwich, np. [1], dotycz¹
jedynie aspektów wytrzyma³ociowych samego po³¹czenia, z pominiêciem, na chwilê
obecn¹, zagadnieñ technologicznych.
Przyk³ady po³¹czeñ paneli tylu I-core wykonanych wymienianymi wy¿ej metodami
przestawiono na rysunku 7.
Istot¹ problemu ³¹czenia, w aspekcie technologicznym, jest analiza odkszta³ceñ
spawalniczych powsta³ych w miejscach styku ³¹czonych ze sob¹ elementów oraz w obszarach do nich przyleg³ych. Szczególnie istotna wydaje siê byæ postaæ deformacyjna
powsta³a na powierzchni innowacyjnych elementów konstrukcji z uwagi na ogromne
trudnoci zwi¹zane z ewentualnymi pracami naprawczymi  g³ównie prostowaniem 
tych elementów (bardzo cienkie blachy paneli sandwich w stosunku do pozosta³ych
elementów konstrukcji). Z naukowego oraz praktycznego punktu widzenia wa¿nym
zagadnieniem, jest opracowanie metody prognozowania odkszta³ceñ spawalniczych,
co pozwoli na dok³adne okrelenie tzw. przydatnoci monta¿owej dla danego rodzaju
po³¹czenia. W konsekwencji umo¿liwi to sterowanie technologicznoci¹ wielkogabarytowej konstrukcji na etapie jej wytwarzania.
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Rys. 7. Rodzaje po³¹czeñ (metod ³¹czenia) innowacyjnych elementów konstrukcyjnych,
na przyk³adzie paneli typu I-core (na podst.: [1, 8])

Wybrane postacie od kszta³ceñ spawalniczych wystêpuj¹cych w po³¹czeniach zawieraj¹cych panele sandwich przedstawiono w tabeli 2 oraz zobrazowano na rysunku 8.
Oprócz wymienionych postaci odkszta³ceñ w ka¿dym rodzaju po³¹czenia wyst¹pi¹
(nie widoczne na rysunku 8):
l deformacje wzd³u¿ne (strza³ki ugiêcia): poszycia panelu, ³¹cznika, usztywnienia ramowego, przy spoinie czo³owej;
l deformacje poprzeczne (strza³ki ugiêcia) ca³ego po³¹czenia.
Tabela 2. Wybrane postacie odkszta³ceñ spawalniczych wystêpuj¹cych w po³¹czeniach zawieraj¹cych panele sandwich, przedstawione na rysunku 8 (na podst. [12])
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* Numer przy symbolu odpowiada numerowi spoiny (rys. 8).
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Rys. 8. Wybrane postacie odkszta³ceñ spawalniczych wyró¿nionych w po³¹czeniach
panelu sandwich z : A) usztywnieniem ramowym, B) panelem sandwich C) p³yt¹ konwencjonaln¹ (na podst. [12])

WNIOSKI
Zastosowanie innowacyjnych elementów konstrukcyjnych, zwanych powszechnie panelami sandwich, stwarza nowe mo¿liwoci w budowie wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych. Zmniejszenie iloci prac monta¿owych i naprawczych nowo
budowanych konstrukcji zawieraj¹cych nowoczesne struktury, mo¿e przynieæ wymierne korzyci ekonomiczne i stanowi atrakcyjn¹ alternatywê dla konwencjonalnych
metod budowy.
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Jednak pojawienie siê nowych elementów niesie ze sob¹ szereg problemów, zw³aszcza
natury technologicznej. Za najbardziej istotny z nich, tj. warunkuj¹cy mo¿liwoci aplikacyjne innowacyjnych paneli w danej konstrukcji, uznano problem ³¹czenia, którego
istot¹ jest opanowanie odkszta³ceñ spawalniczych.
Dlatego dla pe³nego wykorzystania paneli sandwich w procesie wytwarzania z³o¿onych konstrukcji konieczne jest prowadzenie prac badawczo-wdro¿eniowych.
Przytaczane w artykule badania eksperymentalne realizowano w ramach projektu
promotorskiego na Wydziale Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytety
Technologicznego w Szczecinie w latach 20072009. Wyniki tych badañ bêd¹ przedmiotem kolejnych publikacjach w czasopismach krajowych i zagranicznych.
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SANDWICH PANELS IN LARGE-SIZE STEEL STRUCTURES  CHARACTERISTIC
OF JOINING PROBLEM
Abstract
The underlying article presents fundamental types of innovative structural elements, called
sandwich panels. It reveals possibilities of using panels in large-size steel sections. The
hybrid construction, which emerges as a result of joining conventional structure with innovative, creates the necessity of solving several problems, especially of technological nature.
The most important problems in this field are joining panel to panel and panel with conventional construction. The article performed a characteristic of joining problem in technological
point of view.
Keywords: innovative constructional element, sandwich panel, hybrid node, welding distortions
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