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I co z tym spawalnictwem?
Na prośbę Czytelników naszego czasopisma, publikujemy
rozmowę z pionierem polskiego spawalnictwa, Profesorem
Janem Węgrzynem, byłym kierownikiem Zakładu Spawalnictwa i Metalurgii Spawania w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach, a także byłym kierownikiem Katedry Spawalnictwa w Politechnice Śląskiej.

• Panie Profesorze, Pana nazwisko zostało
odnotowane w historii światowego spawalnictwa, dzięki wynalezieniu polskiej metody
spawania na zimno miedzi. Podobno wtedy,
w latach sześćdziesiątych, ten polski patent
zamierzali kupić Japończycy? Jak dzisiaj, po
tylu latach, ocenia Pan kondycję i możliwości
polskiego spawalnictwa?
J.W.: Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, że osobiście znacznie wyżej cenię sobie
moje inne prace, dotyczące badań spawalności różnych stali chromowych nierdzewnych
i kwasoodpornych znanych z małych własności mechanicznych i wytrzymałościowych,
które były przedmiotem mojej pracy habilitacyjnej w 1964 roku. W swojej działalności
naukowo-badawczej zawsze chciałem zajmować się nietypowymi i trudnymi zagadnieniami. Właśnie badania spawalności stali chromowych oraz badania metalograficzne substruktury stali niskowęglowych, zwanych czasem
jako perlitowe, a także prace dotyczące wodoru
i azotu w procesach spawania były wówczas
pionierskie w skali światowej. Po wielu latach
mogę z satysfakcją powiedzieć, że wyniki tych
prac zostały z powodzeniem wykorzystane,
w wielu ważnych projektach konstrukcji spawalniczych np. stale typu DUPLEX i SUPER
DUPLEX w produkcji statków chemikaliowców,
a zwłaszcza ich kontenerów. Zastąpienie stali
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anstenitycznych stalami ferrytycznymi, które
nie zawierają drogiego niklu, przyniosło ogromne oszczędności, a ich zastosowanie w przemyśle znacznie wzrosło. Ponadto okazało się,
że zawartość węgla i azotu, znanych z małych
własności mechanicznych i wytrzymałościowych, w tych stalach znacznie poprawiła plastyczność i spawalność stali. Tak więc w kraju,
te stale zaczęto bez obaw stosować i można
nawet powiedzieć, że technologia ich spawania stała się światową specjalnością; nawet
w zamówieniach dla klientów zagranicznych.
• Czy można powiedzieć, że spawalnictwo w Polsce jest obecnie w okresie
„renesansu”?
J.W.: Można tak powiedzieć, ze względu
na ogólną dostępność do różnego typu urządzeń i szeroki wybór materiałów spawalniczych, sprzętu i oprzyrządowania, zastosowania automatyzacji, i robotyzacji procesów spawalniczych. Mamy przecież gospodarkę rynkową i wszystko się zmieniło. Inne czasy i inne
potrzeby oraz wymagania. W moim odczuciu
teraz jest znacznie łatwiej poszukiwać i rozwiązywać wiele trudnych zagadnień i problemów.
Nie należy jednak zaniedbywać opracowanych
już metod spawania takich jak lutowanie czy
zgrzewanie i klejenie oraz metod pokrewnych
spajaniu, które trzeba doskonalić, i rozwijać.

• Czy to są życzenia dla naszych spawalników czy naukowców?
J.W.: Mam świadomość, że nastąpiła radykalna zmiana w systemie nauczania
studentów i szkolenia inżynierów spawalników oraz konieczność dostosowania się do
przepisów i norm obowiązujących w Unii
Europejskiej. Szczęśliwie dla nas się złożyło, że Instytut Spawalnictwa w porę się zainteresował i zareagował na potrzeby szkolenia
i wymogi obowiązujące w Unii. Uważam, że
nowe technologie i techniki spawania, powinny być stale opracowywane w polskich ośrodkach naukowo-badawczych, a ich przydatność sprawdzana w praktyce. Trzeba nad nimi
stale pracować ,,per aspera ad astra’’ i także
o tym pamiętać.

korzystającym z wielu informacji i kontaktów,
także w Internecie, stale czytać literaturę fachową dostępną bez ograniczeń. Nie powinien
zapominać o zwykłej praktyce spawalniczej.
• A kto właściwie powinien odpowiadać za
rozwój i stan polskiego spawalnictwa?
J.W.: Tak jak w każdej dyscyplinie naukowej, należy podnieść poziom kształcenia studentów, przyszłych inżynierów. Wszystko zależy od programów nauczania, ale także od
wykładowców. Niestety uważam, że u nas cykl
uzyskiwania pełnych tytułów naukowych jest
za długi, ponieważ trwa średnio około 20 lat.
Młodzi ludzie zbyt długo czekają na tytuł profesora, a po habilitacji nawet nie wracają już do
rzeczywistego spawalnictwa.

• To jaki powinien być ,,nowy spawalnik’’?
J.W.: Powinien on odpowiadać wymaganiom obecnych czasów i zachodzących zmian,
dzięki którym może znacznie szybciej i lepiej
rozwijać się zawodowo. Przy pomocy nowoczesnej aparatury, doskonałych sprzętów
i metod badawczych można znacznie krócej
prowadzić swoje badania, a tym samym szybciej formułować konkretne wnioski. Wnioski
z tych badań powinny być wykorzystane
w projektach i licencjach dla naszego krajowego przemysłu. Podsumowując – „nowy spawalnik” powinien być dobrym menadżerem,

Panie Profesorze, cieszę się, że po wielu
latach mogłam po raz drugi przeprowadzić
rozmowę na tematy istotne dla naszego środowiska spawalników. Bardzo dziękuję, że
znalazł Pan czas dla Czytelników Przeglądu
Spawalnictwa. Wiem, że nadal gra Pan
Profesor w tenisa i jeździ na nartach, a wolne
chwile poświęca malarstwu. Życzę więc dużo
zdrowia i sukcesów, ale też proszę o kolejne
spotkanie i dłuższą rozmowę.
Rozmawiała: Irena Wiśniewska
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Gracjan Wiśniewski

Przegląd zasad kwalifikacji i certyfikacji personelu
wykonującego badania metodami nieniszczącymi
w różnych sektorach zastosowań przemysłowych
Overview of qualification and certification rules
of the presonnel the use of non-destructive methods
in different sectors of industrial application

Streszczenie

Abstract

W opracowaniu przedstawiono aktualny stan dotyczący wybranych dokumentów normalizacyjnych opracowywanych w różnych
Komitetach Technicznych CEN i ISO oraz przepisów prawnych wzakresie kwalifikacji i certyfikacji personelu wykonującego badania,
monitorującego oraz diagnozującego stan maszyn, i urządzeń technicznych metodami nieniszczącymi w różnych sektorach zastosowań przemysłowych. Kwalifikacja i certyfikacja tej grupy personelu
stanowi ważny czynnik dotyczący zarówno oceny ich kompetencji,
a także zapewnienia jakości wytwarzanych, i obsługiwanych elementów, zespołów, i maszyn w wielu krytycznych zastosowaniach
jak np. energetyce konwencjonalnej, i jądrowej, lotnictwie oraz
utrzymaniu ruchu kolei.

The study presents the current state of selected standardization documents drawn up in different CEN and ISO Technical
Committees as well as legal regulations encompassing qualifications and certification of personnel conducting testing, monitoring
and diagnosing a state of technical machines and devices using
non-destructive methods in different sectors of industry applications. Qualifications and certificates of this group of personnel are
an important factor in assessing their competences and ensuring
the quality of produced and operated elements, assemblies and
machines in many critical applications, e.g. conventional power
industry and nuclear power engineering, aviation and railway
maintenance.

Wstęp
Niniejszy przegląd stosowanych regionalnych i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych (norm, raportów, i specyﬁkacji
technicznych) oraz wybranych przepisów prawnych, obejmuje zagadnienie kwaliﬁkacji, i certyﬁkacji personelu wykonującego badania,
monitorującego warunki działania maszyn, i urządzeń technicznych
oraz wykonującego czynności diagnostyczne, i prognozowania żywotności maszyn, i urządzeń technicznych metodami nieniszczącymi
w różnych sektorach zastosowań przemysłowych.
W kontekście niniejszego przeglądu, ważnym elementem jest
przedstawienie podstawowych terminów i ich deﬁnicji dotyczących określonego statusu dokumentów normalizacyjnych – nie tylko
w zastosowaniu do tego rodzaju badań, które bardzo często są nieprawidłowo interpretowane, i rozumiane w kontekście ich stosowania,
zarówno normalizacyjnym1) jak i prawnym2) (szczególnie w przypadku terminu „norma zharmonizowana”). Takimi terminami są:
■ Norma (CEN/EN) – to dokument przyjęty na zasadzie konsensu
i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający ... – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się
do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający
do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym
zakresie, (za: PN-EN 45020),
■ Specyﬁkacja Techniczna (CEN/TS) – to dokument przyjęty przez
CEN/CENELEC, dla którego jest możliwa przyszła zgoda na publikację jako EN i dla którego w chwili obecnej:
• nie może być uzyskane poparcie jako EN oraz nie ma pewności, co do osiągnięcia consensu,
Dr inż. Gracjan Wiśniewski – jest Radcą Prezesa w Urzędzie Dozoru Technicznego
ds. postępu i rozwoju technicznego,
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■

■

■

■

• zagadnienie jest w dalszym ciągu w fazie opracowania technicznego, lub
• istnieją inne przyczyny wykluczające niezwłoczną publikację
jako EN.
Specyﬁkacja Techniczna (CEN/TS) nie może pozostawać w konﬂikcie z istniejącą EN (za: CEN/CENLEC Internal Regulations – Part
2: Common Rules),
Raport Techniczny (CEN/TR) – to dokument przyjęty przez CEN/
CENELEC zawierający materiał informacyjny do opublikowania
jako EN lub CEN/TS. Raport Techniczny może zawierać, np.:
• dane uzyskane z przeglądu przeprowadzonego wśród krajów
członkowskich CEN/CENELEC,
• dane z prac innych organizacji, lub
• szczegóły „stanu rzeczy" (ang. state of art) w odniesieniu do
norm krajowych dotyczących określonego zagadnienia (za: CEN/
CELEC Internal Regulations – Part 2: Common Rules).
Norma zharmonizowana – norma dotycząca tego samego przedmiotu, zatwierdzona przez różne jednostki normalizacyjne, zapewniająca zamienność wyrobów, procesu i usługi lub rozumienie
wyników badań lub informacji podawanych zgodnie z tymi normami (za: PN-EN 45020).
Norma zharmonizowana – ... normy krajowe wprowadzające
normy europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie
organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego
przez Komisję Europejską, których numery, i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (za pktem 15
w art. 5, ustawy cytowanej w przypisie 2).

1) PN-EN 45020:2000 – Normalizacja i dziedziny związane – Terminologia ogólna.
2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności

(Dz.U. nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami).

Stan bieżący normalizacji i specyﬁkacji
w zakresie kwaliﬁkacji i certyﬁkacji personelu wykonującego badania nieniszczące
W chwili obecnej opublikowane lub w trakcie końcowego opracowania jest kilkanaście międzynarodowych i regionalnych dokumentów,
szeroko stosowanych, znaczących dla kwaliﬁkacji, i certyﬁkacji kompetencji personelu badań nieniszczących. Wybrane dokumenty stosowane w Krajach Unii Europejskiej są omówione poniżej, a ich celem
jest spełnienie określonych wymagań dotyczących niezależnej drugiej
lub trzeciej strony certyﬁkacji personelu zaangażowanego w kontrolę
i badania metodami nieniszczącymi w zastosowaniach ogólnych tych
badań, lub w określonych sektorach przemysłowych (z wyjątkiem
ISO 11484 oraz EN4179 stosującej wyłącznie system certyﬁkacji
2. strony). Ograniczony objętością niniejszej prezentacji przegląd
dotyczy charakterystyki ogólnej znaczących w zakresie kwaliﬁkacji
i certyﬁkacji personelu badań nieniszczących dokumentów.
ISO 9712 3) – Badania nieniszczące – Kwaliﬁkacja i certyﬁkacja
personelu (Nondestructive testing – Qualiﬁcation and Certiﬁcation of
Personnel). Norma została opracowana na wniosek Międzynarodowego
Komitetu ds. Badań Nieniszczących (International Council for NDT
– ICNDT) w ramach prac Podkomitetu 7 Komitetu Technicznego ISO/
TC 135 (ISO/TC135/SC7) ds. badań nieniszczących i opublikowana
w 1991 roku. Celem ustanowienia tego dokumentu była harmonizacja procedur certyﬁkacji personelu badań nieniszczących. Podstawą
wymagań były opracowane i opublikowane przez ICNDT w latach 80.
ub. wieku wytyczne znane w praktyce stosowania m.in. w pierwszym
wydaniu EN473, jako ICNDT Guidelines series (odpowiednio dokumenty oznaczone ICNT WH od 15/85 do 23/85). ISO 9712:1991 była
pierwszym dokumentem o statusie normy międzynarodowej, określającej zasady niezależnej certyﬁkacji personelu badań nieniszczących.
Kolejne wydania tego dokumentu zostały opublikowane odpowiednio
w 2000 roku (drugie wydanie) oraz w 04-2005 jako trzecie wydanie.
EN 473 – Badania nieniszczące – Kwaliﬁkacja i certyﬁkacja personelu
badań nieniszczących – Zasady ogólne. Norma została opracowana
przez Komitet Techniczny ds. badań nieniszczących (CEN/TC138)
w odpowiedzi na opublikowanie ISO 9712. Jej celem było opracowanie bardziej surowych wymagań od tych określonych w ISO 9712,
która dopuszczała m.in. na piętnastoletni okres wdrożenia wszystkich jej postanowień. Kolejne drugie wydanie zostało opublikowane
w 2000 roku m.in. jako mandat Komisji Europejskiej, dostosowującej
tą normę europejską do wymagań prawnych w ramach zasad tzw.
Globalnego i Nowego Podejścia, w zakresie normalizacji europejskiej. EN473 uzyskała przez jej opublikowanie w Oﬁcjalnym Dzienniku
Komisji Europejskiej status „normy zharmonizowanej’, w kontekście
zasadniczych wymagań określonych m.in. w dyrektywie „Urządzenia
Ciśnieniowe” (PED 97/23/WE).
EN473:2000 w chwili obecnej w trakcie przeglądu jest prawdopodobne
jej opublikowanie jako trzeciego wydania w drugiej połowie 2007 roku.
ISO/DIS 11484:2007, Wyroby stalowe – System pracodawcy
w zakresie kwaliﬁkacji personelu badań nieniszczących (Steel products
– Employers qualiﬁcation system of nondestructive testing (NDT)
personnel). Norma została opracowana jako zmiana do pierwszego
wydania dokumentu opublikowanego pierwotnie jako ISO 11484:1994
– Steel tubes for pressure purposes – Qualiﬁcation and certiﬁcation of
nondestructive testing personnel, eq. EN10256 (PN-EN10256:2002))
w ramach prac Podkomitetu 19 Komitetu Technicznego ISO/TC17
(ISO/TC17/SC19) dla zastosowań w sektorze wytwarzania wyrobów
stalowych (rur spawanych i bez szwu oraz blach, szyn itp.), w którym badania są zwykle przeprowadzane z zastosowaniem systemów
3) Uwaga: Wszystkie tłumaczenia dokumentów przytaczanych w tekście niniejszego opracowania, które nie są opublikowane jako PN, są tłumaczeniem autora i mogą być przedmiotem zmiany w czasie prac normalizacyjnych w PKN. Oryginalne tytuły zamieszczono
w nawiasach i podano kursywą.

zautomatyzowanych m.in. w zakresie nastawiania, charakteryzowania
i określania nieciągłości, wymagających ograniczonych umiejętności,
w zakresie badań nieniszczących, w stosunku do operatora. Norma
jest odpowiedzią na zbyt wysokie wymagania w stosunku do personelu
na 1. i 2. stopień kwaliﬁkacji określone w ISO 9712 w tym sektorze
zastosowań.
ISO 11484 nie rozstrzyga problemu certyﬁkacji na 3. stopień,
pozostawiając uzyskanie kwaliﬁkacji w tym zakresie zgodnie z ISO
9712 lub innym równoważnym systemem. Osoba z 3. stopniem powinna być nominowana przez pracodawcę jako osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie egzaminów na niższe stopnie kwaliﬁkacji.
ISO 11484 we wstępie stwierdza, że:
„... w kontekście (stosowania) niniejszej normy międzynarodowej,
zaleca się, aby wymagania ISO 9712 nie były brane jako podstawa lub
dodatkowe minimalne wymagania, lecz nie wyklucza to prawa każdej
osoby do jej stosowania i uzyskiwania kwaliﬁkacji/ certyﬁkacji zgodnie z ISO 9712, tak jak może to być odpowiednie w innym sektorze
(wyrobu, przemysłowym przyp. aut.).
EN10256:2000 (PN-EN10256:2002) – Badania nieniszczące rur stalowych – Kwaliﬁkacja i kompetencja personelu 1. i 2. stopnia. Norma
została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny ds. Żelaza
i Stali (European Committee for Iron i Steel Standardization – ECISS)
w podobnym celu jak wyżej omówiony dokument ISO10256 w kontekście wymagań i stosowania normy EN473 (pomimo zamieszczenia
w jej drugim wydaniu potencjalnego sektora wyroby – rury stalowe).
W chwili obecnej brak jest danych dotyczących zmiany tej normy, co
wynika prawdopodobnie z prac nad ISO 11484, omawianą wyżej.
ISO 20807:2003 Kwaliﬁkacja personelu w ograniczonych zastosowaniach badań nieniszczących (Qualiﬁcation of personnel for limited
application of non-destructive testing). Norma została opracowana
w ramach prac Podkomitetu 7 Komitetu Technicznego ISO/TC 135
(ISO/TC135/SC7).
Ograniczone stosowanie badań nieniszczących jest w normie
określane jako:
„... wdrożenie metody badań dotyczących szczególnych zastosowań
wymagających określonego szkolenia i praktyki tj. zastosowań, które
są ograniczone, powtarzalne lub zautomatyzowane”.
Załącznik A normy określa zakresy programów szkolenia (ang.
training syllabii) oraz egzaminowania personelu ubiegającego się
o kwaliﬁkację zgodnie z wymaganiami tej normy.
EN4179:2005 (PN-EN 4179:2006(U)), Lotnictwo i kosmonautyka
– Kwaliﬁkacja i zatwierdzanie wykonującego badania nieniszczące. Norma
została opracowana przez Stowarzyszenie Europejskich Producentów
Sektora Lotnictwo (Association of European Aerospace ManufacturersECMA) w celu dostosowania do szczególnych wymagań tego sektora
przemysłowego, któremu nie odpowiadały zasady i wymagania określone w EN473. Było to spowodowane tym, że w sektorze stosowane są
w praktyce wytwarzania i obsługiwania zespołów, i elementów lotniczych
ezoteryczne niekiedy techniki badań nieniszczących, często zautomatyzowane, i skomputeryzowane, które powinny pozostać poza zakresem
niezależnej certyﬁkacji, i pozostawać do wyłącznej odpowiedzialności
pracodawców zatrudniających personel badań nieniszczących.
Należy dodać, że potrzeba taka wynikała także z konieczności
harmonizacji procedur certyﬁkacji personelu badań nieniszczących
zatrudnionego w europejskim przemyśle lotniczym z wymaganiami
dokumentu MIL-STD-410 (zastąpionego przez AIA/NAS-410), który
był i pozostaje podstawowym dokumentem odniesienia określanym w specyﬁkacjach umownych producentów lotniczych w USA.
Pierwsza próba opracowania dokumentu europejskiego spotkała się
z lekceważeniem, czy wręcz bojkotem zarówno odpowiednich władz
oraz producentów w USA i stosowanie normy musiało być zaniechane do czasu opracowania przez AECMA nowej wersji dokumentu
(prEN4179:2003 rev. 3), niemal równoważnego w części technicznej
do normy AIA/NAS410 (dokumenty zostały opublikowane odpowiednio jako EN4179: 2005 oraz AIA/NAS410:2003).
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W chwili obecnej trwają prace zmierzające do kolejnej zmiany, której
celem będzie scalenie wymagań i ustanowienie jednolitego dokumentu,
czego można oczekiwać w przeciągu kolejnych dwóch lat tj. na przełomie
2008 i 2009 roku. Podstawowymi problemami jest stosowanie terminu
„certyﬁkacja”, bowiem jak stwierdza uwaga w obu dokumentach:
„Termin „certyﬁkacja” w Europie może być wyłącznie stosowany, jeżeli
proces certyﬁkacji jest zgodny z wymaganiami EN ISO/IEC17024, a termin „zatwierdzenie” powinien być stosowany dla określenia pisemnego
poświadczenia pracodawcy, że dana osoba spełniła określone wymagania. W celu uproszczenia, termin „certyﬁkacja” (....) jest stosowany
w niniejszej normie zamiennie wobec terminu „zatwierdzenie”.
oraz co wynika z postanowień cytowania stosowania normy ISO/IEC
17024, (nie jest norma powołaną w AIA/NAS410).
ISO/IEC17024:2003 (PN-EN ISO/IEC 17024:2005) – Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyﬁkujących osoby. Norma została opracowana w ramach prac ISO/CASCO i została opublikowana w 2003
roku wraz wytycznymi Międzynarodowego Forum ds. Akredytacji
(International Accreditation Forum-IAF), dotyczącymi wdrożenia
postanowień ISO/IEC17024 przez jednostki certyﬁkujące i akredytujące (dokument opublikowany jako IAF G24:2004 (EA-8-01:2004)
– tłumaczenie dostępne na stronach internetowych Polskiego Centrum
Akredytacji – PCA www.pca.gov.pl). Norma wprowadziła kilka nowych
terminów i deﬁnicji, znaczących dla procesu certyﬁkacji osób oraz
działania takich jednostek, które zacytowano w przypisie4).
Norma zastąpiła uprzednio stosowany dokument w zakresie akredytacji jednostek certyﬁkujących personel – EN45013:1989 (PN-EN
451013:1989), który został formalnie wycofany. Wymagania nowego dokumentu są bardziej odpowiednie od tych, które były zamieszczone w EN 45013, której podstawą był dokument normalizacyjny
EN45012, dotyczący ogólnych kryteriów certyﬁkacji jednostek certyﬁkujących systemy jakości. Obecnie wszystkie jednostki certyﬁkujące osoby (w tym personel badań nieniszczących) są akredytowane
i stosują w swojej praktyce wymagania ISO/IEC 17024 (EN ISO/IEC
17024). Można oczekiwać, że dokument ten przez swój międzynarodowy zasięg, pomimo dużych różnic sygnalizowanych w niniejszym
opracowaniu, dotyczących podobnych dokumentów, będzie stanowił
podstawowy element harmonizacji w zakresie kwaliﬁkacji i certyﬁkacji
personelu badań nieniszczących.

prEN473:2006 Nondestructive Testing
– Qualiﬁcation and Certiﬁcation of NDT
personnel – General principles [Rev.
of 2. edition (EN473:2000)] – omówienie
zakresu potencjalnych zmian
Proces przeglądu i zmian EN473:2000 Nondestructive testing
– Qualiﬁcation and Certiﬁcation of NDT personnel – General Principles,
jako jej trzeciego wydania, jest w chwili obecnej w trakcie opracowania w ramach prac CEN/TC 138. Po zakończeniu prac ekspertów
w 07-2006 roku, projekt prEN473:2006 został przesłany do wszystkich państw członkowskich CEN celem przeglądu, który zakończył się
w 10-2006 roku (w tej fazie dozwolone było wyłącznie zgłaszanie uwag
typu general i editorial).
W wyniku rezultacie przeglądu zgłoszono kilkadziesiąt uwag,
w tym po raz pierwszy od długiego czasu ze strony polskiej, z których
4) Proces certyﬁkacji – proces działania, łącznie z wnioskowaniem, oceną, decyzja o certyﬁkacji, nadzorem, ponowieniem certy-ﬁkacji, wykorzystywaniem certyﬁkatów i logo/znaków,
za pomocą których jednostka certyﬁkująca ustala, że dana osoba spełnia wyspecyﬁkowane
wymagania dotyczące kompetencji;
program certyﬁkacji – określone wymagania certyﬁkacyjne odnoszące się do wyspecyﬁkowanych osób, w stosunku do których stosuje się te same normy i zasady oraz te same procedury;
system certyﬁkacji – zbiór procedur i zasobów do prowadzenia procesu certyﬁkacji zgodnie
z programem certyﬁkacji, w celu wydania certyﬁkatu kompetencji, łącznie z jego utrzymaniem
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zdecydowana większość została uwzględniona przez Sekretariat CEN/
TC 138. Za przyjęciem projektu normy w proponowanym brzmieniu
głosowało 9 członków CEN (w tym Polska), 4 były przeciw, a 2
wstrzymały się od zajęcia stanowiska.
prEN473:2006 wprowadza wiele znaczących zmian dla praktyki kwaliﬁkacji i certyﬁkacji personelu badań nieniszczących, które
w uproszczeniu są przedstawione poniżej. Omówienia i porównania
odpowiednimi wymaganiami określonymi w ISO 9712 dotyczą istoty, i znaczenia nowowprowadzonych do treści projektu prEN473:2006
norm powołanych, czasu szkolenia kandydatów ubiegających się
o certyﬁkację, praktyki przemysłowej oraz wybranych zasad odnowienia, i recertyﬁkacji. Zmiany te, o ile zostaną w proponowanym brzmieniu
zaakceptowane, będą miały duże znaczenia zarówno dla osób ubiegających o certyﬁkację jaki i praktyki jednostek certyﬁkujących personel
badan nieniszczących.

Normy powołane w prEN473:2006
1. EN ISO/IEC17024:2003 (PN-EN ISO/IEC 17024:2005) – Ogólne
wymagania dotyczące jednostek certyﬁkujących osoby (dokument
został omówiony powyżej; jest także przytaczany jako norma powołana w ISO 9712:2005).
2. CEN/TR14748:2004 – Badania nieniszczące – Metodologia kwaliﬁkacji badań nieniszczących – (Nondestructive testing – Methodology
for qualiﬁcation of non destructive tests). Raport Techniczny został
opracowany na podstawie dokumentów opublikowanych przez
Europejską Sieć ds. Kwaliﬁkacji Kontroli (European Network for
Inspection Qualiﬁcation – ENIQ), które oryginalnie były przeznaczone
do zastosowań w sektorze energetyki nuklearnej w celu zapewnienia ogólnej metodologii kwaliﬁkacji dla metod/technik badań nieniszczących. Tendencja wprowadzenia zasad i metodologii kwaliﬁkacji
metod badawczych obserwowana obecnie w wielu zastosowaniach
badań nieniszczących, jak i praktyce laboratoryjnej (znana jest także,
i wykorzystywana w praktyce walidacji, i określania przydatności tzw.
„ﬁtness for purpose application”, dla konkretnych warunków badań
np. temperatury, warunków środowiskowych badania itp. oraz określonych obiektów/elementów).
W zakresie normy w prEN 473:2006 stwierdza się, że:
„System opisany w niniejszej normie europejskiej może być stosowany także do innych metod badań nieniszczących zapewniających
istnienie szczegółowego programu certyﬁkacji, a metoda jest objęta
normą europejską, międzynarodową lub krajową ...”.
Raport określa sposób kwaliﬁkacji personelu, procedur oraz wyposażenia badawczego w przypadku zastosowań krytycznych badań nieniszczących (np. energetyka), a systemy opisane w tym dokumencie
mogą być stosowane poprzez wykonywanie odpowiednich prób otwartych i zamkniętych (ślepych) do wykazania kwaliﬁkacji, i umiejętności
personelu (performance based assessment). Raport jako powołanie
normatywne do prEN473, zapewnia w ramach jego wymagań pewną
swobodę stosowania. W przypadku, gdy jednostka certyﬁkująca
stosuje zasady EN473 do celach kwaliﬁkacji i certyﬁkacji personelu
w metodach/technikach nieznormalizowanych (tj. braku normy metody
badań opublikowanej jako EN) lub dla nowej technologii/techniki kontroli metodą badań nieniszczących, dokument ten stanowi wytyczną
do celu kwaliﬁkacji wyposażenia, i procedury badań, a dalej określenia
zasady kwaliﬁkacji personelu. Wprowadzenie tego dokumentu jako normatywnego może stanowić określony problem wobec równoległych
prac ISO/TC135/SC7/WG7, których celem jest jednoznaczne określenie
zasad kwaliﬁkacji personelu badań nieniszczących przez ocenę opartą
na podstawie wykonywania badań na podstawie ustalonych kryteriów.
3. CEN/TS15053:2006 – Badania nieniszczące – Zalecenia dotyczące
typów nieciągłości w próbkach przeznaczonych do celów egzaminacyjnych (Nondestructive testing – Recommendations for discontinuitiestypes in test specimens for examination).

Celem opracowania dokumentu było ustalenie jednolitej specyﬁkacji technicznej, dotyczącej stosowania dla określonych wyrobów
charakterystycznych typów nieciągłości w próbkach egzaminacyjnych
oraz dalszego środka dla harmonizacji procedur kwaliﬁkacji personelu badań nieniszczących. W odróżnieniu od Raportu Technicznego,
Specyﬁkacja Techniczna zawiera obowiązkowe do spełnienia kryteria zgodności, które mogą być porównywalne z tymi określonymi
w normie.
Równolegle z pracami CEN/TC 138 prowadzone są w tym
samym temacie prace w ramach ISO/TC 135 (SC7/WG8).
4. CEN/TR 00138123:2006 – Badania nieniszczące – Zasada
praktyki dotyczącej zatwierdzania personelu badań nieniszczących
przez upoważnione organizacje trzeciej strony zgodnie z postanowieniami dyrektywy 97/23/WE (Nondestructive testing – Code of
practice for approval of NDT personnel by recognised third party
organisations under provisions of Directive 97/23/EC). Dokument
został pierwotnie opracowany w ramach Grupy Roboczej powołanej decyzją Grupy Roboczej Ciśnienie (WGP), Forum Jednostek
Notyﬁkowanych (NBF) z inicjatywy Europejskiej Federacji ds. Badań
Nieniszczących (EFNDT) i przy czynnym współudziale CEOC oraz
wybranych jednostek certyﬁkujących personel m.in. UDT-CERT.
Podstawową przesłanką powołania takiej Grupy było uznanie faktu,
że dyrektywa 97/23/WE „urządzenia ciśnieniowe”, nie zapewniała
szczegółowej wytycznej przeprowadzania przez jednostki notyﬁkowane (tj. upoważnione jednostki trzeciej strony – RTPO) procedury
uprawniania personelu wykonującego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych stosowanych w określonych kategoriach (III i
IV) urządzeń ciśnieniowych. Metodologia określona w wymienionym
dokumencie uznaje m.in. że ocena personelu w celu jego uprawnienia może odbywać się w miejscu przeprowadzania takich badań
oraz, że uprawnienie może być udzielone przez jednostkę upoważnioną, na podstawie certyﬁkatów kompetencji wydanych zgodnych
z EN473/ISO 9712.
5. CEN/TR25107:2006 (CEN ISO/TR25107:2006) – Badania nieniszczące – Wytyczne programów szkolenia badań nieniszczących
(Nondestructive testing – Guidelines for NDT training syllabuses).
Dokument określa ramowe i szczegółowe programy szkolenia
w zakresie badań nieniszczących (training syllabuses) wraz zalecanymi czasami szkolenia, dla trzech stopni kwaliﬁkacji w zakresie
następujących metod badań nieniszczących: RT, UT, ET, MT, PT, LT,
AT i VT (czyli metod wymienionych w prEN473: 2006). Nie obejmuje
jednak dwóch innych metod określonych w ISO 9712, i dla których
ustalone są warunki kwaliﬁkacji i certyﬁkacji tj.: TT – badań termograﬁcznych w podczerwieni oraz ST- badań tensometrycznych.
6. CEN/TR25108:2006 (CEN ISO/TR25108:2006) – Badania nieniszczące – Wytyczne dla organizacji szkolących personel badań
nieniszczących (Nondestructive testing – Guidelines for NDT personnel training organizations), określa szczegółowe wytyczne dla
organizacji prowadzących szkolenia personelu badań nieniszczących
w zakresie zarządzania, systemu jakości (!), zasad naboru kandydatów, infrastruktury, wyposażenia, próbek szkoleniowych, wyposażenia w pomoce szkoleniowe, kwaliﬁkacji personelu wykładowców
i instruktorów oraz utrzymania ich kompetencji, oraz prowadzenia
zapisów kursów szkoleniowych. Projekt prEN473:2006 stwierdza:
„Jeżeli szkolenie jest przeprowadzane przez organizację szkoleniową, zalecane jest, aby organizacja szkoląca personel badań nieniszczących postępowała zgodnie z wytycznymi podanymi w CEN
ISO/TR 25108”.
Wybrane jednostki certyﬁkujące, jak np. BINDT, UDT-CERT
wprowadziły do swoich procedur i systemów oceny takich organizacji kryteria określone w wymienionym dokumencie.
Dokumenty wymienione w pktach 5 i 6 zostały opracowane
w ramach równoległych prac odpowiednich AdHoc Grup Roboczych
wyłonionych w ramach CEN/TC 138 i ISO/TC 135, celem wsparcia
harmonizacji minimalnych wymagań dotyczących szkolenia w przy-

padku odmiennych programów certyﬁkacji. Podstawą zawartości
pierwszego wydania obu dokumentów była praktyka ekspertów oraz
komentarze końcowych odbiorców usług szkoleniowych z różnych
sektorów przemysłu i laboratoriów. Za osiągnięcie należy uznać
opracowanie i konsens w zatwierdzeniu jednolitej matrycy programu ramowego, jaka musi być wzięta pod uwagę przy opracowaniu
każdego programu szczegółowego określającego zasadnicze, wspólne zagadnienia dla wszystkich metod badań. Czasy i treści szkoleń
w częściach teoretycznej i praktycznej w przypadku różnych elementów tych szkoleń, uwzględniają najnowsze opracowania techniczne,
i normalizacyjne dla różnych metod badań. Wobec znaczącej rozbieżności dotyczącej minimalnych czasów trwania szkolenia ustalonych w CEN/TR25107, znacząco wyższych w przypadku niektórych
metod badań, od minimalnych wymaganych, w prEN473 i ISO 9712
ustalono konsens jego stosowania jako dokumentu określającego
„rekomendowane czasy” trwania szkolenia., pozostawiając organizacjom szkolącym i użytkownikom końcowym ostateczny wybór
i decyzję.
Ważnym odnotowania jest fakt, że o ile oba dokumenty powołane zostały zamieszczone w prEN473: 2006, to ISO 9712:2005 nie
zawiera takich powołań. Norma ISO w zakresie szkoleń powołuje
w części Bibliograﬁa dokument opublikowany i stosowany przez
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej – IAEA-TECDOC628/Rev.1:2002, Training Guidelines in Non-destructive Testing
Techniques.
Spowodowane to było zatwierdzeniem wymienionych dokumentów po zakończeniu opracowania i ankietyzacji projektu trzeciego
wydania ISO 9712. Objętość tego opracowania nie pozwala na bardziej
szczegółową ich analizę, tym nie mniej zwracają uwagę liczne błędy (jak
np. w programie dla metody MT), nie przestrzeganie ustalonej w normach serii EN 1330 – ... terminologii w zakresie badań nieniszczących
oraz odniesienie w wielu miejscach do norm wyrobu z zakresu kontroli
i badań urządzeń ciśnieniowych.
Czyni to problem, zarówno dla organizacji szkolących, w ustaleniu właściwych elementów szkolenia dla innych sektorów wyrobu,
przemysłowych lub nowo wprowadzanych technik badań, których
istnienie dopuszczone jest w Załączniku A w obu porównywanych
dokumentach, jak i jednostek certyﬁkujących w ustalaniu zgodności programowych z wymaganiami egzaminów kwaliﬁkacyjnych.
Poniżej przedstawione zostały wybrane elementy dotyczące wymagań rzeczowych określonych w obu dokumentach, które dodatkowo
uzupełniono w cytowania lub komentarze.

Warunki i czas szkolenia
(6.1 w prEN473 i 7.3 w ISO 9712)
ISO 9712 i prEN473 są niejednoznaczne w wielu wymaganiach dotyczących szkolenia – czasu jego odbycia (przed egzaminem kwaliﬁkacyjnym zgodnie z ISO 9712, wobec warunku,
w prEN473 przed uzyskaniem certyﬁkacji!), jak i okresu jego trwania. Dodatkowo prEN 473 wprowadza warunek, aby ukończone
szkolenie (czas, czy zawartość programowa było zgodne z CEN/TR
25107. Minimalny czas szkolenia dla poszczególnych metod badań
wymagane w ISO 9712 i prEN 473 są znacząco różne. Chaos pogłębia w drugim przypadku wymaganie odniesienia do wymienionego
Raportu Technicznego.
W pierwszej wersji w prEN473 przyjęto ustalenia CEN/TR 25107
dotyczące czasów szkolenia, co spotkało się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem niektórych ekspertów (notabene współautorów
CEN/TR25107!). Takie ustalenie powodowało w przypadku wybranych metod badań, znaczące zwiększenie (niemal dwukrotne!!)
czasu trwania szkoleń. Nie kwestionując zawartości programowych,
zdecydowano na rozwiązanie pośrednie – odstąpienie od przyjętej w
CEN/TR 25107 liczby godzin szkolenia (uznanych jako rekomendoPRZEGLĄD SPAWALNICTWA 2–3/2007
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wane) i pozostawienie, dla wybranych metod, obecnego stanu, dla
innych nieznaczne zwiększenie. Tablica przedstawia stan ustalony dla
prEN473 w wersji z 07-2006 zestawiony z tymi określonymi w ISO
9712:2005. Na uwagę w obu dokumentach zasługuje fakt ustalenia
minimalnej liczby godzin szkolenia osób ubiegających się kwaliﬁkację
na 3. stopień w zastosowaniu do metody głównej, w której kandydat
będzie ubiegał się o certyﬁkację.
Przedstawione powyżej uwarunkowania oraz zestawienie
tabelaryczne dotyczące minimalnych wymagań dotyczących minimalnych godzin szkolenia, wskazuje pierwszą znaczącą trudność
uzyskania zgodności wymagań dla obu norm.

Praktyka przemysłowa w badaniach
nieniszczących (6.2 w prEN473 i 7.4 w ISO 9712)
prEN 473:2006 proponuje nowe warunek, aby:
„Minimalny czasu praktyki przed przystąpieniem do egzaminu powinien być określony przez jednostkę certyﬁkującą (jako ułamek x%
całkowitego wymaganego czasu określonego odpowiednich tabelach – 3, dla 1. i 2. stopnia oraz 4, dla 3. stopnia kwaliﬁkacji).
W przypadku, gdy część wymaganej praktyki jest uzyskana po zdaniu egzaminu, wyniki egzaminu powinny pozostawać ważne tylko
jeden rok”.
Warto zauważyć, że prEN473:2006 wprowadza dla jednostki
certyﬁkującej warunek określenia w swoim programie minimalnego
czasu praktyki, jaki kandydat powinien uzyskać przed egzaminem
kwaliﬁkacyjnym. Zapis tego warunku jest już u podstaw nieracjonalny, bowiem jednostka certyﬁkująca może przyjąć x od 1% do 99%!,
co może być ciekawym zajęciem dla audytorów jednostek akredytujących, o ile ten ślad audytowy dostrzegą i potraﬁą go racjonalnie
wykorzystać. Zapis ten zamiast wprowadzenia minimalnego, sztywnego wymagania jak np. „minimum 50% czasu wymaganej praktyki”, pogłębia chaos wprowadzony w poprzedniej wersji EN473, jaki
w ISO 9712: 2005, w których określono warunek „przed lub po”
egzaminie kwaliﬁkacyjnym.
Wymagania obu dokumentów ISO 9712 i prEN473 w przypadku
czasu praktyki kandydatów na 1. i 2. stopień kwaliﬁkacji są niemal
identyczne, lecz ISO 9712 upraszcza zasadę przedłożenia ich dowodów i znacząco zmienia zasadę uzyskiwania wymaganej praktyki
dla osób ubiegających się o 3. stopień kwaliﬁkacji. Obie normy
w przypadku tego kryterium kwaliﬁkacyjnego są znacząco odmienne,
co stanowi kolejny przyczynek znaczących trudności uzyskania ich
zgodności.

Badanie wzroku
(6.3 w prEN473 i 7.2 w ISO 9712)
prEN473:2006 wprowadza nowe, dodatkowe wymaganie dla
wszystkich stopni kwaliﬁkacji dotyczące badania wzroku w zakresie rozróżniania odcieni szarości, przez kandydata ubiegającego się
o certyﬁkację, co nie jest warunkiem koniecznym dla kandydata ubiegającego o certyﬁkację zgodnie z ISO 9712:2005.
Metoda badań nieniszczących
AT
ET
LT

A – wiedza podstawowa
B – metoda ciśnieniowa
C – metoda znaczników gazowych

MT
PT
RT
UT
VT
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1. stopień (godziny)
prEN473 / ISO9712
40 / 40
40 / 40
8/8
16 / 14
16 / 18
16 / 16
16 / 16
72 / 40
72 / 40
16 / 16

Powtarzanie egzaminu (ponowny egzamin)
(7.4 w prEN473 i 9.2 w ISO 9712)
W przypadku tego wymagania występuje znacząca różnica
pomiędzy obiema normami dotycząca dopuszczalnego okresu
czasu pomiędzy egzaminem kwaliﬁkacyjnym a egzaminem poprawkowym (ponownym egzaminem). ISO 9712:2005 dopuszcza warunek, że:
„Kandydat, który nie uzyska oceny wymaganej do certyﬁkacji może
ponownie zdawać każdą część egzaminu dwukrotnie, pod warunkiem,
że egzamin poprawkowy odbywa się nie później niż 30 dni po pierwotnym egzaminie i nie później niż pięć lat po egzaminie pierwszym
egzaminie”. (tu należy zwrócić uwagę na jednoznaczność w treści
normy, która stosuje dwa pojęcia dotyczące egzaminu kwaliﬁkacyjnego „previous” oraz „original”).
Z kolei prEN473:2006 dopuszcza, że:
„Kandydat, który nie uzyska oceny wymaganej z którejkolwiek części
egzaminu (ogólna, specjalistyczna lub praktyczna), może zdawać
ponowny egzamin jeden raz w części(ach) niezdanej, pod warunkiem,
że egzamin poprawkowy odbywa się nie później niż po upływie jednego miesiąca – chyba, że kandydat ukończy szkolenie zaakceptowane
przez jednostkę certyﬁkującą, nie później niż przed upływem dwunastu
miesięcy od daty pierwotnego egzaminu”.

Odnowienie (9 w prEN473 i 10.4 w ISO 9712)
i recertyﬁkacja (10 w prEN473 i 10.5 w ISO 9712)
W przypadku odnowienia certyﬁkacji ISO 9712 zachowuje
wszystkie warunki równoważne, tym określonym w drugim wydaniu
EN473:2000. prEN473 wprowadza bardziej surowe warunki odnowienia, które zmierzają do zwiększenia odpowiedzialności osób certyﬁkowanych, pracodawców oraz kontroli jednostki certyﬁkującej.
Jednym z kryteriów odnowienia jest przedstawienie:
„...udokumentowanego świadectwa potwierdzającego ciągłą zadowalającą działalność zawodową, bez istotnej przerwy w metodzie badań,
w której kandydat ubiega się o certyﬁkację...” (9b).
W celu weryﬁkacji kryterium wyżej stosowaną praktyką jest
zasada, że łączna liczba udokumentowanych dni w czasie pięcioletniego okresu ważności powinna być większa lub równa 60, lub
– łączna liczba udokumentowanych dni w czasie pięcioletniego
okresu ważności jest większa lub równa 60, lecz w czasie każdych
ostatnich czterech lat liczba dokumentowanych dni jest większa lub
równa 12. Jeżeli wymienione wyżej kryterium odnowienia nie jest
spełnione, osobie takiej powinno się umożliwić przystąpienie do
egzaminu recertyﬁkacyjnego.
W przypadku recertyﬁkacji prEN 473 (za EN473:2000/A1:2005)
dopuszcza, że:
„w przypadku operatorów wykonujących badania powtarzalne w sektorach związanych z produkcją masową, zamiast ustalonej zasady
recertyﬁkacji przez egzaminowanie może być zastosowana przez jednostkę certyﬁkującą, następująca procedura [kandydat powinien]:
„...wykazać z wynikiem pozytywnym, w czasie auditu przeprowa2. stopień (godziny)
prEN473 / ISO9712
40 / 64
40 / 64
8 / 16
24 / 31
32 / 36
24 / 24
24 / 24
80 / 80
80 / 80
24 / 24

3. stopień (godziny)
prEN473 / ISO9712
40 / 46
40 / 46
8 / 12
24 / 21
32 / 24
32 / 20
24 / 20
72 / 40
72 / 40
24 / 24

dzonego na stanowisku w pracy przez jednostkę certyﬁkującą na
podstawie pisemnej zgody pracodawcy, ciągłą kompetencję wykonywanych czynności. Audyt powinien być przeprowadzony przez
zatwierdzonego egzaminatora i wyznaczonego przez jednostkę
certyﬁkującą i powinien obejmować obserwację zadowalającego
wdrożenia przez osobę certyﬁkowaną określonego zakresu zadań
obejmującego zakres certyﬁkacji. Egzaminator powinien opracować
w pełni udokumentowany raport wraz zaleceniami dotyczącymi ograniczeń zakresu certyﬁkacji. Zakres recertyﬁkacji powinien być określony przez jednostkę certyﬁkującą na podstawie tego raportu”.
Taki warunek dopuszcza wyłącznie recertyﬁkację dla ograniczonego zakresu certyﬁkacji, określonego przez jednostkę certyﬁkującą w zatwierdzonym programie certyﬁkacji. Takich warunków nie
zawiera ISO 9712 i ten element stanowi najpoważniejszy problem
doprowadzenia do jednolitości obu dokumentów, i był poruszany na
wielu forach międzynarodowych środowiska badań nieniszczących
oraz przedmiotem wymiany korespondencji pomiędzy ISO/TC135,
i CEN/TC138 m.in., co do zasady niezależnej certyﬁkacji.
W chwili publikacji ISO 9712:2005 wydawało się niemal bliskie
zgodności z EN473, to wprowadzenie w 2005 roku poprawki A1
(jako EN473:2000/A1:2005) dotyczącej zmian w sposobie recertyﬁkacji oraz dalej zakres zmian i poprawek zaproponowanych, i wstępnie zaakceptowanych w prEN473:2006, wskazuje jednoznacznie, że
w chwili obecnej lub bliskiej przyszłości niemal niemożliwe będzie
uzyskanie zgodności pomiędzy wymaganiami ISO 9712 i prEN 473,
i tym samym opublikowanie dokumentu dotyczącego zasad ogólnych w zakresie kwaliﬁkacji certyﬁkacji personelu badań nieniszczących jako EN ISO.
Obie strony – ISO/TC 135 i CEN/TC138 pozostają zgodne w swoich stanowiskach i nie widać – pomimo szczegółowych analiz ekspertów oraz stanowiska ICNDT w tej sprawie, aby rozwiązanie problemu tj.
ustanowienie jednolitej normy międzynarodowej (jako EN ISO9712 ??)
o statusie zgodnym z postanowieniami tzw. Vienna Agreement
było możliwe w najbliższym czasie (strona polska nie brała udziału
w procedowaniu wstępnego zakresu potencjalnych zmian i poprawek do EN473 prowadzonych w ramach CEN/TC 138, co wynika
z braku udziału przedstawiciela odpowiedniego Komitetu Technicznego
PKN do CEN/TC 138 udział został ograniczony wyłącznie do złożenia uwag – bez dyskusji merytorycznej, do projektu skierowanego
w ramach 2. miesięcznej ankiety do krajów członkowskich CEN).

Certyﬁkacja personelu monitorowania
warunków pracy maszyn i urządzeń
technicznych 6)
W ramach prac Komitetu Technicznego ISO/TC108 /SC5
opracowywane są dokumenty normalizacyjne, dotyczące zasad
kwaliﬁkacji i certyﬁkacji personelu zaangażowanego w badania
nieniszczące dotyczące zastosowań w szczególności związanych
z monitorowaniem maszyn, które mogą być, co do zasady, porównywane z ISO 9712. Norma obejmuje także zasady tego procesu
w metodzie badań nieniszczących – termograﬁi w podczerwieni,
która ma coraz większe zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych, jak np. inżynieria lądowa oraz systemy energetyki/elektryczne itp.
ISO 18436 składa się z 7 części, które są już częściowo opublikowane (części 2: Analiza drgań, 3: Akredytacja jednostek certyﬁkujących), a inne jak m.in. 1: Zasady ogólne, 5: Termograﬁa, 6:
Diagnostyka i prognozowanie, pozostają w różnych fazach opracowania. Planowane zakończenie serii tych norm jest spodziewane na
przełomie 2007/2008.
6) tematyka ta będzie prezentowana w kolejnych publikacjach „Przeglądu Spawalnictwa”.

Wymieniona norma stanowi jedną z norm opracowanych w ISO/
TC108, związanych z monitorowaniem warunków pracy. Zestawienie
innych dokumentów z tego zakresu było zaprezentowane w innej publikacji7). Obecnie w Europie istnieje jedna akredytowana jednostka certyﬁkująca (British Institute of NDT), która wdrożyła do praktyki w zakresie: analizy drgań, smarowania oraz emisji akustycznej i termograﬁi
w podczerwieni (w sektorach zastosowań; inżynieria lądowa, energetyka i maszyn/urządzenia techniczne).

Dyrektywa europejska dotycząca
urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE-PED)
Dyrektywa klasyﬁkuje urządzenia ciśnieniowe w czterech kategoriach, w zależności od stopnia zagrożenia (od I do IV stopnia).
Wymagania dyrektywy w zakresie kategorii urządzeń III i IV, o potencjalnie najwyższym zagrożeniu stwierdzają, że personel wykonujący
badania nieniszczące połączeń nierozłącznych powinien być uprawniony przez jednostkę notyﬁkowaną – „upoważnioną jednostkę trzeciej
strony (RTPO)”. Dyrektywa sama w sobie nie stwierdza bezpośrednio o warunku certyﬁkacji personelu badań nieniszczących zgodnie
z EN473, wprowadzając jedynie pojęcie „uprawnienia personelu badań nieniszczących” (podobnie jak w przypadku personelu
wykonującego połączenia nierozłączne), które nie jest jednoznacznie określone w treści tego dokumentu. W odpowiednich normach
(wyrobu) zharmonizowanych z dyrektywą omawianą w zakresie
kwaliﬁkacji personelu wykonującego badania nieniszczące określa
się odpowiednio następujące wymagania:
■ EN 13480-5 – Rurociągi przemysłowe – Kontrola i badania,
w pkcie 8.4.3: „Personel wykonujący badania powinien być kwaliﬁkowany i certyﬁkowany zgodnie EN 473 w odpowiednich metodach badań (wymaganie powtórzone jest dalej w pktach 8.5 do
8.9 dotyczących innych metod badań – VT, MT, PT, RT i UT).
■ EN 13445-5 – Nieopalane zbiorniki – Kontrola i badania w pkcie
6.1.3.5.7: „Personel badań nieniszczących powinien być kwaliﬁkowany i certyﬁkowany zgodnie EN 473, z wyłączeniem badań
wizualnych, i badań szczelności, w przypadku, których personel
powinien być kwaliﬁkowany, ale nie certyﬁkowany.
Wymagania dotyczące uprawniania personelu wykonującego badania nieniszczące urządzeń ciśnieniowych w rozumieniu
postanowień dyrektywy 97/23/WE zostały różnie wprowadzone do
praktyki stosowania na poziomie krajów członkowskich Unii, gdzie
większość (ale nie wszystkie!) uznane organizacje trzeciej strony –
jednostki upoważnione (RTPO), które są autoryzowane przez władze
krajowe i notyﬁkowane do Komisji Europejskiej, zostały wyznaczone na podstawie zgodności z ISO/IEC 17024 (EN45013). Personel
badań nieniszczących posiadający ważne certyﬁkaty wydane zgodnie z EN473 w odpowiednich sektorach wyrobu lub przemysłowych
(oznaczonych np. w systemie certyﬁkacji jako odpowiednio [3], [6]
i [7]) są automatycznie „uprawnione” w myśl wymagań dyrektywy
97/23WE o ile jednostka certyﬁkująca, która wydała taki certyﬁkat
została „notyﬁkowana” jako RTPO.
Jednakże z wyjątkiem przypadków, w których EN 473 jest
powołana w normie zharmonizowanej (tj. np. wymienionych wyżej
EN 13480 lub 13445), certyﬁkacja zgodnie z EN473 nie jest obowiązkowa dla spełnienia postanowień dyrektywy ciśnieniowej (PED).
System ten służy w wielu wypadkach do „omijania” postanowień dyrektyw przez określone jednostki notyﬁkowane (jednostki
upoważnione – RTPO), które będąc jednostkami certyﬁkującymi
osoby, akredytowanymi zgodnie z ISO/IEC 17024 przez odpowiednie porozumienia z nieeuropejskimi jednostkami certyﬁkującymi
udzielają takich zatwierdzeń personelowi badań nieniszczących
certyﬁkowanemu przez takie jednostki.
7) Dozór Techniczny 3/2006.
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Kwaliﬁkacja personelu badań
nieniszczących w sektorze lotnictwo
– przepisy europejskiej agencji lotnictwa
cywilnego (EASA) i EN 4179
Połączoną Agencję Lotniczą (Joint Aviation Agency) zastąpiła
w 2003 roku Europejska Agencja Lotnictwa Cywilnego (EASA), która
zaczęła pełnić rolę europejskiego organu regulacyjnego w sektorze
lotnictwa cywilnego i która przejęła na poziomie Unii Europejskiej
działania odpowiednich krajowych władz w zakresie ustalania zasad
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. EASA opublikowała
m.in. dwie regulacje prawne, w których poruszane są zagadnienia
dotyczące badań nieniszczących personelu wykonującego badania
nieniszczące w sektorze lotnictwo. Są nimi odpowiednio:
■ EASA Część 21 (EASA AMC & GM to Part 21) obejmuje postanowienia w sektorze lotnictwa cywilnego w zakresie projektowania oraz
wytwarzania i uznaje, że personel badań nieniszczących może być
kwaliﬁkowany i certyﬁkowany zarówno zgodnie z EN4179 (lub AIA/
NAS-410) (tzw. certyﬁkacji 2. strony pracodawcy), jak i zgodnie z EN
473 certyﬁkacja 3. strony, niezależnej jednostki certyﬁkującej).
■ EASA Część 145 (EASA AMC 145.A.30 (f)) obejmuje postanowienia w sektorze lotnictwa cywilnego w zakresie wykonywania
czynności obsługowych metodami badań nieniszczących, które
musi być kwaliﬁkowane i certyﬁkowane zgodnie z EN 4179.
Pomimo, że EN 4179 w wersji z opublikowanej w 2000 roku
jest wymieniona w przepisach EASA Część 145, to fakt jej wydania
został przez potencjalnych użytkowników zignorowany lub niemal niezauważony, bowiem w większości wiele organizacji w sektorze lotnictwo przyjęło jej kolejną wersję opublikowaną przez AECMA jako prEN
4170:2003 rev. 3, która stanowiła połączenie wymagań określonych
w EN 4179 oraz NAS-410. prEN 4179:2003 ustanowiła odpowiedzialność dotyczącą kontroli i oceny zgodności systemów kwaliﬁkacji, i certyﬁkacji personelu badań nieniszczących organizacji wytwórców, użytkowników, i obsługujących przez obowiązek ustanowienia Krajowych
Komisji ds. badań nieniszczących w sektorze lotnictwo (NANDTB).
prEN 4179:2003 została opublikowana jako EN 4179:2005 (PN-EN
4179:2006(U), równoważna technicznie z ASA/NAS-410!
Krajowe Komisje ds. badań nieniszczących w sektorze lotnictwo
(NANDTB) są w chwili obecnej ustanowione niemal we wszystkich
krajach Unii Europejskiej i krajach EFTA w celu adaptacji i nadzorowania wymagań EASA, szczególnie w zakresie wymagań zawartych
w Częściach 21 i 145 przepisów EASA, dotyczących oceny ich
zgodności z EN4179. NANDTB odpowiada za kontrolę wszystkich
wymagań dotyczących kwaliﬁkacji i certyﬁkacji personelu badań
nieniszczących, a w szczególności w zakresie szkolenia, egzaminów kwaliﬁkacyjnych dla wszystkich ustanowionych stopni kwaliﬁkacji oraz stosowanych metod badań przeprowadzanych przez
organizacje pracodawcy, organizacje zewnętrzne (w tym jednostki
certyﬁkujące).
W Polsce istnieje taka Komisja, która została powołana po podpisaniu w 11-2003, porozumienia o współpracy zawartej pomiędzy
Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Urzędem Dozoru Technicznego.
Prowadzi swoje prace jako niezależna Komisja oraz jako Podkomitet
Komitetu Programowego Jednostki Certyﬁkującej Osoby UDT-CERT.
Z inicjatywy wybranych Komisji NANDTB z kilku krajów europejskich w czasie 9. Europejskiej Konferencji Badań Nieniszczących
(Berlin 09-2006), odbyło się pierwsze, informacyjne spotkanie przedstawicieli niemal wszystkich istniejących Komisji z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz obserwatorów z innych krajów, a w 122006 spotkanie robocze Europejskiego Forum NANDTB.
Celem obu spotkań była prezentacja aktualnego statusu takich
Komisji w poszczególnych krajach Unii, powołanie ich Forum oraz określenie celów i potencjalnych zadań w odniesieniu do wymagań postanowień regulacyjnych EASA oraz wymagań EN 4179, dotyczących m.in.:
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■ ustanowienia Forum dla dyskusji tematów wspólnych dla działania
i praktyki wszystkich zainteresowanych NANDTB;
■ harmonizacji metodologii kontroli dotyczącej szkolenia i egzaminów kwaliﬁkacyjnych personelu badań nieniszczących prowadzonych zgodnie z EN4179 w różnych krajach UE;
■ stworzenia formalnej reprezentacji członków ANDTB Forum do EASA;
■ dążenia do opracowania wspólnych specyﬁkacji i zaleceń dla organizacji
zewnętrznych prowadzących szkolenia i egzaminy kwaliﬁkacyjne;
■ dążenia do opracowania wspólnego dokumentu dotyczącego
wytycznych pisemnej procedury kwaliﬁkacji i certyﬁkacji zgodnej
z EN4179;
■ zapewnienia mechanizmu interpretacji oraz arbitrażu w przypadkach sporów i niejasności dotyczących wdrażania odpowiednich
regulacji prawnych i norm.
ANDTB Forum postanowiło dążyć do wypracowania założeń
dotyczących ustanowienia porozumienia o wzajemnym uznawaniu
swoich członków, z podobnych organizacji z Ameryki Płn. o podobnych celach oraz wszystkimi innymi organizacjami w celu zminimalizowania kosztów i powtarzania ocen organizacji i kwaliﬁkacji personelu
badań nieniszczących w sektorze lotnictwo.
Literatura
Normy i wytyczne dotyczące kwalifikacji i certyfikacji personelu badań nieniszczących
i monitorowania warunków pracy maszyn oraz urządzeń (dokumenty omawiane w tekście)
[1] AIA-NAS-410:2003, Qualification and certification of nondestructive testing
personnel,
[2] EN10256:2000, Non-destructive testing of steel tubes – Qualification
and competence of level 1 and 2 Nondestructive testing personnel,
[3] EN4179:2005, Aerospace series – Qualification and approval of personnel
for nondestructive testing,
[4] EN473:2000, Qualification and certification of NDT personnel – General
Principle,
[5] prEN473:2006, Qualification and certification of NDT personnel – General
Principles,
[6] ISO/DIS11484:2006, Steel products – Employer`s qualification system
of nondestructive testing (NDT) personnel,
[7] ISO 9712: 2005, Non-Destructive Testing – Qualification and Certification
of Personnel,
[8] ISO18436:2003 series, Condition monitoring and diagnostics of machines
prISO 18436-1:200.. General requirements: ISO 18436-2:2003 Vibration
Analysis (published), ISO 18436-3:2003 Accreditation of Certification Bodies,
prISO 18436-4:200.. Lubrication Management and Analysis, prISO 184365:200.. Thermography, ISO 18436-6:2004 Diagnostics and Prognostics,
prISO 18436-7:200.. Condition Monitoring
[9] ISO 20807:2003, Qualification of personnel for limited application
of non-destructive testing
[10] ISO/IEC 17024:2004, General requirements for bodies operating certification
systems of persons
[11] EN/TR 00138123:2006, Non destructive testing – Code of practice
for approval of NDT personnel by recognised third party organisations under
provisions of Directive 97/23/EC,
[12] CEN ISO/TR25107, Non-destructive testing – Guidelines for NDT training
syllabuses,
[13] CEN ISO/TR25108, Non destructive testing – Guidelines for NDT personnel
training organizations

Przepisy prawne Unii Europejskiej
97/23/EC – European Pressure Equipment Directive (O.J.E.C No. L181 of 9th July).
Decision No 2003/1/RM of 17.11.2003 on acceptable means of compliance and
guidance material … for certification of design and production organizations (AMC
and RM to Part 21) (Commission Regulation (EC) No 1702 /2003).
Decision No 2003/19/RM of 29.11.2003 on acceptable means of compliance and
guidance material to Comm. Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003.
Inne dokumenty dotyczące kwalifikacji i certyfikacji personelu badań
nieniszczących (nie omawiane w tekście)
1. ANSI-CP-189:1995, ANSI/ASNT Qualification i certification
of non-destructive testing personnel.
2. prANSI-CP-189:2006, Qualification and certification of non-destructive testing
personnel.
3. SNT-TC-1A 2001 ASNT, Recommended practice for qualification
and certification of non-destructive.
4. ANSI/ASNT-CP-105:2006 (draft), Topical outlines for qualification of NDT
personnel.
5. TEC DOC-628: 2002, Training Guidelines in non-destructive testing Techniques
– International Atomic Energy Agency (IAEA).

Zbigniew Szefner

Koncepcje sterowania współczesnych systemów
spawalniczych
Concepts of control in the contemporary welding
systems
Streszczenie

Abstract

W ramach dyskusji nad stanem i perspektywami rozwoju spawalnictwa, w artykule przedstawiono jeden z istotnych kierunków
rozwoju, dotyczący sterowania i mechanizacji bazującej na tradycyjnych metodach spawalniczych. Współczesne tendencje rozwoju
mechanizacji przekształcają tę gałąź inżynierii spawalnictwa w nowy
twór, który nazwano umownie systemami spawalniczymi.
W artykule, w formie omówiono takie koncepcje sterowania
systemów spawalniczych, jak: sterowanie synergiczne, systemy
obsługi spawarek kompaktowych, koncepcje zupełnej automatyzacji oraz optymalizacji systemu spawalniczego. Pokazano, na przykładzie problematyki osłony łuku, formułowanie rozwiązań możliwych do implementacji w rozwijanych koncepcjach sterowania
systemów spawalniczych.

The work presents one of the vital development trends as
regards control and mechanization, which is based on traditional
welding techniques. This work is a contribution to the discussion on
the state and perspectives of the welding technology advancement.
The contemporary development trends in mechanization transform
this branch of welding engineering into something new, which is
conventionally called welding systems.
In a popular scientific style, the work describes such concepts of welding systems control as: synergetic control, compact
welders operation systems, complete automation and optimization
of a welding system concepts. Formulating of solutions feasible to
implement in the developed concepts of welding systems control
are presented on the example of arc shield issue.

Wstęp
Nie szokują już poglądy wyrażane w ramach dyskusji milenijnej nad rozwojem spawalnictwa, jak przykładowo w pracy [1],
w której stwierdzono, że „spawalnictwo stało się w przemyśle
światowym podstawową i jedną z najnowocześniejszych technologii łączenia materiałów”. Nie szokują, bo przygotowywano nas do
tego faktu już dużo wcześniej. Autorowi na myśl przychodzi wypowiedź prof. Araty, dyrektora Instytutu Badawczego Spawalnictwa
w Osace. Profesor Arata już 1987 roku (podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej)
powiedział „...nowoczesne procesy przetwarzania materiałów zrodziły się spontanicznie ze zgromadzonych i zintegrowanych wyników studiów podstawowych nad inżynierią spawalnictwa w ciągu
ostatnich dziesięciu lat. Spawalnictwo staje się typową nauką interdyscyplinarną i odgrywać będzie ważną rolę w rozwoju innych
badań. Możemy powiedzieć, że nauka ta wyrosła z konwencjonalnego spawalnictwa jako trzonu utworzonego na podstawie importowanej technologii w nowy trzon zdolny do eksportu na inne
dziedziny różnych owocnych osiągnięć” [2]. Inżynieria spawalnictwa wypracowała w swojej historii nowożytnej setki procesów
i metod spawalniczych, opracowała również szereg technik pokrewnych. Dlatego na przełomie wieków i tysiąclecia stawiano jedno
z bardziej intrygujących pytań – „Czy rozwój spawalnictwa będzie
polegał na dalszym wynajdowaniu coraz to nowszych procesów
i metod spawalniczych, czy zaobserwuje się jakiś inny strategiczny cel rozwoju?
Autor w ramach uzasadnienia własnych badań brał udział
w kilku programach dotyczących strategii rozwoju procesów spawalniczych i metod badań nieniszczących. W artykule omówiono
wypracowywane kierunki rozwoju spawalnictwa, nie tylko w pryzmacie własnej specjalizacji, ale szerzej – kierunki globalne, które
można określić mianem koncepcji sterowania współczesnych systemów spawalniczych.
Dr inż. Zbigniew Szefner – Politechnika Szczecińska.

Kierunki rozwoju spawalnictwa
– metody czy sterowanie
Na jednym z seminariów (Warszawa, 2001) nt. „Stan i perspektywy rozwoju spawalnictwa w świecie – współpraca Niemiec
z Polską” zadano głównemu prelegentowi prof. Ulrichowi Dilthley’owi,
dyrektorowi Instytutu Spawalnictwa Politechniki w Akwizgranie pytanie – jaki widzi kierunek dalszego rozwoju spawalnictwa? Odpowiedź
była prosta i oczywista, ale zaskakująca. Profesor Dilthley odpowiedział – „dalszy rozwój spawalnictwa, to ścisłe powiązanie dotychczas opracowanych metod spawalniczych z metodami badań nieniszczących oraz rozwój tych metod rozumiany jako coraz większy udział elektroniki w ich sterowaniu”. A więc nie rozwój metod,
a unowocześnianie starych, znanych procesów spawalniczych
(nowe, współcześnie rozwijane metody, jak: spajanie FSW oraz
odmiany spawania laserowego uznaje się za wyjątki potwierdzające regułę).
Dla ukierunkowania rozważań, zauważono, że współczesna tendencja spawalnictwa światowego – w zakresie systemów wytwarzania – wykorzystuje techniczne rozwiązania elektroniki, informatyki
i cybernetyki. Na tej bazie formułuje się strategie rozwoju procesów
spawalniczych zupełnie odmienne od spawalnictwa tradycyjnego.
Strategie takie wyznaczają przykładowo: tematyka Komisji XII MIS-u
w sformułowaniu „Rozwój urządzeń kontrolno-sterujących dla robotów i wyposażenia spawalniczego oraz możliwości programowania
w systemie off-line”, idea „Total Automation in Joining” przedstawiona przez G. Bolmsjö na forum Europejskich Inicjatyw Badawczych
w ramach działalności JOM Institute oraz koncepcja optymalizacji
procesu wytwarzania konstrukcji spawanej przedstawiona podczas
sesji plenarnej 15-tej Światowej Konferencji Badań Nieniszczących
WCNDT.
W literaturze [3, 4] autor dokonał wybiórczej analizy stanu zagadnienia i uznał za najbardziej doniosłe w rozwoju sterowania procesów,
i systemów spawalniczych następujące koncepcje: synergia, systemy
sterowania spawarką, koncepcja zupełnej automatyzacji, optymalizacja systemu spawalniczego.
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 2– 3/2007

11

Napięcie
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podawania elektrody była równa prędkości jej stapiania, która jest
już właściwością spoiwa,
• napięcia łuku w funkcji prądu spawania (rys. 1).
O zjawiskach zachodzących w łuku, a przede wszystkim o jego
stabilności, decyduje moc doprowadzona do przestrzeni międzyelektrodowej (obszar zakreskowany na rys. 1) i prąd spawania, od którego zależy prędkość stapiania się elektrody. Występuje tu również,
wspomniana wcześniej, zależność pomiędzy prądem i napięciem.
Wynika z tego, że równaniem wiążącym wszystkie czynniki wpływające na jakość procesu spawania jest zależność P = f(I) wynikająca
z iloczynu P = U·I [6].
Rys. 2. Synergiczny
układ sterowania procesem
spawania metodą MIG;
MP – sterownik mikroprocesorowy, Ui – sygnał napięcia
łuku, Z – zasilacz tranzystorowy, P – podajnik, Is – sygnał
sterujący natężenia prądu spawania, Rb – bocznik prądowy,
Us – sygnał sterujący [6]

energia właściwa
ściegu/spoiny

Położenie
zależne od
materiału
rodziego
i gazu
osłonowego

Sterownik synergiczny "automatycznie"
ustawi praidłową wartość prądu spawania

Rys. 1. Istota sterowania synergicznego; na podstawie materiałów źródłowych ﬁrm
ESAB i AGA

W niniejszym artykule rozwija się problematykę współczesnego
spawalnictwa bardziej szczegółowo w formie popularno-naukowego
opisu wybranych koncepcji.

Synergia w spawalnictwie
Duża liczba zmiennych, właściwa współczesnemu procesowi spawania stanowi zasadniczą przeszkodę w posługiwaniu się nowoczesnymi urządzeniami. Dodatkowo, wprowadzanie przez operatora danych
wiąże się z błędami technologicznymi. Świadomość tych trudności skłoniła konstruktorów do zastosowania tzw. synergicznego systemu sterowania. Przez to pojęcie rozumie się sterowanie spawarek polegające na
odpowiednim sprzężeniu wszystkich wielkości determinujących proces
technologiczny celem jego właściwej realizacji. Ma on na celu odciążenie operatora od podejmowania złożonych, a przy tym subiektywnych
decyzji. Pozostawia mu się tylko ograniczoną możliwość dostosowania
procesu do własnych indywidualnych przyzwyczajeń lub technik, które
jednak nie wpływają ujemnie na dobór parametrów spawania. W rezultacie sterowanie procesem sprowadza się do tzw. „jednogałkowej regulacji” zmiennych technologicznych [5].
Ideę synergii w spawalnictwie oddaje najlepiej rysunek 1, który
jest nieco zmodyfikowanym „historycznym diagramem”, przedstawionym w 1988 roku na prospektach i dokumentach instruktażowych firm ESAB i AGA.
Teoretycznie, sterowanie synergiczne w spawalnictwie mogło
być realizowane po opracowaniu modeli zjawisk w przestrzeni międzyelektrodowej, a szczególnie – procesu przenoszenia metalu z elektrody podawanej ze stałą prędkością do jeziorka spoiny. Techniczne
warunki realizacji sterowania synergicznego powstały po zastosowaniu prądu pulsacyjnego do spawania, przy możliwości regulacji czasu
przepływu prądu impulsu i wartości prądu bazowego, przy stabilizowanym napięciu zasilania łuku oraz, przy równoczesnym sterowaniu
stabilizowaną prędkością podawania drutu elektrodowego. Wszystko
to przy określonych warunkach stałych, takich jak: średnica drutu
elektrodowego, materiał elektrody i skład mieszanki gazowej.
Tradycyjnie, w spawalnictwie przyjmuje się, że proces spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów jest określony przez dwie podstawowe zależności [6]:
• prądu spawania w funkcji prędkości podawania elektrody. Przy
tym dla stabilności procesu wymaga się, aby wartość prędkości
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Ostatnią zależność przyjęto jako matematyczny warunek synergicznego układu sterowania procesem spawania. Prąd I jest zmienną
niezależną, natomiast moc P (rys. 1) jest zmienną zależną, której wartość decyduje o spełnieniu warunku – stabilności procesu.
Do realizacji sterowania synergicznego w praktyce jest stosowany układ przedstawiony na rysunku 2. Podstawową częścią układu
jest regulator mikroprocesorowy, którego zadaniem jest wypracowanie sygnału błędu sterującego zasilacz tranzystorowy.
Sygnałem tym jest różnica pomiędzy wielkością odniesienia
obliczoną z „punktu optymalnego” a wielkością sprzężenia zwrotnego, wyliczoną jako iloczyn rzeczywistych wartości napięcia i natężenia prądu spawania. Jeden ze schematów funkcjonalnych, realizujący zasadę sterowania synergicznego wg zasady rysunek 1 pokazano na rysunku 3.
W synergicznym układzie sterowania procesami spawania,
wykorzystującym funkcje P = f(I) jako algorytm sterowania parametrami zadawanymi są: prędkość podawania drutu elektrodowego, średnica drutu elektrodowego, materiał elektrody, rodzaj mieszanki gazowej.
Rys. 3. Schemat funkcjonalny
synergicznego prostownika
mikroprocesorowego realizującego program sterowania
według funkcji P = f(I);
Z – zasilacz, 1 – wzmacniacz
operacyjny, Uł – napięcie łuku,
I – prąd spawania [6]

Dla każdej nastawionej wartości prędkości podawania drutu,
regulator synergiczny ustala: wartość prądu impulsów i prądu bazowego, czasy przepływu prądu impulsu, i prądu bazowego występującego pomiędzy impulsami oraz napięcie łuku, tak aby w czasie spawania był utrzymywany stabilny łuk, i natryskowe przechodzenie metalu.
Implementacja idei sterowania synergicznego do elektroenergetycznych układów urządzeń spawalniczych pozwoliła na dalszy rozwój sterowania współczesnych spawarek, z możliwością optymalizacji. Optymalizacja procesu spawania w czasie rzeczywistym i możliwości programowania spawarek, w języku spawalniczym określane mianem implementacji WPS-ów, pozwoliła na rozwój tzw. „systemów obsługi spawarki”.

Sterowanie współczesnych spawarek
W literaturze [6] podano „Można zauważyć występowanie swego
rodzaju sprzężenia zwrotnego między rozwojem elektronicznie sterowanych maszyn i urządzeń a rozwojem zastosowań technologii spawalniczych. Oznacza to, że rozwój elektronicznych układów sterowania tworzy
warunki do nowych zastosowań technologii spawalniczych ..., a rozwój
technologii spawania stawia coraz większe wymagania elektronicznym
układom sterowania i regulacji. Urządzenia spawalnicze stają się więc coraz
bardziej skomplikowanymi maszynami sterowanymi za pomocą systemów komputerowych. Elektronika stwarza coraz większe możliwości:
... automatyzacji procesów spawalniczych przy ścisłej kontroli zachowania optymalnych parametrów” (E. Dobaj, „Maszyny i ...”[6]).
Analogicznie dzieje się z komputerami osobistymi, oprogramowanie stwarza coraz to większe wymagania w zakresie hardware'owym,
z kolei rozwój elektroniki umożliwia ciągły rozwój oprogramowania.
Z teoretycznego punktu widzenia systemy sterowania urządzeniami spawalniczymi skłaniają do spojrzenia na obserwowane zjawiska w rozwoju sprzętu spawalniczego właśnie od strony informatyki. Stąd można mówić o systemach sterowania procesem spawania,
a w zakresie węższym, dotyczącym zasilaczy – o systemach sterowania spawarkami.
Stosując analogię komputerową, można powiedzieć, że systemy sterowania spawarkami składają się z układu sterowania opartego
o elektroniczne i energoelektroniczne podzespoły, stanowiące hardware spawarki oraz software'owego oprogramowania. Przyjętą w pracy
terminologię i strukturę systemu sterowania ilustruje rysunek 4, na
którym przedstawiono architekturę systemu sterowania współczesnych spawarek inwertorowych. Zastosowanie w spawarkach mikroprocesorów pozwala na ukazanie pełnej analogii w oprogramowaniu
do systemów komputerowych. W spawarkach sterowanych mikroprocesorami wyróżnić można dwa systemy oprogramowania. Pierwszym
jest oprogramowanie odpowiedzialne za sterowanie parametrami spawania; właśnie w takim ujęciu możemy mówić o systemach sterowania zasilaczy, np. według podziału podanego w pracy [7]. Analogiem
tego oprogramowania w PC-tach jest system operacyjny, np. DOS.
W bardziej rozwiniętych spawarkach spotkać można tzw. nakładkę na
system operacyjny, czyli oprogramowanie systemowe, wg schematu rysunku 4, pozwalające na bardziej przyjazne komunikowanie się
urządzenia z operatorem-spawaczem. Ono to stanowi trzon systemu
obsługi spawarki.
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O ile dwa pierwsze, wspomniane wyżej, elementy systemu sterowania spawarkami, zwłaszcza wielofunkcyjnymi (kompaktowymi), spełniają pewne zasady stosowane przez wszystkich producentów i dają się
sklasyfikować, o tyle nakładki charakteryzują się dużą dowolnością, i oryginalnością rozwiązań. Z tego względu systemy obsługi spawarki stanowią niejako wizytówkę producenta [8].
Jako przykład przedstawiono system sterowania spawarki kompaktowej 400 SEM. Jej wyróżnikiem jest właśnie sposób komunikowania
się systemu sterowania spawarki z użytkownikiem. System sterowania
komunikuje się z użytkownikiem poprzez nakładkę programową, którą
producent określa mianem sterowania monitorowego i oznacza symbolem fabrycznym MWS-CONTROL (Monitor Welding System-Control).
Idea systemu monitorowego sterowania procesem spawania
MWS nawiązuje do nakładek graficznych dostępnych dla PC-tów,
takich, jak GEM firmy Digital Research czy bardziej rozpowszechnionej – Windows firmy Microsoft. Producent zatroszczył się również
o urządzenie odpowiadające komputerowej „myszce”. Nakładkę typu
Windows tworzy ekran ciekłokrystaliczny z okienkami. Każde okienko
można uaktywnić. Uaktywnione okienko jest podświetlane. Natomiast
rolę myszy w systemie MWS pełnią trzy pokrętła, czyli selektory:
FUNKCJA, WARTOŚĆ i ŁUK.

Rys. 5. Płyta czołowa systemu
sterowania MWS-CONTROL
spawarki kompaktowej 400 SEM

Selektorem FUNKCJA uaktywnia się poszczególne pola ekranów
systemu. Z kolei, selektorem WARTOŚĆ dokonuje się zmiany wartości uaktywnionych funkcji systemu sterowania, rozwija podmenu
oraz zatwierdza wpisane wartości. Wreszcie trzeci selektor oznaczony mianem ŁUK pozwala, w dowolnej chwili, niezależnie od położenia
dwóch pierwszych, na zmianę napięcia łuku podczas spawania metodami MIG/MAG-PULS oraz MIG/MAG STANDARD, a podczas spawania metodą TIG AC (prądem przemiennym) – na eliminację składowej stałej prądu spawania.
MIG/MAG IMP
V2A

1,2

ARG + 2,5% CO2
4ta + H

I-MAX
100 %

P 0

posuw
drutu
prad
spawania
napiecie
spawania

P 100 %
f

100 %
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U-100%

11,0 m/min
278 A
0 V

OPROGRAMOWANIE

OPERATOR - SPAWACZ

Rys. 4. Struktura systemu sterowania współczesnych spawarek z zasilaczem inwertorowym; SOS – system obsługi spawarki
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89 %

Rys. 6. Obraz podstawowy metody spawania MIG/MAG-PULS systemu MWS-CONTROL spawarki kompaktowej 400 SEM
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Sterowanie spawarką przy wykorzystaniu nakładki MWS jest bardzo przyjazne dla operatora-spawacza. Polega na uaktywnianiu kolejnych okienek obrazu podstawowego danej metody oraz dokonaniu
zmian. Podczas tych operacji na ekranie systemu MWS przez cały czas
widoczne są wszystkie ustalane parametry charakterystyki spawania.
Po załączeniu urządzenia jako pierwsze ukazuje się „menu”
metod spawania z podświetloną nazwą tej metody spawania, która
była ostatnio używana (rys. 5). Jeżeli nie zostanie dokonana żadna
zmiana selektorami FUNKCJA/WARTOŚĆ, to system MWS po kilku
sekundach wyświetli obraz podstawowy aktywnej metody spawania, którego wygląd dla metody MIG/MAG-PULS przedstawiono na
rysunku 6.
Mając obraz podstawowy przedstawiony jak na rysunku 6,
można poprzez obrót pokrętła FUNKCJA uaktywnić pole wyboru
rodzaju drutu elektrodowego i typu gazu ochronnego, a selektorem
WARTOŚĆ wybrać każdą z 28 na stałe zaprogramowanych kombinacji drut-gaz ochronny.
Wybór kombinacji drut-gaz pozwala na ustawienie w systemie
obsługi spawarki odpowiedniej charakterystyki spawania. Właściwy
wybór kombinacji spawalniczej jest bardzo ważny i krytyczny
w systemie obsługi spawarki, gdyż na jej podstawie procesor ustawia pozostałe parametry procedury spawania. W przypadku stosowania innych kombinacji drut-gaz, nie ujętych w pamięci MWS, system
wymaga „ręcznego” programowania charakterystyki spawania i jej
zapamiętania. Później można, w dowolnej chwili, wywołać z pamięci
systemu tak ustawioną własną procedurę.
Warto zauważyć na obrazie podstawowym na rysunku 6, że
ręczne programowanie, poprzez kolejne podświetlenia okienek, umożliwia niezależne ustawienie wartości następujących parametrów:
1. prędkości podawania drutu elektrodowego (posuw drutu).
2. prądu impulsu (I-MAX),
3. częstotliwości impulsowania (f),
4. czasu trwania impulsów (P),
5. napięcie łuku (U pulsu),
6. nachylenia czoła impulsów (puls ↑),
7. nachylenia grzbietu impulsów (puls ↓).
Ręczne programowanie pozwala na ustawienie wszystkich stosowanych w zaawansowanej technice spawalniczej parametrów energetycznych łuku, które umożliwiają definiowanie wielkości kropli, częstotliwości przechodzenia kropli oraz energii liniowej procesu spawania, realizując tym samym podstawowe zalety spawania metodą
MIG/MAG-PULS.

Tablica I. Idea koncepcji TAJ, czyli zupełnej automatyzacji spajania wg prof.
G. Bolmsjö

1. Planowanie procesu i procedury spajania
2. Programowanie w trybie Off-Line
3. Czujniki i systemy pomiarowe
4. Sterowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym
5. Kontrola połączeń
6. Pętla sprzężenia zwrotnego
czego. Z kolei, układ sprzężenia zwrotnego z zagadnienia trzeciego zawiera, według koncepcji prof. G. Bolmsjö, aspekty „sztucznej
inteligencji” rozumianej tutaj jako możliwości „uczenia się” systemu
w celu doskonalenia projektowania technologii, np. na wzór heurystyki informatycznej. Głównym celem koncepcji zupełnej automatyzacji łączenia jest:
• rozsądne zredukowanie czasu, środków i sił w procesach przygotowania i programowania, czyli obiektywizacja i optymalizacja
projektowania technologii,
• podwyższenie jakości procesów łączenia,
• podniesienie elastyczności zmechanizowanych systemów łączenia
materiałów.
Ramowy program działania systemu, a zarazem podstawowe
zadania składowe koncepcji zupełnej automatyzacji łączenia przedstawiono w tablicy I.

1

PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII

1.1

Instrukcje technologiczne (WPS)

1.2

Programowanie "Off-Line"

1.2.1 GEOMETRIA

1.2.2

TRAJEKTORIA

1.2.3

TECHNOLOGIA

Program(y) wytwarzania

1.3

Programowanie zorientowane obiektowo

WYTWARZANIE

Koncepcja zupełnej automatyzacji spawania
Koncepcja „Total Automation in Joining”, czyli zupełnej automatyzacji łączenia została przedstawiona przez prof. Gunnara
Bolmsjö na forum Europejskich Inicjatyw Badawczych w ramach
działalności JOM Institute w 1992 roku. Według prof. Bolmsjö, Total
Automation in Joining jest koncepcją globalną, która odnosi się
do wszystkich procesów łączenia materiałów. Jej cechą jest globalne powiązanie i automatyzacja wszystkich niezbędnych działań techniczno-organizacyjnych związanych z łączeniem materiałów. Koncepcja ujmuje trzy problemy, a mianowicie: (i) planowanie
i przygotowanie procesu łączenia, inaczej – projektowanie technologii, (ii) sterowanie, w tym również kontrolowanie procesu łączenia
w czasie rzeczywistym oraz (iii) programowanie zapewnienia i kontroli jakości w układzie sprzężenia zwrotnego. Przy czym, zagadnienie (i) rozumiane jest jako opracowanie algorytmu i programu
informatycznego procesu łączenia, tak pod względem technologii,
jak i geometrii oraz trajektorii. Pojęcia „geometrii i trajektorii” problemu projektowania technologii oznaczają w kolejności zagadnienia: kształtowania i wymiarowania materiału rodzimego oraz kinetyki urządzeń spawalniczych, w tym trajektorii uchwytu spawalni-
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2

STEROWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM

2.1

2.2

3

STOP
awaria

Kontrola parametrów

PARAMETRY TECHNOLOGII

2.3

PARAMETRY TRAJEKTORII

KONTROLA JAKOŚ CI ZŁĄCZY

Systemy "sztucznej inteligencji"

4.1

(doskonalenie projektowania technologii)

4

PĘ TLA SPRZĘŻ ENIA ZWROTNEGO

Rys. 7. Struktura „Zupełnej Automatyzacji Spawania” na podstawie koncepcji TAJ
prof. G. Bolmsjö

Konkretne realizacje koncepcji zupełnej automatyzacji łączenia
mogą się różnić w zależności od procesu i metody łączenia materiałów. Ogólny algorytm koncepcji musi pozostać identyczny i będzie
zbliżony do tego, który przedstawiono na rysunku 7. W opracowaniu [9], dla odróżnienia globalnej koncepcji od rozwiązania szczegółowego przyjęto rozwiązanie szczegółowe określać mianem systemu
Zupełnej Automatyzacji Spawania, systemem ZAS.

Optymalizacja systemów spawalniczych

koncepcji przedstawiono na rysunku 8.
W opracowanym systemie cały potencjał ludzki jest zaangażowany w górnej warstwie wg rysunku 8, którą autorzy [10]
nazywają etapem laboratoryjnego wytwarzania partii próbnej,
a który jest w istocie projektowaniem technologii spawania
w nowoczesnym rozumieniu inżynierii spawalnictwa. Optymalizacja
systemu spawalniczego wg określenia autorów jest interaktywnym
procesem różnych działań profesjonalnych, które współdziałają ze
sobą. Przede wszystkim, zostaje opracowana instrukcja pWPS.
Równocześnie jednak z procesem zatwierdzania instrukcji spawania prowadzona jest analiza skłonności do wadliwości złącza
spawanego. W bloku, „ekspertyzy” na rysunku 8, oprócz badań
makro i mikroskopowych, badań chemicznych prowadzi się analizę współzależności pomiędzy wpływem monitorowanych parame-

Obecnie uważa się, że w wielkoseryjnej, zautomatyzowanej lub
zrobotyzowanej produkcji konstrukcji spawanych, badania nieniszczące złączy muszą być wykonywane równocześnie z produkcją. Ta
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Rys. 8. System produkcji konstrukcji spawanych według idei „optymalizacji systemu spawania” – wytwarzanie bez badań NDT; na pod• wspomagana kompu- stawie [10]
terowo analiza obrazów
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trów spawania a wynikami badań złączy spawanych, w tym rówoględzin zewnętrznych,
nież współzależność pomiędzy sygnałami z monitorowania proce• badania metodą prądów wirowych z multicewkowymi głowicami
su spawania a wynikami badań nieniszczących – oceniając tzw.
– w zakresie wykrywania wad powierzchniowych i podpowierzchwrażliwość monitorowania na wadliwość złącza.
niowych,
Najważniejszymi elementami strukturalnymi koncepcji optyma• komputerowo wspomagane badania ultradźwiękowe.
lizacji systemu spawalniczego są dwa bloki wyboru, oznaczone na
Z punktu widzenia metod NDT, tworzone wizje nowoczesnej prorysunku 8 jako „Wybór 1” i „Wybór 2”.
dukcji opierające się na spawaniu spowodują brak kontroli metodami
Oczywiście, z ekonomicznego punktu widzenia zawsze wybiebadań nieniszczących w klasycznym rozumieniu.
ra się blok „Wybór 1”, tzn. proces produkcyjny bez badań nieniszTaki przyszłościowy system wytwarzania konstrukcji spawanych
czących w szczególności gdy alternatywą są badania off-line (poza
został opracowany i przetestowany we francuskich zakładach lotnilinią produkcyjną). Wybór taki przedstawia linia #1, prowadząca do
czych „Aerospatiale Matra CCR” [10]. System ten oparto o tzw. konwarstwy drugiej schematu strukturalnego (rys. 8). W warstwie tej,
cepcję optymalizacji systemu spawalniczego. Schemat strukturalny
linią przerywaną zaznaczono specyficzne sprzężenie zwrotne pomięPRZEGLĄD SPAWALNICTWA 2– 3/2007
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dzy monitorowaniem procesu a spawaniem. Zapewnia ono w czasie rzeczywistym korektę parametrów spawania wg ustalonych kryteriów monitorowania i jest istotnym elementem samokontroli procesu spawania, który z tego właśnie względu nie wymaga dodatkowych badań NDT.
W drugim przypadku, gdy nie można ustalić na etapie badań
laboratoryjnych współzależności pomiędzy monitorowanymi parametrami spawania, a badaniami nieniszczącymi wadliwości złącza
spawanego, system działa jako swoisty alarm i wybiera skrzynkę
„Wybór 2”, która linią # 2 prowadzi do procesu spawania z badaniami nieniszczącymi w trybie on-line, lub gdy takowe nie zostały
zaimplementowane do systemu, prowadzony jest proces produkcyjny
w tradycyjnym ujęciu off-line. Wyrób skierowany w systemie do
naprawy jest wykonywany w tradycyjny sposób z międzyoperacyjnymi badaniami techniką NDT, jak to przedstawia trzecia warstwa
schematu strukturalnego (rys. 8).

Realizacja idei nowoczesnych systemów
spawalniczych na przykładzie problemu
osłony łuku
O ile przedstawienie zasady sterowania synergicznego, czy też
sterowania optymalnego spawarki jest w miarę proste, to opisanie procedur i implementacji sterowania systemami spawalniczymi
przekracza ramy jakiejkolwiek publikacji. Procedury takie są dopiero tworzone. Rozwiązanie jest właściwie bardzo proste. Tak jak
w opisanym sterowaniu synergicznym, istota sterowania systemami spawalniczymi polega na wykorzystaniu swoistego „sprzężenia
zwrotnego”. Porównując schematy ideowe rysunku 7 i rysunku 8
z rysunkiem 2 oraz rysunkiem 3 łatwo dostrzega się pętle tego
sprzężenia. O ile jednak, sterowanie synergiczne i optymalizacja
sterowania spawarek opiera się (w zasadzie) na tradycyjnej teorii sterowania, to procedur sterowania systemów spawalniczych
poszukuje się raczej w rozwiązaniach nowoczesnej heurystyki [11]
i sztucznej inteligencji [12].
W procedurach sterowania systemów spawalniczych przyjmuje się również aspekt uczenia lub samouczenia się systemu, co ujęto
w strukturze ZAS na rysunku 7. Według przyjmowanych koncepcji,
samouczenie się systemu ma polegać na wykonaniu kilku elementów spawanych przez system, który po samodzielnej ocenie udoskonali projekt technologii tak, aby kolejne złącza wykonywał na przyjętym (przez człowieka) poziomie akceptacji – na wzór ewolucyjnego
szkolenia sieci neuronowych [11].
Bardziej obrazowo, opisywany tu problem można przedstawić na
przykładzie zadania dla prostej sieci neuronowej, pomysłu zaczerpniętego z pracy [11]. W wybranym zadaniu, którego ideę przedstawia
rysunek 9, problem polega na znalezieniu przez sieć neuronową pro-

X2

+
AX 1

B

C=0
+
X
2

X1
Rys. 9. Zadanie prostej sieci neuronowej: dla dowolnie wybranego obiektu P(X1,
X2) dokonać poprawnej klasyﬁkacji do zbioru krzyżyków lub kółek [11]
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stej rozdzielającej o postaci AX1 + BX2 + C = 0 tak, aby dla dowolnie
wybranego obiektu P(X1, X2) sieć potrafiła zakwalifikować ten obiekt
do jednego ze zbiorów: zbioru krzyżyków lub kółek.
Na etapie uczenia się sieci, to człowiek dokonuje oceny poprawności wyboru. Gdy wybór sieci jest błędny, dokonuje ona korekty (np.
odpowiednią wagą w funkcji kary) współczynników prostej rozdzielającej. W systemach spawalniczych problem jest bardziej skomplikowany. Tym razem system w procesie uczenia „sam” musi rozpoznać czy obiekt P(X1, X2) należy do zbioru krzyżyków, czy kółek.
Po rozpoznaniu system poszukuje postaci prostej rozdzielającej, jak
w prostej sieci neuronowej. Bardziej szczegółowy opis kwalifikowania
obiektów (spawalniczych) przedstawiono, przykładowo, w pracy [13]
dotyczącej kwalifikacji i oceny niezgodności spawalniczych oraz [14]
– monitorowania i oceny skuteczności osłony łuku spawalniczego.
Zarys rozwiązania procedur systemów spawalniczych przedstawia się na przykładzie sterowania wybranej zmiennej technologicznej,
a mianowicie na przykładzie sterowania zmiennymi osłony łuku [15].
Zgodnie z prezentowanymi tu schematami ideowymi systemów
spawalniczych na rysunku 7 i rysunku 8, wdrożenie zagadnienia,
tak wąskiego jakim jest wybór rodzaju gazu lub ustalenie wartości
wydatku gazu, wymaga rozwiązań naukowo-technicznych na czterech płaszczyznach systemów (które szczegółowo wyróżniono na
rys. 7). Zatem dla procesu sterowania wydatkiem gazu ochronnego
wymagane są rozwiązania w zakresie:
1. projektowania technologii spawania,
2. sterowania i kontroli parametrów w czasie rzeczywistym,
3. kontroli jakości złączy spawanych,
4. pętli sprzężenia zwrotnego dla skorygowania projektowania
technologii.
Rozwiązania, o których mowa, muszą obejmować algorytmy
wyboru i obliczania wartości wielkości decyzyjnych oraz urządzenia
techniczne do realizacji tych algorytmów.
Dla dalszych rozważań należy zauważyć, że w problematyce
osłony łuku strumień gazu ochronnego ujawnia w procesie spawania dwie istotne cechy, a mianowicie: stanowi atmosferę łuku spawalniczego oraz stanowi izolację przed oddziaływaniem otoczenia.
Oznacza to, że rozwiązanie problemu osłony łuku, w dowolnym procesie spawania, sprowadza się do ustalenia:
• rodzaju gazu ochronnego,
• parametrów osłony łuku.
Dalej, rozważania ogranicza się do procesu sterowania wydatkiem gazu ochronnego. W uproszczeniu, procedura sterowania zasadza się na trzech pojęciach teorii osłony łuku, a mianowicie: obszaru
chronionego, strefy wrażliwej oraz skuteczności osłony.
Pierwsza wielkość – obszar chroniony – zgodnie z przyjętą definicją [16], określa warstwę osłony łuku przylegającą bezpośrednio do
materiału rodzimego, dzięki której nie występuje niekorzystne oddziaływanie materii otoczenia na właściwości złącza spawanego. Druga
wielkość – strefa wrażliwa – określa obszar powierzchni materiału rodzimego, który wymaga izolacji przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia podczas spawania [17]. Wymiary strefy wrażliwej
wyznacza izoterma temperatury wrażliwości [18]. Z kolei, temperaturę wrażliwości materiału rodzimego traktuje się jako nową, dodatkową właściwość materiałową, która stanowi zespół danych wejściowych przy projektowaniu technologii spawania, tak jak np. skład chemiczny, czy grubość blachy. Trzecie pojęcie – skuteczność osłony –
wyraża wymaganie, aby charakterystyczny wymiar obszaru chronionego, np. mierzony średnicą F, był nie mniejszy od wymiaru strefy
wrażliwej materiału rodzimego B, czyli F – B ≥ 0.
Traktując ukształtowaną osłonę łuku jako obiekt techniczny, formułuje się w oparciu o powyższą nierówność zadanie optymalizacji osłony łuku [15]. W sformułowanym zadaniu optymalizacji [15],
skuteczność osłony jest ograniczeniem technologicznym, zaś funkcja
celu wyraża ekonomiczną przesłankę minimalizacji kosztu całkowitego
osłony łuku, którą w najdalszym uproszczeniu można sprowadzić do

minimalizacji wydatku gazu ochronnego. Formuła optymalizacji wiąże
ze sobą trzy podstawowe wielkości osłony łuku, a mianowicie: prędkość średnią wypływu gazu z czoła dyszy, średnicę czoła dyszy oraz
odległość od dyszy do powierzchni materiału rodzimego.
Wielkości te są wyznaczane równocześnie z poziomem wydatku
gazu osłonowego dla konkretnej realizacji projektu technologii.
Dwie fazy systemów spawalniczych, a mianowicie 3. i 4. systemu
ZAS (rys. 7) oraz pętla płaszczyzny 1. optymalizacji systemu spawania wg rysunku 8 są, z jednej strony, szczególnie istotnymi, a z drugiej
– najbardziej enigmatycznymi płaszczyznami tych koncepcji. Zwłaszcza
pętle sprzężenia zwrotnego oraz moduły uczące systemu są najmniej
określone, a trudności rozwiązań są zarówno natury teoretycznej, jak
i implementacji utylitarnych. Celem sprzężenia, jest powiązanie monitorowania procesu spawania, kontroli jakości złączy i uczenia się
systemu z projektowaniem technologii w taki sposób, aby możliwe
było doskonalenie procedur i programów fazy 1. z rysunku 7.
Na rysunku 10 podano jeden z możliwych schematów ideowych procesów monitorowania i pętli sprzężenia zwrotnego systemu podczas sterowania wydatkiem gazu osłonowego. W omawianym zagadnieniu rozwiązanie uzyskano poprzez odpowiednie opracowanie procedury optymalizacji osłony łuku. Mianowicie, w kolejnych płaszczyznach systemu ZAS wykorzystuje się „wewnętrzne”
sprzężenie zwrotne procesu optymalizacji. W uproszczeniu, realizacja sprzężenia polega na poniższych logicznych etapach rozwiązania zadania optymalizacji. Na etapie projektowania technologii ustala się (z banku danych lub w oparciu o programy eksperckie) wartość temperatury wrażliwości materiału rodzimego. Na tej
podstawie, programowo (etap 1.3 na rys. 7), obliczany jest wymiar
charakterystyczny strefy wrażliwej materiału rodzimego. W opar-

Rys. 10. Sieć działań „doskonalenia projektowania technologii” jako przykład rozwiązania pętli sprzężenia zwrotnego systemu zupełnej automatyzacji spawania ZAS

Rys. 11. Próbkowanie procesu
spawania; wpływ zanieczyszczeń gazu osłonowego [19]

ciu o pozostałe parametry technologiczne (etap 1.2.3) wyznaczane są parametry osłony łuku, w tym wartość wydatku gazu jako
rozwiązanie zadania optymalizacji. Ponieważ optymalizacja oznacza najlepszy wybór wartości wydatku gazu (również średnicy
dyszy i odległości dysza-przedmiot), to zachowanie jakości złącza polega jedynie na monitorowaniu, kontroli (etapy 2.1 oraz 3)
i sterowaniu (etap 2) wartości wydatku gazu ochronnego.
Monitorowanie to i kontrola skuteczności osłony łuku polega na
próbkowaniu w czasie rzeczywistym „obiektów” procesu spawania
i ich inteligentnego przetwarzania w systemie. W najprostszym przypadku obiektem próbkowania może być charakterystyka dynamiczna procesu spawania (w rzeczywistości, dokonuje się równoczesnej
analizy wielu obiektów, jak przykładowo wyszczególniono na schemacie rys 10). W takim przypadku, w płaszczyźnie 1. systemu, jak
na rysunku 8, należy rozpoznać wpływ skuteczności osłony na charakterystykę dynamiczną. Uzyskiwane wyniki badań, przykładowo
z prac badawczych w ramach opracowywanych systemów IPA lub
CAQ [19] (systemy monitorowania w czasie rzeczywistym i komputerowo wspomagane systemy oceny jakości złączy spawanych), przedstawiono na rysunku 11. „Subtelne” oddziaływanie osłony łuku na
charakterystyki procesu może być następnie oceniane przez procedury np. z wykorzystaniem sieci neuronowych, jak to opisano w pracy
[14]. Przywołane rozwiązania jako podsystemy wchodzą w skład
struktury pętli sprzężenia schematu na rysunku 10.
O jakości rozwiązania – sterowania wydatkiem gazu osłonowego – decydują: istotna wartość temperatury wrażliwości, adekwatność
modelu matematycznego rozkładu temperatur na materiale rodzimym
podczas spawania oraz modelu matematycznego osłony łuku [20].
Istotą systemu, określonego w bloku 4.1 (rys. 7) mianem „sztucznej
inteligencji”, w odniesieniu do wydatku gazu ochronnego (ogólniej osłony łuku), jest pojęcie strefy wrażliwej materiału rodzimego oraz matematycznie sformułowane wymaganie skuteczności osłony w postaci
wcześniej podanej nierówności. Implementując do systemu ZAS procedury określenia wartości temperatury wrażliwości, można opracować algorytm doskonalenia projektowania technologii. Doskonalenie to
w przypadku sterowania wydatkiem gazu ochronnego (rys. 10) będzie
ograniczało się jedynie do ustalenia skorygowanej wartości temperatury wrażliwości lub wyznaczenia jej poprawki na podstawie próbkowania obiektów systemu w czasie rzeczywistym procesu spawania.
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 2– 3/2007
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Podsumowanie
Przedstawione w artykule koncepcje systemów spawalniczych są oczywiście subiektywne i wybiórcze. Globalne kierunki dalszego rozwoju spawalnictwa (zarówno w zakresie nowych metod i sterowania) są przedmiotem programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, Europejskiej
Federacji Spawalniczej oraz placówek naukowych i naukowobadawczych. Stanowią również tematykę specjalnych seminariów spawalniczych. O strategiach rozwoju spawalnictwa, publicznie wypowiadają się dyrektorzy Instytutów Spawalnictwa.
Za podsumowanie stanu i perspektyw rozwoju spawalnictwa
niech posłużą poniższe cytaty:
„Rozwój w metodach spawalniczych dotyczy, przede wszystkim doskonalenia wcześniejszych osiągnięć, a w znacznie mniejszym stopniu nowości”.
Prof. Jan Pilarczyk,
dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach [21]
„Zwiększenie jakości i zdolności roboczej konstrukcji spawanych nierozłącznie wiąże się z doskonaleniem tak ważnego i pracochłonnego procesu, jakim jest nieniszcząca kontrola jakości połączeń spawanych”.

Omówione w artykule koncepcje wymagały i nadal wymagają
opracowań naukowych i wdrożeniowych oraz implementacji, i walidacji
w procesach spawalniczych takich elementów wiedzy, jak:
• Mechanizacja i robotyzacja prac spawalniczych w zakresie trajektorii.
• Elektroenergetyczne systemy sterowania spawarkami i procesami spawalniczymi.
• Systemy CAQ (IAP) w zakresie monitorowania procesów spajania
i systemów kontroli złączy spajanych.
• CAW (komputerowego wspomagania procesów spawalniczych)
w zakresie projektowania i optymalizacji technologii.
W artykule wykorzystano materiały i własne doświadczenia
z programów badawczych ﬁnansowanych przez ﬁrmę ELEKTRA
BACKUM POLSKA oraz programu TEMPUS ﬁnansowanego z projektu
IB_JEP 14043-99.
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BE Stal i Metal cieszy się dużym zaufaniem dzięki
dostępności i dyspozycyjności, a także terminowości
dostaw wyrobów hutniczych na terenie całej Polski.
Jako część BE Group - będącej jednym z
czołowych europejskich koncernów branży stalowej –
wspomagamy naszych Klientów oferując
nieskrępowaną żadnymi granicami sieć logistyczną i
doradczą.
Nasze krajowe centra produkcyjne i logistyczne
łączy międzynarodowa wymiana wiedzy oraz
doświadczeń, u podstaw których, leży stuletnia
tradycja produkcji Skandynawskiej stali.
Ta europejska sieć powiązań zapewnia o wiele
więcej niż tylko solidność dostaw.
Stwarza także szerokie możliwości rozwoju
polskich ﬁrm.

Tomasz Podgórski
Dyrektor Zarządzający, BE Stal i Metal
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Od Redakcji
Redakcja „Przeglądu Spawalnictwa” zamierza wprowadzić nowy, stały cykl artykułów poświęconych prezentacji
zakładów związanych z branżą spawalniczą. Propozycja ta dotyczy zarówno zakładów stosujących w swojej produkcji
technologie spawalnicze, zakładów produkujących bądź sprzedających urządzenia spawalnicze lub materiały dodatkowe do spawania oraz ośrodków szkoleniowych. W związku z tym zachęcamy Państwa do publikowania artykułów
poświęconych Państwa przedsiębiorstwom. Proponujemy aby artykuły zawierały: wstęp – krótki opis historii i stanu
dzisiejszego zakładu; zestawienie posiadanych uprawnień, certyﬁkatów lub dopuszczeń – dla zakładu, wyrobów, personelu nadzoru spawalniczego oraz personelu kontrolującego wykonującego próby i badania; omówienie materiałów
podstawowych i dodatkowych do spawania, stosowanych technologii spawalniczych, wyposażenia zakładu i jego
możliwości produkcyjnych; przedstawienie wybranych wyrobów; listę referencyjną wyrobów lub klientów; zakończenie
– przedstawienie planów na przyszłość (zastosowania nowych materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, wprowadzenia do produkcji nowych wyrobów, wdrożenia nowych technologii spawalniczych i urządzeń). Kolegom
spawalnikom sugerujemy, aby przy opracowywaniu artykułów wykorzystali możliwości istniejących w wielu zakładach
Działów Marketingu.
Sposób przygotowania tekstu powinien być zgodny ze wskazówkami dla autorów artykułów zamieszczonymi
w „Przeglądzie Spawalnictwa”. Wszystkim zainteresowanym służy pomocą redaktor działu Praktyka spawalnicza
– dr hab. inż. Jacek Słania.

Zapraszamy do współpracy

Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA"
w Piotrkowie Trybunalskim
Historia zakładu
Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA" powstała w 1956 r.,
po przekształceniu nowo wybudowanej Wytwórni Konstrukcji
Stalowych „Mostostal". Był to okres intensywnego rozwoju potencjału wydobywczego w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego,
stąd podjęto decyzję o uruchomieniu produkcji na rzecz górnictwa.
W 1960 roku w FMG „PIOMA" otworzono własną odlewnię żeliwa i staliwa. W kolejnych latach nastąpiła intensywna rozbudowa ﬁrmy: po wybudowaniu nowej hali osiągnięto łączną
powierzchnię użytkową 47,78 hektarów. W kwietniu 1992 roku
FMG „PIOMA" uzyskała status spółki akcyjnej, a w 2001 została przejęta przez Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o.
W grudniu 2005 roku Spółka została zakupiona przez Fabrykę
Maszyn „FAMUR” S.A. i od tej pory działa w ramach Grupy Famur.
Wieloletnia współpraca naukowo-techniczna ze specjalistycznymi jednostkami naukowymi, w tym z Instytutem Spawalnictwa
w Gliwicach, połączona z systematycznym rozwojem ﬁrmy, pozwoliła osiągnąć FMG „PIOMA" pozycję wiarygodnego i solidnego
dostawcy maszyn i urządzeń na rynkach krajowych i zagranicznych.
Pierwszą produkcję eksportową rozpoczęto w 1958r. dostarczając do Chin urządzenia do mechanicznej przeróbki węgla - osadzarki, suszarki, przenośniki zgrzebłowe itp. W kolejnych latach
wyeksportowano produkty do Indii, Albanii, Jugosławii, Wietnamu,
Iraku, Syrii. Lata osiemdziesiąte to okres intensywnego wzrostu
eksportu urządzeń górniczych do ZSRR, Czechosłowacji, Rumunii,
Bułgarii, NRD, Jugosławii, Argentyny, Indii, Austrii, Węgier i Chin.
W 1984 r. wyprodukowano milionową tonę maszyn i urządzeń,
co było jednym z wyznaczników wkładu fabryki w rozwój i modernizację polskich kopalń węgla kamiennego, brunatnego, siarki i miedzi
oraz innych znaczących inwestycji przemysłowych w kraju.
PIOMA SA – spółka z Grupy FAMUR, to nie tylko liczący się na
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świecie producent maszyn i urządzeń dla górnictwa, od początku lat
90-tych. to także znaczący dostawca konstrukcji dźwigowych, wciągarek okrętowych, urządzeń do podwodnego wydobycia ropy naftowej
i gazu, konstrukcji mostowych czy też suwnic bramowych.

Posiadane uprawnienia i certyﬁkaty
W związku z rosnącymi wymaganiami technologicznymi, jakościowymi i wytrzymałościowymi naszych odbiorców, jakość prac spawalniczych potwierdzona została licznymi certyﬁkatami:
► Świadectwo Kwaliﬁkujące PIOMĘ S.A. do I Grupy Zakładów
Dużych zgodnie z normą PN-M-69009 oraz w zakresie wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem normy PN-B-06200 nadane przez Instytut Spawalnictwa,
► Certyﬁkat dopuszczający zakład do wykonywania konstrukcji
spawanych nadany przez Det Norske Veritas,
► Certyﬁkat dopuszczający zakład do wykonywania konstrukcji
spawanych nadany przez GL
► Certyﬁkat dopuszczający zakład do wykonywania konstrukcji
spawanych nadany przez SLV Duisburg (klasse E)
► Uprawnienia do wytwarzania konstrukcji stalowych urządzeń
dźwignicowych nadany przez UDT
► Świadectwo Kwaliﬁkacyjne do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-89/S-10050 nadane
przez Ministerstwo Infrastruktury.

Materiały podstawowe do spawania i stosowane
metody spawania
Spawanie odbywa się w oparciu o Zakładowe Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS), opracowane na podstawie badań
uznaniowych technologii spawania w/g EN 288-3, EN ISO 156141, DNV rules for ships, NORSOK M-101, certyﬁkowane przez niezależne jednostki takie jak Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, DNV
czy TÜV Rheinland Group.
Podstawową technologią spawania stosowaną w FMG
„PIOMA” S.A. jest spawanie półautomatyczne w osłonie gazów
aktywnych metodą MAG, przy zastosowaniu mieszanek gazowych
Ar+CO2 dla stali konstrukcyjnych stopowych oraz Ar+O2 dla stali
nierdzewnych.
Najczęściej spawane gatunki stali metodą 135:
• stale niestopowe i stopowe z gruby materiałowej 1 (typu
S235JRG2, S355J2(K2)G3) – zakres grubości do 140 mm
• stale walcowane termomechanicznie z grupy 2 (typu
S420G2M)– zakres grubości do 120 mm
• stale ulepszane cieplnie z grupy 3 (typu S690QL) – zakres
grubości do 195 mm
• stale austenityczne z grupy 8 typu X4CrNi18-10 (0H18N9),
X2CrNiMo17-12-2 (00H17N14M2);
• stale typu duplex X2CrNiMoN22-5-3 (grupa 9) w zakresie do
24 mm
• spawanie stali martenzytycznej SIS 2387 (1.4418) z grupy
materiałowej 7 ze stalami z grupy 1, 3, 8.
Stosowane jest również spawanie połączeń mieszanych
w/w gatunków.
Do wykonywania spoin wzdłużnych, czołowych i pachwinowych, w zakresie grubości do 60 mm, stosowana jest w zakładzie
technologia spawania łukiem krytym(121), a także wdrożona została technologia „mieszana” 135/121 .
FMG „Pioma” S.A. wykonuje również, podczas montaży konstrukcji oraz przy wykonywaniu spoin z trudnym dostępem, spawanie elektrodą otuloną (metoda 111), oraz (głównie do wykonywania
ściegów przetopowych na konstrukcjach rurowych) stosowana jest
metoda TIG (141).

Kwaliﬁkacje personelu nadzoru spawalniczego,
spawaczy oraz personelu kontrolującego

S. A. posiada wykwaliﬁkowaną kadrę w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach zgodnie z normą PN - EN 719:
- Główny Spawalnik - posiada uprawnienia EWE, IWE,VT-2
oraz licencje egzaminatora spawaczy z ramienia Instytutu
Spawalnictwa
- jeden pracownik posiada kompetencje EWE, IWE ( jedna osoba
w trakcie kursu EWE)
- jedna osoba po ukończonym kursie IWT
- pracownik produkcji posiada ukończony kurs Mistrza
Spawalnika - EWS/IWS
W zakładzie zatrudnionych jest 180 spawaczy (certyﬁkowanych zgodnie z normą PN - EN 287-1) do spawania stali z grup
materiałowych 1, 3, 7 i 8 oraz 10 operatorów urządzeń spawalniczych wg PN-EN 1418. Szkolenie spawaczy prowadzone jest
w zakładzie na własnym stanowisku szkolenia, gdzie zajęcia praktyczne prowadzone jest przez dwóch instruktorów posiadających
kompetencje EWP.
Zapewnienie wysokiej jakości wytwarzanych konstrukcji
wymaga wysokich kompetencji pracowników kontroli, dlatego też
osoby zatrudnione na stanowiskach posiadają odpowiednie kwaliﬁkacje wg PN-EN 473:
- Kierownik Działu Kontroli Jakości - posiada uprawnienia IWI
- Dziewięciu pracowników posiada kwaliﬁkacje w zakresie badań
nieniszczących kategorii VT – stopień 2
- Czterech pracowników posiada kwaliﬁkacje w zakresie badań
nieniszczących kategorii UT – stopień 2 oraz MT - stopień 2
- Dwóch pracowników posiada kwaliﬁkacje w zakresie badań
nieniszczących kategorii RTG – stopień 2
- Jeden pracownik posiada kwaliﬁkacje w zakresie badań nieniszczących kategorii PT – stopień 2
Mając na celu ciągłe podnoszenie poziomu jakości maszyn
i urządzeń, a w konsekwencji usatysfakcjonowanie naszych klientów
oraz pozyskaniu następnych, funkcjonujący w ﬁrmie, od roku 1996,
System Zarządzania Jakością uzupełniliśmy o System Zarządzania
BHP oraz System Zarządzania Środowiskiem, co zostało potwierdzone we wrześniu 2006 r. certyﬁkatem Det Norske Veritas.

W celu zapewnienia właściwego nadzoru oraz kompetencji
pracowników związanych z planowaniem, technologią, wykonywaniem i nadzorowaniem prac spawalniczych zakład FMG "Pioma"

Opracował:
mgr inż. Mariusz Kiełbik

Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 38
tel. (044) 648 92 45, 648 97 44
mkielbik@pioma.com.pl
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ROMAT
ñ ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOå∆ I EFEKTYWNOå∆






Pani Prezes Silvia Cloos, Prokurent Michael Schmidt i Profesor Andrzej Ambroziak
składają życzenia jubilatowi

Technika robotyzacji Cloosa:
zapewnia niezaleønoúÊ i stwarza
nowe moøliwoúci produkcyjne.
Ca≥kowicie spÛjny system wszystkich
elementÛw stanowiska, pochodzπcych
od jednego producenta i profesjonalny serwis.
Pe≥ny komfort pracy, jakoúÊ, wydajnoúÊ
i niezawodnoúÊ.

Prof Andrzej Ambroziak składa życzenia w imieniu Sekcji Spawalniczej

Przyk≥ad
Zrobotyzowane stanowisko do spawania ≥πcznikÛw
maszyn gÛrniczych.
Robot 6-osiowy z pionowym przesuwem na kolumnie,
wspÛ≥pracujπcy z manipulatorem 2-osiowym.
Technika spawania: MAG ñ TANDEM.

CLOOS Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5, 58-100 åwidnica
telefon: (074) 851 86 60
fax: (074) 851 86 61
e-mail: firma@cloos.pl
http://www.cloos.pl

Bankiet w restauracji Piast Roman w Świdnicy

Piętnaście robotów na piętnastolecie
Pod takim hasłem ﬁrma Cloos Polska Sp. z o.o. i jej właściciel Pan Andrzej Siennicki świętowali w dniu 02 lutego
2007 jubileusz piętnastej rocznicy rozpoczęcia działalności w dziedzinie projektowania i sprzedaży zrobotyzowanych
stanowisk spawalniczych. W roku 1992 dostarczono pierwszy robot dla Huty „Andrzej” w Zawadzkiem. Robot ten
przeżywa drugą młodość i po remoncie rozpoczął pracę w ﬁrmie KOLTRAM, która jest następcą Huty. W 2006 roku
Cloos Polska dostarczył 15 stanowisk zrobotyzowanych dla różnych branż. Jednym z ostatnich projektów było stanowisko do spawania podzespołów urządzeń górniczych w ﬁrmie PATENTUS w Pszczynie, współﬁnansowane ze środków Unijnych. W Polsce pracuje już ponad 80 stanowisk z robotami ﬁrmy Cloos. Z okazji jubileuszu odbył się koncert
na którym piosenki Edith Piaff zaśpiewała Pani Justyna Szafran z teatru Capitol. Po części oﬁcjalnej i koncercie odbył
się bankiet. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele miejscowych władz, goście ﬁrmy Cloos i Orbimatic z Niemiec,
klienci i przyjaciele, przedstawiciele organizacji BCC oraz stowarzyszeń technicznych SIMP, PTS i Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Częstochowskiej, a także pracownicy ﬁrmy i rodzina. Dyrektor i właściciel ﬁrmy Pan
Andrzej Siennicki świętował jednocześnie 60. urodziny. Zabawa trwała do białego rana.

Andrzej Siennicki

Kolega Andrzej Siennicki jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. Ukończył
Wydział Budowy Maszyn ze Specjalnością
Urządzenia i Technologie Spawalnictwa w
1971 roku. W tym samym roku wraz z małżonką, również absolwentką tej Politechniki, zamieszkał w
Świdnicy i rozpoczął pracę zawodową w Fabryce Wagonów
Świdnica na stanowisku technologa. Awansował kolejno
na kierownika sekcji, a następnie na głównego spawalnika. W trakcie pracy wdrożył szereg nowych technologii i rozwiązań w dziedzinie automatyzacji spawania. Za
osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał wyróżnienia
stowarzyszeniowe i resortowe. Pracując ukończył studia
podyplomowe z dziedziny budowy taboru kolejowego
oraz uzyskał specjalizację zawodową i tytuł rzeczoznawcy.
Od 1986 roku kierował Ośrodkiem Robotyzacji Spawania
świadcząc usługi inżynierskie dla frim krajowych i ﬁrm
z regionu Europy Środkowo–wschodniej. W roku 1991
utworzył ﬁrmę Cloos Polska Sp. z o.o., która w oparciu
o umowę licencyjną zawartą z niemiecką ﬁrmą Carl Cloos
Schweisstechnik zajmuje się projektowaniem, budową
i wdrażaniem zrobotyzowanych, i zautomatyzowanych
stanowisk spawalniczych. Firma posiada własny ośrodek doświadczalno-szkoleniowy i wdrożyła kilkadziesiąt
projektów z dziedziny robotyzacji w takich branżach jak:
maszyny górnicze, maszyny budowlane, tabor szynowy,

maszyny rolnicze, technika grzewcza, przemysł motoryzacyjny, meble metalowe i inne
konstrukcje spawane. Firma współpracuje
z Instytutem Spawalnictwa oraz uczestniczy w konferencjach, wystawach i targach.
W ramach działalności „non proﬁt” przyjmuje studentów i uczniów na praktyki, udostępnia materiały do prac
dyplomowych oraz organizuje sympozja popularyzujące
nowoczesne techniki, i technologie spawania.
Firma ma charakter innowacyjno-wdrożeniowy i wspiera aspiracje zawodowe pracowników poprzez podnoszenie
ich kwaliﬁkacji na studiach, i kursach. Firma Cloos Polska
jest również dystrybutorem nowoczesnego sprzętu spawalniczego, urządzeń ﬁltrowentylacyjnych, systemów znakowania, sprężyn i systemów mocowania do wszelkiego
rodzaju oprzyrządowania technologicznego.
Andrzej Siennicki i Jego ﬁrma zostali wielokrotnie
wyróżnieni, m.in. Medalem Europejskim w dziedzinie usług
i produktów, nagrodą Fair Play, i nagrodą Europrodukt. Za
osiągnięcia w dziedzinie spawalnictwa Andrzej Siennicki
został uhonorowany Medalem im. inż. St. Olszewskiego,
przyznawanym przez środowisko zawodowe polskich spawalników. Jest członkiem Sekcji Spawalniczej SIMP, a także
członkiem Rady Programowej Przeglądu Spawalnictwa.
A. A.
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Andrzej Klimpel
Damian Janicki
Wojciech Lehrich

Wpływ warunków i parametrów spawania punktowego
metodą GTA i PTA na własności złączy zakładkowych
blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V
The influence of conditions and parameters of spot
welding using GTA and PTA method on titanium
Ti-6Al-4V alloy metal sheets overlap joints properties
Streszczenie

Abstract

W pracy badano wpływ parametrów spawania automatycznego, punktowego GTA i PTA złączy zakładkowych blach ze stopu
tytanu Ti-6Al-4V na jakość, kształt oraz własności mechaniczne złączy. Badania przeprowadzono bez wykorzystania materiału dodatkowego.
Wykonane złącza poddano badaniom metalograficznym makro
i badaniom mikrotwardości przekroju poprzecznego. Przeprowadzono
i porównano ze sobą wyniki prób: wytrzymałości złączy na rozciąganie ze ścinaniem spoin, krzyżowej próby rozciągania spoin
punktowych oraz technologicznej próby wyłuskiwania wykonanych
spoin. W porównaniu tym uwzględniono wyniki powyższych prób
przeprowadzonych dla wykonanych dodatkowo złączy zakładkowych ze zgrzeinami oporowymi punktowymi.

This work examines the influence of the parameters of automatic welding, GTA and PTA spot welding of titanium Ti-6Al-4V
alloy metal sheets overlap joints on the quality, shape and mechanical properties of joints. The analysis was conduced without utilizing the additional materials.
The joints made underwent macro metallographic examination
and cross-section microhardness examination. The following tests
were conducted and their results compared: combined tensile and
shearing strength of welded joints, cross test of spot welds tensile
strength and technological test of the welds shelling. The comparison took into account the results of the above tests conducted for
additionally made overlap joints with spot resistance welds.

Wstęp

Przebieg badań

Cienkościenne konstrukcje znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i wykorzystywane są m.in. w budowie pojazdów
samochodowych, samolotów, pojazdów kosmicznych, wagonów
kolejowych, urządzeniach gospodarstwa domowego, maszynach
przemysłowych, zbiornikach paliwa ciekłego, i gazowego, tunelach
aerodynamicznych itp. [1]. Połączenia w konstrukcjach tego typu
wykonywane są najczęściej jako połączenia nierozłączne. Spośród
spawalniczych technologii wykonywania połączeń cienkościennych
blach znajdują zastosowanie metody spawania łukowego, spawanie
wiązką lasera, lutospawanie oraz zgrzewanie. Zależnie od potrzeb,
wymagań i możliwości każda z metod łączenia może być wykorzystywana w pewnych określonych grupach zastosowań. Na wybór konkretnej metody połączenia mają wpływ takie czynniki, jak: wymagana wytrzymałość złączy, rodzaj materiału i dokładność przygotowania elementów łączonych. W konstrukcjach cienkościennych, od których wymagana jest wysoka wytrzymałość i stosunkowo mała masa
oraz odporność na działanie licznych związków chemicznych, znajdują zastosowanie stopy tytanu [2,3].
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu parametrów spawania punktowego GTA (spawanie elektrodą nietopliwą
w osłonie gazów obojętnych) i PTA (spawanie plazmowe elektrodą
nietopliwą w osłonie gazów obojętnych) bez materiału dodatkowego
na własności złączy zakładkowych blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V
o grubości 0,8 mm. Wyniki przeprowadzonych badań odniesiono do
innej, często stosowanej, metody łączenia punktowego cienkich blach
– zgrzewania oporowego punktowego.

Próby spawania punktowego wykonywano na stanowisku zautomatyzowanym osobno dla metody spawania GTA oraz PTA bez
stosowania materiału dodatkowego (rys. 1). Do wykonania złączy
wykorzystano uchwyt spawalniczy do liniowego spawania metodą
GTA i metodą PTA. Badania wpływu parametrów spawania na geometrię przetopień złączy przeprowadzono na próbkach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V o wymiarach 0,8 x 50 x 100 mm. Powierzchnia blach
przed procesem przetapiania została oczyszczona papierem ściernym
i odtłuszczona benzyną ekstrakcyjną.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż. Damian Janicki – Katedra Spawalnictwa,
Politechnika Śląska, mgr inż. Wojciech Lehrich – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
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Rys. 1. Stanowisko badawcze do zautomatyzowanego spawania punktowego
metodą GTA i PTA

Stopy Ti-6Al-4V charakteryzują się wysoką wytrzymałością na
rozciąganie ok. 950 MPa, wysoką granicą plastyczności ok. 900 MPa
i stosunkowo niską gęstością właściwą wynoszącą ok. 4,5 g/cm3.
Wykorzystywane są powszechnie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, spożywczym, elektronicznym, i elektrotechnicznym oraz
do wytwarzania sprzętu sportowego, i medycznego. Cechuje je wysoka odporność na korozję w powietrzu, wodzie morskiej, chlorkach,
w większości kwasów organicznych, kwasie azotowym, rozcieńczonym kwasie siarkowym i solnym [4].

Tablica III. Wpływ czasu spawania punktowego metodą GTA na średnicę przekroju czynnego złącza zakładkowego blach ze stopu tytanu Ti6Al4V o grubości
0,8 mm
Numer
spoiny

Czas główny
spawania A

Napięcie
łuku V

Średnica przekroju
czynnego złącza mm

Głębokość krateru
spoiny mm

7

0,5

10,3

1,8

0,13

8

1,0

10,0

2,6

0,08

9

1,5

10,2

3,0

0,12

Uwagi: natężenie prądu spawania 80A; t s – czas trwania spadku natężenia prądu
od wartości natężenia prądu głównego do natężenia 4A, t s = 1 s.

Rys. 2. Przyrząd mocujący spawane blachy z podkładką miedzianą i doprowadzeniem gazu osłonowego od strony grani

Ze względu na wysoką reaktywność stopów tytanu w temperaturze powyżej 350÷400oC podczas spawania zastosowano nadmuch
gazu ochronnego od strony grani spoiny (rys. 2). Bezpośrednio po
spawaniu utrzymywano przez kilka sekund nadmuch gazu ochronnego od strony lica i grani do momentu obniżenia się temperatury
spawanych blach, celem uniknięcia reagowania, i rozpuszczania się
wodoru, tlenu, i azotu w materiale spawanym.

i PTA zaobserwowano krater lica. Podjęto próby jego wyeliminowania
za pomocą: zastosowania opadającego przebiegu natężenia prądu
w końcowej fazie cyklu spawania, wykorzystania spawania prądem
stałym pulsującym, zastosowania ruchu spiralnego palnika względem powierzchni złącza.
Próby te nie pozwoliły na wyeliminowanie krateru lica spoiny,
którego głębokość była w zakresie 10–25% grubości złącza. Należy
zaznaczyć, że w złączach zakładkowych tego typu wykonanych metodą zgrzewania oporowego punktowego, dopuszczalna głębokość odcisku elektrod nie powinna przekraczać 20% grubości złącza.Wybrane

Tablica I. Wpływ natężenia prądu spawania punktowego metodą GTA na średnicę przekroju czynnego złącza zakładkowego blach ze stopu tytanu Ti6Al4V
o grubości 0,8 mm
Numer
spoiny

Natężenie prądu
spawania A

Napięcie
łuku V

Średnica przekroju
czynnego złącza mm

Głębokość krateru
spoiny mm

1
2

60

9,8

2,1

0,17

70

10,0

2,7

0,15

3

80

10,2

3,1

0,36

Rys. 3. Rozmieszczenie punktów pomiaru mikrotwardości złącza zakładkowego

Uwagi: tg – czas główny spawania, tg = 2s; ts – czas trwania spadku natężenia prądu
od wartości natężenia prądu głównego do natężenia 4A, ts = 1 s.

W pierwszym etapie badań przeprowadzono próby przetapiania
pojedynczych blach w celu określenia przybliżonego zakresu parametrów procesu. Na podstawie wizualnej oceny wykonanych przetopień pojedynczych blach przyjęto zakres parametrów, przy których
wykonano spawanie punktowe kolejno dla metody GTA i PTA.
W przypadku obu metod spawania próby prowadzono przy zmianie natężenia prądu spawania i stałej wartości pozostałych parametrów, a następnie przy zmiennej wartości czasu spawania, i stałej wartości pozostałych parametrów (tabl. I÷V).
Wykonane złącza poddano badaniom metalograficznym, co
pozwoliło określić wymiary spoin oraz wpływ parametrów natężenia prądu i czasu spawania na geometrię spoin (tabl. V). Na podstawie zdjęć makrostruktury dokonano pomiaru średnicy przekroju czynnego złączy, która stanowi główne kryterium wytrzymałości
złączy na ścinanie.
Innym kryterium decydującym o wyborze wartości parametrów spawania punktowego był wynik badań wizualnych. We wszystkich spoinach punktowych wykonanych zarówno metodą GTA, jak
Tablica II. Wpływ natężenia prądu spawania punktowego metodą PTA na średnicę przekroju czynnego złącza zakładkowego blach ze stopu tytanu Ti6Al4V
o grubości 0,8 mm

Rys. 4. Rozkład twardości złącza zakładkowego blach ze stopu tytanu Ti6Al4V
o grubości 0,87 mm spawanego punktowo metodą GTA przy parametrach wg
tablicy III, spoina nr 8

złącza wykonane metodą spawania punktowego GTA i PTA, poddano również badaniom mikrotwardości HV 0,1 w celu określenia rozkładu twardości w poszczególnych strefach przekroju poprzecznego
próbki na liniach I i II zgodnie z rysunkiem 3. Wyniki pomiarów mikrotwardości przedstawiono na rysunkach 4 i 5.
Tablica IV. Wpływ czasu spawania punktowego metodą PTA na średnicę przekroju czynnego złącza zakładkowego blach ze stopu tytanu Ti6Al4V o grubości
0,8 mm

Numer
spoiny

Natężenie prądu
spawania A

Napięcie
łuku V

Średnica przekroju
czynnego złącza mm

Głębokość krateru
spoiny mm

Numer
spoiny

Czas główny
spawania A

Napięcie
łuku V

Średnica przekroju
czynnego złącza mm

Głębokość krateru
spoiny mm

4

45

19,8

1,7

0,35

10

1,0

18,8

1,9

0,15

5

50

18,0

2,0

0,41

11

1,5

19,1

2,1

0,41

6

55

19,7

2,6

0,18

12

2,0

19,0

2,5

0,22

Uwagi: tg – czas główny spawania, tg = 1,5s; ts – czas trwania spadku natężenia prądu
od wartości natężenia prądu głównego do natężenia 4A, ts = 1,5 s.

Uwagi: natężenie prądu spawania 50A; t s – czas trwania spadku natężenia prądu
od wartości natężenia prądu głównego do natężenia 4A, t s = 1 s.
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Tablica V. Makrostruktura spoin punktowych złączy zakładkowych tytanu Ti6Al4V
o grubości 0,8 mm spawanego metodą GTA oraz PTA przy parametrach podanych
w tablicy I ÷ IV [pow. 12x]
Nr
spoiny

Makrostruktura spoin

1

2

3

Rys. 5. Rozkład twardości złącza zakładkowego blach ze stopu tytanu Ti6Al4V
o grubości 0,87 mm spawanego punktowo metodą PTA przy parametrach wg
tablicy II, spoina nr 6
Tablica VI. Wyniki statycznej próby rozciągania złączy ze ścinaniem spoiny
w złączach zakładkowych blach ze stopu tytanu Ti6Al4V o grubości 0,8 mm spawanych punktowo metodą GTA i PTA oraz zgrzewanych oporowo punktowo

Oznaczenie

Siła
niszcząca
kN

Wytrzymałość
spoiny na ścinanie
MPa

Pole powierzchni
strefy zniszczenia
mm

Charakter
i sposób
zniszczenia

Spoina nr 8

3,25

612,1

5,30

Częściowe
rozerwanie
spoiny

Spoina nr 6

3,65

687,3

5,31

Częściowe
rozerwanie
spoiny

Zgrzeina

7,20

452,7

15,90

Rozerwanie
rdzenia
zgrzeiny

4

5

6
Uwagi: Próbę przeprowadzono przy posuwie 10 mm/min

7

8

9

10

11

12
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Wybrane złącza zakładkowe blach ze stopu tytanu poddano
w dalszej kolejności statycznej próbie rozciągania ze ścinaniem spoiny, zgodnie z normą dotyczącą złączy zgrzewanych oporowo punktowo PN-EN ISO 14273 (tabl. VI). W celu porównania wytrzymałości
na ścinanie i rozciąganie spoin punktowych wykonanych metodami
GTA, i PTA ze zgrzeinami punktowymi, wykonano dodatkowo złącza
zakładkowe zgrzewane oporowo punktowo, stosując natężenie prądu
zgrzewania 6,0 kA, czas zgrzewania równy 98 ms, siłę docisku zgrzewania 2,5 kN oraz elektrodę o promieniu zaokrąglenia powierzchni
roboczej równym 75 mm.
Zgodnie z wytycznymi W-90/IS-52 Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach pt.: „Metodyka oceny przydatności blachy do punktowego i garbowego zgrzewania na zakładkę”, wykonane złącza spawane
i zgrzewane punktowo poddano krzyżowej próbie rozciągania spoiny. Na podstawie tej próby stwierdzono ponad trzykrotnie niższą wytrzymałość materiału spoiny w odniesieniu do wytrzymałości na rozciąganie materiału rodzimego (tabl. VII). Przyczyną tego
był widoczny na zdjęciach makrostruktury wyraźny rozrost ziarn
stopu tytanu (tabl. V). Próbki poddane krzyżowej próbie rozciągania spoiny ulegały pęknięciu w obszarze SWC z jednoczesnym
wyrwaniem materiału w tej strefie. Świadczy to o wyraźnym obniżeniu plastyczności materiału w wyniku silnego nagrzania obszaru spoiny [5].
Ze względu na podobieństwo obciążenia użytkowego złączy
zgrzewanych i spawanych punktowo wykonane złącza poddano
technologicznej próbie wyłuskiwania spoin zgodnie z normą PN-M69006, dotyczącą złączy zgrzewanych. Wyniki tej próby potwierdziły wyraźny spadek plastyczności materiału i kruchość SWC. Próbki
ulegały pękaniu w SWC z brakiem wyłuskania lub tylko częściowym
wyłuskaniem spoiny (zgrzeiny) (tabl. VIII).

Tablica VII. Wyniki krzyżowej próby rozciągania spoin (zgrzein) punktowych
w złączach zakładkowych blach ze stopu tytanu Ti6Al4V o grubości 0,8 mm spawanych punktowo metodą GTA i PTA oraz zgrzewanych oporowo punktowo
Oznaczenie

Siła
niszcząca
kN

Rm MPa

Średnia szerokość
strefy zniszczenia
mm

Charakter
i sposób
zniszczenia

Spoina nr 8

1,35

254,3

5,30

Wyrwanie
spoiny
w SWC

Spoina nr 6

1,45

273,1

5,30

Wyrwanie
w SWC, pęknięcie w SWC

15,90

Wyrwanie
zgrzeiny w SWC,
pęknięcie
w SWC

Zgrzeina

1,75

110,0

Tablica VIII. Wyniki technologicznej próby wyłuskiwania spoin i zgrzein w złączach zakładkowych blach ze stopu tytanu Ti6Al4V o grubości 0,8 mm spawanych punktowo metodą GTA i PTA oraz zgrzewanych oporowo punktowo
Oznaczenie

Charakter i sposób zniszczenia

Spoina nr 8

Pęknięcie
w SWC

Spoina nr 6

Częściowe
wyłuskanie
spoiny, pęknięcie w SWC

Zgrzeina

Częsciowe
wyłuskanie
zgrzeiny, pęknięcie w SWC

Widok złącza po próbie wyłuskiwania

Rm – wytrzymałość spoiny (zgrzeiny) na rozciąganie

Analiza wyników badań
Badania metalograficzne złączy zakładkowych wykazały wpływ
parametrów spawania punktowego GTA i PTA na kształt oraz wymiary
spoiny, i SWC. Wraz ze wzrostem natężenia prądu spawania przy ustalonym czasie wykonania spoiny oraz przy wzroście czasu spawania
przy stałej wartości natężenia prądu zarówno przy stosowaniu metody
GTA, jak i PTA, następował wzrost przekroju czynnego złącza. Badania
metalograficzne wykazały, że spoiny wykonane metodą PTA charakteryzują się relatywnie mniejszą średnicą przekroju czynnego złącza
(średnica spoiny mierzona w płaszczyźnie styku łączonych blach), niż
spoiny wykonane metodą GTA. Spoiny wykonane metodą spawania
punktowego GTA cechowała większa średnica lica oraz mniejsza głębokość krateru niż w spoinach uzyskanych metodą PTA.
Badania mikrotwardości wybranych złączy ze spoinami punktowymi wykonanymi metodami GTA i PTA wykazały wzrost twardości
w SWC odpowiednio o ok. 40% i 30% w stosunku do materiału rodzimego. Twardość materiału rodzimego wynosiła 270÷290 0,1 HV.
Twardość SWC w metodach GTA i PTA zawierała się odpowiednio
380÷390 0,1 HV i 270÷390 0,1 HV. Twardość mierzona w spoinie
dla metody GTA i PTA wynosiła 340÷360 0,1 HV.
Wytrzymałość na ścinanie spoin wykonanych metodą spawania punktowego GTA i PTA była odpowiednio o 35% i 51% wyższa od
wytrzymałości na ścinanie zgrzein punktowych wykonanych metodą
zgrzewania oporowego.
Wyniki krzyżowej próby rozciągania spoin punktowych wykazały wyższą 10% wytrzymałość spoin wykonanych metodą PTA
w stosunku do spoin wykonanych metodą GTA prądem stałym ciągłym przy tej samej średnicy czynnej złącza i tej samej głębokości
przetopienia. Jednocześnie stwierdzono znaczny spadek wytrzymałości na rozciąganie wykonanych spoin w stosunku do wytrzymałości materiału rodzimego.
Technologiczna próba wyłuskiwania spoin wykazała kruchość
materiału w obszarze SWC. Próbie wyłuskiwania spoin towarzyszyło najczęściej pęknięcie pojawiające się w SWC, które uniemożliwiało całkowite wyłuskanie spoiny. Wyłuskiwanie zgrzeiny punktowej
wywołało podobnie pęknięcie materiału w SWC.

Wnioski
•

•

•

Spawanie metodą GTA i PTA bez materiału dodatkowego,
blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V o grubości 0,8 mm, pozwala
na wykonanie spoin punktowych o wytrzymałości na ścinanie i rozciąganie wyższej niż wytrzymałość zgrzein punktowych wykonanych metodą zgrzewania oporowego.
Duża ilość wprowadzonego w obszarze spoiny ciepła powoduje wyraźny spadek plastyczności materiału rodzimego
i pękanie w SWC w przypadku próby ścinania, rozciągania
bądź wyłuskiwania spoiny.
Spawanie punktowe metodą GTA i PTA powoduje około 40%
wzrost twardości w SWC i około 20% wzrost twardości
w spoinie w odniesieniu do materiału rodzimego.
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Topniki lotne – właściwości, zastosowanie
i warunki bhp
Volatile fluxes - properties, applying
and the industrial safety
Streszczenie

Abstract

Topniki lotne stanowią uzupełnienie topników występujących
w tradycyjnej postaci proszku lub pasty. Umożliwiają one zarówno
dobrą osłonę powstającego złącza lutowanego, jak i całego obszaru lutowania [1–3].
Zakres aktywności topników lotnych dotyczy wyższych temperatur lutowania twardego, w zakresie 750÷950ºC. Sprawia to, że są
one przeważnie stosowane do lutowania stali węglowych konstrukcyjnych lutami mosiężnymi i z „nowego srebra” (Cu-Zn-Ni).
Ponadto nie można również wykluczyć stosowania topników
lotnych z lutami srebrnymi, zwłaszcza o mniejszej zawartości srebra
w granicach 12–40% wag. Przy większej zawartości srebra w lutach
twardych – w zakresie 45–56% wag. i niższej temperaturze topnienia w zakresie 620÷740ºC – powstają połączenia lutowane, jednak możliwe jest ograniczenie podstawowych zjawisk powierzchniowych występujących przy lutowaniu twardym.
W artykule przedstawiono właściwości topników lotnych, opisano stanowisko do lutowania tymi topnikami, a także podano przykłady zastosowań. Wskazano również na aspekty bhp występujące przy stosowaniu topników lotnych oraz na możliwości poprawy
tych warunków.

Volatile fluxes supplements fluxes appearing in the traditional form of powder or pastes. They enables good protection both
of soldering connector as well as the entire area [1-3].
The scope of the activity of volatile fluxes concerns the higher temperatures of hard soldering, in range of 750÷950ºC involving the fact that they are mainly used with brass solder and nickel
"
silver" (Cu-Zn-Ni) for soldering structural carbon steels.
Using of volatile fluxes with silver solder, especially with
lower content of silver in range of 12–40 wt. % is also possible.
At higher content of silver in brazing solders in range of 45–56
wt. % and at lower melting temperature range of 620÷740ºC soldering connections forms with limitations of basic surface phenomena appearing with the hard soldering.
Properties of volatile fluxes, description of station for soldering with this fluxes and applications were presented in the article.
Some aspects of industrial safety relates to use of volatile fluxes
and improvements of these conditions were concerned.

Wstęp
Podstawowym zadaniem topników, stosowanych w procesach
lutowania, jest oczyszczenie powierzchni elementów lutowanych
i redukowanie tlenków metali dla ułatwienia zwilżania, rozpływności,
i kapilarności lutów, a także zabezpieczenie obszaru lutowania przed
dalszym utlenianiem.
Topniki lotne, w przeciwieństwie do topników w postaci proszku
lub pasty, doprowadzane są do elementów lutowanych za pośrednictwem płomienia gazowego, jest to znaczne ułatwienie procesu lutowania, ponieważ doprowadzane są w ten sposób ciągle świeże porcje topnika [2, 3].
Topniki, w tradycyjnej postaci proszku lub pasty, są dozowane ręcznie lub automatycznie do obszaru lutowania. Dla lutów srebrnych oraz lutów miedziano-fosforowych Cu–P (+ Ag, Sn), produkowane są topniki przeważnie na bazie fluorków metali alkalicznych,
o zakresie aktywności 550÷800oC.
Dla wyższych temperatur lutowania, przede wszystkim dla lutów
mosiężnych i z „nowego srebra” (Cu-Zn-Ni), stosowanych zwłaszcza do
lutowania stali, tradycyjne topniki produkowane są najczęściej na bazie
boraksu, i kwasu borowego o zakresie aktywności 800 ÷1100oC.
Po lutowaniu, wadą klasycznych topników są pozostałości żużla
potopnikowego. Są to przeważnie powłoki szkliste, silnie przyczepne
do powierzchni złącza lutowanego, trudne i kłopotliwe do usunięcia.
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, dr hab. inż. Kazimierz Granat – Politechnika Wrocławska.
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Usuwa się je zwykle metodami mechanicznymi lub nie ekologicznymi
metodami chemicznymi. Materiały ścierne, używane podczas obróbki strumieniowo-ściernej, łatwo uszkadzają powierzchnie elementów
lutowanych i nie mogą być stosowane np. do złączy lutowanych poddawanych obróbce galwanicznej. Pozostałości topników lotnych, stanowiące cienkie warstwy, są łatwo zmywalne wodą.

Mieszanki gazowe stosowane
do lutowania płomieniowego
Najczęściej do procesów lutowania twardego stosowane są
następujące mieszanki gazowe: propan–powietrze, propan–tlen, acetylen–powietrze, acetylen–tlen, wodór–tlen.
Spośród gazów palnych najczęściej do lutowania stosowane są acetylen i propan. Acetylen jest jedynym gazem palnym
ze strefą redukującą tlen w płomieniu. Inne gazy palne pobierają
w pierwotnym spalaniu więcej tlenu z otaczającego powietrza, aniżeli potrzebują do zupełnego spalania. Ponadto mają one znacznie mniejszą moc płomienia, w mieszance z tlenem, w porównaniu
z acetylenem (C2H2 + O2 – 42kW/cm2). Moc płomienia z propanem
(C3H8 + O2) wynosi 10 kW/cm2, a z metanem (CH4 + O2) – 8 kW/cm2.
Dane dotyczą całkowitego spalania mieszanek gazów palnych z tlenem przy maksymalnym stosunku mieszanki gazów [4]. Mniejsza
moc płomienia gazowego powoduje większą strefę wpływu ciepła
w połączeniu lutowanym, co niekorzystnie wpływa na jego własności.

Rys. 1. Strefy płomienia acetylenowo–tlenowego z doprowadzonym topnikiem lotnym [4]

Właściwości topników lotnych
Gaz palny doprowadzany jest do dozownika (pojemnika)
z ciekłym topnikiem i nasyca się jego parami. Najczęściej stosowane topniki lotne składają się z azeotropowej mieszaniny nieorganicznych związków boru z alkoholem metylowym (rzadziej z alkoholem
etylowym lub acetonem), takich jak H3BO3, H3BO2, B2O3. Mieszaniny
te są silnie higroskopijne (H3BO3), a przy dużej zawartości wody,
powyżej 200%, wydziela się kwas borowy. Zawartość wody w topniku powinna być ograniczona poniżej 0,5%. Wartość pH mieszaniny topnikowej w stanie dostawy wynosi ok. 5,6, a temperatura wrzenia 52÷54oC [4].
Po doprowadzeniu topnika lotnego do płomienia, za stożkiem
w strefie redukującej płomienia, występują mikroskopijne cząstki stopionego trójtlenku boru B2O3 (rys. 1).
W pierwszym stopniu spalania mieszanki acetylenu i tlenu
powstają tlenek węgla, i wodór, gazy o doskonałych właściwościach
redukujących, zgodnie z reakcją:
2C2H2 + 2O2 = 4CO + 2H2

(1)

Strefa ta jest strefą redukującą o najwyższej temperaturze w płomieniu wynoszącą 3100oC, którą powinno się właściwie wykorzystywać w procesie lutowania do nagrzewania elementów i stopienia
lutu. W dalszej części płomienia następuje pobieranie tlenu z powietrza
i w wyniku spalania gazów powstają dwutlenek węgla, i para wodna:
4CO + 2H2 + 3O2 = 4CO2 + 2H2O

(2)

Strefa ta, nazywana kitą, nie ma już takich właściwości oczyszczających, jak strefa redukująca. Jednak, w odróżnieniu od płomienia
beztopnikowego, występujące w niej związki boru H3BO3 i HBO3 stanowią nadal strefę ochronną płomienia przy zachowaniu jeszcze wysokiej temperatury w zakresie 1200÷2500oC [4]. O obecności topnika lotnego w płomieniu gazowym świadczy charakterystyczny zielony kolor
płomienia wywołany przetworzeniem trimetylu boranu w nieorganiczne związki boru.
Krajowym producentem topników lotnych o nazwie Lotop jest
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Poch SA w Gliwicach, a producentem dozowników – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach [1, 3, 5].

Topnik Lotop zawiera takie składniki aktywne jak: trimetylu boran
i wodofluorek potasu w ilości 25÷27%. Skład chemiczny topnika lotnego uzupełnia alkohol metylowy i glikol etylenowy [6]. Stosowanie tego
topnika jest bardzo ekonomiczne, jednorazowe napełnienie dozownika
ALT – 1 (o pojemności 2 dm3) umożliwia nasycenie topnikiem lotnym
ok. 30 m3 acetylenu.
Innym producentem topników lotnych o nazwie handlowej Borim
jest Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Jeden ze znanych producentów topników lotnych – firma Firinit GmbH oferuje topnik Flux
S [7], który zawiera 70–73% składnika aktywnego. Jego temperatura oddziaływania wynosi 750÷950oC. Temperatura aktywności (topnienia) topnika powinna być dostosowana do temperatury topnienia
lutu w taki sposób, aby topnik wcześniej, przed stopieniem lutu oczyścił powierzchnie elementów lutowanych i przygotował je pod zwilżanie,
rozpływność i wnikanie kapilarne lutu w szczelinę. Stąd zaleca się, aby
temperatura topnienia topnika wynosiła przynajmniej 30÷50oC poniżej
początku temperatury topnienia lutu [8].
Ze względu na wysoką temperaturę aktywności związków boru
w topnikach lotnych zasadniczo są one dostosowane do lutów mosiężnych i z „nowego srebra” np. gat. L – CuNi10Zn42 o temperaturze topnienia 890÷920oC, i lutów srebrnych o mniejszej zawartości Ag [9]. Luty
srebrne o małej zawartości srebra, wg PN EN 1044:2002, np. gat. AG
207, LS12 wg PN-80/M-69411, o temperaturze topnienia 800÷830oC,
i gat. AG 205 (LS25 wg PN), o temperaturze topnienia 700÷790oC są
jednak rzadziej stosowane w procesach lutowania twardego.
Użycie topnika Flux S o zakresie aktywności 750÷950oC,
w połączeniu np. z lutem AG-203 wg PN EN 1044 (LS45 wg PN – 80/M
– 69411) o temperaturze topnienia 675÷735oC, nie jest dobrym skojarzeniem tych materiałów lutowniczych. Złącze lutowane wprawdzie powstaje, ale podstawowe zjawiska fizykochemiczne występujące przy lutowaniu, takie jak: zwilżalność, rozpływność i kapilarność lutu są ograniczone. Szczególnie dotyczy to pierwszego stadium lutowania. Wpływa to w pewnym stopniu na pogorszenie jakości złącza lutowanego.
Oddziaływanie stopionego topnika lotnego jest również ograniczone i nie powinno przekraczać 2–4 minut. Dłuższe funkcjonowanie topnika nie tylko ogranicza jego skuteczność, ale również stwarza
większe problemy w usunięciu żużla potopnikowego. Pozostałości
topnika nie stwarzają zagrożenia korozyjnego i mogą pozostać na
połączeniu lutowanym. W przypadku malowania proszkowego lub
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nakładania warstw galwanicznych należy pozostałości topnika usunąć przez zmycie wodą lub oczyszczenie polutowanych elementów
w myjce ultradźwiękowej. Istotną wadą topników lotnych, w porównaniu z tradycyjną postacią topników nanoszonych przed nagrzewaniem na powierzchnie lutowane, jest ograniczone oddziaływanie
kapilarne lutu w szczelinie lutowniczej. Penetracja w szczelinie płomienia dostarczającego topnik jest z natury ograniczona. Większe
możliwości wnikania topnika lotnego występują zatem w procesach
lutospawania, przy dużych odstępach między elementami i przy ich
ukosowaniu. Topniki lotne produkowane przez firmę Firinit GmbH
mogą być stosowane zarówno z płomieniem acetylenowo-tlenowym
jak i propanowo-tlenowym, a także z innymi mieszankami gazów.
Używane są do lutowania stali węglowych konstrukcyjnych oraz
miedzi i jej stopów [4]. Nie wszystkie topniki lotne, znajdujące się
na rynku krajowym, są tak uniwersalne. Wiele z nich dostosowanych
jest do określonego rodzaju gazu palnego i użytkownik topnika lotnego powinien na to zwrócić uwagę.

Stanowisko do lutowania twardego
W celu zastosowania topników lotnych w technologiach lutowania twardego należy stanowisko do lutowania wyposażyć w dozownik topnika lotnego (rys. 2) [10, 12].
Pojemność dozownika wynosi 3 dm3, w głowicy sterującej znajdują się trzy zawory, które należy otworzyć przed rozpoczęciem lutowania. Gaz palny przepływa przez zawór 1 i dostaje się przez zawór
odcinający do ciekłego topnika. Nasycając się parami topnika gaz
palny przepływa przez zawór 2 do bezpiecznika odcinającego powrót
gazu i stąd przez króciec wylotowy, i przewód gumowy do palnika
gazowego. Przez zawór 3 przepływa równocześnie gaz palny nienasycony topnikiem w kierunku palnika. Zawartość topnika w gazie palnym można regulować przez ustawienie zaworu 3.
W przypadku nie korzystania z dozownika topnika lotnego np.
w procesach spawania i cięcia stali należy otworzyć jedynie zawór
3, przy zamkniętych zaworach 1 i 2. Stanowisko do lutowania
z topnikiem lotnym przedstawiono na rysunku 3 [2, 12].
Przeciętne zużycie topnika Flux S wynosi dla:
■ 1 kg acetylenu – 0,13 – 0,16 kg topnika lotnego,
■ ok. 100 dm3 acetylenu – 15 – 20 g topnika lotnego [4].

Rys. 2. Dozownik topnika lotnego
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Rys. 3. Stanowisko do lutowania gazowego przy użyciu topnika lotnego

Palniki gazowe, stosowane powszechnie do procesów lutowania twardego, mogą być, bez żadnych zmian, używane do lutowania
topnikiem lotnym. Rodzaj palnika jest determinowany rodzajem spalanej mieszanki gazów, chociaż na rynku krajowym używane są palniki dostosowane zarówno do acetylenu, jak i propanu w połączeniu
z tlenem.

Zastosowanie topników lotnych
Z uwagi na wysoką temperaturę aktywności topników lotnych
(750÷950oC), są one dobierane do temperatur lutowania spoiwami
mosiężnymi i z „nowego srebra”. Nie ma topników lotnych do lutowania miękkiego (o górnej temperaturze topnienia lutu poniżej 450oC).
Topniki lotne używane są powszechnie do lutowania twardego spoiwami mosiężnymi stalowych grzejników łazienkowych (rys. 4) [11].
Topnik lotny znajdując się w płomieniu, a nie w szczelinie lutowniczej,
nie daje możliwości całkowitego kapilarnego wypełniania lutem szczeliny (rys. 5) [11]. Zastosowano lut mosiężny o składzie chemicznym
(% wag.): 0,15 Si, 0,8 Sn, 0,8 Mn, 59 Cu, reszta Zn, o temperaturze topnienia 880÷900oC. W tym przypadku ograniczona kapilarność
lutu nie wpływa znacząco na pogorszenie jakości złącza i na utratę
szczelności grzejnika. Lut nie wypływa na zewnątrz połączenia i dzięki temu nie tworzy się ogniwo elektrochemiczne przy oddziaływaniu
wody zawierającej chlor. Topnik lotny można zastosować również do
lutospawania stalowych rur ocynkowanych [12]. Lutospawanie oznacza przygotowanie rur tak jak do spawania, tzn. z odstępem i/lub ukosowaniem krawędzi, przy prowadzeniu procesu tak jak dla lutowania tj. bez nadtopienia krawędzi łączonych elementów i przy zastosowaniu lutu. Stalowe rury ocynkowane są powszechnie używane

Rys. 4. Konstrukcja stalowego grzejnika łazienkowego

a)

a)

b)

b)

Rys. 7. Konstrukcja i przekrój spoiwa mosiężnego „Drilldraht” (a, b)
Rys. 5. Ograniczone wnikanie:
a, b – kapilarne lutu mosiężnego
w szczelinie klinowej między rurką
a kolektorem grzejnika stalowego,
c – widok złącza od wewnątrz

c)

w instalacjach: zimnej i ciepłej (ograniczenie do 55oC) [13] wody
pitnej, grzewczych, ściekowych, zraszających (przeciwpożarowych),
sprężonego powietrza, i obiegów wody chłodzącej. Na rysunku 6 pokazano lutospawanie stalowej rury ocynkowanej o średnicy 114,3 mm
i grubości ścianki 4,0 mm. Rury zostały zukosowane do lutospawania, zgodnie z zaleceniami [14], tworząc przy złożeniu rowek o kącie
rozwarcia 60o przy odstępie ok. 3–4 mm. Do lutospawania użyto specjalnego spoiwa mosiężnego L–CuZn39Sn „Drilldraht” i temperaturze
topnienia ok. 900oC [9, 15]. Spoiwo to skręcone jest z czterech cienkich drutów mosiężnych o średnicy 1,0 mm, tworząc linkę o średnicy ok. 2,5 mm (rys. 7a, b). Podczas skręcania drutów mosiężnych
zasypywany jest proszek topnika, który znajduje się w środku między poszczególnymi drutami. Ilość topnika w spoiwie „Drilldraht” jest
jednak niewystarczająca do poprawnego procesu lutowania. Dlatego
użycie topnika lotnego całkowicie uzupełnia oddziaływanie topnika
w postaci tradycyjnej.

Topnik lotny doskonale może służyć jako osłona powierzchni elementu lutowanego, obok powstającego złącza. Przed właściwym lutowaniem można skierować płomień gazowy na sąsiednie
powierzchnie elementów, które są również nagrzewane i utleniane
w procesie lutowania. Pokrywają się wtedy cienką warstwą topnika
i są skutecznie chronione przed dalszym utlenianiem.
Topniki lotne stosowane są często w technologiach lutowania
wymienników ciepła. Połączenia rur miedzianych przedstawiono na
rysunku 8 [6]. Tego rodzaju połączenia miedziane wykonuje się zwykle samotopnikującymi lutami miedziano-fosforowymi L–CuP6 lub
L–CuP6Sn. Rolę topnika spełnia fosfor zawarty w lucie, jednak dodatkowo użyto topnika lotnego dla ochrony sąsiednich obszarów lutowania przed utlenianiem.

Rys. 8. Miedziane
połączenia lutowane
w wymienniku ciepła,
wykonane za pomocą
topnika lotnego

Na rysunku 9 widoczne są rury stalowe dla konstrukcji nośnej
krzesła, polutowane za pomocą topnika lotnego [16]. Zwraca uwagę
jasna, nieutleniona powierzchnia rur stalowych w sąsiedztwie złącza
lutowanego.
Topnik lotny może być również dodatkowym wspomaganiem dla
topnika w postaci proszku lub pasty wcześniej naniesionego na elementy lutowane. Szczególnie daje się zauważyć znacznie czystszą
i jaśniejszą powierzchnię złącza obok lutowiny w porównaniu z klasycznym topnikiem. Zmniejsza to znacznie pracochłonność zabiegów
dodatkowych i ułatwia czyszczenie złączy lutowanych.

obszar chroniony
topnikiem lotnym

Rys. 6. Lutospawanie stalowej rury ocynkowanej: 1 – palnik gazowy, 2 – utleniający płomień gazowy z topnikiem lotnym, 3 – lut Drilldraht, 4 – stalowe rury
ocynkowane, 5 – lutospoina

Rys. 9. Połączenie lutowane w stalowej konstrukcji nośnej krzesła wykonane przy
użyciu topnika lotnego
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Warunki bhp dotyczące stosowania
topników lotnych
Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność całej instalacji, w której znajduje się topnik lotny. Jest on agresywny, o dużej
aktywności chemicznej, a składniki aktywne znajdują się często
w mieszaninie z alkoholem metylowym (metanolem). Alkohol
metylowy (CH 3OH) w postaci bezbarwnej cieczy, intensywnie parującej, jest silną trucizną o charakterystycznym zapachu. Występuje ryzyko poważnych uszkodzeń wzroku. Spożycie
8–14 g metanolu powoduje ślepotę, wypicie 50 ml tego alkoholu
powoduje śmierć. Największe dopuszczalne stężenie w powietrzu NDS dla alkoholu metylowego wynosi 100 mg/m3 [17].
Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003
roku (Dz. U. nr 199, poz. 1948) alkohol metylowy zaliczany jest
do substancji niebezpiecznych. Stąd na użytkowników topników lotnych z alkoholem metylowym nałożony jest obowiązek
prowadzenia ewidencji rozchodu tych środków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004
roku (paragraf 2, ustęp 8). Przykładowo w topniku lotnym Flux
S zawartość metanolu wynosi 27–30 % [7].
Gęstość par topników lotnych jest ok. 3 razy większa od
gęstości powietrza, stąd występuje tendencja do ich osiadania
w dolnych partiach przy ziemi i zalegania w różnego rodzaju
zagłębieniach. Topniki lotne stanowią materiały wysoce łatwopalne. Temperatura samozapłonu alkoholu metylowego wynosi
ponad 400oC. Działają one toksycznie na drogi oddechowe i drażniąco na błony śluzowe, bardzo łatwo wchłaniają się przez skórę
i drogi pokarmowe. Oddziaływanie topników lotnych na skórę
powoduje powstanie jaskrawo czerwonej wysypki. Po spożyciu
występują ostre zatrucia, silne wymioty, biegunka, a także bóle
brzucha, wątroby i nerek. Ich spożycie grozi nieodwracalnymi
zmianami w organizmie.
Topniki lotne należy magazynować w szczelnych opakowaniach i dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Opakowania lotnych topników wykonuje się z polietylenu, białej blachy, względnie ze stali nierdzewnej jako zbiorniki wymienne. Przelewanie
topnika do dozownika najlepiej wykonywać za pomocą układów
zamkniętych [16, 18].
Na rynku krajowym pojawiły się topniki lotne Eurotop 70 [9],
w których alkohol metylowy został zastąpiony acetonem.
Aceton (C3H6O) jest najprostszym związkiem chemicznym
z grupy ketonów. Jest mniej toksyczny aniżeli alkohol metylowy.
Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS dla acetonu
w powietrzu wynosi 600 mg/m3 i jest 6-krotnie większa w porównaniu z alkoholem metylowym [17]. Aceton jest również łatwopalny i drażniący, pary acetonu mogą wywoływać zawroty głowy
i uczucie senności.
Topnik lotny Eurotop 70 zaliczany jest do grupy topnikowej FH 21, wg PN EN 1045, stanowi on mieszaninę estru trimetylu boranu (60–75%) oraz acetonu (25–40%). Temperatura
wrzenia topnika wynosi 55–68oC, a zapłon (aceton) zachodzi
w temperaturze 535ºC. Gęstość topnika wynosi 0,88–0,90
g/cm3, jest on łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zużycie topnika
lotnego Eurotop 70 jest stosunkowo niewielkie i wynosi 0,086
dm3/h. Dotyczy to ręcznego lutowania przy wielkości dyszy palnika 2–4, zużyciu acetylenu 0,19 m3/h i tlenu 0,228 m3/h oraz
przy ciśnieniu roboczym acetylenu 0,5 bar i ciśnieniu tlenu 2,0
bar [18].
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a)

b)

biae osady –
zwizki boru

Rys. 10. Przewody gumowe o ozn. „3” po 3-miesięcznej eksploatacji z topnikiem
lotnym o zawartości 70% składnika aktywnego, od jednego producenta (a, b)

Przewody gumowe należy kontrolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bhp przy pracach spawalniczych. Zgodnie z paragrafem 22 tego
rozporządzenia powinno się kontrolować szczelność i wytrzymałość eksploatowanych przewodów przynajmniej raz na kwartał. W przypadku topników lotnych jakość przewodów na gaz
palny powinno się kontrolować jeszcze częściej. Wytyczne dotyczące kontroli przewodów gumowych zostały opracowane przez
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach [19].
Topniki lotne reagują agresywnie z materiałem przewodu
gumowego, którym przesyłany jest gaz palny. Związki boru charakteryzują się silnymi właściwościami penetrującymi, o czym
świadczy przechodzenie ich przez całą grubość przewodu na jego
zewnętrzną powierzchnię i pokrycie go białym osadem, śliskim
w dotyku.
Na rysunkach 10 a, b oraz 11 a, b pokazano zużyte, standardowe
przewody gumowe, pochodzące od dwóch różnych producentów
krajowych, po okresie 3-miesięcznej eksploatacji (po 16 h dziennie).
Podawanie topnika lotnego, o zawartości 70% składnika aktywnego
i wodoru jako gazu palnego, występowało w automacie przeznaczonym do lutowania stalowych grzejników łazienko-

a)

b)

wych. Powierzchnia tych przewodów jest porowata i popękana.
Materiał gumowy wykazuje oznaki kruchości, co powoduje niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodów i wydostania się topnika lotnego wraz z gazem palnym na zewnątrz. Widoczne są białe
osady związków boru zarówno na zewnątrz przewodów jak i na
wewnętrznej powierzchni. Takie przewody gumowe są niebezpieczne w użyciu. Już po miesiącu eksploatacji, najpóźniej po
trzech miesiącach, należy je wymieniać na nowe.
Na potrzeby przepływu topników lotnych powinno się stosować przewody gumowe odporne na ich agresywne oddziaływanie. Przewody, które są przeznaczone do tego celu,
mają wewnętrzną warstwę wykonaną z poliamidu, odpornego na oddziaływanie topników lotnych z gazem palnym [9].
Wewnętrzna wkładka poliamidowa jest gładka, szczelna, utrudnia osadzanie się związków boru i uniemożliwia przechodzenie ich na zewnątrz przewodu. Jest to widoczne po okresie 6miesięcznej eksploatacji w analogicznych warunkach jak wyżej
(rys.12 a, b). Ich zewnętrzne powierzchnie nie wykazują śladów
związków boru, przewody są w dalszym ciągu elastyczne, pracują one w dalszym ciągu, czas eksploatacji przekroczył już 10
miesięcy. Ciśnienie robocze przewodów jest przewidziane na 20
bar, pękają przy ciśnieniu 80 bar.

Podsumowanie
Topniki lotne są coraz chętniej stosowane w procesach
lutowania twardego. Producenci powinni jednak zwrócić
uwagę na właściwości i warunki stosowania topników
lotnych:
Rys. 11. Przewody gumowe o ozn. „4” po 3-miesięcznej eksploatacji z topnikiem
lotnym o zawartości 70% składnika aktywnego, od drugiego producenta (a, b)

•

działanie topnika lotnego wynika z oddziaływania
płomienia nasyconego związkami boru i stąd topniki
lotne umożliwiają tylko ograniczone zasysanie kapilarne lutów w szczelinach lutowniczych,

•

topniki lotne charakteryzują się wysoką temperaturą aktywności w zakresie 750÷950oC. Stąd ich
zastosowanie dotyczy przede wszystkim lutowania twardego oraz lutospawania stali czarnych i
ocynkowanych przy użyciu lutów mosiężnych i z
„nowego srebra” (Cu-Zn-Ni),

•

topniki lotne stanowią uzupełnienie i wspomaganie
tradycyjnych topników w postaci proszku czy też
pasty, ale w ograniczonym zakresie dotyczącym
zwykle wyższego zakresu temperatur lutowania
twardego,

•

pozostałości topnika lotnego po lutowaniu stanowią
cienką warstwę i są łatwe do usunięcia przez spłukanie wodą,

•

topnik lotny Eurotop 70 nie zawiera trującego alkoholu metylowego, zastąpiono go acetonem. Dalsza
poprawa warunków bhp wynika ze stosowania
przewodów gumowych na gaz palny z wewnętrzną
wkładką poliamidową, odporną na agresywne działanie topników lotnych [9].

a)

b)

Rys. 12. Przewody gumowe z wkładką poliamidową [9] po 6-miesięcznej eksploatacji z topnikiem lotnym o zawartości 70% składnika aktywnego (a, b)
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Inteligentny sterownik ﬁrmy ESAB: ARISTOTM U8
Cyfrowe zasilacze ﬁrmy ESAB z rodziny Aristo" Mig 4000i i 5000i
mogą być używane w połączeniu z szeregiem różnych paneli sterowania, w tym także z Aristo ™ U8. Najbardziej inteligentnym sterownikiem
dostępnym w naszej ofercie, który dysponuje większą ilością pozycji
pamięci, nowymi liniami synergicznymi oraz nowymi funkcjami.
Zwiększono liczbę możliwych do zapisania w pamięci urządzenia parametrów spawania z 99 do 255, dzięki czemu urządzenie może
obecnie zapamiętać więcej ustawień dla wielu różnych zastosowań.
Aristo™ U8 obsługuje już karty pamięci Compact Flash, za pomocą
których użytkownik może przenosić ustawienia pomiędzy sterownikami, lub skopiować parametry do komputera PC, w celu wysłania ich na
przykład drogą e-mailową do innych użytkowników .
Dane dotyczące jakości, automatycznie monitorowane są przez
system dla każdej wykonywanej spoiny - czas łuku, prąd minimalny
i maksymalny, napięcie i moc - można zapisać na karcie Compact
Flash i używać do prowadzenia dokumentacji jakościowej spawanych
obiektów. Specjalny menedżer plików pozwala użytkownikowi zarządzać plikami i folderami z zapisanym przez sterownik danymi i przechowywać je w sposób uporządkowany. Ujemny "gorący start" to nowa
funkcja zmniejszająca nakład pracy wymaganej po spawaniu obwodowym rur. Powoduje odłożenie się mniejszej ilości stopiwa przy starcie,
co daje równą spoinę na całym obwodzie rury i ułatwia rozpoczynanie
spawania zgrzein punktowych.

PAKIET WYPOSAŻENIA SPAWALNICZEGO
Firma ESAB wprowadza na rynek pakiet wyposażenia spawalniczego AristoMig, pozwalający producentom i integratorom robotyki
z powodzeniem stosować najwyższej klasy technikę spawalniczą
zarówno w nowych modelach robotów, jak i w maszynach już zainstalowanych. ESAB jest dostawcą zdolnym zaoferować prawdziwie kompleksowy pakiet rozwiązań dla robotów spawalniczych, obejmujący
zarówno urządzenia, jak i materiały spawalnicze.
Rodzina materiałów spawalniczych ﬁrmy ESAB, zawierająca teraz
także nową generację drutów bez pokrycia miedziowego OK Aristofcod t",
oferowana jest w opakowaniach MarathonPac o masie 250 kg lub
475 kg. Zostały one zaprojektowane z myślą o podwyższeniu stabilności procesu spawania przy jednoczesnym obniżeniu czasochłonności procesu do absolutnego minimum, co skutecznie zwiększa wydajność pracy.
Prawie 25% wszystkich robotów przemysłowych używana jest
do spawania, przy czym ich liczba rośnie. Nasuwa się też wniosek, że
wiele spośród obecnie działających automatów starszego typu wyposażonych jest w przestarzały sprzęt - unowocześniając go, można by
także w przypadku sprzętu już zainstalowanego uzyskać znaczne podwyższenie wydajności.
Pakiet wyposażenia spawalniczego AristoMig nadaje się do prawie wszystkich zastosowań. Dostępny dla producentów i integratorów robotów, może być instalowany na wielu różnych typach maszyn.
Standardowe konﬁguracje przystosowane są dla robotów Motoman
i ABB, zarówno dla nowych instalacji. jak i modernizowanych. ESAB
oferuje także nietypowe konﬁguracje dla innych typów robotów
W skład pakietu rozwiązań dla robotów AristoMig wchodzą do
wyboru dwa inwertorowe źródła prądu, zabudowane lub bezosłonowe podajniki drutu montowane na robocie, złącza i panel sterujący
AristoPendant U8. Komunikacja z kontrolerem robota może odbywać się
przez analogowe lub cyfrowe urządzenia I/O lub przez wspólną rnaqistra-

lę. Cechujące się dużą pojemnością opakowania MarathonPac mieszczą
obszerny zapas wysokiej jakości drutu do spawania metodą MIG/MAG,
co pozwala nabywcy uzyskać maksimum korzyści z całej inwestycji.
Jedną z głównych zalet pakietu jest panel sterujący AristoPendant
U8. Pozwala on operatorowi wybrać dowolną z uprzednio zaprogramowanych linii synergicznych, zyskując tym samym gwarancję poprawności ustawień przy spawaniu różnych materiałów. Ustawienia mogą
też być dokładnie dostrajane przez inżynierów spawalników. Dzięki
funkcjom specjalnym, takim jak SuperPulse, także w przypadku trudnych do wykonania spoin urządzenie to umożliwia uzyskanie powtarzalnej, wysokiej jakości połączeń. Panel sterujący AristoPendant
U8 udostępnia użytkownikowi także szczegółowe i precyzyjne dane
o pracy urządzenia oraz raporty błędów, dzięki czemu uchybienia jakościowe procesu można skorygować, zanim powstaną braki. Szybciej też
przebiega identyﬁkacja i usuwanie problemów. Dane takie mogą też
być przesyłane do systemu kontroli procesów wyższego poziomu za
pośrednictwem analogowych lub cyfrowych złączy I/O bądź poprzez
magistralę typu Proﬁbus, DeviceNet lub CANopen.
Pakiet AristoMig jest propozycją dla producentów i integratorów
systemów automatyki przemysłowej ze względu na łatwość instalacji i integracji. Przykładowo, standardowo oferowane oprogramowanie obsługuje 15 języków, można więc skonﬁgurować robota, używając jednego z nich, a następnie zmienić język na używany przez operatorów stanowiska.
Ponadto świetna jakość spoin, uzyskiwana dzięki zastosowaniu
procesu AristoMig, linii synergicznych i wbudowanych funkcji sterowania, oferowanych przez panel AristoPendant U8. Użycie wysokiej pojemności opakowań MarathonPac, jak wykazuje praktyka, dodatkowo skraca czasy przestoju powodowane potrzebą zmiany szpuli aż o 95 procent Jeszcze inną zaletą pakietu dla robotyzacji AristoMig jest fakt, że
w porównaniu z tradycyjnym. wieloprzewodowym okablowaniem. magistrale zbudowane w technologii CAN znacznie zwiększają niezawodność
i ułatwiają instalację stanowiska.
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Zak≥ad Spawalnictwa ITMiA Wydzia≥u Mechanicznego
Politechniki Wroc≥awskiej i Dolnoúlπska Sekcja Spawalnicza SIMP
Zapraszajπ do udzia≥u w:

II MI DZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
pod has≥em:

PostÍp w technologiach lutowania Wroc≥aw 2007

Wroc≥aw, 24-26 wrzeúnia 2007


sesje referatowe



wystawy techniczne



imprezy towarzyszπce

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udzia≥em w konferencji do skontaktowania siÍ z Zak≥adem
Spawalnictwa ITMiA Politechniki Wroc≥awskiej: tel./fax: (071)320-27-35
ï Joanna Guga ñ Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: tel. (071) 320- 21- 45
ï dr hab. inø. Andrzej Ambroziak, prof. PWr. ñ Sekretarz Komitetu Naukowego:
tel. (071) 320-21-48, e-mail:andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl
ï dr hab. inø. Zbigniew Mirski ñ Przewodniczπcy Komitetu Organizacyjnego:
tel. (071) 320-21-42, e-mail:zbigniew.mirski@pwr.wroc.pl
KorespondencjÍ prosimy kierowaÊ pod adres:
Komitet Organizacyjny II MiÍdzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
ÑPostÍp w technologiach lutowaniaî
Politechnika Wroc≥awska, Zak≥ad Spawalnictwa, ITMiA
Wybrzeøe WyspiaÒskiego 27, 50-370 Wroc≥aw

Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP
Polskie Towarzystwo BadaÒ Nieniszczπcych i Diagnostyki Technicznej
Biuro Techniki Spawalniczej ÑBMî
Zapraszajπ do udzia≥u w:

XII NAUKOWO-TECHNICZNEJ KRAJOWEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ
na temat:

ÑPostÍp, innowacje i wymagania jakoúciowe procesÛw spajaniaì
MiÍdzyzdroje 29-31 maja 2007 (hotel ÑRybakî)
sesje referatowe + wystawa techniczna + imprezy towarzyszπce (29-30.05)
wycieczka techniczna (31.05)
Waøniejsze daty:
zg≥oszenia uczestnictwa do 15.05
przes≥anie gotowego tekstu referatu merytorycznego do 15.04
zg≥oszenie uczestnictwa w wystawie technicznej 25.05
zamieszczenie reklamy w materia≥ach konferencyjnych do 18.05 (nak≥ad 120 egz.)
zg≥oszenie wystπpienia promocyjnego (referat / komunikat) do 18.05
Dodatkowe informacje:
Bogus≥aw Olech (badania nieniszczπce) tel.: 601-795-718; e-mail: boguslawolech@wp.pl
Marek Saperski (spawalnictwo) tel.: 601-669-521; e-mail: msaperski@interia.pl
KorespondencjÍ prosimy kierowaÊ do Biura Konferencji pod adres:
PrzedsiÍbiorstwo ÑBMî
ul. £ukasiewicza 1A, 71-317 Szczecin
(fax: +91/48-788-19)

OBRADY XXXI WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW SIMP
W dniach 21-22 października 2006 roku w Sali Balowej Zamku
Rydzyńskiego obradował XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP, na który przybyło
ponad 200 osób, w tym 46 członków honorowych, 111 delegatów reprezentujących oddziały, 20 delegatów sekcji i towarzystw naukowo-technicznych
SIMP, a także szereg zaproszonych gości.
Do ważniejszych wydarzeń i decyzji zjazdowych zaliczyć należy:
• Wysłuchanie referatu sprawozdawczo-programowego, który w imieniu
ustępującego Zarządu Głównego SIMP wygłosił kol. Andrzej Ciszewski
– prezes SIMP.
• Dokonanie przez Główną Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu
Głównego SIMP za okres kadencji 2002 – 2006, którą zaprezentował kol.
Stanisław Królikowski – przewodniczący GKR SIMP.
• Zapoznanie się ze sprawozdaniem z prac Głównego Sądu Koleżeńskiego,
przedstawionym przez przewodniczącego GSK SIMP – kol. Wiktora
Obuchowicza.
• Udzielenie przez XXXI Walny Zjazd Delegatów absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za okres minionej kadencji.
• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie SIMP, którego nowa
wersja będzie podana do wiadomości, po zatwierdzeniu jej przez Sąd
Rejestrowy.
• Dokonanie i zatwierdzenie zmian w regulaminach Zarządu Głównego
SIMP, Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
SIMP.
• Przyjęcie nowej Deklaracji Programowej „SIMP IX Dekady”. Głównym
postulatem tego dokumentu stały się działania na rzecz efektywnego wspierania Stowarzyszenia w jego dążeniach do samookreślenia się w nowych
i wciąż ulegającym różnym transformacjom realiach politycznych oraz
gospodarczych Polski.
• Wybór nowego prezesa SIMP w osobie kol. Andrzeja Ciszewskiego
oraz członków Zarządu Głównego: Janusza Dobrzańskiego (O/Rzeszów),
Piotra Gębisia (O/Tarnów), Andrzeja Gołąbczaka (O/Łódź), Piotra Janickiego
(O/Poznań), Zdzisława Kobierskiego (O/Skarżysko-Kamienna), Zdzisława
Kozdracha (O/Radom), Kazimierza Łasiewickiego (O/Gorlice), Jerzego Macka
(O/Olsztyn), Marka Modzelewskiego (O/Stalowa Wola), Jana Pilarczyka
(O/Katowice), Lucjana Przybylskiego (O/Kraków), Jolanty Seraﬁn (O/Płock),
Jerzego Stawarza (O/Gdańsk), Ryszarda Wycichowskiego(O/Toruń).
• Wybór, a następnie ukonstytuowanie się Głównej Komisji Rewizyjnej
SIMP w następujący sposób: Stanisław Królikowski (O/Bielsko-Biała)
– przewodniczący, Ryszard Matusiak (O/Poznań) – wiceprzewodniczący,
Jan Salamończyk (O/Warszawa) – sekretarz, oraz: Stanisław Adamczak
(O/Kalisz), Włodzimierz Adamski (O/Rzeszów), Zbigniew Neumann
(O/Szczecin), Edmund Nieckarz (O/Zamość) – członkowie oraz Głównego
Sądu Koleżeńskiego SIMP: Wiktor Obuchowicz (O/Zielona Góra) – przewodniczący, Jan Jęczkowski (O/Szczecin) - wiceprzewodniczący, Jan
Kapsa (O/Poznań) – sekretarz oraz Jan Cierkosz (O/Leszno), Tadeusz
Filipek (O/Lublin), Mieczysław Murawski (O/Toruń) i Kazimierz Zawiślak
(O/Bydgoszcz). – członkowie.
• Nadanie - na wniosek ustępującego Zarządu Głównego SIMP
– Godności Honorowego Członka SIMP następującym zasłużonym działaczom Stowarzyszenia: Janowi Cierkoszowi (O/Leszno), Franciszkowi
Droździkowi (O/Bielsko-Biała), Polikarpowi Dudziakowi (O/Tarnów),
Krzysztofowi Frąckowiakowi (O/Wałbrzych), Józefowi Królowi (O/Gorzów
Wielkopolski), Henrykowi Matusiakowi (O/Kalisz), Antoniemu Milkiewiczowi i
Olgierdowi Muellerowi (O/Poznań), Edmundowi Misterskiemu (O/Warszawa),
Henrykowi Orzechowskiemu (O/Wrocław), Lucjanowi Przybylskiemu
(O/Kraków), Jerzemu Starosteckiemu (O/Piotrków Trybunalski), Henrykowi
Stokłosie (O/Katowice), Jerzemu Wardzale (O/Bydgoszcz), Stanisławowi
Wierzbowskiemu (O/Toruń), Witoldowi Witkowskiemu (O/Lublin) i Tadeuszowi
Zawadziłło (O/Łódź). Ponadto powyższą Godnością Zjazd wyróżnił w następujących kategoriach: wybitny praktyk inżynier, wybitne osiągnięcia naukowe oraz na polu kultury, trzy dodatkowe osoby tj.: Edwarda Margańskiego
– konstruktora lotniczego oraz współwłaściciela Zakładów Lotniczych
Margański & Mysłowski; Budnego – prof. nauk technicznych, wieloletniego
dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz
Leśniczaka – Maestro Capelli Zamku Rydzyńskiego. Wręczenia odznak
i dyplomów Członka Honorowego Stowarzyszenia dokonał honorowy prezes SIMP, prof. Jan Kaczmarek, w asyście Andrzeja Ciszewskiego – ustępującego prezesa SIMP oraz Jana Pilarczyka – przewodniczącego Zjazdu.

• Przyjęcie przez XXXI WZD SIMP Uchwały Programowej Zjazdu o następującej treści:
1. ZG SIMP w nowej kadencji winien zwrócić szczególną uwagę na wzrost
liczby młodych członków w oddziałach SIMP. Zaktywizować działania SIMP
w zakresie pozyskiwania ludzi młodych poprzez propagowanie wiedzy
o SIMP, organizację konferencji, narad i konkursów, a także organizację
imprez integracyjnych, w tym kulturalnych i sportowych.
2. Należy wprowadzić podział zysku pomiędzy ZG SIMP a oddziałem
w proporcjach 50% : 50% uzyskanego z działalności gospodarczej agend
SIMP i z wpływów z tytułu umowy franszyzy.
3. Należy kontynuować działania zmierzające do uzyskiwania na zasadach
ustawowych uprawnień zawodowych przez inżynierów mechaników.
4. Zobowiązać ZG SIMP do dalszej pracy nad statutem i uzgodnienia
ewentualnych zmian przed kolejnym WZD.
5. Zaleca się ZG SIMP przeprowadzenie kontroli przez biegłego rewidenta
całokształtu dokumentacji księgowo-ﬁnansowej SIMP, przynajmniej jeden
raz w kadencji.
6. Zaleca się ZG SIMP podjęcie działań w kierunku zmiany modelu kształcenia w średnich szkołach technicznych, który pozwalałby przygotować do
zawodu w pełni kwaliﬁkowanego technika mechanika.
7. Zaleca się ZG SIMP podjęcie działań w kierunku zmiany modelu kształcenia w wyższych uczelniach technicznych, tj. wprowadzić zasadę odbywania minimum półrocznego stażu kształconych studentów w zakładach
pracy, który kończyłby się zaprezentowaniem i obroną pracy stażowej.
8. Podjąć kroki, aby działalność gospodarcza prowadzona przez dyrektora
Zamku w Rydzynie obejmowała wszystkie sfery centrum konferencyjnego
i domu pracy twórczej, tj. hotel, gastronomię, wynajem sal, pełne usługi
konferencyjne i szkoleniowe, tak aby zyski z tej działalności czerpał SIMP
a nie ajenci.
9. Należy zwrócić szczególną uwagę na uprawnienia zawodowe rzeczoznawców - przedsięwziąć działania dla lepszego wykorzystania ich wiedzy
i potencjału dla gospodarki i przemysłu.
10. Uzupełnić regulamin walnych zebrań o procedurę uproszczoną dla kół
o małej liczebności członków.
11. Na wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP
– Zjazd udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, za okres
kadencji 2002 – 2006 r.
12. Należy uporządkować członkostwo w sekcjach n-t, tzn. członkiem sekcji może być tylko czynny i płacący składki członek SIMP lub czynny członek
innego stowarzyszenia działającego w ramach Federacji SNT NOT.
13. Należy wyraźnie zdeﬁniować zależności pomiędzy oddziałem a agendami gospodarczymi, działającymi na jego terenie oraz ująć te zależności
w schemacie organizacyjnym, regulaminach : ZG, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego SIMP, SIMP, łącznie z uzgodnieniami z oddziałem dotyczącymi
powoływania i odwoływania dyrektora jednostki działalności gospodarczej.
14. Należy wyraźnie opisać w statucie logo SIMP i określić zasady jego
stosowania.
15. Stowarzyszenie powinno zadbać o utrzymanie kontaktu z członkami
SIMP kończącymi studia oraz zadbać o ich dalszy rozwój zawodowy
w kraju.
16. Należy jednoznacznie określić w statucie SIMP minimalną liczbę
członków konieczną dla zawiązania koła oraz minimalną ilość jednostek
podstawowych, tj. kół, sekcji naukowo-technicznych itp. wymaganych dla
istnienia oddziału.
17. Przewidzieć w budżecie ZG SIMP kwoty na promocję SIMP w mediach.
Zapraszać przedstawicieli mediów do udziału w szczególnie ważnych
wydarzeniach w życiu Stowarzyszenia, tj. zjazdach, konferencjach, sympozjach itp.
18. Należy lepiej organizacyjnie przygotować kolejny WZD (np. charakterystyki kandydatów do ZG, osiągnięcia kandydatów na członków honorowych itp.).
19. Akceptuje się Deklarację Programową SIMP i upoważnia Radę SIMP do
dalszego jej udoskonalania.
20. XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP składa podziękowanie dyrekcji
Zamku w Rydzynie za zapewnienie miłej atmosfery i właściwych warunków
dla przeprowadzenia obrad zjazdu.
Prezes SIMP - Andrzej Ciszewski
Sekretarz Generalny SIMP - Kazimierz Łasiewicki
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Poprawa jakoœci i niezawodnoœci
zgrzewanych elementów

LOGWeld/QWeld
System pomiarowy do kontroli jakoœci
po³¹czeñ zgrzewanych rezystancyjnie
do stosowania ze zgrzewarkami pr¹du przemiennego i sta³ego

System na podstawie pomiaru parametrów elektrycznych procesu,
tj. pr¹du i napiêcia na bie¿¹co monitoruje parametry zgrzewania
w produkcji przemys³owej, sygnalizuje wadliwe po³¹czenie
zgrzewane, umo¿liwia ograniczenie kosztów zwi¹zanych z brakami

System wykonuje pomiary, rejestracjê, analizê i archiwizacjê
parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego
System pomiarowy w 2006 r. zosta³ wyró¿niony
w X Edycji Konkursu "Polski Produkt Przysz³oœci"
oraz nagrodzony z³otym medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich

Instytut Spawalnictwa
ul. B³. Czes³awa 16/18, 44-100 Gliwice
tel.: 032/231-00-11, fax.: 032/231-46-52
http://www.is.gliwice.pl
e-mail: is@is.gliwice.pl

TECHKOMP s.c.

K O M P E N S AT O R Y

MIESZKOWE

Mieszkowe kompensatory k¹towe,
przestrzenne do kompensacji instalacji
CLAUSA w PKN ORLEN
Podstawowe dane techniczne:
• Pr – ciœnienie robocze, 1,0 MPa
• Tp – temperatura pracy, 450°C
• DN – œrednica nominalna, 800mm
• mieszek dwuwarstwowy o gruboœci 0,5+0,5 mm
Ten sam typ kompensatorów (mieszkowe,
k¹towe, przestrzenne o œrednicach
DN400-DN900 zaprojektowane i wykonane
w TECHKOMP S.C. w 1998 r. w liczbie ponad
30 szt., zastosowano w instalacji CLAUSA.
Kompensatory te pracuj¹ bez awaryjnie do
chwili obecnej.

7-letni okres bezawaryjnej pracy
w instalacji, potwierdza w³aœciw¹ ich
konstrukcjê, wykonanie i zadowalaj¹c¹
trwa³oœæ kompensatorów.

Kompensatory osiowe – lateralne DN150

Badania zmêczeniowe DN150

Zastosowane do kompensacji z³o¿onych odkszta³ceñ
w budowie aparatury chemicznej
• œrednica do 150mm
• kompensacja osiowa ±20mm
• mo¿liwoœæ kompensacji odkszta³ceñ lateralnych

Zak³ad produkcyjny
00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114
Tel./fax: (48-22) 839 91 54, (48-22) 822 24 02, 48-602 181 866

INFORMACJE WYDAWCY
PROFIL CZASOPISMA
Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje
przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką.
W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: technik spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń,
sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i
normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych.
Wybrane artykuły opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 10 stron, a komunikatu 1 - 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów
i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy - 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście.
Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice - cyframi rzymskimi np. tabl. IV). Opisy
znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%.
Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.
Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika
wektorowa: w plikach *.CDR, *.AI (czcionki zamienione na krzywe). Jednostki - układ SI.
Artykuł powinien zwierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3 strony), tekst
główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowanej w tekście.
Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.
Artykuły prosimy nadsyłać na CD lub dyskietce wraz z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym:
zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji.

O G ŁO S Z E N I A I A R T Y K U ŁY P R O M O C Y J N E
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w "Przeglądzie Spawalnictwa" - czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu i nakładzie do 2 tysięcy egzemplarzy są skuteczną i tanią formą reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania.
Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru; artykuły techniczno-informacyjne;
informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych.
Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów techniczno-informacyjnych.
W celu zamówienia ogłoszenia prosimy o kontakt z redakcją.

WARUNKI PRENUMERATY
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w dowolnym terminie
i mogą one obejmować dowolny okres. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia
jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę
można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki pod adresem
redakcji:
Bank BPH SA
konto nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
oraz
GARMOND PRESS SA
31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel./fax (0-12) 412 75 60

Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa”
wg zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty

półrocznie
rocznie

84,- zł
168,- zł

ilość zamawianych egzemplarzy

KOLPORTER SA
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41) 345 15 71

Podpis

imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i upoważniam
firmę do wystawienia faktury bez podpisu.
Redakcja „PRZEGLĄD SPAWALNICTWA”
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

Kemppi FastMig™ Basic
FastMig™ Basic wyprzedza znane dotąd rozwiązania techniczne w dziedzinie konstrukcji półautomatów MIG/MAG.
Nowa koncepcja inwertora umożliwiła zbudowanie lekkich źródeł spawalniczych o prądach 300, 400, 500 A
i wysokich cyklach pracy.
Są one o 70% lżejsze i zużywają aż o 10% mniej energii
od urządzeń konwencjonalnych o podobnej mocy.
Dzięki płynnemu zadawaniu napięcia i szybkości podawania
drutu umożliwiają łatwe i dokładne ustalanie parametrów
spawania.

Podajnik drutu jest starannie przystosowany do pracy
w trudnych warunkach. Jego elegancko wyproﬁlowana
obudowa o podwójnych ściankach została wykonana
ze specjalnego tworzywa odpornego na silne uderzenia.
Jest on lekki, a z jego wnętrza usunięto wrażliwą
na uszkodzenia elektronikę, przenosząc ją do źródła
zasilającego.

FastMig™ Basic może być wyposażony w urządzenie
zapewniające cyrkulację płynu chłodzącego uchwyt
spawalniczy.

Wszystko to za cenę tradycyjnego urządzenia konwencjonalnego.
FastMig™ Basic

KM 300

KM 400

KM 500

Prąd maksymalny
Zakres napięcia
Sprawność
Moc biegu jałowego
Masa źródła

300 A / 100%
10…..37 V
87%
25 W
34 kg

400 A / 80%
10…..39 V
87%
25 W
35 kg

500 A / 60%
10…..42 V
87%
25 W
36 kg

Kemppi Sp. z o.o.
ul. Pi³sudskiego 2
05 091 Z¹bki
tel. 022 781 61 62
fax 022 781 65 05
info.pl@kemppi.com

