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wywiady

Chcemy być najlepsi
w spawalnictwie
Naczelny rozmawia z Markiem Brysiem
Prezesem firmy CASTOLIN+ EUTECTIC

Kontynuujesz spawalnicze tradycje rodzinne, Twój Ojciec, doc. dr inż. Stanisław
Bryś był spawalnikiem i wieloletnim pracownikiem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
od 1950 roku, aż do przejścia na emeryturę.
Z wywiadu udzielonego Przeglądowi Spawalnictwa (nr 7/1984) wiem, że był twórcą
i kierownikiem Zakładu Spawania Metali
Nieżelaznych w Instytucie. Czy po studiach
również rozpocząłeś, karierę zawodową w
tym Instytucie?
Niestety, nie. Rzeczywiście jestem z wykształcenia
inżynierem spawalnikiem. Studia ukończyłem w Politechnice Śląskiej uzyskując dyplom z technologii spawania u Profesora Józefa Pilarczyka. Jednak po studiach
zdobywałem praktykę i doświadczenie w Chłodniach
Kominowych w Gliwicach jako główny spawalnik, a
także jako specjalista ds. spawalnictwa w Zakładzie Metalchem w Opolu oraz kierownik robót spawalniczych
na budowie Elektrowni Opole z ramienia Energomontażu Zachód. Na przełomie lat 1977/1978 miałem również okazję odbyć 6-cio miesięczny staż w firmie Sciaky
w Vitry pod Paryżem. Pracowałem tam w laboratorium
spawania wiązką elektronów.
Jesteś spawalnikiem poliglotą. Czy znajomość języków obcych i doświadczenie w
przemyśle pomogły Ci w pracy, w firmie zagranicznej?
Myślę, że w tamtych latach bardzo pomogła mi
biegła znajomość języka angielskiego, a później po
stażu we Francji, języka francuskiego. Natomiast ję-
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zyk rosyjski, którego nauczyłem się w szkole, bardzo
przydaje mi się obecnie. W każdym razie w tamtych
czasach, a jeszcze bardziej teraz, mogę powiedzieć na
bazie życiowego doświadczenia, że języki obce otwierały i otwierają świat. Szkoda, że niektórzy politycy w
moim wieku tego nie rozumieją i nie byli w stanie nauczyć się nawet rosyjskiego. Nie mówię już o językach
zachodnich, bo również kto chciał się uczyć, to miał
możliwości. Obecnie nieznajomość języków obcych to
zawinione przez samych zainteresowanych kalectwo.
Ale wracając do spawania. Tu również bardzo pomogły mi języki. Wiele nauczyłem się od firmy ESAB w
czasie rozmów kontraktowych z ramienia Metalchem
Opole. Było to dla mnie pierwsze zetknięcie się z nowoczesnym spawaniem na światowym poziomie. Za
to, do dzisiaj kolegom z ESABa jestem wdzięczny. To
doświadczenie oraz staż w Paryżu pomogły mi w rozpoczęciu pracy w firmie Castolin.
Proszę, powiedz kilka słów o firmie, której jesteś prezesem. Jak się to zaczęło z firmą Castolin?
Pierwszego czerwca tego roku minie 27 lat mojej
pracy w tej firmie, z którą wiąże się większość mojego zawodowego życia i chyba kariery. Castolin,
a właściwie Castolin + Eutectic porwał mnie swoją
filozofią działania: spawanie w naprawach i regeneracji, produkty najwyższej jakości połączone z knowhow, kompleksowość i profesjonalizm, praktycznie
wszystkie technologie spawalnicze to było „coś” dla
mnie. Na dodatek nie wystarczała znajomość teoretyczna, trzeba było nauczyć się spawać wszystkimi
metodami.

To gdzie nauczyłeś się spawać?
Przydał się mój staż (w czasie studiów) w Instytucie Spawalnictwa, gdzie nauczyłem się spawać elektrodami otulonymi. Spawanie u Castolina i dla Castolina to była i jest sama przyjemność. Elektrody spawają
“same” byle im nie przeszkadzać - to takie powiedzenie
promocyjne, ale jest w tym dużo prawdy. Spawanie w
regeneracji jest całkowicie odmienne od spawania
konstrukcyjnego. Konstrukcje zwykle spawają wysoko
kwalifikowani spawacze, często z uprawnieniami dozorowymi. Regeneracją, naprawami zajmują się uniwersalni ślusarze, spawacze o podstawowych uprawnieniach, spawający od czasu do czasu. Trudno żeby
mieli taką “rękę” jak wymienieni uprzednio. Należy im
tę pracę ułatwić dostarczając np. elektrody, które nie
tylko mają odpowiednie własności, ale którymi łatwo
się spawa. To zauważyłem już przy pierwszym szkoleniu. Wtedy też poznałem tę wspaniałą ponadczasową
filozofię działania firmy Castolin oraz jej twórcę Profesora Rene Wassermana.
I to jest moment, abyś powiedział kilka
słów o historii firmy?
Castolin powstał w 1906 roku w Szwajcarii w
Lozannie. Do okresu II wojny światowej miał zasięg europejski. Ciekawostka; odnaleźliśmy ślady
działalności firmy w Czechosłowacji w latach 30tych. W czasie wojny Rene Wasserman założył firmę
Eutectic w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie połączył obie firmy i stąd podwójna nazwą Castolin +
Eutectic. W Europie kontynentalnej jesteśmy znani
jako Castolin, a w Wielkiej Brytanii i na pozostałych
kontynentach jako Eutectic, ale wszędzie tam znane
jest nasze logo CASTOLIN + EUTECTIC.
A kiedy został utworzony polski oddział
tej firmy?
Pierwsze kroki w Polsce stawiał mój późniejszy
szef Pan Walter Pfister we wczesnych latach 60-tych,
organizując wspólnie z Profesorem Stanisławem Piwowarem seminarium na Politechnice Warszawskiej.
W latach 70-tych powstało przedstawicielstwo, w
którym pracował pan inż. Nagawiecki z Gdańska. Ja
przejąłem prowadzenie przedstawicielstwa po jego
śmierci w 1984 roku. Początkowo sam obsługiwałem
całą Polskę przyjmując jednego inżyniera pod koniec
1988 roku. Od 1990 roku powstał tzw. “Oddział firmy
Castolin w Polsce”, a od 1. stycznia 1997 roku Castolin
Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Od tego momentu
zaczął się szybki rozwój Castolina w Polsce.

Castolin w Polsce rozwija się dynamicznie,
jaka jest i będzie strategia firmy, czy nadal
głównym nurtem waszej działalności będą
procesy regeneracji, napraw i zabezpieczeń
prewencyjnych metodami spawalniczymi?
W 2000 roku nastąpiło połączenie dwóch wielkich firm
spawalniczych Messer i Castolin Eutectic. Utworzono holding o nazwie “Messer Eutectic Castolin” , którego częścią
jest Castolin Polska. Właścicielem holdingu jest Pan Stefan
Messer - trzecia generacja spawalniczej rodziny Messerów.
W ten sposób połączono jedne z najstarszych firm spawalniczych i należy dodać, że Pan Stefan Messer jest również właścicielem holdingu MIG zajmującego się produkcją
i dystrybucją gazów technicznych. W Polsce jest to Messer
Polska z siedzibą w Chorzowie i szeregiem oddziałów w całej
Polsce. Nie muszę dodawać, że blisko ze sobą współpracujemy. Podsumowując, Messer Eutectic Castolin to dawny
Castolin z całym swoim olbrzymim asortymentem, z knowhow i filozofią działania oraz doskonałe maszyny do cięcia
gazowego, plazmowego i laserowego metali oraz znany
sprzęt gazowy: palniki, reduktory, bezpieczniki itd. Jeżeli do
tego dodamy gazy to jesteśmy jedną z najbardziej komplementarnych firm spawalniczych na rynku.
Jesteśmy jednak inni, ponieważ nadal w zakresie spawania koncentrujemy się na regeneracji, naprawach i idąc
dalej zabezpieczeniach prewencyjnych za pomocą metod
spawalniczych.Wychodzimy na przeciw życzeniom naszych
klientów rozwijając działalność zakładów usługowych pod
nazwą CastoLab. Taki zakład mamy też w Gliwicach.
Ostatnie hity Castolina i nie tylko?
Oprócz naszej tradycyjnej promocji produktów
Castolin rozpoczęliśmy, po kilku latach przygotowań,
sprzedaż i obsługę maszyn do cięcia Messer oraz
sprzętu gazowego. Rozwinęliśmy nasz CastoLab oraz
rozpoczęliśmy produkcję rur o małych średnicach 100
do 300 mm i długości 3000 mm ze specjalną napoiną
na powierzchni wewnętrznej, odporną na ścieranie. Rury
te sprzedajemy w całej Europie.
W 2004 roku rozpoczęliśmy również działalność na
Ukrainie i Litwie zakładając spółkę na Ukrainie i filię w Wilnie,
skąd obsługujemy również Łotwę i Estonię.
Dziękuję za te niezwykle ciekawe informacje na temat firmy. Pragnę podkreślić, że
jesteś również związany z naszym czasopismem, jesteś członkiem Rady Programowej
Przeglądu Spawalnictwa i silnie nas wspierasz. Już w najbliższych numerach uruchamiasz dział „Castolin radzi”
Rozmawiał:
Jerzy Nowacki
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Jerzy Nowacki
Ryszard Pakos
Sebastian Kosek

Komputerowe wspomaganie
obliczeń kosztów spawania
Computer-aided calculation of welding costs
Streszczenie
W artykule omówiono wpływ konstrukcji na koszty spawania. Przedstawiono
i scharakteryzowano strukturę kosztów spawania. Dokonano analizy wpływu
podstawowych parametrów technologicznych konstrukcji na koszty spawania.
Przedstawiono wybrane programy komputerowe wspomagające obliczenia
ekonomiczne procesów spawania. Opisano również budowę programu Analiza
kosztów PS, opracowanego w Zakładzie Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej.
Przeprowadzono przykładową analizę ekonomiczną kosztów bezpośrednich
przy użyciu niniejszego programu oraz przedstawiono wyniki analizy kosztów
bezpośrednich dla procesu spawalniczego (111) przy optymalnie dobranych
parametrach technologicznych.

Konstrukcja a koszty spawania
Koszty konstrukcji spawanych kojarzą się przede wszystkim z procesem ich produkcji. Często umyka uwadze fakt, że o kosztach konstrukcji spawanych, w dużej
mierze decyduje rozwiązanie projektowe. To konstruktor proponuje m.in. materiał,
rodzaj połączeń, długość spoin. Decyzje podejmowane przez konstruktora muszą
mieć uzasadnienie techniczne wynikające z funkcji użytkowych konstrukcji spawanej, wymagań w zakresie wytrzymałości, sztywności, stabilności wymiarowej itp.
Konstruktor ma często możliwość wyboru gatunku stali uwzględniając wielkość
i masę konstrukcji, wykorzystanie blach i profili standardowych lub specjalnych,
spoin ciągłych lub przerywanych, spoin łatwo dostępnych lub wymagających spawania w pozycjach przymusowych, co decyduje o kosztach konstrukcji.
Przykładem wpływu projektanta na koszty wytwarzania konstrukcji spawanych jest możliwość wyboru rodzaju złącza spawanego i rowka spawalniczego,
które decydują o zużyciu stopiwa. Masa stopiwa zużyta na wykonanie złącza jest
podstawowym czynnikiem kosztów spawania oraz kosztów związanych z koniecznością redukcji powstających podczas spawania naprężeń, stabilizacji wymiarowej
czy też prostowania konstrukcji. Zmniejszenie masy stopiwa (dopuszczalne z punktu widzenia właściwości użytkowych konstrukcji) wpływa korzystnie na obniżenie
kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych. Ilość koniecznego stopiwa może być
zmniejszona na różne sposoby. Jednym z nich jest zmniejszenie kąta ukosowania
rowka spawalniczego bez szkody dla wytrzymałości złącza spawanego (tabl. I.)
Jak wynika z tabl. I po zmniejszeniu kąta ukosowania rowka spawalniczego, pomimo zwiększenia odstępu progowego, dla złączy powyżej 25 mm pojawiają się już
pewne różnice w ilości wymaganego stopiwa. Im grubsze złącze, tym różnice te są
większe. I tak, w przypadku blach o grubości 50 mm zmniejszenie kąta ukosowania
z 60° do 20° umożliwia zaoszczędzenie ok. 5 kg stopiwa na 1 m spoiny, natomiast
o grubości 250 mm zmniejszenie kąta ukosowania rowka spawalniczego z 45° do
20° umożliwia zaoszczędzenie ponad 100 kg stopiwa na 1 m spoiny.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, dr inż. Ryszard Pakos, inż. Sebastian Kosek – Instytut Inżynierii
Materiałowej Politechnika Szczecińska.
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Abstract
The authors discuss the impact of the design on the welding costs. The
article presents and examines the structure of the welding costs as well as the
analysis of the impact of basic technical design parameters on such costs. The
authors present selected software applications which support welding process
cost-effective calculations. In addition, they present the structure of “PS Cost
Analysis” application which has been developed by The Institute of Welding
Technology at the University of Szczecin, as well as an example of economic
analysis of direct costs by means of the said application inclusive of the results
of analysis of indirect costs for a selected welding process (111) within the
optimum range of technical parameters.

Tablica I. Wpływ kąta ukosowania rowka spawalniczego na zużycie stopiwa [1]
Przygotowanie
krawędzi

Odstęp progowy b [mm]

b=3

Grubość blach
[mm]
15
20
25
35
50
75
100
150
200
250

b=6

b=9

b = 12

Zużycie stopiwa [kg/m]
1,8
2,8
4,1
7,2
13,6
28,8
49,7
109,4
191,1
295,5

1,6
2,7
3,8
6,4
11,4
23,1
38,8
83,2
143,3
219,7

1,9
2,7
3,6
5,7
9,5
18,1
29,3
60,0
100,9
152,4

2,1
2,9
3,7
5,5
8,8
15,6
24,2
46,9
76,2
112,4

Rys. 1. Wpływ parametrów
ukosowania rowka spawalniczego
na przekrój spoiny [1]

Kolejnym przykładem możliwości zmniejszenia kosztów spawania (rys.1.) jest zastosowanie spoin dwustronnych zamiast spoin jednostronnych. Taka zamiana może
spowodować zmniejszenie zużycia stopiwa nawet o 50%.

Wskaźniki kosztów spawania
Często producenci mają do wyboru kilka metod spawania zapewniających porównywalne parametry techniczne złączy spawanych, ale różniących się miedzy sobą takimi wskaźnikami, jak: czas
spawania, współczynnik czasu jarzenia się łuku, wydajność stapiania oraz masa spoiwa niezbędna
na ułożenie spoiny. Wszystkie te wskaźniki są powiązane między sobą, np. czas spawania zależy od
ilości stopiwa, które należy ułożyć podczas spawania danej konstrukcji, ale również od wydajności
stapiania. Wydajność stapiania zależy m.in. od metody spawania, a ta z kolei wpływa na czas jarzenia się łuku. Znajomość tych wskaźników jest pomocna w obliczaniu kosztów spawania.
Techniczna norma czasu spawania Tn, to obiektywnie niezbędny czas potrzebny na wykonanie operacji spawania, przy założeniu normalnych i racjonalnych warunków pracy. Techniczną normę czasu, będącą sumą czasu przygotowawczo-zakończeniowego i czasu jednostkowego obejmującego czas wykonania oraz czas uzupełniający, przedstawiono na rysunku 2.

− objętość spoiny wewnątrz rowka spawalniczego (V1) [cm3/m],
− objętość spoiny w nadlewie (V2) [cm3/m];
Wskaźnik uzysku stopiwa (Uc) jest to stosunek masy uzyskanego stopiwa do masy
zużytego drutu lub elektrod, zależy on od:
− metody spawania,
− rodzaju drutu lub elektrody,
− rodzaju osłony gazowej,
− pozycji spawania.
Tablica II. Wpływ mechanizacji na współczynnik czasu jarzenia się łuku [3]

Tablica III. Orientacyjne wskaźniki uzysku stopiwa [1]
Metoda spawania

Orientacyjny wskaźnik uzysku stopiwa

121 SAW

0,97−1,0

141 TIG

1,0

135 MAG (mieszanki)

0,97

135 MAG (CO2)

0,89−0,93

114 FCAW (samoosłonowe)

0,83

136 FCAW (w osłonie gazów)

0,86

111 MMAW

Rys. 2. Struktura technicznej normy czasu spawania [1]

Współczynnik czasu jarzenia się łuku (Wj) jest to stosunek czasu jarzenia się łuku
do całkowitego czasu niezbędnego na wykonanie operacji spawania. Współczynnik (Wj) ze
względów praktycznych często mnoży się przez 100 i przedstawia się w [%]. Najkorzystniejsza,
pod względem efektywności wykorzystania czasu pracy, jest ta metoda spawania, w której
(Wj) jest możliwie jak największy. Ilość czasu poświęconego bezpośrednio procesowi spawania w dużej mierze zależy od stopnia mechanizacji procesu. Im bardziej zmechanizowany
proces, tym mniej czasu poświęca się na czynności pomocnicze i uzupełniające, a więcej na
sam proces spawania. W tablicy II przedstawiono orientacyjne współczynniki czasu jarzenia się
łuku dla poszczególnych stopni mechanizacji procesu spawania.
Współczynnik stapiania (Wt) jest to ilość stopiwa uzyskana na 1 [A] i 1 [h] .
Wydajność stapiania (Wst) jest to ilość stopiwa uzyskana w jednostce czasu np. [kg/h],
z uwzględnieniem strat na rozpryski, powstawanie żużla, ogarki elektrody itd. Wartość wydajności stapiania jest zależna od zastosowanej metody spawania, średnicy drutu lub elektrod,
a także od parametrów spawania tj. natężenia prądu i napięcia łuku spawalniczego.
Masa spoin stanowi podstawową informację niezbędną przy ustalaniu czasu spawania
oraz zużycia materiałów dodatkowych do spawania. Masę tę (przeważnie w odniesieniu do 1m
spoiny) można obliczyć na podstawie kształtu i parametrów rowka spawalniczego. Podstawę
do obliczenia masy spoiny stanowi objętość rowka spawalniczego. Objętość (V) jednego metra
spoiny obejmuje (rys. 3):

Rys. 3. Podział objętości spoiny oraz parametry wymiarów nadlewu spoiny [2]

0,45−0,70

Struktura kosztów spawania
Syntetycznym obrazem wpływu poszczególnych wskaźników charakteryzujących proces
spawania oraz cech spawanej konstrukcji (np. grubość i rodzaj spawanego materiału, metoda
spawania, zastosowane materiały dodatkowe, pozycja spawania, parametry rowka spawalniczego, dostęp do miejsca spawanego itp.) na ekonomikę produkcji są koszty spawania.
Celem obliczania kosztów spawania jest wybór najkorzystniejszej, z ekonomicznego punktu widzenia, metody spawania. Dla potrzeb analizy kosztów spawania rozróżnia się dwa rodzaje kosztów:
− koszty bezpośrednie - można je bezpośrednio odnieść do danego wyrobu, np. zużycie
materiałów, koszt robocizny bezpośredniej, zużycie energii elektrycznej, koszt urządzeń;
− koszty pośrednie - nie można ich odnieść bezpośrednio do danego wyrobu, np. koszty
zarządu, administracji, utrzymania ruchu, podatków.
Koszt materiałów dodatkowych do spawania − jest to koszt elektrod, drutów, gazów
osłonowych i topników. Rodzaj i koszty materiałów dodatkowych zależą od metody spawania
oraz masy spoin.
Koszt robocizny bezpośredniej KRO ujmuje zas spawania, który może być określony na podstawie pomiarów na stanowisku pracy lub danych z normatywów technologicznych. W przypadku
braku tych danych jednym ze sposobów ustalenia czasu spawania jest wykorzystanie danych dotyczących masy stopiwa, wskaźnika wydajności stapiania oraz współczynnika czasu jarzenia się łuku.
Koszt energii elektrycznej KEL ujmuje wielkość zużycia energii elektrycznej zależny od
wymaganej mocy elektrycznej dla wykonania określonych prac spawalniczych. Moc ta z kolei
zależna jest od napięcia łuku elektrycznego, natężenia prądu oraz sprawności stosowanego
urządzenia i mocy biegu jałowego.
Koszt urządzeń KU obejmuje:
- koszt amortyzacji (KA),
- koszt remontów (KRE),
- koszt powierzchni produkcyjnej (KP).
Amortyzacja obejmuje rozłożenie w czasie wartości zużycia środków trwałych tzn.
urządzeń o okresie używania większym niż 1 rok i wartości większej niż 3500 zł. Jeżeli
urządzenie nie spełnia ww. warunków może być wliczone w koszty w chwili oddania do
użytkowania. Stopy amortyzacyjne (a) urządzeń są podane w D.U. Nr 54/00; w przypadku
urządzeń spawalniczych mieszczą się, w granicach 10−18%. Nominalny roczny fundusz
czasu pracy (kalendarzowy czas pracy- dni wolne od pracy) wynosi ok. 2000 [h/rok].
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Koszt remontów KRE jest określany odpowiednio do rzeczywistych nakładów poniesionych na
remonty. Wynika to z braku ogólnych wzorów na obliczanie kosztów remontów urządzeń, dlatego
muszą być one ustalane indywidualnie. Szacunkowo można przyjąć, że koszt remontów stanowi 9%
kosztów amortyzacji. Porównując koszty urządzeń, warto zwrócić uwagę na koszty części zamiennych i uwzględnić je w kosztach spawania, jeśli istotnie wpływają na ich wielkość.
Koszt powierzchni produkcyjnej KP obliczany jest wyłącznie w przypadku porównywania różnych metod spawania o zdecydowanie różnych wymaganiach w zakresie wymaganej powierzchni.

Komputerowe wspomaganie
analizy kosztów spawania
Programy wspomagające obliczenia kosztów spawania umożliwiają w krótkim czasie określenie składników i dobranie parametrów wchodzących do kalkulacji kosztów
spawania takich jak: wielkość zużycia i koszt materiałów dodatkowych, czas i koszt prac
związanych ze spawaniem, koszt energii elektrycznej, amortyzację urządzeń, a także porównywanie kosztu spawania różnymi metodami. Najczęściej przy użyciu wybranego
programu można prowadzić obliczenia tylko dla jednego procesu spawalniczego, tylko
kilka programów umożliwia kosztorysowanie wielu procesów spawalniczych i związane z tym bezpośrednie porównanie wyboru najkorzystniejszego wariantu. Krótkie charakterystyki szczegółowych zagadnień rozwiązywanych przez programy komputerowe
wspomagające obliczenia ekonomiczne usystematyzowane wg przyjętej klasyfikacji
przedstawiono poniżej. Umożliwia to prześledzenie występujących obecnie tendencji
rozwojowych. Charakterystykę przykładowych programów wspomagających obliczenia
ekonomiczne przeprowadzono na podstawie danych literaturowych [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Program WELDCOST (opracowanie TWI, W. Brytania) służy do kosztorysowania procesów
spawalniczych. Użytkownik wprowadza dane wejściowe, jak spawane elementy, typy materiałów, całkowita długość spoiny, parametry procesu spawania, stopień amortyzacji urządzeń
produkcyjnych. Pozwala obliczyć masę drutu elektrodowego, ilość elektrod otulonych lub prętów niezbędnych do spawania. Następnie przy użyciu programu obliczany jest jednostkowy
koszt wykonania 1 m spoiny daną metodą. Program przechowuje wyniki obliczeń w pamięci
komputera, co zapewnia możliwość porównywania kosztów spoin wykonanych przy różnych
wariantach technologii. Użytkownik może określić rodzaj waluty do obliczeń i utworzyć bazę
danych o materiałach spawalniczych oraz o nakładach na jednostkę produkcji. Obliczenia zużycia materiałów dodatkowych i kosztów spawania umożliwia program WELDING ESTIMATOR
(opracowanie Edison Welding Institute, USA). Program KALKU (opracowanie ST-Software,
Niemcy) umożliwia ustalenie zużycia elektrod oraz czasu spawania. Program uwzględnia
spoiny czołowe i pachwinowe. W programie mogą być zapamiętane dodatkowe informacje,
jak uwagi, rysunek, pozycja spawania, lista elementów itd. Program VUZKALK (opracowanie
Vyskumny ustav zvaračsky, Słowacja) umożliwia obliczenia czasu i kosztu ręcznego spawania
elektrodami otulonymi i półautomatycznego spawania w osłonie CO2 stali konstrukcyjnych.
Obliczenia kosztu spawania oraz porównywanie kosztu spawania różnymi metodami umożliwia program WELD COST CALCULATIONS (opracowanie TNO, Holandia) oraz PROGRAMM ZUR
SCHWEISSKOSTENANALYSE (opracowanie H. de Vries, B. Sörensson). Program COSTCOMP
(opracowanie Nederlands Instituut voor Lastechniek, Holandia). Program ten pomaga przy
obliczaniu kosztów spawania uwzględniając przy tym różne metody spawania, kształty spoin
i pozycje spawania. Możliwe jest także obliczanie kosztów cięcia stali o dowolnej grubości,
różnymi gazami palnymi i różnymi dyszami. Program umożliwia przeprowadzanie obliczeń
porównawczych. Oprogramowanie CUTBEST 1.0 (opracowanie Baysinger Engineered Software Technology, USA) umożliwia obliczenia czasu operacji cięcia. Jest przeznaczone do
obliczeń czasu operacji jedno- i wielopalnikowego cięcia acetylenowo-tlenowego, propanowo - tlenowego, plazmowego oraz laserowego. Zapewnia optymalizację operacji pomocniczych przez użytkownika, z uwzględnieniem specyfiki produkcji. Program eNORMATYWY
MIG/MAG (opracowanie GamBit) to narzędzie wspomagające kalkulację procesu spawania
realizowanego w technologii MIG/MAG dla stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. Z ich pomocą można też wyznaczyć niektóre parametry technologiczne: prędkość spawania oraz prędkość podawania drutu elektrodowego. Podstawowymi parametrami
wejściowymi są: prąd spawania i napięcie łuku spawalniczego − parametry, które najłatwiej
i najdokładniej można zmierzyć nawet w warunkach warsztatowych czy produkcyjnych w
trakcie wykonywania rzeczywistych spoin. Program WPS GMAW. TECHNOLOGIA SPAWANIA
METODĄ MAG/MIG (opracowanie Instytut Spawalnictwa) wyposażony jest w moduł programowy „Obliczenia ekonomiczne spawanie metodą MAG/MIG” umożliwiający na podstawie
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opracowanej technologii spawania przeprowadzenie obliczeń ekonomicznych obejmujących
określenie czasu i kosztów spawania. Z kolei pakiet programowy TECHNOLOGIE NAPAWANIA
(opracowanie Instytut Spawalnictwa) wyposażony jest w moduł „Obliczenia ekonomiczne
napawania” umożliwiający przeprowadzenie obliczeń kosztu napawania oraz wskaźników
efektywności napawania regeneracyjnego na podstawie opracowanej technologii napawania. Innym programem wspomagającym obliczenia ekonomiczne jest KOSP (opracowanie
Politechnika Gdańska). Do praktycznych programów należy również Analiza Kosztów PS
(opracowanie Politechnika Szczecińska – Zakład Spawalnictwa). Jest to narzędzie wspomagające kalkulacje kosztów bezpośrednich spawania dla procesów (111, 135, 136).

Program Analiza Kosztów PS
Program Analiza Kosztów PS (opracowanie S. Kosek, Politechnika Szczecińska – Zakład
Spawalnictwa) przeznaczony jest do wspomagania analizy bezpośrednich kosztów ekonomicznych procesów spawania (111, 135, 136). Wyposażony jest w moduł baz danych, który
zawiera bank stali niestopowych konstrukcyjnych oraz bank stali wysokostopowych chromowo-niklowych. Bank materiałów dodatkowych dla wszystkich procesów spawalniczych jest
szeroko rozbudowany. Moduł technologiczny programu dysponuje następującymi sposobami
przygotowania krawędzi: (L, I, V, X, K, Y, U), oraz następującymi pozycjami spawania: (PA, PB,
PC, PD, PE, PF, PG). Program oblicza takie parametry jak: masę i ilość zużytych materiałów
dodatkowych, koszt materiałów dodatkowych, koszt robocizny bezpośredniej, koszt energii
elektrycznej, koszt amortyzacji urządzeń, koszt remontów urządzeń oraz koszt bezpośredni
wykonania złącza o określonej długości.
Program Analiza Kosztów PS zbudowany jest z czterech podstawowych modułów:
− moduł metod spawania,
− moduł baz danych,
− moduł technologiczny,
− moduł analizy kosztów.

Moduł metod spawania zawiera:
− 111- spawanie łukowe z użyciem otulonej elektrody topliwej,
− 135- spawanie łukowe topliwym drutem litym, w osłonie gazów aktywnych,
− 136- spawanie łukowe topliwym drutem rdzeniowym, w osłonie gazów aktywnych.

Moduł baz danych zawiera:
A. Bank stali:
− bank stali niestopowych konstrukcyjnych,
− bank stali niestopowych konstrukcyjnych zawiera wybrane gatunki stali grupy
1 wg PN-EN 10025:2002,
− bank stali wysokostopowych chromowo-niklowych,
− bank stali wysokostopowych zawiera wybrane gatunki stali grupy 8 wg PN-EN
10088-1:1998.
Bank stali zawiera: znak stali, normę dotyczącą stali, skład chemiczny stali [%],
B. Bank materiałów dodatkowych:
Bank elektrod niestopowych dla metody „111”
− elektrody rutylowe,
− elektrody zasadowe,
− elektrody rutylowo-zasadowe,
− elektrody rutylowo-celulozowe,
− elektrody rutylowo-kwaśne.
Bank elektrod wysokostopowych dla metody „111”
− elektrody rutylowe,
− elektrody zasadowe,
− elektrody rutylowo-zasadowe,
− elektrody rutylowo-kwaśne.
Bank elektrod zawiera: znak elektrody, normę i oznaczenie elektrody, otulinę, rodzaj prądu
spawania, pozycję spawania, współczynnik stapiania [g/Ah], uzysk [%], właściwości stopiwa,
skład chemiczny stopiwa [%], natężenie prądu spawania [A], grubość elektrody [mm], długość
elektrody [mm].
Bank drutów litych topliwych niestopowych dla metody „135”;
Bank drutów litych topliwych wysokostopowych dla metody „135”.

Rys. 4. Schemat blokowy programu Analiza Kosztów PS
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Bank drutów litych zawiera: znak drutu, normę i oznaczenie drutu, rodzaj prądu spawania, pozycję spawania, zalecany gaz osłonowy, uzysk [%], właściwości stopiwa, skład
chemiczny stopiwa [%], pokrycie drutu, natężenie prądu spawania [A], grubość elektrody
[mm], wydajność stapiania [kg/h].

Przykład 1:

Bank drutów rdzeniowych topliwych niestopowych dla metody „136”
− druty z rdzeniem metalowym,
− druty z rdzeniem rutylowym,
− druty z rdzeniem zasadowym,
− druty z rdzeniem rutylowo-zasadowym.

Bank drutów rdzeniowych topliwych wysokostopowych dla metody „136”
− druty z rdzeniem metalowym,
− druty z rdzeniem rutylowym,
− druty z rdzeniem zasadowym,
− druty z rdzeniem rutylowo-zasadowym.

Rys. 5. Okno: Moduł
metod spawania

Bank drutów rdzeniowych zawiera: znak drutu, normę i oznaczenie drutu, rodzaj prądu spawania, pozycję spawania, zalecany gaz osłonowy, uzysk [%], właściwości stopiwa,
skład chemiczny stopiwa [%],natężenie prądu spawania [A], grubość elektrody [mm], wydajność stapiania [kg/h].

Bank gazów osłonowych do stali niestopowych dla metody „135” i „136”;
Bank gazów osłonowych do stali wysokostopowych dla metody „135” i „136”.
Bank gazów osłonowych zawiera dane: znak gazu osłonowego, normę dotyczącą gazu, skład
chemiczny gazu [%], zalecane gazy osłonowe.

Rys. 6. Okno: Moduł baz
danych (Bank stali)

Moduł technologiczny
zawiera dane dotyczące:
Przygotowanie krawędzi:
Moduł technologiczny zawiera następujące sposoby przygotowania krawędzi: L, I, V, Y, K, X, U;
Ponadto moduł technologiczny przygotowania krawędzi zawiera dane dotyczące:
wysokości nadlewu spoiny [mm],
objętości 1 metra spoiny bez nadlewu [cm3/m],
szerokości rowka spawalniczego [mm].
Przygotowanie brzegów do spawania jest zgodne z normą PN-EN 29692:1997.
Pozycja spawania:
Moduł technologiczny zawiera następujące pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG;

Rys. 7. Okno:
Moduł baz danych
(Bank elektrod)

Moduł analizy kosztów
zawiera dane dotyczące:
Analiza kosztów:
− dobrane parametry technologiczne,
− parametry technologiczne korekta,
− parametry ekonomiczne,
Wyniki analizy:
− technologiczne,
− ekonomiczne wykonania spoiny,

Rys. 8. Okno: Moduł
technologiczny
(Przygotowanie krawędzi)

Obliczanie kosztów bezpośrednich
przy użyciu programu „Analiza Kosztów PS”
Przykładowa analiza kosztów bezpośrednich dla metody spawania (111) przy użyciu
programu Analiza Kosztów PS została przedstawiona niżej na dwóch przykładach scharakteryzowanych danymi zawartymi w kolejnych oknach realizacji obliczeń i raportach
z analizy kosztów spawania. Okna programu i numery rysunków przedstawiają kolejne
etapy analizy kosztów bezpośrednich dla metody (111).
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Rys. 9. Okno: Moduł
technologiczny (Pozycja
spawania)

Rys. 10. Okno: Moduł analizy kosztów (Analiza kosztów)

Rys. 14. Okno: Moduł technologiczny (Pozycja spawania)

Rys. 11. Okno: Moduł analizy kosztów (Wyniki analizy)

Rys. 15. Okno: Moduł analizy kosztów (Analiza kosztów)

Przykład 2:

Rys. 13. Okno: Moduł technologiczny (Przygotowanie krawędzi)

Rys. 16. Okno: Moduł analizy kosztów (Wyniki analizy)
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Raport z badań kosztów spawania nr 01/2007
Informacje ogólne
Jednostka przeprowadzająca badanie

Laboratorium ZS PS

Badany element
Rodzaj złącza

Doczołowe

Metoda spawania

111

Gatunek materiału

S235JR

Norma

PN-EN 10025:2002

Grubość elementu s [mm]

10

Długość elementu l [m]

1

Przygotowanie krawędzi

V

Pozycja spawania

PA

Szkic złącza

α=60o , b=3 [mm] , s=10 [mm]

Materiał dodatkowy
Elektroda otulona

ER 146

Norma i oznaczenie

PN-EN 499 E 380 RC 11

Grubość [mm]

2,5

Otulina

Rutylowa

Współczynnik stapiania [g/Ah]

10,0

Uzysk [%]

90

Parametry prądowe procesu
Prąd spawania

110

Napięcie spawania

26

Parametry kosztowe procesu
Cena urządzenia [zł]

5000

Cena energii elektrycznej 1 kWh [zł]

0,31

Cena elektrod [zł/kg]

9,12

Stawka amortyzacyjna [%]

17

Wynagrodzenie spawacza [zł/h]

20

Nominalny fundusz czasu pracy [h/rok]

2000

Poniesione koszty bezpośrednie
Koszt elektrod [zł]

8,84

Koszt robocizny [zł]

63,43

Koszt energii elektrycznej [zł]

0,84

Koszt amortyzacji urządzenia [zł]

1,12

Koszt remontów urządzenia [zł]

0,101

Koszt bezpośredni wykonania spoiny [zł]

74,34

Rys. 12. Raport z badań kosztów spawania nr 01/2007

10

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 4/2007

Raport z badań kosztów spawania nr 02/2007
Informacje ogólne
Jednostka przeprowadzająca badanie

Laboratorium ZS PS

Badany element
Rodzaj złącza

Doczołowe

Metoda spawania

111

Gatunek materiału

S235JR

Norma

PN-EN 10025:2002

Grubość elementu s [mm]

10

Długość elementu l [m]

1

Przygotowanie krawędzi

Y

Pozycja spawania

PA

Szkic złącza

α=60o , b=3 [mm] , s=10 [mm] , c=3 [mm]

Materiał dodatkowy
Elektroda otulona

ER 146

Norma i oznaczenie

PN-EN 499 E 380 RC 11

Grubość [mm]

2,5

Otulina

Rutylowa

Współczynnik stapiania [g/Ah]

10,0

Uzysk [%]

90

Parametry prądowe procesu
Prąd spawania

110

Napięcie spawania

26

Parametry kosztowe procesu
Cena urządzenia [zł]

5000

Cena energii elektrycznej 1 kWh [zł]

0,31

Cena elektrod [zł/kg]

9,12

Stawka amortyzacyjna [%]

17

Wynagrodzenie spawacza [zł/h]

20

Nominalny fundusz czasu pracy [h/rok]

2000

Poniesione koszty bezpośrednie
Koszt elektrod [zł]

6,13

Koszt robocizny [zł]

43,99

Koszt energii elektrycznej [zł]

0,59

Koszt amortyzacji urządzenia [zł]

0,78

Koszt remontów urządzenia [zł]

0,070

Koszt bezpośredni wykonania spoiny [zł]

51,56

Rys. 17. Raport z badań kosztów spawania nr 02/2007
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Literatura

• Z przeprowadzonej analizy wynika, że koszty bezpośrednie spawania będą
mniejsze dla mniejszej objętości rowka spawalniczego powodującej mniejszą
masę spoin i mniejsze zużycie spoiwa.

[1] Praca zbiorowa pod red. J. Pilarczyka.: Poradnik Inżyniera.-Spawalnictwo
tom 1. WNT Warszawa 2003.

Metoda
spawania

Grubość blachy
[mm]

Długość
blachy [m]

Przygotowanie
krawędzi

Koszt bezpośredni
wykonania spoiny
[zł]

111

10

1

V

74,34

111

10

1

Y

51,56

− Zastosowanie programów wspomagania analizy kosztów spawania np. programu Analiza kosztów PS pozwala nie tylko dobrać optymalne parametry procesu ze
względu na koszty ale także przeprowadzić analizę kosztów bezpośrednich w celu
określenia i porównania kosztów wybranych procesów spawania. Wielkość zużycia
i cena materiałów dodatkowych, czas i koszt prac związanych z procesem spawania,
koszt energii elektrycznej, amortyzacji i remontów urządzeń spawalniczych oraz metoda spawania wpływają w znacząco na koszty bezpośrednie spawania. Obniżki tych
kosztów należy szukać w:
− obniżce kosztów materiałów dodatkowych, którą można osiągnąć przez: minimalizację spoin ze względu na masę wymaganego stopiwa, wyeliminowanie nadmiernych nadlewów w spoinach, stosowanie spoin dwustronnych zamiast jednostronnych, wybór odpowiedniego procesu spawania,
− obniżce kosztów robocizny, którą można osiągnąć przez: wybór odpowiedniego
procesu spawania, zastosowanie materiałów dodatkowych o dużej wydajności stapiania i dużym współczynniku stapiania, oraz mieszanek osłonowych eliminujących
lub ograniczających rozpryski, wdrożenie automatyzacji i mechanizacji w procesach spawania, optymalizację spoin ze względu na masę wymaganego stopiwa,
− obniżce kosztów energii elektrycznej w wyniku stosowania urządzeń spawalniczych
o dużej sprawności źródła prądu, ograniczenie czasu spawania przez zastosowanie
metod spawania o dużej wydajności,
− obniżce kosztów amortyzacji urządzeń spawalniczych w wyniku optymalnego doboru procesu spawania ze względu na cenę urządzenia,
− obniżce kosztów remontów urządzeń spawalniczych w wyniku optymalnego doboru
urządzeń ze względu na ich gwarancję, możliwości serwisowe i części zamienne.
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Lutowanie spoiwami wysokotopliwymi
narzędzi z ostrzami ze stali szybkotnących
Brazing of high-speed steel point tools
by means of high-melting filler materials
Streszczenie
Badania technologiczne lutowania indukcyjnego narzędzi z ostrzami ze
stali szybkotnących wysokotopliwymi spoiwami: miedziano–niklowym w postaci
taśmy i proszkowymi na osnowie stopów niklu, oraz żelazostopów. Badania
jakości i wytrzymałości połączeń oraz twardości ostrzy ze stali szybkotnących
po lutowaniu i obróbce cieplnej. Opracowanie najkorzystniejszych warunków
materiałowo–technologicznych lutowania.

Wstęp
Obok nowoczesnych syntetycznych (inżynierskich) materiałów ceramicznych (ceramika azotkowa i węglowa) i cermetalowych (spieki węglików: W, Ti i Ta w osnowie
Co lub Ni), stale narzędziowe szybkotnące, otrzymywane zarówno metodą hutniczą,
jak i przy wykorzystaniu metalurgii proszków, stanowią nadal jeden z podstawowych
materiałów stosowanych na ostrza i robocze powierzchnie narzędzi [1, 2]. Decyduje
o tym stosunkowo niska ich cena i dobre własności eksploatacyjne po obróbce cieplnej
obejmującej hartowanie i wysokie odpuszczanie. Łączenie stali szybkotnących z korpusami narzędzi, najczęściej ze stali niestopowych konstrukcyjnych, wykonuje się zwykle
za pomocą lutowania twardego, lutozgrzewania, spawania wiązką elektronów, zgrzewania oporowego–iskrowego i tarciowego lub też przez skręcanie i klejenie.
Ze względów technicznych i ekonomicznych do najkorzystniejszych sposobów
łączenia tych materiałów należy lutowanie twarde. Proces lutowania należy jednak
w tym przypadku łączyć z hartowaniem i odpuszczaniem stali szybkotnących. Krajowi wytwórcy narzędzi, szczególnie dotyczy to małych i średnich przedsiębiorstw,
stosują najczęściej do tego celu lut mosiężny z niklem lub stosunkowo niskotopliwe
luty srebrne. W pierwszym przypadku jest niemożliwe hartowanie stali szybkotnącej
bezpośrednio po lutowaniu z wymaganej temperatury ok. 1200°C, gdyż lut mosiężny
krzepnie dopiero w temperaturze ok. 900÷930°C. Ostrza tak lutowane i hartowane nie
osiągają pełnej wymaganej twardości i trwałości eksploatacyjnej (zbyt niska temperatura hartowania). W drugim przypadku przy lutowaniu zahartowanych ostrzy lutami
srebrnymi o temperaturze topnienia powyżej 630÷730°C, przekraczana jest z kolei
temperatura odpuszczania tych stali (ok. 550°C), co również powoduje silne obniżenie
ich twardości i własności eksploatacyjnych.
W literaturze naukowej i technicznej z zakresu lutowania twardego, problematyka
łączenia stali narzędziowych szybkotnących jest przedstawiona ogólnikowo [2, 13].
Brak jest szczegółowych informacji o materiałach dodatkowych, warunkach i parameDr inż. Andrzej Winiowski, mgr inż. Maciej Różański, mgr inż. Sebastian Szopa—Instytut Spawalnictwa.

Abstract
Tests of induction brazing of high-speed steel point tools by means
of high-melting filler materials: copper-nickel strips; brazing powders on the
basis of nickel alloys, and ferroalloys. Tests of brazing filler metal quality and
resistance as well as hardness of high-speed steel points after brazing and
thermal treatment. Development of the optimum conditions of brazing to the
extent of material and process.

trach procesu oraz o ich wpływie na własności połączeń i twardość ostrzy. Dlatego też
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach podjęto kompleksowe badania nad opracowaniem i zastosowaniem nowych lutów i topników do lutowania indukcyjnego (Instytut
jest producentem nagrzewnic indukcyjnych do procesów cieplnych) tego układu materiałowego [15]. Badania ukierunkowano na wysokotopliwe stopy miedzi z niklem
oraz specjalistyczne mieszaniny proszkowe oparte na żelazostopach oraz stopach niklu.
Zastosowanie tych spoiw umożliwia bezpośrednio po lutowaniu hartowanie elementów ze stali szybkotnących z odpowiednio wysokich temperatur.

Cel i zakres badań
Celem badań było opracowanie materiałowo-technologicznych warunków
lutowania indukcyjnego korpusów narzędzi z ostrzami ze stali szybkotnącej,
umożliwiających hartowanie tych ostrzy bezpośrednio po procesie łączenia
z temperatury lutowania i zapewniających wymagane, wysokie własności eksploatacyjne narzędzi, takie jak wytrzymałość połączenia i twardość ostrza.
Zakres badań obejmował: wybór, opracowanie i przygotowanie materiałów
dodatkowych (lutów i topników); lutowanie z hartowaniem próbek modelowych
złączy narzędzi z nakładkami ze stali szybkotnących; badania wytrzymałości połączeń na ścinanie i twardości nakładek ze stali szybkotnących po kompletnej obróbce cieplnej; badania metalograficzne jakości połączeń; analizę wyników badań
i wybór optymalnych z uwagi na wytrzymałość połączeń na ścinanie i twardości
nakładek ze stali szybkotnących warunków materiałowo-technologicznych lutowania narzędzi.

Modelowe złącza próbne, materiały
podstawowe i dodatkowe do badań
Analizując postać konstrukcyjną najczęściej stosowanych noży z ostrzami ze
stali szybkotnącej, do badań przyjęto model narzędzia przedstawiony na rys. 1.
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 4/2007
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Rys. 1. Narzędzia modelowe do badań przed lutowaniem; 1- nakładka ze stali szybkotnącej,
2- korpus ze stali narzędziowej, 3- lut

Materiały podstawowe zastosowane do wykonania złączy próbnych stanowiły: stal konstrukcyjna
niestopowa (maszynowa do ulepszania cieplnego) w gat. C45 wg PN-EN 10083–2 na korpusy narzędzi modelowych; stale narzędziowe szybkotnące w gatunkach HS6-5-2-5-2 (odpowiada dawnemu gat. SK5M wg PN-86/H 85022) i HS6-5-2 wg PN ISO 4957 (odpowiada dawnemu gat. SW7M
wg PN-86/H 85022) na nakładki (stale najczęściej stosowane do zbrojenia narzędzi w kraju).
Wymagane warunki obróbki cieplnej powyższych stali szybkotnących to hartowanie z
temperatury 1180÷1230°C i odpuszczanie w temperaturze 550°C /2 x po1h. Obróbka ta zapewnia minimalną twardość stali odpowiednio 62 HRC (HJS6-5-2-5) i 64 HRC (HS6-5-2).
Na podstawie szczegółowej analizy literaturowej zagadnienia jako luty zastosowano w
badaniach: stop miedzi z niklem o zawartości ok. 30% Ni (CuNi28Mn0,5) o temperaturze
topnienia 1180÷1200°C oraz porównawczo czystą miedź i mosiądz niklowy (gat. M55NCuZn35Ni6Mn4Si0,2) w postaci kształtek wykonanych z taśmy o grubości 0,4, 0,5 mm;
mieszaniny proszkowe z topnikiem spoiw na osnowie żelazostopów typu FeSiCu i FeMnCu,
stopów niklu typu NiCrSiMo, NiCrSiCrMnMo, NiCrSi, oraz stopów miedzi z niklem typu CuNiMn (odpowiednik spoiwa CuNi28Mn0,5 stosowanego w postaci taśmy) i CuNiFeMnSi.
Nominalne składy chemiczne (masowe) tych spoiw oraz ich temperatury topnienia
przedstawiono w tablicy I.
Do lutowania lutami w postaci taśmy stosowano również wysokotopliwy topnik boranowo-boraksowy (Ms-Gaz produkcji EMA – Brzezie, Racibórz), natomiast dla lutów
proszkowych opracowano w Instytucie nowy topnik boranowy, który wchodził w skład
mieszanin proszkowych z lutem [15].

Technologiczne próby lutowania i obróbki cieplnej
Przed lutowaniem modelowych narzędzi (rys.1) pomiędzy oczyszczone na mechanicznej, obrotowej szczotce drucianej i odtłuszczone acetonem powierzchnie łączone płytek ze stali narzędziowych−szybkotnących (HS6-5-2-5, HS6-5-2) oraz korpusy ze stali
Tablica I. Spoiwa do lutowania modelowych narzędzi
Cecha (Gatunek)

Badania wytrzymałości połączeń
i twardości nakładek ze stali szybkotnących
Badania wytrzymałości na ścinanie połączeń nakładek ze stali szybkotnących z korpusami modelowych narzędzi polutowanych lutami z tabl.I i poddanych obróbce cieplnej prowadzono na urządzeniu INSTRON 4210 stosując
specjalistyczny przyrząd z prowadnicą dla zapewnienia warunków czystego
ścinania.
Badania wykazały, że najwyższą wytrzymałość na ścinanie połączeń lutowanych płytek ze stali szybkotnących, zarówno HS6-5-2 jak i HS6-5-2-5 i stalowych korpusów w modelowych narzędziach zapewnia lut miedziano-niklowy
CuNi28Mn0,5 (ok. 230÷280 MPa) w postaci taśmy, stosowany z topnikiem boranowo-boraksowym oraz mieszanki proszkowe z lutami na osnowie stopów niklu typu
NiCr1Si5Mn13Mo9 i NiCr20Si10 (ok. 260÷280 MPa). Niższą wytrzymałość (ok. 225
MPa) wykazywały połączenia wykonane lutem mosiężnym w gat. M55N w postaci
taśmy oraz połączenia wykonane lutem proszkowym CuNi28Mn0,5 (ok. 200 MPa).
Zdecydowanie najniższą wytrzymałością (ok. 100÷145 MPa) charakteryzowały się
połączenia lutowane lutem miedzianym (gat. M1) oraz spoiwami proszkowymi na
osnowie żelazostopów typu FeSiCu i FeMnCu (ok. 80÷90 MPa). (tablicy II)
Twardość nakładek ze stali szybkotnących w modelowych narzędziach mierzono dwukrotnie tj. bezpośrednio po lutowaniu i hartowaniu oraz po kompletnej obróbce cieplnej obejmującej jeszcze odpuszczanie. Pomiary wykonywano z użyciem
twardościomierza typu Brickers 220.
Badania wykazały, że najwyższą twardość po lutowaniu i obróbce cieplnej (ok.
63÷65 HRC), wyższą od wartości wzorcowych, wykazały nakładki ze stali szybkotnących polutowane lutami proszkowymi typu NiCr1Si5Mn13Mo9 i NiCr20Si10. W
przypadku narzędzi lutowanych lutem miedziano – niklowym w postaci taśmy i lu-

Nominalny skład chemiczny, % m/m
Cu

Ni

Mn

Cr

Si

inne

Temperatura
topnienia, °C

CuNi28Mn0,5

taśma

71,5

28

0,5

—

—

—

1180÷1200

CuZn35Ni6Mn4Si, (M55N)

taśma

54,8

6

4

—

0,2

35 Zn

870÷920

M1E

taśma

99

—

—

—

—

—

1083

FeSi32Cu161)

proszek

16

—

—

—

—

1250÷1280

FeMn60Cu101)

proszek

10

—

—

—

—

32 Fe-Si, 10 Fe ; 32 Na2B4O7
10 Na2CO3
60 Fe-Mn
30 Na2B4O7

NiCrSiMo

proszek

—

59

5

10

16 Mo

1190÷1245

NiCrSiMnMo

proszek

—

63

13

1

5

9 Mo

1160÷1180

NiCrSi

proszek

—

70

—

20

10

—

1175

CuNiMn

proszek

71,5

28

0,5

—

—

—

1180÷1230

CuNiFeMnSi

proszek

70

20

4,5

1,5

14 Fe,

1190÷1280

1)

14

Postać

konstrukcyjnej niestopowej (C45) wprowadzano odpowiednie luty, topniki lub mieszanki
proszkowe tych materiałów.
Całość umieszczano wewnątrz odpowiednio zaprojektowanego wzbudnika
w nagrzewnicy indukcyjnej typu NG-15 (prod. Instytutu Spawalnictwa), mocowano poziomo w uchwycie szczękowym, a następnie dociskając nagrzewano do
temperatury lutowania.
Proces nagrzewania przerywano po stopieniu lutu i wypełnieniu nim szczeliny
złącza. Temperaturę tę oceniano wzrokowo obserwując zachowanie lutu. Bezpośrednio po zakończeniu lutowania i zakrzepnięciu lutowiny przeprowadzano hartowanie modelowych narzędzi w ośrodku wodnym.
W dalszej kolejności, polutowane i zahartowane narzędzia modelowe poddawano odpuszczaniu zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami, a więc
w temperaturze 550°C dwukrotnie w czasie 1 h. Proces odpuszczania prowadzono
w piecu elektrycznym oporowym RHF/14/8/E/91 firmy Carbolite.

składy mieszanin wraz z topnikami według [3, 9, 10]
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Tablica II. Wytrzymałość na ścinanie połączeń lutowanych płytek ze stali szybkotnącej HS6-5-2 i korpusów narzędzi ze stali C45
Wytrzymałość na ścinanie [MPa] 1)
Lut

Postać lutu
x

Sx

PU

CuNi28Mn0,5

taśma

278,5

22,67

253,31¸303,72

CuZn35Ni6Mn4Si0,2 (M55N)

taśma

223,5

11,58

210,59¸236,36

M1E

taśma

135,7

8,19

126,57¸144,78

FeSi32Cu16

proszek

93,4

12,36

81,04¸105,14

FeMn60Cu10

proszek

82,03

16,96

65,92¸98,14

NiCrSiMo

proszek

223,5

11,58

212,49¸234,51

NiCrSiMnMo

proszek

278,5

22,67

256,96¸300,04

NiCrSi

proszek

260,1

51,9

210,8¸309,41

CuNiMn

proszek

197,5

20,5

178,03¸216,97

CuNiFeMnSi

proszek

180,45

3,32

177,16¸183,49

1) x- wartość średnia z 5 pomiarów; Sx – odchylenie standardowe; PU – przedział ufności

Badania metalograficzne połączeń
Ocenę jakości połączeń lutowanych modelowych narzędzi oparto na badaniach metalograficznych lutowin. Obserwacje struktur połączeń prowadzono na mikroskopie optycznym MeF4M firmy Leica dla połączeń próbek wykonanych do badań wytrzymałościowych.
Struktury połączeń stali szybkotnącej w gatunku HS6-5-2 ze stalą niestopową konstrukcyjną w gatunku C45, polutowane spoiwami proszkowymi niklowymi typu NiCr1Si5Mn13Mo9
i NiCr20Si10 oraz lutem miedziano-niklowym CuNi28Mn0,5 w postaci taśmy, przedstawiono na rys. 4÷6. Połączenia te charakteryzują się dobrą jakością. Dotyczy to zwłaszcza
lutowin wykonanych lutami proszkowymi (rys. 5 i 6). Dla lutowin wykonanych lutami
proszkowymi z topnikiem, a także pastami lutowniczymi jest bowiem charakterystyczne
występowanie stosunkowo dużej ilości niezgodności typu pustki i wtrącenia topnikowe w
skali mikro.
W połączeniach wykonanych lutami niklowymi wystąpiło przenikanie wysokoniklowej osnowy spoiwa do stali narzędziowej (rys. 5 i 6). Wyjaśnia to częściowo bardzo wysoką
wytrzymałość tych połączeń (ponad 250 MPa). Bliższe zbadanie tego zjawiska wymaga
bardziej szczegółowych badań strukturalnych z użyciem mikroskopii skaningowej i spektrometru dyspersji energii EDS.
Stwierdzono ponadto, że ulepszaniu cieplnemu (hartowanie, wysokie odpuszczanie)
uległa również stal C45 stosowana na trzonki narzędzi. Wykazuje ona strukturę martenzytu wysoko odpuszczonego, co zapewnia wymaganą sztywność trzonków narzędzi przy
zachowaniu odpowiedniej ich ciągliwości.

średniej dla współczynnika ufności 0,95 (test T-Student)

tami proszkowymi miedziano-niklowymi uzyskano odpowiednio zbliżone twardości i również wyższe od wzorcowych (ok. 62÷64 HRC). Nieco niższe twardości (ok.
58÷63 HRC) uzyskano dla narzędzi lutowanych lutem miedzianym M1, co można
tłumaczyć niższą temperaturą topnienia lutu, uniemożliwiającą hartowanie polutowanych modelowych narzędzi z wymaganej odpowiednio wysokiej temperatury.
(tablicy III). Najniższą twardość (ok. 47÷53 HRC), zdecydowanie odbiegającą od
wzorcowej, uzyskano dla narzędzi polutowanych stosunkowo niskotopliwym lutem
mosiężnym z niklem (M55N), najczęściej obecnie stosowanym w kraju do lutowania
narzędzi z nakładkami ze stali szybkotnących.
Tablica III. Wyniki pomiarów twardości nalutowanych płytek
ze stali szybkotnącej HS 6-5-2

Rys. 4. Struktura połączenia stali szybkotnącej HS 6-5-2 (dół) i stali niestopowej konstrukcyjnej C45
(góra) wykonanego lutem w postaci taśmy typu CuNi28Mn0,5, Traw. FeCl3

Twardość HRC
Lut

Postać lutu
po hartowaniu

1)

po odpuszczaniu

1)

wzorcowa po odpuszczaniu

CuNi28Mn0,5

taśma

55,32

64,43

min. 64

CuZn35Ni6Mn4Si0,2

taśma

53,87

50,34

min. 64

M1E

taśma

58,47

58,36

min. 64

FeSi32Cu16

proszek

57,94

65,21

min. 64

FeMn60Cu10

proszek

55,64

65,78

min. 64

NiCrSiMo

proszek

55,97

65,62

min. 64

NiCrSiMnMo

proszek

55,58

65,28

min. 64

NiCrSi

proszek

58,71

65,86

min. 64

CuNiMn

proszek

56,38

65,24

min. 64

CuNiFeMnSi

proszek

56,47

65,19

min. 64

1)
2)

Wartość średnia z 3 pomiarów
Według [1]

2)

Rys. 5. Struktura połączenia stali szybkotnącej HS6-5-2 (dół) i stali niestopowej konstrukcyjnej C45
(góra) wykonanego lutem proszkowym typu NiCr20Si10, Traw. FeCl3

Rys. 6. Struktura połączenia stali szybkotnącej HS6-5-2 (dół) i stali niestopowej konstrukcyjnej C45
(góra) wykonanego lutem proszkowym typu NiCr1Si5Mn13Mo9, Traw. FeCl3
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Podsumowanie
• Dobrą jakość, wysoką wytrzymałość na ścinanie (230÷280 MPa) połączeń nakładek ze stali narzędziowych szybkotnących z korpusami narzędzi zapewnia lutowanie indukcyjne w atmosferze powietrza, według opracowanych warunków
technologicznych, z użyciem spoiwa miedziano-niklowego CuNi28Mn0,5 w postaci
litej (taśma) i topnika boranowo-boraksowego oraz mieszanin proszkowych zawierających stopy niklowe NiCr1Si5Mn13Mo9 lub Ni7Cr20Si10 i nowoopracowany topnik
boranowy.
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[5] Schwartz M.: Brazing. Wyd. 2, ASM International, MaterialsPark Ohio, 2003.
[6] Praca zbiorowa: Welding Handbook 8. t. 2 AWS, Miami, Florida 1992.

• Zastosowanie do lutowania indukcyjnego nakładek ze stali narzędziowych szybkotnących lutu miedziano-niklowego oraz mieszanin proszkowych ze spoiwami
na osnowie niklu o temperaturze topnienia ok. 1200°C, umożliwia prawidłowe
przeprowadzenie ich obróbki cieplnej, tj. hartowania i odpuszczania zgodnie z wymaganymi parametrami, co w efekcie zapewnia uzyskanie wymaganej twardości
nakładek wynoszącej ponad 62 HRC.
• Zastosowanie do wykonania powyższych złączy, zalecanych zwykle w specjalistycznej literaturze poradnikowej, niżej topliwych lutów mosiężnych z niklem lub
czystej miedzi czy też mieszanin proszkowych na osnowie żelazostopów powoduje,
w świetle wyników przeprowadzonych badań, znaczne obniżenie własności eksploatacyjnych narzędzi.
• Opracowane warunki technologiczne lutowania płytek ze stali szybkotnących
spoiwami: miedziano–niklowym i proszkowymi niklowymi będą wdrażane w przemyśle wraz z nagrzewnicami indukcyjnymi produkowanymi w Instytucie Spawalnictwa.

[7] Praca zbiorowa: Brazing Handbook. AWS, Miami, Florida 1991.
[8] Müller W., Müller J. U.: Löttechnik. DVS, Düseldorf, 1995.
[9] Łaško N. F., Łaško S. V.: Pajka metałłov. Mašinostrojenie, Moskva 2984.
[10] Praca zbiorowa: Spravočnik po pajkie. Mašinostrojenie, Moskva. 2003.
[11] Gładkov A.S., Podvigina O. P., Cernov O. V.: Pajka elektrovakuumnych
priborov. Energia, Moskva 1967.
[12] RużaV.: Pajeni. SMTL-Alfa, Praha, 1998.
[13] Praca zbiorowa: Brazing Manual . AWS, Miami, Florida 1983,
[14] Ruża V. Spajkovanie reinych nastrojov rychlercznej a konstrukcnej oczki vo vakuu.
Zvaranie nr 11 t. 38, 1989.
[15] Winiowski A., Różański M., Szopa S.: Lutowanie twarde nakładek ze stali
szybkotnacej do korpusów narzędzi. Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Ac123/2 (ST-235.2), 2006.

Zakład Spawalnictwa ITMiA Wydziału Mechanicznego
Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP
zapraszają do udziału
w 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej
pod hasłem

„POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA” WROCŁAW 2007

Wrocław, 24-26 września 2007

•
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aula A1, bud. B-4, ul. Łukasiewicza 5
Politechnika Wrocławska

wystawy techniczne •

imprezy towarzyszące

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem
w Konferencji do skontaktowania się z Zakładem Spawalnictwa
ITMiA Politechniki Wrocławskiej: tel./fax: (071)320-27-35
Joanna Guga – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel. (071) 320- 21- 45
e-mail: joanna.guga@pwr.wroc.pl
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr - Sekretarz Komitetu Naukowego
tel. (071) 320-21-48
e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl
dr hab. inż. Zbigniew Mirski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel. (071) 320-21-42
e-mail: zbigniew.mirski@pwr.wroc.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres: Komitet Organizacyjny 2. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
„Postęp w technologiach lutowania”, Politechnika Wrocławska, Zakład Spawalnictwa, ITMiA
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

16

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 4/2007

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

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
TECHNIKA SPAWALNICZA Poznań rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 1991 roku.
Założycielami firmy są inżynierowie: Ryszard Andrzejewski, Mirosław Nowak i Andrzej
Wiśniewski, którzy do dnia dzisiejszego w niezmienionej formie z powodzeniem zarządzają
firmą. Jest jedną z nielicznych firm w Polsce, w której spawalnictwo zostało ujęte w sposób kompleksowy – począwszy od opracowania technologii, doboru materiałów, sprzętu
spawalniczego, szkolenia spawaczy, obsługę serwisową obejmującą naprawy gwarancyjne
i pogwarancyjne, projektowanie i wykonawstwo stanowisk do spajania, cięcia metali, łącznie z filtrowentylacją stanowisk. W nowocześnie wyposażonej sali audiowizualnej organizowane są seminaria poświęcone nowościom w spawalnictwie. Służą temu również pokazy
i prezentacje praktyczne w siedzibie firmy, w terenie, a także corocznie podczas MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH oraz Targów INTERWELDING w Katowicach.
Od trzech lat TECHNIKA SPAWALNICZA współorganizuje AKADEMIĘ SPAWANIA na targach
MACH TOOL w Poznaniu. W kwietniu 2001 roku firma uzyskała certyfikat TÜV poświadczający wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Potwierdzeniem wysokiego prestiżu są następujące wyróżnienia:
• MEDAL TARGÓW INTERWELDING
za zrobotyzowany System Spawalniczy TAWERS (2005).
• ZŁOTY MEDAL MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH
za zrobotyzowany System Spawalniczy TAWERS WG – E 1400 (2006).
• BOMBOWA FIRMA – nagroda TV-Biznes (2006).
• Nagroda Dziennika Puls Biznesu: GAZELE BIZNESU 2006.
• W dowód uznania dla działalności firmy, powołanie prezesa
Mirosława Nowaka do Rady Programowej PRZEGLĄDU SPAWALNICTWA (2006).
• Podczas obchodów 50-lecia Sekcji Spawalniczej SIMP w Poznaniu
Uhonorowanie przez ZG sekcji dyplomem zasłużonych dla spawalnictwa
w Wielkopolsce (2006).
Dzisiejsza TECHNIKA SPAWALNICZA to:
• wytwarzanie materiałów dodatkowych do spawania,
• wyspecjalizowany dział sprzedaży oferujący sprzęt,
osprzęt i materiały do spajania i cięcia metali wraz
z filtrowentylacją,
• automatyzacja i robotyzacja,
• produkcja i wdrażanie nietypowych stanowisk spawalniczych,
• serwis urządzeń spawalniczych,
• opracowania technologiczne i ekspertyzy,
• regeneracja i usługi spawalnicze.
TECHNIKA SPAWALNICZA
jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę
nastepujących firm:
BTH – przypawanie trzpieni,
CVE – spawanie elektronowe,
DINSE – uchwyty spawalnicze,
FORSTER – stoły spawalnicze z mocowaniami,
FUSION – technika lutowania,
ORBITEC – spawanie orbitalne,
PANASONIC – roboty spawalnicze,
REFIND – agregaty chłodzące,
RESISTRONIC – mikrozgrzewarki,
SCAME – piece do lutowania,
TECNA – zgrzewarki, balansery,
THIELMANN – stacje czyszczenia
w systemach zrobotyzownych,
• TUNKERS – zaciski spawalnicze.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Przedstawiamy ciekawsze przykłady wdrożone przez naszą firmę:

MECHANIZACJA
Stanowisko do zgrzewania dwóch flanszy
stanowiących dno bębna pralki
Dla uzyskania jednakowych warunków zgrzewania wszystkich 36 zgrzein zastosowany został zespół transfomatorowy prądu stałego. Cykl zgrzewania został podzielony na cztery etapy. W każdym etapie zgrzewania, po obrocie flanszy
o kąt 90O następuje zgrzanie dziewięciu punktów. Istotnym
utrudnieniem przy budowaniu tego zespołu był fakt, że
punkty zgrzewania leżą aż w trzech różnych płaszczyznach.

Stanowisko do półautomatycznego
przygrzewania trzpieni w cyklu pojedynczym
Podstawowym celem zastosowania głowicy automatycznej
oraz podajnika wibracyjnego było uzyskanie powtarzalngo
wyniku wytrzymałościowego, przy zachowaniu wszelkich warunków wymiarowych oraz wzrost wydajności pracy. Tego
typu rozwiązanie eliminuje dotychczasowy niezwykle pracochłonny sposób produkcji wymagający wykonywania otworów, wspawywania trzpieni i szlifowania śladów spawania.

Stanowisko w zabudowie kontenerowej
do spawania aluminium metodą TIG
elementów mebli ogrodowych

ROBOTYZACJA
Projektowanie i budowę zrobotyzowanych stanowisk
spawalniczych firma TECHNIKA SPAWAL-NICZA prowadzi
w oparciu o wyłączne przedstawiciel-stwo firmy PANASONIC Factory Solutions Europe, producenta najwyższej
klasy robotów spawalniczych na świecie.
System z obrotnikiem „nożycowym”
wyposażony w dwa roboty TAWERS
typu TA1800WG pracujące w systemie
MASTER–SLAVE do spawania pomostów rusztowań.

Każde ze stanowisk wyposażone jest w robot typu VR-008
oraz źródło prądu TIG AC/DC 300WX3 oraz podajnik zimnego drutu. Dodatkowo na uchwycie spawalniczym zastosowano obrotową głowicę stanowiącą 7 oś robota, która
podaje drut w obszar spoiny pod najbardziej optymalnym
dla procesu spawania kątem. Podobnie jak w przypadku
innych systemów z komponentami firmy PANASONIC programowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład
stanowiska (obrotniki, obrotowa głowica podajnika drutu)
jak również dowolna zmiana parametrów spawania odbywa się tylko z jednego panelu sterowniczego.

W celu maksymalnego skrócenia czasu wykonania wyrobu w aplikacji, zastosowano dwa roboty TAWERS
TA1800WG, które wykonują doskonałej jakości spoiny
z prędkością około 1,0 m/min. Stanowisko wyposażone jest w dwa komplety uniwersalnych przyrządów
spawalniczych z zaciskami pneumatycznymi umożliwiającymi ustalanie i dociskanie pomostów rusztowań.
Przyrządy zamocowane na obrotnikach PanaDicell 200
firmy PANASONIC pozwalają na spawanie kilkunastu
różnych rodzajów pomostów. W systemie został zastosowany centralny obrotnik PanaDicell 1000, który
służy do wymiany stanowisk spawalniczych w czasie
zaledwie 5,5 sek.

Autorzy:
inż. Mirosław Nowak (EWE),
mgr inż. Mariusz Nowicki (EWE),
mgr inż. Daniel Wiśniewski (EWE)
Opracowanie graficzne:
Tomasz Nowak

TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o.
ul. Babimojska 11: 60-161 Poznań
www.techspaw.com.pl tel/fax +48 61 862 81 61
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Nowe targi spawalnicze w Poznaniu

ROMAT
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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.

Liderzy na WELDINGU
Salon SpawalnictwaWELDING (Poznań, 11-14 czerwca), nowa propozycja Międzynarodowych Targów Poznańskich, spotkał się z dużym zainteresowaniem firm z branży spawalniczej.
WELDING, nad którym patronat objął Instytut Spawalnictwa i Polska Izba Spawalnicza, będzie
większy niż dotychczasowa ekspozycja spawalnictwa w ramach Salonu MACH-TOOL. Wśród
wystawców Salonu WELDING 2007 znajdują się liderzy branży m. in. Polska Izba Spawalnicza,
Lincoln Electric Bester, Esab, Kemppi, Panasonic, Nederman, Eckert, Cloos-Polska, Rywal-RHC,
3M, Roboprojekt BOC, Abicor Binzel, Technika Spawalnicza. Wydarzenie to ma spore szanse
wkrótce stać się jednym z najważniejszych dorocznych spotkań jej przedstawicieli w kraju.

Efekt synergii
Jako jeden z ważniejszych atutów Salonu WELDING wystawcy wymieniają możliwość
dotarcia z ofertą do przedstawicieli firm uczestniczących w tym samym czasie w odbywających
się równolegle pozostałych salonach targów ITM Polska.
ITM Polska to największe w kraju targi nowoczesnych technologii dla przemysłu. Na
powierzchni blisko 30.000 metrów kwadratowych ponad 1000 firm z kilkudziesięciu krajów
zaprezentuje najnowsze produkty i rozwiązania technologiczne. W skład ekspozycji ITM Polska
oprócz Salonu WELDING wchodzą: Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, ENERGIA – Salon Energetyki, MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi, METALFORUM – Salon Metalurgii,
Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego, SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni, TECHNOGAZ – Salon Gazu i Nafty, LTS TRANSPORTA – Salon Logistyki, Transportu i
Spedycji oraz Salon Nauka dla Gospodarki.

Biznes w doskonałych warunkach
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
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Ekspozycja Salonu WELDING zlokalizowana będzie w najnowszym, klimatyzowanym
kompleksie pawilonów połączonych przeszklonym łącznikiem. Jego uczestnicy będą mogli
także skorzystać z infrastruktury nowoczesnego centrum kongresowego. Międzynarodowe
Targi Poznańskie oferują wystawcom i zwiedzającym WELDINGU pomoc w zakwaterowaniu
po cenach promocyjnych w hotelach oraz kwaterach prywatnych.

Akademia Spawania
Unikatowym rozwiązaniem poznańskich targów spawalniczych są organizowane już po
raz trzeci we współpracy z Instytutem Spawalnictwa warsztaty AKADEMII SPAWANIA. Podczas
codziennych prezentacji zwiedzający będą mieli okazję do zapoznania się w działaniu z najnowszymi produktami i innowacyjnymi technologiami z zakresu spawalnictwa.

Rejestracja zwiedzających
Na stronie www.welding.mtp.pl zamieszczane są najświeższe informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeń. Tutaj znajduje się też formularz rejestracyjny dla zwiedzających
- jego wypełnienia w Internecie pozwoli na skrócenie czasu załatwiania formalności podczas
wstępu na targi.
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Gracjan Wiśniewski

Zasada ogólna systemów zarządzania jakością
w procesach spawania. Kwalifikowanie personelu
wykonującego i nadzoru zgodnie z EN 14730-2.
Harmonizacja kwalifikowania spawaczy złączy
termitowych szyn
General principles of quality management systems in
welding processes. Qualifications of welders and weld
inspectors acc. EN 14730-2. Harmonization of
qualification of aluminothermic railway track welders.
1)

Streszczenie

Abstract

Omówiono wymagania dotyczące zarządzania jakością procesów,
określone w normach PN-EN ISO 9000:2001, które mogą mieć zastosowanie
dla procesu spawania szyn kolejowych. Przedstawiono ograniczone porównanie
wymagań jakościowych dotyczących procesów spawania, ujęte w normach serii
PN-EN ISO 3834. Scharakteryzowano wymagania dotyczące kwalifikowania
i poświadczania kompetencji spawaczy złączy termitowych, wykonawców oraz
nadzoru zgodnie z PN-EN 14730-2(U), oraz przedstawiono założenia, projekt
harmonizacji określonych działań dla kształcenia, i kwalifikowania spawaczy
termitowych szyn kolejowych w ramach projektu “Leonardo da Vinci”.

The author discussed the requirements specifying general principles of quality
management systems which defined by PN-EN ISO 9001 as with possible application
to welding processes used in railway track fabrication. The article contains a limited
comparison of the welding processes quality requirements defined in PN-EN 3834
series standards. Furthermore, it describes requirements concerning qualifications
and approval of competence of aluminothermic welders and weld inspectors acc.
Polish standard PN-EN 14730-2(U). Additionally it addresses principles of the EU
“Leonardo da Vinci” project for harmonization of education, training and qualification
aluminothermic railway track welders.

Wstęp
W 2001 roku do zbioru Polskich Norm została wprowadzona seria norm EN ISO
9000:2000, tj. m.in. PN-EN ISO 9000:2001 i PN-EN ISO 9001:2001, dotycząca systemów zarządzania jakością. Najbardziej istotną zmianą wobec poprzedniego wydania
było przyjęcie zasady tzw. podejścia procesowego, czyli wzajemnego powiązania
działań wykorzystujących zasoby i zarządzanie, w celu umożliwienia uzyskania jak
najlepszego wyniku – wyrobu.
Zaletą takiego podejścia jest zapewnienie bieżącego nadzoru nad zidentyfikowanymi procesami i określenie zależności oraz powiązań takich procesów, jak też określenie ich wzajemnego oddziaływania. Takie podejście
do zagadnień zarządzania jakością dotyczyć może m.in. procesów spawania,
które w poprzednich wydaniach tej serii norm były kwalifikowane jako proces
specjalnego i zdefiniowane jako:
„Procesy specjalne .... procesy, których wyniki nie mogą być w pełni zweryfikowane
podczas późniejszej kontroli i badania wyrobu oraz, jeżeli na przykład wady powstałe podczas procesu mogą wystąpić dopiero podczas użytkowania wyrobu”.

Dr inż. Gracjan Wiśniewski, Radca Prezesa w Urzędzie Dozoru Technicznego, gwisniew@udt.gov.pl

Powoduje to określone działania związane z monitorowaniem takich procesów
oraz konieczność zachowania zgodności z udokumentowanymi procedurami w celu
zapewnienia ustalonych wymagań. Procesy specjalne podlegają w takim przypadku
kwalifikowaniu i powinny być m.in. realizowane przez odpowiednio kwalifikowany personel, zarówno wykonujący określone czynności, jak i nadzoru. Zapisy dotyczące kwalifikowanych procesów, kwalifikacji wyposażenia i kwalifikowania personelu powinny być
przechowywane, a kompetencje odpowiednio utrzymywane i nadzorowane.
W odróżnieniu od cytowanej poprzedniej definicji, w nowym wydaniu PN-EN ISO
9000:20001), proces specjalny określony został bardziej ogólnie i został do postaci
uwagi, do terminu i definicji procesu, co zgodnie z regułami prac normalizacyjnych redukuje jego znaczenie jako informacyji dla użytkownika dokumentu normalizacyjnego
(porównać z Uwagą 3 w pkt 3.4.1 w PN-EN ISO 9000:2001):
Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych i wzajemnie oddziałujących, które
przekształcają wejścia w wyjścia. (...) UWAGA 3 Proces, w którym zgodność (3.6.1−
spełnienie wymagań) otrzymanego wyrobu (3.4.2−wyniku procesu) nie może być
sprawdzona łatwo lub ekonomicznie, często jest określany jako „proces specjalny”.

1)

PN-EN ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminolgia.
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Taka definicja, o ile zrozumiała dla jej użytkownika dobrze wprowadzonego w
zagadnienia EN ISO 9000, posiadającego doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzaniu jakością oraz ich stosowanie np. organizacjach stosujących jako podstawowe procesy − procesy spawania, to w innych przypadkach może stanowić wyłącznie
uwagę o nie w pełni zrozumiałym kontekście znaczeniowym np. praktycznego zastosowania tej normy z zakresu kolejnictwa, gdzie np. w EN 14730-2 2) w pkcie 5.2 napotka
stwierdzenie:
„Wykonawca powinien prowadzić system zarządzania jakością odnoszący się do
niniejszej normy europejskiej w celu zapewnienia, że złącza termitowe pozostają
zgodne z określonymi wymaganiami”.
W praktyce prowadzi to do powstania wątpliwości − jaki system zarządzania jakością jest
właściwy czy ten zgodny z EN ISO 9000?, czy może wyłącznie ten określony w normach dla
procesów spawania, czy może ten jak cytowany w EN 14730-23)? W konsekwencji prowadzić to może do określonych nieporozumień np. z klientem oraz może stanowić przyczynę
nieuzasadnionych kosztów lub nie wywiązania się z przyjętych wymagań umownych lub ustalonych wymagań prawnych np. władz kolejowych.
Szczególna specyfika procesu spawania, który można uznać za jeden z klasycznych przypadków procesu specjalnego powodowała, że zostały opracowane i opublikowane dodatkowe dokumenty normalizacyjne, zarówno o charakterze regionalnym (normy europejskie EN),
jaki i światowym (normy międzynarodowe ISO), które stanowią podstawę do opracowywania
systemu zarządzania jakością w procesach spawania. Dotyczą one wymagań w zakresie m.in.
wykonywania, nadzorowania i dokumentowania prac spawalniczych, kwalifikacji i kwalifikowania personelu wykonującego, i nadzorującego prace spawalnicze oraz badań nieniszczących, a także metod oceny jakości wyrobów. Normy te stanowią dla ich użytkowników
ułatwienie, ale i stwarzają kolejne niespodzianki, stanowiące kolejne wyzwanie dokonania
odpowiednich zmian i przewartościowania istniejących praktyk dotyczących opisu procesów
spawania i ich związków z innymi procesami w myśl wymagań EN ISO 9000.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROCESACH SPAWANIA
– zasady ogólne
W zarządzaniu jakością, w procesach spawania, podstawowe znaczenie miała do
chwili obecnej (tj. do lutego 2007 roku (!)), seria norm europejskich EN 729:1994 (PN-EN
729:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali), na którą składały się cztery części dotyczące odpowiednio: wytycznych doboru wymagań dotyczących jakości i stosowania, oraz
pełnych wymagań jakości w spawalnictwie, standardowych wymagań w spawalnictwie, podstawowych wymagań w spawalnictwie.
Wymienione normy zostały zastąpione normami międzynarodowymi serii ISO 3834,
które zostały opracowane w Komitecie Technicznym ISO/TC 44 „Spawanie i procesy pokrewne” we współpracy z Komitetem Technicznym CEN/TC 121 „Spawanie. Normy” ISO
3834 zostały przyjęte przez CEN jako EN ISO 3834 bez jakichkolwiek modyfikacji. W Polsce
normy te zostały opublikowane w polskiej wersji językowej i włączone do zbioru Polskich
Norm jako PN-EN ISO 3834:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów
metalowych (w częściach 1−5)4). Norma ISO 3834-1 we wstępie wyróżnia znamienne
stwierdzenie, że:
„ISO 3834 nie jest normą zarządzania jakością, która zastępuje ISO
9001:2000 – może być jednak użytecznym narzędziem, kiedy ISO 9001:2001
zastosowana jest przez wytwórcę”.
2)
EN 14730-2−2006 Railway applications Track Aluminothermic welding of rails Part
2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of
welds (PN-EN 14730-2−2006(U) Kolejnictwo – Tor – Spawanie termitowe szyn – Część 2:
Kwalifikowania spawaczy do spawania, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów).
3)
PN-EN ISO 3834-1−2007- Część 1: Kryteria doboru odpowiedniego poziomu wymagań
jakości, Część 2: Pełne wymagania jakości, Część 3: Standardowe wymagania jakości, Część 4:
Podstawowe wymagania, Część 5: Dokumenty, które są potwierdzenia zgodności wymaganiami
jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4.
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Istota norm EN ISO 3834
Seria norm EN ISO 3834 jest odpowiednia, kiedy zdolności do wytwarzania konstrukcji
spawanych spełniających określone wymagania jakości, są określone w jednym lub wielu
(dokumentach): specyfikacjach, normie (-ach) wyrobu 5), wymaganiu (-ach) przepisów.
Wymagania określone w normach EN ISO 3834 mogą być przyjęte w całości lub selektywnie
pominięte, jeśli nie dotyczą określonej konstrukcji (wyrobu) w następujących przypadkach
zastosowań:
− do ustalenia specjalnych wymagań w specyfikacjach, kiedy wymagane jest, aby wytwórca utrzymywał system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2000;
− do ustalenia specjalnych wymagań w specyfikacjach, kiedy wymagane jest, aby wytwórca utrzymywał system zarządzania jakością inny niż zgodny z ISO 9001:2000;
− do ustalenia specjalnych wytycznych dla wytwórcy, który opracowuje system zarządzania jakością dla spawania;
− do ustalenia szczegółowych wymagań w specyfikacjach, przepisach lub normach wyrobu, które wymagają nadzoru nad działaniami podczas spawania.
EN ISO 3834 może być stosowana w różnych sytuacjach. Wytwórca ma możliwość wyboru pomiędzy jedną z trzech części, w których ustalone są różne poziomy jakości, których
odniesienie stanowi wyrób tj. m.in.:
− zakres i znaczenia wyrobu o znaczeniu decydującym dla bezpieczeństwa;
− złożoność produkcji;
− zakres produkcji;
− zakres zastosowanych i różnice stosowanych wyrobów;
− zakres do jakiego wady powstałe w czasie produkcji mają wpływ na wykonanie wyrobu.
Dobór poziomu wymagań dotyczących jakości procesu spawania jest, przede wszystkim
uzależniony od wymagań klienta (odbiorcy), który mając na względzie zastosowanie i odpowiedzialność zlecanych do wykonania wyrobów oraz warunki ich eksploatacji, może określić
w umowie odpowiedni poziom wymagań jakościowych wykonywania procesu spawania.
Stąd wytwórca powinien znać wszystkie uwarunkowania dotyczące wytwarzania złączy spawanych np. szyn kolejowych, szczególnie w przypadku, gdy normy wyrobu wymagają stosowania systemu zapewnienia jakości. Zestawienie zakresu wymagań ujętych w ww. normach
oraz kryteria wspomagające wybór ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3844-4 (za załącznikiem
A w ISO 8334-1) przedstawiono w tablicy I.

Szczególne wymagania zawarte EN ISO 3834
w kontekście procesów spawania szyn
O ile norma EN ISO 3834 w częściach od 2−4 stanowi modyfikację dotychczas stosowanych odpowiednio części w serii norm EN 729, to dodanie Części 5 „Dokumenty”, prezentującej dokumentry, które są konieczne dla potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO
3834-2, ISO 3834-3 lub 3834-4, stanowi nowość i poważne wyzwanie dla każdego wytwórcy
konstrukcji spawanych. Dokument ten określa bowiem dokumenty normalizacyjne, które są
konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości zawartymi w ISO 3834-2, ISO
3834-3 lub ISO 3834-4, i które mogą być stosowane łącznie z wymienionymi dokumentami.
Postanowienia ogólne zawarte w ISO 3834-5 stwierdzają jednoznacznie, że:
„Wytwórca, który potwierdza zgodność z wymaganiami jakości zobowiązany jest
zachować zgodność z dokumentami wyszczególnionymi w 2.2 (pkt w ISO 3834-5)
lub innymi dokumentami zawierającymi równorzędne warunki techniczne, jeśli te
dokumenty powołano w normie wyrobu dotyczącej konstrukcji, którą wytwarza
wytwórca”.
„Obowiązkiem wytwórcy jest udokumentowanie równorzędnych warunków
technicznych, jeśli stosowane są inne dokumenty niż określone w 2.2.”
ISO 3834-5 rozróżnia dwa typy dokumentów ISO dotyczące wymagań jakości dla
procesów spawania jako:
4)
Norma wyrobu (za pkt. PN-EN 45020−2000) – norma określająca wymagania, które
powinien spełnić wyrób lub grupa wyrobów w celu zapewnienia funkcjonalności,
5)

EN 14730-1−2006 Railway applications Track Aluminothermic welding of rails Part
1: Approval of welding processes (PN-EN 14730-1−2006(U) Kolejnictwo – Tor – Spawanie
termitowe szyn – Część 1: Dopuszczenie procesów spawania).

Tablica I. Kryteria wspomagające wybór ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3844-4 (za załącznikiem A w ISO 8334-1) w zestawieniu z wymaganiami określonymi w EN 14730-2:2006 (PN-EN
14730-2(U):2006) oraz EN 14730-2:2006 (PN-EN 14730-1(U):2006)

Element
(subprocesy spawania)

ISO 3834-2
(EN ISO 3834-2)
(pełne wymagania
jakościowe)

ISO 3834-2
(EN ISO 3834-3)
(standardowe wymagania
jakościowe)

ISO 3834-4
(EN ISO 3834-4)
(podstawowe wymagania
jakościowe)

przegląd wymagany

5.1. Zasada ogólna
5.2. System zarządzania jakością

Przegląd wymagań
zapis jest wymagany

zapis może być wymagany

EN 14730-2:2006
(rozdział/ pkt w normie
w PN-EN 14730-2:2006(U))

zapis nie jest wymagany

przegląd wymagany
Przegląd techniczny

5.3. Doświadczenie techniczne
zapis jest wymagany

Podwykonawca

zapis może być wymagany

traktowany jak wytwórca specjalnych podzlecanych wyrobów, usług i/lub działalności,
jednakże końcową odpowiedzialność dotyczącą jakości pozostawia się wytwórcy

(cała norma)

kwalifikacja jest wymagana

5.4. Spawacze termitowi (4.Kwalifikowanie
spawaczy termitowych), 5.5 Szkolenie

Spawacze i operatorzy spawania
Personel nadzoru spawalniczego

wymagany

Personel kontroli i badań
Sprzęt do produkcji i badania

zapis nie jest wymagany

brak specjalnych wymagań

5.8. Nadzór

kwalifikacja jest wymagana

6.2. Kwalifikowanie kontrolera złączy

odpowiednie i dostępne, jak wymagane do przygotowania, wykonania procesu, badania, transportu,
podnoszenia w kombinacji ze sprzętem bezpieczeństwa i ubraniami ochronnymi

5.6. Wyposażenie

wymagane utrzymywanie, przeglądy i osiągnięcie zdolności produkcyjnej

brak specjalnych wymagań

Przeglądy wyposażenia

5.6. Wyposażenie

wymagane udokumentowane plany
i zapisy
Opis sprzętu

zapisy są zalecane

wymagany wykaz

brak specjalnych wymagań
brak specjalnych wymagań

5.6. Wyposażenie

wymagane
Planowanie produkcji

wymagane udokumentowane
plany i zapisy

udokumentowane plany
i zapisy są zalecane

Instrukcje technologiczne spawania
Kwalifikowanie technologii
spawania
Badanie partii materiałów
dodatkowych
Magazynowanie
i obsługa materiałów
dodatkowych do spawania
Magazynowanie materiałów
podstawowych

jeśli wymagane

brak specjalnych wymagań

wymagane

5.3. Doświadczenie praktyczne

wymagane

1.1 3.4. Dostawca procesu spawania (EN 14730-1)
brak specjalnych wymagań

1.1 3.4. Dostawca procesu spawania (EN 14730-1)

wymagana procedura zgodnie z zaleceniami dostawcy

zgodnie z zaleceniami dostawcy

1.1 3.4. Dostawca procesu spawania (EN 14730-1)

wymagana ochrona przed wpływami środowiska; oznaczenie powinno być
zachowane podczas magazynowania

brak specjalnych wymagań

1.2 3.5. Dostawca procesu spawania (EN 14730-1)

potwierdzone, że wymagania zgodne z normą wyrobu lub specyfikacją
są spełnione
Obróbka cieplna
po spawaniu

Kontrola i badania przed,
podczas i po spawaniu
Niezgodności i działania korygujące
Wzorcowanie lub walidowanie
sprzętu do pomiarów, kontroli
i badania

brak specjalnych wymagań

procedura, zapisy
i identyfikowalność zapisu
dotyczące wyrobu są wymagane

procedury i zapisy są
wymagane

wymagane

jeśli wymagań

pomiary kontrolne powinny być stosowane procedury naprawy i/lub poprawki są wymagane
brak specjalnych
wymagań

wymagane

Identyfikacja podczas procesu

jeśli wymagane

brak specjalnych
wymagań

Identyfikowalność

jeśli wymagane

brak specjalnych
wymagań

Zapisy jakości

jeśli wymagane

6.3. Kontrola złącza
6.4. Wymagania dotyczące kontroli
5.9. Kontrola złączy 5.10. Identyfikowalność,
( 3 ustęp)
6.4.3.1. Zasada ogólna

5.10. Identyfikowalność
cała norma
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Tablica II. (za Tablicą 10 (Inne procesy spawalnicze) w pkcie 2.3 w ISO 3834-5)
Subprocesy spawania
w przypadku spawania
łukowego

Dokumenty ISO
wymienione w pktach 2.2
i 2.3 ISO 3834-5

Spawacze i operatorzy spawania

ISO 9606-1, ISO 9606-2,
ISO 9606-3, ISO 9606-4,
ISO 9606-5, ISO 14732,
ISO 15618-1, ISO 15618-2

Personel nadzoru spawalniczego

ISO 14731

Równoważne dokumenty
EN ISO

ISO 3834-2:2005
(EN ISO 3834-2)

równoważne dokumenty
PN-EN ISO

ISO 3834-3:2005
(EN ISO 3834-3)

ISO 3834-4:2005
(EN ISO 3834-4)

rozdział/ punkt w odpowiedniej części EN ISO 3834

(EN287-1), EN ISO 9606-2, EN ISO
9606-3, EN ISO 9606-4, EN ISO 9606-5,
(EN 1418), ISO 15618-1, ISO 15618-2
(PN-EN287-1), PN-EN ISO
9606-2, PN-EN ISO 9606-3, PN-EN
ISO 9606-4, PN-EN ISO 9606-5, (EN
1418), ISO 15618-1, ISO 15618-2

7.2

7.2

7.2

7.3

7.3

żaden

8.2

8.2

8.2

10.2

10.2

żaden

10.3

10.3

żaden

13

13

żaden

14.3

14.3

żaden

14.4

14.4

żaden

16

16

żaden

EN ISO 14731
PN-EN ISO 14731
Brak norm PN-EN ISO
(EN 473)

Personel badań nieniszczących

ISO 9712

Instrukcje technologiczne spawania

ISO 15609-1

EN ISO 15609-1
PN EN ISO 15609-1

Kwalifikowanie
technologii spawania

ISO 15607, ISO 15610,
ISO15611, ISO 15612,
ISO15613,ISO15614-1....10

EN ISO 15607, EN ISO 15610, EN ISO1561, EN
ISO 15612, EN ISO15613, EN ISO15614-1....10
PN-EN ISO 15607, PN-EN ISO 15610,
PN-EN ISO1561, PN-EN ISO 15612, PNEN ISO 15613, PN-EN ISO 15614-1....10
CR ISO/TR 17663

Obróbka cieplna po spawaniu

ISO/TR 17663
Brak norm PN-EN ISO

Kontrola i badania podczas
spawania

Brak norm EN ISO
(EN 1011-2&3)

ISO 13916,
ISO/TR 17671-2, ISO/TR 17844

Brak norm PN-EN ISO

Kontrola i badania po spawaniu

IS0 17635, IS0 17636,
IS0 17637, IS0 17638,
IS0 17639, ISO17640

IS0 17635 (EN 12062), IS017636 (EN1435),
IS0 17637 (EN970), ISO 17638 (EN 1290), IS0
17639 (EN 1321), ISO 17640 (EN 1714)
Brak norm PN-EN ISO

Kalibrowanie lub walidowanie
sprzętu do pomiarów, kontroli
i badania

EN ISO 17662
ISO 17662
PN-EN ISO 17662

Tablica III. (za Tablicą 10 (Inne procesy spawalnicze) w pkcie 2.3 w EN ISO 3834-5)
Proces spawania

Dokument ISO

ISO 3834-2:2005
(EN ISO 3834-2)
podrozdział

ISO 3834-3:2005
(EN ISO 3834-3)
podrozdział

ISO 3834-4:2005
(EN ISO 3834-4)
podrozdział

ISO 14555

wszystkie, jeśli dotyczą

wszystkie, jeśli dotyczą

wszystkie, jeśli dotyczą

Aktualnie brak dokumentów ISO

------

------

------

Zgrzewanie kołków

Spawanie aluminotermiczne /
Spawanie termitowe
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− dokumenty typu A, dla których wymagania jakościowe podane są w różnych dokumentach (dla przypadku spawania łukowego zestawione w tablicy I w
EN ISO 3834, uzupełnione o dokumenty równoważne EN ISO, o ile istnieją oraz
wprowadzone do zbioru Polskich Norm PN-EN ISO),
Zestawienie dokumentów ISO wymienionych w pkcie 2.2 i tablicach od I do IX
w pkcie 2.3 EN ISO 3834-5, równoważne dokumenty EN ISO (PN-EN ISO) oraz pkty
w normach EN ISO 3834-2,-3 i 5, którym odpowiadają odpowiednie postanowienia
dotyczące określonego subprocesu spawania łukowego przedstawiono w tablicy II.
− dokumenty typu B , dla których wymagania jakościowe podane są w jednym dokumencie.
Przypadek dokumentów typu B, dotyczy bezpośrednio zastosowań w kolejnictwie i jest przytoczony w tablicy III.
W przypadku wykonawców procesów spawania aluminotermicznego/termitowego stwarza to wrażenie komfortu, wobec stwierdzenia o braku odpowiednich dokumentów ISO w tym zakresie i prowadzić może dalej do konkluzji
braku konieczności udokumentowania równorzędnych warunków technicznych, jeśli stosowane są inne dokumenty niż określone w 2.2 w ISO 3834-5.
O ile w przypadku kwalifikacji spawaczy do spawania termitowego, zatwierdzania wykonawców robót i odbioru złączy spawanych zgodnie z EN 14730-2
jest to stwierdzenie prawdziwe, to w przypadku zatwierdzania (dopuszczania)
procesów spawania zgodnie z EN 14730-1 może okazać się kłopotliwe.
Norma EN 14730-1 przytacza bowiem w powołaniach normatywnych m.in.
normę EN 473, dotyczącą zasad kwalifikowania i certyfikacji personelu badań
nieniszczących, nierównoważną normie ISO 9712, wymienionej w pkcie 2.2 EN
ISO 3839-5, co będzie stanowić jeden z zasadniczych problemów uzyskania zgodności, jak i jego udokumentowania przez wytwórcę (dostawcę procesu), podmiot
dostarczający zatwierdzony proces spawania termitowego zgodnie z określoną
normą (tj. EN 14730-1) i który jest zatwierdzany przez władzę kolejową .
Jednym z wymagań EN 14730-1 określonych w załączniku normatywnym
H, jest wdrożenie procedury przeprowadzenia kontroli ultradźwiękowej złączy termitowych próbek pobranych szyn. Personel stosujący taką procedurę
powinien być kwalifikowany zgodnie z EN 473 6), która określa zasady takiej
kwalifikacji. Dodatkowo wymaganiem określonym EN 14730-1 jest, aby wyposażenie do badania ultradźwiękowego posiadało zatwierdzenie dokonane
przez władzę kolejową.
Analiza tylko tych dwóch wymagań określonych w EN 14730-1 stawia zasadnicze dla celu stosowania wymienionego dokumentu pytanie o rozwiązania systemowe praktyki stosowanej w sektorze utrzymania ruchu kolei i odpowiednich
organów/władz kolejowych w Polsce. Problem powiększa się o kolejne wymagania
określone w EN 14730-2 w zakresie np. spełnienia wymagania jej pktu 4.1:
Dostawca procesu powinien zapewnić instrukcję procesu, określić czas szkolenia
oraz liczbę złączy do wykonania.

Analiza wymienionych wymagań w konfrontacji z stosowanymi w wielu krajach
Unii Europejskiej dobrymi praktykami wytwarzania w sektorze utrzymania ruchu kolei
( ang. railway production practice) dotyczących m.in. kwalifikacji i zatwierdzania badań, kwalifikacji spawaczy potwierdza, że wymagania zawarte w dokumentach normalizacyjnych stanowią bezpośrednie ich przeniesienie, np. w zakresie zatwierdzania
systemów badań ultradźwiękowych, które być zatwierdzone przez niezależną jednostkę na zgodność z odpowiednimi dokumentami normalizacyjnymi w tym zakresie
(tj. EN 126687)).
6)

EN 473−2000/A1:2005 Non-destructive testing – Qualifications and certification NDT
personel. General principles (PN-EN 473:2002 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja
personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne).
7)
EN 12668-1 Non-destructive testing − Characterization and verification of ultrasonic
examination equipment - Part 1: Instruments (PN-EN 12668-1 Badania nieniszczące –
Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej – Część 1: Aparatura); Norma
składa się z trzech części z których 2. dotyczy głowic a 3. aparatury kompletnej.

Kwalifikowanie personelu wykonującego
i nadzoru zgodnie z EN 14730-2
Norma EN 14730-2 została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 256 „Railway applications”. Wymieniony dokument powinien uzyskać status normy krajowej,
przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do lutego 2007
roku, a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do
lutego 2007 roku (W Polsce dokument został opublikowany jako PN-EN 147302:2006(U) – porównać przypis 3)).
Celem tego dokumentu jest zapewnienie niezawodnych systemów wykonywania
złączy termitowych torów w zakresie:
− kwalifikowania spawaczy termitowych;
− zatwierdzania firm wykonujących spawanie termitowe;
− akceptacji złączy termitowych.
Norma podaje „wymagania alternatywne”, które umożliwiają władzom kolejowym wybór stanowiska, które będzie chronić określone zasady dotyczązce być uważane za „prawa suwerenne”. EN 14730-2 określa zasady dotyczące:
− systemu szkolenia, egzaminowania i utrzymywania umiejętności spawaczy procesów
spawania termitowego zgodnych z wymaganiami EN 14730-1..., która wymaga, aby system
szkolenia i sprawdzania spawaczy złączy termitowych (wykonywanych na szynach typu
Vignole o masie 46 kg/mi wyższej zgodnie z EN 13674-1) był zatwierdzany przez odnośne
władze kolejowe (rozdz. 4 Kwalifikowanie spawaczy termitowych w EN 14730-2);
− systemów i wymagań dla zatwierdzania wykonawców spawania termitowego, którzy stosują procesy spawania termitowego zgodne z wymaganiami EN 14730-1... oraz zatrudniają spawaczy posiadających ważne Pozwolenie na Spawanie (rozdz. 5 Kwalifikowanie
spawaczy termitowych w EN 14730-2);
− wymagów dotyczących akceptacji złączy termitowych, co oznacza wymagania
dotyczące kontrolerów kompetencji kontroli złączy termitowych i ich zatwierdzenia przez
odpowiednią władzę kolejową oraz obejmuje końcową kontrolę złączy termitowych w celu
akceptacji w torze (rozdz. 6 Akceptacja złączy termitowych w EN 14730-2).
EN 14730-2 określa podstawowe dla celu stosowania terminy i definicje:
władza kolejowa − organ regulacyjny kolei lub właściciel infrastruktury, lub
przedstawiciel z wyznaczoną odpowiedzialnością za infrastrukturę kolejową (pkt
3.1);
spawacz termitowy − osoba przeszkolona i kwalifikowana do połączeń szyn w
procesie spawania termitowego (pkt 3.2);
wykonawca spawania i podwykonawca spawania − firma zaakceptowana
zgodnie z wymaganiami władzy kolejowej do wykonywania wytwarzania złączy termitowych na określonej infrastrukturze (pkt 3.3);
dostawca procesu − firma, która dostarcza zatwierdzony proces spawania termitowego akceptowany zgodnie z EN 14730-1 i który jest zatwierdzony przez władze
kolejowe w celu dostawy materiałów dodatkowych, i wyposażenia dla wykonania
złączy termitowych (pkt 3.4);
instrukcja spawania − instrukcja powołana i opisana w EN 147301-1, opracowana przez dostawcę procesu, identyfikująca wszystkie stosowane materiały dodatkowe, i wyposażenie oraz metodę wykonywania, która jest przestrzegana we wszystkich krokach spawania. Instrukcja określa parametry krytyczne procesu spawania ich
bezpieczne tolerancje (pkt 3.6);
ośrodek szkoleniowy − ośrodek szkoleniowy spawaczy lub ośrodek zatwierdzony
przez władze kolejowe (pkt 3.7).

Szkolenie, egzaminowanie i Świadectwo
Spawania Termitowego Szyn
Szkolenie wstępne i egzaminowanie spawacza termitowego powinno być odbywać się w ośrodku szkoleniowym i być przeprowadzane zgodnie z instrukcją procesu,
czasem szkolenia oraz liczbą złączy do wykonania, które powinien zapewnić, i określić
dostawca procesu. Dodatkowo do procesów spawania szkolenia wstępnego powinno
obejmować jako minimum dodatkowe zagadnienia podstawowe związane z:
− bezpieczeństwem dotyczącym określonego procesu;
− przyczynami i skutkami działania niezgodnego z procesami;
− identyfikacją szyn;
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− podstawową obróbką (złącza);
− kontrolą wizualną złączy spawanych.
Szkolenie wstępne powinno zakończyć się egzaminem teoretycznym i praktycznym lub egzaminem tak zorganizowanym, aby mogło ono potwierdzić
zdolność szkolonej osoby do wykonania spawania termitowego szyn, zgodnie
z wymaganiami dostawcy procesu spawania. Wynikiem pozytywnego ukończenia
szkolenia i egzaminu jest wydane przez ośrodek szkoleniowy spawaczowi Świadectwo Spawania Termitowego Szyn, które stanowi warunek wstępny ubiegania
się o Zezwolenia na Spawanie. Świadectwa Spawania Termitowego Szyn pozostaje własnością spawacza.
Zezwolenie na Spawanie pozostaje własnością władz kolejowych, a jego ważność nie powinna przekraczać 5 lat. Władza kolejowa powinna określić wszystkie
odpowiednie warunki dotyczące tematyki szkolenia, egzaminowania, ponownego
szkolenia i ponownego egzaminowania oraz ważności i odnowienia tego dokumentu, jak również zakresu wymaganych umiejętności spawaczy. Za zapewnienie takich
warunków zgodnie z wymaganiami dla uzyskania Zezwolenia na Spawanie pracodawca, który dodatkowo jest obowiązany utrzymywać bieżące zapisy. Zezwolenie na
Spawanie powinno zawierać jednoznaczną identyfikację odpowiadającą konkretnemu spawaczowi oraz pracodawcy i jako minimum odpowiednie informacje dotyczące m.in.: daty jego wydania/daty upływu ważności, kategorię linii, nazwy dostawcy
procesu, określenie procesu i metodę(y) cięcia oraz nazwę władzy kolejowej.
W każdym przypadku zmiany pracy zatrudnienia na innego wykonawcę spawania lub pracodawcę, władza kolejowa powinna wydać na żądanie nowe Zezwolenie
na Spawanie po uzyskaniu odpowiedniego świadectwa kwalifikacji od nowego wykonawcy spawania lub pracodawcy.
Władza kolejowa może cofnąć Pozwolenie na Spawanie na podstawie dowodów niedostatecznego wykonywania prac przez spawacza i zwraca się do pracodawcy o jego zwrot, a także po zaakceptowaniu udokumentowanego potwierdzenia np. zakończenia pracy u danego pracodawcy, który powinien je zwrócić do
władzy kolejowej.
Wykonawca spawania termitowego lub jego podwykonawca powinien prowadzić zapisy dotyczące spawaczy, które stanowić powinny część systemu zarządzania
jakością, i które powinny obejmować jako minimum:
− dane dotyczące szkolenia spawacza i jego kompetencji;
− zapisy wykonanych złączy;
− ilości złączy wykonanych w danym okresie, liczbę odrzuconych złączy oraz
uszkodzonych w ich eksploatacji.

Zatwierdzanie wykonawców spawania termitowego
Władza kolejowa jest odpowiedzialna za określenie wymagań dotyczących
kwalifikowania wykonawców spawania termitowego i wydanie dokumentu poświadczającego dla wykonawcy spełniającego odpowiednie wymagania, po uzyskaniu obiektywnych i udokumentowanych m.in. dowodów:
− prowadzenia systemu zarządzania jakością odnoszącego się do wymagań
EN 14730 -2; w celu zapewnienia, że wykonywanie złączy termitowych pozostaje
zgodne z określonymi wymaganiami;
− zapewnienia, że wykonawcy spawania termitowego posiadają niezbędną
praktykę do typu podejmowanych prac;
− zatrudniania spawaczy termitowych posiadających ważne Zezwolenie na Spawanie;
− utrzymywania systemu, który zapewnienia kompetencji personelu spawającego termitowo przez odpowiednie szkolenie i następującą po tym ocenę;
− posiadania wyposażenia zgodnego z instrukcją dostawy procesu, którego
kontrola i sprawdzenie wyposażenia powinna być zgodna z wymaganiami określonymi przez dostawcę procesu i wyposażenia oraz odpowiednią władze kolejową;
− system zakupów materiałów dodatkowych, zarządzania i kontroli zgodnego
ze specyfikacją dostawcy procesu;
− utrzymywania systemu zarządzania i nadzoru spawania termitowego, który
jest zgodny z przepisami władz kolejowych;
− utrzymywania systemu kontroli złączy zgodny z wymaganiami władzy kole-
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jowej oraz systemu ich identyfikowalności obejmującego każde wykonane złącze, na
który powinien składać się system zapisów dziennych wykonanych złączy;
− przeprowadzonych audytów wykonawcy przeprowadzonych na jej (tj. władzy
kolejowej) żądanie.
Dokumentacja i zapisy dotyczące identyfikowalności wymienione w pktach
1–8 (odpowiednio w pktach 5.2 – 5.11 w EN 14730 2 ), powinny być dostępne
na żądanie władzy kolejowej, a wszystkie złącza wykonane zgodnie z EN 14730 2
powinny być kontrolowane i dokumentowane. W tablicy II zestawiono wymagania
wymienione w pktach 1−8 (pkty 5.2 – 5.11 w EN 14730-2), w kontekście uzyskania
zgodności systemów zarządzania jakością dla procesów spawania zgodnie z EN ISO
3834, dla odpowiednich elementów procesu spawania – kwalifikowania spawaczy
termitowych, zatwierdzania wykonawców oraz akceptacji złączy spawanych

Kwalifikowanie kontrolera złączy
Osoby wykonujące końcową kontrolę złączy, zwani w EN 14730 2 „Kontrolerami
złączy”, powinni ukończyć i zdać zatwierdzony przez władzę kolejową kurs kontroli
złączy termitowych. Kontrolerzy Złączy powinni być zatwierdzeni przez odpowiednią
władzę kolejową i działać w imieniu takich władz.

Warunki przeprowadzania kontroli
EN 14730-2 określa dodatkowo warunki przeprowadzenia kontroli oraz wymagania dotyczące pomiarów geometrii w zakresie prostoliniowości (poziomej i pionowej) i nadlewów złącza termitowego oraz kryteria ich akceptacji.
Norma wymaga dokumentowania zapisów akceptacji w zakresie identyfikowalności, Raportów Kontroli Złącza oraz wyników innych badań nieniszczących
wykonanych zgodnie z wymaganiami władzy kolejowej, jeśli takie wymagania są
wymagane i mają zastosowanie.

Analiza dotycząca praktycznego stosowania EN 14730-2
Z analizy wymagań EN 14730-2 wynika kilka wniosków praktycznych, które
muszą być spełnione przez różne podmioty (organizacje/instytucje) zaangażowane w zapewnienie systemów niezawodnego wykonywania złączy szyn (torów
kolejowych). Norma EN 14730-2 porządkuje wiele zagadnień, m.in. szczególnie
w określeniu odpowiedzialności władzy kolejowej, wykonawców spawania (oraz
ich podwykonawców) oraz dostawcy procesu spawania określa też, wymagania dla
wymienionych. Niestety nie określa wzajemnych zależności oraz bardziej szczegółowych praktyk stosowania, pozostawiając w wielu przypadkach niedomówienia,
które mogą prowadzić do określonych konfliktów oraz nieporozumień.
Przeniesienie ustalonych w krajach UE praktyk i wdrożonych do zasad stosowania np. dotyczących szkolenia spawaczy, uznawania organizacji szkolących
spawaczy oraz osób szkolących, dostawców procesu spawania itp. do zasad i
wymagań normy europejskiej EN 14730-1 może stanowić poważny problem jej
adaptacji, i wdrożenia dla celów wzajemnego uznawania zasad kwalifikowania
spawaczy termitowych, zatwierdzanie firm wykonujących spawanie termitowe
oraz akceptacji złączy termitowych.

Europejskie projekty dotyczące harmonizacji
kwalifikowania spawaczy złączy
termitowych szyn
Wybrane wymagania ustalone w EN 14730-2 w zakresie kształcenia, kwalifikacji
i zatwierdzania spawaczy termitowych dróg szynowych, ale niedostatecznie w niej
określone (np. pkt 4.1, 2 ustęp „Dostawca procesu powinien ... określić czas szkolenia oraz liczbę złączy do wykonania (w czasie procesu szkolenia ? egzaminowania?).
Szkolenie powinno być zgodne z instrukcją dostawcy procesu)”, stanowiły podstawę

założeń projektu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci” dotyczącego rozwoju i opracowania zharmonizowanego system w tym względzie.
Projekt rozpoczął się 1 października 2004 roku, a czas jego trwania obliczony
jest na 3 lata. Partnerami projektu jest 9 instytucji z 7 siedmiu krajów UE jak m.in.
Welding Institue (Wlk. Brytania), Schweißtechnische Lehr–und Versuchsanstalt
Hannover (Niemcy), VolkerRail (Holandia), Svetskommissionen (Szwecja), Prva
Zvaracska a.s. (Słowacja). W czasie trwania projektu w ramach prac ekspertów oraz
trakcie kilku seminariów (ostatnie odbyło się w styczniu 2007 roku w Wlk. Brytanii),
opracowano założenia kilku dokumentów dotyczących problematyki wdrożenia do
praktyki stosowania w krajach UE zasad systemu kształcenia, kwalifikacji i certyfikacji/poświadczania kompetencji spawaczy termitowych, zatwierdzania wykonawców
spawania oraz wymagań kwalifikacyjnych, który miałby stanowić próbę ustanowienia odpowiednich systemów uzupełniających i dopełniających wymagań określonych EN 14730-2.
W artykule przedstawiono jeden z takich opracowanych dokumentów dotyczący
minimalnych wymagań wykształcenia, szkolenia, egzaminowania i poświadczania
kompetencji personelu spawającego drogi szynowe8). Dokument podaje dodatkowo
do tych określonych w EN 14730-2, kilka nowych pojęć i definicji związanych z jego stosowaniem w niektórych przypadkach w niezrozumiały dla celu, niezgodnych
z tymi określonymi w EN 17430-1 (przytoczonymi wyżej) lub zmieniających ich formalne znaczenie. Należą do nich min. przedstawione poniżej:
... Jednostka Krajowa – organizacja ... , która zarządza krajowym systemem
kształcenia, szkolenia, kwalifikowania i zatwierdzania spawaczy termitowych,
Krajowy Komitet Specjalistów ds. spawania szyn – komitet odpowiedzialny za wdrożenie systemu wykształcenia, szkolenia, kwalifikowania i certyfikacji ... .
Członkami Komitetu są przedstawiciele krajowej władzy, wykonawców, dostawców
procesu i organizacji szkoleniowych,
... ośrodek szkoleniowy – organizacja szkolenia spawaczy termitowych zatwierdzona przez ... , Jednostkę Krajową,
egzaminator – osoba autoryzowana przez ... Krajową Jednostkę dla przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie wiedzy i/lub umiejętności
spawacza dla uzyskania Świadectwa ... ,
dostawca procesu – firma, która dostarcza procesy spawania termitowego.
wykonawca – firma, która wykonuje i/lub dokonuje napraw dróg szynowych.
Zgodnie z EN 14730-2 wynikiem przeprowadzenia kwalifikacji jest wydanie
Świadectwa Spawania Termitowego Szyn poprzedzonego kształceniem teoretycznym, szkoleniem praktycznym oraz egzaminem kwalifikacyjnym w warunkach
warsztatowych (out-of-track).
Projekt przewiduje, że od posiadaczy Świadectw Spawania wymaga się wykazania
okresu nadzorowanej, udokumentowanej satysfakcjonującej praktyki w celu uzyskania zaświadczenia obejmującego określony proces, w którym spawacz i szkolenie.
W przypadku, gdy posiadacz Świadectwa Spawania pozytywnej oceny uzyskanej
praktyki wydawane jest zaświadczenie, jeśli ocena jest negatywna musi on odbyć
szkolenie praktyczne w warunkach produkcyjnych (in-track).

szkolenia praktycznego jest, aby godziny szkoleń były równomiernie rozłożone
na każdy element (poz. 2.1 – 2.4 w tablicy V), pozostawiając jednak mając
na względzie umiejętności i praktykę kandydata ocenie instruktorów ustalanie
ostatecznego czasu, aby uzyskał on odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne do wykonywania złączy termitowych.

Programy szkolenia – moduły kształcenia
teoretycznego i praktycznego

Egzamin praktyczny

Proponowane programy kursu szkoleniowego obejmują dwa moduły
– kształcenia teoretycznego i praktycznego, które podzielone są na submoduły
obejmujące specyficzne zagadnienia ramowe, uzupełnione są rekomendowane
godziny szkolenia (tablica IV).
Z uwagi na fakt, że część teoretyczna szkolenia obejmuje kształcenie dotyczące różnych wariantów procesu spawania termicznego, planuje się, aby
większa część była poświęcona jednemu wariantowi procesu wybranego przez
szkolonego lub pracodawcę.
W tablicy V, przedstawiono wybrane zagadnienia szczegółowe programu
ramowego szkolenia teoretycznego i praktycznego z podaniem szczególnych
odniesień do „oczekiwanych wyników celu”. Założeniem programu i czasu

Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych
Norma EN 14730-2 zarówno w przypadku egzaminowania spawaczy termitowych ubiegających się o wydanie Świadectwa Spawania Termitowego Szyn,
jak i w przypadku ubiegania się o Zezwolenie na Spawanie nie określa wymagań dotyczących przeprowadzenia egzaminu jak i wymagań wobec egzaminatorów. Omawiany projekt dokonuje próby ustalenia wytycznych systemu takich
kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Egzaminy kwalifikacyjne powinny być w obu przypadkach przeprowadzane przez osoby kompetentne – autoryzowanych egzaminatorów, odpowiedzialnych za wszystkie podane poniżej czynności. Egzaminatorzy
muszą wykazać się bezstronnością w wydaniu decyzji dotyczącej wyników
przeprowadzonego i nadzorowanego egzaminu oraz odpowiedzialnością
za weryfikację zgodności z EN 14730-2 lub dokumentem równoważnym w
szczególności w odniesieniu do:
– odpowiedniości wyposażenia do spawania,
– sprawdzania parametrów,
– zatwierdzania specyfikacji egzaminu praktycznego (PTS),
– dostępności instrukcji technologicznych spawania dla każdego egzaminu,
– zgodności elementów stosowanych jako próbki egzaminacyjne, materiałów dodatkowych oraz przygotowania złączy. Materiały i materiały dodatkowe
muszą być właściwie zidentyfikowane,
– przeprowadzanie egzaminu, włącznie z identyfikacją kandydatów,
– badań wizualnych złączy i zapisywania uzyskanych wyników,
– przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i oceny,
– sporządzania raportu z egzaminu.

Egzamin teoretyczny
Końcowy egzamin teoretyczny powinien być typu test wyboru i obejmować
wszystkie zagadnienia tworzące program szczegółowy (syllabus). Pytania powinny być wybrane przez egzaminatora z zatwierdzonego banku pytań Krajowej
jednostki. Minimalny czas egzaminu powinien wynosić godzinę.
Ocena pozytywna egzaminu teoretycznego wynosi 60%. Nie uzyskanie takiego wyniku wymaga powtarzania egzaminu. Drugi wynik negatywny wymaga
ponownego odbycia modułu szkoleniowego.

Końcowy egzamin praktyczny odbywa się dla określonego procesu spawania teritowego wybranego przez kandydata i/lub pracodawcę zgodnie ze specyfikacją egzaminu praktycznego, która jest specyficzna dla każdego procesu
spawania/dostawy procesu (omawiany dokument prezentuje wzór takiej specyfikacji). Egzamin powinien być zarządzany przez egzaminatora i powinien
odbywać się w miejscu zatwierdzonym przez egzaminatora.
Zalecany minimalny czas egzaminu powinien wynosić 6 godzin, a kandydatowi może towarzyszyć w czasie egzaminu osoba wspomagająca. Nie przewiduje się specjalnych zasad dotyczących powtarzania egzaminu, w przypadku
negatywnego wyniku egzaminu pierwotnego. Jednakże więcej niż jeden błąd
wykazuje konieczność dalszego szkolenia.

8)
“Minimum requirements for the education, training, examination, qualification and
certification of railway track welding personnel … Draft 2006 (RAILSAFE/ GUIDE/PR/SLV/
TB/00227/14).
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Tablica IV. Elementy programu ramowego kursu szkoleniowego (włącznie z egzaminem)
Moduł kursu

1. Kształacenie teoretyczne

Zawartość ramowa modułu kursu szkoleniowego
1.1 Materiały I ich zachowanie podczas spawania
1.1.1. Podstawy metalurgii
1.1.2. Metalurgia spawania i struktura złączy spawanych
1.1.3. Szyny
1.2. Zastosowanie metody spawania termicznego do szyn
1.2.1. Zasady spawania termitowego
1.2.2. Praktyczne stosowanie spawania termitowego (w przypadku więcej niż jednego procesu .....
1.2.3. Procesy cięcia stosowane dla szyn
1.2.4. Szlifowanie wykonanych złączy
1.2.5. Nieciągłości i wady wynikające ze spawania
1.2.6. Zastosowanie spawania łukowego dla napraw i modernizacji szyn
1.2.7. Inne procesy łączenia
1.3. Zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko i wytwarzanie toru
1.3.1. Zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko
1.3.2. Uwarunkowania wykonywania torów z zastosowaniem spawania termitowego
Egzamin teoretyczny
Module 1 łącznie
2.1. Działania przed spawaniem
2.2. Spawanie termitowe
2.3. Działania po spawaniu
2.4. Warianty złączy
Egzamin praktyczny
Module w łącznie
Całkowity czas szkolenia

Tablica V. Program szczegółowy kursu szkoleniowego (za tablicą 4)
1.
1.1

Szkolenie teoretyczne
Materiały i ich właściwości podczas spawania
............................................................................................
1.1.2.
Metalurgia spawania i struktura złączy spawanych
Cele: rozumienie tworzenia różnych struktur metalurgicznych w złączy spawanym termicznie i wpływ znaczących czynników w odniesieniu do szyny stalowej,
Zakres:
− cykl cieplny,
− podgrzewanie,
− współczynnik chłodzenia,
− struktura złącza i metal spoiny, strefa wpływu ciepła (SWC),
− krzepnięcie metalu spoiny,
Oczekiwane wyniki :
1. Zrozumienie wpływu podgrzewania na złącza w szynach,
2. Nazwy podstawowych miejsc tworzących złącze,
3. Identyfikacja wpływu parametrów spawania na cykl cieplny i naprężenia z niego wynikające
1.2.
1.2.1

Zastosowanie metody spawania termicznego do szyn
Zasady spawania termitowego
Cel: rozumienie zasad procesu spawania termitowego

Zakres :
− Zasady spawania termitowego,
− Reakcje chemiczne w procesie termicznego,
− Zastosowanie procesu spawania termicznego w spawaniu szyny,
- Działający dostawcy procesów w Europie i zasady każdego wariantu procesu.
Oczekiwane wyniki:
1. Zrozumienie zasad termitowych reakcji chemicznych,
2. Zrozumienie zasad spawania termicznego szyn,
3. Zrozumienie wariantów głównych dostawców procesu.
2
2.2.

Szkolenie praktyczne
Spawanie termiczne

Cele: Wykonywanie złączy spawanych zgodnie z instrukcjami dostawcy procesu i przepisami władzy kolejowej
Zakres (wybrane zagadnienia):
− Przygotowanie spawania
− podgrzewanie (wyłącznie w przypadku długotrwałych form ),
− wybór form,
− wybór zamknięć form,
− nastawianie, ochrona i uszczelnianie form,
− przygotowywanie tygli spawalniczych (stosowanie pojedynczych form),
− wykonanie spawania,
− podgrzewanie końców szyn,
− nastawianie tygli i zajarzenie partii termitu,
− monitorowanie reakcji termicznej i proces odlewania,
Oczekiwane wyniki:
1. Kompetentne i pełne wykonywanie złączy termitowych szyn, z zastosowaniem różnego typu form (standartowych i elementowych/częściowych),
2. Dobra praktyka wykonywania złączy,
3. Korygowanie stosowania instrukcji dostawców procesu.
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Zalecane godziny szkolenia
8
2
1
5
23
2
11
7
2
1
0
0
8
7
1
1
40
74
6
80
120

Podsumowanie
• Wprowadzenie do zbioru Polskich Norm nowych norm z zakresu zastosowania
w sektorze kolejowym, dotyczących uznawania, procesów spawania termitowego
szyn (EN 14730-1), kwalifikowania spawaczy termitowych, zatwierdzania wykonawców i akceptacji spawanych złączy termitowych (EN 14730-2) oraz nowelizacja, a właściwie zastąpienie stosowanych obecnie norm z dziedziny systemów
zapewnienia jakości w spawaniu (EN729 na EN ISO3834), będzie bardzo dużym
wyzwaniem dla wszystkich zainteresowanych stron – dostawców procesu,
ośrodków szkoleniowych i władz kolejowych.
• Wobec wielu niedomówień w normie EN 14730-2 bardzo wymagana jest wiedza
dotycząca zasad kształcenia i kwalifikowania oraz zatwierdzania zarówno personelu wykonującego, jak i nadzoru w innych krajach europejskich. Bowiem tylko
pobieżna ich analiza wskazuje na przenoszenie stosowanych praktyk do treści nor-

my europejskiej. Istniejący system szkolenia, egzaminowania i zatwierdzania personelu powinien być poddany ocenie oraz wnikliwej walidacji dla potwierdzenia
jej zarówno z wymaganiami wymienionych norm oraz analizie z tymi stosowanymi w krajach Unii Europejskiej. Niepokojącym faktem jest zasada tworzenia omawianego w niniejszym opracowaniu projektu „Leonardo da Vinci” i narzucanie
określonych rozwiązań bez udziału szerszego gremium przedstawicieli wszystkich
krajów UE. Inne problemy związane z wdrażaniem wymienionych norm mogą dotyczyć wymagań i potrzeb władz kolejowych, i ich właściwej realizacji.
• Istniejący w Polsce system wydaje się w wielu elementach niekompatybilny i
tym samym wymaga działań dostosowawczych. Opracowanie wymienionych
norm i opublikowanie w polskiej wersji językowej nie rozwiąże problemu, bowiem
normy te wprowadzają praktyki z krajów, w których istnieją zaawansowane systemy kwalifikowania personelu, kształcenia instruktorów oraz zatwierdzania
wykonawców i potwierdzania ich systemów jakości na zgodność z odpowiednimi
norami lub specyfikacjami.

Zakład Spawalnictwa, Politechnika Szczecińska
Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP
zapraszają do udziału w
49 Krajowej Konferencji Spawalniczej
„Nowe Materiały i Technologie w Spajaniu”

Szczecin, 04 – 07 września 2007
CEL KONFERENCJI
Prezentacja postępów w obszarze nowych materiałów, nowych technologii i organizacji spajania,
analiza możliwości zastosowań nowych materiałów i technologii spajania w przemyśle okrętowym i
maszynowym, wymiana poglądów nt. kierunków dalszych badań w tym obszarze.
TEMATYKA KONFERENCJI
Nowe techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych, metalurgia, metaloznawstwo i modelowanie
procesów spajania, metody badań struktury i właściwości złączy, charakterystyki urządzeń, sprzętu i
materiałów, automatyzacja i robotyzacja procesów spajania, klejenie stopów metali i spawanie
tworzyw polimerowych, szkolenia, przepisy i normalizacja
MIEJSCE KONFERENCJI
Hotel Campanile Szczecin i Politechnika Szczecińska
KOMITET ORGANIZACYJNY
Jerzy Nowacki – przewodniczący, Zbigniew Szefner – sekretarz, Wojciech Gendek, Michał Kawiak,
Ryszard Pakos, Adam Sajek, Marek Saperski
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
VI Szczecińskie Seminarium Spawalnicze, wystawy i pokazy, spotkania towarzyskie, wycieczki
SEKRETARIAT KONFERENCJI
dr inż. Zbigniew Szefner, Politechnika Szczecińska, Instytut Inżynierii Materiałowej,
Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, tel. 091-449-42-41;
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
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Tomasz Węgrzyn

Pierwiastki stopowe w stopiwie
stalowych elektrod zasadowych
Alloying elements in weld deposit of steel low-hydrogen electrodes
Streszczenie
Bezpieczeństwo stalowych konstrukcji zależy od wielu ważnych czynników,
takich jak rodzaj stali, sposób wykonywania połączeń spawanych, warunki
eksploatacyjne, temperatura [1, 2, 3, 4]. Dla zapewnienia prawidłowych
własności eksploatacyjnych konstrukcji niezwykle ważny jest prawidłowy
dobór stali i odpowiedniej metody spawania [4, 5, 6, 7, 8]. Dla najbardziej
odpowiedzialnych konstrukcji stalowych ważny jest prawidłowy dobór składu
chemicznego zarówno stali jak i spawanych złączy. W spawanych konstrukcjach
stalowych dodawany jest często do stali mangan, nikiel i molibden,
ograniczany jest natomiast chrom i wanad, a zawartość węgla w stali często
nie przekracza 0,1% [7, 8]. Te same pierwiastki, które w stalach specjalnych
mogą być składnikami podstawowymi, w stalach o zwiększonej wytrzymałości
mogą być szkodliwe (jak omawiany chrom i wanad). Udowodniły to badania
przeprowadzone nawet prostymi metodami spawania jak spawanie elektrodami
otulonymi, zastosowanie najnowszych metod spawania to potwierdza.
W prezentowanym artykule analizowany jest wpływ najważniejszych
pierwiastków stopowych takich jak Mn, Ni, Mo, Cr, V na własności i strukturę
stalowego stopiwa. Za kryterium oceny własności plastycznych stopiwa
przyjęto próbę udarności. Analizowano strukturę stopiwa, głównie zawartość
drobnoziarnistego ferrytu (acicular ferrite) i zawartość tzw. faz MAC (martenzyt,
austenit szczątkowy, węgliki).

Wprowadzenie i cel badań
Badanie wpływu pierwiastków stopowych na własności spawanych konstrukcji stalowych ma swoją długą historię związaną z rozwojem budownictwa, wiedzy na temat
nowoczesnych konstrukcji i spawalnictwa. Już na pierwsze odpowiedzialne konstrukcje
proponowano stale o coraz lepszych własnościach wytrzymałościowych i równocześnie
możliwie tanich. Powstawały coraz to nowe gatunki stali, o coraz lepszych własnościach
wytrzymałościowych, natomiast trudności ze spawaniem tych gatunków stali sprawiały,
że nie były z powodzeniem zastosowane na konstrukcje spawane zamiast jak poprzednio
nitowanych. Liczne katastrofy i awarie konstrukcyjne przyczyniły się do poglądu, że winą
należy obarczyć zarówno stalowników jak i spawalników. Jedni i drudzy zaczęli przywiązywać coraz większą wagę do składu chemicznego stali i spoin. Zwracano coraz większą
uwagę na własności plastyczne stali i połączeń spawanych.
Obecnie oczywisty jest pogląd, że bardzo ważny jest prawidłowy dobór odpowiednich
gatunków stali, materiałów spawalniczych i metod spawania. Pomimo to dalej zdarzają się
katastrofy i poważne awarie konstrukcyjne. Dla ich uniknięcia należy ograniczać dodatki stopowe pogarszające własności eksploatacyjne spawanych połączeń i równocześnie wprowadzać pierwiastki poprawiające własności plastyczne zwłaszcza w ujemnych temperaturach.

Część doświadczalna
Węgiel, mangan, krzem, nikiel, molibden, chrom, wanad są uważane za najważniejsze pierwiastki oddziaływujące na własności plastyczne spawanych połączeń, zwłaszcza
w ujemnych temperaturach. Jakkolwiek różny jest wpływ tych pierwiastków na własności
Dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn − Politechnika Śląska.
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Abstract
Steel construction safety depends on a number of crucial factors such as type
of steel, method of executing welded joints, service conditions, temperature [1,
2, 3, 4]. Proper selection of steel and adequate welding process is extremely
important to guarantee correct operating properties of a construction. [4, 5, 6,
7, 8]. In the case of the most critical steel constructions it is essential to properly
select chemical composition of both steel and welded joints. Manganese, nickel
and molybdenum are used as additions in steel for welded steel constructions,
however, chromium and vanadium contents are limited in it, and carbon content
in steel frequently does not exceed 0,1% [7, 8]. The elements which can be
prime constituents of special-purpose steels can be detrimental in the case
of higher-strength steels (like chromium and vanadium mentioned-above). That
was even proven by the studies carried out by simple welding processes such
as shielded-electrode welding; application of the latest methods of welding
confirms the above.
Analysis of the influence of the most important alloying elements such
as Mn, Ni, Mo, Cr, V upon the steel weld deposit properties and structure was
made in the presented article. Impact test was assumed as a criterion to evaluate
plastic properties of the weld deposit. The weld deposit structure was analysed,
the fine-grained ferrite content (acicular ferrite) and the content of so-called MAC
phases (martensite, retained austenite, carbides) in particular.

plastyczne spoin i eksploatacyjne spawanych połączeń. Wpływ różnej zawartości manganu, niklu, molibdenu, chromu i wanadu na własności i strukturę stalowego stopiwa
został szczegółowo przeanalizowany. Wykonano doświadczalne zasadowe stalowe elektrody niskostopowe. Stopiwo o zmiennej zawartości manganu, niklu, molibdenu, chromu,
wanadu i azotu wykonano elektrodami zawierającymi w otulinach proszki manganu,
żelazomanganu, żelazoniklu, żelazochromu, żelazomolibdenu i naazotowanego żelazomanganu. Do wykonania elektrod zastosowano druty elektrodowe o zawartości azotu
w granicach 80 ppm. Skład mineralny otulin zasadowych elektrod oparty był na układzie
CaO-MgO-CaF2. Podstawowymi składnikami otulin zasadowych: były kreda, wapień
i magnezyt (CaCO3 i MgCO3) do 45%, fluoryt (CaF2) do 20%, żelazomangan naazotowany
do 16%, aluminium i żelazotytan do 4%, żelazonikiel do 4%, żelazochrom do 2%, żelazowanad do 1,5%, żelazomolibden do 3% i proszek żelaza do 25%. Do spawania stosowano
elektrody o średnicy 4 mm i grubości otuliny 1,2 mm, wskaźnik otulenia 1,6. Spawano
prądem stałym o natężeniu ok. 180 A, załączając elektrody do bieguna dodatniego. Stopiwo wykonano i badano zgodnie z polską normą PN-64/N-69708.
Tablica I. Skład chemiczny typowego stopiwa
Składnik

Zawartość

C

0,06 ÷ 0,08 %

P

0,19 ÷ 0,23 %

Al

około 0,07 %

O

około 350 ppm

N

około 80 ppm

Si

0,30 ÷ 0,40 %

S

0,20 ÷ 0,23 %

Ti

około 0,01 %

Mn

0,8 %

Ze stopiwa wykonano próbki do badań strukturalnych i próbki udarnościowe.
Przeprowadzano po 5 pomiarów udarności dla każdego stopiwa, głównie w temperaturach: + 20ºC i − 40ºC. Bez dodatkowego wprowadzania żelazostopów do otulin
elektrod skład chemiczny typowego stopiwa przedstawiono w tablicy I.
Pierwszym z badanych pierwiastków stopowych był mangan. Zależność
pomiędzy udarnością stopiwa wyjściowego o najmniejszej zawartości manganu
(0,8% Mn) oraz podwyższonej zawartości (1,6% Mn i 2,4% Mn) manganu,
w temperaturach + 20ºC i − 40ºC, przedstawiono na rysunku 1. Zależność pomiędzy strukturą metalograficzna stopiwa o zróżnicowanej zawartości manganu
przedstawiono na rysunku 2.
Podstawową strukturą był drobnoziarnisty ferryt AF (acicular ferrite) i jego
zawartość w stopiwie wynosiła około 50%. Tzw. fazy MAC (martenzyt + bainit, austenit szczątkowy, fazy węglikowe) występowały poniżej 7%. Jednak
ta zawartość faz MAC i stosunkowo niska zawartość ferrytu AF przekłada się na
niską udarność stopiwa w ujemnych temperaturach. Zawartość pozostałych pierwiastków stopowych w stopiwie zasadowych elektrod zmieniała się w sposób
przedstawiony w tablicy II.
Tablica II. Zmiany zawartości pierwiastków stopowych
Składnik

Zawartość

Ni

1÷3%

Mo

0,2 ÷ 0,6 %

Cr

0,2 ÷ 0,6 %

V

0,05 ÷ 0,15 %

Zależność pomiędzy zawartością wanadu w stopiwie a jego strukturą metalograficzną i własnościami plastycznymi stopiwa przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
Podobnie jak w poprzednio badanym stopiwie podstawową strukturą
był drobnoziarnisty ferryt AF, jednak jego zawartość w stopiwie wyraźniej
zależy od zawartości wanadu niż manganu i zmienia się od 60% (dla stopiwa zawierającego 0,05% V) do 40% (dla stopiwa zawierającego 0,15% V).
Fazy MAC występowały w dużej ilości, od 10% (dla stopiwa zawierającego
0,05%V) do 20% (dla stopiwa zawierającego 0,15% V). Wysoka zawartość
faz MAC i stosunkowo niska zawartość ferrytu AF ma zasadniczy wpływ
na niską udarność stopiwa w ujemnych temperaturach. Wpływ zawartości

chromu w stopiwie zasadowych elektrod na własności plastyczne stopiwa i jego
strukturę przedstawiono na rysunkach 5 i 6.
Tak jak w poprzednio badanym stopiwie wanadowym podstawową strukturą był drobnoziarnisty ferryt AF i podobnie jego zawartość w stopiwie silnie
zależy od zawartości chromu i zmienia się od 60% (dla stopiwa zawierającego
0,2% Cr) do 45% (dla stopiwa zawierającego 0,6% Cr). Fazy MAC występowały także w dużej ilości, od 8% (dla stopiwa zawierającego 0,2% Cr) do 17%
(dla stopiwa zawierającego 0,6% Cr). Wysoka zawartość faz MAC i stosunkowo
niska zawartość ferrytu AF ma zasadniczy wpływ na niską udarność stopiwa
w ujemnych temperaturach. Wpływ zawartości niklu w stopiwie zasadowych
elektrod na własności plastyczne stopiwa i jego strukturę przedstawiono na
rysunkach 7 i 8.
W stopiwie niklowym podstawową strukturą był drobnoziarnisty ferryt
AF, jego zawartość w stopiwie była bardzo wysoka i dochodziła do 70% (dla
stopiwa zawierającego 2% Ni). Fazy MAC występowały w ograniczonej ilości, poniżej 3%. Niska zawartość faz MAC i wysoka zawartość ferrytu AF ma
korzystny wpływ na wysoką udarność stopiwa w ujemnych temperaturach.
Wpływ zawartości molibdenu w stopiwie zasadowych elektrod na własności
plastyczne stopiwa i jego strukturę przedstawiono na rysunkach 9 i 10.
W stopiwie molibdenowym podstawową strukturą był drobnoziarnisty
ferryt AF, jego zawartość w stopiwie była wysoka i dochodziła do 64% (dla
stopiwa zawierającego 0,4% Mo). Podobnie jak w stopiwie niklowym fazy
MAC występowały w ograniczonej ilości, poniżej 3%. Niska zawartość faz MAC
i wysoka zawartość ferrytu AF ma korzystny wpływ na wysoką udarność stopiwa w ujemnych temperaturach. Struktury metalograficzne badanych stopiw
różniły się głównie zawartością ferrytu AF i faz MAC. Najkorzystniejszą strukturę o najwyższej zawartości ferrytu AF i równocześnie najniższej zawartości faz
MAC posiadało stopiwo zawierające nikiel, pokazano ją na rysunku 11.
Pomimo utwardzenia roztworowego stopiwa, wpływ niklu i molibdenu na
zwiększenie odporności stopiwa na kruche pękanie (rozdzielcze) w ujemnych
temperaturach jest bardzo duży. Korzystna struktura metalograficzna sprawia,
że stopiwa z niklem i molibdenem posiadają dobrą udarność nawet w temperaturze − 40ºC. Przełomu próbki udarnościowej ze stopiwa zawierającego 2%
Ni złamanej w temperaturze zarówno w temperaturze + 20ºC jak i − 40ºC
ma charakter ciągliwy.

Rys. 1. Udarność stopiwa o zmiennej zawartości manganu

Rys. 3. Udarność stopiwa o zmiennej zawartości wanadu

Rys. 2. Zależność pomiędzy zawartością manganu w stopiwie a zawartością ferrytu AF i faz MAC

Rys. 4. Zależność pomiędzy zawartością wanadu w stopiwie a zawartością ferrytu AF i faz MAC
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Rys. 5. Udarność stopiwa o zmiennej zawartości chromu

Rys. 9. Udarność stopiwa o zmiennej zawartości molibdenu

Rys. 6. Zależność pomiędzy zawartością chromu w stopiwie a zawartością ferrytu AF i faz MAC

Rys. 10. Zależność pomiędzy zawartością Molibdenu w stopiwie a zawartością ferrytu AF i faz MAC

Rys. 7. Udarność stopiwa o zmiennej zawartości niklu

Rys. 10. Zależność pomiędzy zawartością Molibdenu w stopiwie a zawartością ferrytu AF i faz MAC

Podsumowanie
• Prawidłowy dobór dodawanych pierwiastków do stopiwa zasadowych elektrod stalowych ma duży wpływ na własności eksploatacyjne spawanego złącza. Dobór odpowiedniego stopiwa może mieć zatem ważny wpływ na awarie poważnych konstrukcji
budowlanych.
• Zwłaszcza nikiel i molibden mogą być uważane za pierwiastki znacznie poprawiające własności plastyczne stopiwa. Stopiwa te posiadają dobrą udarność w niskich
temperaturach.
• Chrom i wanad pogarszają własności plastyczne stopiwa i nie powinny być do
niego dodawane niska udarności stopiwa w ujemnych temperaturach. Pierwiastki te sprzyjają tworzeniu się i wydzieleniom kruchych i niepożądanych faz MAC.
Identyfikacji składu fazowego MAC nie wykonano.
Rys. 8. Udarność stopiwa o zmiennej zawartości niklu
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Zebranie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP
W dniu 7 marca 2007 r. w sali prezydialnej Warszawskiego Domu
Techniki NOT odbyło się zebranie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej
SIMP z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Sekcji w 2006 roku oraz plany pracy
na rok 2007.
2. Informacje o działalności Polskiej Izby Spawalniczej.
3. Koncepcja utworzenia Rejestru Inżynierów Spawalników Polskich.
4. Raport o stanie spawalnictwa w Polsce.
5. Informacja o 50-leciu Sekcji Spawalniczej w Poznaniu.
6. Plany konferencyjne na 2007 r.
7. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
Prezes Sekcji dr inż. Jan Plewniak przedstawił krótko stan osobowy
Sekcji zauważając, że od 2003 roku liczba członków maleje; obecnie w 12
Oddziałach zgrupowanych jest 465 osób.
Oddziały Sekcji wykazują zróżnicowaną aktywność, polegającą głównie na organizowaniu: sympozjów, seminariów, konferencji, wycieczek
technicznych, odczytów, wystaw i spotkań środowiskowych. Zebrani
powiadomili o pewnych problemach we współpracy z Oddziałami SIMP.
Kłopoty sprawiają również nieregularne kontakty z członkami Sekcji,
szczególnie tymi, którzy nieuczestnicząc w organizowanych przez Sekcję
imprezach nie opłacają systematycznie składek. W niektórych Oddziałach
SIMP prowadzi to do automatycznego skreślenia z list tej organizacji.
Zaproponowano kilka propozycji rozwiązania tej sytuacji, a jednocześnie poprawienia sytuacji materialnej Sekcji.
Profesor Andrzej Kolasa przedstawił informację o stanie zorganizowania i działalności Polskiej Izby Spawalniczej. Stwierdził, ze po czterech
latach działalności Izba znajduje się jeszcze w fazie budowy, nie obejmując swym zasięgiem całego kraju. Pomimo to odnotowano już szereg
znaczących sukcesów, a wydawane Świadectwa Rekomendacji pomagają ubiegającym się o nie przedsiębiorcom w działalności gospodarczej,
szczególnie podczas realizacji produkcji przeznaczonej na eksport.
Izba wydaje swój Biuletyn, składa doroczne sprawozdania, a reagując
na potrzeby swych członków prowadzi działalność szkoleniową i informacyjną. Podtrzymuje kontakty z Polską Izbą Konstrukcji Stalowych oraz
przygotowuje podmioty gospodarcze do uczestnictwa w projektach europejskich, obecnie liczy 70 członków. Z inicjatywy Izby zorganizowano
wystawę Spawalnictwo podczas Targów Kieleckich. Izba wynegocjowała
również korzystniejsze warunki ekspozycji dla swych członków podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W końcu maja bieżącego roku planowane jest Walne Zgromadzenie
Izby. Plany na przyszłość obejmują zorganizowanie wspólnie ze stroną
litewską wystawy spawalniczej w Kaliningradzie, pozyskanie nowych
członków oraz podejmowanie współpracy z krajowymi instytucjami
związanymi ze spawalnictwem oraz branżowymi periodykami. Izba liczy
na ściślejszą współpracę między innymi z Sekcją Spawalniczą. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Izba może, jako podmiot gospodarczy samodzielnie lub we współpracy z partnerami przemysłowymi i akademickimi
tworzyć konsorcja w ubieganiu się o realizację projektów unijnych.
W dalszej części prof. Andrzej Kolasa przedstawił projekt deklaracji
umieszczenia spawalnika w Rejestrze Inżynierów Spawalników Polskich.
Utworzony rejestr, a szczególnie jego wersja elektroniczna ułatwi nie tylko policzenie aktywnych spawalników lecz również zaznaczy ich uprawnienia, specjalność, doświadczenia, kwalifikacje, dokonania zawodowe
oraz zintegruje środowisko spawalnicze. Pomoże zarówno inżynierom
spawalnikom w realizacji zamierzeń zawodowych, jak i pracodawcom
w organizacji produkcji. Obecność w rejestrze z pewnością będzie pożą-

dana przez wszystkich aktywnych zawodowo spawalników, pracujących
zarówno w Unii Europejskiej jak i w pracach eksportowych – poza nią.
Zaproponowano wstępnie, że po 5 letnim okresie nastąpi weryfikacja, a
dowody rejestracyjne wydawane będą w kilkujęzycznym opisie.
Profesor Stanisław Piwowar omówił koncepcję, zakres i sposób opracowania raportu o stanie spawalnictwa oraz zasady jego prezentacji. Zaproponowano, aby raport obejmował między innymi opisy:
• skutków przejścia gospodarki do systemu wolnorynkowego,
• skutków likwidacji wielu kombinatów oraz OBR-ów,
• zmian właścicielstwa zakładów produkcyjnych związanych ze spawalnictwem,
• aktywizację firm zagranicznych (zarówno działających wewnątrz UE
jak i poza nią) na obszarze RP,
• działalności wydawniczej,
• pragmatyki szkoleniowej,
• migracji spawaczy i spawalników z obszaru RP,
• postępu technologicznego, materiałowego i aparaturowego dokonanego od czasu opracowania poprzedniego analogicznego raportu
sprzed 31 lat.
Raport powstający pod egidą Sekcji Spawalniczej SIMP skierowany będzie do ogółu spawalników oraz do Ministerstwa Gospodarki.
Do końca marca Oddziały Sekcji wytypują osoby mogące poświęcić się
opracowaniu. Profesor Jacek Senkara, zaproponowany przez referującego
– prof. Stanisława Piwowara na przewodniczącego zespołu, zaproponuje
podział na poszczególne sekcje robocze. Zebrani zatwierdzili kandydaturę
prof. Jacka Senkary na stanowisku współprzewodniczącego zespołu roboczego wraz z prof. Stanisławem Piwowarem.
Kol. Stanisław Nowakowski zrelacjonował przebieg obchodów 50-lecia Sekcji Spawalniczej w Poznaniu i przedstawił okolicznościowe opracowanie.
W 2007 roku Sekcja zorganizuje lub będzie współorganizatorem
trzech konferencji:
1. XII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza nt.:
„Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”,
Międzyzdroje 29-31 maja 2007. Organizatorzy: Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP, Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej.
2. 49. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza nt.:
„Nowe Materiały i Technologie w Spajaniu”, Szczecin 4 – 7 września
2007 r.
Organizatorzy: Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej, Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP.
3. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Postęp
w technologiach lutowania”, Wrocław 24 – 26 września 2007 r.
Organizatorzy: Zakład Spawalnictwa Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP.
Ponadto oprócz wspólnego zebrania Zarządów Sekcji Spawalniczej
SIMP i PTS-u, odbędzie się szereg lokalnych seminariów i odczytów.
Redaktor naczelny „Przeglądu Spawalnictwa”, prof. Jerzy Nowacki
omówił zamierzenia redakcji w bieżącym roku i starania zmierzające do
ożywienia wydawniczego naszego środowiska oraz zwiększenia rangi
„Przeglądu”.
Sekretarz:
mgr inż. Kwiryn Wojsyk
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Technika spawalnicza w praktyce
Poradnik inżyniera konstruktora i technologa
Zespół autorów pod redakcją dr. inż. Kazimierza Ferenca
Wydawnictwo: Verlag Dashofer Sp. z o.o.
W lutym 2007 roku ukazała się ta nowa pozycja spawalnicza, wydana przez
Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydawca kieruje ją do osób zajmujących się praktycznie
problemami spawalniczymi w zakładach produkcyjnych i projektujących konstrukcje spawane.
Pod względem formy poradnik ten różni się zasadniczo od klasycznych pozycji książkowych, bowiem jest on wydawany w postaci segregatora z luźnymi,
wymiennymi kartkami. Dzięki temu istnieje możliwość pogłębiania i rozszerzania
jego zawartości, uaktualniania zagadnień oraz szybkiego reagowania na potrzeby
odbiorców. Dotyczy to szczególnie spraw związanych z działalnością normalizacyjną w spawalnictwie, wprowadzania nowych urządzeń i materiałów spawalniczych. Suplementy będą się ukazywać trzy razy w roku, każdy w liczbie około 220
stron formatu A5. Publikacja nie ukazuje się w wolnej sprzedaży, można ją nabyć
w formie wysyłkowej przez Verlag Dashofer. Bliższe informacje można znaleźć na
stronie www.dashofer.pl lub na http://spawanie.dashofer.pl.
Poradnik „Technika spawalnicza w praktyce”, będący pracą zbiorową kilkunastu autorów, wybranych specjalistów z poszczególnych dziedzin spawalnictwa,
powstaje pod redakcją dr inż. Kazimierza Ferenca. Zespół autorów będzie powiększany w miarę poszerzania poradnika o nowe zagadnienia, w tym tematy
zgłaszane do opracowania przez jego czytelników. Redaktor prowadzący zaprasza
do współpracy te osoby, które chciałyby podzielić się na forum poradnika swoją
wiedzą i doświadczeniem w określonych dziedzinach spawalnictwa.
Pierwsza edycja „Techniki spawalniczej w praktyce” obejmuje kompleksowe,
acz planowane do rozwinięcia opracowania z następujących tematów: metody
i urządzenia spawalnicze, materiały konstrukcyjne i dodatkowe, projektowanie
konstrukcji spawanych, właściwości połączeń spawanych, mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja, kontrola jakości, systemy jakości i szkolenie w spawalnictwie oraz zestawienie aktualnych norm.
W kolejnych częściach (rozdziałach) poradnika tematyka spawalnicza będzie także rozszerzana o zagadnienia związane z wybranymi branżami przemysłowymi z uwzględnieniem ich specyfiki, np. budownictwa stalowego,
energetyki, naczyń ciśnieniowych, rurociągów, środków transportu, mostów.

34

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 4/2007

Zamierzamy uaktualnić wiedzę na temat innych materiałów niż stale powszechnie używane, np. stopów aluminium, a przede wszystkim spawania
wzajemnego materiałów różnoimiennych o zróżnicowanych właściwościach.
Nadejdzie też czas na inne procesy spajania, im pokrewne, na nowoczesne
tworzywa konstrukcyjne.
Planowane regularne uzupełnianie i rozwijanie zagadnień spawalniczych sprawi, że z czasem „Technika spawalnicza w praktyce” będzie rzeczywiście typowym
poradnikiem, z którego zainteresowany uzyska obszerną wiedzę praktyczną.
Redakcja

Podnoszenie produktywności i zwiększenie
oszczędności przy spawaniu orbitalnym
Ostatnio firma ESAB
wprowadziła na rynek
trzy nowe produkty, które
zwiększają produktywność
i zmniejszają koszty
spawania orbitalnego.
Są to AristoMechTig
C2002i, AristoMechControl 2 oraz AristoMechControl 4. Pierwsze z tych urządzeń jest
niewielkich rozmiarów
ale charakteryzuje się
dużymi możliwościami.
Jest bardzo przyjazne w
obsłudze. Posiada zasilacz
z wbudowanym układem
chłodzenia wodą, wyposażony w wielofunkcyjny
kontroler o graficznym
interfejsie użytkownika, bibliotekę programów oraz funkcję automatycznego generowania programów spawania. Drugi moduł sterujący AristoMechControl 2 został wyposażony w te same
funkcje sterujące co urządzenie pierwsze, nie posiada jednak zasilacza ani układu chłodzenia.
Moduł trzeci AristoMechControl 4 to urządzenie bardzo podobne do AristoMechControl 2, oferujące jednak dodatkowo sterowanie napięciem łuku (AVC) i oscylacyjnym ruchem palnika. Łącząc
te urządzenia z odpowiednimi głowicami wykazują one wysoką wydajność przy tworzeniu
najwyższej jakości spoin przy spawaniu rur znajdując zastosowanie w przemyśle spożywczym
(produkcja napojów, przetworów mlecznych, chemia, farmaceutyki, biochemia), lotniczym,
kosmicznym stoczniowym oraz budownictwie inżynieryjnym.

Zmechanizowane spawanie rur metodą TIG jest skutecznym sposobem na podniesienie
produktywności i jakości produkcji, a jednocześnie obniża koszty. Zasilacz AristoMechTig C2002i
posiada duże możliwości adaptacyjne pozwalające konfigurować korzystające z niego systemy
precyzyjnie według wymogów klienta. Urządzenie to wytwarza prąd 180 A przy 35% cyklu
pracy lub 110 A przy cyklu 100%. Zarówno silnik obrotowy, jak i silnik podajnika drutu są sterowane przez moduł sterujący, co powoduje, że parametry spawania utrzymane są blisko wartości
idealnych. Korzystanie z zasilacza ułatwia kolorowy wyświetlacz. Interfejs zbliżony do systemu
Windows pozwala operatorowi wybrać odpowiedni program z biblioteki lub wygenerować go
automatycznie. Do programu można wprowadzać dane takie jak materiał, zewnętrzna średnica i
grubość rury. Wygenerowane w ten sposób aplikacje można zapamiętać i włączyć do biblioteki.
Jeśli istnieje taka potrzeba wszystkie parametry spawania można ustawić ręcznie za pomocą
interfejsu graficznego lub arkusza kalkulacyjnego. Z urządzeniem AristoMechTig C2002i jest
zintegrowana drukarka, która pozwala sporządzić wydruki zaprogramowanych parametrów
spawania (prędkość podawania drutu, natężenie prądu, napięcia oraz parametrów charakteryzujących drut i zasilanie). Na wydruku umieszczone są również data i godzina wraz z identyfikatorem zasilacza, numery sesji roboczych oraz całkowity czas spawania. Zasilacz wyposażony jest
w połączenie USB pozwalające na przesyłanie programów spawania pomiędzy maszynami oraz
na tworzenie kopii zapasowych.
Dla klientów potrzebujących wyższych wartości natężenia przeznaczony jest model AristoTig
4002i wyposażony w moduł AristoMechControl 2. Korzysta on z takiego samego interfejsu co
zasilacz AristoMechTig C2002i.
Firma ESAB oferuje również szereg głowic spawalniczych dostosowanych do tych urządzeń.
Umożliwia to montaż kompleksowych rozwiązań do spawania orbitalnego zgodnie z konkretnymi wymogami.
Firma ESAB oferuje swym klientom również system dokumentacji monitorowania procesu
spawania Weldoc WMS 4000, opracowany w odpowiedzi na wymagania normy ISO 9000/SSEN 729. Zamiast niego można używać pakietu SPS 4000, który rejestruje wyłącznie ustawienia
parametrów pracy. Gdy istnieje taka potrzeba firma ESAB zaleca stosowanie modułu zdalnego
sterowania MechT 1 CAN wyposażonego w wyświetlacz.

Instytucje naukowe i przemysłowe, z których autorzy opublikowali artykuły w Przeglądzie Spawalnictwa w roku 2006
Instytucja
Politechnika Śląska
Politechnika Szczecińska
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Instytut Spawalnictwa, Gliwice
Politechnika Gdańska
Politechnika Świętokrzyska
Politechnika Krakowska
Politechnika Częstochowska
Politechnika Poznańska
Politechnika Lubelska
Wojskowa Akademia Techniczna
Multimet Sp. z o.o.
Akademia Morska, Szczecin
Akademia Morska, Gdynia
BOT Elektrownia „Bełchatów” S.A
Castolin
Cloos Polska
Eldec Schwenk Induction GmbH Berlin
ESAB Sp. z o.o., Katowice
Huta Batory Sp. z o.o., Chorzów
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Laboratoria Badań Batory Sp. z o.o., Chorzów
OBR Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków
Ozas-Esab Sp. Z o.o., Opole
Panasonic Industrial Europe
Polish Marine Service
Technika Spawalnicza Poznań
University of Toledo, USA
Universytet w Koszycach
Warszawskie Zakłady Radiowe “RADWAR”

Liczba artykułów
29
20
14
10
9
7
6
6
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne iorganizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką.
W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane 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.

9UMC\ÑYMKFNCCWVQTÑY

Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z Redakcją), komunikat 1-4 strony 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
wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego wynosi 8,5 cm, natomias t 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 zawierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 0,5 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 publikację.
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.
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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
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Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa”
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Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT i upoważniam
firmę do wystawienia faktury bez podpisu.
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Tomasz Podgórski
Dyrektor Zarządzający, BE Stal i Metal

Istnieje coś, co wyróżnia sposób obsługi Klientów
BE Stal i Metal.
Jesteśmy inni, tworzymy rozwiązania dopasowane
dokładnie do potrzeb.
Dzięki naszej przynależności do międzynarodowego koncernu hutniczego, BE Group, stosujemy
nowoczesne rozwiązania logistyczne, które pomagają
naszym Klientom osiągnąć wysoką efektywność
produkcji, obniżenie zaangażowanego kapitału oraz
konkurencyjność w swojej branży.
Oprócz usług produkcyjnych: cięcia gazowego,
cięcia aluminium i logistyki, oferujemy także wsparcie
oraz kompendium wiedzy technologicznej i
doświadczeń zgromadzonych w BE Group.
Rozumiejąc biznes naszych Klientów, stajemy się
więcej niż dystrybutorem wyrobów hutniczych, stajemy
się prawdziwym partnerem.

www.bestal.com.pl

Hilanders

NIEZBEDNA
WSPÓŁPRACA
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