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Profil czasopisma, wskazówki dla autorów, warunki prePRZEGLĄD SPAWALNICTWA 5/2007
numeraty, ogłoszenia w Przeglądzie Spawalnictwa

Start do kariery zawodowej – kursy spawalnicze w ZDZ

Rozmowa z Andrzejem Piłatem
Prezesem Zarządu Głównego
Związku Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Red.: Zakłady Doskonalenia Zawodowego w swojej
ofercie edukacyjnej łączą tradycję i doświadczenie
z najnowszymi trendami w kształceniu ustawicznym.
Jak by Pan Prezes ocenił miejsce i rolę całego Związku
ZDZ w systemie edukacji?
Andrzej Piłat: Zakłady Doskonalenia Zawodowego wywodzą się z sięgającej drugiej połowy XIX w. tradycji szkoleń
rzemieślniczych. Protoplastami wielu ZDZ-ów były Naukowe
Instytuty Rzemieślnicze, które swoją działalność rozwijały
w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej działały
jako Zakłady Doskonalenia Rzemiosła, a w 1962 r. w związku
ze znacznym rozszerzeniem zakresu działalności, przekształciły się w Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Od tego czasu
ZDZ-y działają w trzech obszarach edukacyjnych: pozaszkolnej edukacji dorosłych, kształceniu młodzieży i dorosłych
w formach szkolnych, i praktycznej nauce zawodu uczniów
i młodocianych pracowników w warsztatach szkoleniowych.
W połowie lat 90. w związku z możliwościami, jakie otworzyły się w Polsce, doszedł jeszcze jeden obszar, a mianowicie kształcenie w szkołach wyższych. Aktualnie działają cztery
uczelnie, dla których organami założycielskimi są Zakłady Doskonalenia Zawodowego. W okresie po II wojnie światowej
w naszych ośrodkach przeszkoliliśmy ponad 17 mln osób,
a szkoły mogą poszczycić się ponad 150 000 absolwentów.
Tak więc tradycję mamy bogatą i ogromne doświadczenie edukacyjne. Ale cały czas naszą działalność cechowało
wdrażanie nowych rozwiązań, uwzględniających trendy edukacyjne i szeroko rozumiany postęp pedagogiczny.
Pierwsi w Polsce wprowadziliśmy symulacyjne formy kształcenia, dzięki modułowej strukturze programów szkolenia przystosowujemy kształcenie do potrzeb indywidualnych odbiorców,
szeroką ofertą próbujemy trafić w zapotrzebowanie pracodawców, unowocześniamy bazę dydaktyczną zgodnie z najnowszymi
trendami. Pozwala to Zakładom Doskonalenia Zawodowego nieprzerwanie od wielu lat znajdować się w czołówce instytucji pozarządowych, zajmujących się szkoleniem zawodowym.
Red.: Jakie były początki kształcenia spawaczy w ZDZ?
A.P.: Pierwsze kursy z tego zakresu zaczęliśmy organizować już w 1944 roku. Gospodarka – zniszczona działaniami
wojennymi – potrzebowała wykwalifikowanych specjalistów do
odbudowy kraju. Potrzebni byli między innymi spawacze. Początki były trudne, ponieważ działalność w tym zakresie musieliśmy organizować od podstaw. Zakłady Doskonalenia Zawodowego nie dysponowały bazą spawalniczą, nie posiadały pomocy
dydaktycznych, brakowało własnych programów nauczania.
Główną przeszkodą był jednak brak wykwalifikowanej kadry
wykładowców i instruktorów zajęć praktycznych oraz własnych
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komisji egzaminacyjnych sprawdzających efekty kształcenia.
Dzięki zaangażowaniu pracowników udawało się nam pokonywać te trudności. Z roku na rok wzrastało zainteresowanie
kursami spawalniczymi organizowanymi przez ZDZ. 14 maja
1959 roku Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę na powołanie Komisji Spawalniczej przy ówczesnym Związku Zakładów
Doskonalenia Rzemiosła z uprawnieniami do egzaminowania,
weryfikacji i wydawania książek spawacza. W ciągu 10 lat od
powołania Komisji Spawalniczej wyszkolono w ZDZ ok. 85 tys.
spawaczy. Wynik ten stawiał Związek na pierwszym miejscu
w kraju wśród organizacji i instytucji szkolących spawaczy. Dla
porównania – w ostatnich 15 latach ZDZ przeszkoliły ponad
155 tys. spawaczy i wydały 188 tys. uprawnień.
Red.: W rozmowie z Panem Prezesem przewija się
informacja o tym, że Zakłady Doskonalenia Zawodowego posiadają własne, oryginalne programy nauczania, co jest jednym z priorytetów rozwoju kształcenia
w Unii Europejskiej...
A.P.: Tak. Do tego obligują nas przepisy resortu edukacji oraz
fakt, iż nad działalnością edukacyjną ośrodków kształcenia
nadzór pedagogiczny sprawuje kurator oświaty. Do końca
lat 50. programy szkolenia spawaczy były opracowywane
w oparciu o własne doświadczenia kadry inżynieryjno-technicznej nauczającej na kursach spawalniczych. Z chwilą powołania Centralnej Komisji Spawalniczej jej członkowie zostali
zobligowani do opracowania jednolitych programów nauczania, przeznaczonych do stosowania we wszystkich Zakładach
Doskonalenia Zawodowego.
Programy kształcenia spawaczy dla ZZDZ opracowali
najbardziej znani specjaliści z branży, m.in.: inż. J. Hillar,
inż. L. Mistur, dr inż. St. Jarmoszuk, inż. M. Rabczenko,
inż. St. Andrzejewski, mgr inż. Z. Grekowicz.
Do końca lat 90. kształcenie spawaczy opierało się na
programach o tradycyjnej budowie, uwzględniających wytyczne Instytutu Spawalnictwa w zakresie szkolenia podstawowego spawaczy. Wprowadzenie normy PN-EN 287-1,
287-2, która zmieniła dotychczasowy system egzaminowania spawaczy, spowodowało konieczność zmiany programów
szkolenia. Uwzględniając postanowienia tych norm w roku
2000 opracowano w ZZDZ programy dla szkolenia modułowego. Przyjęto, że w tym systemie szkolenia modułem jest
uzyskanie umiejętności:
– wykonywania spoin pachwinowych blach lub/i rur
określoną metodą spawania,
– wykonywania spoin czołowych blach określoną metodą
spawania,
– wykonywania spoin czołowych rur określoną metodą

spawania, a dla spawania acetylenowo-tlenowego wykonywania tylko spoin czołowych w różnych pozycjach.
Programom tym towarzyszyły materiały pomocnicze dla
organizatorów i prowadzących, tj. poradnik stosowania programów oraz wytyczne szkolenia indywidualnego. Zostały również opracowane, zgodnie z wymogami Normy Europejskiej,
instrukcje technologiczne spawania, tzw. WPS-y oraz nowe
wzory świadectw i książki spawacza. Autorem znowelizowanych
programów, instrukcji i wytycznych jest mgr inż. R. Kołaciński.
W br. ZZDZ uzgodnił z Instytutem Spawalnictwa minimalną
liczbę godzin przeznaczonych na realizację zagadnień teoretycznych i praktycznych w programach szkolenia spawaczy dla
poszczególnych metod spawania, tj. MAG, TIG, 311, 111.
Red.: Jakie pomoce dydaktyczne Związek ZDZ proponuje uczestnikom szkoleń?
A.P.: Do nauki teoretycznej i szkolenia praktycznego zostały opracowane zestawy pomocy dydaktycznych w formie
plansz spawalniczych i wszystkie ośrodki ZDZ, prowadzące
szkolenia dla spawaczy, zostały w nie zaopatrzone.
Już od połowy lat 70. Związek ZDZ opracowywał i wydawał na użytek uczestników szkoleń skrypty z zakresu różnych
metod spawania. Obecnie prowadzimy w tym zakresie współpracę z wydawnictwem Rea, a jej efektem jest ukazanie się
już 2 podręczników dla słuchaczy kursów spawania, autorstwa mgr. inż. J. Mizerskiego.
Red.: Jednym z głównych priorytetów Związku ZDZ jest
jakość świadczonych usług edukacyjnych. Jak polityka
jakości przekłada się w ZDZ na szkolenie spawaczy?
A.P.: Ważnym elementem dokonującej się w Polsce
transformacji jest zapewnienie jakości wytwarzanych dóbr
i świadczonych usług, co staje się warunkiem sprostania konkurencji. Oświata również zaczęła podlegać tym regułom,
gdzie klient oczekuje za pieniądze, wydatkowane na swoje
szkolenie, usług najwyższej jakości. Konkurowanie przez jakość jest w ZDZ procesem ciągłym, systematycznie poszerzanym o nowe elementy. Proces ten uznajemy za podstawę
budowania prestiżu i wiarygodności naszej  firmy. Obejmuje
on działania dotyczące całego Zakładu, np. posiadanie certyfikatu jakości serii ISO 9001, jak i akredytacje oraz certyfikacje poszczególnych kursów. W przypadku spawalnictwa
jest to akredytacja kuratora oświaty oraz autoryzacja ośrodka
szkolenia przez Instytut Spawalnictwa.
Chciałbym przypomnieć, że Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa  w Gliwicach przeprowadza audyt ośrodka
szkoleniowego, podczas którego sprawdzane są warunki
szkolenia, realizowane programy kursowe oraz kwalifikacje
personelu. W przypadku ich zgodności z wytycznymi wystawiany jest certyfikat zgodności zezwalający na prowadzenie
działalności kursowej, który jest potwierdzeniem, że autoryzowany ośrodek zapewnia prowadzenie szkolenia na określonym poziomie. Dowodem potwierdzającym spełnianie przez
ZDZ warunków jakości procesu kształcenia jest zgoda IS na
wspólne logo na świadectwach egzaminu spawacza. Przywilej
ten traktujemy jako wyraz zaufania Instytutu do ZDZ.
Red.: Czy fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej coś
zmienił w szkoleniu spawaczy przez ZDZ?
A.P.: Nie, ponieważ nasze programy kształcenia zawsze
opracowywane były w oparciu o obowiązujące normy. Najpierw była to polska norma, później europejska.
Jednak naszą odpowiedzią na potrzeby nowego rynku pracy
jest nie tylko organizowanie szkoleń spawaczy w zakresie nowych metod, technologii czy materiałów. Przystąpienie Polski do

Unii Europejskiej i stopniowe otwarcie dla polskich pracowników
europejskich rynków pracy spowodowało wzrost zainteresowania
kursami nie tylko spawalniczymi, ale również językowymi, obejmującymi zarówno podstawy komunikowania się w języku obcym, jak i słownictwo specjalistyczne z zakresu spawalnictwa.
Red.: Rynek szkoleń spawalniczych staje się coraz bardziej konkurencyjny. Jak odnajdują się na nim ZDZ?
A.P.: To, że istnieje konkurencja w działalności edukacyjnej, to bardzo dobrze. Ważne jest, aby konkurować jakością,
a nie tylko ceną. Jakość niestety kosztuje. Kursy organizowane
we własnych spawalniach – z uwagi na ponoszone koszty zakupu urządzeń i materiałów oraz koszty zatrudnienia instruktorów – są niestety droższe niż w przypadku jednorazowego
wynajmu spawalni na kurs. Jednak ZDZ konsekwentnie organizują wciąż nowe pracownie (lub modernizują już istniejące),
ponieważ uznajemy, że efektywność szkoleń we własnej bazie jest dużo większa. Chciałbym podkreślić, że w strukturach ZDZ działają 64 ośrodki i filie kształcenia spawaczy oraz
3 ośrodki krajowe w Warszawie, Kielcach i Tychach, które
dodatkowo mają za zadanie doskonalenie kadry dydaktycznej
zatrudnionej do prowadzenia szkoleń spawalniczych. Wszystkie ośrodki są wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce
dydaktyczne do nauki spawania. Wyróżnia nas również fakt,
iż posiadamy własne, uznane przez IS, programy nauczania.
Wydajemy, jak wspomniałem, wspólnie świadectwa egzaminu, posiadamy uprawnionych egzaminatorów. Nasi słuchacze
uczą się spawać dotąd, póki nie nabędą kwalifikacji określonych programem kursu, stąd wysoka ocena ich umiejętności
przez pracodawców. Nasi absolwenci pracują na budowach
m.in. w takich krajach jak Niemcy, Finlandia czy Irlandia.
W tych przypadkach mamy do czynienia z tzw. marketingiem bezpośrednim, kiedy to absolwenci sami polecają ZDZ
jako odpowiedzialną i wiarygodną firmę edukacyjną. Chciałbym
z całą stanowczością podkreślić, że konkurencja na rynku usług
edukacyjnych wymusza na nas działania jakościowe. Istniejemy
100 lat dzięki temu, że jakość usług edukacyjnych zawsze była
naczelną dewizą Zakładów stowarzyszonych w Związku ZDZ.
Red.: Panie Prezesie, skoro wspomniał Pan o 100-leciu ZDZ, to nie można nie wspomnieć o naszej wspólnej historii i 15-letniej współpracy w wydawaniu
Przeglądu Spawalnictwa. W 1978 r. został wydany
specjalny Jubileuszowy zeszyt ZDZ, a w 1979 r. rozpoczęliśmy regularne wydawanie wkładki „Magazyn
Spawacza”. Pamiętamy też, że wówczas członkiem
Rady Programowej był mgr Władysław Krzywoń. Czasopismo nasze rejestrowało kolejne Jubileusze ZDZ.
Wkrótce „PS” będzie też obchodził Jubileusz 80-lecia. Zmiany historyczne i gospodarcze wiele zmieniły
w naszym kraju. Ale może Redakcja „PS” mogłaby
zadeklarować rozwinięcie współpracy ze Związkiem
ZDZ, pewne wspólne osiągnięcia przecież dobrze służyły spawalnikom?
A.P.: Mam nadzieję, że czasopismo  będzie prenumerowane
przez nasze ośrodki kształcenia spawaczy, aby wzbogacać wiedzę
zawodową zarówno naszych instruktorów i egzaminatorów, jak
i uczestników kursów zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji zawodowych. Poza tym liczę również na upowszechnienie wśród spawalników przykładu dobrej praktyki szkoleniowej.
Być może jakieś przedsiębiorstwo – poszukując firmy kształcącej spawaczy – zechce nawiązać z nami kontakt i powierzy nam
kształcenie i doskonalenie zawodowe zatrudnianych kadr spawaczy. Informacje o wszystkich ZDZ stowarzyszonych w Związku
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.zzdz.pl.
Rozmawiali: Irena Wiśniewska, Jerzy Nowacki
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Jerzy Nowacki
Piotr Zając

Wpływ szerokoszczelinowego spawania jednostronnego
drutem rdzeniowym stali duplex na strukturę i odporność
korozyjną złączy spawanych
Impact of wide-threshold single-side welding by means
of duplex steel tubular electrode wire on welded joints
structure and resistance to corrosion
Streszczenie

Abstract

Prowadzone badania złączy spawanych stali duplex
jednostronnie spawanych z odstępem progowym od 6 do
10 mm miały na celu analizę wpływu szerokości odstępu progowego o wielkości większej niż dotychczas zalecane. Potrzeba rozszerzenia szerokości odstępu progowego związana
jest ze spawaniem sekcji przestrzennych na montażu w pozycjach przymusowych (głównie w pozycji pionowej) z zastosowaniem automatów spawalniczych. Wykazano, że spawanie
szerokoszczelinowe (z odstępem progowym do 10 mm) złączy ze stali duplex w pozycji pionowej nie wpływa ujemnie
na ich właściwości strukturalno-korozyjne. Przeprowadzone
badania nieniszczące wskazują na możliwość uzyskiwania
połączeń o wymaganej wysokiej jakości nawet w przypadku
próbek spawanych z odstępem progowym 10 mm.

The ongoing research works on single-side welded duplex steel joints with a threshold space of 6 mm through 10
mm have focused on the analysis of the impact of the said
threshold space width which is larger than the hitherto existing recommendations. The need to expand the threshold
space width results from the fact that in actual work conditions spatial sections are welded by means of automatic
machines in compulsory positions (mainly in vertical position). It has been evidenced that wide-clearance welding (at
threshold space not exceeding 10 mm) of duplex steel joints
in vertical position does not affect structural and corrosion
profiles of these joints. Non-destructive analysis indicates
the opportunity to produce high-quality joints featuring the
required parameters even in the case of samples which have
been welded at 10 mm threshold space.

Wstęp
Wzrost zastosowań stali nierdzewnych duplex w konstrukcjach wielkogabarytowych, w tym statkach do transportu
chemikaliów,  jest wyraźny. Budowa konstrukcji wielkogabarytowych ze stali duplex ma charakter wieloetapowy. W różnych etapach budowy występuje konieczność wykonywania
połączeń spawanych w pozycjach przymusowych. Pozycje te
z reguły wymuszają stosowanie maksymalnej dopuszczanej
energii liniowej, co wynika przede wszystkim z ograniczonej
możliwości zwiększania prędkości liniowej spawania w tych
pozycjach. Publikacje dotyczące spawania stali duplex wskazują, że zakres rekomendowanej energii liniowej powinien
wynosić od 0,5 do 2,5 kJ/mm [1 ÷ 3]. Potrzeba rozszerzenia
tego zakresu związana jest ze spawaniem sekcji przestrzennych na montażu w pozycjach przymusowych (głównie w pozycji pionowej). Przy budowie tego typu konstrukcji dla złączy
doczołowych zazwyczaj wykorzystuje się spawanie zmechanizowane przy zastosowaniu automatów spawalniczych np.
typu Bug-O-Matic drutami rdzeniowymi w atmosferze aktywnego gazu osłonowego. Automat porusza się po szynie
prowadzącej, która za pomocą magnesów mocowana jest do
blachy  (rys. 1).
Podczas łączenia sekcji stosuje się spawanie jednostronne
na podkładkach ceramicznych. Grań warstwy przetopowej formowana jest wtedy za pomocą płaskiej podkładki ceramiczProf. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, mgr inż. Piotr Zając – Politechnika Szczecińska.
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1
2
3
Rys. 1. Spawanie
złączy doczołowych
konstrukcji wielkogabarytowych, gdzie:
1 – szyna prowadząca,
2 – automat spawalniczy,
3 – pulpit sterowniczy.

a)

b)

Rys. 2. Widok spoiny wykonanej jednostronnie w pozycji PF (warstwa przetopowa formowana na podkładce ceramicznej): a – lico
spoiny, b – grań spoiny

nej, którą umieszcza się wewnątrz sekcji. Po wykonaniu spoiny
podkładka jest usuwana. Otrzymana grań spoiny nie wymaga
dodatkowych operacji pomocniczych, np. szlifowania (rys. 2).

Krawędzie blach w takim sposobie spawania ukosuje się
na „1/2V”, co daje w efekcie rowek spawalniczy o geometrii
„V”. Spawanie jednostronne z przygotowaniem rowka spawalniczego na „V” zwykle stosowane jest dla grubości blach
w zakresie od 8 do 18 mm. Spawanie jednostronne blach
o grubości do 20 mm konstrukcji wielkogabarytowych ma
przewagę nad spawaniem dwustronnym (obustronnym) ze
względu na:
– łatwy dostęp tylko z jednej strony (z drugiej strony znajduje się cała konstrukcja wsporcza składająca się zwykle  z
usztywnień I i II rzędu),
– możliwość automatyzacji wykonania wszystkich warstw
spoiny,
– korzystny kształt otrzymywanej warstwy przetopowej, zabezpieczający przed powstawaniem pęknięć krystalizacyjnych („na gorąco”),
– zmniejszenie pracochłonności wykonania złącza,
– zmniejszenie pracochłonności potrzebnej do obróbki krawędzi,
– poprawę warunków pracy spawacza–operatora.
Wadą jest możliwość powstawania odkształceń kątowych złącza. Jednak problem ten może być rozwiązany przez
zastosowanie odpowiedniej technologii spawania, polegającej głównie na właściwej kolejności spawania i specjalnym
usztywnieniu złącza.
Podstawowym parametrem charakteryzującym geometrię rowka spawalniczego, wpływającym na wielkość energii
liniowej i w konsekwencji na właściwości złączy, jest odstęp progowy. Dla połączenia spawanego – złącza doczołowego przy spawaniu jednostronnym przyjmuje się wielkość
odstępu progowego w zakresie od 4 do 6 mm [2]. Podane
wielkości graniczne wynikają bezpośrednio z doświadczenia
w wykonywaniu podobnych złączy. Stanowią one kompromis
między uzyskaniem prawidłowych właściwości wytrzymałościowo-mikrostrukturalnych a optymalnym pod względem ekonomicznym przeprowadzeniem procesu spawania.
W przypadku zmniejszenia odstępu progowego poniżej
4 mm dla spawania jednostronnego na podkładkach ceramicznych pojawiają się trudności z wykonaniem warstwy
przetopowej. Grań tej warstwy nie spełnia wymagań poziomu
jakości B wg normy PN-EN 25817 i przepisów DNV w zakresie kształtu i niezgodności powierzchniowych. Utrudnione jest
wykonanie (spawanie) tej warstwy w pozycji spawania PF, ze
względu na kumulację ciepła na małym obszarze. Może to
powodować powstawanie lokalnych niezgodności w postaci
wycieków lub przyklejeń wywołanych dużą ilością łączeń
(miejsc zakończenia i rozpoczęcia spawania) warstwy przetopowej. Występuje wtedy tendencja do zwiększonej wadliwości spoin. Zwykle powoduje to zwiększenie całkowitego
kosztu wykonania konstrukcji wskutek zwiększenia zakresu
kontroli (zarówno międzyoperacyjnej, jak i ostatecznej). Dąży
się do tego, żeby minimalna wartość odstępu progowego
przed spawaniem i w czasie jego trwania nie była mniejsza
niż 4 mm.  
Ograniczenie wartości maksymalnej odstępu progowego
(6 mm) wynika głównie z doświadczeń producentów materiałów spawalniczych w zakresie uzyskiwania parametrów
wytrzymałościowo-mikrostrukturalnych złącza spawanego. Ze
względu na ubogą dostępną literaturę na temat spawania wielkogabarytowych konstrukcji, gdzie głównym problemem jest
zachowanie właściwych tolerancji wykonawczych, w przypadku
przekroczenia wartości maksymalnej odstępu progowego wynoszącej 6 mm zaleca się naprawę rowka spawalniczego przed
spawaniem. Naprawa ta może odbywać się dwojako. Pierwszy
sposób to wymiana (wstawienie) części blachy. Jednak w tym
przypadku mamy do czynienia z dodatkową spoiną łączącą

a)

α

b)

1-n

6

a>6

PC

c)

A

d)

2-n

1

PC
Rys. 3. Schemat spawania jednostronnego z naprawą krawędzi
blachy przed spawaniem za pomocą napawania: a – przygotowanie
krawędzi, b – napawanie krawędzi, c – krawędzie po napawaniu,
d – gotowe złącze; oznaczenia: a – odstęp progowy, α – kąt rowka, PC – podkładka ceramiczna, 1-n – numer napoiny, A – obszar
napawany po wykonanym szlifowaniu, 1 – warstwa przetopowa,
2-n – numer warstwy wypełniającej i licowej

nowy fragment ze starym. Dlatego ten sposób jest stosowany
tylko w ostateczności. Drugim sposobem jest odbudowa krawędzi blachy metodą jej napawania (rys. 3).
Proces przygotowania rowka spawalniczego z wykorzystaniem napawania krawędzi blach jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Obejmuje on nie tylko odbudowę
(odtworzenie) krawędzi, ale także jej właściwe przygotowanie do spawania. Ze względu na konieczność stosowania minimalnych parametrów, napawanie charakteryzuje się wysokim stopniem wadliwości. Bardzo często występują wady w
postaci przyklejeń czy wtrąceń niemetalicznych. Wykonanie
prawidłowej napoiny krawędzi blachy wymaga bardzo wysokich umiejętności. Jest to proces długotrwały i kosztochłonny. Po etapie napawania krawędzi (rys. 4) nie można

Rys. 4. Zdjęcie makrostruktury złącza spawanego z widoczną naprawą krawędzi metodą napawania, gdzie: 1 – warstwa napawana,
2 – warstwa przetopowa, 3 – warstwy wypełniające i warstwa licowa

skontrolować wykonanej napoiny. Jedynymi dostępnymi
metodami są badania wizualne i badania penetracyjne, ale
odnoszą się one tylko do badań niezgodności powierzchniowych. Nie ma możliwości kontroli wnętrza napoiny. Etap kontroli wnętrza napoiny może być wykonany dopiero po procesie szlifowania krawędzi i spawaniu całego złącza (rys. 5),
co w przypadku konstrukcji wielkogabarytowych jest nie do
zaakceptowania.
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Zakres tolerancji odstępu progowego o wielkości 2 mm,
przy wielkości tego odstępu w granicach od 4 do 6 mm, jest
zbyt mały w przypadku spawania złączy o całkowitej długości
powyżej 5 m. Przy wykonywaniu konstrukcji o dużych gabarytach utrzymanie tak wąskiej tolerancji podstawowego
parametru rowka spawalniczego jest praktycznie niemożliwe
i w wielu przypadkach wymiary te są przekraczane. Wynika to
najczęściej z tolerancji przyjętych dla poszczególnych operacji. I tak np. tolerancja trasowania linii mieści się w przedziale
±1 mm. Tolerancja cięcia plazmowego wynosi ±2 mm. Błędy
pomiarowe wynikające z przyrządów pomiarowych mieszczą
się w tolerancji ±1 mm. W pewnych przypadkach następuje
sumowanie wartości tolerancji dla poszczególnych operacji
i przekroczenie otrzymanego wymiaru odstępu progowego.

Najczęściej następuje rozszerzenie tolerancji na plus, tzn. wymiary odstępu progowego są większe niż 6 mm (w granicach
6 ÷ 10 mm). Świadomie wprowadza się w ten sposób proces
napawania do procesu podstawowego wykonania połączenia. W procedurach przyjętych jako podstawowe dla szczelin
>6 mm stosuje się napawanie krawędzi przed spawaniem.
W przypadku wykonywania połączeń spawanych jednostronnie bez stosowania procesu napawania krawędzi konieczne jest rozszerzenie tolerancji odstępu progowego.
Badania prowadzone w Politechnice Szczecińskiej we współpracy ze Stocznią Szczecińską Nowa pozwoliły określić wpływ
spawania szerokoszczelinowego, ze zwiększonym odstępem progowym, na strukturę i odporność korozyjną złączy ze stali duplex
spawanych jednostronnie na podkładkach ceramicznych.

Pomiar geometrii rowka
spawalniczego
Geometria niezgodna
z WPS

Geometria zgodna
z WPS
Proces spawania

Odstęp progowy
zbyt mały

Odstęp progowy
zbyt duży

Kontrola złącza

Proces ponownego
cięcia krawędzi

Proces napawania
krawędzi

Kontrola geometrii
rowka

Proces szlifowania
krawędzi

Geometria
niezgodna z WPS

Proces spawania

Odbiór złącza

Akceptowany

Kontrola złącza

Nieakceptowany

Naprawa złącza

Kontrola złącza

Odbiór złącza

Akceptowany

Nieakceptowany

Rys. 5. Schematyczne przedstawienie etapów wykonania połączenia spawanego – od momentu pomiaru geometrii rowka spawalniczego do
odbioru złącza
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Próby spawania

Badania złączy spawanych

Na podstawie opracowanego planu eksperymentu przeprowadzono próby spawania. Wykonano 9 złączy spawanych
o długości 1000 mm każde. Przyjęto trzy grubości blach:
9,0; 14,5; 18,5 mm. Dla każdej z nich wykonano spawanie
z odstępem progowym rowka wynoszącym: 6, 8 i 10 mm.
W tablicy I przedstawiono charakterystykę poszczególnych
złączy spawanych. Połączenia wykonano metodą FCAW136 –   spawania jednostronnego z warstwą przetopową
na podkładce ceramicznej na blachach (g = 16,5 mm) ze
stali UNSS31803, przy użyciu materiału dodatkowego
DW329AP/C1(100% CO2).

Badania miały na celu ocenę jakości wykonanych połączeń
spawanych. Jako kryterium przyjęto wymagania określone
dla poziomu jakości B (wymagania ostre) wg PN-EN 25817.
Przeprowadzono następujące badania: wizualne, zawartości ferrytu, radiograficzne, metalograficzne, rentgenostrukturalne, twardości i mikrotwardości oraz  odporności korozyjnej.

Rys. 6. Kompletne
urządzenie do pomiaru
zawartości ferrytu:
1 – wzorce kalibracyjne,
2 – sondy pomiarowe,
3 – ferrytoskop

a)

Badania wizualne
Wykonano je na podstawie normy PN-EN 970. Wszystkie analizowane złącza spełniły wymagania dla poziomu
jakości B. W tablicy II przedstawiono wygląd lica i grani
poszczególnych złączy wraz z podaniem wymiarów charakterystycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań wizualnych stwierdzono:
– wzrost szerokości nadlewu grani spoiny (o maksymalnie
2,5 mm) wraz ze wzrostem odstępu progowego,
– wzrost szerokości nadlewu lica spoiny (o maksymalnie
4,5 mm) wraz ze wzrostem odstępu progowego,
– powstawanie obustronnych podtopień grani spoiny na
próbkach spawanych z odstępem progowym powyżej
8 mm; powtarzalność tych podtopień wskazuje na konieczność zmiany konstrukcji podkładki ceramicznej
(ze względu na niewystarczający obszar roboczy), ale
podtopienia te są łatwo usuwalne ze względu na małą
głębokość (poniżej 0,3 mm).
Wszystkie próbki spełniły wymagania dla poziomu jakości B
wg normy PN-EN 25817.

Kontrola zawartości ferrytu
Pomiary wykonano ferrytoskopem (rys. 6). Przyrząd ten
wykorzystuje zjawisko indukcji magnetycznej do pomiaru
zawartości ferrytu. Badania objęły pomiary zawartości ferrytu od strony lica spoiny, strefy wpływu ciepła i materiału
podstawowego. Szerokość strefy wpływu ciepła określono
doświadczalnie jako obszar od linii wtopienia do 2 mm w
głąb materiału podstawowego. Wykonano 20 pomiarów w
każdej ze stref. Wyniki badań przedstawiono przykładowo
na rysunku 7.

b)

Rys. 7. Zawartość ferrytu w złączu próbki 6 od strony lica i grani:
a – pomiar w strefie wpływu ciepła, b – pomiar w spoinie

Tablica I. Charakterystyka wykonanych złączy spawanych
Nr próbki

Grubość blach [mm]

Odstęp
progowy [mm]

Kąt rowka [o]

Pozycja
spawania

Zakres energii liniowej

1

9

6

45

PF

2,02÷2,35

2

9

8

45

PF

2,34÷2,80

3

9

10

45

PF

1,58÷2,58

4

14,5

6

45

PF

1,80÷2,94

5

14,5

8

45

PF

1,94÷3,51

6

14,5

10

45

PF

1,94÷3,94

7

18,5

6

45

PF

1,63÷3,55

8

18,5

8

45

PF

2,13÷3,82

9

18,5

10

45

PF

2,37÷3,93
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Tablica II. Wymiary lica i grani wykonanych złączy spawanych
Nr próbki



Parametry spoiny

1

szerokość lica 18 mm
wielkość nadlewu lica 1 mm
szerokość grani 12,5 mm
wielkość nadlewu grani 2 mm

2

szerokość lica 19,5 mm
wielkość nadlewu lica 1,5 mm
szerokość grani 13 mm
wielkość nadlewu grani 1,5 mm  

3

szerokość lica 21 mm
wielkość nadlewu lica 1,5 mm
szerokość grani 15 mm
wielkość nadlewu grani 2 mm

4

szerokość lica 21,1 mm
wielkość nadlewu lica 1 mm
szerokość grani 12 mm
wielkość nadlewu grani 1,5 mm

5

szerokość lica 23 mm
wielkość nadlewu lica 0,7 mm
szerokość grani 12,5 mm
wielkość nadlewu grani 2 mm

6

szerokość lica 24,1 mm
wielkość nadlewu lica 1 mm
szerokość grani  14,5 mm
wielkość nadlewu grani 1,5 mm

7

szerokość lica 25 mm
wielkość nadlewu lica 1,3 mm
szerokość grani 11 mm
wielkość nadlewu grani 2 mm

8

szerokość lica 25,5 mm
wielkość nadlewu lica 2 mm
szerokość grani 13 mm
wielkość nadlewu grani 2 mm

9

szerokość lica 29,5 mm
wielkość nadlewu lica 2,5 mm
szerokość grani 14 mm
wielkość nadlewu grani 1,5 mm
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Obraz lica spoiny

Obraz grani spoiny

Na podstawie przeprowadzonych badań zawartości ferrytu
stwierdzono:
– prawidłową zawartość ferrytu we wszystkich badanych
próbkach (zgodnie z wymaganiami przepisów DNV w tym
zakresie),
– najmniejszą zawartość ferrytu dla próbek spawanych z odstępem progowym 10 mm dla trzech badanych próbek,
– spadek zawartości ferrytu wraz ze wzrostem odstępu progowego (wzrostem energii liniowej),
– dużą stabilność wyników pojedynczych pomiarów, szczególnie dla pomiarów wykonywanych w obszarze lica.

na kolor ciemnobrązowy, natomiast austenit pozostaje niezabarwiony. Badania metalograficzne wykonano na mikroskopie świetlnym przy powiększeniu 400x zgodnie z zaleceniami
DNV rules Pt.2 Ch.3 Sec.2 D203. Udział objętościowy ferrytu
został określony metodą siatki zgodnie z normą ASTM E562
i wytycznymi DNV rules Pt.2 Ch.3 Sec.2 D203. We wszystkich przypadkach uzyskano prawidłowe mikrostruktury
(rys. 8, tabl. III). Wyniki pomiarów udziału ferrytu i austenitu
w badanych złączach przedstawione w tablicy III są zgodne
z wynikami pomiarów wykonywanych ferrytoskopem.
Tablica III. Przykładowe wyniki pomiaru udziału objętościowego ferrytu w badanych złączach, określone metalograficznie

Badania radiograficzne
Wszystkie próbki zostały poddane badaniom radiograficznym, które przeprowadzono wg normy PN-EN 1435:2001.
Jako kryterium przyjęto poziom jakości B wg PN-EN 25817.
Na podstawie badań radiograficznych stwierdzono, że:
– wszystkie badane złącza mieszczą się w wymaganym poziomie jakości – wymagania ostre, poziom jakości B; zwiększenie odstępu progowego do 10 mm w złączach doczołowych nie wpływa ujemnie na poziom jakości,
– w każdym z analizowanych przypadków podstawową stwierdzoną niezgodnością były pojedyncze pęcherze gazowe
o wielkości znacznie poniżej wartości granicznych dla poziomu jakości B,
– nie wykryto występowania wad w postaci pęknięć czy przyklejeń.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań
można uznać, że nie ma zależności pomiędzy odstępem progowym (zakresem zmian jego wartości) a uzyskaną jakością
połączenia.

Badania metalograficzne
W wyniku analizy metalograficznej określono mikrostrukturę stref złączy spawanych wykonanych w zależności od parametrów spawania. W celu ujawnienia mikrostruktury stref
połączenia spawanego stali duplex zastosowano trawienie
chemiczne i elektrolityczne zgładów. Próbki do badań zostały
wycięte mechanicznie, a następnie poddane procesowi szlifowania i polerowania. Zgłady poddano procesowi głębokiego
trawienia w odczynniku Murakamiego o składzie: wodorotlenek
potasu KOH – 10 g,   żelazicyjanek potasu K3Fe(CN)6 – 10 g,
woda destylowana H2O – 100 ml. Odczynnik ten barwi ferryt

Nr próbki

1

2

Miejsce pomiaru

Średni udział ferrytu
[%]

materiał rodzimy

39

SWC

62

spoina

49

materiał rodzimy

44

SWC
spoina

3

4

5

6

7

8

9

59
45  

materiał rodzimy

40

SWC

56

spoina

38

materiał rodzimy

46

SWC

64

spoina

47

materiał rodzimy

41

SWC

55

spoina

41

materiał rodzimy

59

SWC

40

spoina

55

materiał rodzimy

57

SWC

39

spoina

46

materiał rodzimy

40

SWC

52

spoina

39

materiał rodzimy
SWC
spoina

45
61
39

Badania rentgenostrukturalne

Rys. 8. Typowa mikrostruktura badanych złączy na przykładzie próbki 3; spoina od strony lica, średnia zawartość ferrytu 46%, mikrostruktura ferrytyczno-austenityczna

Rentgenowską analizę strukturalną wykonano na zmodernizowanym dyfraktometrze DRON-3 wyposażonym w
układ zliczająco-sterujący Dronek-3. Stosowano filtrowane
promieniowanie CoKα o długości fali    = 179,021 pm, przy
napięciu lampy 40 kV i natężeniu 23 mA. Natężenie promieniowania ugiętego mierzono, korzystając z licznika scyntylacyjnego. Stosowano 5-sekundowy czas zliczania impulsów.
o
Rejestrację prowadzono w zakresie kątowym 2Θ = 30 ÷ 105
o
o
z krokiem 0,1 i 0,02 .   Doprowadzone do Dronka-3
z toru detekcji impulsy RTG zliczano w 20-bitowym liczniku
i zapamiętywano w wewnętrznej pamięci danych. Wyniki
pomiarów przesyłano okresowo poprzez łącze szeregowe
RS-232 do nadrzędnego komputera IBM PC. We wszystkich badanych próbkach zidentyfikowano wyłącznie obecność ferrytu
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i austenitu. Wyniki badań rentgenostrukturalnych potwierdziły wyniki badań mikroskopowych, wykazując ferryt i austenit jako jedyne składniki mikrostruktury (rys. 9, 10).

Pomiary twardości i mikrotwardości
Próbki do badań zostały wycięte mechanicznie, a następnie poddane procesowi szlifowania i polerowania. Zgłady zostały poddane procesowi głębokiego trawienia w odczynniku
Murakamiego. Pomiary twardości HV 10 przeprowadzono
zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 288-3, p. 7.4.5. Wykonano po 3 odciski w każdej strefie w trzech liniach pomiarowych (rys. 11). Mikrotwardość zbadano metodą Vickersa
przy obciążeniu 25 g. Wartość twardości wszystkich próbek
nie przekraczała 350 HV. Twardość austenitu i ferrytu w badanych obszarach złączy spawanych była zbliżona, przy czym
twardość austenitu była nieznacznie większa od twardości
ferrytu (tabl. IV i V).

Rys. 9. Dyfraktogramy spoin w próbkach nr: a – 3, b – 6, c – 8; lico,
ferryt i austenit

Badania odporności korozyjnej
Celem badań było określenie jakościowe i ilościowe odporności korozyjnej badanych złączy spawanych zgodnie z normą
ASTM G48-76 metodą A. Próbki zostały pobrane  ze złączy spawanych w sposób mechaniczny (cięcie piłą taśmową). Następnie poddano je obróbce szlifowaniem (za pomocą tarcz ściernych o ziarnistości 120) i polerowaniu dyskami polerującymi.
Próbki przed badaniami odporności korozyjnej poddane zostały
2-godzinnej pasywacji przy użyciu pasty trawiąco-pasywującej Avesta Pickling Paste-101. Roztwór testowy sporządzono z chlorku żelaza (III) FeCl3• 6H2O (100 g) i wody
destylowanej (900 ml). Próbki zanurzone były w roztworze przez okres 24 godzin. Po wykonanych badaniach
dokonano oględzin zewnętrznych powierzchni próbek
i pomiaru masy. W żadnej z testowanych próbek nie wykryto
wżerów korozyjnych. Największy ubytek masy wynoszący
3,5 mg (przy dopuszczalnym 20 mg) stwierdzono na próbce nr
2. Bardzo mały był natomiast ubytek masy we wszystkich próbkach z warstwą spełniającą wymagania odporności korozyjnej.

Rys. 10. Dyfraktogramy spoin w próbkach nr: a – 3, b – 6, c – 8, po
zeszlifowaniu lica na głębokość 2 mm, ferryt i austenit

Rys. 11. Schemat rozmieszczenia odcisków w próbie twardości

Tablica IV. Wyniki pomiarów mikrotwardości HV 0,025 na przykładzie próbki 1

Obszar z rys. 11

10

Ferryt

Austenit

Nr pomiaru

Nr pomiaru

1

2

3

1

2

3

1

340,5

333,5

341,1

351,7

346,7

347,2

2

331,8

327,9

325,5

354,5

356,0

361,3

3

303,5

307,4

296,7

357,4

356,7

327,5

4

325,7

318,7

328,5

345,7

383,8

349,7

5

283,7

348,1

331,1

345,3

353,6

343,9

6

297,7

317,7

315,6

341,6

347,5

393,1

7

302,5

330,1

325,7

346,9

376,3

286,7

8

342,2

345,1

345,2

351,8

359,0

360,5

9

313,5

324,6

329,5

353,6

382,4

329,4

10

248,8

289,7

327,4

343,9

336,4

274,3
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Tablica V. Wyniki pomiarów twardości HV 10 na przykładzie próbki 1

Obszar z rys. 11

Nr pomiaru
1

2

3

1

304

308

312

2

305

307

316

3

317

319

319

4

321

342

324

5

328

335

325

6

325

339

327

7

336

340

327

8

330

350

317

9

333

348

319

10

322

330

322

Podsumowanie
Prowadzone próby i badania złączy spawanych z odstępem progowym od 6 do 10 mm miały na celu określenie możliwości powiększenia standardowego zakresu
odstępu progowego wynoszącego od 2 do 6 mm. Tak
zwiększony zakres jest optymalny z punktu widzenia
montażu i spawania konstrukcji wielkogabarytowych.
Wzrost odstępu progowego powyżej 10 mm jest nieuzasadniony ekonomicznie oraz może powodować poważne odkształcenia konstrukcji spawanych.

•

•

Przeprowadzone badania nieniszczące wskazują
na możliwość uzyskiwania połączeń o wymaganej wysokiej jakości nawet w przypadku próbek
spawanych z odstępem progowym 6÷10 mm.
W wyniku kontroli stwierdzono zmniejszanie się
zawartości ferrytu wraz ze wzrostem odstępu progowego (wzrostem energii liniowej). Minimalna
zmierzona zawartość ferrytu nie była mniejsza niż
28%, a największa wartość nie przekroczyła 69%
(przy dopuszczalnym zakresie od 25 do 70%).
Przeprowadzone badania strukturalne potwierdzają
występowanie tylko dwóch faz: austenitu i ferrytu.
W żadnym z badanych obszarów nie stwierdzono

Literatura
[1] Nowacki J.: Problemy spawania stali duplex w budowie
statków do transportu chemikaliów. Przegląd Spawalnictwa, 2003, nr 9-10, s. 7.
[2] Słodziński S., Zając P.: Doświadczenie Stoczni Szczecińskiej S.A. ze stosowania drutów proszkowych do spawania stali duplex metodą FCAW-136 w budowie chemikaliowców. VII Konferencja Spawalnicza „Postęp w
technologiach spawania w osłonach gazowych”, Międzyzdroje 21-23.05.2002, s. 80.

występowania mikropęknięć, faz międzymetalicznych czy wydzieleń.

•

Wyniki badań korozyjnych wskazują na obecność
warstwy pasywnej na badanych próbkach, charakteryzującej się znaczną odpornością na działanie
czynników agresywnych.

•

Wyniki badań wizualnych wykonanych złączy spawanych wskazują na konieczność zmiany konstrukcji podkładek ceramicznych w przypadku spawania
ze szczeliną powyżej 8 mm (zwiększenia szerokości i kształtu rowka podkładki). Zastosowanie powszechnie dostępnych podkładek ceramicznych  
wiąże się z koniecznością usunięcia obustronnych
podtopień grani.

•

Spawanie szerokoszczelinowe z odstępem progowym do 10 mm złączy ze stali duplex w pozycji pionowej nie wpływa ujemnie na właściwości
strukturalno-korozyjne. Prowadząc właściwie proces technologiczny, można wykonać konstrukcję
spawaną bez konieczności naprawy geometrii złączy z zastosowaniem rozszerzonego zakresu odstępu progowego.

[3] Przetakiewicz W., Tomczak R.: Niektóre aspekty spawalności ferrytyczno-austenitycznych stali typu duplex
i superduplex. Przegląd Spawalnictwa nr 3, 1995, s. 6.
[4] B588-III-PK/0050-1B: Opis techniczny chemikaliowca
40 000 DWT – wyd. Stocznia Szczecińska S.A. Szczecin 1999.
[5] Nowacki J.: Materiałowo - technologiczne aspekty spawania stali duplex w przemyśle okrętowym. Inżynieria
Materiałowa 6 (137) 2003, s. 737.
[6] Karlsson L.: Spawanie stali odpornych na korozję – Stale
duplex i superduplex. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 1,
1999, s. 28.
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Badania właściwości warstwy
wierzchniej węglików spiekanych
przygotowanych do procesu klejenia
Research of surface layer properties of
sintered carbides prepared for gluing   
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono różne metody przygotowania
węglików spiekanych do procesu klejenia. Scharakteryzowano warstwę wierzchnią materiałów, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na możliwość wystąpienia zanieczyszczeń. Omówiono podział i wybrane teorie adhezji, łącznie
z   koncepcją teorii uogólnionej. Opisano wybrane metody
umożliwiające jakościową i ilościową ocenę stopnia przygotowania powierzchni elementów klejonych do procesu łączenia. Scharakteryzowano metodykę wykonywania pomiarów
kąta zwilżania i parametrów, które można na jego podstawie
wyznaczyć. Zamieszczono wyniki pomiarów chropowatości
oraz kąta zwilżania dla różnych cieczy i czasu nakładania
kropli na płytkach węglikowych przygotowanych wybranymi
metodami. Przedstawiono problemy zwilżalności i wpływ
przygotowania powierzchni węglików spiekanych na właściwości połączeń klejowych węglików spiekanych ze stalą.

Different methods of preparation of sintered carbides
for gluing are presented in this paper. The surface layer of
materials is characterized paying special attention to the
possibility of occurrence of contaminations. Division and
selected theories of adhesion, including the conception of
general adhesion theory are discussed. Selected methods,
which help to make a qualitative and quantitative evaluation of preparation degree of joined   element surfaces to
gluing process are described. Experimentation methodology
of measurements of contact angle and parameters, which
can be determined by correlation to it, is characterized. The
examination results of roughness and boundary contact angle for different liquids and time of drop spreading, on the
plate of sintered carbides prepared by different methods are
presented. Wettability problems and the influence of a preparation method of sintered carbides surface on properties
of glued  sintered carbides – steel joints are discussed.

Wprowadzenie – właściwości
warstwy wierzchniej
Warstwa wierzchnia metali i cermetali jest zewnętrzną
warstwą materiału ograniczoną rzeczywistą powierzchnią,
wykazującą zmienione cechy fizyczne i niekiedy chemiczne
w stosunku do cech materiału rdzenia (wg PN-87/M-04250).
Jej właściwości zależą od składu i struktury chemicznej, struktury geometrycznej oraz rodzaju wiązań atomowych. Zdolności adhezyjne warstwy wierzchniej znacząco wzrastają po
usunięciu organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń
w postaci osadów, pyłów, tlenków, spolaryzowanych molekuł (tłuszczy, smarów i olejów), zaadsorbowanej wody
i gazów oraz warstw reakcyjnych [1 ÷ 3]. Powierzchnię metali
pokrytą charakterystycznymi warstwami pokazano na rysunku
1 [1, 4 ÷ 7].
Istotną kwestią jest sama wytrzymałość warstwy wierzchniej, która może wykazywać dobre właściwości adhezyjne,
jednak jej wytrzymałość jest niewielka, w związku z czym wy-

trzymałość połączeń klejowych również nie będzie osiągała
wysokich wartości. W takich przypadkach nie ma wprost proporcjonalnej zależności między wskaźnikami charakteryzującymi adhezję a wytrzymałością połączeń adhezyjnych [8].
warstwa spolaryzowanych molekuł
(zanieczyszczenia tłuszczowe)
warstwa adsorpcji wody i gazów
( ~ 10 – 7 – 10 – 6 mm)
warstwa reakcyjna (tlenkowa)
(~10 – 6 - 10 – 5 mm)
warstwa odkształcona na zimno
(~2 – 5 • 10 –3)
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Rys. 1. Warstwa wierzchnia metali w stanie wyjściowym

Przygotowanie powierzchni
węglików spiekanych do klejenia
Metody przygotowania powierzchni elementów do procesu klejenia powinny zapewniać osiąganie najkorzystniejszych właściwości połączeń adhezyjnych, uwzględniając rodzaj materiałów łączonych i stosowanych klejów   [3, 8, 9].
Przez uzyskanie maksymalnych sił adhezji na granicy klej
– materiał łączony, można nawet 4-krotnie zwiększyć wytrzymałość mechaniczną połączeń. W praktyce stosuje się różne
metody przygotowania powierzchni węglików spiekanych
w celu jej rozwinięcia oraz zapewnienia spójności i zwilżalności: mechaniczne (szlifowanie, obróbka strumieniowo-ścierna), chemiczne, termiczne (lub łączenie tych metod:
chemiczno-termiczne) oraz elektrochemiczne [3, 10, 11].
Optymalną metodą przygotowania powierzchni węglików spiekanych jest trawienie elektrolityczne, polegające
na selektywnym rozpuszczaniu anodowym trudno zwilżalnego węglika wolframu (WC), czego efektem jest uzyskanie
rozwiniętej warstwy kobaltowej (o grubości 0,1÷10 μm) na
powierzchni łączenia   [10, 12]. Niekiedy trawienie elektrolityczne łączy się z metodami mechanicznymi, np. obróbką
strumieniowo-ścierną. Procesy obróbki mechanicznej mają na
celu rozwinięcie powierzchni rzeczywistej materiałów łączonych oraz usunięcie wszelkich organicznych i nieorganicznych
zanieczyszczeń [8]. Większa powierzchnia styku cząsteczek
kleju z podłożem wynikająca z rozwinięcia powierzchni jest
przyczyną większych oddziaływań międzycząsteczkowych,
a przez to wzrostu właściwości adhezyjnych. Zazwyczaj końcowym etapem przygotowania powierzchni jest jej odtłuszczenie, zwykle za pomocą rozpuszczalników organicznych. Nie
zaleca się stosowania benzyny ekstrakcyjnej oraz wodnych
środków myjących na bazie zasadowej lub kwaśnej, ponieważ zawierają odpowiednio kilka procent frakcji tłuszczowych
oraz dodatki antykorozyjne, np. niewielkie ilości silikonów,
niekorzystnie wpływających na siły adhezji w połączeniach
klejowych [1, 13]. Najskuteczniejsze metody odtłuszczania,
umożliwiające uzyskanie dużej aktywności fizykochemicznej
powierzchni dla stosowanego kleju, przeprowadza się w parach rozpuszczalników, myjkach elektrolitycznych, ultradźwiękowych i komorowych oraz natryskowo [1, 2].

steczkami kleju i łączonych materiałów w zakresie do 1 μm
[1, 14].
Do pozostałych teorii adhezji zaliczane są [1, 14, 15]:
• teoria elektrostatyczna – wiązania powstają w wyniku
przepływu strumienia elektronów między dwoma ciałami
w bezpośrednim kontakcie,
• teoria dyfuzyjna – zakładająca wzajemną dyfuzję cząsteczek dwóch materiałów, wynikającą z różnicy potencjałów
termodynamicznych,
• teoria chemiczna – zakładająca występowanie między klejem a materiałem łączonym adsorpcji chemicznej dzięki
grupom funkcyjnym zdolnym do tworzenia wiązań chemicznych,
• pozostałe teorie – słabej warstwy granicznej, termodynamiczna, utleniania, elektretów.
W wyniku złożoności problemu powstała koncepcja
uogólnionej teorii adhezji oparta na  elementach teorii fizykochemicznej, jednak obejmująca także główne treści zawarte
w innych teoriach [14]. Umożliwia ona dokonanie ilościowej
oceny adhezji jako siły wiązań przypadających na jednostkę
powierzchni i formułuje warunek konieczny – zbliżenie cząstek dwóch ciał na odległość < 0,9 nm, oraz wystarczający
– duże siły przyciągania przy możliwie najniższej energii potencjalnej wiązania, do powstawania złączy o dużej wytrzymałości adhezyjnej [14].  
W przypadku adhezji mechanicznej, którą sformułował
Mc Bain, o wytrzymałości złącza decyduje wytrzymałość
kleju lub łączonych materiałów, a nie zjawiska zachodzące
na granicy obu tych faz [16]. Klej o małej lepkości penetruje nierówności powierzchni, zakotwiczając się mocno we
wgłębieniach materiału mającego chropowatą powierzchnię
(rys. 3). Stopień penetracji zależy głównie od lepkości kleju,
temperatury, ciśnienia, czasu wnikania, a także od przekroju
i głębokości wgłębień [14]. Kleje o dużej lepkości, np.   w
postaci pasty, nie wykazują zdolności zarówno do zwilżania,
jak i rozpływania się na powierzchni klejonej, co prowadzi do
obniżenia wytrzymałości połączeń w wyniku niedokładnego
wniknięcia masy klejowej w nierówności [6, 13, 17]. Podstawowe różnice w zwilżaniu powierzchni przez kleje o małej
i dużej lepkości pokazano na rysunku 4a i b [5 ÷ 7].

warstwa kleju

Zjawiska adhezji

podłoże klejone

Połączenia klejowe powstają w wyniku oddziaływania
sił adhezji i kohezji (rys. 2). Adhezja (łac. adhesio – sczepianie, przyleganie) jest zjawiskiem powierzchniowego wiązania

Rys. 3. Adhezja mechaniczna
klej o małej lepkości

siły kohezji

siły adhezji

Rys. 2. Siły adhezji i kohezji w połączeniu klejowym

się warstw wierzchnich dwóch ciał, zazwyczaj cieczy i ciała
stałego.   Wyodrębnia się podział adhezji na właściwą i mechaniczną. Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić zjawisko
adhezji właściwej, a także określić warunki, w jakich można
uzyskać dużą wytrzymałość złączy adhezyjnych. Podstawowa
teoria oddziaływań cząsteczkowych (zwana teorią fizyczno-chemiczną) uznaje zjawisko adhezji za rezultat oddziaływania
sił międzycząsteczkowych   (Van der Waalsa, dyspersyjnych,
dipolowych czy indukcyjnych) występujących między czą-

powierzchnia elementu

klej o dużej lepkości
niewypełnione nierówności powierzchni
powierzchnia elementu

Rys. 4. Zwilżanie powierzchni klejami: a – o małej lepkości,
b – o dużej lepkości
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Metody oceny przygotowania
powierzchni elementów łączonych
Istnieje wiele metod badawczych umożliwiających jakościową i ilościową ocenę stopnia przygotowania powierzchni
elementów klejonych do procesu łączenia. Od bardzo prostych, jak np. test kropli wody, po bardziej złożone, jak
wszelkiego rodzaju badania mikroskopowe i spektroskopowe, pomiary chropowatości czy pomiary kąta zwilżania.
Brak zwilżalności lub niezadowalająca zwilżalność klejem może
wynikać z nieodtłuszczenia powierzchni elementu klejonego. Łatwym testem jest weryfikacja zwilżalności przez naniesienie na
powierzchnię materiału wody destylowanej [1, 18]. Tendencja
do formowania się wody w kilka drobnych kropelek wskazuje na
brak odtłuszczenia. W przypadku rozpływania się wody na dużej
powierzchni należy się spodziewać, że również klej będzie wykazywał dobre właściwości zwilżające. Różnice w zwilżaniu wodą dla
różnych powierzchni elementów klejonych pokazano na rysunku
5a, b [1, 5, 7].
a)

b)
woda

tłuszcze

woda

Rys. 5. Różnice w zwilżaniu wodą destylowaną elementów powierzchni: a – nieodtłuszczonej, b – odtłuszczonej

Popularną i szeroko stosowaną metodą oceny przygotowania powierzchni materiałów do procesów klejenia są
pomiary chropowatości. Oprócz opisanych wyżej korzyści
wynikających z adhezji mechanicznej, istotnym czynnikiem
wpływającym na wytrzymałość złączy adhezyjnych z materiałem o chropowatej powierzchni jest znacznie większa powierzchnia kontaktu z klejem, niż w przypadku materiału, który
ma powierzchnię gładką. Rozwinięcie powierzchni prowadzi
do zwiększenia liczby oddziaływań międzycząsteczkowych,
a więc zwiększenia wytrzymałości złącza. Pomijając wiele
czynników zewnętrznych oraz samą wytrzymałość warstwy
wierzchniej, można uogólnić, że w większości przypadków
zwiększenie powierzchni elementów klejonych jest wprost
proporcjonalne do zwiększenia wytrzymałości połączeń klejowych. Rozwinięcie powierzchni zmienia także przebieg odkształceń występujących na granicy faz materiałów tworzących złącza [14]. Dla chropowatych, nierównych powierzchni
łączonych zwiększenie obciążenia złącza adhezyjnego powoduje znacznie większe odkształcenie warstwy kleju oraz samego materiału, w porównaniu z połączeniem materiałów o
gładkiej powierzchni. Efektem tego jest wzrost wytrzymałości
połączeń. Optymalna chropowatość powierzchni przeznaczonej do klejenia opisana parametrem Rz – wysokością chropowatości według dziesięciu punktów profilu,  powinna wynosić
5÷40 μm [1, 12].
Bardzo istotne znaczenie w ocenie metod przygotowania
powierzchni do procesów łączenia ma znajomość kąta zwilżania θ i wyznaczanych na jego podstawie wielkości termodynamicznych, jak np. napięcia powierzchniowego (właściwej
swobodnej energii powierzchniowej) czy termodynamicznej
pracy adhezji. Dobra zwilżalność w klejeniu występuje, gdy
kąt zwilżania, określany między styczną do zarysu kropli kleju
a podłożem klejonym, wynosi poniżej 30o [1, 5, 7]. Poszczególne przypadki oddziaływania zwilżającego kleju na powierzchnię klejenia pokazano na rysunku 6 [1, 5, 7].
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Rys. 6. Przypadki zwilżania klejem podłoża klejonego

W wielu publikacjach pojęcia takie jak: napięcie powierzchniowe б (mN/m) i swobodna energia powierzchniowa γ (mJ/m2) stosuje się zamiennie, mimo iż nie są
one tymi samymi wielkościami. Napięcie powierzchniowe
jest siłą styczną do powierzchni, działającą na jednostkę
długości, natomiast swobodna energia powierzchniowa
jest pracą potrzebną do utworzenia nowej jednostki powierzchni, podczas rozdziału dwóch faz znajdujących się
w równowadze [14]. Orientacyjne wartości napięcia powierzchniowego wybranych materiałów wynoszą: kleje
– 30÷50 mN/m, silikony – 24 mN/m, żelazo – 2030 mN/m,
wolfram – 6800 mN/m, PCV – 40 mN/m, teflon – 18 mN/m
[6, 18]. Efekt pełnego zwilżenia następuje w przypadku, gdy
napięcie powierzchniowe cieczy γL jest mniejsze od napięcia
powierzchniowego ciała stałego γS. Analizując termodynamiczny opis zwilżania wynikający z równania Younga, należałoby oczekiwać całkowitego zwilżenia powierzchni metalowych
przez ciecze (np. wodę, klej), gdyż napięcie powierzchniowe
tych cieczy jest dużo mniejsze od napięcia powierzchniowego
metali. W rzeczywistości uwzględnić należy jednak czynniki
kinetyczne oraz warunki wykonywania pomiarów. Wyniki
obserwacji mogą zatem znacznie odbiegać od warunków
równowagi termodynamicznej opisanej równaniem Younga
i przyjmować jedynie charakter jakościowy.

Pomiary chropowatości i kąta zwilżania
powierzchni węglików spiekanych
Powierzchnie węglików spiekanych B2 wg PN-88/H-89500
(prod. firmy Węgliki Spiekane. Baildonit) o składzie chemicznym (w % wag.) 90,5 WC i 9,5 Co  i strukturze gruboziarnistej (wielkość ziaren fazy węglikowej α: najwięcej od 1 do 7
µm, liczne ziarna o wielkości do 12 µm, pojedyncze ziarna
– do 15 µm) przygotowano przez szlifowanie mechaniczne,
trawienie elektrolityczne, obróbkę strumieniowo-ścierną elektrokorundem i trawienie elektrolityczne połączone z późniejszą obróbką strumieniowo-ścierną. Stanem wyjściowym były
kształtki węglikowe w stanie surowym (stan dostawy). Elektrolityczne trawienie anodowe wykonano przy użyciu elektropolerki Galvo G7T w 4-normalnym roztworze wodnym wodorotlenku sodu NaOH, przy zastosowaniu wcześniej dobranych
optymalnych parametrów trawienia: U = 3500 mV, t = 10 min,
T = 20oC [12]. Końcowym etapem przygotowania powierzchni
węglików spiekanych do klejenia było odtłuszczanie za pomocą rozpuszczalników organicznych w myjce ultradźwiękowej Ultron U-509.
Na podstawie wykonanych wcześniej pomiarów chropowatości wykazano, iż optymalną metodą przygotowania
powierzchni węglików spiekanych do klejenia jest trawienie
elektrolityczne lub jego połączenie z obróbką strumieniowo-ścierną [12]. Potwierdziły to badania przeprowadzone na
powierzchni równej 9,0 mm2 odpowiednio przygotowanych
kształtek węglikowych. Zwiększenie podstawowych parametrów chropowatości Ra, Rt i Rz w porównaniu z wcześniejszymi pomiarami wynika z gruboziarnistej struktury kształtek

węglikowych oraz stanu dostawy jako stanu wyjściowego. Pomiary chropowatości wykonano przy użyciu profilografometru
stacjonarnego Form Talysurf 120L, o końcówce pomiarowej
zakończonej stożkiem diamentowym z kątem wierzchołkowym
60o i promieniem zaokrąglenia r = 2 μm. Zmierzone wartości
podstawowych parametrów chropowatości dla wszystkich
metod przygotowania powierzchni zestawiono w tablicy. Na
rysunku 7a, b, c pokazano profile chropowatości powierzchni
węglików spiekanych: a – szlifowanych, b – trawionych elektrolitycznie, c – trawionych elektrolitycznie z późniejszą obróbką strumieniowo-ścierną.
Tablica. Zestawienie podstawowych parametrów chropowatości
dla różnych metod przygotowania powierzchni węglików spiekanych
(90,5% WC + 9,5% Co) do klejenia (S = 9,0 mm2)
Metoda przygotowania
powierzchni

Ra
µm

Rt
µm

Rz
µm

Stan dostawy, po spiekaniu

1,79

20,20

16,50

Szlifowanie mechaniczne

0,67

17,60

  8,83

Trawienie elektrolityczne

2,29

33,30

24,10

Trawienie elektrolityczne +
obróbka strumieniowo-ścierna

2,37

35,10

30,70

Obróbka strumieniowo-ścierna

2,05

32,10

21,70

Uwagi: Ra – średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości od linii średniej, Rt – maksymalna wysokość chropowatości,
Rz – wysokość chropowatości według 10 punktów.

Rys. 8. Schemat stanowiska do pomiarów kąta zwilżania: 1 – kamera ze statywem, 2 – zasilacz ze światłowodami, 3 – manipulator,
4 – stolik pomiarowy, 5 – monitor

E

płaszczyzna
próbki

kropla

θ

F

α

o

Rys. 9. Zależności
trygonometryczne niezbędne do wyznaczania
kąta zwilżenia

Na rysunku 10 pokazano wartości średnie z 5 pomiarów kąta zwilżania dla powierzchni kształtek węglikowych
zwilżanych wodą destylowaną i jodkiem metylenu. Wynika
z niego jednoznacznie, iż najlepszą metodą przygotowania
powierzchni węglików spiekanych do klejenia z punktu widzenia zwilżalności jest trawienie elektrolityczne, umożliwiające
wprowadzenie nowych krawędzi i szczelin przy jednoczesnym utworzeniu metalicznej struktury powierzchni. Różnice
w wielkości kropli na powierzchniach: a – w stanie dostawy,
b – szlifowanej mechanicznie, c – trawionej elektrolitycznie  
pokazano na rysunku 11. Rozpływność wody destylowanej na
kształtce węglikowej poddanej trawieniu elektrolitycznemu
jest prawie 10 razy większa w porównaniu z próbką w stanie
surowym (stosunek pól powierzchni 48,3 : 5,2 mm2). Owalny
kształt kropli na powierzchni szlifowanej związany jest z kierunkiem szlifowania.
woda destylowana

Kąt zwilżania Θ [o]

jodek metylenu

stan dostawy

szlifowanie obróbka strumieniowomechaniczne
ścierna

trawienie elektrolityczne + obróbka
strumieniowo-ścierna

trawienie
elektrolityczne

Rys. 7. Profile chropowatości powierzchni węglików spiekanych:
a – po szlifowaniu, b – po trawieniu elektrolitycznym, c – po trawieniu elektrolitycznym z obróbką strumieniowo-ścierną

Rys. 10. Kąty zwilżania θ dla odpowiednio przygotowanych powierzchni węglików spiekanych zwilżanych wodą destylowaną i jodkiem metylenu

Zwilżalność powierzchni węglików spiekanych przygotowanych różnymi metodami wyznaczono na stanowisku do pomiarów kąta zwilżania składającego się z kamery Panasonic
WV-CL 350 ze statywem, zasilacza ze światłowodami Flexilux  
600 Longlife firmy Scholly Fiberoptic GmbH, manipulatora,
stolika pomiarowego i monitora (rys. 8).  
Jako ciecze zwilżające zastosowano wodę destylowaną,
jodek metylenu oraz rzadkopłynny klej anaerobowy Loctite
638. Każdorazowo na powierzchnie węglików nakładano mikrostrzykawką lub pipetą automatyczną 5 kropli o objętości
4 • 10– 6 dm3 każda. Za pomocą manipulatora zaznaczano obrys kropli (granicę ciecz – powietrze), wyznaczając okrąg o
średnicy OF oraz cięciwę EF, pokrywającą się z płaszczyzną
próbki (rys. 9). Następnie, korzystając z  zależności trygonometrycznych, obliczono wartość kąta zwilżania.

Rys. 11. Rozpływność wody destylowanej na różnie przygotowanych powierzchniach węglików spiekanych: a – w stanie dostawy,
b – szlifowanej mechanicznie, c – trawionej elektrolitycznie

Z uwagi na właściwości kleju Loctite 638, tj. gęstość
p = 1,09 g/cm3 i lepkość μ = 2500 mPa•s, kąt zwilżania wyznaczono po ustabilizowaniu się kropli na powierzchni węglików, które zachodziło po około 3 minutach od jej nałożenia. Przedstawione na rysunku 12 wartości kąta zwilżania
θ dla powierzchni kształtek węglikowych zwilżanych klejem
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anaerobowym wykazują podobną tendencję, jak przy nakładaniu kropli wody destylowanej i jodku metylenu. Również i w tym przypadku najlepsze efekty uzyskano dla powierzchni trawionej elektrolitycznie. Ze względu na mniejsze
wartości kąta zwilżania w porównaniu z wodą destylowaną
i jodkiem metylenu przeprowadzono dodatkowe pomiary
określające zależność wielkości kąta zwilżania od czasu.

Wyniki badań potwierdzających korzystny wpływ czasu na
wartość kąta zwilżania, przeprowadzonych dla próbek zwilżanych wodą destylowaną, mierzonych po 3 minutach, zestawiono na rysunku 13. Widoczna jest 50% poprawa zwilżalności dla próbek szlifowanych mechanicznie, wynikająca
z niewielkiej chropowatości powierzchni i pomiarów wykonywanych prostopadle do kierunku szlifowania.

woda destylowana, t - 0 [s]

klej anaerobowy Loctite 638, t = 180 [s]

Kąt zwilżania Θ [o]

Kąt zwilżania Θ [o]

woda destylowana, t = 180 [s]

stan dostawy
próbka
zatłuszczona

trawienie
trawienie
stan dostawy szlifowanie
obróbka
elektrolityczne elektrolityczne
próbka
mechaniczne strumieniowo
+ obróbka
odtłuszczona
-ścierna
strumieniowo-ścierna

Rys. 12. Wartości kąta zwilżania θ dla odpowiednio przygotowanych
powierzchni węglików spiekanych zwilżanych klejem anaerobowym

stan
dostawy
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Rys. 13. Zależność kąta zwilżania od czasu dla odpowiednio
przygotowanych powierzchni węglików spiekanych

Wnioski
Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
• Wybór odpowiedniej metody przygotowania powierzchni
elementów łączonych do klejenia ma znaczący wpływ
na właściwości adhezyjne, a tym samym na wytrzymałość i jakość połączeń klejowych.
• Największe wartości parametrów chropowatości powierzchni, których wzrost powoduje zwiększenie adhezji mechanicznej, uzyskano poddając węgliki spiekane
gat. B2 trawieniu elektrolitycznemu oraz trawieniu
elektrolitycznemu z dodatkową obróbką strumieniowo-ścierną.
• Pomiary kąta zwilżania są bardzo skuteczną metodą

szlifowanie
mechaniczne

•

•

oceny przygotowania powierzchni elementów łączonych
do procesu klejenia, jednak z uwagi na czynniki kinetyczne oraz warunki wykonywania pomiarów znacznie
odbiegające od warunków równowagi termodynamicznej opisanej równaniem Younga, można ją traktować
jedynie jakościowo.
Metodą dającą najlepsze efekty przygotowania powierzchni węglików spiekanych do klejenia z punktu
widzenia zwilżalności jest trawienie elektrolityczne, dla
którego wartości kąta zwilżania są najmniejsze, a rozpływność cieczy największa.
Wartość kąta zwilżania powierzchni węglików spiekanych
w znacznym stopniu zależy od czasu pomiaru, mierzonego od momentu nałożenia kropli kleju (cieczy) na badaną powierzchnię.
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System
w wersji
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Start,
przedmuch
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drutu,
zaprogratem spawalniczym ESAB OK. Autrod 12.51, 12.64 oraz pe³nymTM
mowane linie synergiczne (>100 w przypadku Aristo
zestawem asortymentowym drutów AristoRod.
U8), pamięć 10 ustawień parametrów spawania (200
w przypadku Aristo  U8) oraz pulsację lub pulsację synergiczną. AristoTM U8 umożliwia także programowanie
nowych linii synergicznych.
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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.

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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Łatwe użytkowanie kompleksowych maszyn
Najkorzystniejsze rozwiązanie – sterowanie za
Postępuje polaryzacja różnych formatów: Macintosh lub
PC, silnik benzynowy lub diesel, system analogowy lub cyfrowy.
W ocenie łatwości i szybkości obsługiwania układów sterowania maszyn portalowych do cięcia termicznego jedną grupę stanowią zwolennicy sterowania za pomocą przycisków, a drugą
zwolennicy sterowania za pomocą paneli dotykowych. Układ
sterowania „Global Controlplus” firmy Messer Cutting Systems
z Groβ-Umstadt łączy zalety obu tych obszarów z dodatkowymi opcjami, celem dalszego ułatwienia pracy.
Panel dotykowy jest już od dawna wzorcem w technice
sterowania cyfrowego różnych automatów. Rozszerza się
również stosowanie tego elementu układów sterowniczych
wśród czołowych producentów maszyn. Przykładem tego
trendu jest firma Messer Cutting Systems z Groβ-Umstadt
i jej układ sterowania „Global Controlplus”. Ten układ, z powodzeniem stosowany w urządzeniach do cięcia plazmowego
i do cięcia tlenowego, wielokrotnie został zainstalowany
u użytkowników. W skład układu wchodzi 15-calowy panel
dotykowy TFT i kombinacja wypróbowanych elementów sterowniczych w postaci przycisków, joysticków i pokręteł do realizacji określonych funkcji. Wymieniona kombinacja jest dla
operatora maszyn do cięcia termicznego łatwym do obsługi
i przejrzystym zespołem sterowania. Układ sterowania oparty
jest na systemie operacyjnym Microsoft® Windows® XP Professional, który specjalnie został przystosowany dla potrzeb firmy,
a w przedsiębiorstwie użytkownika może być bez problemów  
zintegrowany ze strukturami wewnątrzzakładowej sieci informatycznej.
Kierownik projektu „Globalne badania i rozwój” w firmie
Messer Cutting Systems Ingo Göller stwierdził: „Nasze panele dotykowe, spełniające wymagania IP65 dotyczące odporności na działanie pyłu i wody, przystosowane są również
optymalnie do pracy w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. Wyświetlacz tego panelu jest odporny na działanie
różnych odczynników chemicznych, olejów oraz uderzeń
i wstrząsów. Możliwa jest obsługa panelu dotykowego w rękawicach ochronnych. W przypadkach, w których użytkownik
wymaga okresowego potwierdzania dokładności zrealizowanych ruchów roboczych narzędzia tnącego w osi pionowej
i poziomej, stosujemy od dawna wypróbowane przyciski, joystiki i pokrętła”.

Bardzo poglądowo ukształtowany panel dotykowy układu sterowania
„Global Controlplus” przedstawia fotograficznie elementy zużywające
się w czasie eksploatacji maszyny, na przykład takie jak elektrody
lub dysze.
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Układ sterowania dla maszyn portalowych do cięcia termicznego firmy Messer Cutting Systems „Global Controlplus” bazuje na wypróbowanym systemie operacyjnym Microsoft Windows® XP Professional
i oferuje użytkownikom idealną kombinację sterowania za pomocą
panelu dotykowego oraz przycisków, joystików i pokręteł

Łatwość użytkowania
Układ sterowania „Global Controlplus” obsługiwany jest
intuicyjnie. Przykad: poszczególne menu pokazują tylko te
parametry technologiczne, które stosowane są w czasie realizacji aktualnego zadania: „Układ prowadzi operatora maszyny
przez poszczególne menu w czasie przygotowywania procesu
cięcia termicznego. W tym czasie użytkownik może dotykać
na panelu każde nastawienie poszczególnych parametrów
i natychmiast je zmieniać, przy czym do zmiany wartości
parametru ukazuje się na wyświetlaczu wirtualna, zoptymalizowana klawiatura. Taka logicznie zbudowana technologia
skraca znacznie czas jej opanowania przez operatora maszyny
oraz redukuje do minimum możliwość popełnienia pomyłek.
Najczęściej operator maszyny w pełni opanowuje wszystkie
funkcje tego układu sterowania w czasie pół zmiany produkcyjnej”.
Celem nastawienia maszyny operator wybiera z przejrzystej struktury drzewiastej jedynie odpowiedni program dla
danej części oraz zestaw danych dotyczących parametrów
procesu cięcia, resztę nastawia „Global Controlplus” automatycznie. Bardzo obszerna baza danych procesu cięcia z zasadniczymi informacjami zainstalowana jest już fabrycznie.
Zintegrowany Webserver umożliwia przeprowadzanie zdalnej
kontroli i diagnozy maszyny poprzez Intranet.
Przebieg procesu cięcia oraz aktualne położenie narzędzia tnącego lub cechownika dokładnie pokazuje jako grafikę
wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Części zużywające się,
takie jak dysze lub elektrody, przedstawiane są przez „Global
Controlplus” fotograficznie. Z wyświetlaczem zintegrowanych
jest do sześciu kamer emitujących kolorowy obraz, co pozwala operatorowi maszyny bardzo dokładnie pozycjonować
narzędzie tnące. Bardzo pomocny jest również krzyż nitkowy, jeżeli narzędzie tnące przemieszczane jest za pomocą
8-drogowego joystika lub wybieraków krzyżowych. Celem
ciągłej obserwacji przebiegu procesu cięcia możliwe jest równoległe emitowanie przez dwie kamery obrazu na panelu dotykowym układu sterowania „Global Controlplus”.

do cięcia termicznego.
pomocą przycisków i paneli
Zintegrowany system operacyjny zapewni
działanie układu sterowania również
w przyszłości
Bazując na Microsoft®.NET oraz Microsoft® Windows® XP
Professional firma Messer Cutting Systems zapewnia, że niezawodna praca układu sterowania możliwa będzie również w
przyszłości w oparciu o aktualny system operacyjny. Liczne
opcje połączenia z zakładowymi sieciami informatycznymi,
bezproblemowa integracja z zewnętrznym softwarem oraz
możliwość współpracy ze standardowymi bazami danych
czyni układ sterowania „Global Controlplus” uniwersalnym rozwiązaniem dla portalowych maszyn do cięcia termicznego.
Doskonale zabezpieczona jest trójwarstwowa baza danych, składająca się z bazy danych „Messer Default Datenbank” (zabezpieczonej przed zapisem), bazy danych
użytkownika „Benutzer Default” oraz roboczej bazy danych
„Arbeitsdatenbank”. Wszystkie dane można bezpiecznie kopiować, w ten sposób użytkownik ma zawsze dostęp do funkcjonujących zestawów danych. W razie potrzeby bazę danych
dotyczącą procesu cięcia termicznego można w każdej chwili
z powrotem doprowadzić do postaci zapisanej fabrycznie.

Podwyższona efektywność maszyn dzięki
zastosowaniu elastycznych procesów
Użytkowanie układu sterowania „Global Controlplus” umożliwia dostosowanie kilku zadań produkcyjnych do jednej
technologii: każdemu zadaniu przypisany zostaje odpowiedni
zestaw parametrów cięcia termicznego. W programie sterowania można wtedy dla specjalnych kształtów ciętych krawędzi
zmieniać zestawy parametrów technologicznych procesu cięcia
celem zwiększenia jakości krawędzi i efektywności procesu.
Programy sterowania opisywanego urządzenia opracowywane są wg DIN. Na życzenie klienta dostarczane są również programy z danymi wprowadzanymi w amerykańskim
formacie EIA, a po uzgodnieniu z firmą również w formacie
ESSI. Możliwość zmiany między metrycznym a anglosaskim
systemem miar ułatwia użytkowanie opisywanego układu
sterowania w dowolnym kraju.
W układzie sterowania „Global Controlplus” zastosowany
jest nowoczesny interfejs komunikacyjny, zapewniający szybkie, również w przyszłości, połączenie układu z maszyną do
cięcia termicznego. Bardzo bogato wyposażony przemysłowy
PC układu może być w przyszłości łatwo rozbudowywany i modernizowany, co ułatwia modułowa budowa zastosowanego
software’u.

Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.: (0-32) 230 67 36, fax: (0-32) 230 67 39
e-mail: castolin@castolin.pl
www.castolin.pl

Sterowanie „Global Control plus”, umożliwia zastosowanie trzech
źródeł plazmowych na jednej maszynie

Widok sterowania „Global Control plus” na maszynie OmniMat
z sześcioma planikami ALFA,

Możliwość stosowania układu
na całym świecie
Firma Messer Cutting Systems współpracowała
w czasie projektowania układu sterowania „Global Controlplus
” z kompetentnymi ośrodkami w Stanach Zjednoczonych
i w Azji. W ten sposób powstało rozwiązanie uwzględniające
wyniki obszernych testów i sugestie polepszeń uzyskanych od
specjalistów z całego świata, zapewniając klientom ogromne
korzyści. Dla przykładu: można łatwo wymieniać dane technologiczne i inne doświadczenia praktyczne między użytkownikami tych układów sterowania na całym świecie.

Proces precyzyjnego i szybkiego cięcia odbywa się w cyklu automatycznym dzięki układowi sterowania „Global Control plus”
Oprac.: mgr inż. Artur Szyguła
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 5/2007
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praktyka spawalnicza

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

KOTŁOMONTAŻ Sp. z o. o.
W latach 1869–1945 jednym z ważniejszych zakładów w Siemianowicach była „Fabryka
Kotłów Parowych”  Wilhelma Fitznera, która od dnia 1 stycznia 1911 r. przyjęła formę prawną
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za swoje wyroby fabryka otrzymała złote medale,
m.in. w Antwerpii (1885), Melbourne (1888), Chicago (1893). Po II wojnie światowej budynki fabryki przejęło Ministerstwo Obrony Narodowej. 1 kwietnia 1947 r. zespół byłych pracowników fabryki założył Spółdzielnię Pracy „KOTŁOMONTAŻ”. Spółdzielnia ta wykonywała
remonty kotłów parowych w różnych zakładach na terenie całego kraju. Na polecenie władz
w 1952 r. spółdzielnię   upaństwowiono i włączono jako zamiejscowy oddział do Przedsiębiorstwa Robót Montażowych w Gliwicach. 1 kwietnia 1953 r. utworzono z tego oddziału
wyodrębnione przedsiębiorstwo o nazwie Zakłady Remontowo-Montażowe Przemysłu Chemicznego  „KOTŁOMONTAŻ”. Gdy  tylko zaistniała możliwość ponownego sprywatyzowania,
pracownicy państwowego przedsiębiorstwa założyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
pod nazwą „KOTŁOMONTAŻ”  i przejęli w leasing majątek Skarbu Państwa. Spółka  została  
wpisana  do  rejestru  handlowego  pod numerem RHB 6029 dnia 31 grudnia 1990 r.

Przedsiębiorstwo nasze posiada wieloletnie
doświadczenie w zakresie: remontowania,
modernizacji oraz montażu następujących
urządzeń:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kotłów parowych i wodnych;
kotłów odzysknicowych;
wymienników ciepła;
aparatury chemicznej;
rurociągów energetycznych
i technologicznych;
zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
instalacji odpylania takich jak: filtry workowe,
elektrofiltry, multicyklony, cyklony;
kanałów spalin, wentylatorów, kominów stalowych;
pieców karbidowych;
instalacji odsiarczania spalin;
konstrukcji stalowych.

Prace prowadzimy w kraju i za granicą w energetyce
zawodowej i przemysłowej, w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, petrochemicznego, metalowego
i metalurgicznego, górniczego, lekkiego, spożywczego
i dla cementowni.
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Nasz Zakład Produkcji Elementów Kotłowych
i Konstrukcyjnych wyposażony w nowoczesne urządzenia wykonuje z materiałów własnych i powierzonych
elementy zamienne do kotłów, w tym:
• podgrzewacze wody,
• rury ekranowe,
• przegrzewacze pary,
• komory,
• zbiorniki ciśnieniowe,
• zbiorniki bezciśnieniowe,
• wymienniki ciepła,
• konstrukcje stalowe itp.

Zakres wykonywanych badań:

Badania nieniszczące
•
•
•
•
•

radiograficzne,
ultradźwiękowe,
magnetyczne,
penetracyjne,
pomiary grubości.

Badania niszczące
•
•
•
•
•

próby rozciągania w temperaturze pokojowej,
próby twardości HV, HB, HRC,
makroskopowe,
mikroskopowe,
staloskopowe.

Powyższe badania Laboratorium Badań Kompleksowych wykonuje z wykorzystaniem nowoczesnych
urządzeń i aparatury badawczej,   takich jak: aparaty
rentgenowskie (Balteau – Belgia), negatoskopy (Kavotest, Seifert – RFN), defektoskopy ultradźwiękowe
i magnetyczne (Krautkrämer – RFN), grubościomierze
(Krautkrämer – RFN), staloskop, twardościomierze itp.
Przygotowani jesteśmy do kompleksowego prowadzenia inwestycji i wykonywania remontów.
W zakresie naszej wieloletniej działalności eksportowej wykonujemy prace montażowe jako samodzielni
wykonawcy lub podwykonawcy znanych firm na rynku
niemieckim, austriackim, angielskim i włoskim.
Ciągle modernizujemy zakład produkcyjny. Wdrażając nowoczesne technologie, rozszerzamy zakres
oferowanych wyrobów i usług. Przykładem może być
uruchomienie Centrum Obróbki Laserowej z laserem o mocy 3,5 kW o wymiarach stołu 3 m x 12 m.
Zapewniamy dobrą organizację robót, mamy możliwość płynnego regulowania zatrudnienia. Gwarantujemy sprawny przebieg naszych prac i wysoką jakość
wykonywanych usług.
Wdrożyliśmy i utrzymujemy System
Zarządzania Jakością według normy
EN ISO 9001:2000.

Materiały podstawowe do spawania
i stosowane metody spawania
Proces spawania odbywa się w oparciu o Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS), które zostały opracowane na podstawie uznanych technologii spawania wg
EN 288-3, EN ISO 15614, certyfikowanych przez niezależne jednostki notyfikowane, takie jak Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, UDT czy TÜV Rheinland Group.
Podstawową technologią spawania jest spawanie
półautomatyczne w osłonach gazów aktywnych metodą
MAG, przy zastosowaniu mieszanek gazowych Ar + CO,
oraz TIG, zarówno dla stali węglowych, jak i wysokostopowych nierdzewnych. Do wykonywania spoin wzdłużnych,
czołowych i pachwinowych, stosowana jest w zakładzie
technologia spawania łukiem krytym (121), a także technologie 135/121, 141/121, natomiast prace montażowe
konstrukcji elementów ciśnieniowych wykonuje się, spawając elektrodą otuloną (111) i gazowo (311).
Posiadany przez nas laser firmy PRIMA INDUSTRIE
o mocy 3,5 kW umożliwia również spawanie laserowe
po wymianie głowicy i można nim spawać elementy
o grubości do 4 mm, wykonując złącza zarówno doczołowe, jak i pachwinowe.

Najczęściej spawane gatunki stali:
• stale niestopowe i stopowe z grupy materiałowej
(typu S235JRG2 , S355J2RG2);
• stale do pracy w podwyższonych temperaturach
(typu P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10);
• stale ulepszane cieplnie z grupy 3 (typu S690QL);
• stale austenityczne z grupy X4CrNi18-10 (OH18N9),
X2CrNiMo17-12-2 (00H17N14M2);
• stale typu duplex X2CrNiMoN22-5-3 (grupa 9).
Stosowane jest również spawanie połączeń mieszanych wyżej wymienionych gatunków.
Kotłomontaż posiada także na swoim terenie Ośrodek Szkolenia Spawaczy o wysokiej renomie, który od lat szkoli i egzaminuje spawaczy pod
auspicjami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
na podstawie Atestu nr 303. Prowadzimy szkolenie
na kursach o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym w zakresie spawania: gazowego (311),
łukowego elektrodą otuloną (111), elektrodą topliwą
w osłonie gazów (135), drutami proszkowymi w osłonie
gazów aktywnych (136), elektrodą nietopliwą w osłonie
gazu obojętnego (141), łukowego drutami proszkowymi
(114) oraz łukiem krytym (121).
Ośrodek szkoli i weryfikuje spawaczy również
w oparciu o uznanie Urzędu Dozoru Technicznego i
TÜV. Personel instruktorski ośrodka posiada odpowiednie aktualne europejskie uprawnienia EWI – uzyskane
w Instytucie Spawalnictwa.
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Kotłomontaż Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śląskie
Ul. Łącząca 1
WWW.kotlomontaz.PL

Tel.: (+48 32) 358 63 00, 35 86 360
Fax :(+48 32) 35 85 306, 35 85 358
E-mail: marketing@kotlomontaz.pl

Kwalifikacje personelu nadzoru
spawalniczego, spawaczy
oraz personelu kontrolującego

Kotłomontaż posiada
następujące uprawnienia:

W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad jakością oraz kompetencjami pracowników związanych z
technologią, wykonaniem i nadzorowaniem prac spawalniczych firma Kotłomontaż Sp.z o.o. posiada kadrę
wykwalifikowaną w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z normą PN-EN 719.

• Certyfikat systemu zarządzania wg ISO 9001 :
2000 nadany przez TÜV CERT Rheinland Group
• Świadectwo Kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów Dużych nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
• Certyfikat AD 2000 HP 0 nadany przez TÜV Rheinland
• Certyfikat EN ISO 3834 – 2 nadany przez TÜV Rheinland
• Certyfikat uprawniający do nadania znaku CE zgodnie z Dyrektywą 97/23//EG na Moduł G
• Certyfikat klasy E SLV nadany przez SLV Halle
• Typoszereg uprawnień UDT do wytwarzania, napraw, remontów i modernizacji kotłów, zbiorników,
rurociągów wodnych, parowych, trujących, żrących i
ciekłych zapalnych nadany przez Urząd Dozoru Technicznego w Katowicach
• Świadectwo Uznania Laboratorium Badań Kompleksowych stopnia II nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu

• Główny Spawalnik – posiada uprawnienia EWE, IWE
oraz licencje egzaminatora spawaczy.
• Z-ca Głównego Spawalnika – posiada również uprawnienia EWE, IWE.
• Pracownicy Działu Kontroli Jakości – posiadają
uprawnienia PN-EN 473 uzyskane w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.
Zapewniamy wysoką jakość wytwarzanych elementów
w oparciu o wymagane wysokie kompetencje.

oprac.: mgr inż. G. Hornik, mgr inż D.Kuc
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Spacerkiem po Stadionie Dziesięciolecia
Niemal w centrum Warszawy, kilka minut jazdy pociągiem od stacji Warszawa Śródmieście, wokół Stadionu Dziesięciolecia znajduje się małe miasteczko wietnamskie. Są tu
sklepy spożywcze z produktami przesłanymi wprost z Hanoi,
bary z azjatyckimi specjałami, księgarnia gdzie można kupić
wietnamskie książki, filmy i płyty muzyczne, jest też punkt
taniego telefonowania za granicę, a nawet świątynia buddyjska. Wszystko to jest niezauważalne dla zwykłego bywalca
stadionu, gdyż znajduje się na uboczu głównych traktów handlowych, a jest przeznaczone dla wietnamskich mieszkańców
Warszawy, którzy tu mają kawałek swojej ojczyzny.

W 2000 roku przyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął
pracę jako spawacz. Swój mały warsztat wyposażył sam w
podstawowe atrybuty spawacza, tj. spawarkę, paczkę elektrod rutylowo-celulozowych, rękawice i maskę.
Tak więc przez kilka już lat wykonuje wszelkie prace spawalnicze niezbędne do ekspozycji sprzedaży, np. półki, lady,
stanowiska ekspozycyjne, słupy reklamowe. Jego klientami
są kupcy ze stadionu: nie tylko Wietnamczycy, ale także Polacy, Ukraińcy i przedstawiciele innych narodowości.
Inżynier Nguyĕn Trung Thành poza spawaniem zajmuje
się także powieściopisarstwem, na co przeznacza wiele wolnego czasu. W wydanej ostatnio w Polsce książce  akcja niektórych opowiadań dzieje się na stadionie.  
W tej azjatyckiej enklawie nie zabrakło również usług spawalniczych. W poszukiwaniach Wietnamczyków zajmujących
się spawaniem towarzyszył mi Ngo Van Tuong, Wietnamczyk,
który mieszka w Warszawie ponad 15 lat. Jest absolwentem
Politechniki Szczecińskiej, ukończył budownictwo okrętowe w
Instytucie Okrętowym. Jest on również dziennikarzem wietnamskiego portalu Dan Chim Viet, członkiem Stowarzyszenia
Wolnego Słowa (SWS), animatorem kultury oraz korespondentem portalu Kontynent Warszawa www.kontynent.waw.pl.
Na murach i parkanie okalającym teren handlowy stadionu są widoczne napisy, a zainteresowani wiedzą, iż słowo
„HÀN” znaczy w języku polskim „spawacz”.

Poza inżynierem Nguyĕn Trung Thành na stadionie spotkaliśmy jeszcze dwóch spawaczy, którzy spawali ogrodzenie.
Warto odwiedzić to miejsce, tym bardziej, że targowisko z końcem czerwca ma zostać zlikwidowane. Na miejscu
targowiska zostanie zbudowany nowy Stadion Narodowy,
który będzie jedną z aren piłkarskich Mistrzostw Europy
w 2012 roku.

Przy pracy w swoim małym warsztacie wielkości garażu
zastaliśmy pana Nguyĕn Trung Thành, który podobnie jak
Ngo Van Tuong jest inżynierem. Zanim trafił on do Warszawy,
ukończył Politechnikę w Hanoi z tytułem inżyniera mechanika, i tam na krótko podjął pracę w zawodzie. Potem rozpoczął kolejne studia w Moskwie o kierunku kulturoznawstwo,
a następnie wyjechał do Francji, gdzie przez kilka lat studiował na paryskiej Sorbonie.
Autor: Piotr Warsza
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60 lat tradycji w kształceniu kadr spawalniczych
w 80-letnim dorobku Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Katowicach
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
to najstarsza firma oświaty zawodowej na Śląsku, z 80-letnią
tradycją, powstał w 1926 r.  
Działa obecnie poprzez sieć blisko 40 ośrodków kształcenia kursowego oraz ponad 50 niepublicznych szkół z
uprawnieniami szkół publicznych, koncentrując swoją
działalność na obszarze województwa śląskiego oraz w wybranych powiatach województw małopolskiego, opolskiego
i łódzkiego. Nasza oferta kształcenia adresowana jest do
przedsiębiorstw, instytucji, odbiorców indywidualnych – osób
pracujących i poszukujących pracy, doskonalących poziom
wiedzy i umiejętności zawodowych, zmieniających zawód,
dorosłych i młodzieży.
W systemie kursowym kształcimy rocznie około 40 000
osób w ponad 300 kierunkach i specjalnościach.
W ciągu 80 lat działalności ponad 2 mln osób zdobyło kwalifikacje zawodowe na kursach, w tym 82 tys. bezrobotnych.
Bazując na banku 400 programów, własnej Komisji Programowej oraz ponad 1500-osobowej grupie wysoko kwalifikowanych wykładowców i instruktorów, ZDZ Katowice realizuje zadania wynikające z ciągle zmieniających się potrzeb
edukacyjnych gospodarki regionu i kraju. W ofercie znajdują
się kursy m.in. z zakresu: administracji, finansów, informatyki, ekonomii, energetyki, gastronomii, handlu, pedagogiki i
metodyki nauczania, budownictwa, spawalnictwa, transportu,
turystyki, usług i rzemiosła i in.
W systemie szkolnym kształcimy na różnych poziomach edukacji. Aktualnie prowadzimy kształcenie w blisko
40 zawodach i kierunkach kształcenia, m.in.: w gimnazjum dla dorosłych – kształcenie ogólne z możliwością
przysposobienia do zawodu, w zasadniczych szkołach zawodowych - fryzjer, sprzedawca, kucharz małej gastronomii,
w liceach i technikach - kształcenie ogólne, z poszerzonym programem nauczania języków obcych i przysposobienia obronnego – klasy „mundurowe”, zarządzanie informacją,
technik ekonomista, technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego, technik handlowiec,
technik organizacji usług gastronomicznych, technik usług
kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, kucharz, technik
elektryk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, w
szkołach policealnych - technik ekonomista, usług kosmetycznych, usług fryzjerskich, ochrony fizycznej osób i mienia,
informatyk, rachunkowości,  bhp, obsługi turystycznej, organizacji reklamy, organizacji usług gastronomicznych, ratownik medyczny, technik masażysta, dietetyk, technik hodowca
koni, technik logistyk, opiekun w domu pomocy społecznej,
asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy.
Zakład opracowuje i wydaje dla potrzeb słuchaczy kursów oraz uczniów szkół  własne wydawnictwa w postaci podręczników, skryptów oraz innych materiałów szkoleniowych.
Na mocy podpisanej w marcu 2007 roku z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Zakład realizuje procedury prowadzenia monitoringu szkoleń, w następstwie czego absolwenci wybranych
kursów otrzymują dodatkowo Certyfikaty TÜV SÜD.
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ZDZ Katowice prowadzi również warsztat szkoleniowy,
w którym w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu wykonywane są usługi oraz wyroby w branżach: metalowej, elektromechanicznej i maszynowej.
Przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego działają  Komisje
Egzaminacyjne:
• Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez
Śląskiego Kuratora Oświaty dla kandydatów ubiegających
się o tytuł zawodowy i tytuł zawodowy mistrza w zawodzie
„fryzjer”,
• Oddziałowa Komisja Spawalnicza,
• Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Urząd Regulacji Energetyki sprawdzająca kwalifikacje w zakresie
eksploatacji lub dozoru sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub energetycznych.
Realizacji wyznaczonej misji towarzyszy wysoka jakość
świadczonych usług edukacyjnych oraz ciągłe doskonalenie
strategii i koncepcji rozwoju naszej firmy. Szczególne miejsce
w naszych działaniach zajmuje spełnianie wymagań i oczekiwań naszych klientów. W ramach poszerzania oferty w 1993
roku uruchomiliśmy Biura Pośrednictwa Pracy “Profesja”, zlokalizowane obecnie w Katowicach i Bielsku-Białej,
których zadaniem jest wyszukiwanie miejsc pracy oraz poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych, głównie absolwentów szkół oraz kursów organizowanych przez Zakład.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oferuje
również bezpłatną pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa

ZDZ Katowice: Krajowe Centrum Szkolenia Spawaczy w Tychach

pracy w ramach projektu pn. Ogólnopolska Sieć Usług
Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych – ZDZ INFO. Projekt realizowany jest w
100 ośrodkach na terenie całego kraju, w tym w 12 zlokalizowanych na obszarze działania ZDZ Katowice.
Do znaczących osiągnięć Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach należy powołanie pierwszej na Śląsku
niepaństwowej wyższej szkoły - Śląskiej Wyższej Szkoły
Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, która w sierpniu 2000
roku decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymała zezwolenie na prowadzenie studiów magisterskich, a w 2003
– akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia
kształci na następujących kierunkach:
- Ochrona Dóbr Kultury studia I stopnia (licencjackie);
- Ochrona Środowiska studia I stopnia (inżynierskie);
- Zarządzanie Transportem i Logistyka specjalność inżynierska na kierunku Zarządzanie i Marketing;
- Europeistyka studia I stopnia (licencjackie);
- Pedagogika studia I stopnia (licencjackie);
- Informatyka studia I stopnia (inżynierskie);
- Zarządzanie i Marketing studia I i II stopnia (licencjackie
oraz uzupełniające magisterskie).
Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe, adresując swoją ofertę m.in. do menedżerów, pracowników administracji, służby zdrowia, przedsiębiorców, nauczycieli oraz
pedagogów. W roku akademickim 2006/2007 w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka studiuje 4974
studentów. Dotychczas Uczelnię ukończyło 3053 licencjatów
i 2426 magistrów.
W 1994 roku, jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy
Firmę Symulacyjną, wprowadzając nowatorską formułę
dydaktyczną, wykorzystywaną z powodzeniem w kształceniu
zawodowym.
W styczniu 2001 r. Zakład uruchomił Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich, oferujące szeroki
wachlarz tematów i form kształcenia oraz doskonalenia dla
nauczycieli m.in.: kursy kwalifikacyjne i doskonalące.
W czerwcu 2002 przystąpiliśmy do programu Cisco Net
working Academy - rozpoczęła działalność Lokalna Akademia CISCO przy ZDZ Katowice, kształcąca w systemie
kursowym, specjalistów w zakresie projektowania i utrzymania sieci informatycznych.
ZDZ Katowice w szerokim zakresie uczestniczy w realizacji
projektów europejskich:
- w systemie kursowym:
• projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych UE
PHARE Inicjatywa II wspierające łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa żelaza
i stali poprzez przekwalifikowanie zawodowe pracowników
sektora hutniczego, koksochemicznego i górniczego w Polsce: „PHARE – Inicjatywa dla sektora hutniczego”, „PHARE
– Inicjatywa dla sektora górniczego”;
• projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych UE
Phare Rozwój Zasobów Ludzkich wspierające aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu oraz promujące przedsiębiorczość: Phare 2000 RZL - Szkolenie i poradnictwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem, woj. śląskie,
Phare 2001 RZL - pomoc dla młodzieży  poszukującej pracy
- @lternatywa  I – program ogólnopolski, Phare 2001 RZL
- Promocja Zatrudnienia i RZL, woj. małopolskie, Phare
2002 RZL START – program reintegracji społecznej ska-

zanych przygotowanych do wyjścia na wolność, Jastrzębie
Zdrój, Phare 2002 RZL - Promocja Zatrudnienia i RZL, woj.
małopolskie, Phare 2003 RZL – pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - @lternatywa II – program ogólnopolski,
Phare 2003 RZL – Usługi związane ze wsparciem zwolnień
monitorowanych – program ogólnopolski;
• projekty realizowane ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004-2006: SPO RZL, Działanie 1.1 Utworzenie
sieci związkowego doradztwa zawodowego w województwie śląskim, SPO RZL, Działanie 1.1 Kwalifikacje kadry kluczem do sukcesu, SPO RZL, Działanie 1.1  Aktywni pracownicy – Sprawniejszy Urząd, SPO RZL, Działanie 1.5 START
– integracja społeczna i zawodowa, SPO RZL, Działanie 1.5
Aktywny Powrót, SPO RZL, Działanie 1.6 Powrót do pracy,
SPO RZL, Działanie 1.6 Kobiety z pasją, SPO RZL, Działanie
2.3 Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP
– program ogólnopolski, SPO RZL, Działanie 2.3 Rotacja
Pracy, SPO RZL, Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej, SPO RZL, Działanie 2.3 Inwestycja w kadry;
• projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006: ZPORR Działanie 2.1 Wyższe kwalifikacje-szersze perspektywy, Szkolenia dla osób
dorosłych, ZPORR Działanie 2.1 „Szkolenie-rozwój-awans”
(w woj. małopolskim i śląskim), ZPORR Działanie 2.3 Nowy
zawód - Nowe możliwości,  ZPORR Działanie 2.3 Nowa Perspektywa, ZPORR Działanie 2.4 Azymut Praca;
• projekty realizowane ze środków krajowych: Program
50+  „Doświadczenie, kwalifikacje, praca”.
Do końca 2007 r. z różnorodnych form wsparcia (szkolenia, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, doradztwo
biznesowe) finansowanych z funduszy przedakcesyjnych, jak
i programów operacyjnych 2004 – 2006 Europejskiego Funduszu Społecznego skorzysta za pośrednictwem ZDZ Katowice blisko 32 tys. beneficjentów.
- w systemie szkolnym:
• Socrates, Socrates Arion, Socrates Grundtvig oraz
Cedefop;
• Socrates Commenius:   Energooszczędne budowanie
z zastosowaniem Agendy 21 - projekt budowlany, Mosty
kształcenia - projekt przeznaczony dla uczniów szkół hotelarskich i informatycznych, Wymiana nauczycieli kształcących w zawodzie technik informatyk ze specjalnością
grafika komputerowa;
• Leonardo da Vinci - międzynarodowe praktyki zagraniczne;
• „Młodzież”: „Muzyka i taniec jako  wspólny język dla Europy”, ”Przełamywanie barier kulturowych”, „Wzmacnianie
postaw”. Uczestnikami spotkań była młodzież z Hiszpanii,
Bułgarii, Włoch, Polski, Grecji , Litwy i Irlandii;
Ogółem w ww. projektach brało udział 110 osób.
• Phare 2001 „Teraz Inegracja”;
• Phare 2002 „Plany rozwoju szkół”;
• Phare 2003 „Modernizacja oferty edukacyjnej”;
Z programów Phare korzystało 3200 osób – uczniów i nauczycieli szkół ZDZ Katowice.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach posiadawiele nagród, certyfikatów i wyróżnień, m.in.:
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• ISO 9001 - Certyfikat jakości w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w systemie kursowym przyznany
w marcu 2000 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
jako pierwszej instytucji edukacyjnej w Polsce, odnowiony
i rozszerzony o kształcenie w systemie szkolnym w marcu
2003 r. W sierpniu 2006 r. - audyt certyfikacyjny - przeprowadzony przez audytorów TÜV POLSKA Sp.   z o.o. ,TÜV
SÜD Group, potwierdzający, że System Zarządzania Jakością stosowany w naszym Zakładzie spełnia wymogi Normy
ISO 9001:2000. w zakresie: „kształcenia w systemie
szkolnym oraz doskonalenia zawodowego w systemie kursowym wraz z projektowaniem usługi”
• Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii
instytucji wspierających rozwój gospodarki rynkowej lub
edukujących na potrzeby firm, nadany Zakładowi Doskonalenia Zawodowego oraz Prezesowi Zarządu – Jackowi
Kwiatkowskiemu przez Kapitułę Laurów Regionalnej Izby
Gospodarcze w lutym 2001 r.;
• Certyfikat „Zgodny z ECDL” przyznany szkoleniom: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
- kwiecień 2002 r.;
• wyróżnienie przyznane naszemu Zakładowi  w kategorii organizacji naukowo-badawczych i edukacyjno-szkoleniowych
przez Kapituła Śląskiej Nagrody Jakości - maj 2001 r.;
• tytuł „Gazeli Biznesu” nadany Zakładowi przez gazetę
Puls Biznesu w grudniu 2004 r.;
• Certyfikat MICROSOFT LICENSE MANAGEMENT - maj
2006 r.;
• Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany przez Kapitułę Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w styczniu 2007 r.;
oraz:
• Członkostwo w Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego;
• Akredytacja w zakresie kształcenia ustawicznego,
przyznana przez Kuratora Oświaty ośrodkom kształcenia
zawodowego ZDZ;
• Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod
numerem ewidencyjnym: 2.24/00014/2004 uzyskany w
grudniu 2004 roku, zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji
szkoleniowych;
a także:
• Złoty Medal Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła oraz Złota Odznaka Honorowa za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.
Ważnym segmentem działalności edukacyjnej Zakładu,
od kilkudziesięciu już lat, jest szkolenie kadr spawalniczych.
Reagując na zapotrzebowanie, głównie środowiska przemysłowego Zakład podjął w 1960 roku kształcenie w zakresie
podstawowego spawania gazowego i elektrycznego. Do chwili
obecnej Zakład przeszkolił ogółem ponad 84 tysiące spawaczy, a zatem w bardzo poważny sposób zasilił zakłady pracy i
instytucje w kadry spawalnicze, głównie na terenie Górnego
Śląska, ale także innych regionów całego kraju.
Szczególnie w ostatnich kilkunastu latach mamy do czynienia z postępem technicznym i technologicznym, który
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nie ominął również spawalnictwa. Pojawiły się nowoczesne
metody spawania i zgrzewania, cięcia termicznego, miniaturyzacja urządzeń, automatyzacja oraz robotyzacja procesów wytwórczych. Aktualnie szkolenie spawaczy realizowane
jest w następujących specjalnościach: spawanie gazowe,
spawanie elektryczne, spawanie w osłonie argonu,
spawanie w osłonie CO2. Zakład przeprowadza również
weryfikacje uprawnień spawalniczych w celu uzyskania Świadectwa Egzaminu Spawacza.
Szkolenie spawaczy odbywa się zgodnie z zasadami opracowanymi przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF)
obowiązującymi we wszystkich państwach Unii Europejskiej,
według programów dydaktycznych opracowanych zgodnie z
Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Bardzo istotna jest rola jakości kształcenia. Wykonanie
i właściwości eksploatacyjne różnorodnych konstrukcji spawanych zależą w dużym stopniu od umiejętności i wyszkolenia spawacza. W celu zapewnienia wysokiej jakości Zakład
modernizuje w trybie ciągłym bazę dydaktyczną. Aktualnie
posiadamy 4 spawalnie wyposażone w sprzęt do realizacji
wszystkich wymienionych wyżej specjalności spawalniczych.
Własna baza spawalnicza znajduje się w jednostkach szkoleniowych w Chorzowie, Tychach, Skoczowie i Żywcu. Korzystamy również z dzierżawionej bazy w Andrychowie, Częstochowie, Olkuszu. Gliwicach i Raciborzu.
Baza spawalnicza we wszystkich wymienionych wyżej
miejscowościach posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Jednostka szkoleniowa  w Tychach posiada nadany uchwałą
Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie status Krajowego Centrum Szkolenia Spawaczy. Uchwała ta była wynikiem uznania nowoczesności wyposażenia spawalni, funkcjonalności pomieszczeń dydaktycznych,
zaplecza socjalnego, a także wysokiego poziomu szkolenia potwierdzonego poziomem uzyskiwanych kwalifikacji.
Wszystkie jednostki szkoleniowe ZDZ Katowice realizujące kształcenie spawaczy wyposażone są w środki i materiały
dydaktyczne,  w tym tablice prezentujące m. in. rodzaje złączy
spawanych, przykłady znaków spoin, pozycje spawania blach i
rur wg PN-EN ISO, kształty ukosowania brzegów i inne.
Każdy uczestnik procesu kształcenia otrzymuje komplet
podręczników, w tym książki wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach autorstwa inż. L. Mistura
„ Spawanie półautomatyczne w osłonie CO2 i mieszankami gazów metodą MAG” i inż J. Czuchryja „ Wady złączy spawanych”
oraz „Kontrola złączy spawanych”.
Kursy spawalnicze prowadzone są przez ponad 50
– osobową kadrę wykładowców i instruktorów posiadających odpowiednie i wymagane przez Instytut Spawalnictwa
uprawnienia i kwalifikacje specjalistyczne oraz przygotowanie
pedagogiczne. 4 wykładowców posiada tytuł Europejskiego
Inżyniera Spawalnictwa.
Egzaminowanie spawaczy przeprowadza działająca przy
Zakładzie Oddziałowa Komisja Spawalnicza, sprawująca również ogólny nadzór nad procesem edukacyjnym. Komisja ta
inspiruje również opracowywanie i wydawanie materiałów
dydaktycznych oraz opiniuje programy nauczania.
W składzie Komisji są Licencjonowani Egzaminatorzy
oraz Europejscy Instruktorzy Spawalnictwa. Egzaminowanie
przeprowadzane jest zgodnie z wytycznymi normy EN2871 i -2. Zgodnie z Euronormą przeprowadzane są egzaminy

na uprawnienia spawalnicze, w wyniku których, absolwenci
otrzymują oprócz „Książek spawacza” „Świadectwo Egzaminu
Spawacza” w języku polskim i niemieckim, które uznawane
jest przez państwa Unii Europejskiej.
W ostatnich kilku latach zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych spawaczy. Stopniowo wzrasta
ilość osób szkolonych i egzaminowanych w naszym Zakładzie.
W 2004 r. przeszkolono 1122 osoby, w roku 2005 – 1217. W
roku 2006 liczba szkolonych wzrosła do ponad 1500 osób.
W ciągu 3 miesięcy 2007 roku przeszkoliliśmy 418 osób w
różnych specjalnościach spawania. Coraz częściej kursy maja
charakter wielomodułowy. Uczestnicy nabywają w trakcie
jednego kursu umiejętności równocześnie w 2 lub więcej
specjalnościach.
Szereg szkoleń z zakresu spawania realizowanych jest w
ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in. w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-

nego. Aktualnie realizowany jest projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie
2.1 „Szkolenie – rozwój – awans”. Umożliwia to uczestnictwo w
kursach i zdobycie uprawnień spawalniczych również osobom
niezamożnym, bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy.
Dla osób zainteresowanych oferujemy również moduły
językowe: podstawy języka niemieckiego, angielskiego lub
hiszpańskiego ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy. Realizacja tych modułów może ułatwić absolwentom kursów podjecie pracy w krajach Unii Europejskiej.
Mając na uwadze wzrost potrzeb rynku pracy w tym
segmencie polityka Zakładu uznaje kształcenie i doskonalenie kadr spawalniczych ze jeden z priorytetowych kierunków
swojej działalności. W tym celu kontynuowana będzie działalność inwestycyjna w zakresie rozwoju bazy dydaktycznej, a
także w sferze doskonalenia jakości prowadzonej działalności
edukacyjnej.
Opracował: mgr Janusz Dubiel - Wiceprezes Zarządu ZDZ Katowice

Szanowni Państwo,
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Krakowie mają przyjemność zaprosić
Państwo na seminarium naukowo techniczne:

„Wymagania jakości w procesach spawania materiałów metalowych”
Termin Seminarium: 27 czerwca 2007 r.
Czas trwania seminarium: 1 dzień
Miejsce organizacji seminarium: Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie, ul. Rydla 50
Program szkolenia:
09.30  - Przywitanie uczestników i przedstawienie wykładowców:  mgr inż. Jan Szuro - Dyrektorem Oddziału  UDT w Krakowie
10.00  - „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych zgodnie z normami serii   
            PN-EN ISO 3834” : mgr inż. Adam Ogrodnik - UDT
10.45 -  Przerwa na kawę
11.00 -  „Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 3834 w praktyce”: mgr inż. Adam Ogrodnik - UDT
11.45-   „Pękanie połączeń spawanych, przyczyny i sposoby zapobiegania”: prof. Edmund Tasak AGH
12.30 -  „Sprawdzenie, kalibracja i walidacja sprzętu używanego do spawania w oparciu o normę
            PN–EN -ISO – 17662:2005”: dr.inż Edward Dobaj - PTS
13.15 – „Urządzenia do monitorowania i kontroli przebiegu procesu spawania w oparciu o urządzenia Lorch Saprom”:
            mgr inż. Wojciech Wierzba –Grupa Rywal
13.45 – Dyskusja uczestników , wręczenie zaświadczeń z udziału w seminarium
14.15 – Obiad
Wykładowcy: Eksperci z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Towarzystwa Spawalniczego na co dzień zajmujący się zagadnieniami
objętymi zakresem seminarium.
Uczestnicy: Liczba uczestników jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać
do 10 czerwca 2007 r. pod numer faksu 012 662 28 16 lub e-mail”: damian.kazaniecki@udt.gov.pl .
Cena uczestnictwa: 250 zł za uczestnika. Przedpłatę za uczestnictwo prosimy wpłacać przelewem na konto: Urząd Dozoru Technicznego,
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr konta: 78 1030 1032 0000 0000 3440 9439.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dodatkową opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie z seminarium wydane przez UDT i PTS. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej www.udt.gov.pl lub pod numerem tel. 012 6622818.
Akademia UDT organizuje szkolenia przeznaczone dla kadry zarządzającej, specjalistów technicznych, specjalistów do spraw jakości
i wszystkich innych osób, zainteresowanych wdrożeniem europejskich zasad zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych.
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, naprawą, modernizacją, instalowaniem oraz eksploatacją urządzeń technicznych, a także wytwórcy i dostawcy materiałów i elementów, przeznaczonych do zastosowania w tych urządzeniach.
Posiadamy bazę ponad kilkunastu tysięcy zadowolonych uczestników naszych szkoleń.
Mamy nadzieję, że nasza oferta okaże się dla Państwa interesująca i w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.  
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Nowy system szkolenia spawaczy – stanowisko wypracowane przez
grupę konsultacyjną
Na spotkaniu 6 lutego br. po analizie funkcjonujących
w Zakładach Doskonalenia Zawodowego programów
nauczania, opracowanych i zatwierdzonych przez Komisję Programową ZG ZZDZ, oraz projektu nowego
programu szkolenia spawaczy w Polsce, opracowywanego w Instytucie Spawalnictwa i dostosowanego do
programu obowiązującego w Unii Europejskiej przyjęto, iż w dalszym ciągu jest możliwe i celowe prowadzenie szkoleń w ZDZ w pełnym zakresie pozycji
spawania i rodzajów spoin określonych w programach
ZG ZZDZ.
Na spotkaniu 6 marca br. nastąpiło przyjęcie minimalnej liczby godzin zajęć teoretycznych i
praktycznych (podstawą może być wersja skrócona
programów ZG ZZDZ). Do projektu programów kursów spawacza spoin czołowych blach Instytut Spawalnictwa wprowadzi zajęcia praktyczne spawania
rur w zakresie i wymiarze czasu określonym w programach funkcjonujących w ZDZ. Przedstawiciele
Instytutu Spawalnictwa zasugerowali wprowadzenie
do programów ZG ZZDZ zajęć praktycznych cięcia
i żłobienia w zakresie i wymiarze czasu określonym w
programach Instytutu Spawalnictwa.
Obowiązujące w Zakładach Doskonalenia Zawodowego programy nauczania zostaną zaktualizowane
w taki sposób, aby uwzględniały przyjęte przez grupę
konsultacyjną ustalenia, dotyczące minimalnego
czasu realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych.
Po przyjęciu ich przez Komisję Programową Zarządu
Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodo-

wego – zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Instytutem Spawalnictwa a Zarządem Głównym
Związku ZDZ – będą stanowić podstawę do prowadzenia kursów spawalniczych.
Grupa konsultacyjna zasugerowała, aby w trosce
o jakość kształcenia spawaczy w przygotowywanych
wytycznych Instytut Spawalnictwa zawarł zalecenie dla wszystkich potencjalnych organizatorów, by
praktyczne szkolenie na kursach spawalniczych było
realizowane w zaplanowanym minimalnym wymiarze
godzin, przy zapewnieniu, że na jednym stanowisku
do nauki spawania szkoli się tylko jeden słuchacz.
O powyższych ustaleniach Instytut poinformuje
urzędy pracy oraz wyciąg z ustaleń zamieści w Przeglądzie Spawalnictwa i Biuletynie Instytutu Spawalnictwa.
Uzgodniono również, że opracowane programy
z minimalną liczbą godzin obowiązywać będą od 1
września 2007 roku (nowego roku oświatowego).
W okresie przejściowym kursy realizowane w ramach
wcześniej zawartych umów realizowane będą w oparciu
o dotychczas obowiązujące programy (siatkę godzin).
Grupa konsultacyjna zasugerowała, by po roku
od wdrożenia programów nauczania (opracowanych
przez ZZDZ oraz Instytut Spawalnictwa) zorganizować seminarium poświęcone ich ocenie.
Wskazane jest również opracowanie jednolitego
zestawu (testów) pytań w celu ujednolicenia wymagań egzaminacyjnych. Zestaw pytań (bez odpowiedzi) winien być udostępniony słuchaczom kursów.
Sprawie tej poświęcone będzie oddzielne spotkanie.

Grupa konsultacyjna przyjęła następujące ustalenia:
1. Uzgodniona minimalna liczba godzin przeznaczonych na realizację zagadnień teoretycznych w programach kształcenia spawaczy w zakresie poszczególnych metod spawania przedstawia się następująco
(w godzinach):
a) MAG wykonywanie spoin pachwinowych blach 28
MAG wykonywanie spoin czołowych blach	     12
7
MAG wykonywanie spoin czołowych rur
b) TIG wykonywanie spoin pachwinowych blach	      27
12
TIG wykonywanie spoin czołowych blach
7
TIG wykonywanie spoin czołowych rur
c) 311 wykonywanie spoin czołowych blach
33
7
311 wykonywanie spoin czołowych rur
d) 111 wykonywanie spoin pachwinowych blach 27
111 wykonywanie spoin czołowych blach	  12
7
111 wykonywanie spoin czołowych rur

2. Uzgodniona minimalna liczba godzin przeznaczona na realizację zajęć praktycznych w programach nauczania w zakresie poszczególnych metod
spawania przedstawia się następująco:
a) MAG wykonywanie spoin pachwinowych blach 120
100
MAG wykonywanie spoin czołowych blach
92
MAG wykonywanie spoin czołowych rur  
b) TIG wykonywanie spoin pachwinowych blach 80
90
TIG wykonywanie spoin czołowych blach
104
TIG wykonywanie spoin czołowych rur
c) 311 wykonywanie spoin czołowych blach	  96
100
311 wykonywanie spoin czołowych rur
d) 111 wykonywanie spoin pachwinowych blach 140
171
111 wykonywanie spoin czołowych blach
150
111 wykonywanie spoin czołowych rur
Opracowali:
Małgorzata Figlarz i Władysław Krzywoń
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Zakład Spawalnictwa, Politechnika Szczecińska
Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza SIMP
zapraszają do udziału w
49 Krajowej Konferencji  Spawalniczej
„Nowe Materiały i Technologie w Spajaniu”
Szczecin, 4–7 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. 0-91 449 42 41;
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Materiały konferencyjne będą publikowane w Przeglądzie Spawalnictwa
strona www Konferencji: http://www.nowemat.ps.pl;
e-mail Konferencji:: nowemat@ps.pl;
strona www Zakładu Spawalnictwa PS: http://www.z-spaw.ps.pl

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

• sesje referatowe • wystawy techniczne • imprezy towarzyszące
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji do skontaktowania się
z Zakładem Spawalnictwa ITMiA Politechniki Wrocławskiej: tel./fax: (0-71)320 27 35
Joanna Guga – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel. (0-71) 320 21 45
e-mail: joanna.guga@pwr.wroc.pl
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr – Sekretarz Komitetu Naukowego
tel. (0-71) 320 21 48
e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl
dr hab. inż. Zbigniew Mirski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel. (0-71) 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
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Edmund Tasak
Gabriela Henel
Zbigniew Żurek

Technologia wytwarzania rozjazdów
kolejowych ze staliwa manganowego
spajanego ze stalą węglową
Manganese cast steel bonded
with carbon steel: railway turnouts
manufacturing technology
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań własności
i struktury połączeń spajanych stali węglowej ze staliwem
manganowym poprzez przekładkę ze stali austenitycznej.
Stwierdzono bardzo dobre własności plastyczne połączenia.
O jakości połączenia przy poprawnie dobranych parametrach
spajania decyduje jakość odlewu ze staliwa manganowego.
Przeprowadzone badania wskazują, że możliwe jest w kraju
wytwarzanie rozjazdów kolejowych ze stali manganowej
spajanej ze stalą węglową.

The paper comprises the results of examination of the
properties and structure of carbon steel – manganese cast
steel joints which are bonded by means of austenitic steel
spacer. The analysis has evidenced very good plastic properties of such bonds. The quality of the bond is governed
by the quality of manganese cast steel component as long
as bonding parameters are well selected. The analysis indicate the opportunity to manufacture railway turnouts made
of manganese steel which is bonded with carbon steel.

Wstęp
Łączenie materiałów różnorodnych, takich jak stal manganowa i węglowa, nastręcza z reguły wiele problemów
z uwagi na różne właściwości mechaniczne, elektryczne
i przewodność cieplną. Ponadto w procesie łączenia mogą
tworzyć się niekorzystne struktury znacznie obniżające
własności plastyczne złącza. Stąd też właściwą technologię spajania stali manganowej ze stalą węglową, gwarantującą odpowiednio wysokie własności wytrzymałościowe
i plastyczne, opanowało w świecie niewiele firm.
Zgodnie z opisem patentowym [1], proces łączenia
elementów rozjazdów 1 z austenitycznego staliwa manganowego, jak np. krzyżownic bądź szyn ze stali manganowej
z szyną 2 ze stali węglowej, polega na zastosowaniu wkładki
pośredniej z niskowęglowej stali austenitycznej (rys. 1).
W pierwszym zabiegu tego procesu zgrzana zostaje wkładka
pośrednia 3 z szyną albo szyną dziobową 2. W drugim zabiegu zgrzewania, po ucięciu wkładki pośredniej 3 na długość
poniżej 25 mm, wkładka 3 zostaje zgrzana z elementem 1
ze staliwa manganowego lub szyną ze stali manganowej. Po
wykonaniu pierwszej zgrzeiny przeprowadzana jest obróbka
cieplna, polegająca na wyżarzaniu w zakresie temperatur
350 ÷ 1000oC. Zastosowanie wkładki pośredniej ma na celu
oddzielenie obydwu zgrzein pod względem termicznym, żeby
każdorazowo dotrzymane mogły być żądane warunki chłodzenia. Cały proces prowadzi się tak, aby druga zgrzeina
mogła być wykonana bez konieczności stosowania specjalnych parametrów chłodzenia oraz aby uzyskać równocześnie
zwiększoną wytrzymałość zmęczeniową i bardziej równomierny rozkład struktury w całej strefie zgrzewania. Autorzy
patentu zakładają, że obróbka cieplna pierwszej zgrzeiny
Prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, mgr inż. Zbigniew Żurek – Wydział
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Kraków, mgr inż. Gabriela
Henel
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w wyniku zachodzących procesów dyfuzji doprowadza do
wyrównania różnicy koncentracji całkowicie różnych składów
chemicznych wkładki pośredniej i stali szynowej, przy czym
równocześnie uzyskuje się nie tylko wyrównanie koncentracji w pierwszej zgrzeinie, ale także likwiduje się ewentualnie
utworzony martenzyt.
W opisie patentowym nr PCT/EP97/02614 stal manganową ze stalą węglową łączy się metodą spawania wiązką
elektronów bez zastosowania bądź też z zastosowaniem przekładki ze stopu wysokoniklowego [2]. Tak wykonane połączenie obrabia się cieplnie w temperaturze 900÷980oC przez
1÷4 h i hartuje w kąpieli polimerowej zapewniającej otrzymanie 30÷40% bainitu, co najmniej 50% drobnopłytkowego perlitu i resztę martenzytu. Technologia ta wymaga jednak bardzo
drogiego urządzenia, jakim jest spawarka elektronowa.
W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymaniem połączeń spajanych staliwa manganowego ze stalą węglową wykonanych według własnej technologii z ominięciem
zastrzeżeń patentowych.

Rys. 1. Schemat połączenia rozjazdów kolejowych z szynami [1]

Materiał do badań
Próby spajania szyny ze staliwa manganowego ze
stalą węglową prowadzono z zastosowaniem różnych przekładek pośrednich. Przekładki były wykonane z czystego
niklu, stopu Fe-Ni i stali austenitycznej. Przykład wyglądu

połączenia szyn ze staliwa manganowego i stali węglowej
pokazano na rysunku 2. Badania penetracyjne po procesie
spajania nie wykazały wad (rys. 3). Wykonane złącze pocięto
na próbki zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 4.
Na otrzymanych próbkach przeprowadzono pomiary twardości oraz badania makroskopowe i mikroskopowe.
Mn
Mn

900A
900A

Rys. 6. Rozkład twardości wzdłuż linii A-B zaznaczonej na rysunku 5

Rys.
2. 2.
Wygląd
połączenia
szyny Rys.
Rys.
Wygląd
połączenia
połączenia
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ze staliwa
manganowego
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Badania mikroskopowe linii połączenia po jednej i drugiej stronie przekładki pokazują prawidłowe spojenie (rys. 7).
W przypadku niewłaściwych parametrów spajania i występowania dużej ilości niezgodności spawalniczych połączenia nie
miały dostatecznej plastyczności i w próbie zginania pękały
(rys. 8). Przykład szyny pękniętej w próbie zginania pokazano
na rysunku 9.

Rys. 7. Mikrostruktura połączenia: a – stal węglowa – przekładka,
b – przekładka – staliwo manganowe

Rys. 4. Sposób cięcia szyny do badań struktury i własności strefy
złącza

Wyniki badań
Badania makroskopowe połączenia w różnych przekrojach wykazały bardzo dobrą jakość (rys. 5). Nie stwierdzono
niezgodności spawalniczych. Pomiary twardości wzdłuż linii
A-B pokazanej na rysunku 5 potwierdziły prawidłowy rozkład
twardości (rys. 6). Obszar przekładki ma twardość ok. 220 HV
typową dla spoiwa austenitycznego, stal węglowa 290÷300
HV, natomiast staliwo austenityczne ok. 450÷460 HV.

Rys. 5. Makrostruktury złącza w przekroju wzdłużnym szyny.
A-B – linia, wzdłuż której dokonano pomiarów twardości

Rys. 8. Żużel na linii zgrzania sta- Rys. 9. Żużle na powierzchni pękliwa manganowego z przekładką nięcia w główce szyny. Widoczne
krople nie wyciśniętego materiaaustenityczną
łu (A) oraz płaskie utlenione nie
zgrzane powierzchnie (B)

Ponieważ próby na szynach były bardzo pracochłonne
i kosztochłonne, aby ograniczyć koszty, dalsze próby nad doborem właściwych parametrów spajania prowadzono na prętach o przekroju poprzecznym 90x110 mm. Taki wymiar prętów odpowiadał przekrojowi poprzecznemu szyny. Przykład
poprawnie wykonanego połączenia pokazano na rysunku 10,

Rys. 10. Makrostruktura złącza. Widoczna właściwa szerokość
przekładki i bardzo dobra jakość
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Natomiast rozkład twardości dla tego złącza na rysunku 11.
Po dobraniu poprawnych parametrów spajania wykonano połączenia szyny z dziobnicą. Z gotowego złącza wycięto próbki
do badania własności mechanicznych, to znaczy próby zginania złącza oraz udarności w linii spojenia stal węglowa – przekładka. Wygląd przekroju szyny i sposób wycinania próbek
przedstawia rysunek 12.

Rys. 14. Wygląd zgiętych próbek. Pęknięcie nastąpiło w SWC po
stronie staliwa manganowego

Rys. 11. Rozkład twardości na przekroju poprzecznym połączenia
przedstawionego na rysunku 10

Wygląd próbek zgiętych pokazano na rysunku 14. Charakterystyczną cechą pękania było to, że pęknięcie nie wystąpiło w linii połączenia, lecz w strefie wpływu ciepła staliwa
manganowego. Takie zachowanie się próbki w czasie zginania
wskazywało na niską jakość staliwa lub niewłaściwie przeprowadzoną obróbkę cieplną. Aby wyjaśnić ten problem, przeprowadzono analizę przełomów na elektronowym mikroskopie
skaningowym. Badania wykazały, że przełom ma charakter
międzykrystaliczny z wydzieleniami węglików po granicach
ziaren (rys. 15, 16). Niewłaściwą obróbkę cieplną potwierdziły również obserwacje mikroskopowe (rys. 17, 18, 19).
W wyniku zbyt wolnego chłodzenia, po granicach ziaren  zachodzi przemiana fazowa austenitu w ferryt i cementyt manganowy (rys. 19). Próba udarności na próbce z karbem V w
linii spojenia po stronie stali węglowej wykazała, że udarność
wynosi 18 J/cm2 i jest porównywalna z udarnością materiału
poza strefą złącza (23 J/cm2).

Rys. 12. Wygląd przekroju wzdłużnego połączenia szyny ze staliwa
manganowego z szyną ze stali węglowej. Zaznaczono miejsce pobrania próbek do zginania Z i badania udarności U

Z główki szyny wycięto próbki do badania udarności oraz
próby zginania. Ponieważ nie ma określonego sposobu badania plastyczności złącza, zaproponowano próbę trójpunktowego zginania próbek o przekroju prostokątnym 10x20 mm
i długości 100 mm. Tak przygotowane próbki zginano na maszynie wytrzymałościowej. Wymiary przyrządu i sposób zginania pokazano na rysunku 13. W czasie zginania mierzono
siłę zginającą, strzałkę ugięcia oraz kąt zgięcia α. Strzałka
ugięcia f w momencie pojawienia się pierwszego pęknięcia
wynosiła 16 ÷ 17 mm, a kąt zgięcia 45 ÷ 55o.

Rys. 13. Schemat stanowiska do zginania i sposób pomiaru strzałki
ugięcia f i kąta α
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Rys. 15. Wygląd przełomu próbki ze staliwa manganowego. Widoczne odsłonięte powierzchnie granic ziaren

Rys. 16. Pękanie staliwa manganowego po granicach ziaren. Popękaną warstwę węglików zaznaczono strzałką

Rys. 17. Pękanie staliwa manganowego po granicach ziaren

Rys. 21. Zmontowany gotowy rozjazd kolejowy

Rys. 18. Węgliki manganu (zaznaczone strzałkami) usytuowane na
granicach ziaren

Rys. 22. Wygląd połączenia rozjazdu po trzech latach eksploatacji

Wnioski

Rys. 19. Przemiana fazowa po granicach ziaren austenitu w ferryt i cementyt manganowy w wyniku zbyt wolnego chłodzenia po przesycaniu

Wykorzystując opracowaną technologię spajania, wykonano i zamontowano w liniach kolejowych 4 rozjazdy. Przykład wykonanych elementów przedstawiono na rysunkach 20
i 21, natomiast wygląd złącza po trzech latach eksploatacji
pokazano na rysunku 22.

1. Przeprowadzone badania pozwoliły opracować technologię spajania staliwa austenitycznego ze stalą węglową 900A z zastosowaniem przekładki ze stali austenitycznej.
2. Otrzymane połączenia mają wysokie własności plastyczne, a w próbie zginania pękanie następuje przy
kącie zgięcia 45÷55o.
3. W procesie zginania złącza pękanie występuje
w strefie wpływu ciepła po stronie staliwa manganowego. Jego niska plastyczność jest wynikiem niewłaściwie przeprowadzonej obróbki cieplnej.
4. Wykonanie według opracowanej technologii kilku rozjazdów zamontowanych w liniach kolejowych wskazuje, że w kraju możliwa jest   produkcja rozjazdów
szynowych ze sali manganowej spajanej ze stalą węglową poprzez przekładkę ze stali austenitycznej.

Literatura
[1] Patent nr EP 0467881 A1. Sposób łączenia elementów rozjazdów z utwardzonego staliwa manganowego względnie szyn ze stali manganowej z
szynami ze stali węglowej.

Rys. 20. Odlew ze staliwa manganowego połączony z szyną
ze stali węglowej

[2] Patent nr PCT/EP97/02614. Sposób wytwarzania części nawierzchni toru kolejowego.
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Stephen Roe

Condition monitoring.
Standards and is harmonisation
with NDT Standards needed?
Monitorowanie stanu. Czy konieczna
jest harmonizacja istniejących norm
z normami badań nieniszczących?
Abstract

Streszczenie

Over the past few years the international standards community (ISO and CEN) have been developing standards that
define the qualification and certification of testing and inspection personnel for both 2nd party and 3rd party training
and certification bodies1). These personnel serve a variety of
industries that use nondestructive testing (NDT) and condition monitoring (CM) technologies. What is becoming more
apparent is a commonality between these standards. That is,
both NDT and CM standards are specifying training and certification requirements for common technologies such as acoustic emission (AE), infrared thermography (IRT) and vibration
analysis, while ultrasonic testing could potentially, soon to
join the stable of CM technologies. All of these technologies
are being used for both static and dynamic machine testing.
From this review, it is suggested that the different applications and procedures are adequately defined to justify the
different approaches in the NDT and CM personnel qualification and certification standards for the same techniques.
However, it may be possible to incorporate some degree of
harmony for AE in the specifications parts of ISO 18436-9 2)
and CM/GEN Appendix A relative to those indicated in ISO
9712, but not for the divergent aspects that pertain to the
certification process itself, as both ISO 18436-1 and ISO 9712
are published standards and cannot be changed. A demonstration of practical skills within CM qualification examinations should be considered by ISO/TC108 and included into
ISO 18346, which would further enhance the certification of
competence derived from the purely written knowledge based examinations currently specified within ISO 18436. However, if the specific technology ISO 18436 does not include
a performance demonstration of practical skills in condition
monitoring qualification examinations, the CM/GEN suite of
documents could, with the support of industry, be amended
to include optional practical examinations enabling candidates to demonstrate their practical abilities (…).

W ostatnich latach międzynarodowa wspólnota normalizacyjna (ISO i CEN) opracowała normy określające zasady
kwalifikacji i certyfikacji personelu dla organizacji szkolących
i jednostek certyfikujących personel, zarówno jako 2., jak i 3.
trzecie strony wykonujące w wielu gałęziach przemysłu badania nieniszczące (oznaczane jako NDT) oraz prowadzące
działania w zakresie technik monitorowania stanu maszyn,
urządzeń i obiektów.
Zarówno normy dotyczące badań nieniszczących, jak i
monitorowania stanu (maszyn) określają wymagania dotyczące zasad szkolenia i certyfikacji w takich technikach badań,
jak m.in. emisja akustyczna (AE), termografia w podczerwieni
(IRT) oraz analiza drgań, a wkrótce do ustalonych technik
monitorowania włączone mogą być także techniki badań
ultradźwiękowych. Wszystkie wymienione techniki są stosowane zarówno do badań statycznych, jak i dynamicznych  
stanu maszyn.
Z przeglądu wynika, że różne zastosowania i procedury
są dostatecznie określone w celu oceny działań wykonywanych w zakresie kwalifikacji i certyfikacji personelu prowadzącego badania nieniszczące i monitorowanie stanu maszyn. Normami w zakresie kwalifikacji i certyfikacji personelu
wykonującego monitorowanie stanu maszyn są dokumenty
normalizacyjne serii ISO 18346 opracowane w Komitecie
Technicznym ISO/TC108. ISO 18436 nie określają jednak  zasad wykazania umiejętności praktycznych w czasie egzaminu
kwalifikacyjnego dotyczącego monitorowania stanu maszyn.
Program kwalifikacji i certyfikacji (CM/GEN) opracowany
w Brytyjskim Instytucie ds. NDT (BINDT) umożliwia taką
ocenę przez ustalenie odpowiednich zasad.

Dr Stephen Roe – BINDT UK (Brytyjski Instytut Badań Nieniszczących, Zjednoczone Królestwo).
Od Redakcji: Niniejszy artykuł stanowi opis stanu dokumentów normalizacyjnych i bieżącego stanu wdrażania tej kategorii kwalifikacji
i certyfikacji osób w Europie przez jednostkę certyfikującą osoby
BINDT/PCN. Artykuł był prezentowany na 9. ECNDT Berlin 2006
oraz APNDT Conference 2006. Autor wyraził zgodę na opublikowane tych materiałów w „Przeglądzie Spawalnictwa”. Wybrane
normy wymienione w tekście artykułu, dotyczące badań nieniszczących, były prezentowane w PS nr 3/2007.
Tłumaczenie streszczenia artykułu oraz opracowanie objaśnień, przypisów i skrótów – Redakcja PS.
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2nd party (employer-based) qualification/certification – oznacza kwalifikację dokonywaną przez 2. stronę (pracodawcę), 3rd
qualification/certification – oznacza kwalifikację i certyfikację dokonywaną przez 3. stronę, niezależną jednostkę certyfikującą (tu:
osoby).
2)
Żadna z omawianych w artykule norm serii ISO 18436 nie została
wprowadzona do zbioru Polskich Norm (jako PN-ISO) i żaden z Komitetów Technicznych PKN nie bierze udziału w ich opracowaniu.
1)

Introduction
Mention “qualification and certification standards’”
and most condition monitoring (CM) personnel would cringe
and avoid the subject. They use standards and codes of
practice in their respective technology every day, but with
the development of ISO 18436 for the qualification and certification of CM personnel, the likelihood of proficiency testing
becoming the norm, as it has been in the field of NDT for
many years, is ever increasing.
Over the past few years the international standards community, the American and European standards bodies have
been developing standards that define the qualification and
certification of testing and inspection personnel for both 2nd
party and 3rd party training and certification bodies. These
personnel serve a variety of industries that use non-destructive testing (NDT) and condition monitoring (CM) technologies. What is becoming more apparent is a perceived commonality between these standards.
That is, both NDT and CM standards are specifying training and certification requirements for common technologies such as acoustic emission (AE) 3), infrared thermography
(IRT) 4) and vibration analysis (VA) 5), while ultrasonic testing
could soon to join the stable of CM technologies. All of these
technologies are being used for both static and dynamic machine testing.
Herein lays the quandary for employers, companies engaging contract personnel and the testing personnel themselves. The practical technician needs to know which certification
he needs and the client or employer needs to know what they
must specify. If the activity requires 2nd party (employer-based) qualification then SNT-TC-1A, EN 4179 or an equivalent
document would be specified. In these 2nd party schemes the
qualification is not transferable outside of the issuing company, and it is not transferable across sector or national boundaries. However, if an employer requires a 3rd party certificated person then this is where the perplexity begins.
For example, for IRT several European countries are undecided whether to adopt ISO 18436 “Condition monito-

ring and diagnostics of machines’” or ISO 9712: 2005
“Non-destructive testing – Qualification and certification of personnel”. Germany for example has established
a certification program for IRT based on EN 473:2000 “Non-destructive testing – Qualifiactions and certifications
of NDT personel. General principles”, with an extension
of scope to include IRT. Meanwhile in the USA, the dominant
qualification is issued through a 2nd party (the employer), under SNT-TC-1A. (…)
Notwithstanding these schemes, the BINDT/PCN scheme
is a highly respected and widely specified 3rd party scheme
providing qualification and certification in compliance with international and European standards, and is available in over
50 countries. With regard to NDT personnel certification,
PCN complies with ISO 9712:1999, EN473:2000 and ISO
17024:2003 “Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons”’,
and is supportive of the proposal to adopt ISO 9712:2005 as
a European standard to replace EN 473:2000. A cause for
concern for some members of the CM community is, while
PCN offers 3rd party certification for AE, IRT and VA under the
condition monitoring scheme that complies at least with ISO
18436, these technologies are also being specified in NDT
standards such as EN 473 and ISO 9712. However, there are
a number of key differences between these documents.
Table I indicates which standards cover qualification and
certification of personnel for the four common CM technologies. It is perceived that a problem exists for acoustic emission (AE) and infrared thermography (IRT). Table I also shows
that vibration analysis (VA) may also be the subject of debate, together with ultrasonic testing, in the next 2 years as
these technologies evolve within the ISO/TC 108 remit for ISO
18436. Therefore, several questions need to be considered:
What is actually being specified in these standards and
those being developed by the CM and NDT standards committees (ISO or CEN)?
What standards are common to both CM and NDT applications?
What are the differences between CM and NDT?

Table I. Standards specifying the CM technologies

Standard/other
document

2nd or 3rd party

Vibration
analysis (VA)

Acoustic emission
(AE)

Infrared
thermography (IRT)

SNT-TC-1A

2nd

X

X

X

ACCP

3rd

X

X

X

ASNT-CP-189

2nd

X

MIL-STD-410

2nd

X

ISO 9712

3rd

X

CEN/TR 25107

3rd

X

ISO 18436

3

rd

X

These questions may seem superfluous to people educated in standards, but the CM community are estranged by the
complexities of standards. This paper hopes to clarify many
aspects of standards that affect the CM person. Further, this
paper presents the author’s perspective on this quandary in
order to bring focus to these concerns, rather than leaving
them as biased opinions from proponents in both NDT and
CM communities. After all, NDT and CM are ‘sister’ technologies that work together.

Standards being developed in CM

Tables II-VII indicate the status of development of the
various condition monitoring standards and the associated

X

LM6)

X

X

X

technology specific standards within the ISO committee ISO/
TC108. These CM standards, (...) receive contributions from
the (..) British Standards Institution (BSI) and its GME/21 committees (Subcommittee 5 – vibration of machines; Subcommittee 7 – condition monitoring). The receiving committees within
the architecture of ISO/TC108 are Subcommittee 5 – condition
monitoring and Subcommittee 2 – vibration of machines.
Acoustic emission (AE) – badanie emisją akustyczną.
Infrared Thermography (IRT) – termografia w podczerwieni.
5)
Vibration analysis (VA) – analiza drgań.
6)
LM – Lubrication Management – zarządzanie smarowaniem.
3)

4)
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Table II. Overview documents
18436-7

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel – Part 7 – Condition monitoring specialists

13372

ISO: 2004: Condition monitoring and diagnostics of machines. Vocabulary

17359

ISO: 2003: Condition monitoring and diagnostics of machines. General guidelines

13380

ISO: 2002: Condition monitoring using performance parameters

22349

WD: Condition monitoring and diagnostics of machines – condition-based maintenance optimisation – Part
1 – General guidelines (Deleted – September 2003)

UWAGA: W niniejszej i kolejnych tablicach stosowane są skróty oznaczające statusy odpowiednich dokumentów normalizacyjnych według ich stanu na sierpień 2006 r.
PWI (Prelimainry Working Item) – wstępny roboczy dokument normalizacyjny;
WI (Working Item) – roboczy dokument normalizacyjny;
WD (Working Delete) – projekt  roboczy wycofany;
DIS (Draft Internati onal Standard) – projekt normy międzynarodowej;
FDIS (Final Draft International Standard) – projekt końcowy  normy międzynarodowej,  do ustanowienia;
ISO – norma międzynarodowa (ustanowiony przez ISO dokument normalizacyjny).

Table III. Diagnostics & prognostics documents
18436-6

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel:
Part 6 – Diagnostics and prognostics (Deleted – September 2003)

13379

ISO:2003: Condition monitoring and diagnostics of machines – Data interpretation and diagnostic techniques:
General guidelines

13381-1

FDIS: Condition monitoring and diagnostics – prognostics; Part 1– General guidelines

13373-3

WI: Vibration condition monitoring of machines: basic techniques for diagnostics

Table IV. Machine/equipment/system specific documents
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18430

ISO: Condition assessment of structures

16587

ISO: Condition monitoring of structures

13377

PWI: Transducers and instrumentation for vibration condition monitoring of machines

10816-7.2

PWI: Vibration of rotodynamic pumps for industrial applications

14839-2

FDIS: Active magnetic bearings – Part 2: Evaluation of vibration

7919-4.2

WD: Mechanical vibration of non-reciprocating machines: Measurements on rotating shafts and evaluation criteria – Part 4
– Gas turbine sets

10816-4.2

WD: Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating Parts – Part 4 – Gas turbine
driven sets excluding aircraft derivatives

18437-2

FDIS: Mechanical vibration and shock – Characterisation of the dynamic mechanical properties of viscoelastic materials
– Part 2 – Resonance method

18437-3

FDIS: Mechanical vibration and shock – Characterisation of the dynamic mechanical properties of viscoelastic materials – Part
3 – Cantilever shear beam method

14839-3

DIS: Mechanical vibration – Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings – Part 3 – Evaluation
of stability margin

7919-5

FDIS: Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts: Part 5 – Machine sets in
hydraulic power generating and pumping plants
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Table V. CM techniques documents
18434-1

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines – Thermography – Part 1: General Procedures

18436-2

ISO-2003: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel – Part 2
– Vibration condition monitoring and diagnosis

18436-4

WD: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel – Part 4 – Lubricant analysis and techniques

18436-5

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel – Part 5 – Lubricant laboratory technician/analyst

18436-8

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines –  requirements for training and certification of personnel – Part 8 – Thermography

14830-1

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines – Tribology based monitoring of machines – Part 1 – General guidelines

14830-2

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines – Tribology based monitoring of machines – Part 1 –  Lubricant sampling
(Deleted November 2004)

13373-1

ISO: 2002: Condition monitoring and diagnostics of machines – Vibration condition monitoring

19035-1

WD: Condition monitoring and diagnostics of electrical equipment – General guidelines – Part 1: AC rotating machines (Deleted 2003)

22096-1

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines: Acoustic techniques: Part 1 – Acoustic emission

22096-2

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines: Acoustic techniques: Part 2 – Airborne ultrasonics

18436-9

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel – Part 9 – Acoustic emission

Table VI. Data Management documents
13374-1

ISO:2003: Condition monitoring and diagnostics of machines – Data processing, communication and presentation – Part 1 – General guidelines

13374-2

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines- Data processing, communication and presentation – Part 2 – General
data processing and analysis procedures

21289

PWI: Mechanical vibration and shock – Parameters to be specified for the acquisition of vibration data

13373-2

DIS: Condition monitoring and diagnostics of machines: Vibration condition monitoring: processing, analysis of vibration data

13374-3

WD: Condition monitoring and diagnostics of machines – Data processing, communication and presentation – Part 3 –  Data communication

13374-4

WD: Condition monitoring and diagnostics of machines –  Data processing, communication and presentation – Part 4 – Data presentation

Table VII. Requirements for certification bodies and training bodies
18436-1

ISO:2004: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel
– Part 1 –  Requirements for certifying bodies and the certification process

18436-3

PWI: Condition monitoring and diagnostics of machines – requirements for training and certification of personnel – Part 3
– Requirement for training bodies and the training process

The extensive ISO development of state-of-the-art standards for these technologies for a large variety of type and
size of machines, and their normative position within the suite
of ISO 18436 standards for condition monitoring, make ISO
18436 a comprehensive ‘benchmark’ qualification standard.

Standards being developed in NDT

The NDT standards relevant to this discussion and being
developed are listed in Table VIII.

Table VIII. Relevant NDT standards
Committee

Standard

Description

CEN/TC138

EN473:2000

Non-destructive testing. Qualification and certification of personnel. General principles

CEN/TC138/WG6

EN 1779:1999 [1]

Non-destructive testing. Leak testing – Guide to method selection

CEN/TC138/WG7

EN 13554:2002 [2]

Non-destructive testing. Acoustic Emission: General principles

CEN/TC138/WG7

EN 13477-1:2001[3]

Non-destructive testing. Acoustic emission. Equipment characterization. Equipment description

CEN/TC138/WG7

prEN 14584 [4]

Non-destructive testing. Acoustic emission. Examination of metallic pressure equipment during
proof testing.

CEN/TC138/WG7

EN 1330-9:1999 [5]

Non-destructive testing. Terminology – Terms used in Acoustic Emission testing

CEN/TC138/WG7

EN 13477-2:2001 [6]

Non-destructive testing. Acoustic Emission – Equipment characterisation. Verification of operating characteristics

ISO/TC135/WG2

CEN/TR 25107

Non-destructive testing. NDT training syllabuses

ISO/TC135/WG2

CEN/TR 25108

Non-destructive testing. NDT requirements of training bodies

ISO/TC135/SC3

New work

Non-destructive testing. Acoustic methods

ISO/TC135/SC8

New work

Non-destructive testing. Infrared thermography
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Where the AE development is principally within the Pressure Equipment Directive (PED)  mandate, and yet the current standards in NDT that pertain to qualification of AE and/
or IRT personnel include ISO 9712:2005, ANSI CP 189:1995
(Table I).
The mandate for AE testing in the PED only overlaps with
the AE training program being developed by BINDT, which has
extended the scope of AE training beyond that specified by
ISO 18436-9, since the latter only covers AE of machines.

Notwithstanding this document status, the training syllabus for AE in ISO 9712 is actually derived from the 2 nd    party
certification document ANSI/ASNT CP 189:2001, whilst the
training syllabus content for IRT in ISO 9712 is derived from
the guidelines document IAEA-TECDOC-628 Rev 1:2002. The
physical principles and theory taught for both AE and IRT
in both NDT and CM programmes are effectively equivalent
(though application and product technology are different).

Standards common to both NDT and CM

ISO 9712 also extends the method list to include Infrared
Thermography (IRT), which is denoted as TT within the NDT
fraternity. Again, the main divergence between ISO9712 and
the equivalent standard in CM, that being ISO 18436-8 for
thermography, is that the latter does not have practical examinations, examinations for procedure writing, and there are
differences in application technology, required knowledge of
complementary testing technologies, and product technology.
For IRT within NDT, as specified by 9712, the applications are
limited to static ‘active’ investigations of delamination of composites, coatings bond quality, location of high heat-capacity
components and insulation flaws, air/fluid mass-transfer heat
exchange, furnace interiors and personnel safety. However,
IRT in CM, as specified in ISO 18436-8, is restricted to dynamic ‘passive’ condition monitoring of machines.
The development of IRT certification by BINDT however has
extended the scope of ISO 18436-8 to include all applications
listed by ISO 9712, but also includes civil applications (structures, bridges, buildings, viaducts, roads etc.) and electrical
systems (high voltage and low voltage distribution systems).

The first standard common to both NDT and CM is EN
ISO/IEC 17024: 2003, which is for “Conformity assessment – General requirements for bodies operating
certification of persons”. This standard is normative in the
CM governing document ISO 18436-1: 2004, which specifies
the requirements for certifying bodies and the certification
process in the domain of condition monitoring and diagnostics of machines and in ISO 9712: 2005. ISO/IEC 17024 supersedes EN 45013:1989 “General criteria for certification bodies operating certification of personnel” which
has been withdrawn.
While ISO/IEC 17024 is a global benchmark for certifying
bodies in any discipline or technology, and therefore easily
applied to both NDT and CM personnel, the main concern
relates to personnel qualification and certification standards
that are specific to testing and/or monitoring technologies.

Acoustic Emission

AE has been included within EN 473:1993 but has never
been developed within a 3rd party certification scheme for
NDT in Europe. With engineering and IT development AE has
evolved into applications that monitor, the condition of machines and structures in both static and dynamic modes. Consequently, the qualification and certification of AE personnel
is now being established in ISO 18436-9 within ISO/TC108.
The main differences between the qualification and certification standards for AE are that EN473 requires a performance demonstration of practical ability, as well as the ability
to draft instructions and procedures, whereas ISO 18436-9
does not. This naturally requires differences in training times
(i.e. additional practical skills training) and practical examination specifications. Herein lies the main divergence between
NDT and CM.
Additionally, with regard to AE, the new standard ISO
9712:2005 “Non-destructive testing – Qualification
and certification of personnel”, further details the scope
of the training requirements for level 3 AE personnel beyond
that required by EN 473. For AE in NDT as specified in ISO
9712, EN 13554:2001 and CEN/TR 25107, the applications
are limited to static testing of formed metals (pressure equipment, storage tanks, pipelines), leak detection, material characterisation in laboratory studies and structural applications.
Again, AE in CM is restricted to dynamic and static testing of
machines (and associated components and structures) only.
With regard only to the standards within NDT and CM, the
only true commonality that exists is the specification for AE level
3 personnel in machines, which is found both in ISO 18436-9 and
in CEN/TR 25107, which is also being developed as an ISO/TR.
However, documents at the level of an ISO/TR are solutions to
market needs and represent lower levels of consensus between
all interested parties. International standards meanwhile embody
the essential principles of global openness, transparency, consensus and technical coherence. Thus, the status of the ISO 18436
suite of standards should supersede that of the technical reports
from CEN/TR 25107 guidelines or any ISO/TR equivalent.
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Infrared Thermography

Training Bodies

Finally, another parallel document being developed for the
NDT community by CEN/TC138 and ISO TC 135   is CEN/TR
25108 “Non-destructive testing – Guidelines for NDT
personnel training organisations”, which is very similar to
the published ISO/TC108 CM document of ISO 18436-3: 2004
“Condition monitoring and diagnostics of machines,
Part 3 – Requirements for training bodies and the training process”. Subtle differences however do occur within
CEN/TR25108 with the training times specified, being longer
to account for the latest developments in the methods.
The bottom line is that NDT certification in compliance
with EN 473, EN 4179 and ISO 9712 requires practical skills
examination and procedure writing examination, whereas
ISO 18436 does not. This divergence may possibly be removed if ISO/TC108 decides to add these requirements and find
a solution to the nagging problem of ‘how can the practical and diagnostic skills of CM personnel monitoring a
machine with a fault be assessed?’
At this point many CM operators are most likely overawed by the flood of acronyms that haunt discussions on standards, but one of the long term questions have been ‘what is
the difference between NDT and CM’?

Difference between NDT and CM

The difference between NDT and CM lies in their respective definitions. For condition monitoring, ISO/TC108/SC5 defines condition monitoring and diagnostics of machines within
its scope. This definition of CM is:
“the procedures, processes and equipment requirements
uniquely related to the technical activity of condition monitoring and diagnostics of machines, in which selected physical parameters associated with an operating machine are
periodically or continuously sensed, measured and recorded
for the interim purpose of reducing, analysing, comparing
and displaying the data and information so obtained”.

That is, in other words, the static or dynamic acquisition
of data for a running machine and trending of the data over
time in order to support decisions related to the operation
and maintenance of that machine. NDT has been succinctly
defined in CEN/TR 25107 as:
“the testing of an object which must not be destroyed, modified or degraded by the testing process.
NDT is based on physical effects at the surface or the
inner structure of the object under test”.
Consequently, it may be considered that CM technologies
are NDT technologies that trend data over time to provide
diagnostics and prognostics within a predictive/preventative
maintenance programme. Thus, the new NDT techniques of
Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD) could be defined
as a CM method.

Conclusions

Given this review, it may be suggested that the different applications and procedures are adequately defined to
justify the divergence of the NDT and CM standards for the
same technologies. However, it may be possible to incorporate some degree of harmony for AE in the specification Parts
of ISO 18436 and CM/GEN Appendix A relative to those indicated in ISO 9712, but not for the divergent aspects that
pertain to the certification process, as both ISO 18436-1 and
ISO 9712 are published standards.
The aspect of practical skills examinations within CM could be considered by ISO/TC108 and included into ISO 18436,
without composite grading, which would further enhance the
certification of competence derived from the theory and practical knowledge based examinations currently defined within ISO
18436. If ISO/TC108 does not include requirements for practical
skills examination within the technology specific parts of ISO
18436, then BINDT, through the CM/GEN suite of documents,
could potentially establish independent supplementary practical
skills examination centres. The remit of such centres would be
to examine the practical skills of ISO 18436 graduates trained at
BINDT authorised training organisations (ATO`s) and certificated by PCN in compliance with ISO 18436. The BINDT certificate
will then be endorsed with the practical skills proficiency to reaffirm the certificate to a certificate of competence.

There is inevitably some cross-over between NDT and
CM, and the boundaries are in many cases quite fuzzy. For
example CM Infrared Thermography (IRT) of buildings, machines and electrical systems usually involves ‘passive’ measurement of temperature variations, usually over time; while
NDT IRT of engineering materials and structures often involves subjecting the test area to localised heating and measuring the rate of dissipation of that heat as a function of the
presence of discontinuities that locally affect emissivity.
When considering the certification of competence of
persons applying NDT and CM, the differences in the international qualification standards that have been developed
(i.e.: ISO 9712 and ISO 18436) may be due to the fact that
application and product technology can be much different in
NDT and CM, and that the ISO sector committees involved in
the standards development have failed to co-operate!
So, what can be done to harmonise the approaches to
qualifying and certificating NDT and CM personnel? Firstly,
the commonalities in the application of NDT and CM have
to be identified (physical principals, method application and
product technology) and, secondly, the applied philosophy
of qualification (written general/specific theory, procedure
writing, knowledge of complementary methods and practical
performance demonstration) for each of the common testing
and monitoring technologies should be identified and agreed.
From this, common examination modules and methods of assessment may be identified.
It may be too late to harmonise the qualification standards at this time; ISO 9712:2005 is just published and
cannot be changed until the next review (2009?), and ISO
18436-1, which covers criteria for certifying bodies and the
certification process, is also recently published – and is also
unlikely to be changed for some time. However, this does not
prevent certification bodies from recognising that there may
be common physical principles and implementing common
approaches to assessing knowledge and practical ability for
each of the testing and/or monitoring methods – where that
is not specifically precluded within the criteria of the standards involved!
References
Standards mentioned in all text and tables.

Literatura
[1] EN 1779:1999 – norma europejska wprowadzona do zbioru

[4] prEN 14584 – norma europejska EN 14584:2005 wprowa-

Polskich Norm jako PN-EN 1779:2002 – Badania nienisz-

dzona do zbioru Polskich Norm jako PN-EN 14584:2006 (U)

czące – Badania szczelności – Wytyczne wyboru metody.

Badania nieniszczące. Emisja akustyczna. Badania metalo-

[2] EN 13554:2002 – norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm jako PN-EN 13554:2004/A1:2005 (U) – Ba-

wych urządzeń ciśnieniowych podczas próby odbiorczej.
[5] EN 1330-9:1999 – norma europejska wprowadzona do zbioru

dania nieniszczące – Emisja akustyczna. Zasady ogólne.

Polskich Norm jako PN-EN 1330-9:2002 – Badania nieniszczą-

[3] EN 13477-1:2001 – norma europejska wprowadzona do

ce – Terminologia stosowana w badaniach emisją akustyczną.

zbioru Polskich Norm jako PN-EN 13477-1:2002(U) Bada-

[6] EN 13477-2:2001 – norma europejska wprowadzona do

nia nieniszczące. Emisja akustyczna. Charakteryzowanie

zbioru Polskich Norm jako PN-EN 13477-2:2002(U) Bada-

aparatury. Część 1: Opis aparatury.

nia nieniszczące. Emisja akustyczna. Charakteryzowanie
aparatury. Część 2. Weryfikacja działania.

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 5/2007

39

Informacje wydawcy
Profil

czasopisma

Odbiorcami „Przeglądu Spawalnictwa”, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką.
W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki 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 kariery spawalników i ich
doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa” są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w
czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.

Wskazówki

dla

autorów

Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z Redakcją), a komunikatu 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 odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.
Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300
DPI; grafika wektorowa: w plikach*.CDR, *.AL. (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki – układ SI.
Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko, tytuł artykułu, streszczenie (do 1/3
strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi
arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowanej w tekście.
Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.
Artykuły prosimy nadsyłać na CD lub dyskietce wraz z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji.

Ogłoszenia

i

artykuły

promocyjne

Ogłoszenia i artykuły promocyjne w „Przeglądzie Spawalnictwa” – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu i nakładzie do 2 tysięcy
egzemplarzy są skuteczną i tanią formą reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania.
Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru; artykuły techniczno-informacyjne; informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych.
Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów techniczno-informacyjnych.
W celu zamówienia ogłoszenia prosimy o kontakt z redakcją.

Warunki

prenumeraty

Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać w dowolnym terminie i mogą one obejmować dowolny okres. Warunki
przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest
równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłaty na prenumeratę
można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach
pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu),
przekazując środki pod adresem redakcji:
Bank BPH S.A.
konto nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
oraz
GARMOND PRESS SA
31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel./fax (0-12) 412 75 60
KOLPORTER SA
25-659 Kielce, ul. Strychowska 6, tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41)
345 15 71
imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo „Przegląd Spawalnictwa“
wg zadeklarowanego okresu
Cena prenumeraty
półrocznie	                                                          84,- zł
rocznie		                                          168,- zł
ilość zamawianych egzemplarzy

Podpis

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

Hilanders

NIEZBEDNA
WSPÓŁPRACA
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
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