KONKURS DLA NAJLEPSZYCH!
Tylko teraz zbierając punkty z wybranych produktów 3M* możecie Państwo wygrać atrakcyjne nagrody:
I nagroda – Wycieczka do Turcji dla dwóch osób
II nagroda – Palmtop z GPRS
III nagroda − Bon Sodexho Pass o wartości 500 PLN
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w konkursie prosimy o wypełnienie kuponu zgłoszeniowego
i przesłanie go na adres:
3M Poland Sp. z o.o.
Dział Bezpieczeństwa Pracy
Al. Katowicka 117
Kajetany
05−830 Nadarzyn
Z dopiskiem „Konkurs dla najlepszych”.
Regulamin i szczegóły promocji dostępne są pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 531 012, na stronie www.bezpieczenstwo3m.pl
oraz w siedzibie firmy 3M Poland Sp. z o.o. w Dziale Bezpieczeństwa Pracy.
Czas trwania konkursu: od 21.05.2007 do 05.12.2007.
* Produkty objęte konkursem: produkty ochrony spawacza marki 3M™ Speedglas™ oraz systemy nawiewu przefiltrowanego powietrza
z autonomicznym zasilaniem marki 3M.
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OD REDAKCJI
Przegląd Spawalnictwa wielokrotnie uczestniczył w ważnych wydarzeniach w świecie nauki
i techniki. Należą do nich również jubileusze, którym poświęcamy numery specjalne. Numer 7/2007
Przeglądu Spawalnictwa jest jednym z periodyków zredagowanych we współpracy z Wydziałem
Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej, obchodzącym w tym roku swoje 60-lecie.
Z wielką radością i satysfakcją włączamy się do obchodów tej wspaniałej rocznicy i podsumowań dokonań dydaktycznych, naukowych i wdrożeniowych Wydziału. Są one imponujące i dowodzą
ogromnych możliwości dalszego rozwoju Wydziału. Dzisiaj Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej jest uznanym i cenionym w Polsce oraz na świecie centrum naukowym i dydaktycznym.
W ostatnich latach Wydział rozwinął się nie do poznania, również pod względem wysokokwalifikowanej kadry naukowej i wyposażenia laboratoriów w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Piszę
o tym z ogromną satysfakcją, bo jest to przecież mój Wydział.
W numerze dedykowanym rocznicy założenia Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej,
prezentujemy jedynie wybrane obszary dorobku Wydziału, które odpowiadają profilowi Czasopisma
i zainteresowaniom Czytelników. Jest to zaledwie niewielki ułamek tego co zrobiono.
Z okazji Jubileuszu zespół Redakcji Przegląd Spawalnictwa pragnie złożyć władzom oraz wszystkim pracownikom i studentom Wydziału najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć
naukowych i dydaktycznych.
Redaktor Naczelny
Jerzy Nowacki

WAŻNIEJSZE WDROŻENIA I PROJEKTY BADAWCZE KBN
i MNiSW WYKONANE PRZEZ ZAKŁAD SPAWALNICTWA
POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ W XXI WIEKU (2000–2007)
• Dyfuzja wzajemna w układach wieloskładnikowych  (1999–
2002), Nr 7 T08A 031 17, zadania w projekcie badawczym Akademii Górniczo-Hutniczej.
• Wdrożenie technologii cynkowego uszlachetniania powierzchni metalowych wyrobów o specjalnym przeznaczeniu
(1999–2001), Projekt celowy AGH, Nr 7 T08C 042 99C/44700,
Ekocynk Szczecin, zadania w projekcie badawczym Akademii
Górniczo-Hutniczej.
• Opracowanie technologii spawania   elementów zbiorników
ładunkowych i rurociągów ze stali nierdzewnych duplex w  chemikaliowcach  (2000–2002), Projekt celowy, 7T08C 041 99C/4462.
• Wpływ aplikacji bisfosfonianów w plombie cementowej
na przebieg procesów osteolizy w miejscu kontaktu cementu
z tkanką kostną (2000–2003), Nr 4 P05C 05019, zadania
w projekcie badawczym Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie.
•  Spawanie i napawanie nadstopów na osnowie niklu i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik
Gmbh, Niemcy (2001–2004).
• Obróbka powierzchniowa nadstopów na osnowie niklu
i kobaltu na elementy turbin gazowych lotniczych, Oberflachentechnik Gmbh, Niemcy (2001–2004).
• Wdrożenie technologii spajania filier granulatora polietylenu z cermetaliczną warstwą tnącą, Projekt celowy  10T08 078
2001C/5423 (2001–2003).
• Opracowanie i wdrożenie technologii obróbki powierzchni
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elementów silników lotniczych z odlewanych nadstopów na
osnowie niklu (2003–2005), Nr 6 T07 2003 C/06058.
• Optymalizacja technologii spawania stali duplex w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i kosztów złączy spawanych gwarantujących wymagany okres eksploatacji
zbiorników ładunkowych statków–chemikaliowców serii B588III budowanych w Stoczni Szczecińskiej NOWA (2004–2005),
Projekt celowy Nr 6 T08 2003 C/06236.
• Wdrożenie technologii zmechanizowanego i zautomatyzowanego spawania złączy teowych ze spoinami czołowymi
zbiorników ładunkowych ze stali duplex w statkach–chemikaliowcach na etapie budowy kadłuba na pochylni (2004–2005),
Projekt celowy Nr 6 T08 2004 C/06366.
• Procesy wydzieleniowe w strefie wpływu ciepła połączeń
spawanych stali duplex w warunkach złożonego cyklu cieplnego
spawania (2003–2006), Projekt badawczy Nr 4 T08C 026 25.
• Wpływ obróbki cieplnej nierdzewnych stali utwardzanych
wydzieleniowo na proces ich azotowania gazowego (2004–2006),
projekt promotorski 3 T08C 041 27.
• Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i Właściwości
Mechanicznych   Materiałów Politechniki Szczecińskiej. Projekt
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską;
projekt w trakcie realizacji.

60 lat działalności Wydziału Mechanicznego
Politechniki Szczecińskiej

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki
Dziekan Wydziału Mechanicznego
(1984–1990, 1993–1999 oraz 2005–2008)

Rektor Politechniki Szczecińskiej
(1999–2005)

Wyższe szkolnictwo techniczne w regionie zachodniopomorskim, zostało zapoczątkowane powołaniem do życia Wyższej
Szkoły Inżynierskiej. Szkoła powstała na  gruzach powojennego
Szczecina, w którym nie było żadnych tradycji akademickich. Wymagało to olbrzymiego zaangażowania zarówno ze strony władz
miasta, jak i pierwszych przybyłych na ziemie zachodnie pionierów
z różnych stron kraju oraz przedwojennych wschodnich ziem
polskich. 20 stycznia 1947 roku minister oświaty Czesław wycech, podpisał dekret powołujący do życia 1 grudnia 1946 roku
Szkołę Inżynierską w Szczecinie, z trzema wydziałami: Mechanicznym, Elektrycznym i Inżynierii; mianując jednocześnie mgr
inż. Ryszarda Bagińskiego, dyrektorem Szkoły.
Jednakże już przed tym ważnym aktem, 2 grudnia 1946
roku, rozpoczęły się wykłady na kursie zerowym (przygotowawczym), którego pierwsza edycja zakończyła się 31 stycznia 1947
roku. Bezpośrednio potem, odbył się egzamin wstępny z matematyki, fizyki i rysunku odręcznego. Na pierwszy rok studiów na
Wydziale Mechanicznym przyjęto 60 studentów.
W połowie lutego 1947 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia na Wydziale, a 8 marca 1947 roku miała miejsce uroczysta
inauguracja roku akademickiego 1946/47 z udziałem ministra
Eugeniusza Kwiatkowskiego – delegata rządu ds. Wybrzeża,
dr Konrada Patka – przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, mgr. inż. Piotra Zaremby – Prezydenta Miasta Szczecina (późniejszego rektora Politechniki Szczecińskiej) oraz wielu
innych osób reprezentujących władze miasta i różne instytucje.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwszy wykład inauguracyjny wygłosił delegat rządu mgr inż. Eugeniusz Kwiatkowski,
inicjator budowy portu w Gdyni oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Tak więc, po blisko dwóch latach od zakończenia wojny,
powstała w Szczecinie pierwsza wyższa uczelnia – Szkoła Inżynierska, a w jej ramach Wydział Mechaniczny. Kadrę nauczającą
stanowili głównie inżynierowie praktycy, do wyjątków należeli
pracownicy legitymujący się stażem w wyższych uczelniach
technicznych. Dlatego też sprawa rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej od samego początku działalności Wydziału należała
do najważniejszych problemów wymagających rozwiązania.
Pierwszym Dziekanem Wydziału Mechanicznego powołanym

przez Dyrektora Szkoły, został mgr inż. Konstanty Miściuk, kandydat nauk matematycznych, inżynier metalurg z dużą praktyką przemysłową w hutnictwie i odlewnictwie. Plan studiów
był wzorowany na wcześniej utworzonej Szkole Inżynierskiej
w Poznaniu, a merytorycznie na planach studiów Politechniki
Lwowskiej. Obejmował on do 50 godzin zajęć w tygodniu,
a studia formalnie trzyletnie, rzeczywiście obejmowały siedem
semestrów. Pierwszy plan studiów przewidywał dwie sekcje
(specjalności): ogólnokonstrukcyjną i technologiczną. W roku
akademickim 1948/49, uruchomiono trzecią sekcję (specjalność) – budowa statków śródlądowych.
W roku akademickim 1949/50 odbyły się egzaminy dyplomowe pierwszego rocznika Wydziału, polegające (wzorem Politechniki Lwowskiej), na trzydniowym projekcie klauzurowym
i ustnej obronie pracy dyplomowej. 24 marca 1950 roku Wydział wypromował pierwszych absolwentów z tytułem zawodowym inżyniera mechanika; byli to: Stanisław Baciński, Sylwester
Góra, Roman Jezierski, Julian Jędrzejewski, Mieczysław Kąkol,
Beniamin Kromołowski i Eugeniusz Niemczyk.
Można przyjąć, że rok akademicki 1951/52 stanowi zakończenie pionierskiego okresu w działalności Wydziału. Wydział
legitymował się już niezłą, jak na tamten okres kadrą, uruchomił podstawowe laboratoria dydaktyczne, wypromował 147
inżynierów mechaników, którzy zasilili głównie, rozwijający się
przemysł regionu. Katedry Wydziału rozpoczęły wykonywanie
pierwszych prac naukowo-usługowych.
Niestety kolejny rok akademicki 1952/53 był trudnym dla
Wydziału, przede wszystkim z powodu daleko idącej ingerencji
Resortu w działalność Szkoły. W jej wyniku została zmieniona
nazwa wydziału na Wydział Budowy Maszyn. Zmieniono także
organizację Wydziału, zlikwidowano funkcjonujące specjalności
i powołano nowe.
Zmiany w programach nauczania, a także troska o podnoszenie poziomu wykształcenia, były powodem, że od roku
akademickiego 1953/54, studia inżynierskie zostają przedłużone do czterech lat. Natomiast od roku 1953/54 rozpoczęły
się jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Z kolei w roku
akademickim 1954/55, uruchomiono na Wydziale magisterskie
studium zaoczne z sześcioletnim programem nauczania.
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Przełomowym rokiem w rozwoju Wydziału i Uczelni był
rok 1955. Z połączenia Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły
Ekonomicznej w Szczecinie powstała Politechnika Szczecińska.
Na początku roku akademickiego 1956/57, odbyły się pierwsze
wybory dziekana Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej. Rada Wydziału powierzyła tę funkcję zastępcy profesora Stanisławowi Prowansowi, który od roku pełnił obowiązki
dziekana z nominacji ministra.
W roku 1959 pierwsi pracownicy Wydziału, a w tym także
jego absolwenci, uzyskali stopnie naukowe doktora nauk technicznych. Ponieważ Wydział nie miał uprawnień do nadawania
stopni naukowych, szczególną pomoc w prowadzeniu przewodów doktorskich okazały nam: Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Maszynowy Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Mechaniczno Technologiczny
Politechniki Poznańskiej.
Z inicjatywy Stoczni Szczecińskiej i wskutek jej zabiegów
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego poleciło uruchomienie,
w roku akademickim 1960/61, wieczorowych studiów inżynierskich w zakresie budowy okrętów. Miał to być jednorazowy
kurs dla pracowników stoczni, jednakże ze względu na specyfikę regionu, ta problematyka ulegała ciągłemu rozwojowi, aż
do utworzenia Wydziału Techniki Morskiej.
Następne lata, to dalszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, w tym także z tytułem profesora. W roku 1968 Stanisław
Prowans oraz Henryk Dziewanowski uzyskali tytuły profesora
nadzwyczajnego. W grudniu 1968 roku, na wydziale było zatrudnionych: 2 profesorów ndzw., 15 docentów oraz 13 adiunktów ze stopniem doktora. Pozytywna ocena dorobku naukowego
i potencjału kadrowego, znalazła wyraz w tym, że 16 grudnia
1968 roku, Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki, wydał
zarządzenie o uzyskaniu przez wydział prawa przeprowadzania
przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
W roku 1969 Wydział przyjął instytutową strukturę organizacyjną. Utworzono dwa instytuty: Budowy Maszyn oraz
Okrętowy. W efekcie nastąpiła zmiana nazwy Wydziału Budowy
Maszyn, na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. Szybko rozwijające się instytuty, nie były w stanie współpracować w dłuższym
okresie w ramach jednego wydziału (także z uwagi na trudności
lokalowe) i po wybudowaniu w latach 1976–78, przy wsparciu
Stoczni Szczecińskiej, nowego obiektu, 1 września 1983 roku
Instytut Okrętowy, wydzielił się z Wydziału Budowy Maszyn
i Okrętów, uzyskując status instytutu kierunkowego, działającego na prawach wydziału. Po usamodzielnieniu się Instytutu
Okrętowego, Rada Wydziału zadecydowała o przywróceniu historycznej nazwy. Od września 1983 roku, zostaliliśmy znowu
Wydziałem Mechanicznym.
Funkcję dziekanów nowego Wydziału Mechanicznego pełnili: prof. Władysław Nowak (do 1984 roku), prof. ndzw. P.S.
Mieczysław Wysiecki w latach 1984–1990; 1993–1999, prof.
Stefan Berczyński (1999–2002; 2002–2005) oraz ponownie
Mieczysław Wysiecki (2005 do dziś).
W skład Wydziału wchodziły początkowo:
• Instytut Technologii Mechanicznej,
• Instytut Inżynierii Materiałowej,
• Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn,
• Katedra Techniki Cieplnej,
• Katedra Spawalnictwa.
Po utworzeniu w 1984 roku w Szczecinie Uniwersytetu  
Szczecińskiego, działający na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, Zakład Techniki i Eksploatacji Samochodów, został przeniesiony na Wydział Mechaniczny.
W 1998 roku Zakład ten został przekształcony w Katedrę Techniki i Eksploatacji Samochodów.
Mimo znacznego osłabienia Wydziału, po usamodzielnieniu
się Instytutu Okrętowego, dorobek naukowy i kadra naukowa
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Wydziału rozwijała się dalej konsekwentnie w wyniku czego,
26 października 1992 roku, Wydział Mechaniczny uzyskał
uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
nauk technicznych.
Lata dziewięćdziesiąte i przełom wieków, charakteryzowały
się przede wszystkim uruchomieniem nowych kierunków studiów,
przystosowanych do nowej struktury krajowego przemysłu, który
ukształtował się po przełomie politycznym roku 1989. W roku
1995 uruchomiono także na szeroką skalę studia doktoranckie,
a w efekcie poważnie wzrosła liczba bronionych prac doktorskich.
Pierwsze lata tego wieku, to także niespotykany w historii
Wydziału wzrost wyposażenia laboratoriów i pracowni badawczych w aparaturę oraz urządzenia najnowszej generacji. Należy także wspomnieć o remontach obiektów oraz laboratoriów
Wydziału. Ich wyposażenie i wystrój w większości spełniają
wymogi europejskie, o czym jeszcze nie tak dawno, mogliśmy
jedynie marzyć.
Dzisiejszy Wydział Mechaniczny ma ugruntowaną pozycje
wśród krajowych wydziałów mechanicznych i pokrewnych. Jego
osiągnięcia naukowe, szczególnie w zakresie dynamiki maszyn
technologicznych i inżynierii powierzchni oraz nanotechnologii,
sięgają poza granice kraju.
W roku Jubileuszu 60-lecia Wydziału Mechanicznego
w skład jego kierownictwa wchodzą:
• prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki – dziekan,
• dr hab. inż. Tadeusz Iglantowicz prof. P.S. – prodziekan
         ds. nauki,
• dr. inż. Magdalena Boćkowska – prodziekan
         ds. dydaktycznych,
• dr inż. Henryk Maćkowiak – prodziekan
         ds. dydaktycznych,
• dr inż. Ryszard Kawiak – kierownik studiów
         niestacjonarnych.
Na Wydziale aktualnie zatrudnionych jest 181 osób, w tym
102 nauczycieli akademickich, 28 pracowników inżynieryjno-technicznych, 37 pracowników administracyjnych i obsługi oraz
14 doktorantów. Kadrę stanowią nauczyciele akademiccy:
• z tytułem profesora zwyczajnego  		    1
• z tytułem profesora				  10
• ze stopniem dr habilitowanego  na stanowisku profesora
nadzwyczajnego P.S.	                                         12
• ze stopniem dr hab. na stanowisku adiunkta 	    6
• ze stopniem dr nauk technicznych na stanowisku adiunkta lub asystenta 		                                         55
• ze stopniem mgra inż. na stanowisku asystenta 	  18
Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych
doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Rada Wydziału nadała dotąd 157 stopni naukowych, w tym:
• doktorów					
144
• doktorów habilitowanych			  13
• doktorów habilitowanych nadanych
  przez inne Rady Wydziału			  20
• liczba tytułów profesora nadanych
  pracownikom Wydziału  wynosi 	               16
Wydział ma strukturę instytutowo-katedralną. Jednostki
organizacyjne wydziału dysponują laboratoriami, pracowniami
związanymi ze specjalnością naukową, a także odpowiednim
zapleczem dydaktycznym.
Instytut Technologii Mechanicznej, kierowany jest
przez dr hab. inż. Andrzeja Bodnara.
W skład Instytutu wchodzą zakłady:
• Technologii Maszyn,
• Inżynierii Jakości i Zarządzania,
• Układów Mechatronicznych,
• Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania.

W strukturze Instytutu są ponadto dwie pracownie: Informatyczna oraz Mechaniczna.
Instytut zatrudnia 58 pracowników, w tym 43 nauczycieli
akademickich.
Główne kierunki działalności badawczej:
• rozwój metod modelowania, identyfikacja i modyfikacja
mechanicznych właściwości elementów maszyn i układów wielomasowych (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk kontaktowych) w tym statycznych i dynamicznych właściwości obrabiarek,
• rozwój metod komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji i technologii w tym zastosowanie metod sztucznej inteligencji do projektowania procesów,
• intensyfikacja procesów technologicznych obróbki wiórowej i plastycznej,
• elastyczna automatyzacja i komputerowa integracja obróbki skrawaniem (CIM),
• statyczne i dynamiczne badania nieliniowych zjawisk kontaktowych w połączeniach elementów maszyn,
• modelowanie i badania układów mechatronicznych,
• rozwój metod projektowania wibroizolacji wielowymiarowych układów mechanicznych.
Instytutem Inżynierii Materiałowej, kieruje prof. dr
hab. inż. Zbigniew Rosłaniec.
W skład Instytutu wchodzą:
• Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa,
• Zakład Spawalnictwa,
• Zakład Tworzyw Sztucznych.
Instytut zatrudnia 36 pracowników w tym 23 nauczycieli
akademickich.
Kierunki badawcze Instytutu:
• technologia warstwy wierzchniej; modyfikacja stali na
drodze obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i CVD,
• technologie otrzymywania nanoproszków (np. TiN i TiC)
metodą zol–żel,
• technologia staliwa żaroodpornego, żarowytrzymałego,
żeliwa odpornego na ścieranie,
• podniesienie jakości stopów do reaktorów chemicznych,
• technologia spawania stali specjalnych,
• technologia warstwy wierzchniej nadstopów lotniczych
i metalurgia proszków,
• opracowywanie wielofazowych materiałów ploterowych:
struktura, właściwości fizyczne,
• technologia otrzymywania nanokompozytów polimerowych, przetwórstwo i właściwości mechaniczne,
• wykorzystanie polimerowych materiałów wtórnych,
• kompozyty polimerowe z włókien naturalnych.
Katedrą Techniki Cieplnej, kieruje prof. dr hab. inż. Tadeusz Bes.
W skład Katedry wchodzą:
• Zakład Termodynamiki Technicznej,
• Laboratorium Miernictwa Cieplnego.
Kierunki badawcze:
• modelowanie zjawisk wymiany ciepła w pionowych osadach geotermicznych do odbioru ciepła z gruntu,
• modelowanie przepływu masy i ciepła w systemach ciepłowniczych z podłączonymi dużymi odbiorcami ciepła,
• modelowanie i badanie procesów cieplno-przepływowych
w obiektach do nurkowania głębinowego,
• modelowanie właściwości cieplno-fizycznych mieszanin
oddechowych w środowisku hiperbarycznym,
• modelowanie całościowego cyklu życia technologii energetycznych,
• bilansowanie i energetyczno-ekologiczna ocena technologii energetycznych,

• bilansowanie urządzeń cieplnych i cieplnych procesów
technologicznych,
• badanie systemów ciepłowniczych, w tym systemów
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
• badania systemów ogrzewania i mikroklimatu, pomiary
rozpływu powietrza i skuteczności wentylacji,
prace z zakresu miernictwa cieplnego; badania kontrolne,
atestacyjne itp.,
• doradztwo w zakresie wykorzystania oraz projektowania
urządzeń, wykorzystujących energie odnawialne, m.in.: wód
geotermalnych, słońca, biopaliw itp.,
• opracowywanie operatów ochrony powietrza, pomiary
emisji pyłów i zanieczyszczeń gazowych z emitorów kotłowni.

Katedrą Eksploatacji Samochodów, kieruje prof. dr
hab. inż. Janusz Mysłowski.
Katedra jest jednostką bazzakładową, która zatrudnia 16
pracowników w tym 12 nauczycieli akademickich oraz 5 doktorantów.
Główne kierunki działalności naukowej obejmują:
• badanie doładowania silników spalinowych
• badanie rozruchu silników o zapłonie samoczynnym
w niskich temperaturach otoczenia,
• badania nad poprawą wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych silników o zapłonie samoczynnym,
• badanie wpływu paliw pochodzenia roślinnego na stan
techniczny skojarzenia tłok- gładź cylindrowa,
• programy komputerowe dla symulacyjnego wyznaczania
przebiegu krzywych momentu obrotowego, mocy i jednostkowego zużycia paliwa, doboru sprężarki Comprex do silnika wysokoprężnego, określenia współczynnika napełnienia silnika.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Kierownik katedry: dr hab. inż. Andrzej Witek prof. PS
Zakłady:
• Zakład Mechaniki Technicznej,
• Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn.
Katedra zatrudnia 19 pracowników, w tym 15 nauczycieli
akademickich.
Kierunki badawcze:

• badania nieliniowych kontaktowych drgań normalnych i pro-

cesów tarcia występujących w układach mechanicznych,
• badania i modelowanie połączeń konstrukcyjnych bezpośrednich oraz z warstwą specjalnego tworzywa polimerowego,
• opracowywanie i wdrażanie na skalę przemysłową w kraju
i za granicą oryginalnej technologii posadawiania maszyn na pokładach z tworzywa sztucznego,
• rozwój metod projektowania izolacji drganiowej maszyn
i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem wibroizolacji maszyn technologicznych, doświadczalne badania sztywności
i tłumienia wibroizolatorów,
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• doskonalenie metod obliczeń projektowych połączeń wielośrubowych,
• modelowanie i badania niestacjonarnych przepływów
w układach hydraulicznych,
• identyfikacja parametrów modeli dynamicznych układów
nośnych obrabiarek,  modelowanie i badania dynamicznych właściwości układów z hydrauliczną linią długą oraz hydraulicznych napędów ruchu posuwowego.

Wydział Mechaniczny prowadzi systemem stacjonarnym
jednolite 10-cio semestralne studia magisterskie; 7-mio semestralne studia inżynierskie oraz systemem niestacjonarnym
8-mio semestralne studia inżynierskie.
Od roku akademickiego 2006/2007, zgodnie z postulatami
Procesu Bolońskiego, prowadzimy studia trójstopniowe. Studenci
mają do wyboru pięć kierunków studiów i 14 specjalności.
I stopnia inżynierskie
czas trwania: stacjonarne 3,5 roku, niestacjonarne 4 lata
Kierunki studiów:
Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Transport, Inżynieria Środowiska.
II stopnia magisterskie
czas trwania: stacjonarne 1,5 roku, niestacjonarne 2 lata
     specjalności:
komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie
maszyn, automatyzacja procesów wytwarzania, urządzenia
mechatroniczne, eksploatacja pojazdów samochodowych,
niekonwencjonalne i konwencjonalne systemy i urządzenia
energetyczne, inżynieria spawalnictwa, przetwórstwo tworzyw
polimerowych, inżynieria powierzchni, biomateriały i materiały opakowaniowe, inżynieria kompozytów, recykling, lakiery
i pokrycia ochronne, zarządzanie przedsiębiorstwem, inżynieria
jakości.
III stopnia doktoranckie
Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn

Wydział kształci aktualnie na wszystkich rodzajach i kierunkach studiów około 2000 studentów. Absolwenci studiów
I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera, II stopnia – magistra inżyniera, a III stopnia – doktora nauk technicznych. Na
tych ostatnich studiuje w sumie 144 osoby.
W ciągu 60 lat istnienia Wydział wykształcił ok. 3211  magistrów inżynierów oraz 4293 inżynierów.
Szczególnie silny wzrost liczby absolwentów nastąpił od połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to Wydział, oprócz dwóch
tradycyjnych kierunków studiów: mechaniki i budowy maszyn
oraz inżynierii materiałowej, wprowadził kolejne ujmujące wy-
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zwania nowych potrzeb rynku pracy. Liczba absolwentów ma
oczywisty związek z liczbą osób podejmujących studia. Proste
porównanie liczby studentów studiujących na Wydziale na początku lat dziewięćdziesiątych i w okresie ostatnich lat wskazuje, że jest to wzrost sięgający średnio ok. 800%. Jednakże
w ostatnich kilku latach, zauważamy pewien spadek zainteresowania studiami technicznymi, czego powodem jest wchodzący
na uczelnię niż demograficzny, ale także zniesienie obowiązkowego egzaminu z matematyki na maturze. Dzieje się tak, mimo,
że praktycznie nasi absolwenci natychmiast po ukończeniu studiów otrzymują zatrudnienie.
Z dużą satysfakcją należy odnotowć ożywioną działalność
badawczą Wydziału, co wyraża się rosnącą liczbą publikacji
w liczących się światowych czasopismach naukowych (szczególnie z tzw. Listy Filadelfijskiej), a także w uzyskiwaniu (w drodze
konkursu) projektów finansowanych ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedynie w 2006 roku Wydział
realizował 45 grantów (celowe, rozwojowe, własne, promotorskie). Świadczy to o dużej aktywności kadry naukowej Wydziału, ale także o jego sile naukowej.
Wydział prowadzi szeroką współpracę naukowo-dydaktyczną uczestnicząc w wielu programach unijnych, w tym szczególnie w 6-tym Ramowym Programie Badań; Rozwoju Technologicznego i Demonstracji Unii Europejskiej, w programach
Sokrates-Erasmus, a przed akcesją do UE w programie TEMPUS
(12 projektów). Mamy także znaczący udział w realizacji Regionalnych Projektów UE. Ponadto w ramach umów bilateralnych i konsorcjów międzynarodowych, prowadzimy współpracę
naukową oraz wymianę pracowników i studentów z takimi
uniwersytetami jak np. w: Londynie, Manchester Cambridge
(Wielka Brytania), Walencji, Madrycie (Hiszpania), Aveiro (Portugalia), Hamburg-Harburg, Kassel, Berlinie, Würzburgu, Hannover (Niemcy), Atenach, Patras (Grecja), Brisbane (Australia),
Waszyngtonie (USA), Bangor (Walia), Kaliningradzie, Moskwie,
Czernoglovce (Rosja), Tel-Aviwie (Izrael), Bratysławie (Słowacja), Pradze (Czechy), Eindohoven (Holandia) i innych.
Nie sposób ująć w jednym, chociażby kilkustronicowym
opracowaniu historii Wydziału i ludzi, którzy go tworzyli, poświęcając mu niekiedy całe swoje życie zawodowe. Dlatego też
niniejszy tekst, jest jedynie próbą przypomnienia Absolwentom
oraz wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Wydziału, trudnej
drogi jego rozwoju, począwszy od pierwszej inauguracji aż do
Jubileuszu 60-lecia.
Tekst ten jest także, a może przede wszystkim, hołdem
złożonym przez nas wszystkich Pracowników i Absolwentów,
tym wszystkim najczęściej bezimiennym grupom osób, którym historia powierzyła różne role w tworzeniu Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej. Zarówno Im, jak i tym
wszystkim, którzy w kolejnych latach dokładali swoją cegiełkę
do budowy i rozwoju Wydziału, wyrażamy swoją wdzięczność
i uznanie za Ich dokonania.
Wszystkim naszym przemiłym Gościom, Absolwentom,
Sympatykom i Przyjaciołom, którzy przyjęli zaproszenie do
wzięcia udziału w uroczystościach Jubileuszu 60-lecia Wydziału
Mechanicznego, składam serdeczne podziękowanie. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze czuli w naszej Uczelni i w mieście
Szczecinie, które rozwija się wraz z naszą Alma Mater, i jak nam
jego mieszkańcom się wydaje – wciąż pięknieje.
Życzę wszystkim Gościom zebranym na uroczystościach
Jubileuszu 60-lecia Wydziału, wiele życiowych, codziennych
radości, dobrego zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej oraz
wielu sympatycznych spotkań po latach w gronie Kolegów
i Przyjaciół.
Tekst opracowano na podstawie: materiałów archiwalnych, materiałów
zawartych w monografii „60 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki
Szczecińskiej” opracowanych przez:
Wiesława Olszaka i Karola Grudzińskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004–2006

Jerzy Nowacki

Akredytowane Laboratorium Badań Struktury
i Właściwości Mechanicznych Materiałów
w Politechnice Szczecińskiej
Material Structure and Mechanical Properties
Research Laboratory Accredited
to Szczecin University of Technology
Streszczenie
Przedstawiono realizowany na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Szczecińskiej projekt utworzenia Akredytowanego
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych
Materiałów, wykonującego wszechstronne badania materiałów na potrzeby zakładów regionu. Laboratorium będzie
specjalizować się w atestacji materiałów, procedurach uznaniowych technologii materiałowych i certyfikacji personelu.
W szczególności laboratorium będzie przeprowadzało procedury uznaniowe technologii spawania i certyfikację spawaczy
oraz zajmowało się procedurami arbitrażowymi. Omówioni
strukturę Laboratorium i obszar jego działalności.

Cele i obszar działania Laboratorium
W 2006 roku Politechnika Szczecińska uzyskała środki
pieniezne z Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, na realizację projektu „Utworzenie Akredytowanego laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych materiałów”. Celem
projektu jest utworzenie Akredytowanego Laboratorium Badań
Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów wykonującego wszechstronne badania materiałów na potrzeby zakładów
regionu. Laboratorium będzie się specjalizować w atestacji materiałów, procedurach uznaniowych technologii materiałowych
i certyfikacji personelu. W szczególności Laboratorium będzie
przeprowadzało procedury uznaniowe technologii spawania
i certyfikację spawaczy oraz zajmowało się procedurami arbitrażowymi. Na wymienione usługi występuje w zakładach  regionu
bardzo duże zapotrzebowanie, a wobec braku takiego laboratorium znaczna część tego rodzaju badań wykonywana jest w
odległych ośrodkach.
Obszarem oddziaływania Laboratorium będzie województwo zachodniopomorskie. Projekt zostanie ulokowany w Szczecinie, mieście wojewódzkim mającym wiele ośrodków naukowych
(w tym 18 uczelni wyższych) i będącym regionalnym centrum
rozwoju edukacji. Miasto jest położone 15 km od granicy polsko-niemieckiej dzięki czemu pełni funkcję ważnego miejsca

Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Politechnika Szczecińska.

Abstract
A project of establishment of the Material Structure and
Mechanical Properties Research Laboratory Accredited to the
Faculty of Mechanics at Szczecin University of Technology
being under construction was presented, which will conduct
comprehensive research of materials to meet the needs of
the companies of the region. The laboratory will specialise
in attestation of materials, acknowledgment procedures of
material technologies and personnel certification. The laboratory will conduct acknowledgment procedures of welding
technologies and certification of welders in particular as well
as it will be involved in arbitration procedures. The Laboratory structure and the area of its activities were discussed.

wymiany międzynarodowej. Szczecin jest istotnym międzynarodowym węzłem transportowym, wyposażonym we wszystkie
rodzaje infrastruktury technicznej transportu, charakterystycznej dla tzw. transportu kombinowanego. W regionie nie istnieje
żadne certyfikowane laboratorium realizujące kompleksowe
badania materiałowe. Istniejące laboratoria   specjalizują się
w wąskim zakresie badań i w przypadku wykonania badań
spoza zakresu zmuszone są zlecać badania innym ośrodkom
(często spoza regionu) (tabl. I ).
Problematyka wytwarzania i projektowania nowych materiałów wymaga prowadzenia specjalistycznych badań ich  struktury i właściwości na uznanej aparaturze, i uznanymi metodami.
Dlatego Laboratorium zostanie wyposażone w najwyższej klasy
sprzęt i będzie zatrudniać wysoko wykwalifikowaną kadrę badawczą. Ośrodek badawczy dysponujący takim Laboratorium
w znaczny sposób poprawi poziom badań dotyczących projektowania nowych materiałów.
Spełnienie wymagań certyfikacji, poziom wyposażenia oraz
kwalifikacje kadry naukowo-badawczej i technicznej Laboratorium zagwarantują szybkie przeprowadzenie badań na najwyższym poziomie – w pełni odpowiadającym wymaganiom Unii
Europejskiej.
W Laboratorium poza działalnością na rzecz środowiska
przemysłowego będą wykonywane również usługi dla środowiska naukowego oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów specjalizujących się w technologiach związanych z projektowaniem
nowych materiałów oraz kursy doszkalające dla personelu badawczego zakładów przemysłowych. Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu regionu na usługi z obszaru badań materiałów
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Tablica I. Certyfikowane laboratoria badań materiałów województwie zachodniopomorskim
Laboratorium

Opis laboratorium

Certyfikowane badania

Brak badań

Zakłady Chemiczne „Police”

laboratorium zakładowe

wytrzymałościowe, nieniszczące

metalograficzne, korozyjne

Zespół Elektrowni „Dolna Odra”

laboratorium zakładowe

wytrzymałościowe, nieniszczące

metalograficzne, korozyjne

Szczecińska Stocznia Remontowa
„Gryfia”

laboratorium zakładowe

wytrzymałościowe, nieniszczące

metalograficzne, korozyjne

Stocznia Szczecińska „Nowa”

laboratorium zakładowe

wytrzymałościowe

nieniszczące, metalograficzne,
korozyjne

Technic Control

firma prywatna

nieniszczące

wytrzymałościowe,
metalograficzne, korozyjne

Politechnika Szczecińska

laboratorium naukowe

wytrzymałościowe, nieniszczące

metalograficzne, korozyjne

oraz spełnienie oczekiwań, spowoduje rozszerzenie działalności Laboratorium na dalsze regiony. Poziom świadczonych
usług, a także ich konkurencyjność, będą również atutem
w przyjmowaniu zleceń na badania materiałów z niemieckich
ośrodków przemysłowych znajdujących się w obszarach przygranicznych z województwem zachodniopomorskim. Realizacja
projektu umożliwi świadczenie kompleksowych usług, zgodnie
z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych, w jednym wyspecjalizowanym Laboratorium mającym możliwości współpracy
z przemysłem w tym regionie, jak i z poza nim. Przyczyni się to do
wzrostu konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego.

Struktura Laboratorium
Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i Właściwości
Mechanicznych Materiałów składa się z czterech pracowni  (rys. 1).
Uruchomienie Laboratorium nastąpi w marcu 2008 roku. Laboratorium będzie miało siedzibę w pomieszczeniach budynku
Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie
Spawalnictwa przy Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin.
Laboratorium będzie posługiwało się znakiem firmowym
zaprezentowanym na rys. 2.

Pracownia Badań Metalograficznych

Pracownia będzie składała się z ośmiu stanowisk służących
przygotowaniu i badaniu próbek metalograficznych. Dzięki zastosowaniu automatycznej przecinarki do cięcia dużych przedmiotów możliwe będzie wykonywanie próbek z elementów

Rys. 1. Schemat organizacyjny Akredytowanego Laboratorium Badań
Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów

o znacznych wyzmiarach. Zastosowane w pracowni półautomatycznej szlifierko-polerki oraz automatycznych elektropolerek
elektrolitycznych zapewni wysoką jakość zgładów metalograficznych. Nowoczesne mikroskopy świetlne pozwolą uzyskać
zdjęcia struktur w wysokim standardzie. Pracownia prowadzić
będzie również badania makroskopowe.

Pracownia Badań Mechanicznych

Jednostka będzie realizowała szeroki zakres badań wytrzymałościowych. Możliwe będzie wykonywanie badań podczas
statycznego i dynamicznego rozciągania, ściskania i zginania
w zakresie obciążeń 10÷250 kN. Zastosowanie komór klimatycznych pozwoli wykonywać powyższe badania w zakresie temperatur – 150 ÷ 600oC. Pracownia wykonywać będzie także badania udarnościowe w pełnym zakresie oraz badania twardości.

Pracownia Badań Nieniszczących

Spełnienie wymagań Towarzystw Klasyfikacyjnych wymaga
wyposażenia jednostki w sprzęt realizujący badania nieniszczące w szerokim zakresie. Pracownia realizować będzie pięć
rodzajów badań nieniszczących (wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, radiograficzne, ultradźwiękowe). Wzrost
funkcjonalności zapewnią urządzenia umożliwiające pracę
w terenie. Planowany sprzęt badawczy o podwyższonym standardzie pracy umożliwia szybkie przeprowadzenie badania
i dokładną analizę wyników.

Pracownia Badań Chemicznych

Głównym zadaniem pracowni będzie analiza jakościowa
i ilościowa składu chemicznego. Jednostka zajmować się będzie także badaniami korozyjnymi – niezbędnymi do uznawania
technologii wykonania oraz przygotowywaniem odczynników
do ujawniania mikrostruktury. Kompleksowe i nowoczesne wyposażenie Laboratorium umożliwia:
– wykonywanie badań kontrolnych i atestacyjnych struktury
i właściwości mechanicznych materiałów i wpływu procesów
technologicznych na strukturę i właściwości materiałów,
– wykonywanie badań o charakterze rozwojowym związanych
z projektowaniem i ulepszaniem materiałów,
– pełnienie roli ośrodka promocji poprawy jakości i proekologicznych właściwości tworzyw konstrukcyjnych.

Zainteresowanie przemysłu
działalnością Laboratorium

Rys. 2. Logo Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów Politechniki Szczecińskiej

10

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2007

Inicjatywę powołania Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów poparły liczne ośrodki
przemysłowe województwa zachodniopomorskiego, towarzystwa klasyfikacyjne oceniające jakość wyrobów i usług, organizacje inżynierskie i organizacje pozarządowe, których listę oraz
wybrane opinie zamieszczono w kolejności alfabetycznej:

– AIR-TECH. Szczecin,
– BS VOGNEN – POLSKA Sp. z o. o., Stargard Szczeciński,
– Bureau Veritas Polska, Szczecin,
– DEMTROX Chociwel,
– Finomar Sp. z o.o., ul. Łady 2, 70-966 Szczecin,
– GOTECH PUP Spółka z o.o., Gorzów Wlkp.,
– Grupa Stoczni ODRA Spółka z o.o., Szczecin,
– IDAL UMDS Sp. z o.o. Oddział Szczecin,
– Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Szczecin,
– MORSKA STOCZNIA REMONTOWA SA, Świnoujście,
– NAVIKON STAL Sp. z o.o., Szczecin,
– Partner, ul. Pawła Stalmacha 12, 71-646 Szczecin,
– Polski Rejestr Statków SA, PRS SZCZECIN, Szczecin,
– POLTRAMPSERVICE Sp. z o.o., Szczecin,
– POMERANIA SERVICE Sp. z o.o., Szczecin,
– Porta Odra Sp. z o.o., Szczecin,
– Porta-Eko-Cynk Spółka z o.o. Szczecin,
– PROMATIC S.C. Szczecin,
– Przedsiebiorstwo BM – Biuro Techniki Spawalniczej,
Szczecin,
– Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o.,
Szczecin,
– SHIPCO Sp. z o.o., Szczecin,
– STALKON Sp. z o.o., Szczecin,
– STOCZNIA POMERANIA, ul. Gdańska 36, 70-952 Szczecin,
– Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o., Szczecin,
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, Szczecin,
– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza, Szczecin,
– Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia SA, ul. Ludowa
13, 71-700 Szczecin
– Technic-Contrrol Spółka z o.o., ul. 1-Maja 33, 71-627
Szczecin,
– Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie,
– WARYŃSKI FAMABUD Sp. z o.o., ul. Cukrowa 12, 71-004
Szczecin,
– Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskiej Centrum Przedsiębiorczości Szczecin,
– Zakład Mechaniczny Metaltech sp. z o.o., Mirosławiec,
– Zespół Elektrowni Dolna Odra SA, Nowe Czarnowo k/Gryfina.

odbiorowi niezależnych instytucji dozorowych) i w codziennej
praktyce spotyka się z problemami badań laboratoryjnych, albowiem brakuje w naszym mieście (i regionie) laboratorium
mogącego samodzielnie wykonać wszystkie takie badania, na
wiarygodnym poziomie merytorycznym i formalnym. Liczymy
więc, że planowane Akredytowane Laboratorium Badań Materiałów Politechniki Szczecińskiej wypełni tą lukę, co jednocześnie podniesie ocenę naszego przemysłu w oczach kontrahentów, a to jest trudne do przecenienia.

Finomar

W ramach naszej działalności zachodzi potrzeba prowadzenia badań zarówno niszczących jak i nieniszczących przez
uznane (certyfikowane) laboratoria – oprócz certyfikatów
wg norm europejskich, laboratoria takie winny posiadać uznanie
okrętowych Towarzystw Klasyfikacyjnych. W szereg badań nieniszczących, takich jak wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, ultradźwiękowe, zobowiązani jesteśmy prowadzić
na miejscu – w Zakładzie, jako badania międzyoperacyjne lub
końcowe. Badania takie winien prowadzić wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Jesteśmy zainteresowani
szkoleniem naszych pracowników w tym zakresie. Spodziewając
się spełnienia naszych oczekiwań, jeszcze raz wyrażamy nasze
poparcie dla inicjatywy zorganizowania w Szczecinie Akredytowane Laboratorium Badań Materiałów.

Grupa Stoczni ODRA Spółka z o.o.

Firma nasza jest zainteresowana i popiera powstanie Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów, który ma powstać z inicjatywy Pana
prof. dr hab. inż. Jerzego Nowackiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej.
Grupa Stocznia Odra Sp. z o.o. w skład której wchodzą:
– Porta Odra – Szczecin,
– Stocznia Konstal – Nowa Sól,
– Stocznia Konstal – Wrocław,
– Dozamet – Nowa Sól,
zajmują się miedzy innymi budową barek rzecznych oraz
sekcji statków dalekomorskich i w przyszłości będziemy
z pewnością zainteresowani współpracą z Laboratorium.

Linde Gaz Polska

Bureau Veritas Polska

Popieramy inicjatywę Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej w sprawie tworzenia Akredytowanego
Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych
Materiałów.
Jako placówka Towarzystwa Klasyfikacyjnego Bureau Veritas, prowadząc nadzór nad budowanymi lub remontowanymi
statkami, wymagamy od armatorów dowodów potwierdzających rodzaj i jakość stosowanych materiałów. W branży morskiej regułą jest, że materiały stosowane na statkach muszą
spełniać wymagania klasyfikacyjne, co po przeprowadzonych
badaniach laboratoryjnych jest potwierdzane odpowiednim dokumentem. Wiarygodność wyników przeprowadzanych badań
w Laboratorium może być potwierdzona Świadectwem Uznania
wydanym przez wybrane Towarzystwo Klasyfikacyjne. Planowany zakres badań Waszego Laboratorium z pewnością zainteresuje wielu potencjalnych klientów nie tylko z branży morskiej
ale i innych dziedzin gospodarki.

Biuro BM

Biuro nasze funkcjonuje jako zaplecze technologiczne małych i średnich firm naszego regionu, wykonujących odpowiednie prace spawalnicze (definiowane jako prace podlegające

W związku z planami utworzenia Akredytowane Laboratorium Badań Materiałów Politechniki Szczecińskiej chcielibyśmy
niniejszym wyrazić nasze gorące poparcie dla tej inicjatywy.
Rozwój techniki, ciągły wzrost wymagań jakościowych w stosunku do produktów przemysłowych – wymusza poszukiwania nowych materiałów, nowych technologii wytwarzania oraz
nowoczesnych metod badań materiałowych. Duże skupienie
przemysłu metalowego w Szczecinie i okolicy, bliskość granicy,
przewidywany wzrost współpracy regionalnej w ramach Unii
Europejskiej – to czynniki, które dają temu przedsięwzięciu
duże szanse na odniesienie sukcesu. Sądzimy, że laboratorium
dysponując wysokokwalifikowaną kadrą, wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, mogłoby odgrywać dużą rolę
w życiu gospodarczym Regionu Zachodniopomorskiego. Wyrażamy również zainteresowanie możliwością współpracy z Laboratorium w zakresie badań oraz ekspertyz materiałowych.

Partner

Z wielkim zainteresowaniem przyjąłem Pańską inicjatywę
stworzenia Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury
i Właściwości Mechanicznych Materiałów utworzonego przy Politechnice Szczecińskiej. Zaplecze naukowo-techniczne, w postaci tego laboratorium, daje szansę dynamicznemu rozwojowi
firm branży stalowej naszego regionu, a dzięki zastosowanej
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nowoczesnej aparaturze zwiększy się precyzja pomiarów i analizy otrzymanych wyników. W związku z powyższym w pełni
popieram Pańskie starania licząc jednocześnie na dalszą współpracę.

Polski Rejestr Statków

Polski Rejestr Statków SA jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym,
która kierując się interesem publicznym poprzez formułowanie
wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomaga administracja państwowym i swoim klientom zapewnić
bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych oraz
środowiska naturalnego. Realizując wyżej wymienione cele
wspieramy wszelkie działania podnoszące poziom techniczny
firm oraz ich personelu. Sądzimy, że otwarcie Laboratorium
na Politechnice Szczecińskiej zapewni wysoki poziom obsługi
i będzie wiodącym ośrodkiem w przeprowadzanych badaniach.
W pełni popieramy inicjatywę Instytutu Inżynierii Materiałowej
i oferujemy pomoc w realizacji zamierzonego przez Państwo
zadania.

Porta – Eko – Cynk

W związku ze świadczonymi usługami cynkowniczymi
i produkcyjnymi (prefabrykacja rurociągów) spółka Porta – Eko
– Cynk Sp. z o.o. wyraża zainteresowanie powstaniem Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów przy Instytucie Inżynierii Materiałowej
Politechniki Szczecińskiej. Większość zleceń produkcyjnych
spółka Porta – Eko – Cynk Sp.z o.o. przeznacza na eksport pod
nadzorem Towarzystw Klasyfikacyjnych GL, LR, co wiąże się
z koniecznością potwierdzania wysokiej jakości swoich wyrobów i usług poprzez przeprowadzanie np. powyższych badań.

Porta Odra Spółka z o.o.

Firma nasza jest zainteresowana i popiera powstanie Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów, który ma powstać z inicjatywy Pana prof. dr hab. inż.
Jerzego Nowackiego z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej. Porta Odra Sp. z o.o. zajmuje się, między innymi, budową barek rzecznych i w przyszłości będziemy
z pewnością zainteresowani współpracą z Laboratorium.

PUP Gotech

PUP Gotech, w Zakładzie Konstrukcji Stalowych, w Nowym
Czarnowie koło Gryfina, prowadzi działalność w zakresie budownictwa przemysłowego, a w szczególności w zakresie produkcji konstrukcji stalowych i rurociągów. Eksport stanowi 80%
produkcji. Firma ma wdrożony system zarządzania na zgodność
z PN-EN ISO 9001-2001, oraz w zakresie spawalnictwa na zgodność z normą PN-EN 729-2. Posiada też szerokie uprawnienia
nadane przez UDT, SLV, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zagadnienia spawalnictwa są procesami wiodącymi. Wejście Polski
do Unii Europejskiej wymaga od firm polskich podjęcia działań
w celu sprostaniu konkurencji na rynku europejskim. Celem naszym jest wdrożenie nowych materiałów i technologii spawalniczych, aby być partnerem dla „starych krajów” UE. Jednym
z elementów niezbędnych do tego celu jest możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym i laboratorium o szerokich
możliwościach. Zamiar utworzenia na Politechnice Szczecińskiej
Akredytowanego Laboratorium jest dla wielu przedsiębiorców
z tego regionu szansą na rozwój i unowocześnienie oferty rynkowej. Firma nasza jest żywotnie zainteresowana utworzeniem
takiego laboratorium i deklarujemy szeroką współpracę w zakresie badań i szkolenia zwłaszcza w zastosowaniu nowych materiałów i technologii. Mam nadzieję, że ta cenna inicjatywa
uzyska szerokie poparcie i zostanie zrealizowana.
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Remech

Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna Spółka z o.o jest
firmą produkcyjno-remontową, której działalność obejmuje
m. in. świadczenie usług dla zakładów Chemicznych Police SA.
W związku z tym, na co dzień spotykamy się z potrzebą wykonywania badań w zakresie stali niskowęglowych, energetycznych,
kwasoodpornych, stopów niklu, tworzyw sztucznych itp. Dlatego z zadowoleniem dowiadujemy się o inicjatywie utworzenia
certyfikowanego Akredytowane Laboratorium Badań Materiałów i wyrażamy zainteresowanie współpracą w przyszłości.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
– Ośrodek Doskonalenia Kadr

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Ośrodek Doskonalenia Kadr w Szczecinie popiera w pełni
inicjatywę utworzenia Akredytowanego Laboratorium Badań
Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów, wykonującego wszechstronne badania na potrzeby zakładów Regionu.
Ośrodek doskonalenia Kadr SIMP posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkolenia i egzaminowania
spawaczy zgodnie z DT-S/94 oraz do prowadzenia szkolenia
i organizowania egzaminów zgrzewaczy, i spawaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych zgodnie z WDT-ST-1/100.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeprowadzenia
badań laboratoryjnych złączy próbnych spawaczy i zgrzewaczy.
Szczególnie jesteśmy zainteresowani badaniami mechanicznymi
egzaminacyjnych złączy próbnych z płyt i rur termoplastycznych
tworzyw sztucznych, gdyż na terenie naszego regionu brak jest
laboratorium uznanego przez CLDT. Jednocześnie wyrażamy
zainteresowanie współpracą w przyszłości oraz korzystania
z usług laboratorium.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich
– Zachodniopomorska Sekcja Spawalnicza

Procesy spajania są stosowane praktycznie we wszystkich
gałęziach przemysłowych, a równocześnie normy systemów jakości (np. serii ISO 9000) zaliczają spajanie do procesów specjalnych. Oznacza to konieczność prowadzenia stosowanych
badań laboratoryjnych, na wszystkich etapach wytwarzania
konstrukcji: przygotowania produkcji (uznanie technologii),
produkcji i gotowego wyrobu, co oznacza konieczność przeprowadzenia wielkiej liczby badań kontrolnych i certyfikacyjnych
struktury i właściwości materiałów i spoin. Problem w tym, że
w naszym regionie brakuje laboratorium, które jest w stanie
wykonać wszystkie niezbędne badania samodzielnie, co nie jest
korzystną sytuacją, więc liczymy, że planowane Akredytowane
Laboratorium Badań Materiałów Politechniki Szczecińskiej wypełni tę lukę, a jednocześnie podniesie jakość badań, dzięki wyposażeniu w najnowszą aparaturę.

Stocznia Szczecińska Nowa Spółka z o.o.

Występujemy z pełnym poparciem dla rozpoczętej przez
Pana w imieniu Politechniki Szczecińskiej inicjatywy utworzenia
Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości
Mechanicznych Materiałów. Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.
od początku swego istnienia korzysta z prac laboratorium materiałowego Politechniki Szczecińskiej. Potrzeba wykonywania
badań materiałowych obejmuje szeroki zakres:
– badania składu chemicznego metodą wagową i spektograficzną,
– badania makro i mikrostruktury, badania właściwości mechanicznych (Re, Rm, Rc, Rg, A, KV),
– badania niszczące (wizualne, penetracyjne, magnetycznoproszkowe, ultradźwiękowe, radiograficzne),

– badania właściwości technologicznych (próba gięcia,
próba odrywania i inne),
– towarzyszy wszystkim pracom związanym z wdrożeniem
nowoczesnych materiałów przy budowie statków i wyposażenia
okrętowego.
Działając w celu podniesienia konkurencyjności Stoczni
Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., a poprzez zapotrzebowanie na
wyposażenie okrętowe, również w celu podniesienia konkurencyjności poddostawców, MSP dostarczających elementy
wyposażenia oraz usługi – Stocznia stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których nierozerwalnym elementem są
wysokozaawansowane badania laboratoryjne. Szczególne znaczenie ma przeprowadzanie badań laboratoryjnych związanych
z wdrażaniem nowoczesnych technologii spajania metali. Badania prowadzone przez laboratorium są podstawą do uzyskania
Certyfikatów Uznaniowych nadawanych przez Towarzystwa Klasyfikacyjne. Certyfikaty te warunkują wdrożenie innowacyjnych,
zaawansowanych technologii spajania stosowanych w przemyśle okrętowym. Wysoka jakość połączeń ma szczególne znaczenie ze względu na warunki eksploatacji statków w zmiennych
warunkach klimatycznych, skomplikowaną strukturę naprężeń,
trudne warunki korozyjne oraz kilkudziesięcioletni okres eksploatacji statku. Spektakularnym przykładem osiągnięcia sukcesu
na skalę europejską i światową jest opanowanie technologii
spawania stali duplex w wielkogabarytowych konstrukcjach
zbiorników na statkach chemikaliowcach o nośności 40 000
Mg z 40 letnią gwarancja jakości połączeń. Budowanie statków
w zaawansowanych technologiach spajania wymaga ciągłych
prac nad dalszą modernizacją technologii z uwzględnieniem
mechanizacji i automatyzacji prac. Stąd konieczność ciągłej
współpracy Stoczni ze specjalistycznym laboratorium posiadającym nowoczesne wyposażenie pozwalające wykonywać szeroki
zakres badań. W dalszych pracach nad utworzeniem Laboratorium sugerujemy podjęcie dążenia do stworzenia Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów, którego możliwości będą mogły zaspokoić
potrzeby całego regionu zachodniopomorskiego, jak również
sąsiadujących z regionem landów niemieckich, którego wyniki
badań posiadałyby uznania Towarzystw Klasyfikacyjnych.

problemem wykonania badań NDT z powodu nieznanych właściwości materiałów, które badamy. Niejednokrotnie stajemy
przed problemem opracowania pełnych i skutecznych procedur
badawczych – bo nie mamy dostępu do profesjonalnych laboratoriów materiałowych. Wprowadzanie nowych materiałów
konstrukcyjnych, nowych technologii spajania tychże materiałów, stawia nowe wyzwania przed laboratoriami wykonującymi
badania NDT. Przykładem może być zastosowanie stali DUPLEX
w przemyśle okrętowym – niemożliwe jest wdrożenie skutecznych badań nieniszczących połączeń spajanych tych materiałów, bez pełnych i wiarygodnych badań materiałowych struktury
złącza. W tym zakresie widziałbym wielkie szanse powodzenia
Pana inicjatywy. Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i
Właściwości Mechanicznych Materiałów jest potrzebne i oczekiwane. Ze swoja rolą: wszechstronnego badania struktury materiałów, badania uznaniowego technologii materiałowych, badaniach arbitrażowych, szkolenia personelu w zakresie nowych
technik spajania i roli badań nieniszczących w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji, niewątpliwe przyczyni się
do rozwoju metod badawczych.  Mając na uwadze swoje duże
doświadczenie w badaniach nieniszczących i duże doświadczenie w zarządzaniu akredytowanym laboratorium badawczym,
deklaruję pomoc i współpracę w przedmiotowej sprawie.

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia SA

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarczego
– Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia SA jest zainteresowana współpracą z Politechniką Szczecińską i popiera wszelkie
działania, które tej współpracy służą. Akredytowane Laboratorium w Instytucie Inżynierii Materiałowej służyłoby temu celowi, a w szczególności badaniom składu chemicznego metodą
spektograficzną, badaniom mikrostruktury, a także ewentualne
badaniom arbitrażowym. Interesujący jest temat certyfikacji
personelu, ponieważ w naszym regionie brak jest instytucji zajmującej się tym problemem. W dziedzinie badań nieniszczących
nasze Laboratorium Zakładowe jest wyposażone w odpowiednią
aparaturę i zatrudnia kwalifikowany personel, niemniej jednak
będziemy mogli korzystać w konsultacji, szkoleń itp. w ramach
współpracy Laboratoriów.

Technic-Control Spółka z o.o.

Popieramy inicjatywę utworzenia w Politechnice Szczecińskiej Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów. Uważam, że inicjatywa ma
charakter innowacyjny w skali nie tylko naszego regionu, ale
również Polski. Ma wielkie szanse zintegrowania środowiska
badawczego w naszym regionie i tym samym zwiększenie konkurencyjności w Unii Europejskiej. Mam przyjemność zarządzać
laboratorium badawczym „Technic-Control Laboratorium Badań
Nieniszczących”, akredytowanego wg EN 17 025. Sam będąc
specjalistą z trzecim stopniem specjalizacji wg EN 473, w zakresie badań nieniszczących, niejednokrotnie stawałem przed

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie w całej
rozciągłości popiera inicjatywę utworzenia Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów. Laboratorium znacznie wzmocni możliwości badania
materiałów i w zdecydowany sposób przyczyni się do tendencji
rozwojowych ośrodka naukowego oraz podniesie konkurencyjność gospodarczą miasta Szczecina i regionu.   Akredytowane
laboratorium i jego certyfikacja przez Urząd Dozoru Technicznego – jednostki notyfikowanej do wszystkich dyrektyw UE
z zakresu obszaru ustawy o dozorze technicznym, pozwoli nam
na szeroką i owocną współpracę w zakresie prowadzenia badań
i szkolenia osób, skutkującą tendencjami rozwojowymi Regionu
Zachodniopomorskiego.

Biorąc pod uwagę ambitny plan utworzenia Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów ZSRG-SCP wyraża uznanie za pomysł
i inicjatywę przygotowania projektu. W trakcie badań rynku,
uczelni i ofert technologicznych przeprowadzonych w ramach
projektu Regionalnej Strategii i Innowacyjności, której jestem
Kierownikiem, mieliśmy okazję stwierdzić w naszym regionie
brak podobnych projektów, inicjatyw i rozwiązań umożliwiających transfer technologii, jak i współpracy nauki z przemysłem.
Popierając powyższą inicjatywę deklarujemy współpracę oraz
udział i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Zakład Mechaniczny Metaltech Spółka z o.o.
w Mirosławcu

Pragniemy z całych sił poprzeć inicjatywę utworzenia Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów. Inicjatywa jest bardzo sensowna i uzasadniona. Na własnym
przykładzie widzimy sens istnienia takiego laboratorium. Zakład
nasz 80% produkcji eksportuje do krajów Europy Zachodniej
i bardzo często do dostaw muszą być załączone atesty materiałowe, które nie zawsze możemy otrzymać od dostawców stali.
Bardzo często by mieć potrzebne atesty musimy je zlecać do
odpowiednich laboratoriów, a najbliższe jest w Poznaniu. W naPRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2007
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szym regionie czy województwie takiego niestety nie ma. Poza
tym często występuje konieczność sprawdzenia, czy otrzymana
stal spełnia wymagania i jest zgodna ze świadectwem. Bliskość
takiego laboratorium ułatwiłoby nam bardzo sprawę.

Zespół Elektrowni Dolna Odra SA

Zespół Elektrowni Dolna Odra SA z zadowoleniem przyjmuje informację o chęci zorganizowania, w ramach struktury
Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Szczecińskiej,
Akredytowanego Laboratorium Badań Struktury i Własności Mechanicznych Materiałów. Nasza Spółka niejednokrotnie
zmuszona jest do korzystania z usług zewnętrznych Instytucji,
gdy zakres koniecznego do wykonania badania na elementach
konstrukcji występujących na obiektach naszych Elektrowni
wybiega poza możliwości działania naszego Zakładowego Laboratorium Badań Materiałowych. Wymagane normami międzynarodowymi szkolenia i w ich następstwie uzyskiwane dyplomy, i certyfikaty uprawniające personel  nadzorujący prace
spawalnicze (Europejski Inżynier Spawalnik) oraz   personel
badań nieniszczących (certyfikaty wg normy PN-EN 473), nasi
pracownicy odbywają na terenie całego kraju, co wiąże się

z długotrwałymi i kosztownymi wyjazdami. Powstanie proponowanego przez Pana Profesora Laboratorium, ukierunkowanego
na wykonywanie nietypowych, specyficznych, na unikatowej
aparaturze badań, przeprowadzanych przez pracowników nauki
o najwyższych kwalifikacjach oraz deklarowana chęć, że jednym z kierunków działalności Laboratorium będzie kształcenie
personelu prac spawalniczych i badań nieniszczących  znajduje
w naszej Spółce pełne zrozumienie, i poparcie.  W tym miejscu
chcemy podkreślić z zadowoleniem fakt, że nowopowstające
Laboratorium rozwijać ma również niezbyt doceniane ostatnio
badania niszczące. Powstanie Laboratorium wpłynie zapewne
na wzrost znaczenia w regionie Politechniki Szczecińskiej, której
wielu absolwentów różnych kierunków znajduje zatrudnienie
w naszej Spółce oraz innych Zakładach regionu. Deklarujemy
pomoc naszych specjalistów i współpracę w tworzeniu, i działaniu Laboratorium w zakresie nie stwarzającym bezpośredniej
konkurencyjności w pracy naszego Laboratorium Badań Materiałowych oraz nie wymagającym z naszej strony nakładów
finansowych.
Autor dziękuje organizacjom, instytucjom oraz osobom, które się
przyczyniły do uzyskania finansowania wniosku.

Podsumowanie
Zamierzonym efektem projektu jest wzrost jakości badań stymulujących konkurencyjność firm usługowo przemysłowych regionu zachodniopomorskiego. Inwestycja służy
przede wszystkim poprawie jakości wykonywanych badań
materiałowych w regionie oraz ułatwieniu dostępu do specjalistycznych badań szerokiej grupie przedsiębiorstw regionu,
a szczególności:
– stworzenia nowoczesnego, technicznego ośrodka badań
materiałowych,
– propagowania i wdrażaniu nowoczesnych technik badawczych,
– szkolenia i wymiania wiedzy pomiędzy kadrą laboratoryjną regionu,
– ułatwienia dostępu do szerokiego zakresu specjalistycznych badań przedsiębiorstwom regionu zainteresowanych
wprowadzaniem innowacyjnych technologicznie materiałów
do produkcji,
– optymalizacja warunków badań,
– podniesienia rangi i prestiżu Uczelni w świetle międzynarodowej konkurencji w dziedzinie badań materiałowych.
   Akredytowane Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów będzie wspomagać rozwijanie konkurencyjnej
gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zdolnej do
długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost
zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej
i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i
krajowym. Laboratorium świadczyć będzie usługi badawcze,
pełny zestaw badań materiałów wymaganach w procedurach

dopuszczeniowych. obejmujący:
– badania rentgenowskie,
– badania ultradźwiękowe,
– badania penetracyjne,
– badania magnetyczno-proszkowe,
– przygotowanie zgładów metalograficznych do badań mikroskopowych,
– przygotowanie zgładów metalograficznych do badań
makroskopowych,
– badania mikroskopowe podstawowe,
– badania mikroskopowe rozszerzone (określenie zawartości ferrytu),
– określanie rozkładu mikrotwardości,
– badania makroskopowe,
– określanie twardości,
– próby rozciągania,
– próby rozciągania temperaturowe,
– próby zginania,
– próby ściskania,
– próby udarności (Charpy),
– próby udarności (Charpy) temperaturowe,
– próby udarności (Izod),
– próby udarności – tworzywa sztuczne,
– określenie składu chemicznego metali,
– badania odporności korozyjnej,
– szkolenia w zakresie badań mikroskopowych,
– szkolenia w zakresie badań chemicznych,
– szkolenia w zakresie badań wytrzymałościowych.
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Kształcenie inżynierów spawalników
w Politechnice Szczecińskiej
według międzynarodowych trendów
globalizacji szkolenia
Training of welding engineers at Szczecin
University of Technology in consistency
with the international trends
of education globalisation
Streszczenie
Przedstawiono genezę powołania ośrodka szkolenia
i certyfikowania międzynarodowych inżynierów spawalników
I/EWE w Politechnice Szczecińskiej, jak również organizację
szkolenia i program ramowy studiów podyplomowych „EWE”.
Dyplom IWE uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują
w ramach porozumienia pomiędzy Politechniką Szczecińską
a Instytutem Spawalnictwa. W pracy przedstawiono obecny
i docelowy model kształcenia spawalników w Politechnice
Szczecińskiej w świetle międzynarodowych trendów globalizacji szkolenia. Model docelowy pozwala na realizację kariery
naukowej i/lub zawodowej o specjalności Inżynieria Spawalnictwa, w zależności od preferencji studenta i/lub uczestnika
studiów.

Wstęp
Jubileusz 60-lecia Politechniki Szczecińskiej zbiega się
z 40. rocznicą uruchomienia specjalności „Urządzenia i technologia spawania”, prowadzonej przez powołany trzy lata wcześniej, tj. w 1964 roku, Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej.  Historia Zakładu i Katedry Spawalnictwa, widziana w
pryzmacie kształcenia spawalników, obejmuje dwa rozłączne
okresy. W pierwszym, obejmującym lata 1967–1983, Katedra
kształciła studentów mechaników o specjalności „urządzenia
i technologia spawania” na dziennych studiach magisterskich.
W tym okresie, którego krótki szkic przedstawiono w jubileuszowym Przeglądzie Spawalnictwa [1], wypromowano łącznie
171 magistrów inżynierów „spawalników” oraz 5 doktorów nauk
technicznych. W roku 1984, po odejściu z Uczelni założyciela
i Kierownika Zakładu oraz Katedry Spawalnictwa doc. dr hab.
inż. Stefana Kłosowskiego, zaprzestano kontynuacji kształcenia spawalników. Kierownikiem Katedry, a od 2 maja 1987
roku, Zakładu Spawalnictwa Instytutu Inżynierii Materiałowej
Wydziału Mechanicznego był dr inż. Andrzej Bobrowicz.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, dr inż. Zbigniew Szefner
– Politechnika Szczecińska.

Abstract
The origin of the I/EWE training and certification centre
creation at Szczecin University of Technology for international welding engineers as well as organisation of the training
and framework programme of „EWE” postgraduate studies
were presented. Participants of the postgraduate studies
acquire their IWE diploma under the agreement between
Szczecin University of Technology and the Welding Institute.
The current and target models of training for welders at
Szczecin University of Technology were shown in the light
of the international trends of education globalisation. The
target model makes it possible to make a scientific and/or
professional career in Welding Engineering specialisation depending on the preferences of a student and/or a participant
of the studies.

Drugi etap rozwoju Zakładu Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej rozpoczyna się w 1998 roku, wówczas Kierownikiem Zakładu Spawalnicztwa został prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki.
W okresie dwóch lat Zakład opracował nowoczesne programy kształcenia spawalników, które ujęto w ramy specjalności (początkowo na poziomie inżynierskim) pod nazwą
„Inżynieria Spawalnictwa”. Od 2000 roku Zakład Spawalnictwa reaktywował szkolenie „spawalników”, czyli inżynierów
o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o specjalności Inżynieria Spawalnictwa. Dalszy rozwój programów kształcenia spawalników w Politechnice Szczecińskiej z równoczesną
globalizacją programów kształcenia studentów na uczelniach
pozwoliły na powstanie jednolitego, pełnego systemu szkolenia „spawalników” na wszystkich poziomach kształcenia.
Od 2003 roku Zakład Spawalnictwa prowadzi specjalność Inżynieria Spawalnictwa na następujących poziomach studiów
wyższych:
• studia stacjonarne 1-go stopnia (inżynierskie dzienne),
• studia stacjonarne 2-go stopnia (magisterskie dzienne),
• studia stacjonarne uzupełniające 2-go stopnia (magisterskie
  dzienne),
• studia niestacjonarne 2-go stopnia (magisterskie zaoczne),
• studia stacjonarne 3-go stopnia (studia doktoranckie dzienne).
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Reaktywacja kształcenia „spawalników” przez Politechnikę
Szczecińską była odpowiedzią na duże zapotrzebowanie inżynierów spawalników (po 10-letnim zawieszeniu) w regionie oraz
na wyraźne petycje do Władz Wydziału Mechanicznego składane kilkakrotnie przez Zachodniopomorską Sekcję Spawalniczą SIMP. Jednakże kształcenie studentów w ramach specjalności Inżynieria Spawalnictwa to tylko kształcenie inżynierów
„spawalników”, a nie inżynierów spawalników. Dlatego też konsekwentnie, spełniając kolejne postulaty i realizując oczekiwania Zachodniopomorskich Spawalników, Zakład Spawalnictwa
przygotował, a Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej
uruchomił od roku akademickiego 2005/2006 studia podyplomowe dla inżynierów, zwłaszcza inżynierów spawalników:
• studia podyplomowe niestacjonarne dwusemestralne
„Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji
Spawalniczej (EWE)”.
W artykule przedstawiono ideę powołania ośrodka szkolenia i certyfikowania inżynierów IWE/EWE w Politechnice Szczecińskiej, jak również organizację szkolenia i program ramowy.

Międzynarodowa globalizacja szkolenia
i certyfikowania spawalniczego
Cytując słowa prof. J. Pilarczyka [2], można zauważyć,
że „wszystkie uprzemysłowione kraje świata, wykorzystujące
spawalnictwo w szerokim zakresie, mają daleko rozwinięte systemy przygotowania odpowiednich specjalistów. ... W ramach
tych systemów są szkoleni spawacze i instruktorzy niezbędni
do szkolenia spawaczy. Uczy się mistrzów w szkołach zawodowych i techników w szkołach średnich. W uczelniach technicznych są kształceni inżynierowie w specjalności spawalnictwo”.
Na świecie, szkoleniem specjalistów dla potrzeb spawalnictwa
zajmują się różne organizacje: uczelnie techniczne, instytuty
spawalnictwa, stowarzyszenia spawalnicze oraz ośrodki szkolenia zawodowego. Obowiązujące w poszczególnych krajach systemy nauczania różnią się nieraz bardzo znacznie między sobą,
zarówno programami ramowymi, tematyką, jak i jednostkami
dydaktycznymi. Jeszcze większe różnice występują w zakresie
egzaminowania i certyfikowania personelu spawalniczego.
W Europie rozbieżności systemów edukacyjnych kadr dla
spawalnictwa w różnych krajach zachęcały od dawna do podejmowania prób stworzenia jednolitego systemu, który zostałby
przyjęty przez wszystkie kraje. Ideą systemu globalnego jest
możliwość wzajemnego uznawania szkolonych, kształconych,
egzaminowanych, kwalifikowanych i certyfikowanych specjalistów, niezależnie od kraju ich pochodzenia [2].
W 1974 roku kraje zrzeszone w EWG oraz EFTA powołały
do życia międzynarodową organizację pod nazwą Europejska
Rada ds. Spawalnictwa – ECCW (European Council Cooperation
in Welding). Rada ECCW została przekształcona w 1992 roku
w Europejską Federację Spawalniczą EWF (European Welding
Federation), a głównym celem działalności EWF przez wiele lat
była harmonizacja systemów szkolenia, egzaminowania, kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego [2].
Nasz kraj, a w jego imieniu Instytut Spawalnictwa w Gliwicach współpracuje z EWF od 1992 roku. W roku 1996 Instytut
Spawalnictwa uzyskał status Autoryzowanej Organizacji Krajowej ANB (Authorized National Body) i od tego czasu Instytut
uzyskał uprawnienia do szkolenia i egzaminowania personelu
spawalniczego oraz do wyłącznego działania w imieniu EWF na
terenie Polski [2].
W odniesieniu do kształcenia inżynierów spawalników, EWF
opracowało wytyczne jednolitego systemu kształcenia w postaci dokumentu IAB-002-2000/EWF-409 (sygnowanego przez

16

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2007

Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa) [3], a wytyczne dostosowania tego systemu do warunków krajowych zawarte są w
wytycznych Instytutu Spawalnictwa, tzn. krajowej organizacji
ANB, w dokumentach: W-01/IS-74 [4] oraz W-01/IS-67 [5].
Świadectwem i gwarantem globalnego, jednolitego kształcenia
(europejskiego i międzynarodowego) jest dyplom międzynarodowego, europejskiego inżyniera spawalnika. Do wydawania
dyplomu uprawnione są krajowe ANB. Wydanie dyplomu następuje po sprawdzeniu wiadomości i przeprowadzeniu egzaminu
kwalifikującego kandydata, który wcześniej odbył szkolenie
w uznanym przez ANB ośrodku szkoleniowym ATB (Approved
Training Body) [2]. Dyplom inżyniera spawalnika ANB świadczy o wyuczonym zawodzie i jest ważny przez całe życie jego
posiadacza.  Stałe doskonalenie zawodowe, zbieranie doświadczeń, odbywanie przeszkoleń pozwala spawalnikowi ubiegać
się o weryfikacje jego kompetencji. Jeżeli weryfikacja jest pozytywna, zainteresowany otrzymuje certyfikat potwierdzający
jego kompetencje zawodowe (Job Competence). Certyfikat ten
jest ważny przez ściśle określony czas [2].
Spełniając oczekiwania nie tylko spawalników rejonu północno-zachodniego Polski, Kierownik Zakładu Spawalnictwa
w 2003 roku powołał zespół, którego zadaniem było spełnienie wszystkich wymagań dotyczących szkolenia EWE w ramach
organizacyjnych studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej. 21 lutego 2005 roku, Zakład Spawalnictwa i Instytut Spawalnictwa w Gliwicach podpisały „Porozumienie o współpracy
w zakresie kształcenia i certyfikowania Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów Spawalników”. Tym samym powołano
do życia ośrodek kształcenia ATB. Jednocześnie na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej uruchomiono studia
podyplomowe, w ramach których ośrodek ATB realizować może
program szkolenia EWE.

Organizacja szkolenia w ośrodku ATB
Politechniki Szczecińskiej
Globalizacja szkolenia w zakresie Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika polega na systemie szkolenia
opracowanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.
Należy wyjaśnić, że MIS w 2000 roku przyjął opracowany przez
EWF standard dotyczący szkolenia inżynierów spawalników,
a następnie opublikował go w postaci wytycznych [3], które
określają minimalne wymagania dla uzyskania przez kandydata dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE
[3, 4]. Ponieważ programy szkolenia EWE oraz IWE są spójne,
w dalszej części opracowania używana będzie terminologia
odnosząca się do szkolenia EWE; wg tych zasad opracowano
i zrealizowano pierwszą edycję studiów podyplomowych [5].
Należy zaznaczyć, że od stycznia 2007 roku obowiązujące stają
się wytyczne IAB (Międzynarodowa Rada Autoryzacyjna) w postaci dokumentu IAB-252-70 [6].
Dokumenty [3, 4] szczegółowo określają minimalne wymagania, dotyczące jednostek dydaktycznych i treści merytorycznych
zarówno szkolenia teoretycznego, jak i praktycznego, a także
zasad rekrutacji, i egzaminowania. Podstawową zasadą jest dopuszczanie kandydata do szkolenia zawodowego w zakresie EWE
po ukończeniu przez niego studiów wyższych na podstawowym
(w danym kraju) poziomie, na jednym z kierunków technicznych.
Program szkolenia składa się z trzech bloków, (rys. 1). Program
nauczania został podzielony na cztery moduły o łącznej liczbie
godzin zajęć wynoszącej 446 h. Przy czym, przez 1 godzinę zajęć, wg dokumentu [3], rozumie się 50 minut bezpośredniego nauczania. Dla dalszego uściślenia terminologii, w artykule przyjęto
nomenklaturę zestawioną w tablicy I.

Tablica I. Nomenklatura określeń stosowana w szkoleniu na kursie EWE wg wytycznych IAB/EWF oraz na studiach podyplomowych Politechniki
Szczecińskiej

Określenie wg
IAB/EWF
(w tłumaczeniu)

Określenie wg Regulaminu
studiów podyplomowych
Politechniki Szczecińskiej

Treści merytoryczne
wg IAB-002-2000/EWF-409
(w wersji oryginalnej)

Ścieżka 1

1

moduł kształcenia

MK1

IWE I + IWE II + IWE III

Ścieżka 2

2

moduł kształcenia

MK2

IWE II + IWE III

3

moduł kształcenia

MK3

IWE III

Moduł 1

M1 problematyka „Procesy i urządzenia spawalnicze”

M1

Welding processes and equipment

Moduł 2

M2 problematyka „Materiały i ich spawalność”
problematyka „Projektowanie konstrukcji spawaM3
nych”
problematyka „Wytwarzanie i kontrola konstrukcji
M4
spawanych”

M2

Materials and their behavior during welding

M3

Construction and design

M4

Fabrication, applications engineering

Ścieżka 3

Moduł 3
Moduł 4

Zalicza wszystkie
egzaminy w uczelni

Rys. 1. Schemat strukturalny kształcenia Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika wg wytycznych EWF; dostosowano do treści artykułu

Zestawienie używanych określeń wymuszają wytyczne
kursu EWE oraz regulamin studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej. W obu dokumentach wprowadza się pojęcie
„modułu”. W dokumentach szkolenia inżyniera EWE przez moduł rozumie się wydzieloną problematykę nauczania (zestaw
przedmiotów), a na studiach podyplomowych terminem moduł
(dla wyróżnienia dodano dopełnienie „kształcenia”) określa się
jedną z trzech możliwych ścieżek szkolenia. Dla zachowania
stosowanych terminów i ich jednoznacznej interpretacji, wzglę-

dem treści merytorycznych wytycznych [3, 4], każdorazowo
należy odnieść się to tablicy I.
Podstawowym warunkiem szkolenia EWE jest wymóg, aby
programy szkolenia były spójne z wymaganiami EWF, a szkolenie winno się odbywać pod kontrolą ANB, czyli w Polsce pod
kontrolą Instytutu Spawalnictwa. Dla poszczególnych państw,
stosownie do wewnętrznych systemów szkolenia, ustalane są
szczegółowe wytyczne. Dla Polski uzgodniony z EWF system
szkolenia, podają wytyczne W-01/IS-67 (rys. 2), [5].

Rys. 2. Schemat strukturalny kształcenia EWE wg wytycznych W-01/IS-67 [5]
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Rys. 3. Schemat strukturalny kształcenia EWE w Politechnice Szczecińskiej (ATB)

Warunki kształcenia inżynierów EWE na Politechnice Szczecińskiej określa „Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i certyfikowania Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów Spawalników” zawarte pomiędzy Instytutem Spawalnictwa
a Politechniką Szczecińską. Porozumienie to wyznacza ścieżkę
kształcenia EWE w oparciu o możliwy do realizacji przez uczelnie
techniczne program kształcenia w ramach odpłatnych studiów
podyplomowych. Ścieżka ta, polega na uruchomieniu studiów
podyplomowych z programem nauczania spójnym z wytycznymi
EWF [3, 4].
Według schematu na rysunku 3, studenci, równolegle ze
studiami podyplomowymi, odbywają szkolenie w ośrodku ATB
powołanym przez Kierownika Zakładu Spawalnictwa i zatwierdzonym przez Ośrodek Akredytacji IC Instytutu Spawalnictwa –
a więc są w istocie równocześnie uczestnikami studiów podyplomowych oraz słuchaczami kursu EWE pod nadzorem ANB. Zgodnie
z porozumieniem, już poza studiami podyplomowymi, tylko jako
słuchacze kursu EWE, uczestnicy kontynuują nauczanie w ośrodku
szkolenia ATB Instytutu Spawalnictwa (blok IS-IK na rys. 3).
Po wystawieniu zaświadczenia o ukończeniu kursu EWE przez
ośrodek wiodący ATB Politechniki Szczecińskiej, słuchacze mogą
przystąpić do egzaminu końcowego przed komisją powołaną
przez Ośrodek Certyfikacji IC Instytutu Spawalnictwa (ATB).

Program ramowy studiów podyplomowych EWE
Zgodnie z podstawowym założeniem szkolenia EWE pod
nadzorem krajowego ośrodka ANB, program studiów jest całkowicie zgodny z wytycznymi IAB-002-2000/EWF-409 [3]. Z kolei,
zgodnie z wymaganiami organizowania i prowadzenia studiów
podyplomowych na Politechnice Szczecińskiej, program ramowy
studiów, który przedstawiono w tablicach II ÷ V, podzielono na
dwa semestry z ogólną liczbą godzin zajęć, odpowiednio: 224
dla semestru 1 oraz 184 – semestru 2.
Podane liczby godzin obejmują wszystkie przedmioty nauczania (w ogólnej liczbie 26), którymi objęci są uczestnicy studiów
podyplomowych, których zakwalifikowano do modułu kształcenia
MK1, realizujący pełny kurs kształcenia wg wytycznych [3, 4].
Jak wskazuje zestawienie przywołanych powyżej tablic, system
kształcenia został tak opracowany, że uczestnicy, których zakwalifikowano do odpowiednich modułów kształcenia: MK1, MK2 lub
MK3 uczestniczą w zajęciach studiów podyplomowych przypisanych danym modułom kształcenia. Przykładowo, „spawalnicy”
uczęszczają tylko na zajęcia wyszczególnione w tablicy II w semestrze 1, zaś w drugim semestrze tylko na zajęcia zestawione
w tablicy IV. Zatem, ogólna liczba zajęć dla nich wynosi 271, jak
podano w zestawieniu na końcu tablicy V.

Tablica II. Studia podyplomowe „Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWE)”, dla modułu kształcenia MK 1

Semestr 1
Blok wg
doc. EWF

PODSTAWY INŻYNIERII SPAWALNICTWA (tylko Moduł 1 kształcenia)
moduł wg doc. EWF

moduł 1 (M1): Procesy i urządzenia spawalnicze. Razem: 32 godz.

IWE I

moduł 2 (M2): Materiały i ich spawalność.
Razem: 35 godz.

Liczba
godzin

Przedmiot
1. Wprowadzenie do procesów spawalniczych

22

2. Podstawy elektrotechniki spawalniczej

10

3. Podstawy metaloznawstwa spawalniczego

21

4. Materiały podstawowe

10

5. Podstawy badań materiałów i złączy spawanych
moduł 3 (M3): Projektowanie konstrukcji
spawanych Razem: 10 godz.

6. Wprowadzenie do projektowania konstrukcji spawanych
Razem blok:

18
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4
10
77

Tablica III. Studia podyplomowe „Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWE)”. Przedmioty wspólne semestru 1. dla modułów kształcenia MK1, MK2 oraz MK3

Semestr 1
Blok wg
Moduł wg doc. EWF
doc. EWF

PROCESY, MATERIAŁY I URZĄDZENIA SPAWALNICZE
Przedmiot
  7. Podstawy procesów spawalniczych

Moduł 1(M1): Procesy i urządzenia
spawalnicze

IWE III

Razem: 67 godz.

Moduł 2 (M2): Materiały i ich spawalność.
Razem: 80 godz.

Liczba
godzin
  27

  8. Zgrzewanie oporowe

    8

  9. Lutowanie

    4

10. Mechanizacja i robotyzacja procesów spawalniczych

    6

11. Cięcie i procesy pokrewne spawaniu

    6

12. Specjalne procesy spawalnicze

    6

13. Laboratorium procesów spawalniczych

  10

14. Metaloznawstwo spawalnicze

  27

15. Materiały rodzime – stale

  25

16. Materiały rodzime – metale nieżelazne

  16

17. Badania materiałów i złączy spawanych
18. Laboratorium metalograficzne
Razem semestr 1, MK2 oraz MK3:
Razem semestr 1, MK1:

    6
    6
147
224

Tablica IV. Studia podyplomowe „Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWE)”. Przedmioty wspólne semestru 2. dla modułów kształcenia MK1, MK2 oraz MK3

Semestr 2
PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE KONSTRUKCJI SPAWANYCH
Blok wg
Moduł wg doc. EWF
Przedmiot
doc. EWF
Moduł 3 (M3): Projektowanie
19. Zasady projektowania konstrukcji spawanych
konstrukcji spawanych
Razem: 54 godz.
IWE III

34
20

20. Konstrukcje spawane

21.
Moduł 4 (M4): Wytwarzanie i
kontrola konstrukcji spawanych 22.
23.
Razem: 70 godz.
24.

Liczba
godzin

Systemy jakości i kontrola w spawalnictwie

42

BHP w pracach spawalniczych

4
16

Wybrane zagadnienia technologii spawania
Analiza ekonomiczna w spawalnictwie

8

Razem semestr 2, MK3:

124

Tablica V. Studia podyplomowe „Inżynieria spawalnictwa wg programu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWE)”. Przedmioty semestru 2. tylko
dla modułów kształcenia MK1 oraz MK2

Semestr 2
Blok wg
Moduł wg
doc. EWF doc. EWF
IWE II

LABORATORIUM PROCESÓW SPAWALNICZYCH
Liczba
godzin

Przedmiot
25. Laboratorium technologii spawania

  40

26. Multimedialna prezentacja procesów spawalniczych

  20

Razem semestr 2, MK1 oraz MK2:
RAZEM STUDIA MK3:
RAZEM STUDIA MK2:
RAZEM STUDIA MK1:

Kurs EWE prowadzony
przez Zakład Spawalnictwa
Jak podano wcześniej, równocześnie z tokiem studiów podyplomowych uczestnicy są słuchaczami kursu EWE, prowadzonym przez Zakład Spawalnictwa jako ośrodek ATB. Zgodnie

184
271
331
408

z porozumieniem pomiędzy Instytutem Spawalnictwa a Politechniką Szczecińską, częściowe szkolenie odbywa się w ośrodku
szkolenia ATB (IK) Instytutu Spawalnictwa. Program ramowy
szkolenia, który realizowany jest w tym ośrodku przedstawiono
w tablicy VI. Koordynatorem i odpowiedzialnym za cały kurs
jest Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej.
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Tablica VI. Kurs EWE. Program ramowy kursu w ośrodku ATB Instytutu Spawalnictwa

Blok wg
doc. EWF
IWE III

Moduł
wg doc. EWF

Liczba
godzin

Przedmiot

Moduł 4 (M4): Wytwarzanie
27. Seminarium „Problemy z praktyki spawalniczej”
i kon-trola konstrukcji spawanych
Razem:
RAZEM KURS EWE MK3:
RAZEM KURS EWE MK2:
RAZEM KURS EWE MK1:

Przygotowany i wdrożony przez Zakład Spawalnictwa
– jako jednostkę organizacyjną Politechniki Szczecińskiej oraz
Ośrodek Szkolenia ATB pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa
jako krajowej organizacji ANB – system równoległego systemu
kształcenia pozwala na uzyskanie przez uczestników studiów
podyplomowych, oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika. (rys. 4.)
Pierwsza edycja studiów podyplomowych oraz kursu
EWE, rozpoczęła się w semestrze letnim roku akademickiego
2005/2006. Zajęcia odbywały się w systemie sobotnio-niedzielnym (po 5 do 8 godzin zajęć dziennie), praktycznie w każdym
tygodniu przez cały rok kalendarzowy. Zajęcia na studiach podyplomowych zakończyły się 31 stycznia 2007 roku. Zgodnie
z programem studiów, ocenę końcową uczestnicy otrzymali
po egzaminie testowym, który opracowano na wzór egzaminu
pisemnego w Ośrodku Certyfikacji dla uzyskania dyplomu inżyniera EWE. Był to czteroczęściowy – odpowiednio do modułów EWF (M1, M2, M3 oraz M4) – test typu oksfordzkiego.
Kurs EWE, po odbyciu przez uczestników zajęć w Ośrodku
Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach zakończył się 29 marca 2007 roku. Pierwszy egzamin uczestnicy pierwszej szczecińskiej edycji kursu EWE odbyli
30 i 31 marca 2007 roku. Pierwsze uzyskane dyplomy, już wg
wytycznych IAB [6], Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika
IWE absolwenci studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej otrzymali z dniem wydania 15 kwietnia 2007 roku.

Docelowy model kształcenia spawalników
Obecnie jesteśmy świadkami dalszych zmian systemowych
zarówno w kształceniu studentów, jak i zdobywaniu wiedzy,
i kompetencji zawodowych. Politechnika Szczecińska od

Rys. 4. Model kształcenia EWE w Politechnice Szczecińskiej (ATB)
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40
40
311
371
448

roku akademickiego 2006/2007 wprowadziła, jako obowiązujący, trójstopniowy system szkolnictwa wyższego. Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa i w jego imieniu krajowa organizacja ANB, nadzorująca kształcenie zawodowe
inżynierów spawalników, zaleciła Ośrodkom ATB wdrożenie
wytycznych międzynarodowych IAB-252-07 (które obowiązują od stycznia 2007 roku) [6]. Takie zmiany modelowe wymuszają opracowanie lub dostosowanie programów nauczania, a wiec, Zakład Spawalnictwa Politechniki
Szczecińskiej podjął się opracowania systemowego modelu
kształcenia spawalników. Wzorowano się na ideach międzynarodowej globalizacji szkolenia oraz rozwiązań Politechniki
Gdańskiej [7]. Opracowany model kształcenia spawalników
w Politechnice Szczecińskiej przedstawiono na rysunku 5.
Według opracowanego modelu (projektu), Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej będzie kształcił spawalników
zarówno wg programów pozwalających na realizację kariery naukowej jak i zawodowej. Kształcenie zawodowe, pod pojęciem
którym rozumie się w modelu uzyskanie dyplomu IWE, realizowane będzie we współpracy z Instytutem Spawalnictwa na
podobnych warunkach, które przedstawiono wcześniej (rys. 5).
W modelu tym, absolwenci studiów 1-go stopnia o wykształceniu ogólnym na poziomie inżynierskim o kierunku Mechanika
i Budowa Maszyn będą mogli uzyskać wykształcenie zawodowe
inżyniera spawalnika IWE, tak jak obecnie, tj. po odbyciu studiów podyplomowych niestacjonarnych (odpłatnych) i kursu
EWE wg schematu strukturalnego (rys. 3). Na te same studia
będą przyjmowani uczestnicy spełniający warunki ścieżek (modułów kształcenia) 1, 2 oraz 3,  jak obecnie (rys. 3).
Studenci, którzy wybiorą 2-gi stopień kształcenia akademickiego (studia magisterskie ze specjalnością Inżynieria Spawalninictwa) będą mogli równocześnie uczestniczyć w zajęciach
studiów podyplomowych stacjonarnych (odpłatnych) SP2. Program studiów akademickich S2 i studiów podyplomowych SP2

Rys. 5. Model kształcenia spawalników w Politechnice Szczecińskiej (projekt); 1, 2 i 3 w kółkach oznaczają ścieżki (moduły kształcenia, odpowiednio: MK1, MK2 oraz MK3) jak na rys. 3

zostanie tak przygotowany, aby na studiach podyplomowych
SP2, studenci otrzymali tę wiedzę, którą wymagają wytyczne [6],
a która nie mogła być ujęta w przedmiotach studiów akademickich
(ze względów na wymagania wewnętrzne planu studiów S2 w Politechnice Szczecińskiej). W modelu przedstawionym na rysunku 5
uwzględniono również możliwość zdobycia wykształcenia zawo-

dowego przez spawalników, którzy wybrali 3-ci stopień kształcenia, tzn. studia doktoranckie. Doktoranci, po ukończeniu studiów
na poziomie S2 mieliby zaliczone 200 h nauczania wg programu
IAB tak, że kurs międzynarodowego inżyniera spawalnika obejmowałby, dla nich tylko szkolenie w ramach studiów podyplomowych
SP2 oraz w Ośrodku IK Instytutu Spawalnictwa (rys. 5) [6].

Podsumowanie
Na najbliższy rok akademicki 2007/2008 Zakład Spawalnictwa ogłasza nabór na drugą edycję studiów podyplomowych EWE jeszcze wg programu przedstawionego w tym
artykule (ze zmianami wymuszonymi wytycznymi [6]). Zainteresowani mogą zgłaszać swój udział na kartach zgłoszenia,
które udostępnione są na stronie internetowej:
• www.ewe.ps.pl

Karty zgłoszenia należy przesyłać pod adresem (korespondencyjnym i internetowym) Zakładu Spawalnictwa do
końca czerwca 2007 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych, kursu EWE oraz zasad i trybu rekrutacji na studia Edycji II kandydaci uzyskać mogą na stronie domowej Zakładu
Spawalnictwa – Ośrodka ATB Szkolenia Międzynarodowych
Inżynierów Spawalników pod adresem jak powyżej.
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Marek Żebrowski

Obliczenia wytrzymałościowe
złączy spawanych
Strength calculations  
for welded joints
Streszczenie
W artykule przedstawiono i objaśniono wybrane zalecenia dotyczące obliczeń statycznych złączy spawanych
przedstawione w normie PN-90/B-03200. Wybrane zalecenia, zdaniem autora, są niejasne i mogą być przyczyną błędów obliczeniowych. Zaproponowano uproszczenie obliczeń
przez przyjęcie kładu (obrotu) płaszczyzny obliczeniowej dla
wszystkich spoin pachwinowych i przedstawiono ograniczenia związane z tym uproszczeniem. Zaprezentowano wzory
pomocne przy obliczaniu złącza składającego się ze spoin
pachwinowych wykonanych w jednej płaszczyźnie i obciążanych dowolnie skierowanym wektorem siły.

Wstęp
Pośród połączeń nierozłącznych wykonywanych w konstrukcjach inżynierskich, połączenia spawane należą do najczęściej
stosowanych. Spowodowane jest to: niskim kosztem wykonania
złącza, wynikającym ze stosowania stosunkowo tanich urządzeń
technologicznych (spawarek) w porównaniu z np. obrabiarkami
do obróbki skrawaniem lub obróbki bezwiórowej, niskim kosztem stosowanych materiałów i energii. W przypadku budowy
maszyn, połączenia spawane nie są tak często stosowane. Spowodowane jest to przede wszystkim odkształceniem cieplnym
wywoływanym w procesie spawania, które w znaczący sposób
oddziaływuje na stosowane w maszynach, odpowiednio wąskie
pola tolerancji wykonania. Niemniej i w tej dziedzinie przemysłu
złącza spawane znajdują zastosowanie, szczególnie w produkcji
jednostkowej i małoseryjnej np.: korpusów, ram, ustrojów nośnych dźwignic, dźwigni itp.
Obliczenia wytrzymałościowe złączy spawanych wymagają
od konstruktora dysponowania dodatkową wiedzą w stosunku
do obliczeń elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiału rodzimego. Spowodowane jest to następującymi właściwościami złączy spawanych:
• Zmianą parametrów wytrzymałościowych materiału w poprzek spoiny. Parametry te zmieniają się od właściwości materiału
prefabrykatów stosowanych najczęściej pod postacią walcówki,
do właściwości stopiwa w spoinie w stanie odlewu, poprzez pośrednie właściwości materiału w strefie wpływu ciepła.
• Konstrukcyjnym podziałem spoin na czołowe i pachwinowe. Wymaga to odmiennego sposobu ich obliczeń spowodowanych: zróżnicowaniem geometrii, wartościami naprężeń
w przekrojach i zmianą wartości naprężeń w zależności od kie-
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Abstract
Selected recommendations relating to statistical calculations for welded joints provided in the PN-90/B-03200
standard were presented and explained in the paper. In the
author’s opinion the selected recommendations are unclear
and can cause calculation errors. A simplification of the calculations were proposed consisting in the assumption that
a section (rotation) of the plane of calculation for all fillet
welds will be used in the calculations; limitations related to
this simplification were detailed. Supportive formulas for calculation of a joint consisting of fillet welds carried out in one
plane and loaded with a randomly directed force vector were
presented.

runków obciążenia działającego na złącze (np. inną wartość
maksymalnych rzeczywistych naprężeń stycznych cechować się
będzie spoina pachwinowa obciążona tym samym naprężeniem
średnim działającym prostopadle do długości a inną, w przypadku działania wzdłuż długości spoiny).
• Obciążeniem spoiny dodatkowym naprężeniem wywołanym skurczem materiału w spoinie, jak również oddziaływaniem
innych spoin i innych zabiegów technologicznych np. obróbką
plastyczną łączonych prefabrykatów.
• Ryzykiem występowania wad spawalniczych, które zmniejszają czynny przekrój spoin i powodują miejscowe koncentracje
naprężeń. W związku z tym, złącza nośne w urządzeniach podlegających inspekcji technicznej (UDT, PRS i inne), w określonym
procencie, muszą podlegać kontroli defektoskopowej.
Wynikiem tego jest złożoność procesu wymiarowania złączy spawanych podlegających licznym i różniących się czasami,
obostrzeniom normatywnym „rozrzuconych” po różnych branżach przemysłu obróbki metali.
Zamierzeniem autora artykułu jest objaśnienie i rozszerzenie wytycznych zamieszczonych w PN-90/B-03200 związanych
z wymiarowaniem spoin obciążonych statycznie.

Parametry geometryczne spoin
Parametrami geometrycznymi odpowiedzialnymi za nośność złączy spawanych jest grubość obliczeniowa spoiny a’
i długość obliczeniowa l’. W tablicy I przedstawiono wytyczne
doboru grubości spoin czołowych i pachwinowych zgodnie ze
wspomnianą normą [1].
Wyjaśnienia wymaga grubość obliczeniowa spoin pachwinowych. Na rysunku 1, przedstawiono ją jako wysokość trójkąta wpisanego w przekrój spoiny. Przyjmując, że grubość nominalna anom jest równa wysokości trójkąta wpisanego w spoinę
między ściankami prefabrykatów a licem spoiny, to grubość obliczeniowa uwzględnia także głębokość wtopienia s.

Tablica I. Określanie grubości spoin wg [1]

Charakter obciążenia

Warunki
Grubości
prefabrykatów

Spoiny

statyczne

zmęczeniowe

t1 = t2

a’ = t1 = t2

t2 – t1 < t1 lub
t2 – t1 < 10 mm

a’ = t1

t2 – t1 > t1 lub
t2 – t1 > 10 mm

a’ = t1

a’ = t1
a’ = t1

Czołowe
Zaliczyć do
spoin czołowych

a’ = t

Dla spoin niepełnych

a’ = g – 2 mm

c ≤ 3 mm, c ≤ 0,2 t
Σai ≥ t

a1 < 0,7 • t
a2 < 0,6 • t (końce pasów profili walcowanych)
Spawanie w zwykłych
warunkach
Pachwinowe

0,2 ⋅ t2 ∩ ≤ 10
10 mm
m 
0,7 ⋅ t1
 ≤ anom ≤ 
2,5 mm
m
16 mm
m

16
A = anom
anom = 2,5; 3; 3,5; 4 ... 16 mm co 1 mm

Spaw.
autom.
łukiem
krytym

t2 > t1

Jednowarstwowe

a = 1,3 anom

Wielowarstwowe

a = 1,2 anom ≤ anom – 2 mm

Spoiny obwodowe rur

a = anom ≤ t1, t1 – grubość cieńszego pref., rury lub blachy
pachwinowych o kącie montażu prefabrykatów α = 90o dopuszcza
się oznaczenie grubości przez podanie długości przyprostokątnej
z trójkąta ograniczonego ściankami prefabrykatów i licem spoiny
(rys. 1). Wówczas grubość obliczeniowa wynika ze wzoru:

                                                                   (1)
i powinna być równa zaokrąglona do najbliższej mniejszej wartości anom

Warunki wytrzymałościowe wg [1]
Rys. 1. Rysunek pomocniczy do określenia obliczeniowej grubości spoin pachwinowych a’ z przykładami oznaczeń rysunkowych spoin wg
[2] o długości rzeczywistej 100 mm, grubości nominalnej 3 i 3,5 mm
i grubości z wtopieniem 5 mm

W tablicy II przedstawiono zalecenia dotyczące doboru długości obliczeniowej spoin. Na symbolicznym oznaczeniu spoiny
przed umownym znakiem spoiny zamieszcza się grubość nominalną i ewentualnie głębokość spoiny z wtopieniem w przypadku
spoin pachwinowych lub grubość obliczeniową spoiny czołowej
[2]. Za umownym znakiem spoiny umieszcza się ich długości rzeczywiste (są to długości obliczeniowe powiększone o dwie grubości obliczeniowe – jeżeli spoina nie jest wykonywana z przekładkami spawalniczymi). Parametry te zaokrąglane są do pełnych
milimetrów z wyjątkiem odpowiednich wartości anom. W spoinach

Spoiny czołowe sprawdza się z następującego wzoru:
                                             

(2)       
gdzie:
α┴, α|| – współczynniki wytrzymałości spoin wg [1], σ, τ – sumaryczne naprężenia normalne i styczne w przekroju spoiny,
Θ – kąt między naprężeniami stycznymi: τt – tnącymi i τs – skręcającymi, σr , σc – naprężenia rozciągające lub ściskające przekrój spoiny, σgx, σgz – naprężenia zginające względem osi zginania w płaszczyźnie przekroju spoiny czołowej,  fd – naprężenia
obliczeniowe wg [1].
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Tablica II. Wytyczne doboru długości obliczeniowej spoin wg [1]

Spoiny
Czołowe

Rodzaj obciążenia
statyczne lub zmęczeniowe

statyczne
Pachwinowe

zmęczeniowe

Połączenie lub rodzaje
naprężeń
wszystkie rodzaje naprężeń

całą długość obliczeniową

tylko styczne

całą długość obliczeniową

normalne + styczne

rzut długości na kierunek równoległy
do obciążenia

Połączenia zakładkowe

tylko spoiny podłużne:
l’i ≥ b, b ≥ 30 t1

spoiny przerywane

10 • anom ≤ l’i ≥ 100 • anom,
l’i ≥ 40 mm

spoiny otworowe

l’= 2 • l1 + π • (2 • r – anom)

wszystkie połączenia

rzut długości na kierunek równoległy
do obciążenia

spoiny otworowe
spoiny przerywane

Czołowe
+ pachwinowe

statyczne
zmęczeniowe

Uwzględnia się w obl. 1)

wszystkie rodzaje złączy
i naprężeń

nie uwzględnia się
100% nośności spoin czołowych
+ 50% spoin pachwinowych
tylko spoiny czołowe

anom – nominalna grubość spoiny, b – odstęp między spoinami, l’i – długość obliczeniowa i-tej spoiny w złączu,
l1 – odległość między środkami promieni r zakończeń spoiny otworowej.
1)

Spoiny pachwinowe wymagają sprawdzenia innej nierówności:

      (3)                                    
gdzie:
x = 0,7 dla stali Re ≤ 255 MPa, x = 0,85 dla stali 255 < Re ≤ 355
MPa, x = 1 dla stali 355 < Re ≤ 460 MPa, σ ┴, τ ||, τ ┴ – składowe
naprężenia w przekroju obliczeniowym spoiny wg rysunku 2.

W pkt. 6.3.3.3. normy [1] ustęp c założono możliwość rozpatrywania warunków wytrzymałościowych w przekroju spoiny
złącza teowego obróconym o kąt α/2  jak dla złącza czołowego,
tzn. wg wzorów (2) (w normie [1] wzór 92) z uwzględnieniem
odpowiednich wartości współczynników α┴ i α|| (rys. 2). Ze
względu na fakt, że powołano się na konkretny rysunek takiego
złącza (w normie [1] rys. 25) można przypuszczać, że założenie
to obowiązuje dla kąta α = 90o.  To samo założenie wprowadzono nie jawnie w przykładzie złącza zakładkowego obciążonego równocześnie siłą tnącą i momentem skręcającym (pkt.
6.3.3.3. ustęp b).
Natomiast przy kątach montażu prefabrykatów złączy teowych o innych kątach montażu: 450 ≤ α < 900, norma zaleca stosować warunek opisany wzorem (3) (w normie [1] wzór 93) nie
wspominając o możliwości kładu przekroju czynnego spoiny.
W celu wyjaśnienia tych zawiłości, założono możliwość
kładu przekroju czynnego dla wszystkich spoin pachwinowych.
Wynika z tego co następuje.

Kład płaszczyzny obliczeniowej
Żeby dopuścić możliwość uproszczenia obliczeń przez
wspomniany kład, musi zaistnieć następujący warunek wytrzymałościowy wg rysunku 2:
                                       
(4)

Rys. 2. Naprężenia w spoinie pachwinowej, zakreskowano przekrój
obliczeniowy o szerokości a’
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Stwierdzono, że naprężenia redukowane po dokonaniu
kładu powierzchni obliczeniowej (z indeksem p) muszą być
równe lub większe od naprężeń redukowanych w płaszczyźnie
powierzchni obliczeniowej spoiny, skoro porównywane będą

do tej samej wartości naprężenia obliczeniowego materiału.
Uwzględniając kąt obrotu płaszczyzny obliczeniowej spoiny,
uzyskano wzory przeliczeniowe tych naprężeń:

  (5)
Z warunku (4) wynika, współzależność wartości składowej
normalnej naprężenia σ┴p od składowej stycznej τ┴p, opisanej
funkcjami:                    

(6)

Rys. 4. Parametry geometryczne niezbędne do wyznaczenia składowych naprężenia w punkcie maksymalnego wytężenia kładu spoiny
pachwinowej

Stosunek naprężeń

Na rysunku 4 przedstawiono parametry geometryczne
niezbędne do wyznaczenia składowych naprężenia w punkcie
maksymalnego wytężenia kładu spoiny, w złączu składającym
się ze spoin pachwinowych wykonanych na jednej płaszczyźnie.
Wzory z których wyznacza się ww. składowe są następujące      

(7)

gdzie:
z0, x0 – współrzędne środka ciężkości kładu przekroju czynnego
spoiny, τtz ... σry – składowe naprężeń od ścinania, skręcania,
zginania i rozciągania w spoinie wynoszą:
                          

Kąt montażu  

Rys. 3. Dozwolone wartości naprężeń normalnych i stycznych dla kątów: α = 90o – linie ciągłe (pole niezakreskowane), α = 60o – linie
przerywane

Dla płaskiego stanu obciążenia np. złącza nakładkowego
(σ ┴p = 0) warunek (4) jest spełniony dla wszystkich wartości
kąta α i naprężeń τ┴p, τ||p. Dla σ┴p ≠ 0 kład płaszczyzny przekroju
czynnego spoiny jest dozwolony (przy zachowania warunku (3))  
tylko dla wartości opisanych nierównościami (6).

   (8)
gdzie:
Px, Py, Pz – rzuty siły obciążającej względem płaszczyzny złącza,
A – sumaryczne pole kładu przekroju spoin w złączu, W0 – biegunowy wskaźnik wytrzymałości kładu przekroju spoin złącza,
Wx, Wz – osiowe wskaźniki wytrzymałości kładu przekroju spoin,
ex, ey, ez – współrzędne miejsca przyłożenia składowych siły obciążającej złącze względem środka ciężkości kładu przekroju.
PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2007

25

Spoiny pachwinowe liczone jak czołowe
Zastąpienie wzorów do obliczeń spoin pachwinowych –
wzory (3), wzorem do spoin czołowych – wzór (2) w przypadku
złącza teowego o kącie α = 90o jest dopuszczalne jeśli:
                            

Wzór (10) zilustrowano na rysunku 5. Linią przerywaną zaznaczono ograniczenie wynikające z obrotu (kładu) powierzchni
obliczeniowej spoiny.

Czyli wtedy, gdy naprężenia redukowane ze wzoru na spoiny czołowe są równe lub większe od naprężeń redukowanych
wg wzoru dla spoin pachwinowych skoro porównywane będą
do tej samej wartości naprężenia obliczeniowego materiału.
Warunek (9) można sprowadzić się do wzoru:
                                              

Stosunek naprężeń

(9)

Stosunek naprężeń

   (10)
gdzie:
współczynnik k = 2,278 ÷ 0,47 w zależności od występujących
w złączu naprężeń i wytrzymałości użytego materiału.

Podsumowanie
Przedstawione wzory i warunki konstrukcyjne stanowią
uzupełnienie do wytycznych ujętych w rozdziale 6.3. normy
PN-90/B-03200. Zaproponowano dla wszystkich spoin pachwinowych przyjęcie możliwości uproszczenia obliczeń wytrzymałościowych przez dokonywanie kładu powierzchni czynnej spoiny na jedną z powierzchni łączonych prefabrykatów.
Wykazano, że czynność ta nie jest dozwolona dla wszystkich
wartości składowych naprężenia: normalnej i stycznej prostopadłej do długości spoiny. Składowa styczna równoległa
do długości spoiny nie wpływa na sposób obliczeń. Przedstawiono warunki pozwalające na dokonanie kładu (wzór 6).
Przedstawiono także wzory do obliczania dowolnego
przypadku obciążenia złącza ze spoinami pachwinowymi rozmieszczonymi na jednej płaszczyźnie.
Wykazano także, że nie dla wszystkich wartości naprężeń
występujących w spoinach pachwinowych złącza teowego o
α = 900 można wykorzystać wzór sprawdzający naprężenia
redukowane odnoszący się do spoin czołowych.
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Rys. 5. Pole niezakreskowane wykresu określa wartości naprężeń pozwalające na stosowanie założeń przedst. w normie [1]; linia przerywana – ograniczenie dla złączy teowych
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Od lat jesteśmy
największym
dostawcą paliwa
do rakiet NASA.
Od dziś jesteśmy
też największą firmą
gazową w Polsce.

Być może już znasz Air Products.
Dostarczamy ciekły wodór do rakiet
NASA. Jesteśmy największym na świecie
dostawcą helu. Teraz, po zakupie firmy
BOC Gazy, staliśmy się również
największym w Polsce dostawcą gazów
przemysłowych.
Prowadzimy działalność handlową w
15 krajach europejskich od Wielkiej
Brytanii i Francji po Słowację i Czechy.
Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni,
stosujemy te same wysokie standardy
obsługi klienta, troski o środowisko
naturalne, naszych pracowników i
lokalne społeczności.
Odwiedź naszą stronę internetową
www.airproducts.com/standardy i
sprawdź, dlaczego wierzymy w nasz
sukces w Polsce.
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Otwarcie III Akademii Spawania

Grupa najmłodszych spawalników Wydziału Mechanicznego Politechniki
Szczecińskiej na Targach Poznańskich – z prof. Janem Pilarczykiem             

W oczekiwaniu na wykład Akademii Spawania

Akademia Spawania

Widok ogólny wystawy

Ekspozycja firmy Mexpol

Akademia Spawania

Ekspozycja firmy Mexpol
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Ekspozycja firmy Lincoln

Ekspozycja firmy Rywal  

Ekspozycja firmy Roboprojekt

Ekspozycja firmy Abicor Binzel   

Ekspozycja firmy Esab

Ekspozycja firmy Technika Spawalnicza

Ekspozycja firmy Cloos

Ekspozycja Politechniki Szczecińskiej

Opracowali:
Jerzy Nowacki i studenci specjalności Inżynieria Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej: K. Adamiak, P. Kowalczyk, K. Janus, E. Romek, Ł. Wójcik
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Jerzy Nowacki
Ryszard Pakos
Przemysław Cukrowski

Spawalnicy i ich osiągnięcia
w firmie STALKON
Welders and their achievements
in STALKON company
Streszczenie
W artykule omówiono profil produkcji oraz najciekawsze
osiągnięcia w obszarze spawalnictwa Firmy STALKON. Przedstawiono historię firmy, jej priorytety w obszarze inwestycji
i jakości produkcji oraz kadrę. Podano przykłady karier zawodowych spawalników zatrudnionych w firmie. Przedstawiono absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej.

Trochę historii
Przedsiębiorstwo STALKON Sp. z o.o. w Policach jest spółką
prywatną, powstałą w czerwcu 1988 roku,  w wyniku przekształcenia Wydziału Konstrukcji Stalowych Huty „Szczecin”. Początkowo udziały spółki należały do pięciu dużych przedsiębiorstw
państwowych tj. Huty „Szczecin”, Pomorskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego SPBP, Huty „Łabędy” oraz
Biura Projektowego BIMOR. Wtedy też spółka dysponowała
jedynie przejętym od Huty majątkiem i bazą produkcyjną, skupiając się głównie na produkcji dla potrzeb rynku krajowego.
W latach 1990–1994,  na skutek przekształceń własnościowych
zmieniła się struktura własności spółki. Udziały znajdujące się
w rękach przedsiębiorstw państwowych zostały wykupione
przez kapitał prywatny, nie związany ze spółką oraz przez pracowników zakładu. Początkowo produkcja odbywała się jedynie
na terenie Huty „Szczecin”, jednakże od czterech lat STALKON
dysponuje własnym Wydziałem montażu w Policach, z betonowym nabrzeżem w porcie szczecińskim i porcie barkowym
w Policach, gdzie odbywają się załadunki, przeładunki, i scalania konstrukcji ponadgabarytowych.

STALKON dzisiaj
Firma STALKON zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych ciężkich, i wielkogabarytowych, według indywidualnych projektów, o tonażu maksymalnym 400 t w jednym elemencie. Wśród wykonywanych konstrukcji wyróżnić można:
• hale, pawilony handlowe, budynki szkieletowe, obiekty
sportowe,
• wieże i maszty, kominy, kładki, mosty, wiadukty i estakady, zbiorniki na ciecz i gazy,
• suwnice belkowe i bramowe, żurawie torowe, przenośniki
i transportery, urządzenia portowe,
• konstrukcje wsporcze, rurociągi, kotły i piece, instalacje
technologiczne oczyszczalni gazów, elektrowni, cementowni,
filtry i kanały spalin oraz powietrza,
• przeładowywarki, zwałowarki, dźwigi kontenerowe i inne
oraz konstrukcje okrętowe wykonywane na nabrzeżu „Bułgarskim” w porcie Szczecin.
Prof. dr hab. inż Jerzy Nowacki, dr inż. Ryszard Pakos – Politechnika Szczecinska, mgr inż. Przemysław Cukrowski – STALKON.
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Abstract
The production profile and the most interesting achievements in the field of welding of STALKON company were
presented in the article. The history of the company, its priorities in the area of investment, production quality and the
personnel were shown. Moreover, examples of welders’ professional careers employed in the company were presented.

Wykonujemy produkcję jednostkową, niepowtarzalną, na
indywidualne zamówienie, przeznaczoną, przede wszystkim na
potrzeby rynku inwestycyjnego. W ogóle wykonywanych zleceń większość stanowią kontrakty zagraniczne. Udział eksportu
w produkcji rocznej firmy waha się od 90% do 100%. Firma
cieszy się dobrą renomą i ugruntowaną pozycją szczególnie
na rynku niemieckim, brytyjskim, duńskim, holenderskim oraz
norweskim. Realizuje również wiele kontraktów współpracując
z firmami z Francji, Belgii, Finlandii, Anglii, a nawet z USA, czy
Kanady. Produkcja w firmie STALKON ma charakter kompleksowy, obejmuje wszystkie fazy procesu wytwórczego konstrukcji stalowej począwszy od zakupu materiałów, poprzez przygotowanie technologiczne, prefabrykację warsztatową, montaż
i spawanie, a skończywszy na zabezpieczeniu antykorozyjnym,
transporcie i wszelkich usługach wynikających ze zobowiązań
gwarancyjnych.
Firma nieustannie dba o rozwój bazy produkcyjnej, konstrukcje wykonywane są w dwóch halach o łącznej powierzchni
45 000m², gdzie wytwarzane i montowane są konstrukcje
o większych gabarytach.
W 2007 roku w STALKONIE zatrudnionych jest ok. 180
pracowników, potrzeby produkcyjne są jednak dużo większe.
Dlatego przedsiębiorstwo pozostaje w stałej współpracy z wieloma mniejszymi firmami podwykonawczymi. W jednym momencie przy wykonywaniu zlecenia pracuje nawet 300 osób.
Spółka STALKON jest przedsiębiorstwem dobrze znanym
i cenionym na rynku lokalnym. Już od 10 lat, od początku trwania rankingu „100 Najlepszych Pomorza Zachodniego” zajmuje
wysokie miejsca w ścisłej czołówce konkursu. Wytwarzane
przez nią konstrukcje są na najwyższym i sprawdzonym poziomie jakości, który potwierdzony został przez liczne certyfikaty
i uprawnienia przyznane przez znane w Polsce i na całym świecie instytucje certyfikujące i urzędy państwowe m.in.:
• Certyfikat jakości zgodny z norm ISO 9002:1994 przyznany przez firmę certyfikującą DET NORSKE VERITAS,
• Certyfikat GERMANISCHER LLOYD uprawniający do spawania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych,
• Duże Uprawnienia Spawalnicze,
• Uprawnienia przyznane przez Specjalistyczny Dozór Techniczny Żeglugi Morskiej do wytwarzania suwnic, żurawi i elementów urządzeń dźwigowych,
• Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Transportu i Go-

spodarki Morskiej kwalifikujące do wykonywania stalowych
konstrukcji mostowych.
Przez wszystkie lata swojej działalności firma STALKON Sp.
z o.o. wykonała wiele konstrukcji stalowych, których odbiorcami
były firmy z całej Europy. Jednak na rynku lokalnym, dla szerszego grona osób, nie tylko z pokrewnych dziedzin działalności, firma zaistniała dopiero jako producent trzech największych
szczecińskich mostów:
– Mostu Nowocłowego Południowego M-1 przez rzekę Regalicę – 2 240 000 kg,
– Mostu drogowego M-3 przez rzekę Regalicę – 2 290 000 kg,
– Mostu drogowego M-2 przez rzekę Regalicę – 2 300 000 kg.
Mosty łączą obie części Szczecina, a jego mieszkańcom umożliwią szybkie i swobodne poruszanie się. Kierownictwo firmy i pion
techniczny wie, że konstrukcje stalowe to produkt, przy produkcji
którego nie ma miejsca na złą jakość materiałów i oszczędności.
Dobra jakość w rozumieniu Firmy, to nie tylko dobrze wykonany wyrób, ale również, na przykład, terminowość dostaw, gwarantująca
pełną satysfakcję klienta. Przy tak specyficznym rodzaju produkcji,
na indywidualne zamówienie, gdzie czas upływający między podpisaniem kontraktu i otrzymaniem dokumentacji technologicznej,
a wydaniem materiału do produkcji często nie przekracza tygodnia, bardzo istotną kwestią dla realizacji jest elastyczne dopasowanie cyklu produkcji i dostaw materiałów. Wysoka jakość
produkowanych wyrobów generowana jest zwłaszcza przez
czynnik ludzki. O sukcesie przedsiębiorstwa nie decydują posiadane maszyny i urządzenia, ale pracujący w nim ludzie, ich
umiejętności, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie. Produkcja
konstrukcji stalowych to przemysł, w którym obok technologii
i doświadczenia najważniejsza jest kreatywności i zaangażowanie załogi. Na wszystkich szczeblach organizacyjnych pracownicy firmy STALKON posiadają odpowiednie wykształcenie
i umiejętności pozwalające zaspokajać, w optymalny sposób,
wszelkie wymagania klienta zarówno dotyczące jakości produk-

cji, jak i fachowości obsługi. Dzięki nim jakość jest generowana
na każdym stanowisku pracy i na każdym etapie procesu produkcji. To wzbudza szacunek kontrahentów i stawia pracowników Firmy na jednym z pierwszych miejsc na liście specjalistów
w regionie. Wyższe wykształcenie ekonomiczne posiadają osoby
zatrudnione w działach księgowości, ekonomicznym oraz personalnym, zajmujący się transportem i procedurami celnymi.
Wprawdzie ich praca nie ma bezpośrednio wpływu na jakość
osiąganą w produkcji, ale szybkie i profesjonalne rozliczanie
kontrahentów oraz duże doświadczenie w spedycji, i procedurach związanych z obrotem zagranicznym często spotykają się
z dużym uznaniem klientów, i wpływają na ogólną bardzo dobrą opinię o spółce. Najwyższy szczebel w hierarchii służbowej
zajmuje kierownictwo Firmy. Wszyscy kierownicy, dyrektorzy
i prezesi ukończyli wyższe uczelnie ekonomiczne lub techniczne,
co w pełni odpowiada profilowi działalności, którą zarządzają.
Wszyscy też świetnie porozumiewają się w obcych językach
i posiadają wysoką kulturę osobistą, co jest niewątpliwie najlepszą wizytówką w kontaktach z nowymi klientami. Firma STALKON od wielu lat inwestuje w szkolenie i rozwój swoich pracowników, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia zasobów
ludzkich, i tworzenia cech organizacji samouczącej się. Proces
szkolenia jest systematyczny, planowany i obejmuje wszystkich
uczestników produkcji. Roczny plan szkoleń sporządzany jest
w oparciu o spersonifikowane potrzeby, zgłaszane przez kierowników liniowych, wynikające z zadań nałożonych na daną
komórkę organizacyjną. Przykładowo spawacze uczestniczą
w licznych kursach podwyższających ich uprawnienia zawodowe, pracownicy Działu Kontroli Jakości oraz Specjaliści Spawalnicy poznają techniki najnowszych metod badania spoin,
a cała załoga edukowana jest z zakresu znajomości norm serii
ISO 9001 oraz Polityki Jakości Firmy. Miarą efektywności przeprowadzonych szkoleń są wyniki pracy, jakościowa świadomość
pracowników i zadowolenie klienta.

Ciekawsze projekty
Stack – Project AHK Karstoe – Norway

Stack – Project AHK Karstoe – Norway
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Czas realizacji „Komina” ok. 3 miesiące (masa 250 t)

„Komin”, zgodnie z projektem, wykonywany był w trzech
częściach o długościach odpowiednio: 25, 12, 13 m.  Średnica
komina wynosiła 7 m. Oprócz komina głównego został wykonany komin pomocniczy o średnicy 0,81 m. Materiał z jakiego
wykonano komin to S355J2G3. Wszystkie cargi zostały zwinięte
na terenie zakładu.
Ze względu na ilość i długość spoin założonych w projekcie postanowiono zautomatyzować proces spawania i zastosować automat do spawania pod topnikiem  wraz z obrotnikiem
w systemie montażu poziomego. W ten sposób wykonano
dolną część komina. Jednakże z uwagi na duża średnicę

i w związku z tym duże ugięcie blach leżących na obrotniku, nie
można było uzyskać żądanej kołowości. Ponadto czas montażu
carg znacznie się wydłużył, dlatego ostatecznie zrezygnowano
z tego systemu na rzecz systemu montażu pionowego w którym cargi nakładano na siebie i wykonywano spoiny w pozycji
naściennej ręcznie półautomatami.
Dłuższy czas spawania zrekompensowały mniejsze  czasy
montażu. Wszystkie styki, zarówno pionowe jak i obwodowe,
zostały wykonywane na podkładkach ceramicznych. Następnie
„Komin” został próbnie zmontowany i przewieziony do portu
barkowego w Policach skąd trafił do odbiorcy.

Ship unloader for Fremantle Ports Australia
Największy projekt wykonywany w całości w STALKONIE
wraz z pełnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem dźwigu.
Większość konstrukcji była wykonana jako elementy
skrzynkowe. Ogromna większość prac spawalniczych została
wykonana za pomocą półautomatów Scorpion PRO 11, często
stosowanych w Firmie.
Konstrukcja została w całości zmontowana na terenie portu
Szczecin, gdzie ostatecznie dźwig został załadowany na statek.
Przy montażu branżowym jak: hydraulika, elektryka, pneumatyka brały udział polskie firmy specjalistyczne. Końcowa faza
programowania maszynowni i elektrowni dźwigu wykonana
była przez specjalistów z firmy Kone. Próby ruchowe ramienia

Czas realizacji ok. 6 miesięcy. (masa ok 550 t)
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rozładowczego i całej konstrukcji trwały łącznie pięć dni, i zakończyły się pomyślnie.
Największym problemem technologicznym był transport,
do kraju przeznaczenia, konstrukcji mierzącej 43 m wysokości.
Wysokość statku, na który załadowano konstrukcje wraz z ładunkiem na pokładzie, wynosiła ok. 55 m.
W rejonie Świnoujścia, na torze wodnym Szczecin–Świnoujście, gdzie przebiegają linie wysokiego napięcia, odległość
końcowej krawędzi dźwigu od przewodów wynosiła ok. 5 m.
W związku z tym, na czas przepłynięcia statku zostało wyłączone napięcie, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o ruch statków do portu w Szczecinie.

Project Wesser Port – Portal container crane

Suwnica portowa Wesser Port, Bremen, Niemcy. Czas realizacji ok. 6 miesięcy. (masa ok. 370 t)

W tym projekcie w głównej mierze zostało wykorzystane
spawanie automatem pod topnikiem, przy budowie długich na
100 m ścian belki suwnicowej.
Duża ilość styków, na poszyciu belek poprzecznych i podłużnych, wymogła opracowanie odpowiedniej kolejności spawania
w celu zminimalizowania odkształceń i skurczów pospawalniczych oraz zachowania tolerancji wymiarowych.
Podobnie jak w poprzednim projekcie największy problem stanowił transport. Belka suwnicowa została przewieziona
w częściach samochodami na nabrzeże „Bułgarskie” do portu
Szczecin, gdzie została złożona, a następnie, za pomocą specjalnych wózków i pomp hydraulicznych, wsunięta na zatapialny
ponton. Całkowity czas załadunku na ponton wynosił 12 godz.

Construction of the roof for AIB Bank in Dublin
Większość słupów podporowych konstrukcji dachowej stanowiły profile rurowe o przekroju eliptycznym (500 x 250 x 12)
z materiału S355J2G3, które zostały pospawane półautomatami
Scorpion PRO 11. Dźwigary główne nośne konstrukcji o długości całkowitej 54 m zostały podzielone na 3 części po 18 m.
Na terenie firmy przeprowadzono montaż próbny częściowy,
w skład którego wchodziły dźwigary główne i wybrane rygle pomiędzy dźwigarami. Największy problem technologiczny stanowiły tolerancje, które podczas spawania kolejnych części dachu
nakładały się na siebie, co wymusiło znaczne ich zawężenie.
Aby minimalizować odkształcenia ustalono wstępne przegięcie
profili oraz wygrzewano je po spawaniu. Dodatkowo wymogi
projektanta zakładały, że na całej konstrukcji nie może być
widać spoin oraz miejsc łączenia blach, co wiązało się z dużą
ilością czasu poświęconą na szlifowanie i obróbkę mechaniczną
powierzchni dachu.
Transport konstrukcji na miejsce docelowe został przeprowadzony za pomocą samochodów–dłużyc. Cała konstrukcja została na miejscu przykryta szklanymi taflami.
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Dach Banku Centralnego Irlandii. Czas realizacji ok. 10 miesięcy, (masa ok. 420 t)

AOSP upsteam expansion project
Główną część konstrukcji stanowi zsyp (materiał S355NL)
wyłożony wewnątrz stalą typu HARDOX 450 oraz rama na której zostanie on umieszczony.
Tego rodzaju produkcja jest w firmie dobrze znana i nie rokuje jakichkolwiek problemów natury technologicznej, zaś montaż próbny całości konstrukcji zasypowej jest operacją skomplikowaną i trudną z uwagi na gabaryty (L = 25 m, B = 20 m,
H = 20 m), tonaże elementów montażowych, stronę logistyczną
przedsięwzięcia i zasady bhp.	 

Po demontażu konstrukcja zostanie pomalowana i przetransportowana 24 transportami ponadgabarytowymi do portu
w celu dalszego załadunku na podstawione pontony.
Ze względu na środowisko w jakim będzie przebywała konstrukcja oraz skomplikowany proces technologiczny przetworzenia piasków roponośnych, w czystą ropę, wszystkie spoiny
występujące na konstrukcji muszą być spawane drutem proszkowym o odpowiedniej udarności w – 50°C, co znacznie podniosło koszty wykonania konstrukcji.

Konstrukcja do wydobycia ropy z piasków roponosnych w Kanadzie. Czas realizacji projektu od 17.11.2006r. do teraz, (masa ok. 1350 t)

ABSOLWENCI SPECJALIZACJI
INŻYNIERIA SPAWALNICTWA
PRACUJĄCY W STALKONIE
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roku. Nabyte uprawnienia zawodowe: EWE / IWE.
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Absolwenci specjalizacji
„Inżynieria Spawalnictwa”
Politechniki Szczecińskiej
w firmie FINOMAR
Graduates of „Welding Engineering”
specialisation at Szczecin University
of Technology in FINOMAR company
Streszczenie
W artykule przedstawiono działalność absolwentów
specjalizacji „Spawalnictwo” w firmie FINOMAR, specjalizującej się w wykonywaniu złożonych konstrukcji spawanych,
przede wszystkim konstrukcji okrętowych. Zaprezentowano
i scharakteryzowano zakres działalności FINOMAR-u, usługi,
które ta firma świadczy, a na tym tle udział młodych inżynierów, absolwentów Politechniki Szczecińskiej w działalności
produkcyjnej FINOMAR-u.

Wstęp
Zgodnie z definicją norm serii ISO 9000, procesy spajania
zaliczono do grupy tzw. procesów specjalnych tzn. takich, których wyniki nie mogą być w pełni sprawdzone podczas późniejszej kontroli i badania wyrobu oraz jeżeli niezgodności powstałe
podczas procesu mogą wystąpić dopiero w trakcie użytkowania.
Dlatego też proces specjalny musi być realizowany przez wysokowykwalifikowanych pracowników. Wytwórca jest zobowiązany
(zgodnie z PN-EN 719) powołać, co najmniej, jedną uprawnioną
osobę do pełnienia nadzoru spawalniczego. Jeżeli nadzór spawalniczy jest realizowany przez kilka osób, to zadania i odpowiedzialność należy ustalić dla każdej osoby. Wychodząc naprzeciw
tym wymaganiom Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Nowackiego,
od 1998 roku, przygotowuje wysokowykwalifikowane kody inżynierów spawalników, które zasilają czołowe zakłady i firmy,
zwłaszcza naszego województwa. Jedną z takich firm, w której
pracują absolwenci Zakładu Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej, jest FINOMAR Sp. z o.o., którego podstawowa produkcja
opiera się na doświadczeniu inżynierów spawalnictwa.

FINOMAR – opis i zakres działania
FINOMAR powstał w 1994 roku jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, siedziba firmy mieści się w Szczecinie przy
ul. Łady 2. Firma specjalizuje się w produkcji złożonych konstrukcji spawanych i wykonuje:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, dr inż. Ryszard Pakos
– Politechnika Szczecińska, mgr inż. Sebastian Kosek – FINOMAR
Sp. z o. o.

Abstract
The activity of the „Welding Engineering” specialisation
graduates in FINOMAR company which specialises in the carrying out of complex welding constructions, and shipbuilding
constructions in particular, was presented in the article. The
scope of FINOMAR business activity, the services rendered by
the company were shown and characterised, and participation of young engineers the graduates of Szczecin University
of Technology in FINOMAR’s production activity was presented
against this background.

• elementy konstrukcji statków (sekcje kadłubowe, zrębnice łukowe, kominy, fundamenty dźwigów),
• kadłuby małych statków w całości, ich przedłużanie i konwersje,
• konstrukcje „off shore”,
• elementy konstrukcji elektrowni (klapy kominowe, żaluzje, kanały spalin, obudowy filtrów).
Lokalizacja firmy umożliwia przewóz materiałów i gotowych
wyrobów wszystkimi rodzajami transportu samochodowego,
a dzięki dostępowi do nabrzeża FINOMAR może produkować
obiekty ważące powyżej 200 t i transportować je drogą wodną.
Firma ta, wytwarza konstrukcje stalowe nie tylko dla odbiorców
w kraju, ale i za granicą, m.in.: w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
USA, Australii, Indiach i Norwegii.

Konstrukcje dla przemysłu okrętowego
FINOMAR od czasu swego powstania wykonuje wyroby
i świadczy usługi na rzecz przemysłu okrętowego. Ta dziedzina
produkcji stanowi podstawę działalności firmy. Dostęp do nabrzeża umożliwia wykonywanie konstrukcji, których transport
odbywa się drogą wodną. Posiadany przez FINOMAR potencjał
produkcyjny pozwala na produkcję: sekcji dziobowych, den
podwójnych, sekcji burtowych, pokładów, kominów, zrębnic
lukowych, masztówek. W zależności od wymagań odbiorców
sekcje mogą być wyposażone we włazy, drabiny, żaluzje oraz
rurociągi. Zakres produkcji obejmuje również inne konstrukcje
okrętowe takie jak: fundamenty i kolumny dźwigów, maszty radarowe, itp., które wykonywane są również ze stali nierdzewnych, i aluminium.
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Rys. 1. Transport sekcji 12.1 Skrajnik dziobowy „gruszka”, (masa 75 t)

Rys. 5. Transport 200 t gruszy statku. Sekcja wykonana dla stoczni
Alston we Francji

Rys. 2. Budowa sekcji 12.1 Skrajnik dziobowy „gruszka”, (masa 75 t)

Rys. 6. Przewóz sekcji 12.1. Skrajnik dziobowy

Rys. 3. Przewóz sekcji 11.1. Dno podwójne z rejonu dziobu, (masa 42 t)

Rys. 7. Tranasport dna podwójnego

Rys. 4. Budowa 200 t gruszy statku

Rys. 8. Przewóz komina o (masa 50 t)
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FINOMAR wykonuje swoje usługi zarówno w Szczecinie jak
i za granicą, m.in. na terenie Niemiec, jednym z przykładów
działalności na rzecz gospodarki morskiej są przedłużenia statków. Ten zakres działalności przedstawiony jest na przykładzie
m/t „Torjo” na którym wykonano następujące prace:
• przedłużanie statku – przez wbudowanie 2,5 metrowej

         sekcji,
• rozbudowanie rufy,
• konstrukcje nowego pokładu,
• wykonanie nowych pokryw aluminiowych,
• konstrukcje nowego nadburcia.

Na rysunkach 9 ÷ 14 przedstawiono poszczególne etapy
przebudowy statku:

Rys. 12. Wstawienie 2,5 metrowej sekcji

Rys. 9. Transport m/t „Torjo” za pomocą dźwigu pływającego

Rys. 13. m/t „Torjo” po przedłużeniu

Rys. 10. Rozbudowanie rufy

Rys. 14. Wodowanie m/t „Torjo”

Konstrukcje dla przemysłu energetycznego

Rys. 11. Rozcięcie statku

FINOMAR od początku swojej działalności współpracuje
z firmami niemieckimi w zakresie produkcji elementów konstrukcyjnych przeznaczonych dla przemysłu energetycznego
i specjalizuje się w produkcji:
• klap kominowych, żaluzji, kanałów spalin, obudów filtrów
przeznaczonych do systemów odsiarczania spalin,
• klap rozdzielczych (diwerterów) przeznaczonych do turbin
gazowych.
Konstrukcje wykonywane są ze stali niskowęglowych, niskostopowych oraz nierdzewnych i stanowią wyposażenie elektrowni m.in. w Polsce, Niemczech, Indonezji, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Tajlandii, Egipcie, Iraku, Iranie i USA.
Kontrakty na wykonanie klap kominowych i żaluzji przeznaczonych dla modernizowanych elektrowni świadczą o uznaniu naszych wyrobów w branży energetycznej. FINOMAR produkował
ponadto fundamenty dla elektrowni wiatrowych.
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Rys. 15. Budowa diwertera (element systemu odsiarczania spalin)

Zdolności produkcyjne FINOMAR Sp. z.o.o.
Dzięki doskonałej jakości wykonywanych prac, kadrze
o wysokich kwalifikacjach, FINOMAR wypracował sobie wysoką
markę, która procentuje stałymi zamówieniami. Firma dysponuje dwunawową halą o powierzchni produkcyjnej 4825 m2
z pięcioma suwnicami oraz placem utwardzonym o powierzchni
3350 m2 z dźwigiem szynowym. W rozruchu lub w przygotowaniu są kolejne inwestycje, w tym hala obróbki blach wyposażona w nowoczesną maszynę do cięcia plazmowego sterowaną
numerycznie oraz plac magazynowy blach i profili (rys. 16).

Położenie firmy umożliwia przewóz materiałów i gotowych
wyrobów drogą wodną, jak również wszystkimi rodzajami
transportu samochodowego. FINOMAR posiada uznanie Germanischer Lloyd w zakresie produkcji konstrukcji okrętowych
oraz świadectwo spawalnicze „Grosser Eignungsnachweis” wg
DIN 18800 wystawione przez Schweisstechnisches Lehr-u. Versuchsinstitut M.-V (SLV-1) w Rostoku.
Posiadany przez FINOMAR certyfikat ISO 9001-2000 stanowi dla partnerów handlowych swoistą gwarancję wysokiej
jakości naszych wyrobów.

Dobór personelu do realizacji zadań

Rys. 16. Nowoczesna przecinarka plazmowa

38

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 7/2007

Rosnące zamówienia, zwiększające się zadania, naturalny
odpływ kadry technicznej związany z odchodzeniem na emeryturę spowodowały konieczność naboru nowych pracowników,
którzy te zadania mogliby wykonywać. Dobrym źródłem naboru nowych specjalistów okazała się Politechnika Szczecińska.
W okresie ostatnich siedmiu lat zatrudnienie w firmie FINOMAR
Sp. z.o.o. znalazło trzech absolwentów specjalizacji „Inżynieria
Spawalnictwa”.
Mgr inż. Sebastian Michalak – jest zatrudniony od 4 grudnia 2000 roku na stanowisku specjalisty spawalnika w Dziale
Przygotowania i Nadzoru Produkcji, ukończył studia magisterskie w 2000 roku. Stale doskonali swą wiedzę fachową m.in.
ukończył kursy i zdobył uprawnienia w zakresie badań nieniszczących wg PN-EN 473 metodą VT2 i MT2 oraz Europejskiego
Inżyniera Spawalnika (EWE / IWE) w marcu 2007 roku.
W FINOMARZE zajmuje się m.in.:
• przygotowaniem i wdrażaniem nowych procesów spawalniczych,
• opracowywaniem planów spawania i spawalniczej dokumentacji technologicznej,
• kontrolą uprawnień spawaczy i organizacją egzaminów,
• kontrolą procesów spawania w produkcji,
• nadzorem nad stosowaniem materiałów spawalniczych,
• analizą wykrytych wad i niezgodności spawalniczych,
• technicznym przygotowaniem inwestycji w zakresie 	
sprzętu spawalniczego.
Sebastian Michalak był również oddelegowany do kierowania grupą spawaczy w jednej ze stoczni niemieckich.
Krzysztof Meszeder – jest zatrudniony w FINOMARZE od
1 grudnia 2004 roku na stanowisku mistrza spawalniczego, studia magisterskie ukończył w 2004 roku. Posiada uprawnienia

w zakresie badań nieniszczących wg PN-EN 473 metodą VT2.
W FINOMARZE w początkowym okresie wprowadzony został
w tajniki nadzoru nad spawaczami w bezpośredniej produkcji
przez odchodzącego na emeryturę doświadczonego mistrza
spawalniczego po to, aby obecnie samodzielnie organizować
i kontrolować pracę spawaczy, oceniać ich wydajność i jakość
wykonywania spoin oraz przedstawiać wykonane konstrukcje
wraz z Inspektorami Kontroli Jakości Inspektorom Towarzystw
Klasyfikacyjnych oraz kontroli jakości zleceniodawcy.
MgrFirma
inż. Sebastian
Kosek – jest
zatrudniony
ESAB zmodernizowa³a
system
Marathon w
PacFINOMAdo wersji
RZEEndless
od 19 lutego
roku na
stanowisku przestoje
młodszego
mistrza
tak, aby2007
ca³kowicie
wyeliminowaæ
w produkcji,
spawalniczego,
inżynierskie
ukończył
roku.skonW
spowodowanestudia
koniecznoœci¹
wymiany
drutu.wW2007
tym celu
FINOMARZE
nadzoruje
prace
spawalnicze
na
hali
produkcyjnej,
struowano specjalne urz¹dzenie, które jest u¿ywane do precyzyjgdzie nabiera doświadczeń zawodowych do samodzielnego ornego przyciêcia, a nastêpnie po³¹czenia koñcówki drutu z jedneganizowania prac spawalniczych oraz występowania w imieniu
go opakowania z pocz¹tkiem drutu znajduj¹cego siê w drugim
FINOMAR-u wobec Inspektorów Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Eliminacja przestojów
zwi¹zanych ze zmian¹
drutu spawalniczego

opakowaniu. W dalszej kolejnoœci urz¹dzenie to dokonuje szlifowania nierównoœci w obszarze po³¹czenia drutów.
Rozwi¹zanie takie umo¿liwia prowadzenie procesu spawania
Podsumowanie
bez niepotrzebnych przerw przy jednoczesnym wyeliminowaniu
niekorzystnego
wp³ywu
na techniki,
jakoœæ spoin.
Rozwi¹zanie
jest idealne
Współczesny
rozwój
wzrastające
wymagadla odbiorców
zrobotyzowanych
i zmechanizowanych
systemów
spawania
nia
w stosunku
do wykonywanych
konstrukcji
spawanych,
stały (spawanie
się podstawą
do poszukiwań
wyspemetod¹ MIG/MAG
w os³onie
gazów). W przypadkach
cjalizowanej
kadry spawalniczej.
Absolwenci
Politechniki
zastosowañ praktycznych,
gdy w celu
zwiêkszenia
efektywnoœci
Szczecińskiej
Wydziału
Mechanicznego
specjalizacji
„Inżypracy poniesiono
znaczne
nak³ady inwestycyjne,
zasadne
jest stonieria
Spawalnictwa”,
dzięki
doskonałemu
przygotowaniu
sowanie systemu Marathon Pac w wersji Endless tak, aby uzyskido
pracy
w zawodzie,
są obecnieaktywnoœci
poszukiwani
rynku
wany
wspó³czynnik
wykorzystania
³uku na
elektrycznego
pracy.
by³ jak najwy¿szy. W pracach wymagaj¹cych zastosowania roboW artykule zaprezentowano prężnie rozwijającą się
tów wielostanowiskowych, gdzie konwencjonalne opakowania
firmę FINOMAR, a na jej tle wyspecjalizowany personel
Marathon Pacwprzyporz¹dkowane
poszczególnym
z tych
robotów
spawalniczy,
skład którego wchodzą
absolwenci
specjamusz¹
byæ
czêsto
zmieniane
w
ró¿nych
okresach,
zastosowanie
lizacji Inżynierii Spawalnictwa Wydziału Mechanicznego
wersji Endless
jeszcze bardziej zwiêksza korzyœci.
Politechniki
Szczecińskiej.
W porównaniu do tradycyjnych szpul 15-kilogramowych lub
18-kilogramowych, zestawy Marathon Pac zawieraj¹ 250 lub 475
kg drutu specjalnie nawiniêtego w taki sposób, by wychodz¹c
z dyszy podajnika pozostawa³ on prosty i nie ulega³ ani skrêcaniu,
Literatura
ani wykrzywianiu.
System Marathon Pac w wersji Endless jest dostêpny z dru[1] Nowacki J., Łukojć A.: Zakład Spawalnictwa Politechniki
tem
spawalniczym ESAB OK. Autrod 12.51, 12.64 oraz pe³nym
Szczecińskiej możliwości i kierunki rozwoju, Przegląd Spawalzestawem
asortymentowym drutów AristoRod.
nictwa, 9 (2000).

ROMAT
ñ ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
JAKOå∆ I EFEKTYWNOå∆
�

�

�

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.

[2] Nowacki J., Łukojć A., Sajek A.: Kierunki badań i kształcenia
w Zakładzie Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej, I Szczecińskie Seminarium „Gazy Osłonowe w Spawalnictwie”, Linde,
Politechnika Szczecińska, Szczecin 2002, Mat. Sem.

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
PRZEGLĄD
SPAWALNICTWA
7/2007
PRZEGL¥D SPAWALNICTWA
1/2006

39
13

Paweł Majda

Wybrane problemy
analizy połączeń klejonych
komponentów stalowych

Selected problems of glue joints
analysis of steel components
Streszczenie
Przedstawiono wybrane zagadnienia z aktualnego stanu
wiedzy w zakresie: zastosowania połączeń klejonych w budowie maszyn, wpływu adhezji na właściwości mechaniczne
połączeń klejonych komponentów stalowych, wspomagania obliczeń projektowych konstrukcji zawierających złącza
klejone oraz zastosowania metody elementów skończonych
(MES) i technik modelowania MES w analizie zakładkowych
połączeń klejonych.

Abstract
Selected problems of the state of the art in the field
of glue joints application in machine design, adhesion influence on glue joints mechanical properties of steel components, assistance with design calculations of constructions
involving glue joints and application of the Finite Element
Method (FEM) and FEM modelling techniques in glue lap joints analysis were presented in the article.

Wstęp
Technologia klejenia znalazła trwałe miejsce w przemyśle samochodowym, maszynowym, lotniczym, a także w budownictwie, medycynie oraz (w mniejszym stopniu) w innych
dziedzinach. Praktyczne zastosowanie klejów do łączenia odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych datuje się od początku lat czterdziestych ubiegłego wieku i miało swoje początki
w przemyśle lotniczym w budowie pierwszych samolotów pasażerskich z napędem odrzutowym. Wcześniej zastosowano tę
technikę do łączenia niekonstrukcyjnego. Ze względu na coraz
lepsze właściwości tworzyw klejących oraz na wiele zalet połączeń klejonych, przewiduje się wzrost ich udziału. W roku 2002
udział technologii klejenia w różnych gałęziach przemysłowych
oszacowano na poziomie 4% (rys. 1) [13]. Przewiduje się, że w
niedalekiej przyszłości mogą one stanowić 8 ÷ 10% połączeń
stosowanych w budowie maszyn wg [6]. Do klejenia konstrukcyjnego najwięcej zużywa się klejów na bazie żywicy epoksydowej (rys. 2) [13].
Dynamiczny rozwój technologii przy równoczesnym postępie w dziedzinie inżynierii materiałowej spowodował znaczny
wzrost parametrów wytrzymałościowych i odporności na podwyższone temperatury spoin klejonych. Taki stan rzeczy jest
wynikiem zwiększenia asortymentu dostępnych na rynku materiałów klejących. Obecnie oferowane kleje konstrukcyjne mają
często wytrzymałość na ścinanie większą od 40 [MPa], np. kleje
epoksydowe utwardzane przez dodatkowe nagrzewanie indukcyjne. Produkowane są również preparaty klejowe pracujące w
temperaturach powyżej 400°C, a nawet uszczelniacze i kleje
wytrzymujące zakres do 1200°C. Przykładem wysokiej odporności termicznej klejów jest, między innymi zastosowanie ich do
Dr inż. Paweł Majda – Politechnika Szczecińska.
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Rys. 1. Udział połączeń klejonych w relacji do innych technologii łączenia w 2002 roku [13]

Rys. 2. Udział rodzajów klejów konstrukcyjnych stosowanych w technologii klejenia w 2002 roku [13]

łączenia ponad 30 tysięcy płytek kompozytowych z poszyciem
promu kosmicznego Columbia. Takie połączenia wykazały odporność na temperatury sięgające do 1500OC. W latach sześćdziesiątych poprzedniego stulecia, cechy użytkowe klejów przemysłowych osiągnęły na tyle dużą wytrzymałość, że próbowano
łączyć tą technologią elementy maszyn i narzędzia skrawające.
Łączenie za pomocą klejenia płytek z węglików spiekanych z
metalowymi chwytami w narzędziach skrawających uważane
jest obecnie za technologię przyszłości, a prace w tym zakresie
nadal są aktualne i doskonalone. Autorzy pracy [1] przeprowadzili porównawcze badania połączeń śrubowych i klejonych
tych samych elementów konstrukcyjnych. Dobrano długości
łączenia, oraz układ śrub i ich średnice tak, aby połączenia te
miały taką samą nośność. Okazało się, że mniejszą długością
charakteryzowało się połączenie klejone. Rezultaty tych badań
dowiodły efektywności tej techniki oraz wykazały, że połączenia
klejone są mniejsze gabarytowo i lżejsze. Wynika to z relacji
ciężaru kleju do ciężaru śrub oraz zajmowanej przestrzeni przez
film kleju i śruby.
Jednak klejenie nie jest uniwersalnym sposobem łączenia
części, lecz obecnie stanowi cenne uzupełnienie innych metod
łączenia. Jedną z największych zalet klejenia jest możliwość łączenia różnych materiałów np. metale z tworzywem sztucznym,
drewnem, ceramiką i innymi materiałami, których połączenie
jest trudne lub niemożliwe do osiągnięcia innymi technikami.
Bardzo często łączenie różnych materiałów techniką uważaną
dotychczas za tradycyjną jest niewskazane np. ze względu na
zjawiska korozji elektrochemicznej lub niemożliwe np. spawanie tworzyw niemetalicznych z metalami. Warstwa kleju izoluje
łączone materiały, eliminując problem korozji elektrochemicznej
[1]. Ciągła spoina kleju, zabezpiecza miejsca łączone oraz je
uszczelnia. Coraz więcej elementów poszycia zewnętrznego samochodów jest wykonane z tworzywa sztucznego, dla których
dobrze sprawdzoną technologią mocowania ich do nadwozia jest
klejenie. Klej jako tworzywo charakteryzuje się większymi zdolnościami tłumiącymi w porównaniu z metalem. Stąd też zastosowany w budowie samochodów wydatnie wpływa na zmniejszenie drgań nadwozia, a zwłaszcza wyciszenie pojazdu. Klejenie w
przemyśle motoryzacyjnym stało się podstawową technologią,
bez której niemożliwą wydaje się budowa współczesnych samochodów. Połączenie poszycia zewnętrznego ze wzmocnieniem
wewnętrznym: drzwi, pokrywy silnika i bagażnika, wklejanie
szyb (przednich, tylnych, bocznych), przyklejanie elementów
poszycia zewnętrznego i poszycia dachu do nadwozia, klejenie
okładzin hamulcowych to klasyczne już przykłady zastosowania
klejenia konstrukcyjnego. Firma Jaguar w VII generacji JAGUAR
XJ (2002) zastosowała przy budowie aluminiowego nadwozia
3204 - nity zrywalne, 180 - nitotrzpienie, 78 zagięć punktowych,
66 - zgrzein punktowych, 2 m spoiny spawanej MIG, oraz 104 m
konstrukcyjnych spoin klejonych [19].
Wymienione dane obrazują, jak duży udział i miejsce w
budowie współczesnego samochodu osobowego ma technologia klejenia. Oprócz wymienionych zalet połączenia klejone
mają również wady, takie jak: podatność wybranych klejów na
pełzanie (obserwowane już w temperaturze otoczenia i przy
obciążeniach nieprzekraczających 50% wytrzymałości doraźnej złącza), zmniejszona trwałość ogniowa w porównaniu z
typowymi metodami łączenia elementów konstrukcyjnych (połączenia spawane, śrubowe itp.), skomplikowana technologia
przygotowania powierzchni sklejanych (w celu osiągnięcia optymalnej wytrzymałości), duża wrażliwość klejów utwardzanych
w temperaturze otoczenia na pracę połączenia w podwyższonych temperaturach itp.
Natura i stopień skomplikowania wymienionych zjawisk
(generujących zarówno zalety, jak i wady połączeń klejonych)
powoduje, że najczęściej stosowaną metodą ich poznania są
badania doświadczalne. Takie podejście jest możliwe i opła-

calne w przypadku produkcji masowej, w której wysokie koszty
badań empirycznych rozkładają się na bardzo wiele wyprodukowanych egzemplarzy wyrobu. Tłumaczy to szybki rozwój
tej techniki w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, lotniczym itp.
Można zauważyć również pewne nowe podejście producentów
klejów, którzy w swoich ofertach handlowych zamieszczają obszerne opracowania wyników badań klejów, a nawet numery
norm i procedury, według których badania te były wykonywane.
Mimo to, ci sami producenci zalecają przeprowadzenie własnych badań ukierunkowanych na konkretne potrzeby wynikające z warunków eksploatacji połączeń klejonych. Jak trudnym
i złożonym zagadnieniem jest analiza elementarnych połączeń
klejonych i ich teoretyczny opis niechaj świadczą przytoczone
poniżej problemy wybrane.

Adhezja a właściwości mechaniczne
połączeń klejonych
Podstawowym fizycznym zjawiskiem, które towarzyszy procesom klejenia jest adhezja (łac. adhaesio), czyli powierzchniowe wiązanie (sczepianie się) ze sobą warstw wierzchnich
różnych ciał, pod wpływem sił przyciągania między nimi [20].
Zestawienie różnych teorii, syntezę dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie oraz uogólnioną koncepcję teorii adhezji
przedstawił w swojej monografii M. Żenkiewicz [20]. W podsumowaniu stwierdził, że: „… Dotychczasowe próby opracowania jednolitej teorii adhezji nie dały zadowalających rezultatów.
W ostatnim czasie nastąpił pewien postęp w tej dziedzinie,
a kierunki poszukiwań prowadzą do większej unifikacji istniejących teorii. Wspólnym elementem tych teorii jest fakt, że warunkiem decydującym o dużej wytrzymałości połączeń klejonych jest bezpośrednie zbliżanie się cząsteczek kleju i materiału
klejonego. Efektem tego zbliżenia jest pojawienie się oddziaływań międzycząsteczkowych decydujących o wytrzymałość tych
złącz”.
Jednym z podstawowych czynników technologicznych, jaki
poprzedza proces klejenia jest właściwe przygotowanie powierzchni. Etap ten jest niezbędnym warunkiem uzyskania dobrego jakościowo połączenia klejonego w sensie optymalnego
wykorzystania właściwości adhezyjnych kleju do komponentu
klejonego. Klejone powierzchnie powinny być czyste i odtłuszczone, pozbawione przeszkód, które uniemożliwiają bezpośrednie zbliżenie cząsteczek kleju i materiałów klejonych. J. Kuczmaszewski i J. Domińczuk w artykule [9] wykazali statystycznie
istotny brak korelacji pomiędzy termodynamiczną miarą właściwości adhezyjnych (wyznaczona na podstawie pomiarów kąta
zwilżenia: praca adhezji [20]) powierzchni stali węglowych,
a wytrzymałością połączeń klejonych wykonanych z tej stali.

Rys. 3. Porównanie wytrzymałości połączeń klejowych stali St-3 klejonej klejem epoksydowym Rapid z wartością pracy adhezji [9]
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Rys. 4. Porównanie wytrzymałości połączeń klejowych stali 1H18N9TA
klejonej klejem epoksydowym Rapid z wartością pracy adhezji [9]

Z rysunku 3 wynika, że pomimo zwiększenia pracy adhezji
po płukaniu wodą i piaskowaniu powierzchni stali St-3 w stosunku do powierzchni tylko piaskowanej przed klejeniem, nie ma
gwarancji uzyskania lepszego jakościowo połączenia klejonego
– wytrzymałość maleje. Wiąże się to z aktywacją procesów korozji, które zwiększają pracę adhezji powierzchni stali, ale są słabo
związane z materiałem rodzimym. Efektu takiego nie obserwuje
się jednak dla stali stopowej, które są odporniejsze na proces
utleniania (rys. 4). Natomiast tlenki stopów aluminium są mocno
związanie z podłożem i dla nich jest zalecane stosowanie anodowania tj. powierzchniowej obróbki elektrochemicznej wytwarzającej warstwę tlenków o pożądanych właściwościach [6].
Z powyższego wynika jak trudno jest przenieść przesłanki
dotyczące rozważań nad zjawiskiem adhezji na prognozowanie
wytrzymałości doraźnej połączeń klejonych metali oraz, że nie
zawsze miary oceny właściwości adhezyjnych można wykorzystać bezpośrednio w praktyce dla różnych materiałów. Charakterystyczny jest także brak podobnych opracowań naukowych
dotyczących badań zjawiska adhezji i jego wpływu na inne
właściwości mechaniczne aniżeli wytrzymałość doraźna złącza
klejonego komponentów stalowych [6].

Wspomaganie obliczeń projektowych
konstrukcji z połączeniami klejonymi
Współczesna metodyka i praktyka projektowania (w tym
m.in. projektowanie współbieżne) wykorzystują w bardzo dużym stopniu komputerowe techniki wspomagania projektowania. Podstawą tych technik jest stosowanie na szeroką skalę
modeli obliczeniowych umożliwiających analizy wytrzymałości, sztywności, analizy dynamiki konstrukcji, jej stateczności,
zachowań kinematycznych, analizy zjawisk termicznych, reologicznych i inne. Niezbędnym staje się opracowanie modeli
obliczeniowych uwzględniających połączenia klejone, które
powinny umożliwiać predykcję wyżej wymienionych własności. Aby proces projektowania realizować w sposób racjonalny
z pełną świadomością wzajemnych oddziaływań poszczególnych elementów konstrukcji, w tym elementów klejonych, niezbędne jest podejmowanie prac badawczych nad stworzeniem
przydatnych w praktyce inżynierskiej podstaw metodycznych
i narzędzi obliczeniowych wspomagających proces projektowania połączeń klejonych. Prace z tego zakresu są nadal doskonalone, o czym świadczy duża liczba opracowań naukowych
krajowych i zagranicznych.
W poradnikach oraz literaturze dotyczącej konstytuowania połączeń klejonych, obok czynników technologicznych oraz
materiałowych wpływających na właściwości mechaniczne połączenia, często powtarzają się następujące podstawowe za-
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Rys. 5. Korzystne (a, b) i niekorzystne (c, d) obciążenia mechaniczne
połączeń klejonych

sady projektowania złączy klejonych [6]. Złącze powinno być
tak zaprojektowane, aby obciążenia oddzierające i powodujące
rozszczepienie redukować do minimum, gdyż połączenia klejone wykazują najkorzystniejsze właściwości wytrzymałościowe
w przypadku przenoszenia obciążeń ścinających i rozciągających (rys. 5).
Mając na uwadze powyższe (po doborze kleju i określeniu zaleceń technologicznych odnośnie wykonania złącza) dostrzega się istotną rolę konstruktora w kształtowaniu właściwości użytkowych nowej konstrukcji zawierającej złącza klejone.
Przykładowo stosując klejenie, zamiast zgrzewania punktowego
możliwym jest uzyskanie istotnej zmiany sztywności [2] lub zamiast spawania zmiany w szerokim zakresie częstotliwości własnych układu [7]. Dysponując odpowiednimi narzędziami wspomagającymi etap projektowania konstruktor może określić oraz
wpłynąć na istotne, z punktu widzenia użytkowego wymienione
właściwości. Próby formułowania przesłanek metodycznych do
zwiększenia efektywności obliczeń układów zawierających omawiane złącza, z wykorzystaniem przybliżonych metod analizy
konstrukcji możemy prześledzić w opracowaniach [3, 4, 5, 16].
Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom obserwowany
jest w tej dziedzinie rozwój renomowanych systemów obliczeniowych, w których znajdują się funkcje dedykowane, między
innymi do obliczeń spoin podatnych. Przykładem mogą być:
– Moduł Connectors w programie COSMOSWorks firmy
Structural Research & Analysis Corporation. Sposób modelowania
podatnego połączenia w tym programie jest tajemnicą firmową.
Danymi wejściowymi dla połączenia są współczynniki sztywności
w kierunku normalnym i stycznym do łączonych powierzchni.
– Funkcja Area Connector w systemie I-Deas v. 10 firmy Unigraphics Solutions Inc. Złącze podatne w tym systemie modelowane jest układem elementów objętościowych łączonych z komponentami klejonymi układem sztywnych elementów belkowych.
Z punktu widzenia modelowania i obliczeń wytrzymałościowych połączenia klejone, nawet te najprostsze na pojedynczą
zakładkę (rys.6), są obiektami bardzo złożonymi i trudnymi.
Składają się na to bardzo złożone właściwości fizykomechaniczne klejów, zależne od wielu czynników (aktualnego stanu
naprężenia i jego historii, wartości, i prędkości odkształcenia,
temperatury itp.), a także struktura geometryczna połączenia,
składająca się z elementów łączonych, i znajdującej się między
nimi bardzo cienkiej warstwy kleju.
W dotychczasowej praktyce korzysta się zwykle z bardzo
uproszczonych wzorów empirycznych, które coraz częściej są
niewystarczające do rozwiązywania współczesnych problemów
inżynierskich i nie odpowiadają współczesnym możliwościom
obliczeniowym. Analityczne metody wyznaczania charakterystyk
zachowań statycznych oraz rozkładu naprężeń w spoinach połą-

Rys. 6. Zakładkowe połączenie klejone obciążone siłami rozciągającymi

czeń klejonych obarczone są błędami wynikającymi z takich założeń upraszczających jak: przyjęcie stałej wartości naprężenia
wzdłuż grubości spoiny, występowanie w spoinie tylko jednej
składowej naprężenia, pomijanie stanu odkształcenia elementów klejonych poza spoiną oraz traktowanie kleju i elementów
klejonych jako ciała doskonale sprężystego (model Hooke’a).
Metody oparte na równaniach klasycznej teorii sprężystości, pomimo niekwestionowanej ścisłości rozważań oraz praktycznej
przydatności do oceny wpływu wybranych parametrów modelu
połączenia na wybrane charakterystyki mechaniczne, ograniczyły się do analizy geometrycznie prostych układów. Postęp
w technologii klejenia i klejów sprawia, że istnieje potrzeba ekstrapolacji wyników badań laboratoryjnych elementarnych połączeń do potrzeb projektowania rzeczywistych konstrukcji zawierających złącza klejone, które często charakteryzują się nieregularnymi i skomplikowanymi kształtami. Wyzwaniu takiemu z
powodu przyjmowanych założeń upraszczających metody, omawiane powyżej nie są w stanie sprostać. Dlatego zarówno w
analizie elementarnych połączeń jak i analizie układów zawierających połączenia klejone [2] szerokie zastosowanie ma jedna z
przybliżonych metod rozwiązywania zagadnień mechaniki ciała
stałego odkształcalnego – metoda elementów skończonych
(MES). Metoda ta pomimo swoich wad, do których należy zaliczyć brak możliwości uzyskania ścisłych rozwiązań oraz ogólnych zależności w postaci sformalizowanych zapisów matematycznych, pozwala obliczać pola przemieszczeń oraz stany
naprężeń dla geometrycznie dowolnych układów. G. R. Wooley
i D. R. Carver jako pierwsi zastosowali MES do obliczenia rozkładu naprężeń przy założeniu płaskiego stanu naprężenia,
w spoinie klejowej połączenia zakładkowego [15]. Po tej pierwszej pracy szybko wzrosła liczba publikacji, w których MES używano do analizy właściwości mechanicznych zakładkowego połączeń klejonych. Jednakże gęste siatki elementów skończonych,
jakich wymagała dyskretyzacja spoiny w miejscu koncentracji
naprężeń na końcach zakładki spowodowała, że podjęto próby
poszukiwania innych metod modelowania. S. Yadagiri oraz C.
Papi Reddy jako pierwsi zastosowali jedną warstwę sześciowęzłowych elementów tarczowych wzdłuż grubości spoiny klejowej
[17] (w analizie uwzględniono właściwości reologiczne kleju).
W. C. Carpenter i R. Barsoum w pracy [3] zaprezentowali oryginalną, uproszczoną metodę analizy zakładkowego połączenia
z wykorzystaniem MES. W analizie dwuwymiarowej elementy
klejone dyskretyzowali elementami belkowymi o stałym przekroju. Warstwa kleju dyskretyzowana była elementami tarczowymi z węzłami odsuniętymi od węzłów należących do elementów belkowych. Uzyskali w ten sposób znaczną redukcję stopni
swobody modelu, ponieważ w metodzie tej elementy jednowymiarowe (belkowe) zastąpiły dwuwymiarowe elementy dyskretyzujące płaskowniki. Porównując rozkłady naprężenia w środku
symetrii spoiny klejowej z analitycznymi rozwiązaniami wg
M. Golanda i E. Reissnera, W. C. Carpenter [4] sprawdzał opracowaną metodę modelując spoinę tylko jedną warstwą czworobocznych elementów tarczowych oraz modelując elementami

belkowymi – komponenty klejone. Dopuszczalne wartości odchyłek, które były wynikiem tego porównania dowiodły, że zaprezentowany sposób modelowania zakładkowego połączenia
jest efektywny. Wu Gaofeng i A. D. Crocombe [5] z powodzeniem zastosowali koncepcje W. C. Carpentera i R. Barsouma
w analizie dwuzakładowego oraz teowego połączenia porównując wyniki obliczeniowych naprężeń z wynikami dla dwuwymiarowego modelu MES gdzie płaskowniki i spoinę klejową modelowano elementami tarczowymi. Różnice w wynikach obliczeń nie
przekraczały 6%. Zastępując elementy belkowe powłokowymi,
a tarczowe modelujące klej elementami objętościowymi M. W.
Taylor zastosował ideę uproszczonego modelu W. C. Carpentera
i R. Barsouma w analizie zakładkowego połączenia w zagadnieniach trójwymiarowych [14]. Zastosowanie wielowarstwowych
elementów skończonych powłokowych do modelowania połączeń klejonych na zakładkę obciążonych siłą rozciągającą badali
F. Mortensen, O. T. Thomsen [12]. Wykorzystując elementy kontaktowe dostępne w bibliotekach systemów obliczeniowych MES
ABAQUS oraz LS-DYNA X. S. Xiao, P. H. Foss i J. A. Schroeder
w pracy [16] poszukiwali rozwiązań w zakresie obliczania sztywności połączenia na podwójną zakładkę, deklarując jednocześnie, że wypracowana przez nich metoda może znaleźć zastosowanie w analizach konstrukcji zawierających połączenia klejone.
Analizując zakładkowe połaczenie klejone (rys. 6) MES zarówno
wg uproszczonej metody jak i z zastosowaniem typowych elementów skończonych wyniki obliczeń wykazują istnienie obszarów w typowej spoinie klejowej połączenia zakładkowego, dla
których osiągnięcie zbieżności rozwiązania dla wartości obliczeniowych naprężeń wraz z zagęszczaniem siatek podziału na elementy skończone jest utrudnione [8]. Przez typowe zakładkowe
połączenie klejowe rozumiane jest wyidealizowane połączenie
najczęściej rozpatrywane w literaturze, z prostokątnym zakończeniem spoiny na końcu zakładki. Kształt zakładkowego połączenia klejonego oraz bardzo duża różnica pomiędzy modułami
sprężystości kleju oraz materiałów klejonych powoduje, że jego
rozciąganiu towarzyszy bardzo intensywna koncentracja naprężeń na granicy klej – element klejony w miejscu skokowej zmiany
geometrii na końcu zakładki. Jak wykazano w wielu pracach [8]
w obszarach koncentracji naprężeń na końcach zakładki obserwuje się duże gradienty naprężeń, a numeryczne obliczenia wykazują istnienie w tych miejscach tzw. punków osobliwych.
Z publikacji poświęconych doskonaleniu metod oceny stanu naprężenia oraz zwiększania dokładności obliczeń w tych newralgicznych obszarach można wymienić [8]. Na rysunku 7 przedstawiono wizualizację rozkładu naprężeń w spoinie klejowej na
końcu zakładki. Obliczenia dla trzech wariantów geometrycznych zakończenia spoiny, przeprowadzono MES przy założeniu,
że klej jest ośrodkiem liniowo-sprężystym. Przypadek analizy takiego połączenia z prostokątnym oraz z sfazowanym zakończeniem spoiny wykazuje istnienie punktu osobliwego w ostrym
narożu, gdzie obserwowany jest brak zbieżności rozwiązania dla
obliczeniowych wartości naprężeń – rys. 7a oraz rys. 7b. Zbieżność rozwiązania dla składowych naprężeń (pomijając obszar
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Rys. 7. Rozkład naprężeń stycznych oraz normalnych odrywających w kleju na końcu zakładki dla trzech
wariantów geometrycznych wypływki klejowej

wypływki klejowej) oraz jego niezależność od gęstości podziału
na elementy skończone można uzyskać stosując do dyskretyzacji
spoiny minimum 16 warstw elementów skończonych wzdłuż jej
grubości oraz stosując zaokrąglenie na końcu zakładki promieniem równym ½ grubości spoiny (rys. 7c) [10, 11]. Z wizualizacji
rozkładów naprężenia prezentowanych na rysunku 7 dla różnych
wariantów geometrycznych wypływki kleju na końcu zakładki
można wnioskować, że w sposób znaczący kształt wypływki determinuje miejsce występowania maksymalnych naprężeń
w spoinie klejowej. Zastosowanie trójkątnej wypływki spowodowało przeniesienie punktu występowania maksymalnych naprężeń z końca zakładki w obszarze adhezyjnym górnego płaskownika, w obszar adhezyjny dolnego płaskownika w stosunku do
modelu bez wypływki. Natomiast dla modelu z zaokrągleniem
wypływki obserwowane jest przeniesienie punktu występowania

maksymalnych naprężeń na końcu zakładki w głąb spoiny. Fakt
ten może mieć znaczenie dla zagadnień związanych z określaniem wytrzymałości doraźnej połączenia klejonego. Z technologicznego punktu widzenia łącząc komponenty złącza powstaje
wypływka klejowa na końcach zakładki. Dzieje się tak pod wpływem siły docisku łączonych elementów. Badania wpływu kształtu
wypływki na nośność zakładkowego połączenia klejowego elementów stalowych opublikowano w pracy [18]. Wykazały one, że
modyfikowanie kształtu wypływki nie ma wpływu na sztywność
połączenia, natomiast różnice w szacowanej nośności mogą być
nawet większe od 30%. Analityczne obliczenia MES wpływu tego
zjawiska na rozkład naprężeń w spoinie możemy prześledzić w
pracach autorów [8]. W konkluzji zaleca się nie usuwanie wypływki w procesie klejenia, jeżeli nie jest to konieczne z innych
funkcjonalnych powodów.

Podsumowanie
Pomimo tego, że badaniom połączeń klejonych poświęcono wiele wysiłku i nagromadzono bardzo dużo
szczegółowej wiedzy praktycznej na ten temat, nie udało
się dotąd opracować jednolitej ogólnej teorii tych połączeń. Brak jest odpowiednich modeli fizycznych, objaśniających należycie złożone zjawiska występujące w cienkiej
warstwie utwardzonego kleju oraz odpowiednich formuł
matematycznych, przydatnych do rozwiązywania współczesnych złożonych problemów, występujących w budowie i eksploatacji maszyn. Trudności w ocenie właściwości
mechanicznych połączeń klejonych na etapie projektowania wynikają, między innymi z braku powszechnie przyjętych związków pomiędzy cechami fizycznymi klejów jak
i komponentów klejonych a podstawowym zjawiskiem fizycznym, jakie towarzyszy procesom klejenia tj. adhezji.
Wydaje się, że wspomaganie obliczeń projektowych
połączeń klejonych w oparciu o MES jest szczególnie
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perspektywiczne. Świadczy o tym duża liczba publikacji
z tego zakresu. Jednak proponowane przez różnych autorów techniki modelowania nie dostarczają jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób poprawnie dyskretyzować
spoinę klejową w przypadku jej analizy MES. Analiza zakładkowego połączenia klejonego MES wykazuje istnienie punktów osobliwych w spoinie klejowej połączenia
zakładkowego obciążonego siłą rozciągającą. Dlatego
mało rozwojowym wydaje się szacowanie wytrzymałości takich połączeń na podstawie klasycznych hipotez
wytrzymałościowych, gdyż wymaga to przyjmowania
dodatkowych założeń celem osiągnięcia zbieżności rozwiązań dla składowych naprężenia w spoinie. Powinny
to być raczej kryteria formułowane w oparciu o teorię
mechaniki pękania, gdzie możliwym jest uzyskiwanie
wskaźników wytrzymałościowych w osobliwych polach
naprężeń.
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