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Komfort

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100
to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające
niespotykany dotąd komfort użytkowania.

i niezawodna ochrona

3M™ Speedglas™ 9100 posiada nowy, opatentowany system
nagłowia, który idealnie dostosowuje się do kształtu głowy,
jednocześnie ograniczając ucisk na najbardziej wrażliwe
i czułe miejsca.
Zwiększone o 30% pole widzenia automatycznego ﬁltra
spawalniczego Speedglas 9100XX w porównaniu do modelu
Speedglas 9002X oraz jego unikalne funkcje, zapewniają
doskonałą ochronę i wygodę podczas spawania.
Speedglas™ 9100 to nowa jakość spawania.

Przyłbica spawalnicza 3M™
Speedglas™ 9100XX zdobyła podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich 2008
Złoty Medal – najbardziej prestiżową nagrodę
przyznawaną podczas imprez
targowych w Polsce.
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Sekcja Spawalnicza SIMP
„zespawana”
z Przeglądem Spawalnictwa
W 2008 r. nasze czasopismo Przegląd Spawalnictwa obchodzi niezwykle dostojny Jubileusz 80-lecia swojego istnienia.
Ten doniosły fakt skłania do refleksji nad osiągnięciami czasopisma, które przez tak długi czas towarzyszy bardzo bogatej
i znaczącej historii polskiego spawalnictwa.
Sekcja Spawalnicza SIMP, nieco młodsza (74 lata) ,,siostra” Przeglądu, od zawsze towarzyszy czasopismu i można
chyba powiedzieć, że są to przyjaciele na dobre i złe, choć malkontenci mogliby zapewne znaleźć w przeszłości akcenty tej
szorstkiej przyjaźni. Ja osobiście, i to nie tylko z okazji Jubileuszu, nie pamiętam i nie chcę pamiętać o takich momentach.
Znaczącym faktem w minionym czasie były wspólne działania Redakcji i Sekcji zorganizowania obchodów setnej rocznicy opatentowania elektrycznego spawania łukowego przez naszego rodaka inżyniera Stanisława Olszewskiego (uroczystości
miały miejsce w Warszawie w listopadzie 1985 r.), a ich efektem, po kilkuletnich staraniach było ustanowienie, wybicie i przyznawanie bardzo prestiżowego i niezwykle cenionego w środowisku Spawalników Medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego.
Medal ten, będący pierwszą (a może jedyną?) odznaką sekcyjną w historii SIMP, jest przyznawany osobom fizycznym lub
instytucjom za najwybitniejsze osiągnięcia w spawalnictwie.
To ogromny przywilej, że dzięki inicjatywie Przeglądu Spawalnictwa i Sekcji Spawalniczej, Zarząd Sekcji od 1987 r. może
honorować tym odznaczeniem osoby i firmy zasłużone w rozwoju branży. Do chwili obecnej nadano 175 Medali. W numerze
1/2002 Przeglądu Spawalnictwa przedstawiono listę odznaczonych do 2001 r., a przez ostatnie 8 lat liczba odznaczonych
wzrosłą do 49. Kilka kolejnych wniosków jest obecnie w opiniowaniu. Mamy wszyscy w pamięci obchody sprzed dziesięciu
laty 70-lecia Przeglądu Spawalnictwa. Co się zmieniło przez ten okres? Przede wszystkim, po decyzji części Spawalników,
nastąpiła dezintegracja środowiska – powstało Polskie Towarzystwo Spawalnicze. Istnienie dwóch organizacji jest oczywiście
w wolnym kraju dozwolone, ale przynosi więcej szkody niż korzyści. Istnieje wprawdzie współdziałanie obu organizacji w ramach istniejącego od 2002 r. Porozumienia Spawalników Polskich, powstałego w dużej mierze dzięki prezesowi PTS dr. inż.
Edwardowi Dobajowi, ale i ta współpraca jest w ostatnim okresie rozluźniona – PSP jest obecnie ciałem martwym, atrapą.
Rozłam środowiska spawalniczego jest więc faktem, a perspektywa połączenia obu organizacji w jedną silną – a jest
to moje marzenie – na obecnym etapie jest raczej mrzonką. Nie przeszkadza to jednak przyjmowania i przyznawania przez
Zarząd Sekcji wniosków o uhonorowanie wspomnianym medalem St. Olszewskiego członków PTS, mimo, że na rewersie
widnieje napis SIMP, który był ponoć jednym z głównych powodów powstania nowej organizacji. Członkowie Sekcji Spawalniczej w większości pragnęliby, aby w Polsce z punktu widzenia skuteczności działania, istniało jedno silne Stowarzyszenie
Spawalników, czemu dano wyraz w tak krytykowanym Raporcie o stanie spawalnictwa w Polsce (PS nr 7 i 8/2008). Odnośnie
Raportu, którego autorzy pod przewodnictwem prof. Jacka Senkary, mimo oczywstych ograniczeń, a także na pewno, jak
w każdym tego typu opracowaniu niedociągnięć i uogólnień, włożyli sporo wysiłku, aby dokonać próby oceny stanu i perspektyw rozwoju Spawalnictwa w Polsce, uważam, że Raport spełnił zakładane cele. Został on skrytykowany, nawet przez
niektórych na etapie przygotowania – kiedy treść nie była znana (dr E. Dobaj). Z większością uwag krytycznych, wyrażonych
po opublikowaniu Raportu w Przeglądzie Spawalnictwa przez prof. Jana Pilarczyka, doc. Henryka Zatykę i dr. Gracjana
Wiśniewskiego pozwolę się nie zgodzić. Oczywiście każdy ma prawo do krytykowania i własnej oceny i zawsze Autorzy jakiegokolwiek opracowania będą, mimo jak najlepszych intencji, zbierali cięgi.
Sekcja Spawalnicza SIMP stara się pracować, w miarę skromnych możliwości, jak najlepiej, czego wyrazem było przyznanie jej w ubiegłym roku Dyplomu Najwyższego Uznania, za najaktywniejszą działalność merytoryczno-organizacyjną spośród jednostek specjalistycznych SIMP. Nie wpadamy jednak w samozachwyt i zdajemy sobie sprawę z wielu niedociągnięć
oraz jesteśmy świadomi jakie są możliwości poprawy swej działalności.
Te skromne uwagi, nie są oczywiście formą laurki dla Szanownego Jubilata, więc choć na koniec pozwolę sobie bez
kurtuazji, bardzo szczerze w imieniu Spawalników zrzeszonych w Sekcji Spawalniczej SIMP, pogratulować przyjacielowi Przeglądowi Spawalnictwa dotychczasowych sukcesów i życzyć całej Redakcji na czele z Jej Redaktorem Naczelnym
prof. Jerzym Nowackim dalszej wytrwałości i oryginalnych pomysłów wydawniczych, propagujących technikę spawalniczą,
a także jeszcze lepszej współpracy z Sekcją Spawalniczą. Przegląd Spawalnictwa będzie zawsze naszym czasopismem.
Prezes ZG Sekcji Spawalniczej
dr inż. Jan Plewniak
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80 lat
Czasopisma Przegląd Spawalnictwa
1928–2008
Przegląd Spawalnictwa przekroczył sędziwy wiek 80 lat. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w styczniu
1928 r. pod nazwą „Spawanie i Cięcie Metali” jako miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju
Spawania i Cięcia Metali w Polsce, a później przez Związek Polskiego Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego.
Okres II wojny światowej przerwał działalność czasopisma aż do roku 1949, kiedy to w styczniu ukazało się
ono ponownie pod nazwą „Przegląd Spawalnictwa”. Pierwszym redaktorem czasopisma był Pan Profesor Zygmunt
Dobrowolski kierując nim przez 12 lat przed wojną (1928–1939) i przez 4 lata po wznowieniu wydawania miesięcznika po wojnie (1949–1952). Zadecydowało to o ciągłości merytorycznej czasopisma.
Czasopismo służyło i służy informacją o nowych konstrukcjach spawanych, urządzeniach, materiałach, metodach badań oraz technologiach spajania i w dużym stopniu odnosi się do problemów praktycznych.
W czasie swej osiemdziesięcioletniej działalności czasopismo skupiło wokół siebie ogromną grupę wspaniałych ludzi, wybitnych znawców inżynierii spawania, autorów, redaktorów, recenzentów, korektorów, grafików
i pracowników redakcyjnych wymienionych w historii czasopisma przedstawionej na dalszych stronach tego jubileuszowego numeru.
Przegląd Spawalnictwa, jako jedno z najstarszych czasopism naukowo-technicznych w Polsce stało się wielkim atutem środowiska spawalników świadczącym o jego znaczeniu i prestiżu. Miesięcznik pełni nieocenioną rolę
nie tylko w procesie odnowienia i aktualizacji wiedzy specjalistycznej, ale także dokumentuje i propaguje rozwój
i historię spawalnictwa oraz tworzy bazę informacji o ludziach, organizacjach i instytucjach.
Mimo wielu trudności jakie prasa naukowo-techniczna w Polsce przeżywała w ostatnich latach, Przegląd
Spawalnictwa, dzięki działaniom kolejnych zespołów redakcyjnych i wsparciu środowiska spawalników przetrwał
i systematycznie się rozwija, a sędziwy wiek 80 lat nie zmienił młodzieńczego charakteru czasopisma. Dzisiaj
mięsięcznik, po ostatnio przeprowadzonych zmianach charakteryzuje się wszyskimi cechami nowoczesnego czasopisma naukowo-technicznego.
Do redakcji jubileuszowego numeru 10/2008 Przeglądu Spawalnictwa zostali zaproszeni wybitni polscy spawalnicy. Zamieszczone w czasopiśmie artykuły, napisane specjalnie z okazji jubileuszu 80-lecia czasopisma, nawiązują do historii spawalnictwa w Polsce oraz jego współczesnych osiągnięć.
Jubilatowi życzę następnych i następnych jubileuszy 80-lecia i dziękuję Czytelnikom, Członkom Rady
Programowej, Członkom Kolegium Redakcyjnego, Autorom, Współpracownikom, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Instytucjom zamieszczającym w czasopiśmie ogłoszenia i artykuły promocyjne oraz Zespołowi Redakcyjnemu Przeglądu Spawalnictwa, a także wszystkim wspierającym rozwój czasopisma za współpracę i troskę
o jego przyszłość.

Redaktor Naczelny
Jerzy Nowacki
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80 lat Przeglądu Spawalnictwa
Długa i bogata historia czasopisma rozpoczęła się w styczniu 1928 r., kiedy to
ukazał się pierwszy numer miesięcznika
„Spawanie i Cięcie Metali”, jako Organ
Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawania
i Cięcia Metali w Polsce. Początkowo,
Stowarzyszenie to było również wydawcą
czasopisma. Później, wydawaniem zajął
się Związek Polskiego Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego.
„Spawanie i Cięcie Metali” ukazywało się
w nakładzie 5000 egzemplarzy bez przerwy przez 12 lat, aż do wybuchu II wojny
światowej. Krótko, bo od 1938 r. czasopismu towarzyszył wydawany równolegle
dwumiesięcznik „Spawacz”, w nakładzie
12 000 egzemplarzy, przeznaczony głównie dla pracowników zajmujących się
produkcją spawalniczą i naprawami spawalniczymi. Ich redaktorem był inż. Zygmunt Dobrowolski, a wspołpracownikami:
prof. Stefan Bryła z Politechniki Lwowskiej,
dr Alfred Sznerr prezes Zwiazku Polskiego Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego, inż. Piotr Tułacz prezes oddziału tego
Związku w Katowicach.
Impulsem do utworzenia polskiego czasopisma spawalniczego był bardzo ożywiony rozwój spawalnictwa w Polsce
w okresie międzywojennym. Powstawały
wytwórnie konstrukcji spawanych, jedna
po drugiej, jak przysłowiowe grzyby po
deszczu, a ilości produkowanych wyrobów spawanych były imponujące. To co
działo się w polskim spawalnictwie wymagało rozpowszechniania, a szybko wzrastająca liczba osób zaangażowanych
w spawalnictwo potrzebowała specjalistycznej wiedzy i aktualnych informacji.
Niestety piękny rozwój spawalnictwa zahamowały brutalnie smutne wydarzenia
II wojny światowej, w czasie której najważniejsza była obrona kraju, a działalność
w spawalnictwie została mocno ograniczona. Wydawanie czasopisma spawalniczego zostało przerwane.
Po zakończeniu wojny, niestety nie bezpośrednio, a dopiero w styczniu 1948 r. nastąpiło wznowienie wydawania czasopisma. W owym czasie obowiązywała zasada
odcinania się od wszystkiego, co przedwojenne (wszystkiego, co pochodziło z okresu „sanacji”). W myśl tej zasady ówcześni
decydenci zmienili nazwę czasopisma na
„Przegląd Spawalnictwa”. Szczęśliwie,
ciągłość czasopismu zapewniła osoba redaktora naczelnego. Pierwszym powojennym (1949–1952) redaktorem naczelnym
został bowiem ponownie prof. Zygmunt
Dobrowolski, pełniący również funkcję
pierwszego redaktora naczelnego „Spawania i Cięcia Metali” przed wojną. Wydaw-
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cą „Przeglądu Spawalnictwa” był Instytut
Wydawniczy Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich w Warszawie, natomiast merytorycznie, „Przegląd Spawalnictwa” został oficjalnym
Organem utworzonego nieco wcześniej
(w marcu 1945 r.) Instytutu Spawalnictwa.
Pełna nazwa czasopisma drukowana na
okładkach: „Przegląd Spawalnictwa – Organ Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach”.

,,Spawanie i Cięcie Metali” nr 1/1928
Pierwsza okładka

„Przegląd Spawalnictwa” nr 1/1949
Pierwsza okładka

Początkowe lata powojenne były dalekie od stabilności i spokoju, jednakże były
wypełnione wielkim entuzjazmem działania po uzyskaniu wolności oraz dążeniem
do szybkiego odbudowania w Polsce niezmierzonych zniszczeń wojennych. Odbudowa wiązała się ściśle ze spawaniem,
wykorzystywanym przy wznoszeniu hal
fabrycznych, obiektów mieszkalnych, dróg
i mostów, rurociągów i wielu innych konstrukcji stalowych. Wiązała się również
z kształceniem i szkoleniem tragicznie
brakujących kadr dla spawalnictwa. Bra-

kujące podręczniki i specjalistyczną literaturę spawalniczą, zastępowały w jakiejś
mierze artykuły i informacje zamieszczane
w ,,Przeglądzie Spawalnictwa”.
Upływające lata kształtowały ,,Przegląd
Spawalnictwa”. Rozwój spawalnictwa
wpływał na rozwój czasopisma. Publikacje przedstawiały nowości w metodach,
technologiach, urządzeniach i materiałach
spawalniczych, i to zarówno z kraju, jak
i z zagranicy. Prezentowały wyniki prowadzonych badań. Czasopismo nabierało
charakteru naukowego. Nazwa: „Przegląd
Spawalnictwa – Organ Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach” zobowiązywała, więc
Instytut Spawalnictwa, a jego pierwsi dyrektorzy od samego początku zapewniali
,,Przeglądowi Spawalnictwa” daleko idącą
pomoc, nie tylko merytoryczną. Większość
artykułów była opracowywana w oparciu
o prace Instytutu przez pracowników naukowych Instytutu. Przedstawiciele Instytutu byli aktywni w zespole redakcyjnym
i Radzie Programowej. Jednak dyrektorzy kierujący Instytutem w 1972 r, z nieznanych dzisiaj powodów samowolnie
zrezygnowali z firmowania ,,Przeglądu
Spawalnictwa”. Poważne zagrożenie dla
,,Przeglądu Spawalnictwa” przyniosła druga połowa lat 70. Wtedy to życie techniczne i gospodarcze kraju było coraz bardziej
dominowane przez wydarzenia polityczne
i niepokoje społeczne. Zbliżał się początek
stanu wojennego. Podejmowane były decyzje o likwidowaniu czasopism. Między
innymi i nad ,,Przeglądem Spawalnictwa„
zawisło tragiczne widmo zawieszenia jego
działalności. Do uratowania czasopisma

przyczyniła się, miedzy innymi Rada Naukowa Instytutu Spawalnictwa pod przewodnictwem prof. Józefa Pilarczyka, która
zdecydowała się skierować do towarzysza
Kazimierza Rokoszewskiego, kierownika
ówczesnego organu decyzyjnego: Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu
Centralnego PZPR list uzasadniający potrzebę wydawania ,,Przeglądu Spawalnictwa”. Bardzo trudny dla czasopisma okazał się przełom lat 1980–1990 (była przerwa pół roku w wydawaniu casopisma).
Dopóki czasopismo funkcjonowało w systemie planowania centralnego, fundusze
na jego utrzymanie były gwarantowane.
Natomiast zmiany w kraju, urynkowienie
wielu dziedzin gospodarowania, przejście
na własny rozrachunek większości firm,
wszystko to spowodowało ograniczone, bardzo trudne zdobywanie funduszy.
Niestety brak stabilnego oparcia o silny
podmiot gospodarczy bardzo utrudniał to
zadanie.

Redaktorzy Naczelni Przeglądu Spawalnictwa
1928–2008

Zygmunt Dobrowolski
(1928–1939), (1949–1952)

Stefan Mirowski
(1953–1954)

Edward Juffy
(1955–1977)

Leszek Buczyński
(1978–1989)

Jan Pilarczyk
(1990–2006)

W 1989 r. od pracy odsunięty został redaktor naczelny, zaległości wydawnicze
sięgnęły 10 numerów, brakowało pieniędzy, nie było chętnych do prowadzenia
redakcji.
I wtedy z pomocą przyszedł znowu Instytut Spawalnictwa. Z końcem 1990 r. dyrektor Instytutu został nowym redaktorem
naczelnym. Codzienną troską nowego
zespołu redakcyjnego była ciągła, trudna
walka o pieniądze. Instytut Spawalnictwa
zapewniał artykuły i pomoc w funkcjonowaniu.
Uporczywa, konsekwentna praca doprowadziła do tego, że ,,Przegląd Spawalnictwa” znowu zaczął się systematycznie
ukazywać, zaległości wydawnicze zostały
nadrobione, a poziom merytoryczny i rozmaitość treści stopniowo poprawiały się.
Dzięki dostępowi do dobrych jakościowo
materiałów i nowoczesnych środków technicznych zyskała znacznie szata graficzna
czasopisma. Udało się wyraźnie zwiększyć przychody i dzięki temu doprowadzić
w 1993 r. do całkowitej samodzielności
gospodarczej. Osiągnięta została regularność wydawania na przyzwoitym poziomie odpowiadającym poziomowi innych
porównywalnych czasopism. Po kilku
latach tułaczki udało się zdobyć na stałe
i wyposażyć porządne pomieszczenie dla
redakcji oraz zdobyć środki, i doprowadzić do całkowitego skomputeryzowania
wszystkich prac redakcyjnych, wydawniczych oraz korespondencji. ,,Przegląd
Spawalnictwa” wszedł w nowy XXI wiek
w dobrej formie i z pozytywnymi nadziejami na dalszą przyszłość. Dzięki temu lata
2001–2005 upłynęły pod znakiem wydawania czasopisma bez strat finansowych
i z kompletem 12 numerów każdego roku.

Stefan Katarzynski
(1977)

Przewodniczący Rady Programowej
Prof. dr inż. Jan Augustyn

1963–1966

Prof. dr inż. Leszek Nekanda-Trepka

1967–1972

Doc. dr inż. Henryk Zatyka

1973–1992

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zając

1992–2005

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

2006–nadal

Zastępcy Redaktora Naczelnego
Mgr inż. Maciej Fiszer

1973–1977

Mgr inż. Irena Wiśniewska

1979–2008

Sekretarze Redakcji

Jerzy Nowacki od 1 marca 2006 r.
Z dniem 1 marca 2006 r. powołany
został kolejny, nowy redaktor naczelny,
który z nowymi siłami i dużym zapałem
podjął dzieło kontynuowania wydawania
,,Przeglądu Spawalnictwa”. Po dwóch
latach należy stwierdzić, że udaje mu
się to doskonale.

Techn. Zbigniew Samborski

1951–1956

Mgr Irena Skrzędziewska

1957–1969

Maria Różycka

1970–1980

Leokadia Bingoraj

1984–1991

Maria Pawlak

1991–1998

Elżbieta Mauer

1998–1999

Piotr Warsza
Magdalena Brzuszkiewicz
Jan Butkiewicz
Mgr Barbara Tyburska Tokarska

2007–nadal

Redaktor techniczny
Michał Dudziński

2006–nadal
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Dokonując rekapitulacji wydarzeń w mijających 80. latach ,,Przeglądu Spawalnictwa” nie sposób nie wspomnieć osób
związanych z czasopismem i zaangażowanych w jego wydawanie, przede wszystkim
siedmiu redaktorów naczelnych. Pierwszy,
wymieniony już prof. Politechniki Warszawskiej, Zygmunt Dobrowolski prowadził czasopismo od samego początku, od 1928 r.
z przerwą wojenną do roku 1952. Krótko,
bo tylko w latach 1953–1954 funkcję redaktora naczelnego pełnił inż. Stefan Mirowski.
Trzecim redaktorem naczelnym w okresie
1955–1977 był mgr inż. Edward A. Juffy,
niezapomniany wzór wysokiej fachowości
i dobrych manier. Kolejne zmiany na stanowisku redaktora naczelnego przyniosły lata
1977 i 1978. Najpierw na krótko redaktorem
naczelnym został mgr inż. Stefan Katarzyński, a następnie na dłużej, bo do roku 1989,
mgr inż. Leszek Buczyński. Jeszcze dłużej,
bo przez 16 lat funkcję redaktora naczelnego pełnił prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk,
dyrektor Instytutu Spawalnictwa. Wreszcie,
od początku 2006 r. redaktorem naczelnym
jest prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, prof.
Politechniki Szczecińskiej.

Jubileusz 30-lecia – 1978

Od lewej – prof. Z. Dobrowolski, E. Juffy, E. Mirowski,
w środku M. Różycka

Od prawej – E. Juffy, M. Różycka, J. Mryka

Ważną rolę spełniała zawsze Rada Programowa, a zwłaszcza jej przewodniczący.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
mgr inż. Irena Wiśniewska, która dołączyła
w 1978 r. do zespołu redakcyjnego i pełniła najdłużej funkcję zastepcy redaktora
naczelnego, bo aż 29 lat. Współpracowała z większością redaktorów naczelnych,
bez jej pomocy wydawanie czasopisma
nie byłoby możliwe. Jej stała obecność
w redakcji, zaangażowanie, oddanie, bezinteresowność, a równocześnie nie dająca się przecenić umiejętność załatwiania
spraw bieżących i wreszcie zawsze pomocna ręka dla wszystkich oraz wyjątkowa
życzliwość powinny być wysoko ocenione,
i na zawsze zachowane we wdzięcznej
pamięci wszystkich spawalników. Pomimo
przejścia na emeryturę nadal jest zastępcą
redaktora naczelnego.
Redaktorzy naczelni, wielu redaktorów
działowych, sekretarze i pracownicy redakcji, przewodniczący i wielu członków Rady
Programowej, wreszcie niezliczona ilość
autorów, pomocników, sympatyków czasopisma itp., wszyscy oni pracowali, aby
czasopismo mogło się systematycznie ukazywać, mimo trudności i przeciwności losu.
Wszystkim tym osobom, w tym wielu już
dziś nieżyjącym lub nieobecnym w czynnym życiu, należą się ogromny szacunek
i serdeczne podziękowania.
Trudno wymienić wszystkich, natomiast
osoby będące w zespole redakcyjnym, redaktorzy działowi i członkowie rady programowej są wyróżnieni w kolejnosci alfabetycznej: P. Adamiec, J. Biernacki, A. Bohda-
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Od prawej – S. Rudowski, I. Skrzędziewska,
L. Nekanda-Trepka, i prof. Z. Dobrowolski

Od lewej – A. Zając, H. Zatyka, L. Nekanda-Trepka, S. Dobke

Od lewej – A. Zając, J. Kaczmarzyk, I. Wiśniewska, W. Pawlak

Od prawej – R. Wachowski, K. Wielgus, L. Buczyński,
A. Brzozowska, J. Chlebicz

nowicz, H. Czajkowski, St. Dobke, J. Dziubiński L. Dreher, H. Grzybowski, J. Hillar,
St. Jarmoszuk B. Kołakowski, S. Kłosowski, W. Krzywoń, L. Krynicki,A. Kuleczka J.
Kuna, W. Lewandowski, Z. Leśniak, Z. Lisowski, J. Łukasiewicz, M. Malentowicz, R.
Michalski, J. Mryka, M. Myśliwiec, W. Pac, R.
Pasierb, J. Pilarczyk, W. Pawlak, A. Radoń,
M. Radwan, T. Robakowski, St. Rudowski,
M. Saperski, J. Sitko, Z. Strojewski, T. Sobiś, Z. Szczeciński, J. Szcześniak, J. Szymański, B. Szupp, A. Sznerr, E. Śledziewski, W. Walczak, A. Weroński, J. Węgrzyn,
A. Windyga.
Tegoroczny Jubilat, ,,Przegląd Spawalnictwa” skrzętnie rejestrował 80-letnią,
barwną i bogatą historię spawalnictwa
polskiego. Dzięki ,,Przeglądowi” możemy
dzisiaj przypomnieć fakty, które starszemu
pokoleniu zatarły się już nieco w pamięci,
a młodszym polskim spawalnikom są zupełnie nieznane. Przypomnijmy niektóre
z tych faktów.
W roku 1910 powstała pierwsza polska
firma Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego PERUN. Firma na początku
produkowała tlen i acetylen, później sprzęt
do spawania gazowego, również elektrody spawalnicze, potem była ważnym
dostawcą maszyn do cięcia w szerokim
asortymencie, ze sterowanymi komputerowo włącznie oraz różnorodnych palników
do spawania i cięcia, reduktorów i innych
wyrobów stosowanych przy technikach gazowych, obecnie nadal produkuje sprzęt
gazowy.
W Polsce zbudowany został w 1929 r.
pierwszy w świecie, całkowicie spawany
most drogowy na rzece Słudwi koło Łowicza. Most zaprojektowany przez prof. Stefana Bryłę stoi do dzisiaj, pomimo zniszczeń wywołanych czasem i zawieruchą
wojenną. Fakt zbudowania pierwszego
mostu spawanego przez Polaków został
uhonorowany w 1995 r. tablicą pamiątkową, przekazaną spawalnikom polskim przez
Amerykańskie Stowarzyszenie Spawalnicze AWS.
W 1931 r. w Hucie Pokój uruchomiono
produkcję elektrod spawalniczych metodą
zanurzania. W 1933 r. produkcję elektrod
przeniesiono do Huty Baildon, należącej
wtedy do Górniczo-Hutniczej Spółki Akcyjnej. Pierwszym kierownikiem Wytwórni Elektrod w Hucie Baildon był późniejszy założyciel i dyrektor Instytutu Spawalnictwa,
prof. Józef Pilarczyk.
W 1935 r. powstał pierwszy pomysł powołania w Polsce Instytutu Spawalnictwa,
który był ponawiany parokrotnie, zwłaszcza
podczas I-go Polskiego Zjazdu Spawalniczego w Warszawie w kwietniu 1939 r, i nie
doczekał się realizacji przed wojną.

W marcu 1945 r., powołany został do
życia Instytut Spawalnictwa z siedzibą
początkowo w Katowicach, a po przeprowadzce w 1949 r. – z siedzibą w Gliwicach.
Nie był to Instytut według planów przedwojennych, bo powstał na skromnej bazie
poniemieckiego, spawalniczego ośrodka
szkoleniowego właśnie w Katowicach. Jednak wśród dwóch twórców Instytutu, obok
prof. Józefa Pilarczyka, był docent Bolesław Szupp, który uczestniczył w tworzeniu
planów Instytutu jeszcze przed wojną.
W roku 1949 miał miejsce pierwszy
międzynarodowy kontakt spawalnictwa
polskiego ze spawalnictwem europejskim.
W Warszawie i w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach wizytę złożyli prof. H. Gerbeaux i p. R. Panier z francuskiego Instytutu Spawalnictwa. Prof. Gerbeaux, znany
autorytet w dziedzinie konstrukcji spawanych, wykładał o spawaniu rurociągów
ciśnieniowych.

Jubileusz 40-lecia - 1988

Prezydium – L. Buczyński, H. Zatyka, H. Wieczorek,
W. Włosiński, R. Kensik

Od prawej – W. Polesiński i J. Pilarczyk

Pierwszą poważną konstrukcję spawaną po wojnie – most Poniatowskiego
w Warszawie wykonano w roku 1950.
W tym samym roku utworzona została
Komisja Spawalnicza w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz podjęta została Uchwała Prezydium Rządu w sprawie
upowszechniania i rozwoju spawalnictwa.
Rok 1951 przyniósł I Kongres Nauki
Polskiej, a na nim prezentację problematyki spawalniczej, a zwłaszcza badań,
szkolenia kadr, mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych.

Uczestniczy spotkania Jubiluszowego

W 1952 r. odbudowano gmach PKO
przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie
(obecznie Poczta Główna). Szkielet tego
budynku w konstrukcji całkowicie spawanej miał 40 m wysokości i 700 t masy.
Pierwsze wzmianki o nowej metodzie spawania zmechanizowanego blach
cienkich elektrodami leżącymi pojawiły
się w roku 1953. W tym samym roku zorganizowana została I Krajowa Narada
Spawalnicza (później były to konferencje
spawalnicze) w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach.
Rok 1954 przyniósł metodę spawania
automatycznego pod topnikiem, a w kolejnym roku 1955 zbudowano Pałac Kultury
i Nauki w Warszawie. Stalowa konstrukcja
spawana tego wyróżniającego się budynku miała 187 m wysokości, bez iglicy.
W roku 1956 rozpoczął się wyraźny
rozwój przemysłu okrętowego, z widocznym dużym naciskiem na mechanizację
prac spawalniczych, którego efektem była
budowa wielu zróżnicowanych statków,
a zwłaszcza 10-tysięczników, w dużym
tempie i o dobrej jakości. Rozwojowi prze-

Wręczanie odznaczeń, od lewej – E. Juffy, R. Kensik,
L. Nekanda-Trepka, J. Hillar, H. Zatyka

Od lewej – L. Nekanda-Trepka,
J. Hillar, R. Kensik, H. Zatyka

Zaproszeni goście wsłuchani w referat redaktora naczelnego

mysłu okrętowego towarzyszyło utworzenie Centralnego Spawalniczego Ośrodka
Doświadczalnego Przemysłu Okrętowego
na I Konferencji Spawalniczej Przemysłu
Okrętowego w Gdańsku. Upływające lata
przynosiły nowości spawalnicze. Na przykład w 1957 r. pisano o spawaniu automatycznym dwiema równoległymi elektrodami
w Stoczni Szczecińskiej, spawaniu automatycznym łukiem krytym blach okrętowych
na podkładce stalowej z dużym odstępem
międzystykowym w Stoczni Gdańskiej oraz
o natryskiwaniu aluminiowych powłok dyfuzyjnych na stali. W tym samym roku odbyła
się Konferencja Spawalnicza w Hucie im.
Lenina (obecnie im. Sendzimira) z udziałem szeregu gości zagranicznych. W roku
1958 można było przeczytać o spawaniu
aluminium otuloną elektrodą aluminiową,
o spawaniu rur stopowych oraz o elektrodach ze stopów miedzi. Były też informacje o nowoczesnych maszynach do cięcia
tlenowego sterowanych fotoelektrycznie,
wytwarzanych w Niemczech (1959) i we
Francji (1960) oraz o rozwoju produkcji krajowego sprzętu spawalniczego i półautomatycznym spawaniu w osłonie CO2. Spawanie łukowe w osłonie argonu pojawiło się
w roku 1960. W tym samym roku zorganizowano produkcję topników do spawania
łukiem krytym w Instytucie Spawalnictwa
i w Zakładach Elektrochemicznych w Brzeziu. Dzięki temu, można było wyeliminować
import topników.
Osiągnięcia najtrudniejszych lat powojennych podsumowano w tezach Sekcji
Spawalniczej SIMP w sprawie rozwoju
spawalnictwa, na IV Kongresie Techników
Polskich w 1961 r. Podkreślono: znaczenie
spawalnictwa, jako podstawowej technologii
łączenia metali w bardzo zróżnicowanych
konstrukcjach, konieczność mechanizacji
i automatyzacji robót spawalniczych, potrzebę rozwoju produkcji urządzeń spawalniczych (min. automatów do spawania łukiem krytym i w osłonie CO2 oraz zgrzewarek), konieczność budowy wytwórni sprzętu
spawalniczego i materiałów dodatkowych
oraz wagę szkolenia spawaczy w ilościach ok. 8000 osób rocznie. Spawalnictwo
w świecie cementowało się przez doroczne kongresy Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa (MIS), w których od 1956 r.
brali udział przedstawiciele Polski, przede
wszystkim Instytutu Spawalnictwa. Organizowane były również kongresy regionalne, np. w Polsce X Krajowa Spawalnicza
Konferencja Naukowo-Techniczna (1962).
Konferencja ta była znamienna apelem
o rozszerzenie szkolenia personelu spawalniczego na polskich uczelniach.
Wzrastające zapotrzebowanie na wiedzę spawalniczą zaspokajane było wydawanymi książkami, skryptami i monografiami w kraju i zagranicą. Dostępne były również czasopisma spawalnicze wydawane
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we wszystkich liczących się krajach świata.
Jednak na rynku krajowym brakowało encyklopedii spawalnictwa, w której obszernie,
i wyczerpująco ujęta zostałaby cała wiedza
spawalnicza. Pierwsze podejścia do opracowania encyklopedii Spawalnictwa sięgają
1962 r., kiedy to ukazało się I-sze wydanie
Poradnika Spawalniczego (w nakładzie
6000 egz.). Poradnik Spawalniczy był później dwukrotnie uzupełniany i rozszerzany.
Wydanie II (w nakładzie 10 000 egz.) ukazało się w 1967 r., natomiast wydanie III
(w nakładzie 20 200 egz.) w 1970 r.
W latach 1980-tych Wydawnictwa Naukowo-Techniczne podjęły trud wydania
cyklu poradników inżynierskich z zakresu
technologii mechanicznych. Pierwszym
z tego cyklu był Poradnik Inżyniera Spawalnictwo, wyprzedzający późniejsze inne
poradniki, takie jak: Odlewnictwo, Obróbka
Skrawaniem, Obróbka Plastyczna. Całkowicie zmienione w treści i poważnie zwiększone (do 2 tomów) w objętości, I wydanie
Poradnika Inżyniera Spawalnictwo ukazało
się w 1983 r, w nakładzie 25 220 egz. Po 20tu latach ukazało się całkiem nowe, uaktualnione i rozszerzone do 3 tomów wydanie
II Poradnika Inżyniera Spawalnictwo (tom
1-szy w 2003 r., tom 2-gi w 2005 r. i tom
3-ci w 2008 r.). Zarówno Poradnik Spawalniczy, jak i Poradnik Inżyniera Spawalnictwo
były dziełem Instytutu Spawalnictwa, który
koordynował całość działań, jak i zapewnił
większość autorów.
Lata 1960-te charakteryzowały się rozwojem technologii spawania, np. blach platerowanych stalą kwasoodporną lub cienkich blach elektrodami rutylowymi, technologii zgrzewania punktowego konstrukcji
stalowych oraz cięcia plazmowego blach.
Powoli znajdowały zastosowanie pierwsze
stale o podwyższonej wytrzymałości. Widoczne było wzrastające wykorzystywanie
regeneracji, potęgowane brakiem materiałów i części maszynowych. Wszechstronnie
rozwijający się przemysł objął tak ciekawą,
a równocześnie trudną dziedzinę wytwarzania, jak reaktorowe naczynia ciśnieniowe.
W badaniach zaczęto stosować (w 1966 r.)
maszyny matematyczne (do optymalizacji
projektowania konstrukcji spawanych metodami programowania nieliniowego).
W roku 1968 został zorganizowany
w Polsce po raz pierwszy i jak dotychczas jedyny, doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Kongres noszący numer kolejny XXI odbył się w Warszawie, a został przygotowany ogromnym
wysiłkiem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, którego pracownicy zaangażowali
się we wszystkie prace niezbędne do jego
przeprowadzenia. Z okazji Kongresu wydany został numer specjalny ,,Przeglądu Spawalnictwa” nr 6/1968 w językach MIS, angielskim i francuskim. W Kongresie uczest-
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niczyło kilkuset gości zagranicznych i wielu
krajowych, a cała impreza zakończyła się
wielkim sukcesem organizacyjnym i propagandowym polskiego spawalnictwa.

Od lewej – M. Wińcza, L. Buczyński, M. Myśliwiec,
L. Nekanda- Trepka , T. Sobiś

Od lewej – T. Sobiś, J. Litwińczuk, H. Zatyka

Zapalanie zniczy na grobie Stanisława Olszewskiego
na Starych Powązkach

Tablica pamiatkowa na grobie inż. St. Olszewskiego
ufundowana przez Sekcję Spawalniczą SIMP
(Stare Powązki, kwatera 50, rząd I, grób 15)

Uroczystosc urodzin prof. L. Nekanda-Trepki
w redakcji ,,Przeglądu Spawalnictwa”.
Od lewej – K. Ferenc, M. Różycka, K. Łasiewicki

Posiedzenie rady programowej w Sali Senatu
Politechiki Krakowskiej:od prawej – J. Nowacki, J. Plewniak,
J. Pilarczyk, A. Zajac, M. Saperski, A. Radoń

Publikacje w ,,Przeglądzie Spawalnictwa” nabierały charakteru naukowego. Pisano o wodorze, azocie i tlenie w procesach
spawania elektrodami otulonymi, o teoretycznych podstawach oceny jakości spoin,
o analitycznych metodach oceny wyników
radiografii spoin, o usuwaniu spawalniczych
naprężeń własnych za pomocą drgań i obciążeń zmiennych, czy wreszcie o wpływie
zażużleń pasmowych na wytrzymałość zmęczeniową złączy doczołowych. Pisano również o nowoczesnych urządzeniach spawalniczych produkcji krajowej, o nowych
krajowych uchwytach do spawania.
Lata 1970, to lata budowy lub rekonstrukcji wielu dużych zakładów przemysłowych od podstaw, a w związku z tym,
budowy szeregu nowatorskich spawanych konstrukcji stalowych. Budowano
Hutę Katowice, a w niej pancerze wielkich
(3200 m3) pieców oraz ogromne surówkowozy. Budowano Elektrownię Bełchatów,
a w niej przewody dymowe wysokich kominów. Budowano statki transportowe o dużej
wyporności (100. i więcej tysięczniki), rurociągi dalekosiężne, magazynowe zbiorniki
kuliste i wiele wiele innych. Budownictwo
stalowe wykorzystywało opracowywane
i produkowane równolegle w kraju nowe
gatunki stali o podwyższonej wytrzymałości, o zwiększonej odporności na korozję
atmosferyczną, do pracy w temperaturach
obniżonych (stale kriogeniczne). Były to
stale niskostopowe normalizowane, stale
drobnoziarniste z mikrododatkami, stale
ulepszane cieplnie, stale z dodatkami niklu.
Budując konstrukcje spawane korzystano
z unowocześnianych systematycznie urządzeń spawalniczych oraz wprowadzano
szybko postępującą mechanizację procesów spawalniczych.
O wyraźnym postępie w spawalnictwie
lat 1970-tych i jego nawiązywaniu do poziomu europejskiego najlepiej świadczą
publikacje w ,,Przeglądzie Spawalnictwa”
z tego czasu, poświęcone spawaniu elektronowemu, spawaniu elektrogazowemu,
zgrzewaniu wybuchowemu, zgrzewaniu
dyfuzyjnemu, lutowaniu próżniowemu. A także publikacje prezentujące wykonawstwo
konstrukcji spawanych dla energetyki jądrowej, dotyczące spawania i zgrzewania
elementów aluminiowanych zanurzeniowo,
czy opisujące problemy robotyzacji procesów spawalniczych. W latach 70-tych pojawiły się numery specjalne ,,Przeglądu Spawalnictwa” poświęcone w całości przedstawieniu problematyki jednego zakładu,
np.: Huty Ferrum (1974 ), Chemaru (1974),
Huty Baildon (1974), Mostostalu (z okazji
30-lecia 1975), Zamechu (z okazji 30-lecia

1975), Montinu (z okazji 30-lecia 1975).
Inne zeszyty specjalne poświęcono wydarzeniom szczególnym np.: 30-leciu (w okresie powojennym) Sekcji Spawalniczej SIMP
(1976), TECHMA, PERUN (1978), 30-leciu
(w okresie powojennym) ,,Przeglądu Spawalnictwa” (1978), 20-leciu kształcenia spawaczy w Zakładach Doskonalenia Zawodowego (1978), 35-leciu Mostostalu (1979),
35-leciu Instytutu Spawalnictwa (1980) czy
25-leciu Chemaru (1980).
W latach 1980-tych w dziedzinie spawalnictwa prowadzone były poważne 5-letnie programy badawcze: problem węzłowy
oraz centralny program badawczo-rozwojowy. Programy te prowadził Instytut Spawalnictwa w szerokiej kooperacji z wieloma
ośrodkami w kraju. Tematyka związana
z realizacją tych programów często przewijała się na łamach ,,Przeglądu Spawalnictwa”. A dwukrotnie numery podwójne
(1989 i 1991) w całości poświęcono Centralnemu Programowi Badawczo-Rozwojowemu 7.3 pt. „Techniki Spawalnicze”. W
latach 1980 pokazywały się kolejne numery
specjalne Przeglądu, poświęcone zakładom
lub wydarzeniom specjalnym, np.: 30-leciu
Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Remontowego Przemysłu Chemicznego „Naftobudowa” (1982), 50-leciu produkcji elektrod
spawalniczych w Hucie Baildon (1983),
35-leciu służby spawalniczej w Stoczni
Szczecińskiej (1983), Instytutowi Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej
(1984), 40-leciu Instytutu Spawalnictwa
(1985), 40-leciu (w okresie powojennym)
,,Przeglądu Spawalnictwa” (1989). Pisano
też o budowie Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku oraz o 100-leciu wynalazku procesu łączenia metali za pomocą
łuku elektrycznego.
Współwynalazcą spawania łukowego
(opatentowanego w roku 1885) był Polak
inż. Stanisław Olszewski, obok Rosjanina pana Mikołaja Benardosa. Zostało to
udowodnione ponad wszelkie wątpliwości w setną rocznicę wynalazku (1985) na
podstawie mozolnie i starannie zebranych
oryginalnych dokumentów patentowych.
A Zarząd Główny Sekcji Spawalniczej
SIMP, na zebraniu zorganizowanym
z okazji 100-lecia wynalazku (15 listopada
1985 r.) podjął uchwałę o wybiciu medalu
z podobizną inż. Stanisława Olszewskiego.
We wrześniu 1987 r. medal został wybity
przez Mennicę Państwową i był oraz jest
nadal przyznawany w uznaniu zasług, najwybitniejszym polskim spawalnikom. Pod
hasłem Jubiluszu 100-lecia Spawania oraz
50-tej roczniczy I Miedzynarodowej Konferencji Spawalniczej w Londynie w 1935 r.,
odbyła sie również w Londynie sesja historyczna w 1985 r. Przestawiciel redakcji
prof. L. Nekanda-Trepka wygłosił wówczas
referat „Stanisław Olszewski jako współwłaściciel patentów udzielonych Benardo-

Jubileusz 70-lecia – 1998

Referat Jubileuszowy J. Pilarczyka

Od lewej – A. Zając, J. Pilarczyk, A. Kolasa

Zaproszeni goście

Od lewej – I. Wiśniewska, E. Dobaj, A. Kajzerek,
J. Pilarczyk, A. Kolasa

Uroczysty poczęstunek w Sali Kominkowej NOT
dla uczestników spotkania

Od prawej – J. Pilarczyk, A. Kolasa, S. Wójcicki

sowi i Olszewskiemu na proces spawania
łukowego”. Referat ten został opublikowany
w materiałach konferencyjnych. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie, ponieważ
po raz pierwszy nazwisko inż. Stanisława
Olszewskiego zostało uznane w związku
ze 100-leciem obchodów jubileuszowych.
Organizatorzy konferencji zaprosili żyjących w Londynie członków rodziny inż. St.
Olszewskiego, w tym jego wnuczkę Panią
Mary Grand.
W 1994 r. pojawiły się zeszyty poświęcone w całości Hucie Ferrum, Hucie Częstochowa i Gdańskiej Stoczni Remontowej.
W 1995 r. wydany został obszerny numer
związany z 50-leciem Instytutu Spawalnictwa. Tematyka artykułów w numerach
lat 90-tych nawiązuje do zacieśniających
się kontaktów spawalnictwa polskiego ze
spawalnictwem europejskim. W artykułach
podejmowane są problemy: jakościowe,
norm europejskich, tendencji w spawalnictwie europejskim. W 1998 r. zorganizowane zostało specjalne spotkanie poświęcone
70-leciu ,,Przeglądu Spawalnictwa”. W latach 2000. przyjęto zasadę publikowania
w ,,Przeglądzie Spawalnictwa” referatów
krajowych konferencji spawalniczych.
Podsumowując 80 lat wydawania
,,Przeglądu Spawalnictwa” należy podkreślić z jednej strony ogromny wysiłek kilku
pokoleń najlepszych spawalników polskich,
a z drugiej strony wielki dorobek uzyskany
w wyniku włożonego wysiłku. Należy wyrazić również nadzieję, że dotychczasowe
osiągnięcia będą nadal utrzymywane i znacząco pomnażane. W Polsce w dziedzinie
spawalnictwa pracuje kilka tysięcy podmiotów gospodarczych. Można i trzeba o tych
podmiotach pisać, a one same są zainteresowane rozpowszechnianiem i reklamowaniem swojej działalności. Istnieje kilka
zespołów naukowców na polskich uczelniach, doskonale prosperuje Instytut Spawalnictwa, funkcjonują ośrodki badawcze
zajmujące się spawalnictwem. Wszyscy
oni prowadzą programy badawcze, granty, działalność statutową, projekty celowe,
a wyniki badań powinny być upowszechniane na łamach ,,Przeglądu Spawalnictwa”.
Można liczyć na Sekcję Spawalniczą SIMP,
Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Polską
Izbę Spawalniczą.
Życzę ,,Przeglądwi Spawalnictwa”
wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów,
natomiast redaktorowi naczelnemu i całemu zespołowi redakcyjnemu, w skład którego wchodzą najbardziej zaangażowani
w spawalnictwo w Polsce profesorowie z
całego kraju oraz najlepsi specjaliści spawalnicy, reprezentujący polski przemysł
spawalniczy, wielu sił niezbędnych do działania i pokonywania trudności.
Opracował: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Przegląd spawalnictwa 10/2008



Konstrucja hali „Spodek” w Katowicach

Pierwszy most spawany na rzece Słudwi

Makieta obecnego
Instytutu Spawalnictawa

Stalowa konstrukcja spawana Pałacu Kultury w Warszawie
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Nasi Seniorzy

80-lecie Przeglądu Spawalnictwa wywołuje u mnie podziw, z racji tego, że tak duża liczba czasopism technicznych
ulega licznym przemianom, zamianom lub po prostu ginie w znacznie krótszym czasie.
Przegląd Spawalnictwa jest czasopismem zajmującym się bardzo szerokim spektrum zagadnień związanych ze
spawalnictwem, mającym ogromnie znaczący udział w rozwoju postępu technicznego. Działalność naukowo-rozwojowa w czasopiśmie jest nadal systematycznie i terminowo (miesięcznik) kontynuowana. Wymaga to udziału dużej
liczby wysokiej klasy specjalistów. W związku z Jubileuszem 80-lecia czasopisma pomyślmy, ile trzeba było wysiłku
bardzo wielu osób, aby utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku wydawniczym, aby móc
świętować tak piękny Jubileusz.
Wielkim wysiłkiem dla kolejnego redaktora naczelnego, jest zapewnienie najwyższej jakości zamieszczanych
informacji, w formie najbardziej przydatnej dla czytelników oraz systematyczności ukazywania się czasopisma. Jak
wiadomo, o wszystkim decydują ludzie, trzeba ich tylko znaleźć. Mając wiedzę i wiarę w to, że ludzie wraz z wiekiem
stają się mądrzejsi i bardziej doświadczeni życiowo – Redakcja zwróciła się do osób współpracujących z czasopismem o odpowiedź na pytania zawarte w opracowanej specjalnie z okazji Jubileuszu ankiecie.
1. Co zadecydowało o przedłużeniu czasu pracy przez kontynuację zatrudnienia?: lęk przed bezczynnością,
wykorzystanie nabytych umiejętności zawodowych i posiadanej wiedzy, poprawa sytuacji ekonomicznej. 2. Najważniejsze osiągnięcia i możliwość ich wykorzystania (opisowo). 3. Uwagi własne.
Pragnę zająć się grupą emerytów – którzy odpowiedzieli na pytania zawarte w ankiecie – tym bardziej, że sam się
do nich zaliczam. Zapraszając seniorów do udziału w ankiecie, chcieliśmy poznać ich sposób myślenia, ocenę współczesnych zjawisk, dokonane osiągnięcia i ich wykorzystanie w praktyce. Przejście na emeryturę nie dla wszystkich
oznacza to samo – jedni chętnie poddają się zasłużonemu wypoczynkowi, czasem lenistwu, inni natomiast nie mogą
się przyzwyczaić do bezczynności i chętnie podejmują jakiekolwiek działania, aby życie uczynić bardziej interesującym.
Szczególnie osoby o bogatym doświadczeniu życiowym mogą być przydatne do wykonywania pożytecznych zajęć.
Z listy osób aktualnie pracujących w zespole redakcyjnym Przeglądu Spawalnictwa, aż sześć należy do grupy
wielce szanownych emerytów. Są to: dr h.c. prof. dr hab. inż. Władysław Karol Włosiński, prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, dr inż. Kazimierz Ferenc, prof. dr hab. inż. Andrzej Skorupa, dr inż. Hubert Drzeniek. Do tej grupy dołączyliśmy,
dla porównania, grupę emerytów aktywnie związanych z Przeglądem Spawalnictwa. Są to – mgr inż. Michał Wińcza,
doc. dr. inż. Henryk Zatyka, mgr inż. Witold Michałowski. Wszyscy wymienieni wyrazili zgodę na opublikowanie swoich wypowiedzi w numerze jubileuszowym czasopisma.
Henryk Zatyka

Władysław
Włosiński

W pracy naukowej kieruję się zasadą: „solidna praca może
być powodem satysfakcji, a na pewno jest podstawą osiągnięcia
zaplanowanego celu”. Mam wrażenie, że nie dysponuję wyjątkowymi atrybutami, toteż zawsze starałem się osiągać swoje zaplanowane cele przede wszystkim własną wytrwałą pracą. Okoliczności sprzyjające osiąganiu przez mnie wyników tworzyli ludzie,
a głównie moi wychowawcy, nauczyciele i profesorowie. To im,
w dużym stopniu, zawdzięczam moje życiowe osiągnięcia i obecną pozycję. Wiele się od nich nauczyłem i jestem przekonany, że
moją powinnością jest pracować dla doskonalenia swojej wiedzy,
ale także dla dobra innych, głównie młodych adeptów nauki i inżynierii.
W latach 2001–2008 miałem okazję, potrzebę i przyjemność
wykokorzystywać swoją wiedzę, przekazywać ją m.in. doktorantom. W ciągu siedmiu lat wypromowałem sześciu doktorów i kilku
doktorów habilitowanych, którym pomogłem w usystematyzowaniu ich wyników. W tym czasie udało mi się również wprowadzić
do procesów spajania zupełnie nowe, ale bardzo nowatorskie
i potrzebne materiały zaawansowane: kompozyty ceramiczno-metalowe, stopy z udziałem faz międzymetalicznych, materiały
z gradientem składu chemicznego i materiały wielowarstwowe.
Obecnie materiały te stanowią przedmiot częstych zainteresowań w formie tematów prac dyplomowych i doktorskich.
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Dobrze też czuję się we wspólnym rozwiązywaniu np. trudnych
problemów nanoszenia warstw żaroodpornych, a jednocześnie
narażanych na cykliczne obciążenia cieplne i mechaniczne.
Spajanie materiałów sprężystych (np. ceramika, intermetaliki) ze
stopami metali to następny obszar badań, nad którymi obecnie
wspólnie pracujemy w Zakładzie Inżynierii Spajania na Wydziale
Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Te problemy to
główne zadania naukowe i inżynieryjne konieczne do osiągania
postępu w nowoczesnej energetyce, robotyce czy też optoelektronice i nanotechnologii.
Innym zagadnieniem, którym zajmuję się w ostatnim czasie
jest transfer wiedzy z ośrodków naukowych do praktyki przemysłowej i usług. Jest to problem składający się nie tylko z działalności praktycznej, ale wymaga również wiedzy z zakresu nauk
inżynieryjnych i ekonomicznych, a także znajomości odpowiedniego systemu zarządzania projektami badawczymi.
W roku 1994 zostałem wybrany na członka korespondenta
PAN, a w roku 2007 na członka rzeczywistego PAN. W roku
2003 wybrano mnie na Przewodniczącego Wydziału Nauk Technicznych PAN. Tę funkcję z wyboru pełnię obecnie, gdyż w roku
2007 zostałem ponownie wybrany na kadencję 2007–2010.
W roku 2005 Senat Politechniki Śląskiej nadał mi godność
i tytuł Doktora Honoris Causa tej Uczelni, a w roku 2006 godność
Doktora Honoris Causa nadał mi Senat Politechniki Wrocławskiej. Ostatnio – w roku 2008 – otrzymałem prestiżową nagrodę
rządu chińskiego za współpracę naukową z chińskim środowiskiem naukowym.
Jako Przewodniczący Wydziału Nauk Technicznych PAN
staram się koordynować badania w dziewięciu instytutach naukowych PAN należących do Wydziału IV PAN oraz inspirować
nowe kierunki i problemy naukowe uprawiane w laboratoriach
tych instytutów. Ostatnio szczególne miejsce w moich naukowych zainteresowaniach zajmują nowe materiały takie jak kompozyty ceramiczno-metalowe, materiały gradientowe i wielowarstwowe materiały przeznaczone do zastosowań w odnawialnych
źródłach energii.

Jan
Pilarczyk
W naszym kraju, profesorowie pracują zwyczajowo do 70-go
roku życia. Bardzo często kontynuują swoją pracę i po osiągnięciu 70 lat. W moim przypadku, o kontynuowaniu pracy zawodowej, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego (65 lat), z całą
pewnością nie zadecydował ani lęk przed bezczynnością, ani też
dążenie do poprawy sytuacji ekonomicznej. Natomiast kontynuując pracę korzystam oczywiście z nabytych umiejętności zawodowych i posiadanej wiedzy.
Dokładnie w 65 roku mojego życia nie miałem problemu
z podjęciem decyzji: pracować dalej, czy oddać się emerytalnemu
„nieróbstwu”. Miałem kilka propozycji podjęcia pracy na uczelniach.
Przypuszczam, że nowy dyrektor Instytutu też pewnie zaproponowałby mi dalsze zatrudnienie. Miałem natomiast poważny problem
ze zgłoszeniem się do kolejnego konkursu na dyrektora Instytutu
Spawalnictwa. Kończyłem właśnie 3-cią (5-letnią) kadencję i uważałem, że wystarczy: 9 lat na stanowisku zastępcy dyrektora ds.
naukowych, i następnie 15 lat na stanowisku dyrektora. Nie miałem kłopotów zdrowotnych ani innych, jednak uważałem, że czas,
aby kierownictwo Instytutu przejął ktoś młodszy (z grupy „młodych,
pięknych, zdrowych i nowoczesnych”). I tu natrafiłem na zdecydowane stanowisko załogi, która jednoznacznie wyraziła poparcie
dla mojej osoby i sprzeciw, by dyrektorem został ktokolwiek inny.
Do zgłoszenia do konkursu namawiał mnie nawet przewodniczący związków zawodowych, z którym dyrektor zawsze pozostaje
w pewnym konflikcie poglądowym.
Ostatecznie zgłosiłem się do konkursu, uzyskałem wysokie
punktowania członków komisji konkursowej, zostałem wybrany
i zaakceptowany przez Ministra Gospodarki na 4-tą kadencję.
Nie ukrywam, że na moją decyzję w dużym stopniu wpłynęła bardzo miła dla mnie opinia moich pracowników.
Bardzo trudno pisać o swoich osiągnięciach. Chwalić się nimi
– niezbyt wypada. Bycie skromnym, wygląda na krygowanie.
Zawsze lepiej, gdy o osiągnięciach własnych pisze obiektywnie
ktoś postronny. No, ale jeśli taka prośba?
1. Za największe osiągnięcie uważam doprowadzenie Instytutu Spawalnictwa do stanu obecnego. Każdy, kto pamięta Instytut
z przełomu lat 1980/1990 (zmian politycznych, społecznych i gospodarczych w Polsce), kto bywał w Instytucie od czasu do czasu i zna Instytut dnia dzisiejszego nie potrzebuje, przypuszczam,
opisu. Do świadków zmian w Instytucie należą setki, a nawet
tysiące polskich spawalników oraz liczni goście, którzy w Instytucie bywają. Tych, którzy w Instytucie nie byli lub byli bardzo dawno chcę poinformować, że po kilkunastu latach konsekwentnej
realizacji założonego na początku 1991 r. ambitnego i dalekowzrocznego programu przebudowy i działania, ścisłej współpracy
z wieloma instytucjami międzynarodowymi oraz elastycznego dostosowywania do reguł wolnego i konkurencyjnego rynku, Instytut
Spawalnictwa jest dzisiaj nowoczesną, prężną i potrzebną jednostką badawczo-rozwojową. Ma bardzo wysoką pozycję w kraju
i szerokie uznanie zagranicą. W kraju, Instytut uznawany jest jako
„Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości”.
Instytut Spawalnictwa został całkowicie zmodernizowany, zarówno pod względem organizacyjnym i osobowym, jak i wyposa-

żenia oraz wystroju pomieszczeń. Dysponuje najwyższej klasy
urządzeniami do wszystkich metod spawania i metod pokrewnych, w tym unikatowym w skali kraju, wszechstronnie wyposażonym, półprzemysłowym centrum laserowym. Dysponuje też
nowoczesną aparaturą badawczą, zestawem stu kilkudziesięciu
komputerów oraz rozległą łącznością komputerową i wszechstronnym oprogramowaniem.
Nade wszystko, Instytut pozyskał wielu młodych inżynierów,
którzy nadal rozwijają się, zdobywając stopnie naukowe. Między
innymi w Instytucie pracuje ponad 20 doktorów i 2 doktorów habilitowanych. Znaczne nakłady na inwestycje aparaturowe i budowlano-modernizacyjne zapewniły Instytutowi wysoką jakość
wykonywanych prac oraz szeroką ofertę usług świadczonych dla
klientów krajowych i zagranicznych. Instytut podjął szereg działań, których dawniej nie prowadził, m.in.: kształcenie personelu
spawalniczego (inżynierów, techników, mistrzów, instruktorów
i spawaczy) i personelu badań nieniszczących według programów krajowych i europejskich, nadzór nad szkoleniem spawalniczym w Polsce, ocena i kwalifikowanie zakładów produkujących
konstrukcje spawane, badania w akredytowanych laboratoriach, certyfikowanie wyrobów, personelu i systemów jakości,
opracowania norm PN-EN-ISO. Instytut nie uzyskuje żadnych
przychodów z tytułów: dzierżawy gruntów, dzierżawy budynków
czy pomieszczeń, albo też wyprzedaży majątku. Nie dokonywał
grupowych redukcji zatrudnienia, natomiast utrzymuje zarówno
załogę, jak i budynki w ciągłym rozwoju, myśląc o dniu dzisiejszym oraz planując działalność na kilka czy nawet kilkanaście
lat do przodu. Instytut współpracuje w Polsce z wysokimi urzędami administracji państwowej, licznymi organizacjami naukowymi oraz wieloma zakładami produkcyjnymi. Współpracuje
również z wieloma instytutami spawalnictwa i innymi organizacjami spawalniczymi w całej Europie. W kilku przypadkach jest
powiązany umowami kooperacyjnymi, w kilkunastu przypadkach
uczestniczył lub uczestniczy w projektach europejskich. Instytut
jest członkiem rzeczywistym oraz ma autoryzację Europejskiej
Federacji Spawalniczej, będącej organizacją Unii Europejskiej.
Autoryzacja w Europejskiej Federacji Spawalniczej upoważnia
Instytut do kwalifikowania i certyfikowania kadr spawalniczych
oraz certyfikowania systemów jakości w przedsiębiorstwach
produkujących konstrukcje spawane i do wydawania certyfikatów
uznawanych w krajach Unii Europejskiej. Instytut ma bliskie powiązania ze spawalnictwem światowym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Ma autoryzację tej organizacji do kwalifikowania
i certyfikowania kadr spawalniczych oraz certyfikowania systemów
jakości w przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje spawane.
W trakcie kilku wizyt w Instytucie, prezydenci dwóch największych
organizacji spawalniczych na świecie: AWS i DVS (amerykańskie
i niemieckie stowarzyszenia spawalnicze), wyraźnie stwierdzili,
że Instytut Spawalnictwa spełnia w Polsce funkcje analogiczne
do tych, które spełniają te organizacje w swoich krajach. Instytut
Spawalnictwa ma ambitne perspektywy dalszego rozwoju. Ma szerokie plany bycia użytecznym wszystkim polskim organizacjom potrzebującym wsparcia w spawalnictwie, a przede wszystkim przedsiębiorstwom zaangażowanym w produkcję spawalniczą. Dzisiaj,
Instytut może w dziedzinie spawalnictwa zaoferować praktycznie
wszystko, co jest przemysłowi potrzebne.
Uważam, że moim niepodważalnym osiągnięciem jest wkład
do połączenia Instytutu Spawalnictwa i polskiego spawalnictwa
ze spawalniczymi instytutami europejskimi i ze spawalnictwem
europejskim. Od 1992 r. (od czasu, kiedy Polska stała się krajem afiliowanym w Unii Europejskiej) podjąłem systematyczną
współpracę z Europejską Federacją Spawalniczą. Kierowany
przeze mnie Instytut został włączony do tej Federacji najpierw
jako członek-obserwator (w 1992 r.), a potem uzyskał kolejno:
status Autoryzowanej Organizacji Krajowej w Polsce z uprawnieniami certyfikowania personelu (w 1996 r.), prawa członka
rzeczywistego (w 1997 r.) oraz status Autoryzowanej Organi
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zacji Krajowej w Polsce z uprawnieniami certyfikowania zakładów wytwarzających konstrukcje spawane (w 1999 r.). Jestem
stałym reprezentantem Instytutu Spawalnictwa w Europejskiej
Federacji Spawalniczej oraz uczestnikiem wszystkich spotkań
i działań od samego początku. Byłem członkiem Rady Zarządzającej Federacji (w latach 2001–2007) i prezydentem Federacji
(w latach 2002–2004). Równolegle, jestem wieloletnim przedstawicielem Instytutu Spawalnictwa w Międzynarodowym Instytucie
Spawalnictwa. Od 1985 r. biorę udział w dorocznych Zgromadzeniach Ogólnych tej organizacji, jestem czynnym członkiem kilku
Komisji, a w latach 1997–2000 byłem wiceprezydentem Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Instytut stać na opłacanie rocznych składek, z własnych środków (składki nie są refundowane) do
Europejskiej Federacji Spawalniczej i do Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w wysokości kilkunastu tysięcy euro. Dawniej
o pieniądze na składki trzeba było „żebrać” w ministerstwach, dzisiaj wcale nie ma możliwości uzyskiwania na nie pieniędzy.
Innym moim osiągnięciem było uratowanie od zlikwidowania
Przeglądu Spawalnictwa. W 1990 r. wydawanie czasopisma uległo całkowitemu załamaniu. Przegląd został pozbawiony redaktora naczelnego. Zaległości wydawnicze sięgnęły 10 numerów,
brakowało pieniędzy, nie było chętnych do prowadzenia redakcji.
Wtedy to grono patriotów czasopisma tak przekonująco i skutecznie zachęciło mnie do podjęcia trudu jego ratowania, że
ostatecznie zdecydowałem się zostać szóstym redaktorem naczelnym. Nie byłem nowicjuszem w redakcji, bowiem od 1983 r.
pełniłem funkcję redaktora działowego. Jednak moim głównym
miejscem zatrudnienia był Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
i tam przygotowywałem się do objęcia funkcji dyrektora. Dlatego zastrzegłem, że redaktorem naczelnym będę tylko na krótko,
do czasu znalezienia kogoś innego, mniej ode mnie zajętego.
Z tego „na krótko” zrobiło się prawie 16 lat! Moją pracę redaktora naczelnego rozpocząłem od zadbania o środki finansowe
i nadrobienia opóźnień wydawniczych. Uporczywa, konsekwentna praca doprowadziła do tego, że czasopismo znowu zaczęło
się systematycznie ukazywać, stopniowo poprawiały się: poziom
merytoryczny, rozmaitość treści i szata graficzna. Udało się wyraźnie zwiększyć przychody i dzięki temu doprowadzić w 1993 r.
do całkowitej samodzielności gospodarczej. Osiągnięta została
regularność wydawania na przyzwoitym poziomie odpowiadającym poziomowi innych porównywalnych czasopism. Po kilku

Andrzej
Skorupa
Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jestem przez
całe moje dorosłe życie. Na tej Uczelni studiowałem w latach
1955–1960 i pracuję od roku 1961. W lipcu br. ukończyłem 70 lat
i zgodnie z obowiązującymi przepisami przechodzę na emeryturę
z dniem 30 września br. Tak więc w AGH i na jednym Wydziale
(choć kilkakrotnie zmieniał nazwę, dziś jest to Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki) przepracowałem 48 lat. Tu przeszedłem przez wszystkie szczeble kariery zawodowej – od asystenta
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latach tułaczki udało się zdobyć na stałe i wyposażyć porządne
pomieszczenie dla redakcji oraz zdobyć środki i doprowadzić do
całkowitego skomputeryzowania wszystkich prac redakcyjnych
i wydawniczych oraz korespondencji. Przegląd Spawalnictwa
wszedł w nowy XXI wiek w dobrej formie i z pozytywnymi nadziejami na dalszą przyszłość. Mój ostatni (2005) rok pełnienia
funkcji redaktora naczelnego został zakończony bez strat finansowych i z kompletem 12 numerów. Zgromadzony został pewien
zapas gotówki na dobre rozpoczęcie roku 2006. Z funkcji redaktora naczelnego Przeglądu Spawalnictwa zrezygnowałem 28 lutego 2006 r. (właśnie z powodu osiągnięcia 65 roku życia i chęci
ograniczenia moich licznych zajęć), a pałeczkę przekazałem
w godne ręce mojego następcy.
Przedstawiłem osiągnięcia organizacyjne, bo funkcje dyrektora i redaktora naczelnego to funkcje menedżerskie. Zawsze jednak przykładałem wielką wagę do mojej zasadniczej działalności naukowej. Nigdy nie rezygnowałem z kontaktu z badaniami.
W ostatnich latach zajmuję się szczególnie technikami laserowymi, a Instytutowe, doskonale wyposażone laboratorium laserowe jest moim „oczkiem w głowie”. Prowadzę prace badawcze
i granty w tej dyscyplinie. Udzielam się na konferencjach krajowych i zagranicznych (każdego roku kilku) wygłaszając referaty
problemowe. Wychowałem szereg doktorów i przyczyniłem się
do zdobycia stopni naukowych doktorów habilitowanych moich
pracowników. Zajmowałem się i zajmuję działalnością pisarską.
W 1996 r. ukazało się nakładem Wydawnictwa „Śląsk” w Katowicach drugie, znacznie zmienione wydanie książki „Spawanie
i napawanie elektryczne metali” opracowanej w latach 1970tych przez mojego Ojca. W 2003 r. i w 2005 r., nakładem WNT
w Warszawie ukazały się odpowiednio tomy 1 i 2 „Poradnika inżyniera Spawalnictwo”. Była to wielka praca zbiorowa pod moją
redakcją. Tom 3 powinien ukazać się w tym roku. Jestem 3-cią
kadencję członkiem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii
Nauk i 2-gą kadencję przewodniczącym Sekcji Podstaw Technologii działającej w ramach tego Komitetu.
Znany prof. Brach, który dożył sędziwego wieku, zawsze
powtarzał swoje trzy zasady długowieczności, z których jedna brzmiała: „nigdy nie porzucaj działalności, którą uprawiałeś
w ciągu swojego życia zawodowego”. Dobrze zapamiętałem tę
zasadę, bo wydaje mi się niezwykle sensowna, i staram się do niej
stosować. Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia.

do profesora zwyczajnego. Na Wydziale pełniłem szereg funkcji
– przez dwie kadencje byłem prodziekanem i dziekanem. Od
kilkunastu lat jestem kierownikiem Katedry, która od pewnego
czasu nosi nazwę Katedry Wytrzymałości i Technologii Maszyn.
Oczywiście, że mogłem przejść na emeryturę w wieku 65
lat, ale skorzystałem z ustawowych możliwości przedłużających
czas pracy dla profesorów do 70 roku życia. Nigdy nie wyobrażałem sobie sytuacji, że mogę być emerytem. Jak dotąd, cieszę
się dobrym zdrowiem, a praca naukowo-dydaktyczna i organizacyjna daje mi wiele satysfakcji. Mam nadzieję, że po przejściu na
emeryturę Władze Uczelni nie pozwolą mi pozostać bezczynnym
i wykorzystają moje umiejętności. Mam zapewniony udział w realizacji pracy badawczej w ramach projektu EUREKA, ponadto liczę na zatrudnienie na część etatu, lub w formie prac zleconych.
Wspomniana nazwa Katedry, którą kieruję, odzwierciedla
w pełni moje zainteresowania naukowe i dydaktyczne. Działałem
zawsze na styku technologii, głównie spawalnictwa i wytrzymałości materiałów. Przez pierwszych kilkanaście lat pracy, zajmowałem się badaniami nieniszczącymi połączeń spawanych. Z tego
zakresu wykonałem pracę doktorską i habilitacyjną. W rozprawie
habilitacyjnej szczególnie starałem się rozwiązać podstawową

trudność, jaką wówczas (lata 70-te ubiegłego stulecia) stwarzały badania ultradźwiękowe, a była nią ilościowa ocena wyników
tych badań. Między innymi udało mi się znaleźć powiązania pomiędzy wielkością wady sztucznej, jaką był płaskodenny otworek stosowany w tzw. metodzie OWR (skrót od słów Odległość,
Wzmocnienie, Rozmiar) a rzeczywistymi wymiarami wewnętrznych wad spoin. Dziś, dzięki technice komputerowej, problem
ten został praktycznie rozwiązany.
Kilkanaście następnych lat poświęciłem, wraz ze swoimi
doktorantami, zagadnieniom wytrzymałości zmęczeniowej połączeń ze spoinami pachwinowymi oraz technologiom spawania
podwodnego (spawanie hiperbaryczne, spawanie w osłonie gazowej). Prowadziliśmy też prace z zakresu podwodnego cięcia
plazmą. W zespołach wykonaliśmy też wiele prac projektowych

Kazimierz
Ferenc
Jednym z przyjemniejszych przywilejów emeryta jest pozostawanie poza formalnym obowiązkiem pracy zawodowej. Emeryt jest człowiekiem wolnym, może więc robić to, co zechce, najlepiej to, co mu sprawia przyjemność – nawet pracować więcej
niż przed nabyciem prawa do zasłużonego wypoczynku. Dlaczego więcej? – bo coraz mniej czasu zostaje do zrealizowania zamierzeń, jak żartują niektórzy. Tak też jest w moim wypadku. Na
wcześniejszą (o jeden rok) emeryturę przeszedłem z racji bycia
nauczycielem akademickim, lecz kontynuowałem pracę w wymiarze pół etatu w macierzystym Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej przez dozwolone przez Senat PW 3 lata,
czyli do września 2007 r. Obecnie jestem zatrudniony na pół etatu
w Konsorcjum Stali S.A., jako główny spawalnik przy wytwarzaniu
konstrukcji stalowych, w tym budowie i remontach mostów, z którymi wcześniej nie miałem sposobności praktycznie się zetknąć.
Wiedzę i doświadczenie zdobywa się przez całe życie!
W pierwszym z zadanych mi przez Redakcję pytań o przyczynę przedłużenia czasu pracy zawodowej, wymieniono lęk przed
bezczynnością. Ja nie lękam się bezczynności, mnie przedłużająca się bezczynność męczy bardziej niż (uciążliwa) praca. Nie
należę do tych, którzy – gdy im przychodzi ochota do pracy – kładą
się i czekają, aż im ochota przejdzie. Przyznaję, że próby takich
działań po pewnym czasie kończyły się fiaskiem. Od kilku lat angażuję się (innych również) w pisanie książek, czego efektem są
trzy zakończone („Konstrukcje spawane” wymagają nowelizacji)
i dwie ciągle kontynuowane w postaci poradników wydawanych
przez Verlag Dashofer. Piszę w zasadzie tylko w miesiącach jesiennych i zimowych – wiosnę i lato przeznaczam na czynny wypoczynek na działce, a więc nie lękam się bezczynności. Ponadto
więcej czasu powinienem poświęcać kilkuletnim wnukom.
Czy o kontynuacji pracy zawodowej zdecydowała chęć „wykorzystania nabytych umiejętności zawodowych i posiadanej wiedzy”?
Odpowiedź potwierdzająca wprost chęć wykorzystania wiedzy mogłaby świadczyć o wysokim mniemaniu o własnych walorach. Moją
wiedzę i doświadczenia ocenia i wykorzystuje (za odpowiednie
gratyfikacje) mój pracodawca. To on przed podpisaniem umowy
ocenia, czy posiadam przydatną mu wiedzę i doświadczenie, jakim

z zakresu konstrukcji stalowych dla nieomal wszystkich śląskich
hut. Jeśli z tego okresu mogę przypisać sobie jakąś szczególną
zasługę, to chyba tą, że w czasie, gdy byliśmy pod urokiem możliwości stwarzanych przez techniki informatyczne (powszechna
tendencja do symulowania komputerowego wszystkich procesów) udało mi się utrzymać na Wydziale odpowiednią rangę
technologii, tak w dydaktyce, jak i w badaniach naukowych.
W ostatnim czasie kieruję pracami z zakresu napawania brązów na podłoże stalowe mogą być wykorzystywane przez małe
i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie, że nie wymagają dużych
nakładów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o problematykę wytrzymałościową, to wyniki tych badań biorą udział w projektach badawczych KBN, mających na celu modelowanie wzrostu pęknięć
w metalach, w warunkach obciążeń zmiennoamplitudowych.

jestem fachowcem, i ile jestem wart. Ja moją wiedzę, która może
być towarem na sprzedaż, po zawarciu umowy o pracę staram się
efektywnie spożytkować. Tak się przeważnie składało, że to nie
ja starałem się szukać pracy – zwykle otrzymywałem propozycję.
Wśród nich były tak ciekawe i kształcące, jak kilkuletnia praca w
Nigerii, Indiach, czy w krajach Bliskiego Wschodu.
Podjęciu pracy zawsze powinna towarzyszyć chęć poprawy
sytuacji ekonomicznej. Dla mnie był i jest to aspekt ważny (główny przy podejmowaniu pracy za granicą), acz niekiedy nie dominujący. Przykładem nieprzestrzegania tych (zdrowych?) zasad
w panującej dzisiaj cywilizacji pieniądza niech będzie nisko opłacana praca dydaktyczna w uczelni i wydawnicza. Nie żałuję jednak czasu na nie poświęconego, bo oprócz zadowolenia, w szerszej perspektywie przynosiły one korzyści w postaci zdobytej
wiedzy i poszerzenia kręgu ludzi wiedzą tą zainteresowanych.
Jednym z istotnych czynników, który często decydował
o podejmowaniu dodatkowej pracy etatowej bądź zleconej bywał
– niestety – brak zdecydowania w rezygnowaniu z propozycji
o udział w rozwiązaniu jakiegoś zadania technicznego lub organizacyjnego dotyczącego spawalnictwa. Kusiła chęć zrobienia
czegoś, a pokusie trudno się oprzeć. Wstępnie niewielka sprawa
zamieniała się w bardziej absorbującą czasowo, kolidującą z innymi obowiązkami, a to stawało się męczące.
Na prośbę Redakcji mam podać najważniejsze osiągnięcia
i możliwości ich wykorzystania. Podaję – choć z pewnym wahaniem – kilka z nich, lecz bez deklaracji możliwości wykorzystania. No, chyba że w zakresie ograniczonym do konsultacji, porad
i opinii.
Moim zasadniczym osiągnięciem zawodowym jest udział
w wykształceniu kilkuset inżynierów spawalników, absolwentów
Politechniki Warszawskiej i ich właśnie rekomenduję „do wykorzystania”, jako mogących rozwiązywać spawalnicze problemy,
zwłaszcza z zakresu konstrukcji spawanych.
Zapewne każdy, kto przepracował, jak ja, ponad 40 lat
w zawodzie, znajdzie jakieś osiągnięcia. Wśród moich, które
dają mi najwięcej satysfakcji są te, dotyczące rozwiązania nawet
małych problemów praktycznych, wykonanych dla przemysłu
i w czasie pracy w przemyśle (oprócz pracy w Uczelni przepracowałem tam łącznie 14 lat). Doświadczenia inżynierskie zdobyte podczas kilkuletniej pracy w przemyśle petrochemicznym
(budowa rurociągów, instalacji, platform morskich) za granicą,
głównie z zakresu organizacji produkcji i systemów zapewnienia
jakości w spawalnictwie, były przydatne zwłaszcza w pierwszym
okresie szeroko otwartej współpracy Polski z krajami Europy
Zachodniej i wdrażania płynących stamtąd nowych technologii.
Wykorzystywałem je pracując etatowo w takich zakładach przemysłowych jak Westfalia, FUD, Mafamet, Polcynk, Konsorcjum
Stali, oraz jako konsultant w Europolgazie przy budowie gazociągu jamalskiego.
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Produkcja kompensatorów mieszkowych
Tablica. Zastosowanie kompensatorów mieszkowych firmy
TECHKOMP s.c. w Petrochemii w latach 1992–1998

Instalacja, aparat

Rodzaj kompensatorów

Ilość
sztuk

Rok
zastosowania

Doc dr inż. Henryk Zatyka
urodził się 18 listopada 1924 r.
Szkołę Inżynierską im. Wawelberga i Rotwanda Wydział Lotniczy ukończył w 1950 r. W roku
1956 ukończył Politechnikę
Warszawską, Wydział Mechaniczno Technologiczny. Pracę
zawodową rozpoczął w 1950 r.
w Instytucie Lotnictwa, w Warszawie. W roku 1982 ukończył
Studium Techniki Wytwarzania
Henryk Zatyka
Maszyn – Spawalnictwo, Spawanie Wiązką Elektronów. Na Politechnice Warszawskiej
w roku 1982 obronił pracę doktorską. Produkcję kompensatorów rozpoczął w 1990 r.
Duże zainteresowanie zakładów przemysłowych techniką spawania elementów cienkościennych, intensywnie
i kompleksowo rozwijanej w Instytucie Lotnictwa, co spowodowało wpływ coraz większych i niejednokrotnie pilnych zamówień. Konieczne było ich wykonanie, a czas emerytury się
wydłużał. I wreszcie nadszedł czas, że trzeba było pożegnać
się z cierpliwą i wyrozumiałą Dyrekcją, młodszymi kolegami
i zaznać swobody w życiu. Ale jest to wyjątkowo krótki okres
i wraca wieloletnie przyzwyczajenie do starych nawyków. Życie bez pracy staje się nudne i nie daje pełnego zadowolenia. Wspólnie z dr. inż. Janisławem Zwolińskim, studentem
Politechniki Warszawskiej rozpoczęliśmy produkcję, obliczenia wytrzymałościowe i analizy techniczne kompensatorów
mieszkowych. Wybór był dobrze trafiony – Janisław, wybitny
obliczeniowiec i konstruktor – ja znający się dosyć dobrze na
metodach spawania elementów cienkościennych.
Przewidywane zapotrzebowanie na kompensatory mieszkowe było bardzo duże. Przewidywaliśmy to i produkcję kompensatorów mieszkowych podjęliśmy w ramach dwuosobowej spółki cywilnej nazwanej TECHKOMP, która w tym samym składzie przetrwała 18 lat (tablica).
Podjęto intensywne prace nad doskonaleniem konstrukcji
i rozwojem metod produkcji kompensatorów mieszkowych,
które zaowocowało opracowaniem i zastosowaniem kilkunastu patentów i wzorów użytkowych.
Najważniejsze z nich to:
– Patent Nr 167699 – Mieszek kompensatora – od 17 kwietnia 1992 r.
– Patent Nr 167030 – Prasa do ciśnieniowego tłoczenia
kompensatorów – od 16 marca 1992 r.
– Patent Nr 167738 – Łącznik wprowadzający obciążenia
skupione – od 18 sierpnia 1992 r.
– Patent Nr 169451 – Zespół uszczelniający – od 17 kwietnia 1992 r.

instalacja odsiarczania gazów
kominowych

dwufalowe, osiowe, kątowe DN
500, 600, 700, 800, 1000

90

instalacja oksydacji asfaltów 1 – 6

jeden-, dwa- i czterofalowe,
osiowe kątowe DN 800,1000

45

kraking

dwufalowy, dwuwarstwowy DN
1400

1

wymienniki ciepła

jeden-, dwa- i trzyfalowe, osiowe DN 300, 700, 800, 1750

7

1994

reaktory
i chłodnice

trzyfalowe, osiowe DN 150

5

1996

instalacje DRWZ

jednofalowe, kątowe DN 800,
1000

6

wymienniki ciepła
1646 A/B

jednofalowy, osiowy DN 800

1

instalacja Clausa
VII i VIII

kompensatory kątowe DN 500

6

1992

1993

1997

1998

Petrochemia
Płock SA
Instalacja Clausa
VII i VIII
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12

kompensatory lateralne DN 500

10

kompensatory narożnikowe DN 500

2

kompensatory osiowe jeden-,
dwa-, trzy-, czterofalowe DN
300,350

7

lateralno-wzdłużne samoblokujące o długościach 1230–1590
mm DN 500

5

narożnikowy DN 500

1

jednofalowy, kątowy DN 200

2

lateralny dł. 1650 mm DN 200

2

Elektrociepłownia
Siekierki Warszawa
instalacja wody
gorącej

lateralny dł. 200 mm DN 800

1

Petrochemia
Płock SA

DN 400 – kątowy-płaski
– lateralny
– narożnikowy

1
1
3

DN 500 – kątowy-płaski
– kardan

7

DN 800 – kątowy-płaski
– kardan

7

DN 700 – kątowy-płaski
– kardan

5

DN 600 – kątowy
– kardan
DN 200 – kątowy-płaski
DN 250 – kątowy-kardan
DN 400 – osiowy jeden-, dwa-,
trzy- i czterofalowy

7

Striping II

Rys. 1. Główne elementy kompensatora mieszkowego przed i po
uformowaniu powłoki mieszka: 1 – rura mieszka, 2 – zespół kołnierzowy, 3 – króciec, 4 – płyta oporowa, 5 – przekładka

kompensatory kątowe przestrzenne DN 500

10
2
11

Kompensatory mieszkowe służą do kompensacji termicznych i mechanicznych odkształceń rurociągów oraz innych
elementów instalacji procesowych.
Główne elementy kompensatora mieszkowego przedstawiono na rysunku 1. Są one podstawową częścią konstrukcji każdego kompensatora. Zespoły kołnierzowe przenoszą
duże obciążenia, więc są dosyć ,,masywne”. Zastosowanie

pierścieni przekładkowych zabezpiecza przed wyboczeniem
kompensatorów kątowych lateralnych, a specjalnie dobrany
kształt powierzchni współpracującej z mieszkiem wydatnie
zwiększa jego trwałość.
Podstawowym elementem każdego kompensatora jest
mieszek uformowany w kształcie pofalowanej osiowo, symetrycznej powłoki, ze stosunkowo cienkiej (0,4–0,5 mm) blachy.
Wysoka elastyczność mieszka zapewnia mu zdolność
absorbowania odkształceń cieplnych i mechanicznych rurociągu i chroni go przed zniszczeniem. W warunkach eksploatacyjnych mieszek kompensacyjny podlega złożonym
przemieszczeniom kinetyczno-siłowym. W zależności od
rodzaju występujących przemieszczeń stosowane są kompensatory osiowe, kątowe, lateralne, specjalne np. narożnikowe. Wszystkie odkształcenia rurociągów powstające pod

Rys. 2. Kompensacja przemieszczeń lateralnych rurocigu QL – siła
poprzeczna (lateralna) spowodowana przemieszczcze niem lateralnym, ML – moment zginający kompensator, λ – przemieszczenie
lateralne.

Rys. 3. Podstawowe elementy prasy:1 – część wewnetrzna korpusu,
2 – część zewnętrzna korpusu pracy, 3 – uszczelki (2 lub wiecej)
zapewniające szczelność układu olejowego, 4 – płyta stalowa, przenosząca obciążenie osiowe, 5 – śruby (6 lub wiecej) łączące płytę 4
z wewnetrzną częścią korpusu 1, 6 – podkładki dystansowe (6 lub
wiecej) śrub 5, 7 – rura przenosząca obciążenie osiowe, 8 – podkładka pierścieniowa, 9 – uszczelki (2 lub wiecej) zapewniające
szczelność układu wodnego prasy, 10 – kompensator (mieszek zaznaczony kolorem zielonym), 11 – medium układu wodnego – woda
(koloru niebieskiego), 12 – medium układu olejowego – olej (kolor
czerwony).

działaniem ciśnienia wewnętrznego i naprężeń termicznych
są skutecznie absorbowane przez mieszek kompensatora.
Absorbcję odkształceń lateralnych rurociągu schematycznie przedstawiono na rysunku 2.
Do charakterystycznych zalet kompensatorów mieszkowych produkowanych przez TECHKOMP odróżniających się
od aktualnie produkowanych kompensatorów firm zagranicznych należy zaliczyć:
– Zastosowanie hydraulicznego tłoczenia wodą fal mieszków przy użyciu prostej prasy.
– Zachowanie swobody w formowaniu powierzchni fali, co
zapewnia ukształtowanie fal mieszków o optymalnym
kształcie.
Prasę i proces tłoczenia mieszków schematycznie przedstawiono na rysunku 3.
Stosowany sposób kształtowania mieszków daje możliwość równoczesnego wykorzystania próby szczelności każdego zespołu mieszkowego. Ma to istotne znaczenie przy
sprawdzaniu jakości wyprodukowanych wyrobów.
– Zastosowanie metody łączenia elementów konstrukcyjnych z cienkościenną powłoką osiowo symetryczną
w kompensatorach kątowych, umożliwia wprowadzenie
dużych sił skupionych przez element sztywności i wytrzymałości obudowy kompensatora i zmniejszenie jego
masy.
– Zastosowanie przekładek wzmacniających umożliwia
uzyskanie żądanego kształtu fali mieszka, co zapewnia
zwiększanie liczby cykli obciążeń i chroni przed wyboczeniem mieszka.
Kompensatory są zbiornikami ciśnieniowymi i jako takie
podlegają nadzorowi UDT w zakresie konstrukcji, obliczeń,
wytwarzania, odbioru i kwalifikacji wykonania (spawanie).
UDT uprawnił TECHKOMP do wytwarzania urządzeń
ciśnieniowych – kompensatorów w sposób seryjny (rys. 4).
Zgodnie z zatwierdzonymi warunkami technicznymi WTPiO
Nr 4/99. Przedmiotem WTPiO są kompensatory mieszkowe,
jedno- i wielowarstwowe, przekładkowe, formowane hydraulicznie, pracujące pod ciśnieniem do 5 MPa i temp. do 500oC.
Odbiór wykonanych kompensatorów i sprawdzanie jakości
ich wykonania znacznie się zmienił od 2003 roku z chwilą
wdrożenia obowiązującej dyrektywy w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń ciśnieniowych. Odbiór kompensatorów
zgodnie z wymaganiami dyrektywy przedstawia rysunek 5.
Wykorzystano kompensatory kątowe jedno-, dwu-, trzyi czterofalowe – należy sporządzić Deklarację Zgodności.
Komplikujący się proces sprawdzania wykonanych kompensatorów często opóźnia dostawy ustalone wg prawidłowego planu – 8 do 10 tygodni od daty zamówienia. Aby temu
zaradzić konieczna jest sprawna organizacja produkcji.

Rys. 4. Certyfikat Urzedu Dozoru Rys. 5. Deklaracja zgodności
Technicznego
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je na dalsze zamówienia. Warto wspomnieć, że osiągnięcia
nasze w dziedzinie budowy kompensatorów mieszkowych
były przedmiotem Nagrody NOT (rys. 7).
Bieżąca działalność techniczna jest również bardzo
ciekawa, jak postępuje rozwój w dziedzinie spawalnictwa,
a rozwój postępuje stale, co można zaobserwować przez
czynny udział w kolejnej konferencji spawalniczej, tym razem
w Szczecinie, gdzie nie zabrakło również ciekawych wycieczek krajoznawczych pod patronatem prof. Jerzego Nowackiego, który okazał się również zamiłowanym turystą i świetnym przewodnikiem, za co mu serdecznie dziękuję. Utrwalono to na rysunku 8.

Rys. 6. Kompensatory narożniko- Rys. 7. Dyplom Mistrza Techniki
we w trakcie załadowania do
transportu

Produkcja kompensatorów wykonywana jest w trzech
zakładach:
– EADS – PZL Warszawa, Al. Krakowska 110,
– Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Warszawa,
ul. Grochowska 306,
– Przedsiębiorstwie Wielobranżowym REGASPAW Radom, ul. Gołębiowska 129.
Ten ustalony zestaw zakładów współpracujących przy
wytwarzaniu kompensatorów stanowi gwarancję terminowego wykonania, a w przypadku wykonywania kompensatorów
o dużych wymiarach np. kompensatory narożnikowe (rys. 6)
zapewnia właściwą dostawę do miejsca zamontowania.
Firma TECHKOMP w początkowym składzie, po zakończeniu 18-to letniej działalności przerwała działalność, ale firma TECHKOMP-1 w nowym składzie istnieje nadal i oczeku-

Witold
Stanisław
Michałowski
W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Pod kierunkiem
prof. Leszka Nekanda-Trepki obronił prace magisterską ,,Technologia spawania wybranych elementów konstrukcji lotniczych”.
Zatrudniony był wówczas w Instytucie Lotnictwa z którego został
zwolniony w wyniku tzw. wydarzeń marcowych 1968 r. Po dosyć
długim okresie poszukiwania nowego zajęcia został inspektorem, a później szefem nadzoru robót spawalniczych w Hydrobudowie-6, na budowie rurociągu naftowego ,,Przyjaźń”, a póżniej
Rurociągu Północnego Płock–Gdańsk.
Opracował (wspólnie z inż. St. Trzopem) nowatorską technologię spawania półautomatycznego rurociagów w osłonie mie-
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Rys. 8. Konferencja Szczecin, od prawej: prof. Jerzy Nowacki,
doc. Henryk Zatyka, inż. Jerzy Chaciński, dr. inż. Hubert Drzeniek

Wszystko co życie przyniesie, należy przyjąć z głębokim
zrozumieniem i spokojem, powinno to nas odróżnić od ludzi
młodych.
Henryk Zatyka

szanin gazowych. Już jako inżynier spawalnik był delegowany
na budowy rurociągów do ZSRR, Nigerii i Iranu.
Zgłosił 5 wniosków wynalazczo-racjonalizatorskich.
W roku 1977 był jednym z redaktorów Przeglądu Spawalnictwa. Przeprowadził m.in.wywiad z prof. Zygmuntem Dobrowolskim (PS nr 1/1978). Podczas prywatnego wyjazdu za granicę
wygrał konkurs, na stanowisko szefa nadzoru budowy gazociągu
Boisbriand Montreal w Kanadzie. Po kilku latach powrócił do kraju, i otworzył prywatny zakład budowy sieci gazowych.
W 1992 r. podjął pracę w firmie INWESTGAZ, został szefem
nadzoru budowy gazociągu DN -700 Mogilno–Gustorzyn.
W 1996 r. kierował zespołem, który otrzymał tytuł Mistrza
Techniki, za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych
i technologicznych.
Zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Rurociągów. Założył Fundację ,,Odysseum”, która od 15.
lat wydaje kwartalnik ,,Rurociągi”. Jest autorem i współautorem
kilkudziesięciu publikacji naukowo-technicznych, oraz 24 książek głównie o charakterze reportersko-podrózniczym.
30 lat temu w Życiu Warszawy, wspominając prof. Stefana
Bryłę, apelował o zachowanie spawanego mostu na Słudwi, jako
technicznego zabytku. 35 lat temu był autorem pionierskiego
apelu o zbudowanie na Wybrzeżu terminalu LNG. Od trzech
kadencji jest członkiem Polskiego Komitetu ds. Gospodarki
Energetycznej FSNT NOT. Obecnie przygotowuje VI wydanie
poradnika technicznego ,,Rurociągi Dalekiego Zasięgu”, którego
III wydanie otrzymało nagrodę resortową. Ma nadzieje że doczeka się uruchomienia polskiego terminalu LNG.

Michał
Bronisław
Wińcza
Michał Bronisław Wińcza urodził się 30 lipca1928 r. Dyplom
inżynierski (spawalnictwo) obronił w 1952 r., dyplom magisterski zaś (spawalnictwo), w roku 1962. Swoją karierę zawodową
rozpoczął w Stoczni Gdańskiej, w latach 1953–1956, pracując
na stanowisku starszego inżyniera spawalnika. W latach 1956–
1968, pracował w Stoczni Północnej na stanowisku głównego
spawalnika. Od roku 1968 do 1971 był zatrudniony na stanowisku kierownika Wydziału Kadłubowego. Kolejnym miejscem
zatrudnienia M. Wińczy było Biuro Projektowo-Technologiczne
w którym pełnił funkcję kierownika Zespołu Projektowego Morskich Stoczni Remontowych – lata 1971–1976. Następnym etapem w karierze zawodowej M. Wińczy była praca w przedsiębiorstwie CEPRONA Centro de Proyectos - y Tecnologia Naval
Hawana Kuba, na stanowisku doradcy do spraw stoczniowych
w Ministerstwie Przemysłu Rybnego – lata 1975–1978. Następnie
było Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich Stoczni Remontowych – zatrudnienie na stanowisku kierownika Zespołu Projektowego – lata 1978–1989 oraz Przedsiębiorstwo Zagraniczne
DORA – zatrudnienie na stanowisku kierownika remontu zbiornikowca – rok 1991. W latach 1992–1994, M. Wińcza był Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Spółki. Na emeryturę M. Wińcza
przeszedł w roku 1994. Od roku 1995 jest zatrudniony w firmie
Rywal RHC na stanowisku głównego specjalisty spawalnika.
Do ważniejszych osiągnięć M. Wińczy należą:
– Opracowanie technologii i wprowadzenie do produkcji metalizacji cynkiem kadłubów okrętowych – 2 jednostki – 1959 r.
– Opracowanie technologii i kierowanie budową kadłubów ze
stopów aluminium ścigaczy dla Marynarki Wojennej. Najszybsza
w tym okresie jednostka w Europie (55 węzłów) – od 1968 r.
– Współautorstwo 2 książek technicznych: „Stopy aluminium
w budownictwie okrętowym”, „Konstrukcje okrętowe ze stopów
aluminium” i skryptu „Spawalnictwo dla konstruktorów”.
– Kierowanie budową i wodowanie 50 kadłubów okrętowych.

–

– Adaptacja projektu opracowanego przez FAO stoczni budującej
kadłuby z siatkobetonu i przystosowanie do warunków kubańskich.
– Technologia budowy doku 55 000T dla Szwecji.
– Kierowanie remontem zbiornikowca.
– Technologia remontu śrub okrętowych z nowych wysokowytrzymałych stopów miedzi (NOVOSTON, SUPERSTON, CUNIAL).
– Jeden wynalazek, około 60 referatów i artykułów.
Co zadecydowało o przedłużeniu czasu pracy przez kontynuację zatrudnienia: lęk przed bezczynnością, wykorzystanie
nabytych umiejętności zawodowych i posiadanej wiedzy, poprawa sytuacji ekonomicznej.
Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się z pozoru łatwa i prosta, ale na pewno nie będzie do końca prawdziwa. Każdy
z ankietowanych będzie na pewno na pierwszym miejscu stawiał
„wykorzystanie nabytych umiejętności zawodowych i nabytej wiedzy”, bo to jest misja i dobrze świadczy o piszącym, a odżegnywał się od „poprawy sytuacji ekonomicznej”, bo nic tak nie psuje
świetlanej postaci jak przyziemne interesowanie się mamoną.
Ale tak naprawdę to wszystkie trzy uwarunkowania zadecydowały o podjęciu mojej decyzji o przedłużeniu zatrudnienia po
osiągnięciu wieku emerytalnego. Być może najmniejszy wpływ
na tę decyzję miał „lęk przed bezczynnością”, gdyż wiele spraw
i zajęć odkładanych było do załatwienia na emeryturze, tak że nie
było obaw o jakikolwiek brak zajęcia czy nudę. Rejsy po morzach
i jeziorach, góry do zdeptania, stosy książek do przeczytania, koncerty, filmy, biesiady z przyjaciółmi przy ognisku i wiele innych podobnych przyjemności i dyrdymałek czekało na emeryturę. Sprawy finansowe miały jakiś wpływ na moją decyzję, ale wynikała ona
bardziej z faktu, że chociaż dawno temu fenicjanie podobno wynaleźli pieniądze, ale w tak małej ilości, że zawsze ich brakuje.
Decyzja o kontynuowaniu pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, w pierwszym okresie nie była owocem głębokich
przemyśleń, jakby to sugerowały pytania w ankiecie. Po prostu
spotkało się dwoje ludzi, z których jeden chciał zatrudnić fachowca z doświadczeniem z dziedziny spawalnictwa, a drugi, czyli ja
chciał być zatrudniony. W ten sposób część „ideologiczna” tzn.
„wykorzystanie nabytych umiejętności zawodowych i posiadanej
wiedzy” została zrealizowana.
W trakcie pracy w firmie Rywal jako główny specjalista stwierdziłem, że wiedza technologiczna pracowników zatrudnionych
zarówno w przemyśle jak i w handlu jest, oględnie mówiąc,
mało zadowalająca i jest dużo do zrobienia w tej dziedzinie.
I właśnie to usiłuję w miarę moich możliwości robić. Na decyzję
(z mojej strony) o dalszym kontynuowaniu pracy niepośledni
wpływ ma atmosfera w firmie. Wspaniali koledzy, urocze koleżanki, a o szefach nie wspomnę, aby nie przypisano mi lizusostwa.

ROMAT
ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY
SPAWALNICZE

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa:

• Zapewnia niezależność i stwarza
nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich elementów stanowiska, pochodzących od jednego producenta i profesjonalny serwis.

• Pełny komfort pracy, jakość, wydajność, niezawodność.

Przykład:
Zrobotyzowane spawanie ramy środkowej koparki.
Zrobotyzowany system spawalniczy
z robotem na podwieszonej jezdni o przejeździe do 12 m i przesuwie
pionowym robota do 1,5 m. Robot
współpracuje z 2 obrotnikami o nośności 20 kN. Robot wyposażony jest
w sensor łukowy i dotykowy. Stanowisko ma miejscową wentylację i filtrację
dymów spawalniczych.
Stanowisko pracuje w Zakładach
ZUGIL w Wieluniu.
Przegląd spawalnictwa 10/2008

CLOOS Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
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19

Spawalnicy polscy
kochają Przegląd Spawalnictwa,
ale nie zagłaszczmy go pochwałami…

Stanisław
Piwowar
Pierwszy numer czasopisma spawalniczego pod nazwą
„Spawanie i Cięcie Metali”, jako organ Związku Polskiego Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego ukazał się 15 stycznia 1928 r.
w Warszawie. Już w roku 1930 wydawca był ten sam, ale zmienił
nazwę na Stowarzyszenie dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali
w Polsce.
Cena pojedynczego numeru „Spawania...” wynosiła 2 zł (już po
reformie Grabskiego), a składka członkowska w Stowarzyszeniu
5 zł, przy czym członkowie otrzymywali czasopismo za darmo.
Ówczesne czasy, u zarania rozwoju spawania i cięcia, były
wielce chłonne na wszelkie nowości techniczne, a spawalnictwo
dominowało w tym rankingu. Występowały też zahamowania
w upowszechnianiu technologii głównie spawania łukowego,
z uwagi na niedoskonałe elektrody, tzw. „maczane”, a także zastrzeżenia ze strony Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego, które uzasadniały swój sprzeciw
brakiem zatwierdzonych przez nich przepisów dotyczących warunków wykonywania i odbioru konstrukcji spawanych.
Dopiero prof. Stefan Bryła przy budowie mostu na rzece
Słudwi, opracował w 1929 r., wraz z firmą Arcos przepisy zatwierdzone przez Ministerstwo Robót Publicznych, które stały się
pierwszymi na świecie przepisami urzędowymi.
Podsumowując przedwojenny okres rozwoju spawalnictwa
można powiedzieć, że znaczony był on dwoma wielkimi polskimi
nazwiskami: inż Stanisława Olszewskiego, współwynalazcy spawania łukowego i prof. Stefana Bryły, pioniera rozwoju stalowych
konstrukcji spawanych.
W organizacji życia stowarzyszeniowego wyróżniali się: dr Alfred
Sznerr, prezes firmy „Perun”; inż. Jan Pobóg-Krasnodębski, członek
Zarządu Związku Polskiego Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego; inż. Józef Biernacki, wykładowca na kursach spawania.
Zanim przejdę do omawiania konkretnej działalności ukazującego się pod nową nazwą Przeglądu Spawalnictwa, chciałbym podkreślić rolę redaktorów naczelnych, a w szczególności
pierwszego, tj. inżyniera, a od 1951 r. prof. Zygmunta Dobrowolskiego. Był on bardzo dobrze przygotowany do tej funkcji, ponieważ przez lata zajmował się upowszechnianiem spawalnictwa
w Polsce, był konsultantem wszystkich ówcześnie spawanych
konstrukcji m.in. mostu na Słudwi, kopuły na Gmachu PKO, gazociągu w Rozwadowie. Znał przy tym cztery języki i odznaczał
się wybitną inteligencją i urokiem osobistym.
Dowodem jego niezwykłości było zaproszenie do grona
dwunastu mędrców międzynarodowego grona królewskiego
w Anglii, dyskutującego o próbach rozwoju techniki i jej ewentualnych zagrożeń dla świata.
Trwałym pomnikiem działalności prof. Z. Dobrowolskiego na
rzecz spawalnictwa była polska terminologia języka technicznego.
Tak jak Jędrzej Śniadecki pod koniec XVIII wieku stworzył polskie słownictwo chemiczne z tlenem, wodorem i siarką na czele,
tak prof. Dobrowolski pozostawił nam spoinę, spoiwo, spawacza
i całe piękne nazewnictwo spawalnicze.
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Nic więc dziwnego, że był wzorem redaktora naczelnego
i partnerem we wszystkich sprawach dotyczących piśmiennictwa
technicznego.
Znałem i to dobrze wszystkich pozostałych redaktorów Przeglądu Spawalnictwa pięknie sfotografowanych w Jubileuszowym
numerze na 70-lecie. Każdy z nich wniósł jakiś wkład do jego poziomu i rozwoju, i należą się im tj. Stefanowi Mirowskiemu, Edwardowi Juffy’emu, Stefanowi Katarzyńskiemu, Leszkowi Buczyńskiemu
i Janowi Pilarczykowi nasze serdeczne podziękowania.
Na szczególne podziękowania zasłużył niezapomniany prof.
Andrzej Zając kierujący pracami przy odtworzeniu pierwszego
numeru historycznego z 1928 r. w jego oryginalnej formie graficznej i językowej, choć obejmującego treść z kilku wybranych
numerów „Spawania i Cięcia Metali”.
Tak było w przeszłości, a jak jest w 2008 r. dowiemy się na
uroczystej sesji Jubileuszowej od Redaktora Naczelnego Przeglądu Spawalnictwa w podsumowaniu 80-lecia, a w szczególności
ostatniego 10-lecia. Osobiście uważam, że wchodzimy w nową
erę w dobrej kondycji merytorycznej i myślę finansowej. Potwierdza to wnikliwa recenzja rocznika Przeglądu Spawalnictwa za rok
2007, opublikowana w nr 3/2008 przez prof. Andrzeja Kolasę.
Dobrym przykładem zmian w Przeglądzie Spawalnictwa jest,
po długiej przerwie, powołanie z rekomendacji Sekcji Spawalniczej
SIMP nowej Rady Programowej składającej się z 20-stu przedstawicieli nauki, urzędów centralnych (UDT, Polski Rejestr Statków), przemysłu i firm – dystrybutorów sprzętu spawalniczego
i jego dwóch zastępców oraz sekretarza Redakcji. Zespół ten
– moim zdaniem – zapewnia spełnienie posłannictwa Przeglądu
Spawalnictwa w pełnym zakresie spawalnictwa.

Katalog życzeń i wniosków
Skoro jednak Redakcja Przeglądu Spawalnictwa zwróciła
się do mnie z propozycja napisania dużego artykułu związanego
z 80-leciem, to sądzę, że nie może to być tylko hymn pochwalny, że Przegląd Spawalnictwaw pełni na laudację zasługuje, ale
i rodzaj moich życzeń i wniosków pod jego adresem. Mogłyby
być one brane pod uwagę przy codziennej i perspektywicznej
pracy całego Zespołu Przeglądu Spawalnictwa. Postaram się
przedstawić je w punktach.
1. W wielu spawalniczych czasopismach zagranicznych istnieje niepisana, ale obowiązująca zasada, że w każdym numerze
drukowane są 2–3 artykuły naukowe tj. ok. 30–35% objętości zeszytu, 10% z życia organizacji spawalniczych, reszta artykułów
z praktyki zawodowej. Kłopoty z napływem bieżących materiałów
zmusza nieraz Redakcję do improwizowania, ale zdarza się to
coraz rzadziej. Wyłączone są materiały z konferencji, gdzie występują wszystkie rodzaje artykułów. Reklamy nie powinny ograniczać objętości numeru.
Zbyt mało artykułów „przemysłowych”, co uważam za niedocenianie ich znaczenia dla czytelników Przeglądu Spawalnictwa
wynika głownie – ośmielam się to powiedzieć – z nieumiejętności

piśmienniczo-edytorskich inżynierów bezpośrednio zatrudnionych w halach fabrycznych. Uzyskanie od nich artykułów o ich
lub ich zespołów osiągnięciach jest bardzo trudne. Postuluję wiec,
żeby każdy z członków Rady Programowej odwiedził raz w roku
wybraną fabrykę i przeprowadził wywiad z kimś, kto się wyróżnia,
i ma coś do powiedzenia o ciekawych sprawach spawalnictwa.
Ożywienie w ten sposób Przeglądu Spawalnictwa będzie nie
tylko przyjemniejszą lekturą, ale z pewnością zachęci inżynierów
przemysłowych do prenumeraty Przeglądu Spawalnictwa.
2. Nawiązując do pkt 1 należy stwierdzić, że Rada Programowa nie może być tylko ozdobą Przeglądu Spawalnictwa i raz
w roku afirmować swoją powagą i wiedzą jego działalności. Zarówno Rada, jaki i redaktorzy działowi powinni – moim zdaniem
– zabiegać o napływ artykułów o nowościach, sukcesach i problemach polskiego spawalnictwa, i polskich inżynierów. Podejmując się zaszczytu bycia członkami Rady Przeglądu Spawalnictwa
powinni być oni rozliczani na koniec kadencji z przyjętych na siebie obowiązków.
Jest rzeczą oczywistą, że najbardziej odpowiedzialnym za
kondycję Przeglądu Spawalnictwa jest redaktor naczelny i on
powinien, przynajmniej raz na 6 miesięcy, składać sprawozdanie Radzie Programowej. Przegląd Spawalnictwa jest Agendą
Wydawniczą SIMP. Jak dotąd nie słyszałem o bliższym zainteresowaniu się Zarządu Głównego SIMP pracą Redakcji i całego
Zespołu kierowniczego Przeglądu Spawalnictwa. Powinno to się
zmienić.
3. Zwiększenie poczytności Przeglądu Spawalnictwa widzę
przez:
– Wywiady dyrektorów lub głównych spawalników przodujących państwowych i prywatnych znaczących polskich zakładów. Fabryki powinny ustawiać się w kolejce do tej prezentacji. Mogą to być wywiady również płatne, w zależności
od zakresu przedstawianego profilu produkcji i ich udziału
w rynku handlowym.
– Charakter tej akcji powinien być podobny do zamieszczonych reklam firm handlujących sprzętem spawalniczym.
– Próba stworzenia społecznej grupy agentów – kolporterów
Przeglądu Spawalnictwa. Brak stałych miejsc sprzedaży nie
sprzyja nabywaniu Przeglądu Spawalnictwa, a istnieją możliwości ich lokalizacji bądź w Domach Technika, bądź w wybranym większym zakładzie produkcyjnym.
– Dawanie w komis egzemplarzy Przeglądu Spawalnictwa licznym firmowo handlującym sprzętem spawalniczym. Znam
przypadek, kiedy właściciel firmy w podarunku do zakupionej
np. spawarki przekazuje klientowi egzemplarz Przeglądu Spawalnictwa.
4. Wyczuwa się brak więzi na linii: Sekcja Spawalnicza SIMP
– Polska Izba Spawalnicza – Instytut Spawalnictwa – Zakłady Spawalnictwa politechnik – Redakcja Przeglądu Spawalnictwa.
Z Natury swojej Przegląd Spawalnictwa przyjmuje wszystkie wieści zewsząd, jednakże nie istnieje wyraźna dążność do
koordynacji działania wymienionych instytucji. Mam nadzieję, że
opublikowanie „Raportu o stanie i perspektywach rozwoju spawalnictwa w Polsce” wywoła ożywioną dyskusję i wypowiedzi na
łamach Przeglądu Spawalnictwa i doprowadzi w konsekwencji
do powołania Kongresu Zjednoczeniowego Spawalnictwa i ich
jedności działania.
5. Informacje i streszczenia prac doktorskich powinny ukazywać się nie tylko po obronie, ale zawiadomienia o ich mających
się odbyć obronach powinny ukazywać się znacznie wcześniej
w Przeglądzie Spawalnictwa. Sam przebieg rozprawy jest na tyle
atrakcyjny merytorycznie i procedurowo, że może przyciągnąć
słuchaczy. Rozprawy są dostępne dla każdego z możliwością
również wypowiedzi zarówno krytycznej, jak i podkreślających
wartości przeprowadzonych badań. Artykuły i notatki o pracach
doktorskich mogłyby zawierać również informację, kto i o co pytał
doktoranta, względnie wypowiadał się merytorycznie.
6. Nie ma niestety w Polsce instytucji, które by koordynowały w pełni terminy konferencji, a zupełnie nie ma koordynacji
targów spawalniczych. Przegląd Spawalnictwa publikuje wszyst-

kie nadesłane zawiadomienia i formalnie spełnia swoją rolę.
Nie powinno jednak ujść uwagi Przeglądowi Spawalnictwa, że
nadmierna chęć zysku organizatorów targów powoduje niepokój
wśród wystawców i zwiedzających. Trudno sobie wyobrazić, aby
z roku na rok pojawiały się nowości sprzętu spawalniczego, spoiw, urządzeń technologicznych nie mówiąc o robotach i liniach
automatycznych. Dlatego wydaje mi się, że Przegląd Spawalnictwa powinien zainicjować ogólnokrajową dyskusję porządkującą
to zagadnienie. Możnaby to zrobić zamawiając wprowadzającą
wypowiedź u znawcy zagadnienia i oczekując odpowiedzi wystawców i zwiedzających.
7. Przed laty ukazały się w Przeglądzie Spawalnictwa dokumenty z 14 Komisji Międzynarodowego Instytut Spawalnictwa,
którego Polska jest członkiem i płaci bardzo wysoką składkę. Był
to przegląd najnowszych prac badawczych prowadzonych wśród
37 krajów członkowskich. Teraz nie mamy o tym pojęcia, a coroczne sprawozdanie z kolejnego Kongresu MIS-u jest ciekawe,
ale dalece niewystarczające.
8. Ani Redakcja, ani Rada Programowa nie powinny stosować
cenzury. Jakkolwiek Przegląd Spawalnictwa jest miesięcznikiem
naukowo-technicznym, to jednocześnie jest też „forum spawalników polskich”, tzn. miejscem publicznych wystąpień i przemówień.
Nie może wiec ograniczać się do artykułów stricte naukowych
i technicznych, odrzucając wypowiedzi kontrowersyjne, ale związane ściśle ze spawalnictwem. Zdarzały się w przeszłości przypadki
cenzurowania lub odrzucania kłopotliwych dla prominentnych osobistości wypowiedzi, co w państwie demokratycznym nie powinno
mieć miejsca. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze publiczna odpowiedź na krytykę. Dotyczy to również konieczności ustosunkowania się na łamach Przeglądu Spawalnictwa do artykułów lub
wypowiedzi osób lub organizacji przeciwnych wszelkiego rodzaju akcji podejmowanych np. przez Sekcję Spawalniczą SIMP,
a dotyczących Polskiej Izby Spawalniczej, Rejestru Polskich
Inżynierów Spawalników czy Raportu o stanie i perspektywach
rozwoju spawalnictwa w Polsce.
9. Nie podjęto dotychczas ważnego dla Przeglądu Spawalnictwa problemu wyszukiwania lub wychowywania kadr dla Redakcji i w szerszym znaczeniu dla kultury języka technicznego
w spawalnictwie oraz kontaktu z potencjalnymi autorami. Przez
lata Przegląd Spawalnictwa istniał, obok redaktorów naczelnych,
obecnością oddanych bez reszty pań: Marii Różyckiej i Ireny
Wiśniewskiej. Dzięki codzienności ich pracy i nadzwyczajnemu
urokowi osobistemu Redakcja Przeglądu Spawalnictwa była zawsze oblegana nie tylko przez autorów z artykułami, ale i przez
życzliwych Redakcji spawalników. Wydaje się, że istniejące
możliwości ustanowienia w dużych miastach sieci korespondentów nadsyłających sygnału z przemysłu. Widzę takiego już
w Szczecinie w osobie dr hab. inż. Zbigniewa Szefnera, który nie
tylko pięknie, ale i mądrze pisze o spawalnictwie. Innych korespondentów pomogą Redakcji znaleźć koledzy spawalnicy.
Korespondenci ci mogliby pisać o działalności Sekcji Spawalniczej, Polskiej Izbie Spawalniczej, inicjatywach miejscowych
spawalników i innych organizacjach zasługujących na przychylność i uznanie. Dobrym przykładem mogłaby być np. praca
nad „Raportem…”, która wciągnęła kilkunastu kolegów do poświęcenia wielu dni nad jego opracowaniem i redagowaniem.
Podsumowując ten fragment wypowiedzi uważam, że Przegląd
Spawalnictwa powinien być żywą i trwałą kroniką spawalnictwa
w Polsce.

Podsumowanie
Kończąc, chciałbym z radością i nadzieją oczekiwać sławnego 80-lecia Przeglądu Spawalnictwa. Wszyscy jesteśmy dumni,
że jesteśmy z nim i bądźmy dla niego wyrozumiali, i bardzo życzliwi. Nie zagłaskajmy go tylko pochwałami…
A rozszerzając Jubileusz na całe Spawalnictwo pamiętajmy,
że jest ono naszą małą Ojczyzną i że wolno Ją i Przegląd Spawalnictwa tylko kochać.
Prof. Stanisław Piwowar
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Trzeba myśleć i trzeba pracować

1886-1943

Stefan
Bryła

Powikłane losy powojenne mojej rodziny spowodowały,
że stryja Stanisława poznałem dopiero po przyjeździe do stolicy i zdaniu egzaminów na Politechnikę Warszawską. Pięknie
grał na pianinie tango jalousie. Zaprzyjaźniliśmy się, Stryj był
inżynierem. Pokazał mi nawet nieco nadpalony egzemplarz
swojej pracy dyplomowej – stalowego mostu kolejowego
przez jakąś rzekę. Plik nienagannie wykreślonych rysunków
konstrukcyjnych i karty obliczeń. Wówczas padło nazwisko
Bryła. Parsknąłem śmiechem. Zostałem natychmiast przez
stryja przywołany do porządku. Tak się nazywał kilkanaście
lat od niego starszy wykładowca i konsultant. Zanim wysłuchałem następnego tanga dowiedziałem się, że właśnie ów
Bryła był projektantem pierwszego na świecie spawanego
mostu drogowego. Nie bardzo wprawdzie zrozumiałem, o co
chodzi z tym spawaniem, ale że PIERWSZY NA ŚWIECIE, to
podziałało na wyobraźnię. Dlatego też już w następnym roku
słuchałem wykładów profesorów Zygmunta Dobrowolskiego
i Leszka Nekanda-Trepki.
Prawie dziesieć lat później (w 1967 r). prowadziłem wyprawę w Ałtaj Mongolski. Zauroczyłem się szerokim stepem
i odległym krajem błękitnego nieba. Niemały też wpływ na
to miała lektura książek Ferdynanda Ossendowskiego. Gdy
w początkach lat siedemdziesiątych, na łamach Życia Warszawy, prowadziłem dziennikarskie śledztwo w poszukiwaniu śladów skarbów barona Ungerna, dotarłem do Melchiora
Wańkowicza. Mieszkał w przedwojennej kamienicy na rogu
ulic Rakowieckiej i Puławskiej. Gdy dowiedział się, że jestem
inżynierem spawalnikiem zaprowadził mnie do okna swego
gabinetu. Widać z niego było kino Moskwa i bramę mokotowskiej zajezdni tramwajowej. Tam rozstrzelano Stefana Bryłę.
Autor ,,Ziela na kraterze” miał w swojej bibliotece jego
zbiór reportaży z podróży do Ameryki, którą przyszły guru naszych spawalników odbył zaledwie parę tygodni po zatonięciu
Titanica. Okładkę do tej książki zaprojektowała Irena Petzoldówna pochodząca z rodziny spowinowaconej z Ungernami.
Gdy Stefan Bratkowski członek Komitetu Centralnego PZPR
zgodził się, abym na łamach Życia i Nowoczesności, którym
wówczas kierował, opublikował ,,Alert dla spawalników” (styczeń 1978) ilustrowany zdjęciem spawanego mostu na Słudwi, znalazłem się w siódmym niebie. Było to niestety już po
fiasku inicjatywy redakcji tego dziennika o powołaniu Kapituły
Orderu Bryły. Order miał być przyznawany tym, którzy w sposób szczególny zapisali się jako wybitni twórcy i propagatorzy
innowacji i postępu. Niestety kierownictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która niejako z urzędu powinna tego rodzaju działania wspierać, nie potrafiło do
dziś znaleźć płaszczyzny porozumienia z inicjatorami. Chyba
zresztą nieprzypadkowo.
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Wróćmy do roku 1929. Inżynierowie z Niemiec, Anglii
i Francji odbywają pielgrzymki do Łowicza. Choć nie potrafią prawidłowo wymówić nazwy tej miejscowości wiedzą, że
gdzieś w jej pobliżu postawiono dwa pierwsze na świecie
spawane mosty drogowe. Na owe czasy była to prawdziwa
rewelacja techniczna i to dokonana w kraju, który tak niedawno wrócił na mapę Europy. Polskim „know-how” zainteresowało się wiele światowych firm. Pierwszy numer miesięcznika
,,Spawanie i Cięcie Metali” – Organie Związku Przemysłu Acetylenowego i Tlenowego, który ukazał się 15 stycznia 1928 r.,
otwierał artykuł prof. dr. inż. Stefana Bryły.
„Most żelazny spawany elektrycznie na rzece Słudwi pod
Łowiczem” miał rozpiętość teoretyczną 27 m, a szerokość
w świetle między belkami 6,76 m od osi do osi dźwigarów.
Pręty ściskane obliczono na wyboczenie wzorami Tetmajera-Jasińskiego. Zastosowano żelazo zlewne o wytrzymałości
3700÷4200 kg/cm2. Spawanie wykonano przy pomocy łuku
elektrycznego, używając pałeczek powlekanych ARCOS wyrobu firmy Soudure Electrique Autogene z Brukseli. Ponieważ
do owego czasu nie istniały jeszcze w Europie przepisy dotyczące elektrod i spawania ustalono je na konferencji autora
z dyrekcją wspomnianej firmy. Zatwierdziło je Ministerstwo
Robót Publicznych. Ogólny ciężar konstrukcji spawanej wyniósł 55 ton. Oszczędności w stosunku do konstrukcji nitowanej wyniosły 21%.
Jest godnym odnotowania, że następny artykuł innego autora w tym samym numerze fachowego miesięcznika
sprzed 80 lat dotyczył budowy gazociągu Daszawa–Lwów.
Tych których interesują różnego rodzaju analizy porównawcze warto poinformować, że cena gazu wynosiła wówczas dla
jednego z dużych odbiorców 72 kg ropy naftowej za 100 m3
gazu. A więc jakby nie liczyć wcale nie tak mało.
Mieszkańcy Warszawy od początków lat trzydziestych
mieli możność obserwować inżynierskie dokonania profesora
Bryły. On właśnie bowiem zaprojektował stalową konstrukcję
przebudowy reprezentacyjnego budynku PKO, obecnie Poczta Polska, jaki stanął na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej
i Jasnej, ozdobionego imponującą kopułą ze skratowanych
spawanych rur, a także konstrukcję wieżowca angielskiego
towarzystwa ubezpieczeniowego PRUDENTIAL zaprojektowanego przez inż. Marcina Weinfelda. Był to wówczas najwyższy budynek w stolicy, drugi co do wysokości w Europie, o wysokości ponad 66 m. Tempo jego budowy mogłoby
nawet dziś uchodzić za „pekińskie”. Montaż jednego piętra
wykonywano w 3 dni, a całość konstrukcji zajęła zaledwie 3
miesiące. Zagraniczni inwestorzy zaakceptowali projekt spawanej konstrukcji bez sprzeciwu twierdząc, że w tej technologii Polacy mają więcej doświadczeń.
Wypalony podczas Powstania Warszawskiego szkielet,
mimo, że uderzyło w niego przeszło 1000 pocisków, przetrwał umożliwiając powojenną odbudowę. Znajduje się w nim

dziś Hotel Warszawa, który jest obecnie rewitalizowany.
Można śmiało stwierdzić, że byliśmy pionierami w rozwoju czołowej technologii pierwszej połowy ubiegłego wieku
– spawania również na innych polach.
Prof. Zygmunt Dobrowolski wspominał, ,,że gdy u nas
500 spawaczy pracowało na torach, wycieczka inżynierów
niemieckich dopiero zapoznawała się z napawaniem regeneracyjnym”.
Opracowane przez Stefana Bryłę przepisy projektowania i wykonywania konstrukcji spawanych były natychmiast
tłumaczone na obce języki – francuski i niemiecki w pierwszej kolejności. Nie sposób przecenić zasług tego człowieka dla rozwoju tej technologii łączenia metali – wykłady na
politechnikach Lwowskiej i Warszawskiej, prace teoretyczne,
ekspertyzy, książki na których uczyły się pokolenia inżynierów. Wydana przez PAN monografia obejmująca wykaz jego
publikacji obejmuje 265 pozycji.
Zawsze się spieszył. Zawsze był człowiekiem ruchu, czynu i energii. W referacie wygłoszonym na I Zjeździe Spawalniczym w Warszawie, który miał miejsce w dniach 21–23 kwietnia 1939 r., a więc na krótko przed napaścią obu sąsiadów
na nasz kraj, napisał słowa, które powinny stać się dewizą
następnych pokoleń. ,,Trzeba myśleć i trzeba pracować”. Zacytował też bardzo przez niego kochanego Marszałka – ,,Idą
czasy których znamieniem będzie wyścig pracy”.
Do końca był wierny pracy naukowej i dydaktycznej.
Kosztowało go to życie. Zginął w pełni sił twórczych w grudniu 1943 r. za tajne nauczanie młodzieży i za opracowanie
instrukcji dla Kedywu AK jak niszczyć stalowe mosty. Zadenuncjowany został prawdopodobnie przez donosiciela wywodzącego się z kręgów komunistycznych. Jako poseł Chrześcijańskiej Demokracji paru kolejnych kadencji Sejmu RP miał
zawsze z nimi problemy. Nie mogli mu darować opracowania
wspólnie z inż. Witoldem Gokielim, synem Polki i Gruzina

10-cio letniego planu odbudowy Polski po wojnie i szczególnej roli jaką w nim przewidywano dla Samorządów Gospodarczych. Godziło to w pryncypia systemu. Uczyniono bardzo wiele, aby ten plan nie tylko nie ujrzał światła dziennego,
ale aby zapomnieć o nim ostatecznie raz na zawsze. I to się
niestety chyba udało.
Zbliża się 80. rocznica oddania do eksploatacji pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego. Most znajduje
się na ruchliwej trasie Warszawa–Poznań. Powinien stanowić naszą wizytówkę w nowej rzeczywistości geopolitycznej.
Może więc warto zrealizować moją propozycje sprzed lat, aby
wznieść w jego sąsiedztwie motel z zapleczem konferencyjnym i małą salą na której znajdzie się ekspozycja poświecona
życiu i dokonaniom prof. Stefana Bryły. Wspaniałego Polaka
i Europejczyka. Człowieka, który potrafił myśleć i pracować.

Prudential w latach 30.

Po wojnie w 1945 r.

Witold St. Michałowski
Przegląd spawalnictwa 
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Władysław Włosiński

Przyjazne środowisku technologie spajania
materiałów zaawansowanych
Environmentally friendly welding technologies
for advanced materials
Streszczenie

Abstract

W artykule dokonano przeglądu przyjaznych metod spajania w zastosowaniu do spajania materiałów zaawansowanych. Omówiono zgrzewanie tarciowe, zgrzewanie dyfuzyjne i lutowanie w próżni. Na podstawie analizy literatury
oraz prac własnych autora i jego doktorantów przedstawiono możliwość zgrzewania tarciowego metali z materiałami
sprężystymi (np. Al2O3). Stwierdzono nierównomierny rozkład nacisków, odkształceń i temperatury na powierzchniach
spajanych w czasie cyklu zgrzewania. Określono wpływ
dyfuzji Al do Al2O3 na stan naprężeń własnych w złączu.
Współczynnik dyfuzji Al do Al2O3 oceniono na 1,8.10-13 [m/s],
a wielkość naprężeń wywołana dyfuzją wynosiła od 0,2 do
0,8 MPa. Zgrzewane dyfuzyjnie stopy intermetaliczne typu
Fe-Al ze stalą konstrukcyjną charakteryzowały się wysoką
wytrzymałością na rozerwanie od 304 do 362 MPa.
Przedstawiono przykład wykorzystania omawianych metod do spajania wałków pracujących w maszynach wirnikowych. Omawiane metody spajania mogą być stosowane
nie tylko w pracach laboratoryjno-badawczych, ale również
w warunkach przemysłowych.

Environmentally friendly welding methods applied for
advanced materials welding were reviewed in the article.
Friction welding, diffusion welding and vacuum soldering
were discussed. The possibility of friction welding application in case of metals and elastic materials (e.g. Al2O3)
was presented on the basis of literature analysis and the
author and his doctoral students’ own papers. Non-uniform
distribution of pressure, deformations and temperature
upon the welded surfaces during welding cycle was found
out. The influence of Al diffusion into Al2O3 on the state of
proper stresses in the joint was determined. The diffusion
coefficient of Al into Al2O3 was estimated at the level of
1,8.10-13 [m/s], and the size of stresses caused by diffusion
was from 0,2 to 0,8 MPa. The intermetallic alloys type FeAl welded with constructional steel by diffusion methods
was characterized by high tensile strength from 304 to 362
MPa. An exemplary utilisation of the discussed welding
methods was presented in case of rollers operating in fluid-flow machines. The discussed methods of welding can
be used not only in laboratory and research work, but also
under industrial conditions.

Wstęp
Odpowiadając na apel redakcji Przeglądu Spawalnictwa
związany z osiemdziesięcioleciem istnienia czasopisma proponuję krótki, przeglądowy artykuł na temat nowoczesnych
metod spajania przyjaznych środowisku.
Jesteśmy obecnie świadkami pojawiania się i stosowania
nowych materiałów takich jak: ceramika konstrukcyjna, kompozyty metal–metal, kompozyty i nanokompozyty metal–ceramika, kompozyty. Ich osnową lub/i materiałem wzmocnienia są tworzywa sztuczne, materiały bezpostaciowe, związki
międzymetaliczne (typu: Fe-Al, Ni-Al, Ti-Al), funkcjonalne
materiały gradientowe, nowe materiały do zastosowań
w energetyce pozyskującej prąd lub ciepło ze źródeł odnawialnych. Wszystkie wymienione materiały charakteryzują
się korzystnymi właściwościami i z powodzeniem mogą być
zastosowane m.in. w określonych dziedzinach przemysłu
samochodowego, lotniczego, chemicznego w urządzeniach
produkcyjnych czy zespołach pomiarowo-kontrolnych. Jednak wysokie ceny tych materiałów oraz nie zawsze wystarczające ich właściwości, zmuszają nas do poszukiwania
nowych, specjalnych metod spajania, umożliwiających ich
stosowanie.
Dr h.c. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński – Przewodniczący Wydziału Nauk Technicznych PAN.
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Powszechnie stosowane w spawalnictwie techniki (spawanie łukowe, spawanie MIG/MAG, spawanie elektronowe
i laserowe, zgrzewanie rezystancyjne) głównie ze względów
metalurgicznych nie mogą być wykorzystywane do spawania
tych materiałów. Względy zdrowia i bezpieczeństwa (hałas,
dymy spawalnicze) rownież nakazują nam poszukiwanie metod użytecznych technicznie i przyjaznych środowisku.
W artykule zostaną krótko omówione techniki: zgrzewania tarciowego, zgrzewania dyfuzyjnego i lutowania w próżni.
Metody te z powodzeniem mogą być stosowane do spajania
pojawiających się materiałów zaawansowanych. Omówione
metody będą zilustrowane najnowszymi przykładami z prac
własnych autora i jego doktorantów.

Zgrzewanie tarciowe
Proces zgrzewania tarciowego dwóch materiałów o właściwościach plastycznych jest znany od dawna i opisany
w pracach o charakterze naukowym i technicznym [1, 2].
Zgrzewanie tarciowe materiałów sprężystych takich jak
np. ceramika konstrukcyjna z materiałami plastycznymi nie
jest szeroko znany i oczywiście znacznie trudniejszy do praktycznego zastosowania [3, 4]. Model matematyczny takiego
procesu i jego rozwiązanie zostało szczegółowo opisane
w pracach [5, 6].

Teoretyczne rozwiązanie podstaw procesu wymaga określenia rozkładów temperatury, określenia efektów termomechanicznych oraz określenia wpływu dyfuzji na formowane
złącze.
Rozkład temperatury T(x, y ,z) można napisać w postaci:
		

A

T(x, y ,z) = Σ Nα (x, y, z)Tα –
– Nα (x, y, z)Tα
α=1

		

gdzie:
Nα(x, y, z) – funkcja interpolacyjna w obszarze elementu (funkcja kształtu),
Tα – wartość temperatur w węzłach elementu skończonego 1, 2, 3,…, α,
α – ilość węzłów w elemencie.

q(t) = μ(T)pn(T) ω r
Wykonane w pracy metodą MES obliczenia deformacji
termomechanicznych, nacisków na powierzchni kontaktu
zgrzewanej pary materiałów oraz rozkładów temperatur na
tej powierzchni Al2O3 – Al przedstawiono na rysunku 1 [6].
Trwałe połączenie materiałów sprężystych (np. ceramiki,
związków międzymetalicznych, kompozytów) z metalami lub
ich stopami, uzyskuje się m.in. dzięki dyfuzji atomów metali do materiału sprężystego. W pracy zbadano wpływ dyfuzji
Al do Al2O3 wykorzystując rozkład stężenia Al w Al2O3, a następnie obliczając współczynnik dyfuzji D z równania Ficka [6]:

(

c + c1 c2- c1
z
c(z, t) = 2–
- – erf –
2
2
2√Dt

Po dodatkowych założeniach otrzymuje się wzór:

gdzie:
erf z – jest funkcją błędu Gaussa,
c2 = 0,97 – stężenie Al w stopie aluminium,
c1 = 0,538 – stężenie Al w Al2O3,
D = 1,8.10 [m/s} – średni współczynnik dyfuzji Al w Al2O3,
policzony z otrzymanego wykresu stężeń.

Fα = -Σe ∫ qS N(e) dS + Σe ∫ NhT0 dS
K

Sk

SM+C
b

gdzie:
Fα – składowa wektora temperaturowych „obciążeń”,
indeks T – oznacza transpozycje macierzy.
Wartość Tα reprezentuje poszukiwaną temperaturę w węzłach w rozwiązywanym problemie przewodzenia ciepła w procesie zgrzewania tarciowego przy stopniowym przyroście czasu.
Przy założeniu, że przy zmianie czasu t zgrzewany element
znajduje się w równowadze, to całkowity przyrost odkształceń sprężysto-plastycznych i cieplnych w formie różniczkowej ma postać:

)

Dyfuzja Al do Al2O3 nie tylko wspomaga proces zgrzewania, ale również wpływa na stan naprężeń własnych w złączu, co można obliczyć ze wzoru:

V0- V
εdyf= –
= - βΔc
V0

dε = dεs + dεp + dεt
gdzie:

gdzie zależności konstytutywne dla tych odkształceń
mają postać:
		
e
p
dεy = [Cijkl - Cijkl] dσkl - α δij dT

1
ΔV
β=–
–
– (stała Vegarda) – odkształcenie wywołane
3
V
0

zmianą parametru sieci w określonym kierunku,
c – przyrost stężenia.

Z analizy przeglądu literatury oraz prac własnych można wnioskować, że w wyniku lokalnych deformacji termicznych i plastycznych metalu, naciski na powierzchnie kontaktu
zgrzewanych elementów nie są stałe w czasie nagrzewania
ciepłem powstającym w wyniku tarcia [4, 5, 6]. Stan ten powoduje nierównomierny rozkład temperatury na powierzchniach kontaktu, zależny właśnie od zmiany nacisków, lokalnego współczynnika tarcia oraz od prędkości względnej obu
zgrzewanych elementów

Obliczony metodą elementów skończonych rozkład naprężeń dla omawianego przykładu zgrzewanych materiałów
Al2O3 – Al (6) wg wzoru wynosił od 0,2 do 0,8 MPa.

a

b

E
σij = β – Δcδij
1-v

Rys. 1. a – rozkłady nacisków na powierzchnie kontaktu zgrzewanej powierzchni pary materiałów, b – rozkłady temperatur na tej powierzchni
Fig. 1. a – distribution of pressure upon contact surface of welded surface of two materials, b – temperature distribution upon this surface
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Zgrzewanie dyfuzyjne
Inna metoda przyjazna środowisku i możliwa do praktycznego wykorzystania to zgrzewanie dyfuzyjne. Wykorzystując
zjawisko dyfuzji atomów lub jonów powodujących wyrównywanie stężeń w obrębie jednego materiału (samodyfuzja) lub
w strefie przygranicznej dwóch różnych materiałów (heterodyfuzja) można doprowadzić do utworzenia trwałego ich połączenia.
Metoda zgrzewania dyfuzyjnego – opracowana w końcu
XX wieku – jest wciąż modyfikowana i udoskonalana, mimo
tego jest jednak mało wykorzystywana w skali przemysłowej.
Jest natomiast metoda atrakcyjną i chętnie wykorzystywaną w laboratoriach badawczych i w produkcji jednostkowej.
Atrakcyjność metody wynika z możliwości spajania praktycznie dowolnych par materiałów wg ściśle zaprogramowanych
warunków technologicznych. Obecnie znane są liczne modyfikacje i udoskonalenia procesu wykorzystującego zjawiska
dyfuzji. Jakość uzyskanego połączenia dyfuzyjnego określająca wytrzymałość mechaniczną połączenia, gazoszczelność lub próżnioszczelność jest zależna nie tylko od głównych czynników jakimi są temperatura i czas, ale również od
ciśnienia wywieranego na spajane elementy oraz od współczynnika wspomagającego proces. Właśnie ten współczynnik jest przedmiotem licznych zainteresowań i udoskonaleń.
Znane są prace nad zastosowaniem ciśnienia pulsacyjnego
zamiast stałego lub też ciśnienia dodatkowo wspomaganego
drganiami ultradźwiękowymi. Innym sposobem modyfikacji
jest wprowadzanie warstw pośrednich pomiędzy spajane
elementy, które wspomagają proces albo kompensują stan
naprężeń własnych, czy też w czasie procesu spajania podlegają spiekaniu (elementy do analizatorów gazów). Różnorodność udoskonaleń stwarza dodatkowe możliwości zastosowań procesu zgrzewania dyfuzyjnego do spajania nowo
pojawiających się materiałów.
Materiałami nowymi są niewątpliwie stopy intermetaliczne
(Fe-Al, Ni-Al, Ti-Al), które cechują się wysoką żarowytrzymałością i odpornością na korozje. Wyniki spajania tych stopów
metodą zgrzewania dyfuzyjnego przedstawiono w pracy [7].
W warunkach technologicznych: przy temperaturze od 1000
do 11000C, czasie od 30 do 60 min., nacisku 10 MPa, próżni
1.10-3 Pa uzyskiwano złącza stopu Fe3Al ze stalą konstrukcyjną o wytrzymałości mechanicznej wynoszącej od 304 do
362 MPa. Rozkład mikrotwardości w złączu (rys. 2.), liniowe
rozkłady stężeń Al i Fe (rys. 3) oraz mikrostruktura (rys. 4.)
wskazują na prawidłowo uformowane złącze. Również zachęcające wyniki uzyskano przy spajaniu stopów Ni-Al ze
stalą i Ni-Al z miedzią.

Rys. 2. V mikrotwardość w złączu Fe3Al-stal zgrzewanym dyfuzyjnie
w warunkach T = 1200oC; tb = 30 min. I P = 10 MPa
Fig. 2. V microhardness in Fe3Al- steel joint welded by diffusion
methods for the conditions of T = 1200oC; tb = 30 min. I P = 10 MPa
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stal → strefa przejściowa ← Fe3Al
Rys. 3. Rozkłady liniowe Al i Fe w złączu Fe3Al-stal
Fig. 3. Linear distribution of Al and Fe in Fe3Al-steel joint

Rys. 4. Mikrostruktura złącza Fe3Al – stal zgrzewanego dyfuzyjnie
Fig. 4. Microstructure of Fe3Al – steel joint welded by diffusion
methods

Lutowanie w próżni
Lutowanie w próżni podlega tym samym prawom co lutowanie w powietrzu, to znaczy, tu również obowiązują warunki dobrej zwilżalności lutowanych elementów przez spoiwo.
Również zjawiska tworzenia się złącza, a zwłaszcza proces
tworzenia się warstwy pośredniej pomiędzy lutowiną a materiałem lutowanym jest podobny. Na temat tych zjawisk oraz
na temat znaczenia stanu powierzchni lutowanych elementów istnieje bogata literatura i nie ma powodu jej tu omawiać.
Istotna różnica pomiędzy lutowaniem w próżni a lutowaniem
w powietrzu jest taka, że w pierwszym nie stosuje się topników, co dla ochrony środowiska ma duże znaczenie. Lutowanie w próżni odbywa się zwykle przy podciśnieniu 1.10-2
do 1.10-3 Pa, co stanowi wystarczające zabezpieczenie przed
utlenianiem się lutowanych elementów, w niektórych przypadkach następuje redukcja tlenków oraz oczyszczanie z innych zanieczyszczeń. Dodatkową zaletą lutowania w próżni
jest możliwość precyzyjnego ustawienia nagrzewania (grzanie objętościowe lub grzanie w strefie lutowania), co umożliwia lutowanie nowoczesnych materiałów jak np. materiałów
z gradientem składu chemicznego lub obudów do ogniw paliwowych czy sensorów do gazów. Przeprowadzone w pracy
badania lutowania stopów intermetalicznych Ni3Al ze stalą
konstrukcyjną z zastosowaniem spoiwa niklowego Ni82, 4%

z dodatkami Cr, B, Si i Fe umożliwiły osiągniecie połączeń
o wytrzymałości mechanicznej na ścinanie równej 317 MPa
[7]. Na rysunku 5 pokazano mikrostrukturę złącza Ni3Al – stal.

specjalne wałki (przeznaczone do pracy w maszynach wirnikowych) o średnicy 15 mm, długości 288 mm spajane w połowie długości [8]. W wyniku przeprowadzonych pomiarów drgań
i odkształceń przy prędkościach od 300 do 800 obr/min. stwierdzono, że wałki spajane z dwóch części wytrzymują krytyczne warunki pracy. Złącza tworzą lokalnie zmienną sztywność
elementu, co wpływa korzystnie na zmniejszenie amplitudy przemieszczeń promieniowych. Szczególnie korzystne
i obiecujące wyniki uzyskano w wałkach zgrzewanych tarciowo i zgrzewanych dyfuzyjnie (rys. 6).
Opisany przykład jest dowodem na to, że przyjazne dla
środowiska metody można i należy stosować nie tylko w pracach laboratoryjno-badawczych, ale również wykorzystywać
w warunkach przemysłowych [9].

Rys. 5. Mikrostruktura złącza Ni3Al – stal konstrukcyjna
Fig. 5. Microstructure of Ni3Al – constructional steel joint

Przykład wykorzystania
omawianych metod spajania
W pracy zatytułowanej „Zastosowanie technik spajania w
procesach remanufacturingu”, spośród znanych metod spawalniczych wytypowano: zgrzewanie tarciowe, zgrzewanie
dyfuzyjne i lutowanie w próżni i tymi metodami wykonano

Rys. 6. Krzywe rezonansowe dla wału zgrzewanego dyfuzyjnie
Fig. 6. Resonance curve for the roller welded by diffusion methods
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Ultradźwiękowe metody kontroli jakości
połączeń zgrzewanych punktowo
Ultrasonic methods of quality control
of joints welded by spot welding methods

Streszczenie

Abstract

Zgrzewanie oporowe punktowe, to najpopularniejsza
metoda łączenia stalowych konstrukcji pojazdów samochodowych. W czasach, gdy wymagania jakościowe dotyczące gotowych wyrobów są coraz wyższe, w celu zachowania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa
połączenia zgrzewane muszą być poddawane dokładnej
kontroli. Metoda ultradźwiękowa umożliwia szybkie i dokładne określenie jakości połączenia zgrzewanego i równocześnie jest przyjazna środowisku.
W artykule omówiono trzy ultradźwiękowe aplikacje,
dzięki którym można określić jakość połączenia zgrzewanego: badanie połączeń zgrzewanych pojedynczą głowicą,
skaningową mikroskopię akustyczną oraz system RSWA
– z zastosowaniem głowicy mozaikowej. Na podstawie
badań własnych określono wady i zalety poszczególnych
systemów.

Spot resistance welding is the most popular method of
connecting steel structures of automotive vehicles. At the
times when quality requirements relating to finished goods
are higher and higher, welded joints must undergo precise control in order to assure as high safety standards as
possible. Ultrasonic method enables quick and accurate
assessment of any welded joint quality, and at the same
time it is environmentally friendly. Three ultrasonic applications, thank to which it is possible to determine the quality
of a welded joint were discussed in the article: testing of
joints welded by a single welding head, scanning acoustic
microscopy and RSWA system – with application of a mosaic head. The drawbacks and advantages of individual
systems were described basing on one’s own experience.

Wstęp
Zgrzewanie oporowe punktowe jest najbardziej popularną
techniką łączenia w przemyśle samochodowym. We współczesnych systemach produkcyjnych coraz większą rolę spełniają wymagania jakościowe dotyczące wytwarzanych wyrobów. Spowodowało to gwałtowne zapotrzebowanie na nieniszczące techniki pozwalające badać właściwości mechaniczne
materiałów, skład chemiczny, strukturę materiałów oraz nieciągłości wewnętrzne. Istnieje wiele aplikacji ultradźwiękowych,
dzięki którym możliwa jest ocena jakości zgrzein punktowych,
począwszy od badań manualnych pojedynczą głowicą, a skończywszy na skomplikowanych układach skanujących.

Badania zgrzein pojedynczą głowicą
Systemy ultradźwiękowe stosowane do kontroli jakości
zgrzein punktowych stosowane są od kilkunastu lat. Trudności w ich wdrożeniu polegały głównie na wykonaniu takiego przetwornika ultradźwiękowego, aby długość generowanej przez niego fali w badanym materiale była mniejsza niż
grubość badanej pojedynczej blachy [1, 2]. Rozwój techniki
pozwolił w ostatnich latach na opracowanie kilku takich systemów przeznaczonych do ultradźwiękowej kontroli jakości
zgrzein punktowych po procesie zgrzewania.
Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. nadzw. PWr. –
Politechnika Wrocławska, prof. dr Roman G. Maev – University
of Windsor, Ontario, Kanada, mgr inż. Marcin Korzeniowski –
Politechnika Wrocławska, mgr inż. Paweł Kustroń – Politechnika
Wrocławska, University of Windsor, Ontario, Kanada.
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Badania ultradźwiękowe po procesie zgrzewania (tzw.
badania OFF-LINE) w ostatnich kilku latach stały się bardzo
popularne. Mają szereg zalet w porównaniu do badań niszczących (np. prób wyłuskiwania). Główne z nich, to eliminacja złomu pobadaniowego oraz znaczne skrócenie czasu badania, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów.
Niewątpliwą zaletą tego typu stanowisk do badań jest ich
mobilność i możliwość przeprowadzania badań w różnych
miejscach na linii produkcyjnej, jak również w warunkach polowych na gotowych elementach.
Istnieje kilka rodzajów kryteriów oceny obrazów badań
ultradźwiękowych. Umożliwiają one rozpoznanie ewentualnych niezgodności.
Przy ocenie niezgodności brane pod uwagę są następujące kryteria:
– ilość odbić od tylnej ściany badanej próbki,
– tłumienie fali ultradźwiękowej (wyrażone w dB),
– ilość odbić od ewentualnych niezgodności oraz ich położenie,
– przebieg amplitudy impulsów.

a)

b)

Rys. 1. a – kompletny system do oceny jakości zgrzein punktowych,
b – ultradźwiękowa głowica badawcza
Fig. 1. a – complete system for assessment of spot welds, b – testing
ultrasonic head

Metody oceny wymiarów niezgodności są oparte głównie
na porównaniu amplitudy rejestrowanych sygnałów dla określonych sztucznych niezgodności (wzorców) [3].
Na rysunku 1 przedstawiono kompletną aplikację do badań połączeń zgrzewanych punktowo. Kompletny system do
kontroli jakości zgrzein punktowych składa się z: komputera
z odpowiednim oprogramowaniem, karty rozszerzeń, nadajnika i odbiornika sygnału ultradźwiękowego, głowicy badawczej z kablem przyłączeniowym, pilota i przetwornika sygnału z pilota, membran gumowych oraz środka sprzęgającego
głowicę badawczą z badanym złączem zgrzewanym.
Warto zaznaczyć, że na linii produkcyjnej ze względu na
środowisko pracy wykorzystuje się komputery stacjonarne.
Wyposażenie urządzenia w zdalne sterowanie (pilot) daje
operatorowi możliwość zmiany parametrów urządzenia bez
konieczności korzystania z klawiatury i myszy.
Zasada badań wykorzystuje metodę echa. Przetwornik
ultradźwiękowy umieszczony jest w pewnej odległości od
elastycznej membrany, a fala ultradźwiękowa doprowadzona
jest do niej za pomocą wodnego odcinka tzw. linii opróżniającej. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki badań zgrzein wykonanych z blachy o grubości 0,8 + 0,8 mm na różnych parametrach zgrzewania. Jednym z najsłabszych ogniw powyższego
systemu jest ciągle czynnik ludzki. Badania ultradźwiękowe
są bowiem przeprowadzane manualnie, z tego względu wiedza i doświadczenie operatora odgrywają w tym przypadku
znaczną rolę. Gdy docisk głowicy do badanego przedmiotu
jest zbyt mały, wiązka ultradźwiękowa nie obejmuje swoim
przekrojem całej zgrzeiny i istnieje niebezpieczeństwo zakwalifikowania złącza z niezgodnością jako złącza prawidłowego. Kąt ustawienia głowicy względem badanej powierzchni powinien być zbliżony do 90º, w przeciwnym wypadku fala
odbita nie trafia do głowicy, co powoduje spadek amplitudy
rejestrowanych impulsów.

a

b

Rys. 2. Wynik badania ultradźwiękowego pojedynczą głowicą,
a – małe jądro zgrzeiny, b – jądro zgrzeiny o odpowiednich rozmiarach
Fig. 2. The result of ultrasonic testing by the single head method,
a – small weld nugget, b – weld nugget of adequate dimensions

Skaningowa mikroskopia
akustyczna
Jedną z metod umożliwiającą badanie struktury wewnętrznej zgrzein punktowych z dużą rozdzielczością przestrzenną po procesie zgrzewania jest skaningowa mikroskopia akustyczna (SAM – Scanning Acoustic Microscopy).
W porównaniu do alternatywnej techniki jaką jest badanie
rentgenowskie, dające porównywalny obraz, charakteryzuje
się prostotą, wysokim stopniem bezpieczeństwa, jak również
większą wydajnością i szybkością. Ponadto dzięki zastosowaniu cyfrowych algorytmów obróbki sygnałów możliwe jest
określenie właściwości anizotropowych badanego materiału
i jego właściwości plastycznych.

Rys. 3. Skaningowy mikroskop akustyczny Sonics HS1000
Fig. 3. Scanning acoustic microscope Sonics HS1000

Skaningowa mikroskopia akustyczna polega na zastosowaniu przetwornika ultradźwiękowego wysokiej częstotliwości, przy równoczesnym zastosowaniu układu soczewek
akustycznych skupiających wiązkę ultradźwiękową, co powoduje uzyskanie efektu powiększenia badanego obiektu
oraz koncentrację wiązki ultradźwiękowej w wybranym punkcie. Przyjmuje się, że rozdzielczość mikroskopu akustycznego, wynosi połowę długości fali zastosowanego przetwornika
ultradźwiękowego. Typowe zakresy częstotliwości pracy przetworników wynoszą od 5 do 200 MHz [4]. Do badań zgrzein
punktowych najczęściej stosuje się głowice o częstotliwości
pracy 50 MHz. Przy tej częstotliwości rozdzielczość wynosi
ok. 50 μm, co jest wielkością porównywalną z mikroskopią
optyczną. Zastosowanie przetworników wyższej częstotliwości powoduje wzrost współczynnika tłumienia. Mikroskop
akustyczny może pracować w dwojaki sposób: metodą echa
lub metodą przepuszczania (transmisyjną). Do badań zgrzein punktowych najczęściej stosuje się metodę echa, dlatego
też metoda ta zostanie szczegółowo omówiona.
Z uwagi na stopień skomplikowania aparatury, brak możliwości badania gotowych wyrobów oraz relatywnie długi czas
niezbędny do przeprowadzenia badania, skaningowa mikroskopia akustyczna nie jest metodą powszechnie stosowaną
w przemyśle do kontroli jakości zgrzein punktowych. Pomimo
tego, z uwagi na precyzję oraz bardzo dużą ilość informacji
uzyskiwanych podczas badania, jest coraz częściej używana podczas badań wstępnych mających na celu prawidłowe
opracowanie technologii zgrzewania.
Typowy skaningowy mikroskop akustyczny (rys. 3) składa się z układu napędzającego, umożliwiającego ruch przetwornika w osiach X, Y, Z, układu generatora i odbiornika,
skupiającej głowicy ultradźwiękowej oraz komputera przemysłowego z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie
układem napędowym i blokiem ultradźwiękowym (układem
wzmocnienia, zakresem obserwacji, itp.).
Przegląd spawalnictwa 10/2008
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Rys. 4. Schemat badania zgrzeiny punktowej metodą skaningowej
mikroskopii akustycznej
Fig. 4. Scheme of spot weld testing by scanning acoustic microscopy

Warunkiem uzyskania prawidłowego obrazu ultradźwiękowego (C-scan i B-scan obszaru złącza zgrzeiny punktowej)
jest umieszczenie badanej próbki w płaszczyźnie prostopadłej do padającej wiązki ultradźwiękowej. Jeżeli mikroskop
akustyczny wykorzystuje metodę immersyjną (zanurzeniową), konieczne jest zastosowanie cieczy (najczęściej wody)
jako ośrodka sprzęgającego.
Za pomocą skaningowej mikroskopii akustycznej możliwe
jest uzyskanie następujących informacji o zgrzeinie punktowej:
– parametry technologiczne złącza: określenie średnicy
i kształtu jądra zgrzeiny, głębokość wgniotu elektrod,
– detekcja nieciągłości wewnętrznych i zewnętrznych: pęknięcia, jamy skurczowe, brak zgrzania i ekspulsje.
Schemat badań prowadzonych przy użyciu skaningowego mikroskopu akustycznego przedstawiono na rysunku 4.
Podczas ruchu przetwornika z głowicą skupiającą nad
powierzchnią próbki, fala ultradźwiękowa jest naprzemiennie
generowana i odbierana. Będąc w pozycjach 1 i 3 (rys. 4)
– w strefie poza jądrem zgrzeiny fala ultradźwiękowa odbija
się od powierzchni granicznej woda–górna blacha, od granicy blacha–blacha i od dolnej blachy. Charakterystyczne jest
silne odbicie na granicy blacha–blacha widoczne na prezentacji typu A. Składając z odpowiednim krokiem odseparowane wybrane impulsy z A-scan w płaszczyźnie X i Y otrzymuje
się dwuwymiarowy obraz zeskanowanej powierzchni tzw.
C-scan. Rzeczywiste obrazy typu C-scan wykonane za pomocą skaningowego mikroskopu akustycznego Sonix HS1000
przedstawiono na rysunku 5.
Rejestrując różnice w czasie przejścia fali ultradźwiękowej oraz ich amplitudy wzdłuż wybranego przekroju zgrzeiny
uzyskuje się obraz przekroju badanego obiektu tzw. B-scan.
Na obrazie tym oś Y reprezentuje czas przejścia fali ultradźwiękowej przez badany materiał, natomiast oś X – odległość. Zasadę powstawania obrazu B-scan przy założeniu,
że zakres obserwacji obejmuje tylko powierzchnię graniczną
blacha–blacha i jej ewentualne drugie odbicie przedstawiono
na rysunku 6. Widok obrazu C-scan złącza z pustką w środku
oraz jej obrazy B-scan wzdłuż wybranych przekrojów przedstawiono na rysunku 7.

a

b
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Rys. 7. Prezentacja C-scan (a) wraz z przekrojami B-scan wzdłuż
wybranych płaszczyzn – b, c, d
Fig. 7. C-scan presentation (a) including B-scan cross-sections along
selected planes – b, c, d

Urzadzenie RSWA
Opisana w poprzednim rozdziale metoda mikroskopii
akustycznej, przez operacje skanowania pozwala otrzymać
bardzo dokładne zobrazowanie zgrzeiny. Jest to metoda,
która obecnie zapewnia najwyższą dokładność pomiaru
oraz dostarcza najwięcej informacji o zgrzeinie punktowej.
Z drugiej strony, mikroskopy akustyczne nie są urządzeniami
przenośnymi i użycie ich w środowisku przemysłowym jest
dość kłopotliwe (głównie ze względu na specjalne przygotowanie próbek i brak możliwości kontroli gotowych wyrobów).
Ponadto czas wygenerowania obrazu ultradźwiękowego jest
długi, co ogranicza użycie tej metody w masowej produkcji.
Nową generacją głowic ultradźwiękowych są tzw. głowice
mozaikowe 2D, w które wyposażone jest przenośne urządzenie RSWA firmy Tessonics (rys. 8).

c

Rys. 5. Prezentacje C-scan zgrzein punktowych, a –zgrzeina z przyklejeniem, b – zgrzeina o prawidłowych rozmiarach, c – ekspulsja
Fig. 5. Presentations C-scan of spot welds, a –stuck spot weld,
b – weld of correct dimensions, c – expulsion
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Rys. 6. Schemat powstawania prezentacji B-scan na skaningowym
mikroskopie akustycznym
Fig. 6. Scheme of B-scan presentation creation upon scanning
acoustic microscope

Rys. 8. Urządzenie RSWA do badania
zgrzein punktowych firmy Tessonics
Fig. 8. RSWA equipment for spot weld
testing by Tessonics company

Rys. 9. Mozaikowa głowica
ultradźwiękowa [5]
Fig. 9. Ultrasonic mosaic
head [5]

Zamiast mechanicznego skanowania badanej powierzchni pojedynczą głowicą sygnał ultradźwiękowy generowany
jest przez bardzo małe przetworniki (o wymiarach poniżej 1 x
x 1 mm) umieszczone na powierzchni głowicy (rys. 9).
Każdy pojedynczy przetwornik ultradźwiękowy wysyła
i odbiera sygnał ultradźwiękowy zupełnie niezależnie i niesie ze sobą informacje o obejmującej go przestrzeni. Poprzez złożenie odpowiedzi ze wszystkich przetworników
możliwe jest dokładne odwzorowanie 2D badanej zgrzeiny
punktowej. Dzięki takiej koncepcji czas badania obszaru 10 x
x 10 mm nie przekracza 0,7 s. Na rysunku 9 przedstawiono głowicę składającą się z 52 pojedynczych przetworników
ultradźwiękowych.
Na rysunku 10 przedstawiono powstawanie prezentacji
A-scan z przetworników umieszczonych na powierzchni głowicy. Z przetworników A i B, które nie obejmują jądra zgrzeiny otrzymany obraz składa się z odbicia od powierzchni próbki, z odbicia od tylnej ściany pierwszej z 2 blach oraz odbić
wielokrotnych. Przetwornik oznaczony jako C, znajduje się
nad jądrem zgrzeiny tak więc prezentacja typu A składać się
będzie z odbicia od badanej powierzchni, odbicia od tylnej
ściany drugiej z blach i ew. z odbić wielokrotnych.
Wizualizacja obszaru złącza odbywa się wieloetapowo
na podstawie pomiaru amplitudy sygnału z poszczególnych
przetworników w odległości równej grubości blachy. Brak
sygnału w tym obszarze świadczy o przetopieniu powierzchni
styku, natomiast jego dodatnia lub ujemna wartość jest dowodem na istnienie powierzchni granicznej w postaci braku
przetopu lub przyklejenia.
System RSWA, oprócz pomiaru średnicy jądra, umożliwia
pomiar wgniotu elektrod, parametru, który jest również istotny z technologicznego punktu widzenia. Widok zwizualizowanych sygnałów obrazów ultradźwiękowych przedstawiono
na rysunku 11.
Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, mobilności,
szybkości wykonywania badania urządzenie to idealnie nadaje się do kontroli połączeń zgrzewanych, szczególnie
z przemysłu motoryzacyjnego.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych
stwierdzono następujące wnioski poznawcze:
– wszystkie omawiane ultradźwiękowe systemy kontroli
pozwalają na ocenę jakości zgrzein punktowych,
– badania pojedynczą głowicą wymagają doświadczenia operatora, nieumiejętne przeprowadzanie badań
prowadzi do przekłamania wyników,
– skaningowa mikroskopia akustyczna dostarcza najwięcej informacji o zgrzeinie punktowej, ponadto czynnik
ludzki jest wyeliminowany, gdyż badania prowadzone
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Rys. 10. Przechodzenie fali ultradźwiękowej generowanej przez
wybrane przetworniki głowicy mozaikowej [5]
Fig. 10. Propagation of ultrasonic wave generated by selected
mosaic head transducers [5]

a

b

c

Rys. 11. Widok obrazów ultradźwiękowych otrzymanych dzięki urządzeniu RSWA, a – przyklejenie, b – średnica jądra zgrzeiny 2,9 mm,
c – średnica jądra 5,4 mm [5]
Fig. 11. View of ultrasonic images obtained through RSWA equipment, a – sticking, b – weld nugget diameter of 2,9 mm, c – weld
nugget diameter of 5,4 mm [5]

są automatycznie, wadą pozostaje ograniczona możliwość badania gotowych elementów i relatywnie długi
czas badania (kilkanaście sekund),
– aplikacja RSWA (Resistance Spot Welding Analyzer)
wyposażona w głowicę mozaikową zamiast mechanicznego skanowania obszaru złącza, wykorzystuje kilkadziesiąt przetworników na powierzchni głowicy, które
zbierają informacje z różnych części zgrzeiny punktowej, dzięki czemu możliwe jest dokładne określenie
średnicy jądra zgrzeiny, czynnik ludzki został wyeliminowany – głowica badawcza ma płaską powierzchnię.
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Stal dupleks i jej spawalność
Duplex steel and its weldability
Streszczenie

Abstract

Na podstawie źródeł i własnych doświadczeń dokonano analizy mikrostruktury, właściwości, zastosowań i materiałowo-technologicznych problemów spawania stali
dupleks. Przedstawiono obszar zastosowań spawania,
szczególnie konstrukcji wysokogabarytowych, na przykładzie spawania FCAW stali dupleks typu UNS S31803
w budowie statków do transportu chemikaliów. Analizowano wpływ wybranych aspektów technologii spawania,
w tym energii liniowej i temperatury międzyściegowej, materiałów dodatkowych na przemiany mikrostruktury i właściwości złączy spawanych.

Microstructure, properties, applications and material
and technological problems of duplex steel welding were
analysed basing on the sources and on our own experience. The area of welding applications was presented, in case
of high-dimensioned constructions in particular, illustrated
by FCAW welding of duplex steel type UNS S31803 for
building of ships for transportation of chemicals. The influence of selected aspects of welding technology, including
linear energy and inter-welding sequence temperature, auxiliary materials used for the change of microstructure and
properties of welded joints, was analysed.

Wstęp
Stal dupleks dzięki składowi chemicznemu i ferrytyczno-austenitycznej mikrostrukturze skupia najlepsze właściwości
chromowej stali ferrytycznej i chromowo-niklowej stali austenitycznej. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami mechanicznymi: granicą plastyczności, wytrzymałością na rozciąganie i ciągliwością oraz odpornością na korozję ogólną,
wżerową i naprężeniową. Stosunkowo niski, w porównaniu
z stalą austenityczną, koszt wytwarzania stali dupleks jest, między innymi efektem obniżonej zawartości deficytowego i drogiego niklu, co stanowi jej kolejną zaletę. Doskonalenie składu
chemicznego stali, w kolejnych latach, między innymi w wyniku
powiększenia zawartości molibdenu i azotu zwiększyło stabilność jej mikrostruktury i dalszy wzrost jej właściwości. Zastosowanie stali austenityczno-ferrytycznej, głównie na konstrukcje
spawane stało się powodem szczególnego zainteresowania jej
spawalnością. Powszechnie uważa się, że stal dupleks należy
do stosunkowo łatwo spawalnych. Jednak znane są przykłady poważnych trudności występujących szczególnie podczas
spawania konstrukcji o dużych rozmiarach, które doprowadziły
do znacznych strat finansowych związanych z koniecznością
napraw i dodatkowych badań złączy spawanych.

Rozwój stali odpornej na korozję
Rozwój stali odpornej na korozję ma swój początek w drugim dziesięcioleciu dwudziestego wieku spostrzeżeniem, że
stal zawierająca ok. 13% chromu nie ulega korozji elektrochemicznej. W latach dwudziestych, jako pierwsze wyprodukowano stale ferrytyczne i martenzytyczne, następnie stale austenityczne typu 18-8, a w latach czterdziestych pierwsze nierdzew-
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ne stale ferrytyczno-austenityczne. W latach 60-tych ubiegłego stulecia opracowano stale dupleks zawierające 35÷55%
ferrytu, co było możliwe dzięki zwiększeniu stężenia chromu
i zmniejszeniu stężenia niklu w porównaniu do stali austenitycznych. Pierwsze stale dupleks, nazywane stalami dupleks pierwszej generacji, zawierały 18% Cr, 4÷6% Ni oraz dodatek Mo
i stosunkowo dużo węgla, przez co charakteryzowały się niską
spawalnością.
Udoskonalenie procesów produkcyjnych stali na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku w wyniku wprowadzenia
procesów odwęglania argonowo-tlenowego (AOD – argonoxygen decarburization) i odwęglania próżniowo-tlenowego
(VOD – vacuum-oxygen decarburization), umożliwiło produkcję
stali odpornych na korozje o większej czystości metalurgicznej
i niższym stężeniu węgla oraz lepszej kontroli ich składu chemicznego, przede wszystkim stężenia azotu. Optymalizacja
składu chemicznego, ze względu na strukturę i właściwości,
doprowadziła do opracowania wielu nowych gatunków stali
odpornych na korozję. Stale odporne na korozję zawierają
zgodnie z PN-EN 10020:1966 powyżej 10,5% chromu, co zapewnia tworzenie się warstewki pasywnej i zmianę potencjału
elektrochemicznego.
Stopy Fe-Cr krystalizują jako roztwór stały α. Stopy Fe-Cr
zawierające ponad 12,5% Cr zachowują jednofazową strukturę
roztworu stałego α od linii solidus do temperatury pokojowej
(rys. 1). Wobec braku przemian fazowych ich właściwości mechaniczne stopów Fe-Cr nie kształtują się w wyniku obróbki
cieplnej, a wyłącznie przez obróbkę plastyczną na gorąco lub
na zimno. W zakresie stężenia chromu od 42,3 do 48,2% roztwór stały α podczas chłodzenia ulega przemianie w temperaturze 815°C w fazę międzymetaliczną σ o składzie zbliżonym do
Fe-Cr. Duża twardość i kruchość fazy σ powoduje ograniczone znaczenie praktyczne stopów Fe-Cr o strukturze σ i α + σ
w zakresie stężenia chromu od 24,7 do 69,5% [1]. Zakres występowania obszaru dwufazowego α + σ przemieszcza się
w kierunku mniejszego stężenia Cr w stopach zawierających
Mo, Si i Mn. W przeciwnym kierunku oddziaływają C i N oraz Al
przy zawartości kilku procent.

Rys. 1. Dwuskładnikowy układ równowagi fazowej stopów Fe-Cr [2]
Fig. 1. Two-component
system of alloy phase
equilibrium Fe-Cr [2]

Rys. 2. Wpływ stężenia
węgla i chromu na skład fazowy stali wyżarzonych [3]
Fig. 2. Influence of carbon
and chromium concentration on phase composition
of annealed steels [3]

Ferryt wysokochromowy w stopach Fe-Cr różni się od
ferrytu w stopach Fe-C rozpuszczalnością C i N oraz stabilnością. Długotrwałe wygrzewanie w temperaturze od 450 do
500°C powoduje spinodalny rozpad ferrytu wysokochromowego powodujący rozsegregowanie na mikroobszary bogate
i ubogie w Cr. Niedopasowanie sieci między tymi obszarami
powoduje wzrost twardości i kruchości stopów o zawartości
chromu przekraczającym ok. 20% (kruchość 475°C) [1]. Ze
wzrostem stężenia chromu i ilorazu Cr/C w stopach Fe-Cr tworzy się węglik chromu (Cr, Fe)7C3 oraz (Cr, Fe)23C6 (rys. 2).

Wzrastająca zawartość węgla powoduje też przesunięcie zakresu stabilności fazy γ w kierunku większej zawartości Cr [1].
Stale wysokochromowe są odporne na korozję w atmosferze powietrza, wody i pary wodnej, wodnych roztworów alkalicznych, kwasów i soli, a także na działanie ropy naftowej, paliw, olejów i środków spożywczych. Nie są odporne na korozję
w środowisku chlorków i jodków [1].
Podział stali odpornych na korozję i ich rozwój stanowiący wynik doskonalenia ich składu chemicznego przedstawiony
jest na rysunku 3, 4.

Rys. 3. Porównanie stali Cr-Ni odpornych na korozję z przykładami oznaczeń
Fig. 3. Comparison of Cr-Ni steels resistant to corrosion illustrated by the examples of markings
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Rys. 4. Zakres zawartości chromu i niklu w stali odpornej na korozję:
1 – austenitycznej, 2 – ferrytyczno-austenitycznej, 3 – utwardzanej
wydzieleniowo, 4 – ferrytycznej, 5 – martenzytycznej [4]
Fig. 4. Content range of chromium and nickel in steel resistant to corrosion: 1 – austenitic, 2 – ferritic-austenitic, 3 – hardened by precipitation,
4 – ferritic, 5 – martensitic [4]

Mikrostruktura i właściwości
stali dupleks
Stal ferrytyczno-austenityczna – dupleks Cr-Ni-Mo, w porównaniu ze stalą austenityczną, zawiera mniej drogiego niklu
i ma znacznie lepsze właściwości wytrzymałościowe, przy dobrej odkształcalności i odporności na korozję, także w środowiskach zawierających jony chlorkowe (tabl. I). Podobny udział
ferrytu wysokochromowego i austenitu cechującego się wysoką ciągliwością decyduje, że stal dupleks zachowuje dobrą
odporność na pękanie w temperaturze do ok. -40°C. Ferryt wysokochromowy jest jednak fazą metastabilną, przez co zakres
temperatury stosowania tej stali jest ograniczony do ok. 300°C.
Stal o zawartości ok. 22% Cr, 5% Ni, 3% Mo i 0,2% N krystalizuje
jako roztwór stały δ, częściowo przemieniający się od temperatury około 1200°C do 850°C w fazę α. Stabilną strukturą rozpatrywanych stali w temperaturze powyżej 850°C jest ferryt,
a w niższych temperaturach mieszanina faz γ + σ + + α
(rys. 5) [1].
Strukturę dwufazową α + γ uzyskuje stal po przesycaniu
z temperatury stabilności mieszaniny faz α + γ, a udział faz
zależy od warunków przesycania. Przesycanie z temperatury

Rys. 5. Przekrój układu
równowagi fazowej stopów Fe-Cr-Ni przy stężeniu 70% [6]
Fig. 5. Cross-section of
phase equilibrium system
of Fe-Cr-Ni alloys for concentration of 70% [6]

bliskiej 1200°C w wodzie zapewnia wystąpienie w strukturze stali dużego udziału ferrytu wysokochromowego i małego udziału austenitu. Powoduje to zwiększenie właściwości
wytrzymałościowych i zmniejszenie plastyczności stali oraz
odporności na pękanie i korozję. Wolniejsze chłodzenie z wymienionej temperatury, np. w powietrzu, umożliwia częściową
przemianę α → γ i zwiększenie udziału austenitu w strukturze
stali, polepszającego własności plastyczne. Wielkość szybkości chłodzenia z temperatury końca obróbki plastycznej stali na
gorąco lub spawania w powietrzu nie prowadzi do przemiany
ferrytu wysokochromowego w fazy σ + γ [1]. Stal ferrytyczno-austenityczna winna zawierać od ok. 40 do 60% fazy γ. Udział
fazy γ poza warunkami przesycania zależy istotnie od składu
chemicznego stali, tj. od rodzaju i stężenia składników ferrytoi austenitotwórczych.
Duże zainteresowanie, jako składnik stopowy w stalach
dupleks wzbudza azot, pozwalający na zmniejszenie stężenia
deficytowego niklu, możliwe w wyniku wprowadzenia do stali
azotu w ilości ponad 0,2%, co wymaga stosowania specjalnych
technologii, np. ciśnieniowego przetapiania elektrożużlowego
lub metalurgii proszków [1].
Stal dupleks ma ograniczone stężenie węgla do < 0,03%
w celu obniżenia temperatury przejścia ferrytu wysokochromowego ze stanu ciągliwego w stan kruchy oraz 21÷28% Cr,
3,5÷8% Ni, 0,1÷4,5% Mo, 0,05÷0,35% N, a niekiedy także
0,1÷2,5% Cu i do 1% W.

Tablica I. Orientacyjny skład chemiczny i warunki obróbki cieplnej stali dupleks [5]
Table I. Approximate chemical composition and heat treatment conditions of duplex steel [5]
Znak stali

C

Cr

Ni

N

Mo

inne

Temperatura przesycania,
°C/ośrodek chłodzący2)

X2CrNiN23-4

≤ 0,03

23

4,5

0,13

0,35

Cu:0,35

950÷1050/w, p

X2CrNiCuN23-4

≤ 0,03

23

4,5

0,13

0,35

Cu:2

950÷1050/w, p

X2CrNiMoSi18-5-3

≤ 0,03

18,5

4,9

0,08

2,8

Si:1,7

1000÷1100/w, p

X3CrNiMoN27-5-2

≤ 0,05

26,5

5,5

0,13

1,7

-

1020÷1100/w, p

X2CrNiMoN22-5-3

≤ 0,03

22

5,5

0,16

3

-

1020÷1100/w, p

X2CrNiMoN29-7-2

≤ 0,03

29

6,7

0,35

2,1

Cu ≤ 0,8

1040÷1120/w, p

X2CrNiMoCuN25-6-3

≤ 0,03

25

7

0,25

3,5

Cu:1,8

1040÷1120/w, p

X2CrNiMoN25-7-4

≤ 0,03

25

7

0,3

3,8

-

1040÷1120/w, p

X2CrNiMoCuWN25-7-4

≤ 0,03

25

7

0,25

3,5

Cu:0,8, W:0,8

l)
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Stężenie pierwiastków1), %

P ≤ 0,03÷0,035, S ≤ 0,015, Si ≤ 0,5÷1, Mn ≤ 1÷2; wartości bez znaku ≤ oznaczają stężenie średnie.
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1040÷1120/w, p
2)
3)

w – woda, p – powietrze.
Według PN-EN 10088-3:2007.

W stanie przesyconym stal osiąga wysokie właściwości
mechaniczne, R0,2 od 400 do 530 MPa, Rm od 600 do 930
MPa, wydłużenie ponad 20 oraz > 25%, energię łamania
próbek Charpy V wzdłużnych KV20°C ponad 80 oraz > 100 J
i dobrą odporność na korozję międzykrystaliczną również
po spawaniu. Podczas wygrzewania w zakresie temperatury
od ok. 350 do ponad 500°C faza α ulega przemianie spinodalnej na obszary izomorficzne o zróżnicowanym stężeniu
Cr, powodującej wystąpienie kruchości 475°C. Krótkotrwałe
wygrzewanie stali w temperaturze ponad 600°C powoduje
utwardzanie wydzieleniowe fazy, a przez dyspersyjne cząstki
azotków Cr2N i Mo2N oraz CrN i MoN, węgliki M23C6 i fazę
χ-Fe36Cr12Mo10, podczas długotrwałego wygrzewania w tych
warunkach następuje całkowita przemiana ferrytu w fazę χ, σ
i austenit niskostopowy [1].
W przedziale temperatury 300÷10000C w wyniku procesów wydzieleniowych zależnych od warunków obróbki
cieplnej lub cyklu cieplnego spawania, w stalach dupleks
w osnowie ferrytu i austenitu mogą zarodkować i wzrastać
zróżnicowane pod względem składu chemicznego i struktury
fazy wtórne (rys. 6) [5, 9]:
– ferryt wysokochromowy α` – kruchy, obniżający ciągliwości stali i powodujący „kruchość 475°C”,
– austenit wtórny γ2 – różniący się składem, morfologią
i właściwościami od pierwotnego, powstający pod wpływem aktywacji cieplnej, np. od kolejnego ściegu spoiny
w wyniku trzech mechanizmów: reakcji eutektoidalnej
α –> σ + γ2, przemiany dyfuzyjnej (powstanie wydzieleń
o strukturze Widmanstättena), względnie przemiany izotermicznej stanowiącej analogię do przemiany martenzytycznej,
– faza σ typu AB (Fe-Cr-Mo) tworząca się w zakresie temperatury 650÷1000°C jako twarda międzymetaliczna faza
σ bogata w Cr i Mo powodująca znaczny wzrost kruchości
stali i zmniejszenie odporności na korozję wżerową i międzykrystaliczną stali,
– faza χ (Fe36Cr12Mo10) typu A48B10 powstająca w wyniku długotrwałego wygrzewania w temperaturze 700÷900°C, obniżająca odporność korozyjną i zwiększająca kruchość stali,
– węgliki M7C3 i M23C6 powstające w wyniku krótkotrwałego
wygrzewania w temperaturze ok. 950÷1050°C na granicach α/γ, a drugie w temperaturze 600÷1000°C powodujące ubożenie w chrom obszarów przyległych do granic ziaren, co może być przyczyną korozji międzykrystalicznej,

Rys. 6. Wpływ dodatków stopowych na krzywe CTP procesy wydzieleniowe w stali dupleks [7, 8]
Fig. 6. Influence of alloy additions on CTP uneven precipitation processes in duplex steel [7, 8]

–

–

–

–
–
–

azotek π typu M5N (Fe7Mo3N4) wewnątrz ziaren ferrytu
w spawanych stalach dupleks poddanych wygrzewaniu
przez kilka godzin w temperaturze 600°C, znaczenie
azotka π jest mało znane,
azotki chromu Cr2N i CrN – powstające po stosunkowo
długim wytrzymaniu stali w temperaturze 700÷900°C lub
wskutek gwałtownego chłodzenia z wysokiej temperatury
np. po spawaniu w wyniku małej rozpuszczalności azotu
w ferrycie, powodujące zubożenie ferrytu w chrom, co obniża odporność korozyjną stali,
faza R (Fe28Cr13Mo12) o strukturze romboedrycznej i fazy
Laves’a typu A2B (Fe2Mo) bogate w molibden wydzielające się w temperaturze 550÷650°C na granicy α/γ oraz
wewnątrz fazy α obniżające odporność na korozję wżerową oraz udarność stali dupleks,
faza τ (Fe, Cr, Mo, Ni) powstająca na granicach α/α
w temperaturze od 550÷650°C w wyniku długotrwałego
wygrzewania,
faza G towarzysząca wydzielaniu ferrytu wysokochromowego α’ podczas wygrzewania stali w temperaturze
300÷400°C,
faza ε bogata w miedź wydzielająca się dyspersyjnie
w temperaturze 500÷600°C w fazie α, powodująca jego
utwardzenie i zmniejszająca stabilność warstwy pasywnej,
w następstwie czego uwrażliwiają powierzchnię stali na
działanie korozji.

O właściwościach mechanicznych i odporności na korozję stali dupleks decyduje jej mikrostruktura, głównie objętość
względna ferrytu i austenitu. Wzrost objętości względnej austenitu zapewnia ciągliwość i udarność oraz zwiększa odporność na działanie korozji, a wzrost objętości względnej ferrytu
zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności
i twardość stali. Korzystne właściwości mechaniczne stal zawdzięcza drobnoziarnistej strukturze oraz obecności roztworu
międzywęzłowego azotu w austenicie. Azot rozpuszczając
się w austenicie powoduje wzrost jego właściwości wytrzymałościowych do poziomu właściwości ferrytu. Wytrzymałość
na rozciąganie stali dupleks jest około dwa razy wyższa od
jej granicy plastyczności, natomiast w stalach austenitycznych ten iloraz wynosi ok. 0,35. Obróbka plastyczna na zimno może spowodować wzrost wartości granicy plastyczności stali nawet do ok. 1000 MPa. W trakcie eksploatacji stali
w podwyższonych temperaturach wartość granicy plastyczności obniża się, co jest spowodowane osłabieniem umacniającego wpływu azotu, którego atomy stają się bardziej ruchliwe
i w mniejszym stopniu blokują ruch dyslokacji.
Udarność stali dupleks w temperaturze pokojowej jest
porównywalna do stali austenitycznej, jednak z obniżaniem
temperatury badania wyraźnie maleje. Temperatura przejścia
w stan kruchy stali ferrytyczno-austenitycznych wynosi ok.
50°C (rys. 7, 8, tabl. II). Wyższa twardość stali dupleks,
w porównaniu ze stalą austenityczną, związana jest efektem
większej wytrzymałości struktury dwufazowej i sprawia, że
stal dupleks ma dobrą odporność na zużycie ścierne i erozję.
Korzystny wpływ na odporność korozyjną w skoncentrowanym kwasie azotowym, a także zwiększenie odporności na utlenianie w wysokiej temperaturze zapewnia dodatek krzemu do 2%. Znane są stale dupleks zawierające
3,5÷5,5% Si o podwyższonej odporności na korozję wżerową
i naprężeniową [10]. Stabilizujący ferryt wolfram o zawartości
do 2% zwiększa odporność stali na korozję wżerową, a także
szczelinową w gorących roztworach chlorków [11].
W celu uzyskania struktury ferrytyczno-austenitycznej dla
zrównoważenia wpływu pierwiastków ferrytotwórczych, konieczne jest wprowadzenie do stali pierwiastków stabilizujących austenit, np. niklu o zawartości 3÷8%, który jednocześnie zwiększenia pasywność stali i odporność korozyjną stali
w środowiskach kwasów organicznych i nieorganicznych.
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Rys. 7. Wpływ objętości względnej ferrytu na właściwości mechaniczne stali austenityczno-ferrytycznej zawierającej 23% Cr, 3% Mo,
0,05% C i zmienną ilość niklu [12]
Fig. 7. Influence of ferrite relative volume on mechanical properties
of austenitic-ferritic steel containing 23% Cr, 3% Mo, 0,05% C and
variable quantity of nickel [12]

0,15%, a w stalach superdupleks ok. 0,3%, co umożliwia większą rozpuszczalność azotu w stopach o większej zawartości
pierwiastków stopowych, zwłaszcza chromu, manganu i molibdenu zwiększających jego rozpuszczalność w austenicie [17].
Mangan w stali dupleks zwiększa odporność na zużycie ścierne i adhezyjne oraz właściwości wytrzymałościowe
bez obniżenia ciągliwości stali. Zawartość manganu w stali
dupleks nie przekracza 2%, ponieważ powyżej 3% obniża
krytyczną temperaturę powstawania wżerów CPT (Critical
Pitting Temperature) w wyniku tworzenia zarodków korozji
wżerowej, jakimi są siarczki manganu.
Miedź zwiększa odporność stali na korozję w środowiskach nie utleniających. Wysokie stężenie miedzi wpływa na
pogorszenie plastyczności na gorąco i spawalności, z tego
względu jej stężenie w stali ogranicza się do ok. 2% [18].
Mała zawartość węgla ma zasadniczy pozytywny wpływ na
odporność stali dupleks na korozję. W stalach Cr-Ni rozpuszczalność węgla w austenicie w temperaturze pokojowej wynosi ok. 0,04% i zmniejsza się wraz z obniżaniem temperatury.
Zawartość węgla w stali dupleks ograniczono do ok. 0,03%
w celu powstrzymania wydzieleń węglików chromu, które
przyczyniają się do zubożenia w chrom obszarów przyległych
do granic ziaren i uczulenia na korozję międzykrystaliczną.
Właściwości stali dupleks istotnie zależą od segregacji składników stopowych w austenicie i ferrycie. Ferryt jest
bogatszy w Cr, Si, Mo, W i P, a austenit w Mn, Cu, Ni i N.
Prawidłowa zawartość składników stopowych, głównie Cr,
Mo i Ni w stali zapewnia uzyskanie trwałego stanu pasywnego stali w powietrzu i środowiskach korozyjnie agresywnych
(rys. 9, tabl. III, IV).
W celu określenia odporności na korozję wżerową omawianych stali stosowany jest równoważnik PRE (Pitting Resistance Equivalent):
PREN = % Cr + 3,3% Mo +16% N

Rys. 8. Zależność pracy łamania w funkcji temperatury badania stali
odpornych na korozję; 1 – stal austenityczna, 2 – stal ferrytyczna,
3 – stal austenityczno-ferrytyczna, 4 – stal martenzytyczna [8, 13÷15]
Fig. 8. Dependence of fracture resistance work as a function of temperature for testing of steels resistant to corrosion; 1 – austenitic steel, 2 – ferritic steel, 3 – austenitic-ferritic steel, 4 –martensitic steel
[8, 13÷15]

Tablica II. Właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej stali dupleks w stanie przesyconym i stali ferrytycznych
w stanie wyżarzonym [16]
Table II. Mechanical properties of duplex steel in supersaturated state and of ferritic steel in annealed state at room temperature [16]
Znak stali

X2CrNiN23–4
X2CrNiMoN22–5–3
X2CrNiMoCuN25–6-3
X2CrNiMoN25–7–4
X2CrNiMoCuWN25–7–4

Umowna granica
Wytrzymałość
Energia
plastyczności
Wydłużenie
Twardość,
na rozciąganie
łamania,
0,2%
A, %
HB
Rm, MPa
J
Re0,2, MPa
400÷420
460÷480
490÷510
530÷550
550

620÷830
650÷880
700÷900
730÷930
730÷930

20
25
25
25
25

100
100
100
100
100

260
270
270
290
290

Azot pozwala na obniżenie zawartości niklu. Zwiększa
spawalność, właściwości mechaniczne oraz odporność stali
na działanie korozji wżerowej. Wprowadzenie do stali powyżej 0,2% azotu wymaga zastosowania specjalnych technologii np. metalurgii proszków lub ciśnieniowego przetapiania
elektrożużlowego. Zawartość azotu w stali dupleks wynosi ok.
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(1)

W stalach z dodatkiem wolframu równoważnik PRE
wyznaczany jest zgodnie z:
PREW = % Cr + 3,3 (% Mo + 0,5 % W) +16% N

(2)

Stopy o równoważniku PRE większym od 40 są szczególnie odporne na korozję wżerową i stosowane w bardzo
agresywnych środowiskach, np. w wodzie morskiej, w środowisku rozcieńczonego kwasu solnego i siarkowego. Innym
sposobem oceny podatności stali na ten typ korozji jest krytyczna temperatura tworzenia się wżerów CTP (Critical Pitting Temperature) określająca dolną temperaturę, w której
wystąpi korozja wżerowa w roztworze FeCl3 przy zmiennej
temperaturze badania.
Wysoka odporność stali dupleks na korozję międzykrystaliczną związana jest z jej odpornością na uczulenie oraz
wysokiej wartości współczynnika dyfuzji w ferrycie, 100 razy
większej niż w austenicie, umożliwiającej ujednorodnienie
zawartości chromu w obszarach wnętrza i granic ziaren. Stal
ferrytyczno-austenityczna jest bardziej odporna na działanie
korozji międzykrystalicznej od stali austenitycznej o tej samej
zawartości węgla, a dla zawartości węgla mniejszej od 0,02%
mogą być całkowicie odporne na ten typ korozji. Odporność
na korozję w kwasach nieorganicznych dwufazowych stali dupleks jest porównywalna do odporności wysokochromowych
stali austenitycznych. Odporność stali dupleks na korozję w
kwasach o właściwościach redukujących zależy od skłonności do pasywacji stali, natomiast w obecności kwasów o właściwościach utleniających od odporności warstwy wierzchniej
na korozję. Stal dupleks charakteryzuje się również dobrą odpornością na oddziaływanie kwasów organicznych.

Tablica III. Porównanie odporności na korozję naprężeniową stali austenitycznych i stali stali dupleks [13]
Table III. Comparison of resistance to stress corrosion of austenitic and duplex steels [13]
Ośrodek korozyjny
Znak stali

X2CrNiMo17-12-2

 

42% MgCl2
154°C

35% MgCl2
125°C

-

-

X2CrNiN23-4
X3CrNiMoN22-5-3
X2CrNiMoN25-7-4
X2CrNiMoCuWN25-7-4
- prawdopodobieństwo pękania, + brak pęknięć

-

parowanie kropli test Wick’a
33% LiCl2, 40% CaCl2,
0,1 M NaCl
1500 ppm Cl
120°C
100°C
120°C
w NaCl, 100°C

Stal austenityczna
Stal ferrytyczno-austenityczna
+
+
+

25÷28%
NaCl,
155°C

26%
NaCl,
200°C

-

-

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-

Tablica IV. Oznaczenia, skład chemiczny i równoważniki PRE stali dupleks [12, 20]
Table IV. Markings, chemical composition and PRE equivalents of duplex steel [12, 20]
Znak stali

Oznaczenie handlowe

Zawartość dodatków stopowych, %5)
C

Cr

Ni

Mo

N

inne

PREN

PREW

X2CrNiN23-4

SAF 23041) UR 35 N2)

≤ 0,03

23

4

0,2

0,1

Cu: 0,35

24

X3CrNiMoN22-5-3

UR 45 N2) SAF 22051)
UR 45 N+2)

≤ 0,05

22

5

2,8

0,15

-

32/33

≤ 0,03

22,8

6

3,3

0,18

-

35/36

25

6,5

3

0,22

Cu: 1,5

38/39

25

6,5

3

0,22

27

7

3

0,16

Cu: 0,5 W: 0,3

37

25

7

3,5

0,25

Cu: 1,5

41

25

7

3,8

0,28

-

41

25

7

3,5

0,24

Cu: 0,7 W: 0,7

40

41,5

27

7,5

3,8

0,27

Cu: 0,7 W: 0,7

44

45

25

7,5

4

0,27

Cu: 1,7 W: 0,7

42,5

44

UR 52 N2)
X2CrNiMoCuN25-6-3

UR 47 N2)

≤ 0,03

DP 33)
X2CrNiMoCuN25-6-3

UR 52 N+

X2CrNiMoN25-7-4

SAF 2507

2)
1)

≤ 0,03

Zeron 100

4)

X2CrNiMoCuWN25-7-4

DTS 25.7 NW

3)

DTS 25.7 NW Cu

3)

38/39
38

Producent 1) Avesta Sheffield Ltd, 2) Creusot-Loire Industrie, 3) Sumitomo Metal Industries, 4) Weir Materials Ltd,
P ≤ 0,035; S ≤ 0,015÷0,03; Si ≤ 0,7÷1; Mn ≤ 1÷2

5)

Zastosowanie stali dupleks

Rys. 9. Skłonność do korozji naprężeniowej w funkcji temperatury
i stężenia jonów Cl-; próby przy stałym obciążeniu równym granicy
plastyczności, czas próby 1000 h [19]
Fig. 9. Susceptibility to stress corrosion as a function of temperature
Cl- ions concentration; tests at constant load equal to yield point, test
duration of 1000 h [19]

Stal dupleks najczęściej znajduje zastosowanie po wyżarzaniu w temperaturze 1020÷1100oC i chłodzeniu w wodzie zapewniającym udział ok. 50% ferrytu i 50% austenitu
w strukturze. Udział stali dupleks w zużyciu stali stopowych
wynosi ok. 1%, lecz zapotrzebowanie na tę stal ciągle rośnie.
Odporna na korozję stal ferrytyczno-austenityczna stanowi
atrakcyjną alternatywę dla klasycznej jednofazowej stali austenitycznej i ferrytycznej [21]. O obszarze zastosowania stali
dupleks decydują jej zalety i wady. Do głównych zalet stali
dupleks zalicza się:
– umiarkowaną cenę w porównaniu ze stalą wysokoniklową,
– wysoką granicę plastyczności, prawie dwa razy większą
od granicy plastyczności stali austenitycznej,
– mały współczynnik rozszerzalności cieplnej,
– wysoką odporność korozyjną, wynikającą głównie z dużej
zawartości pierwiastków stopowych Cr, Mo, N.
Główną wadą stali dupleks jest ograniczenie temperatury
jej zastosowania do ok. 250÷300°C oraz wzrost jej kruchości
w wyniku długotrwałego oddziaływania podwyższonej temperatury powodującej kruchość 475°C [21].
Nowoczesna stal dupleks ma bardzo dobre właściwości
mechaniczne w przedziale temperatur od ok. –50÷250°C
i dobrą spawalność. Charakteryzuje się ona wysoką odpornością na korozję wżerową, korozję naprężeniową i posiada
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w wielu środowiskach korozyjnych lepsze właściwości od stali austenitycznej zawierającej porównywalne ilości dodatków
Cr i Mo. Jest stosowana do budowy konstrukcji i urządzeń
eksploatowanych w wodzie morskiej oraz w atmosferze zanieczyszczonej siarkowodorem i innymi substancjami agresywnymi chemicznie, konstrukcji i urządzeń w przemyśle
wydobywczym ropy i gazu, w budowie statków do transportu
substancji chemicznych oraz w przemysłach papierniczym,
chemicznym i spożywczym [1].
Głównymi przykładami zastosowania stali dupleks są:
– elementy wymienników ciepła (rury cienkie i grube do
gazu i oleju),
– elementy rurociągów instalacji odsalania,
– elementy zbiorników ciśnieniowych (rury, instalacje do
technologicznego przetwarzania i transportu chemikaliów),
– rurociągi w przemyśle przetwórczym do transportu roztworów zawierających chlorki,
– wirniki, wentylatory, wały i walce prasownicze, od których wymagana jest wysoka wytrzymałość na zmęczenie
korozyjne,
– zbiorniki i rurociągi w przemyśle okrętowym, w statkach
do transportu chemikaliów,
– instalacje przybrzeżne (off-shore),
– części maszyn i urządzeń w przemyśle papierniczym,
– przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu, instalacje na
polach naftowych i do transportu ropy naftowej,
– zbiorniki i instalacje w przemyśle petrochemicznym.
Stal dupleks stosuje się również w polskim przemyśle
chemicznym, np. w konstrukcji wymienników ciepła, w którym zastosowano stal dupleks jako powłokę antykorozyjną
napawaną na stali niestopowej w celu zabezpieczenia jej
przed korodującym działaniem karbaminianu amonu. Jednym z ważniejszych obszarów zastosowań stali dupleks jest
przemysł okrętowy, w którym jest stosowana w konstrukcji
statków do transportu chemikaliów. W roku 1970 został wybudowany w stoczni Dunkerque Shipyard pierwszy statek do
transportu chemikaliów ze stali dupleks.
Technologia spawania stali dupleks w konstrukcji wielkogabarytowych stwarza wiele problemów, dlatego nielicz-

ne ośrodki na świecie podjęły ryzyko produkcji statków do
transportu chemikaliów z tej stali [22]. Statki chemikaliowce
dostosowane są do transportu ładunków chemicznych, jak
również produktów rafinacji ropy naftowej, kwasów, olejów
roślinnych, tłuszczów zwierzęcych, wina i melasy. Dodatkowo przystosowane są one do przewozu takich ładunków jak
np. hexamethylenedimene, n- pentane, i pentane, naphtalene, kwas fosforowy. Konstrukcja kadłuba uwzględnia stan
naprężeń wewnętrznych i obciążeń zewnętrznych, rodzaj
i rozmieszczenie przewożonego ładunku oraz potrzeb eksploatacyjnych: m.in. jednoczesny przewóz różnych substancji chemicznych w osobnych zbiornikach ładunkowych oraz
wymagania przepisów towarzystw klasyfikacyjnych i warunki
eksploatacji.
W przypadku statków do transportu chemikaliów o mniejszej wyporności (poniżej 40 000 DWT) przestrzeń ładunkowa podzielona jest na odrębne części, gdzie wyróżnić można
zbiorniki boczne z lewej i prawej burty oraz zbiorniki środkowe. Zbiorniki wzdłużnie podzielone są układem grodzi
falistych wzdłużnych o fali pionowej. Zewnętrznie zbiorniki
ograniczone są dnem podwójnym, grodziami burtowymi podwójnymi i pokładem głównym.
Podziału na mniejsze zbiorniki dokonuje się za pomocą grodzi falistych o układzie fali poziomej lub fali pionowej
[22]. Dzięki mniejszej ładowności, mniejszym obciążeniom
zewnętrznym i naprężeniom wewnętrznym konstrukcja grodzi falistych w pełni zabezpiecza sztywność konstrukcji wewnętrznej kadłuba, a wszystkie usztywnienia umieszcza się
na zewnątrz zbiorników ładunkowych (tj. w dnie podwójnym,
grodziach burtowych i na pokładzie głównym).
W przypadku statków o większej wyporności (powyżej
40 000 DWT) konstrukcja kadłuba jest nieco inna. Rejon
zbiorników ładunkowych statków–chemikaliowców posiada
wydzieloną sekcję środkową i sekcje burtowe, oddzielone
przy pomocy grodzi wzdłużnych płaskich typu koferdamowego [22]. Sekcja środkowa jest podzielona na zbiorniki,
włączając w to zbiorniki na odpady płynne. Sekcje burtowe
również są podzielone na zbiorniki. Podział na zbiorniki dokonany jest przy pomocy grodzi falistych (rys. 10).

Rys. 10. Przykład rozmieszczenia zbiorników ładunkowych ze stali austenityczno-ferrytycznej w nowoczesnym statku do transportu chemikaliów;
przestrzeń, w której znajdują się zbiorniki ładunkowe zaznaczono kolorem szarym wg [22]
Fig. 10. Example of the arrangement of loading containers, made of austenitic-ferritic steel, on the modern ship for transportation of chemicals;
the space where the loading containers are located is marked with grey colour acc. to [22]

40

Przegląd spawalnictwa 10/2008

Grubość stosowanych blach ze stali dupleks na konstrukcje zbiorników ładunkowych chemikaliowców mieści się
w zakresie od 8,5 do 32 mm i zwykle jest zróżnicowana
w poszczególnych rejonach konstrukcji zbiorników [22].
Wszystkie zbiorniki ładunkowe ze stali dupleks chemikaliowców mają powierzchnię wewnętrzną wolną od elementów
konstrukcyjnych. W konstrukcji płaszcza zbiorników statków
wszystkie złącza, zarówno doczołowe jak i teowe wykonane są najczęściej jako spoiny czołowe o pełnym przetopie,
tworząc połączenia jednorodne ze stali dupleks. Pozostałe
elementy konstrukcyjne w złączach z elementami zbiorników
ze stali dupleks tworzą połączenia mieszane ze stalą węglową lub o podwyższonej wytrzymałości. Połączenia mieszane
w złączach doczołowych wykonane są jako spoiny czołowe
z pełnym przetopem, natomiast złącza teowe w większości
ukształtowane są spoinami pachwinowymi. Występowanie
elementów konstrukcyjnych od strony powierzchni zewnętrznej zbiorników, powoduje konieczność wykonania połączeń mieszanych i jednorodnych na dużej ilości elementów
uszczelniających o niewielkich wymiarach, które tworzą zarówno złącza nakładkowe spawane spoinami pachwinowymi
jak i teowe spawane w zależności od rodzaju węzła spoinami
pachwinowymi lub czołowymi z pełnym przetopem. Wymienione rodzaje złączy spawanych jednorodnych i mieszanych
powodują zapotrzebowanie na wykonanie prac spawalniczych o łącznej długości ok. 48 000 m na statek, w tym złącza doczołowe ze spoinami czołowymi (ok. 10 000 m), złącza
teowe ze spoinami czołowymi (ok. 8000 m), spoiny pachwinowe w złączach teowych i nakładkowych (ok. 30 000 m).

Spawalność
metalurgiczna stali dupleks
Przemiany fazowe w stali dupleks podczas nagrzewania
i chłodzenia wywierają istotny wpływ na strukturę, skład fazowy i morfologię faz oraz własności mechaniczne złącza
spawanego. Zastosowanie dodatkowych materiałów spawalniczych o składzie zbliżonym do składu stali powoduje,
że spoina bezpośrednio po zakrzepnięciu ma strukturę roztworu stałego α, który podczas chłodzenia ulega częściowej
przemianie w austenit (rys. 11). Udział fazy γ i jej morfologia
zależą od szybkości chłodzenia złączy w zakresie stabilności
fazy α, tj. do ok. 850°C. Dotyczy to także strefy wtopienia
oraz strefy wpływu ciepła nagrzanej do temperatury przekraczającej linię przemiany α + γ/α [1].
Istotny wpływ na szerokość strefy wpływu ciepła, objętość
względną, wielkość i morfologię ziaren faz α i γ wywiera energia liniowa spawania, wielkość łączonych elementów oraz
wielkość temperatury międzyściegowej. Duża wartość energii
liniowej, powoduje zwiększenie szerokości strefy wpływu ciepła, rozrost ziaren fazy α i zmniejszenie szybkości chłodzenia złącza spawanego oraz zwiększenie objętości względnej
fazy γ. Austenit tworzący się w strefie wpływu ciepła, oznaczany niekiedy jako γ2, jest uboższy w Cr i bogatszy w Ni,
w porównaniu z fazą γ występującą w stali. Przy małej energii liniowej spawania szybkość chłodzenia złączy jest duża
w wyniku intensywnego odprowadzenia ciepła przez łączone elementy o dużej pojemności cieplnej. Wtedy przemianie
w fazę γ ulega tylko niewielka część fazy α, a struktura złącza
ma morfologię zbliżoną do morfologii struktury Widmanstatena. Cykl przemian fazowych zachodzących podczas nagrzewania w procesie spawania i chłodzenia złączy powtarza się
podczas nakładania kolejnej warstwy. Zróżnicowane warunki
chłodzenia po nakładaniu kolejnych warstw powodują różny udział faz α i γ oraz ich morfologii w licu i grani złącza

a

b

Rys. 11. Mikrostruktura strefy wpływu ciepła, ferryt – ciemna faza,
austenit pierwotny – jasna faza, energia liniowa spawania: a –
1,6 kJ/mm, objętość względna ferrytu – 54%, b – 2,2 kJ/mm, objętość względna ferrytu – 48%, [24]
Fig. 11. Microstructure of the heat-affected zone, ferrite – dark phase, primary austenite– light phase, linear energy of welding: a – 1,6
kJ/mm, ferrite relative volume– 54%, b – 2,2 kJ/mm, ferrite relative
volume – 48%, [24]

spawanego [1]. Szybkość chłodzenia złącza spawanego
z temperatury stabilności fazy α, tj. z ok. 850°C, powinna być
dostatecznie duża, aby nie dopuścić do procesów wydzieleniowych i przemian ferrytu wysokochromowego w fazy σ,
χ i im pokrewne pod względem strukturalnym oraz austenit
niskostopowy, gdyż powoduje to zmniejszenie ciągliwości,
a także odporności na korozję złącza spawanego. Wynika
stąd także konieczność ograniczenia temperatury międzyściegowej do < 200°C [1].
Krótkie czasy oddziaływania wysokich temperatur i duże gradienty temperatur w strefie wpływu ciepła decydują
o specyfice procesów wydzieleniowych i przemian ferrytu
w austenit γ i austenit wtórny γ2. W zależności od temperatury, jaką osiągnie strefa wpływu ciepła w czasie wykonywania
kolejnego ściegu tworzą się warunki zarodkowania i wzrostu
bardzo zróżnicowanych pod względem składu chemicznego,
struktury i znaczenia rodzajów wydzieleń faz międzymetalicznych (σ, z, R, G, π, T), węglików (M23C6, M7C3), azotków
(CrN, Cr2N) i austenitu (γ2).
W wyniku chłodzenia z temperatur powyżej linii przemiany α → α + γ w układzie równowagi termodynamicznej
Fe-Cr-Ni tworzy się austenit pierwotny γ, jako produkt przemiany α → γ. Austenit wtórny γ2, zasadniczo różniący się
składem, morfologią i właściwościami od pierwotnego, powstaje w stali dupleks w wyniku przemiany α + γ→ α + γ + γ2
w strukturze austenityczno-ferrytycznej po nagrzaniu jej do
temperatury poniżej linii przemiany α → α + γ w układzie równowagi termodynamicznej Fe-Cr-Ni.
O właściwościach mechanicznych i odporności korozyjnej
strefy wpływu ciepła stali dupleks decyduje objętość względna ferrytu i austenitu, morfologia i wielkość ziaren ferrytu
i austenitu oraz rodzaj, morfologia i rozkład węglików, azotków i szeregu faz międzymetalicznych, których wpływ na
właściwości strefy wpływu ciepła jest najczęściej niekorzystny. Szerokość strefy wpływu ciepła zależy przede wszystkim
od wielkości energii liniowej spawania oraz przekroju spawanego złącza. Przy spawaniu z niewielką energią liniową,
rozrost ziaren ferrytu oraz intensywność przemiany α → γ są
ograniczone. W przypadku dużej koncentracji pierwiastków
austenitotwórczych (Ni, Mn, Cu, N, C) i dużej szybkości nagrzewania, temperatura przemiany γ → α może wzrosnąć tak,
że wzrost ziaren ferrytu również zostanie ograniczony [23].

Techniki spawania stali dupleks
Spawanie łukowe stali dupleks możliwe jest w zależności
od warunków i wielkości produkcji za pomocą metod spawania:
– spawanie ręczne elektrodami otulonymi (SMAW),
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–

spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego
(GTA),
– spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego
(GMAW),
– spawanie drutem proszkowym w osłonie gazów (FCAW),
– spawanie łukiem krytym pod topnikiem (SAW),
– spawanie plazmowe (PAW).
W dużych zakładach o zróżnicowanym programie produkcji proces spawania łukowego najczęściej realizowany
jest z zastosowaniem metod [22]:
– 121 (SAW) – drutem litym pod topnikiem,
– 111 (SMAW) – elektrodą otuloną,
– 136 (FCAW) – drutem proszkowym.

Materiały rodzime i dodatkowe
Najczęściej stosowanym materiałem rodzimym jest stal
UNS 31803 (X2CrNiMo 22-5-3) (≤ 0,03% C; 21÷23% Cr;
4,5÷6,5% Ni; 2,75÷3,5% Mo; ≤ 2,0% Mn; ≤ 1,0% Si; 0,15÷0,19 N;
≤ 0,03% P; ≤ 0,02% S) spawana drutami rdzeniowymi metodą
FCAW jako jedną z najbardziej rozwojowych metod spawania łukowego stali dupleks mającą największy udział w zużyciu stopiwa. Spawanie drutami rdzeniowymi metodą FCAW
stanowi największy udział w realizacji procesu budowy chemikaliowców. W znacznym stopniu wykorzystuje się spawanie na podkładkach ceramicznych [108]. W przypadku złączy
teowych i złączy doczołowych o grubości powyżej 17 mm
najczęściej stosuje się podkładki okrągłe o średnicy zależnej
o odstępu progowego (zwykle 10 lub 12 mm). Stosowane jest
spawanie dwustronne. W złączach doczołowych o grubości
blach poniżej 17 mm wykorzystuje się metodę spawania
jednostronnego przy zastosowaniu podkładek płaskich. Na
rysunku 12, 13 przedstawiono zakres zastosowania metody
FCAW przy spawaniu złączy montażowych (grodzi falistych,
koferdamowych i dna wewnętrznego) chemikaliowców budowanych w SSN.
W celu uzyskania właściwej struktury złącza spawanego,
właściwości mechanicznych i odporności korozyjnej druty
proszkowe do spawania stali dupleks, muszą zawierać większą ilość składników stopowych (przede wszystkim Cr, Ni, N)
w porównaniu do materiału podstawowego. Ni i N, jako
pierwiastki stabilizujące strukturę austenityczna gwarantują
uzyskanie odpowiedniego udziału tej fazy w strukturze połączenia. Obecnie produkowanych jest kilkanaście rodzajów
drutów proszkowych (tabl. V, VI).

Rys. 12. Sekcja zbiornika spawana metoda FCAW w czasie montażu
na pochylni [22]
Fig. 12. The section of the container, which was welded by FCAW
method during installation on the slipway [22]

Rys. 13. Sekcja dna wewnetrznego spawana metodą FCAW
w czasie montażu na pochylni [22]
Fig. 13. The section of the inner bottom, which was welded by FCAW
method during installation on the slipway [22]

Tablica V. Skład chemiczny stopiwa wybranych drutów proszkowych [22]; bd – brak danych
Table V. Chemical composition of weld deposit for selected tubular electrode wires [22]; bd – no data
Producent/Oznaczenie
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Klasyfikacja
wg AWS A5.22

Skład chemiczny, % wag.
C

Cr

Ni

Mo

Si

Mn

N

V

22,9
22,9

9,2
9,2

3,0
3,0

0,8
0,8

1,3
1,3

0,10
0,10

0,1
0,1

Nb

22,0

9,0

3,0

0,85

0,9

0,11

bd

bd

9,0

3,1

0,8

1,0

Elga/Cromacore DW 329A
Elga/Cromacore DW 329AP

E2209T0-4/-1
E2209T1-4/-1

Esab/OK Tubrod 14.27

E2209T1-4/-1

0,02
0,02
<
0,04

Esab/OK Tubrod 14.37

E2209T0-1

0,03

22,6

0,13

bd

bd

NST/ duplex 329 J3L
Avesta Welding/ FCW-2D 2205
Avesta Welding/ FCW 2205-PW
SAF/ Lexal T22093N
SAF/Lexal TA22093N
Lincoln Electric/ Cor-A-Rosta 4462
Lincoln Electric/ Cor-A-Rosta P4462
NSW/ Nittetsu SF-329J3LP
Bohler/ CN 2209 N-FD
Bohler/ CN 2209 PW-FD

E2209T1-4
E2209T0-4/-1
E2209T1-4
bd
bd
E2209T0-4
E2209T1-4
E2209T1-4
E2209T0-4/-1
E2209T1-1/-4

0,028
0,025
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,033
0,03
0,03

22,8 8,84 2,97 0,39 1,22 0,12
23,3 9,2 3,3 0,6 0,8 0,14
23,0 9,5 3,5 0,6 0,8 0,16
22,5 8,5 2,8 0,5 1,1 0,14
22,5 8,5 2,8 0,6 0,8 0,14
22,9 9,3 3,4 0,6 0,9 0,14
22,9 9,2 3,4 0,6 0,7 0,14
24,1 9,41 3,53 0,44 1,88 0,16
22,7 9,0 3,2 0,7 1,1 0,13
22,7 9,0 3,2 0,7 1,0 0,13

bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd

bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
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Cu

0,08 0,02
0,08 0,02

P

0,020
0,020
≤
bd 0,025
≤
bd 0,035
0,04 0,018
bd
bd
bd
bd
bd ≤ 0,03
bd ≤ 0,03
bd
bd
bd
bd
bd 0,023
bd
bd
bd
bd

S
0,007
0,007
≤
0,025
≤
0,025
0,008
bd
bd
≤0,03
≤0,03
bd
bd
0,004
bd
bd

Tablica VI. Właściwości stopiwa drutów proszkowych do spawania stali dupleks [22]; bd – brak danych
Table VI. Properties of weld deposit for tubular electrode wires used for welding of duplex steel [22]; bd – no data
Producent/
Oznaczenie

Gaz osłonowy

Zawartość
ferrytu

Elga/Cromacore DW 329A
Elga/Cromacore DW 329AP

M21 (80% Ar + 20% CO2)
M21 (80% Ar + 20% CO2)

FN40
FN40

Esab/ OK Tubrod 14.27

M21

Esab/ OK Tubrod 14.37
NST/duplex 329 J3L
Avesta Welding/ FCW-2D 2205
Avesta Welding/ FCW 2205-PW
SAF/ Lexal T22093N
SAF/ Lexal TA22093N
Lincoln Electric/ Cor-A-Rosta 4462
Lincoln Electric/ Cor-A-Rosta P4462
NSW/ Nittetsu SF-329J3LP
Bohler/ CN 2209 N-FD
Bohler/ CN 2209 PW-FD

M21
M21
M21
M21 (80% Ar + 20% CO2)
M21 (82% Ar + 18% CO2)
M21 (82% Ar + 18% CO2)
M21
M21
C1 (100% CO2)
M21
M21

bd
bd
FN50
FN50
FN45
WRC92 39
WRC92 39
FN40
FN40
FN30-43
FN30-50
bd

Właściwości
Re0.2,
N/mm2
610
610
min.
500
633
633
630
610
585
580
665
660
bd
600
600

Rm,
N/mm2
800
800
min.
690
768
792
820
840
700
700
825
830
763
800
800

PREN

40 (-20 C)
42 (-46oC)

CPT,
°C
30
30

min. 20

47 (-20oC)

bd

bd

31
29,5
25
28
28
28
29
29
27,6
27
27

bd
42 (-20oC)
44 (-20oC)
60 (+20oC)
50 (-20oC)
50 (-20oC)
38 (-20oC)
40 (-20oC)
40 (-20oC)
40 (-40oC)
≥32 (-46oC)

bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
22
22

bd
34,4
bd
bd
>35
>35
bd
bd
bd
≥35
≥35

A5,%

KVC, J

32
32

o

35
35

Tablica VII. Gazy osłonowe stosowane w procesie spawania metodą FCAW stali typu UNS S31803 [22]
Table VII. Shielding gases used in welding process of steels type UNS S31803 by FCAW method [22]
Producent drutu proszkowego
Lincoln
Lincoln
Elga
Elga
Esab
Avesta Welding
Avesta Welding
SAF
SAF
NST

Oznaczenie drutu
Cor-A-Rosta 4462
Cor-A-Rosta P4462
Cromacore DW329A
Cromacore DW329AP
OK Tubrod 14.27
2205 FCW-2D
2205-PW
LEXAL TA 22 9 3 N
LEXAL T 22 9 3 N
NST Duplex 329J3L

Tablica VIII. Zalecane gazy osłonowe stosowane w procesie
spawania metodą FCAW stali typu UNS S31803 [22]
Table VIII. Recommended shielding gases used in welding
process of steels type UNS S31803 by FCAW method [22]
Producent gazu
osłonowego
Linde Gaz
Linde Gaz
Linde Gaz
Linde Gaz
BOC gazy
BOC gazy
Messer

Oznaczenie gazu
osłonowego
Mison® 18
Mison® 25
Corgon® 18
Corgon® 25
Argomiks C-18
Argomiks C-20
FERROMIX C 18

Skład chemiczny gazu
osłonowego
Ar + 18% CO2 + 0,03% NO
Ar + 25% CO2 + 0,03% NO
Ar + 18% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 20% CO2
Ar + 18% CO2

Jako gaz ochronny przy spawaniu stali dupleks stosuje
się gazy lub mieszaniny gazów aktywne chemicznie (tabl.
VII, VIII). W przypadku zastosowania czystego CO2, jako
osłony łuku elektrycznego drutu proszkowego, występuje
szersza powierzchnia wprowadzania ciepła łuku do jeziorka
spoiny w porównaniu do mieszanek na bazie Ar. Dzieje się
tak dzięki wyższemu współczynnikowi przewodnictwa cieplnego czystego CO2, co z kolei zapewnia korzystny, kołowy
kształt linii przetopienia, większy niż w przypadku mieszanek
Ar + CO2 szczególnie przy stosowaniu wyższych parametrów
spawania. Wpływa to na mniejsze zagrożenie wystąpienia
przyklejeń i wtrąceń żużlowych w złączu spawanym. Czyste
CO2 destabilizuje jarzenie się łuku elektrycznego, dlatego
w celu zapewnienia natryskowego przenoszenia metalu w
łuku stosuje się odpowiedni skład topnika oraz wprowadza
się odtleniacze redukujące utleniające oddziaływanie na metal jeziorka spoiny. Natężenie przepływu gazu osłonowego

Zalecany gaz osłonowy
M21 → Ar + (5÷25% CO2)
M21 → Ar + (5÷25% CO2)
M21 → 80% Ar + 20% CO2 lub C1 → 100% CO2
M21 → 80% Ar + 20% CO2 lub C1 → 100% CO2
M21 → Ar + (5÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2
M21 → Ar + (15÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2
M21 → Ar + (15÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2
M21 → Ar + (5÷25% CO2)
M21 → Ar + (5÷25% CO2) lub C1 → 100% CO2
M21 → Ar + (15÷25% CO2)

powinno zawierać się w granicach 20÷25 l/min. Przeprowadzone badania wpływu osłony gazowej na parametry geometryczno-strukturalne napoin wykonywanych drutami proszkowymi na stalach dupleks pozwoliły stwierdzić, że właściwości
geometryczne większości napoin były lepsze przy zastosowaniu CO2 jako gazu osłonowego, zaś mieszanka gazowa
M21 (Ar + 25% CO2) zapewnia korzystniejszą zawartość
ferrytu.

Energia liniowa
i temperatura międzyściegowa
Zakres rekomendowanej energii liniowej powinien wynosić od 0,5 do 2,5 KJ/mm. Zalecane wartości Esp. i temperatury międzyściegowej przy spawaniu różnych gatunków stali
dupleks przedstawiono w tablicy IX. Wielkość dopuszczalnej
Tablica IX. Wartości Esp i temperatury międzyściegowej podczas spawania stali dupleks [22]
Table IX. Values of Esp and inter-welding sequence during
welding process of duplex steel [22]
Gatunek stali
22% Cr – standardowa stal dupleks
23% Cr – stal dupleks bez molibdenu
25% Cr – stal dupleks, do 2,5% Cu

Energia liniowa Max. temperatura
spawania Esp.1, międzyściegowa,
kJ/mm
°C
0,5÷2,5
125÷2002
0,5÷2,5
150÷200
0,2÷1,5
100÷1502)

1. EL. powinna być dobrana odpowiednio do grubości materiału.
2. Temperatura dobierana w zależności od grubości materiału.
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wielkości energii liniowej spawania w każdym przypadku
winna podlegać weryfikacji w oparciu o badania, które odpowiedzą, czy zaprojektowana technologia dla konkretnego
gatunku stali od konkretnego producenta, przyjętej geometrii
złącza, zakresu grubości ścianek, pozycji spawania, przewidywanych materiałów spawalniczych i spodziewanej sztyw-

Podsumowanie
Rozwój zastosowań stali dupleks jest wyraźny i dotyczy głównie konstrukcji spawanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu, chemicznym, petrochemicznym,
stoczniowym, papierniczym oraz farmaceutycznym.
Podstawowym problemem w spawaniu stali dupleks
jest zapewnienie równowagi objętości względnej ferrytu
i austenitu oraz niedopuszczenie do procesów wydzielania się węglików i faz międzymetalicznych powodujących
zmniejszenie właściwości mechanicznych oraz odporności
korozyjnej. Stal dupleks krystalizuje pierwotnie jako ferrytyczna, a przemiana ferrytu w austenit zachodzi dopiero
w stanie stałym. Zbyt duża prędkość stygnięcia może hamować proces przemiany ferrytu w austenit, co wpłynie na
równowagę objętości względnej ferrytu i austenitu.
Wielkość energii liniowej spawania EL i temperatury
międzyściegowej ma zasadnicze znaczenie w spawaniu
stali dupleks w związku z ich wpływem na kinetykę przemian fazowych i procesów wydzieleniowych, i winna wynosić od 0,5 do 2,5 KJ/mm, a temperatura międzyściegowa 150÷2000C.
Nie stosuje się podgrzewania wstępnego. Wielkość dopuszczalnej wielkości energii liniowej spawania w każdym
przypadku winna podlegać weryfikacji eksperymentalnej.
Ważnym zagadnieniem jest właściwy dobór mate-

ności złączy oraz wielkości obciążenia ich naprężeniami
montażowymi spełni kryteria odbiorowe inwestora (własności
wytrzymałościowe, parametry mikrostruktury, poziom odporności korozyjnej oraz jakości spoin) określone wymaganym
poziomem niezgodności spawalniczych wg badań nieniszczących) [22].
riałów dodatkowych do spawania stali dupleks, mający
wpływ na objętość względną ferrytu i austenitu w złączu
i w efekcie na właściwości mechaniczne i odporność korozyjną złącza. Gazy osłonowe i gazy stosowane do osłony
grani mogą regulować zawartość azotu w spoinie i objętość względną ferrytu i austenitu. Brak azotu w gazie osłonowym powodować może zmniejszenie odporności korozyjnej złącza, np. w spawaniu metodą TIG.
Wysoki stopień trudności technologii spawania wielkogabarytowych konstrukcji okrętowych powodowany jest:
– małą tolerancją na odchylenia od wymaganych warunków spawania,
– znaczną sztywnością przygotowanych do spawania
długich złączy międzysekcyjnych w powiązaniu z umiarkowaną ciągliwością stopiwa zastosowanych materiałów
spawalniczych,
– wysokimi wymaganiami odbioru wykonanych połączeń.
Uzyskanie wysokich właściwości mechanicznych i odporności na korozję złączy jest możliwe dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu parametrów technologicznych spawania, minimalizacji naprężeń montażowych w obszarze złącz
spawanych w wyniku przestrzegania kolejności montażu
i spawania oraz uwzględniania wyników pomiarów geometrii konstrukcji, automatyzacji i mechanizacji procesów spawania stabilizujących parametry prądowe, oraz szczegółowej kontroli na wszystkich etapach produkcji [22].
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Analiza wpływu warunków technologicznych
procesu lutowania miękkiego laserowego
na kształt i jakość złączy rurka–folia
absorbera kolektorów słonecznych
Analysis of technological conditions impact
of laser beam soft soldering process
on the shape and quality of pipe-foil joints
of solar energy collector
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań technologii lutowania miękkiego laserowego złączy folii miedzianej o grubości 0,2 mm z rurką miedzianą o średnicy 8 mm i grubości
ścianki 0,5 mm. Określono wpływ sposobu przygotowania
złącza, techniki nagrzewania oraz wpływu podstawowych
parametrów lutowania laserowego na kształt i jakość złączy. Wykazano, że istnieje szeroki zakres parametrów
lutowania laserowego złącza rurka–folia, zapewniający
wysoką jakość złącza, minimalne odkształcenia folii oraz
równomierne nagrzanie powierzchni złącza do wymaganej
temperatury lutowania.

Results of study on laser soldering of joints between
cupper foil of 0,2 mm thick and cupper tubes 8,0 mm in
diameter and 0,5 wall thick are presented in this paper.
The influence of joints preparation, technique of laser heating and laser soldering parameters on the joints shape
and joints quality was investigated and determined. It was
found that the range of optimal laser soldering parameters
is wide and ensures high quality oh the laser soldered joints, insignificant distortions and even heating oh the joint
surface up to the proper range of soldering temperatures.

Wstęp
W kolektorze słonecznym zamiana energii słonecznej
w energię cieplną, odbywa się w wyniku pochłaniania energii słonecznej na powierzchni absorbera: folii miedzianej
o grubości 0,2 mm pokrytej cienką warstewką substancji
o wysokim współczynniku pochłaniania energii słonecznej
– SUNSELECT. Z kolei energia cieplna pochłaniana przez
folię, w wyniku zjawiska przewodzenia i konwekcji, jest
transportowana do wymiennika ciepła: układu wypełnionych
czynnikiem grzewczym rurek miedzianych o średnicy 8 mm
i grubości 0,5 mm (rys. 1). Czynnikiem grzewczym może być
woda, ale też glikol lub powietrze. Nagrzewany w kolektorze
słonecznym czynnik grzewczy przepływa w obiegu zamkniętym do zbiornika wody użytkowej, nagrzewając ją do wymaganej temperatury.
Podstawowym problemem produkcyjnym kolektorów słonecznych jest jakość złącza folii miedzianej absorbera z rurProf. dr. hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż. Tadeusz
Kruczek, dr inż. Aleksander Lisiecki, dr inż. Damian
Janicki – Politechnika Śląska.

kami miedzianymi wymiennika ciepła oraz wydajność i koszt
wytwarzania tych połączeń. W wymiennikach ciepła dostępnych na rynku światowym dominują następujące technologie
łączenia:
– automatyczne zgrzewanie ultradźwiękowe liniowe,
– automatyczne spawanie laserowe,
– automatyczne lutowanie twarde,
– automatyczne lutowanie miękkie.

Rys. 1. Schemat budowy kolektora słonecznego
Fig. 1. Diagram of a solar energy construction
Przegląd spawalnictwa 10/2008
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Badania technologii lutowania
miękkiego laserowego laserem
diodowym dużej mocy
złączy rurki i folii miedzianej
Badania technologii lutowania miękkiego laserowego złączy rurki miedzianej o średnicy 8 mm i grubości ścianki 0,5 mm
oraz folii o grubości 0,2 mm o powierzchni roboczej pokrytej warstwą absorpcyjną SUNSELECT przeprowadzono na
automatycznym stanowisku wyposażonym w laser diodowy
dużej mocy HPDL DL 020 ROFIN SINAR z prostokątnym
ogniskiem wiązki laserowej o wymiarach 1,8 x 6,8 mm (rys.
2÷6, tabl. I). Jako materiał dodatkowy zastosowano lut miękki
w postaci pasty lutowniczej SolarCast 5, zalecany do lutowania kolektorów słonecznych wykonanych z miedzi, (tabl.
II, III). Wstępne badania technologii lutowania miękkiego laserowego złączy rurka–folia miedziana prowadzono w celu
ustalenia wpływu sposobu przygotowania złącza oraz techni-

a

b

Rys. 2. Schemat procesu lutowania laserowego złącza rurki miedzianej o średnicy 8 mm i grubości ścianki 0,5 mm oraz folii o grubości
0,2 mm z powierzchnią pokrytą warstwą absorpcyjną SUNSELECT;
a – techniką nagrzewania złącza wiązką laserową od strony folii miedzianej, b – od strony rurki miedzianej
Fig. 2. Diagram of laser beam welding of a joint consisting of a copper pipe of 8 mm diameter and wall thickness of 0,5 mm and a foil 0,2
mm thick with a surface covered with SUNSELECT absorption layer;
a – by the laser beam heating technique of the copper foil side, b – of
the copper pipe side

Rys. 3. Makrostruktura złącza rurka–folia płaska, lutowanego laserowego techniką nagrzewania złącza wiązką laserową od strony rurki
miedzianej (rys. 2). Parametry lutowania: moc wiązki laserowej 800 W,
prędkość przetapiania 0,4 m/min, długość ogniskowa 82 mm, wymiary ogniska wiązki laserowej 1,8 x 6,8 mm
Fig. 3. Macrostructure of a pipe-flat foil joint welded with laser beam
by the heating technique of the joint of the copper foil side (Fig. 2).
Welding parameters: laser beam power of 800 W, joint penetration
speed 0,4 m/min, focal length of 82 mm, laser beam focus dimensions of 1,8 x 6,8 mm
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ki nagrzewania złącza energią wiązki lasera HPDL na jakość
i kształt złączy (rys. 2÷7).
Wykonano próby lutowania miękkiego płaskiej folii pokrytej warstwą absorpcyjną SUNSELECT z rurką z rowkiem
o głębokości 0,5 mm w obszarze styku folia–rurka, w celu
precyzyjnego dozowania pasty lutowniczej (rys. 2). Złącza
próbne lutowano techniką nagrzewania wiązka laserową od
strony folii lub od strony rurki (rys. 2).
Dodatkowo wykonano próby lutowania laserowego miękkiego złącza z wyfrezowanym rowkiem w płaskiej folii miedzianej i rurce miedzianej o głębokości 0,5 mm i szerokości
rowka 0,8÷1,0 mm, w którym rozprowadzano równomiernie
lut w postaci pasty, ponownie techniką nagrzewania złącza
od strony płaskiej folii (rys. 4).
Stwierdzono jednak, że w wyniku dużej różnicy pojemności cieplnej folii miedzianej o grubości 0,2 mm oraz rurki
miedzianej o średnicy 8 mm i grubości ścianki 0,5 mm, jak
i dużej przewodności cieplnej miedzi, nagrzewanie złącza
wiązką lasera HPDL od strony folii nie zapewnia równomiernego nagrzania powierzchni złącza do wymaganej temperatury lutowania, przez co niemożliwe jest odpowiednie zwilżenie powierzchni rurki lutem miękkim SolarCast 5. Z kolei
w przypadku złącza płaskiej folii z rurką miedzianą lutowanego laserowo techniką nagrzewania złącza od strony rurki
możliwe jest wykonanie złącza o wysokiej jakości, lecz jedynie w wąskim zakresie parametrów lutowania laserowego
miękkiego (rys. 3).
Z tego też względu do dalszych prób lutowania laserowego miękkiego przygotowano rurki miedziane bez rowka oraz
folie miedziane z wytłoczeniem, w którym rozprowadzano
równomiernie lut w postaci pasty pomiędzy folią i rurką (rys. 5).
Próby lutowania laserowego miękkiego rurki i folii miedzianej
z wytłoczeniem prowadzono techniką nagrzewania złączy od
strony rurki (rys. 5).

Rys. 4. Schemat procesu lutowania laserowego miękkiego złącza
rurka–folia płaska, z nagrzewaniem złącza od strony folii
Fig. 4. Diagram of laser beam soft soldering process pipe-flat foil
joint, with the joint heating of the foil side

Rys. 5. Schemat procesu lutowania laserowego miękkiego złącza
rurka–folia z wytłoczeniem folii i nagrzewaniem złącza od strony rurki
Fig. 5. Diagram of laser beam soft soldering process of the pipe-foil
joint with foil drawing and the joint heating of the pipe side

Wiązkę lasera diodowego HPDL ROFIN DL020 o prostokątnym kształcie ogniska i wymiarach 1,8 x 6,8 mm ogniskowano na powierzchni rurki miedzianej o średnicy 8 mm
i grubości ścianki 0,5 mm. Nagrzana w ten sposób rurka
miedziana, dzięki wysokiej przewodności cieplnej, doprowadza ciepło do lutu miękkiego w postaci pasty lutowniczej
SolarCast 5, którą równomiernie rozprowadzano w wytłoczeniu folii miedzianej o grubości 0,2 mm (rys. 5). Wytłoczenia
w folii miedzianej wykonywano za pomocą stempla o średnicy 8 mm. Wszystkie próbki przed procesem lutowania
czyszczono mechanicznie za pomocą papieru ściernego
oraz odtłuszczano acetonem. Powierzchnie rurek miedzianych w miejscu nagrzewania wiązką laserową pokryto warstwą czarnego barwnika zwiększającą absorpcję promieniowania laserowego. Rurkę i folię z wytłoczeniem mocowano
w specjalnym uchwycie zapewniającym sztywne mocowanie
i właściwe pozycjonowanie złącza względem ogniska wiązki
laserowej (rys. 6, 7). Do osłony obszaru lutowania zastosowano nadmuch argonu przez dyszę cylindryczną. Próby lutowania wykonano przy różnej mocy wiązki laserowej, prędkości lutowania oraz ilości lutu (tabl. IV). Podczas prób lutowania laserowego rejestrowano rozkład pól temperatury na
powierzchni złącza za pomocą kamery termowizyjnej ThermaCAM SC2000 (rys. 14, 15, 17). Z kolei w celu wyznaczenia maksymalnej temperatury na powierzchni złącza w miejscu oddziaływania wiązki laserowej, zastosowano pirometr
IMPAC IS 140 o maksymalnym zakresie pomiaru temperatury aż do temperatury 3300oC (rys. 16).

Rys. 7. Schemat uchwytu do mocowania złączy rurka–folia z wytłoczeniem folii, podczas lutowania laserowego miękkiego przy nagrzewaniu złącza od strony rurki (rys. 6)
Fig. 7. Diagram of a fixing holder of the pipe-foil joints with foil drawing during laser beam soft soldering while joint heating of the pipe
side (Fig. 6)
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Parametr

Wielkość

Długość fali promieniowania laserowego, nm

808÷940(±5)

Maksymalna moc wyjściowa wiązki lasera
(praca ciągła), kW
Zakres płynnej regulacji mocy, kW
Długość ogniskowej wiązki lasera, mm
Rozmiar prostokątnej plamki ogniska wiązki
laserowej, mm
Zakres gęstości mocy na powierzchni plamki
ogniska, kW/cm2

1,8 × 6,8/1,8
× 3,8
0,8÷36,5

Tablica II. Skład chemiczny oraz własności pasty lutowniczej
SolarCast 5 wg EN29453
Table II. Chemical composition and properties of soldering
paste SolarCast 5 wg EN29453
Parametr

Wielkość

Zakres temperatury lutowania,°C

230÷240

Optymalna temperatura lutowania,°C

275

3

Gęstość, g/cm

7,3

Zawartość stopu w paście, %

89÷92

Maksymalna wartość zanieczyszczeń, %

0,2

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

30

Wytrzymałość na ścinanie, MPa

20

Zakres temperatury pracy, oC

5÷7x10-3

3 x 10-3
5 x 10-3
7 x 10-3

9 x 10-3

Uwagi

Moc wiązki
laserowej, W

2,2

1
2
3

Tablica I. Dane techniczne lasera diodowego dużej mocy
HPDL ROFIN SINAR DL 020
Table I. Technical data of the high power diode laser HPDL
ROFIN SINAR DL 020

Ilość nałożonego
lutu, ml/mm

Nr złącza

Tablica IV. Wpływ parametrów lutowania laserowego miękkiego na jakość złączy rurki miedzianej o średnicy 8 mm
i grubości 0,5 mm oraz folii miedzianej o grubości 0,2 mm
z wytłoczeniem, przy nagrzewaniu powierzchni rurki pokrytej
warstwą absorbentu (rys. 8÷13)
Table IV. Influence of laser beam soft soldering on the joints
quality of a copper pipe of 8 mm diameter and thickness of
0,5 mm and a copper foil 0,2 mm thick with foil drawing while heating the surface of the pipe covered with an absorbent
layer (Fig. 8÷13)

PL
PZ, PP
PZ, PP
BZF,
BP
PZ, PP
BZ
PZ, PP
PZ, PP
PZ, PP
BZF
BZF
BZF
PZ, PP
PZ, PP
PZ, PP
PZ, PP
PZ, PP
PZ, PP
BZF
BZF
PZ, PP

Uwagi: Pozostałe parametry lutowania: długość ogniskowa 82 mm, wymiary
ogniska wiązki laserowej 1,8 x 6,8 mm, lut miękki: pasta SolarCast 5.
PL – parowanie lutu, PZ – poprawne zwilżenie rurki oraz folii, PP – poprawne
połączenie, BP – brak połączenia, BZF – brak zwilżenie folii.

max. 110

Tablica III. Własności fizyczne pasty lutowniczej SolarCast 5 wg EN29453
Table III. Physical properties of soldering paste SolarCast 5 acc. to EN29453
Zawartość składników stopowych, %
Sn
97,0

Cu

Pb

Sb

Bi

max. 3,0 max. 0,1 max. 0,05 max. 0,1

Cd

In

Ag

max. 0,002

max. 0,05

max. 0,05

Al

As

Fe

max. 0,01 max. 0,03 max. 0,02

Zn
max. 0,001
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Rys. 8. Wpływ ilości lutu na jakość złączy rurka–folia z wytłoczeniem
folii, lutowanych laserowo przy nagrzewaniu powierzchni rurki pokrytej warstwą absorbentu (tabl. IV); a – złącze nr 14, b – złącze nr 15,
c – złącze nr 16, d – złącze nr 17, e – złącze nr 18, f – złącze nr 21
Fig. 8. Influence of the solder quantity on the quality of pipe-foil joints
with foil drawing and welded by a laser beam while heating the surface of the pipe covered with an absorbent layer (table IV); a – joint
No. 14, b – joint No. 15, c – joint No. 16, d – joint No. 17, e – joint No. 18,
f – joint No. 21
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b

c

d

e

Rys. 9. Widok złączy rurka–folia z wytłoczeniem folii, lutowanych
laserowo w zakresie parametrów zapewniających najwyższą jakość
złączy, przy nagrzewaniu powierzchni rurki pokrytej warstwą absorbentu (tabl. IV); a – złącze nr 3, b – złącze nr 5, c – złącze nr 7,
d – złącze nr 8, e – złącze nr 13
Fig. 9. View of pipe-foil joints with foil drawing and welded with laser
beam within the range of parameters assuring the highest quality of
joints while heating the surface of the pipe covered with an absorbent layer (table IV); a – joint No. 3, b – joint No. 5, c – joint No. 7,
d – joint No. 8, e – joint No. 13
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Rys. 6. Widok stanowiska badawczego wyposażonego w laser diodowy HPDL ROFIN DL020 wraz z przyrządem do mocowania złączy
do lutowania laserowego miękkiego rurki miedzianej o średnicy 8 mm
i grubości ścianki 0,5 mm oraz folii o grubości 0,2 mm (tabl. I÷IV)
Fig. 6. View of a test station fitted out with a diode laser HPDL
ROFIN DL020 including a fixing device of joints for laser beam soft
soldering of a copper pipe of 8 mm diameter and wall thickness of
0,5 mm and a foil 0,2 mm thick (table I÷IV)

Rys. 10. Makrostruktura złącza nr 5
rurka–folia z wytłoczeniem folii, lutowanego
laserowo techniką nagrzewania od strony
rurki; moc wiązki lasera 200 W, prędkość
lutowania 0,2 m/min, ilość naniesionego
lutu 5 x 10-3 ml/mm (tabl. IV)
Fig. 10. Macrostructure of a pipe-foil joint
No. 5 with foil drawing, welded with laser
beam by the heating technique of the pipe
side; laser beam power of 200 W, welding speed of 0,2 m/min, deposited solder
amount of 5 x 10-3 ml/mm (table IV)
Rys. 11. Makrostruktura złącza nr 7
rurka–folia z wytłoczeniem folii, lutowanego
laserowo techniką nagrzewania od strony
rurki; moc wiązki lasera 250 W, prędkość
lutowania 0,3 m/min, ilość naniesionego
lutu 5 x 10-3 ml/mm (tabl. IV)
Fig. 11. Macrostructure of a pipe-foil joint
No. 7 with foil drawing, welded with laser
beam by the heating technique of the pipe
side; laser beam power of 250 W, welding speed of 0,3 m/min, deposited solder
amount of 5 x 10-3 ml/mm (table IV)
Rys. 12. Makrostruktura złącza nr 13
rurka–folia z wytłoczeniem folii, lutowanego
laserowo techniką nagrzewania od strony
rurki; moc wiązki lasera 400 W, prędkość
lutowania 0,4 m/min, ilość naniesionego
lutu 5 x 10-3 ml/mm (tabl. IV)
Fig. 12. Macrostructure of a pipe-foil joint
No. 13 with foil drawing, welded with laser
beam by the heating technique of the pipe
side; laser beam power of 400 W, welding speed of 0,4 m/min, deposited solder
amount of 5 x 10-3 ml/mm (table IV)
Rys. 13. Makrostruktura złącza nr 14
rurka–folia z wytłoczeniem folii, lutowanego
laserowo techniką nagrzewania od strony
rurki; moc wiązki lasera 400 W, prędkość
lutowania 0,3 m/min, ilość naniesionego
lutu 3 x 10-3 ml/mm (tabl. IV)
Fig. 13. Macrostructure of a pipe-foil joint
No. 14 with foil drawing, welded with laser
beam by the heating technique of the pipe
side; laser beam power of 400 W, welding speed of 0,3 m/min, deposited solder
amount of 3 x 10-3 ml/mm (table IV)
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Rys. 14. Widok: a – złącza rurka–folia zarejestrowany kamerą termowizyjną (termogram) ThermaCAM SC2000 podczas lutowania miękkiego laserowego z nagrzewaniem złącza wiązką lasera diodowego HPDL od strony rurki przy mocy 200 W i prędkości 200 mm/min;
b – rozkład temperatury wzdłuż osi załącza (linia pomiarowa Li01) oraz w poprzek osi załącza (linia pomiarowa Li02) w obszarze nagrzewania
złącza wiązką lasera diodowego HPDL (tabl. IV)
Fig. 14. View of: a – a pipe-foil joint registered with a thermovision camera (thermogram) ThermaCAM SC2000 during laser beam soft
soldering while heating the joint with a diode laser beam HPDL of the pipe side for power of 200 W and speed of 200 mm/min; b – temperature
distribution along the joint axis (measurement line Li01) and across the joint axis (measurement line Li02) within the heating area of the joint
with a diode laser beam HPDL (table IV)

a

b

Rys. 15. Widok: a – złącza rurka–folia, zarejestrowany kamerą termowizyjną (termogram) ThermaCAM SC2000 podczas lutowania miękkiego
laserowego z nagrzewaniem złącza wiązką lasera diodowego HPDL od strony rurki przy mocy 400 W i prędkości 200 mm/min; b – rozkład
temperatury wzdłuż osi załącza (linia pomiarowa Li01) oraz w poprzek osi załącza (linia pomiarowa Li02) w obszarze nagrzewania złącza
wiązką lasera diodowego HPDL (tabl. IV)
Fig. 15. View of: a – a pipe-foil joint registered with a thermovision camera (thermogram) ThermaCAM SC2000 during laser beam soft
soldering while heating the joint with a diode laser beam HPDL of the pipe side for power of 400 W and speed of 200 mm/min; b – temperature
distribution along the joint axis (measurement line Li01) and across the joint axis (measurement line Li02) within the heating area of the joint
with a diode laser beam HPDL (table IV)

Rys. 16. Zmiana temperatury na powierzchni złącza rurka–folia, podczas lutowania miękkiego laserowego z nagrzewaniem złącza wiązką lasera diodowego HPDL od strony rurki
przy mocy 400 W i prędkości 200 mm/min (tabl. IV)
Fig. 16. Change to the temperature upon the surface of pipe-foil joint during laser beam
soft soldering while heating the joint with a diode laser beam HPDL of the pipe side
for power of 400 W and speed of 200 mm/min (table IV)

a

b

Rys. 17. Widok: a – złącza rurka–folia, zarejestrowany kamerą termowizyjną (termogram) ThermaCAM SC2000 podczas lutowania miękkiego
laserowego z nagrzewaniem złącza wiązką lasera diodowego HPDL od strony rurki przy mocy 500 W i prędkości 500 mm/min, (tabl. IV);
b – rozkład temperatury wzdłuż osi załącza (linia pomiarowa Li01) oraz w poprzek osi załącza (linia pomiarowa Li02) w obszarze nagrzewania
złącza wiązką lasera diodowego HPDL
Fig. 17. View of: a – a pipe-foil joint registered with a thermovision camera (thermogram) ThermaCAM SC2000 during laser beam soft
soldering while heating the joint with a diode laser beam HPDL of the pipe side for power of 500 W and speed of 500 mm/min, (table IV);
b – temperature distribution along the joint axis (measurement line Li01) and across the joint axis (measurement line Li02) within the heating
area of the joint with a diode laser beam HPDL
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Podsumowanie
W wyniku dużej różnicy pojemności cieplnej folii miedzianej o grubości 0,2 mm oraz rurki miedzianej o średnicy 8 mm i grubości ścianki 0,5 mm, jak również dużej
przewodności cieplnej miedzi, nagrzewanie złącza wiązką
lasera diodowego HPDL od strony folii nie zapewnia równomiernego nagrzania powierzchni złącza do wymaganej
temperatury lutowania, a więc niemożliwe jest wykonanie
złącza za pomocą lutu miękkiego SolarCast 5 (rys. 2, 4).
Najwyższą jakość złączy rurki miedzianej o średnicy 8 mm
i grubości 0,5 mm z folią miedzianą o grubości 0,2 mm
oraz szeroki zakres optymalnych parametrów lutowania za
pomocą lasera diodowego HPDL lutem miękkim SolarCast 5
zapewnia zastosowanie flii z wytłoczeniem oraz techniniki lutowania z nagrzewaniem złącza od strony rurki
(rys. 5, 8÷13, (tabl. IV).
Ze względu na niską absorpcję promieniowania laserowego na powierzchni rurki miedzianej, która przy
długości fali 808 nm jest poniżej 3%, bez zastosowania warstwy zwiększającej absorpcję promieniowania
laserowego na powierzchni rurki nie jest możliwe nagrzanie złącza do wymaganej temperatury lutowania,
ani też stopienie lutu miękkiego SolarCast 5, (tabl. IV).
W związku z tym, w celu zwiększenia absorpcji promieniowania lasera diodowego oraz zapewnienie poprawnego
nagrzewania złącza do wymaganej temperatury lutowania,
konieczne jest naniesienie na powierzchnię rurki miedzianej warstwy absorbentu w postaci czarnego barwnika.
Największy wpływ na jakość złącza rurki i folii miedzianej podczas lutowania laserowego miękkiego złączy rurki
miedzianej o średnicy 8 mm i grubości 0,5 mm z folią miedzianą o grubości 0,2 mm wywiera moc wiązki laserowej
oraz prędkość lutowania (tabl. IV).
Przy mocy wiązki laserowej 200 W i prędkości lutowania 0,2 m/min oraz energii liniowej lutowania laserowego
miękkiego 60 J/mm powierzchnia złącza rurki i folii miedzianej jest nagrzania równomiernie do temperatury powyżej
230oC, a maksymalna temperatura w miejscu nagrzewania
złącza wiązką laserową nie przekracza 310oC (rys. 14).
Wzrost energii liniowej lutowania laserowego miękkiego złącza rurki z folią miedzianą do 120 J/mm, w wyniku zwiększenia mocy wiązki laserowej do 400 W, przy
prędkości lutowania 0,2 m/min, powoduje znaczy wzrost
temperatury na powierzchni rurki nagrzanej równomier-

nie na całej długości do ponad 400oC, z kolei maksymalna temperatura w miejscu nagrzewania złącza wiązką
laserową wynosi 470oC (rys. 15, 16). Lutowanie laserowe miękkie złącza rurki miedzianej z folią miedzianą
przy energii liniowej 120 J/mm powoduje równomierne
nagrzanie złącza do temperatury przekraczającej optymalną temperaturę lutowania w przypadku pasty lutowniczej SolarCast 5, lecz nie powoduje jeszcze do parowania lutu i umożliwia uzyskanie złącza lutowanego o poprawnej jakości (rys. 15, 16, tabl. II, III). Dalszy wzrost energii liniowej lutowania laserowego miękkiego złącza rurki
z folią miedzianą powyżej 150 J/mm, przy mocy wiązki laserowej 500 W i prędkości lutowania 0,2 m/min prowadzi
do przegrzania i częściowego parowania lutu SolarCast 5
(tabl. IV).
Z kolei przy prędkości lutowania laserowego powyżej
0,5 mm/min w miejscu nagrzewania powstaje duży gradient temperatury, co prowadzi do nierównomiernego nagrzewania powierzchni złącza oraz lutu, a czas wymagany
do zwilżenia i równomiernego rozprowadzenia stopionego
lutu (lutowia) na powierzchniach szczeliny lutowniczej złącza jest niewystarczający, nawet przy energii liniowej 60
J/mm i mocy wiązki laserowej 500 W, (rys. 17, tabl. IV).
Zbyt niska prędkość lutowania laserowego poniżej 200
mm/min, za mocą wiązki laserowej 600 W, powoduje silne przegrzanie złącza, a nawet częściowe parowanie lutu
miękkiego SolarCast 5 (tabl. IV).
W celu zapewnienia najwyższej jakości złączy rurki miedzianej o średnicy 8 mm i grubości 0,5 mm oraz folii miedzianej o grubości 0,2 mm z wytłoczeniem lutowanych laserowo przy zastosowaniu techniki nagrzewania od strony
rurki, oprócz optymalnej mocy wiązki laserowej i prędkości
lutowania oraz energii liniowej lutowania w zakresie 45÷60
J/mm, konieczne jest zapewnienie precyzyjnego dozowania lutu, a ilość lutu miękkiego SolarCast 5 na jednostkową
długość złącza powinna być w zakresie 5÷7 x 10-3 ml/mm
(rys. 11, tabl. IV). Zbyt mała ilości pasty lutowniczej SolarCast 5 poniżej 5 x 10-3 ml/mm, rozprowadzonej w wytłoczeniu folii miedzianej, nie wystarcza, aby wypełnić szczelinę
lutowniczą pomiędzy rurką i folią miedzianą (rys. 13), z kolei
zbyt duża ilość pasty lutowniczej, powyżej 7 x 10-3 ml/mm,
powoduje rozprowadzanie nadmiaru stopionego lutu na powierzchni folii miedzianej poza obszarem złącza (rys. 8).

Wnioski
Badania wpływu sposobu przygotowania złącza oraz
techniki nagrzewania wiązką lasera diodowego o długości
fali 808 nm i wymiarach ogniska 1,8 x 6,8 mm złącza rurki miedzianej o średnicy 8 mm i grubości ścianki 0,5 mm
z folią miedzianą o grubości 0,2 mm, podczas lutowania
laserowego lutem miękkim SolarCast 5 wykazały, że:
– Możliwe jest wykonanie wysokiej jakości złącza rurki
i folii miedzianej lutowanego lutem miękkim SolarCast 5
jedynie techniką nagrzewania wiązką lasera diodowego
HPDL od strony rurki z naniesioną warstwą absorbującą
promieniowanie laserowe, zarówno w przypadku złącza
rurki z płaską folią, jak i folii z wytłoczeniem (rys. 3, 8÷13,
tabl. IV).
– Najwyższą jakość złączy rurki miedzianej z folią miedzianą oraz szeroki zakres optymalnych parametrów
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lutowania za pomocą lasera diodowego HPDL zapewnia
zastosowanie folii z wytłoczeniem, które umożliwia równomierne rozprowadzenie pasty lutowniczej SolarCast 5 na
powierzchni złącza oraz zapewnia dużą powierzchnie
styku pomiędzy rurką i folią miedzianą (rys. 8÷13, tabl.
IV).
– Zapewnienie najwyższej jakości złączy rurki i folii miedzianej z wytłoczeniem, lutowanych wiązką lasera HPDL
przy zastosowaniu techniki nagrzewania od strony rurki,
wymaga równomiernego nagrzania powierzchni złącza
do temperatury w zakresie 230÷350oC za mocą wiązki
laserowej 200÷400 W, prędkości lutowania 0,2÷0,5 m/min
i energii liniowej lutowania 45÷60 J/mm, jak i ilości
pasty lutownczej SolarCast 5 na jednostkową długość
złącza w zakresie 5÷7 x 10-3 ml/mm (rys. 8÷17, tabl. IV).

Jerzy Łabanowski

Rozwój technik
spawania pod wodą
Development of under-water
welding techniques

Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono stan obecny oraz perspektywy
rozwoju technik spawania pod wodą. Przeanalizowano
najważniejsze problemy spawania w środowisku wodnym
oraz wskazano kierunki podejmowanych badań zmierzających do opanowania tego trudnego procesu.

Current status and perspectives for development of under-water welding techniques were presented in the article. The most important problems of welding in water environment were analysed in the article, and the directions
of the undertaken tasks aiming at taking control of that
difficult process were pointed out.

Wstęp
Stosowanie spawania pod wodą uważa się powszechnie
za technologię wymuszoną przyczynami obiektywnymi, której należy unikać. Ta zła opinia uformowała się przez lata
na podstawie negatywnych doświadczeń otrzymywania złączy niskiej jakości, o dużej porowatości, niskiej ciągliwości
i skłonnych do pękania. Pogląd ten należy zweryfikować,
gdyż stały postęp w technikach spawania podwodnego daje
już efekty, dzięki którym możliwe jest otrzymywanie złączy
mokrych w klasie A wg AWS D3.6M [1].
Obszar zastosowania spawania pod wodą obejmuje konstrukcje hydrotechniczne takie jak: rurociągi podwodne, platformy wydobywcze, jednostki pływające, elementy nabrzeży,
falochronów oraz urządzeń i instalacji portowych. Spawanie
w środowisku wodnym jest efektywną metodą naprawy i remontów elementów konstrukcji, które ulegają uszkodzeniom
na skutek [4, 11, 15, 18, 23, 27]:
– awarii wywołanych czynnikami losowymi,
– powstania ubytków korozyjnych,
– zderzeń statków oraz uszkodzeń okrętów wojennych,
– zmęczenia materiału,
– wypadków przy montażu,
– błędów konstruktorskich,
– nadmiernych obciążeń eksploatacyjnych.
W przemyśle off-shore oraz w podwodnych rurociągach
przesyłowych ropy i gazu naprawcze spawanie podwodne jest już działaniem rutynowym. Podwodne prace spawalnicze podlegają takim samym odbiorom jakościowym
jak spawanie na powierzchni. Dotychczas uznanie technologii spawania opiera się o specyfikację AWS D3.6M,
Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska.

która ustala 3 klasy dla złączy wykonywanych pod wodą.
Klasa A obejmuje złącza o właściwościach zbliżonych do
tych wykonywanych na powierzchni i zazwyczaj stosowana
jest dla złączy wykonywanych w warunkach hiperbarycznych spawanych na sucho. Klasę B wprowadzono dla złączy
mniej odpowiedzialnych o dopuszczalnej niższej udarności,
większej porowatości z możliwością obecności wtrąceń
w spoinie – stosowana jest dla złączy wykonywanych metodą
mokrą. Klasa C – dla złączy mało obciążonych mechanicznie, o niższych wymaganiach w stosunku do klasy B [1].

Charakterystyka
spawania pod wodą
Techniki spawania po wodą najczęściej klasyfikuje się na
spawanie mokre i spawanie suche – hiberbaryczne [3, 13, 27].
Dodatkowo można wyodrębnić spawanie metodą lokalnej

Rys. 1. Klasyfikacja metod spawania pod wodą [19]
Fig. 1. Classification of under-water welding methods [19]
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komory suchej [24]. Spawanie mokre przebiega bezpośrednio w środowisku wodnym w ten sposób, że spawacz, materiał spawany oraz elektroda mają kontakt z wodą. Spawanie
suche wymaga odizolowania miejsca spawania od wody za
pomocą specjalnie konstruowanej komory [3, 13, 27]. Natomiast spawanie lokalną komorą suchą odbywa się dzięki
zastosowaniu komory o małej objętości, której zadaniem jest
czasowe odgraniczenie łuku elektrycznego i spawanych elementów od środowiska wodnego [16]. Na rysunku 1 przedstawiono podział metod spawania pod wodą.
Każda z wymienionych metod, poza swoimi wadami i zaletami, które determinują ich zastosowanie w poszczególnych
obszarach, w różnym stopniu pozwala na zastosowanie procesów spawalniczych. Spawanie mokre najczęściej przeprowadza się elektrodami otulonymi (111) oraz drutami proszkowymi
(135/136), w tym samoosłonowymi (114) [13, 15, 17]. Spawanie suche można realizować przy wykorzystaniu elektrod
otulonych, metod: TIG (141), MIG/MAG (131/135) oraz spawania drutami proszkowymi (136/137) [3, 4, 27]. Zastosowanie metody lokalnej komory suchej najczęściej wiąże się ze
spawaniem w osłonie gazów ochronnych elektrodą topliwą
(131/135) [16, 24].

Problemy spawania
w środowisku wodnym

Rys. 2. Wpływ głębokości spawania pod wodą na zawartość
pierwiastków w stopiwie [18]
Fig. 2. Influence of the under-water welding depth on the contents
of the elements in the weld deposit [18]

Rys. 3. Skutki przeniesienia spawania do środowiska wodnego [18]
Fig. 3. Effects of moving the welding process to the water environment [18]
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Spawanie w środowisku wodnym powoduje spadek jakości
złączy ze względu na występowanie następujących zjawisk [18]:
– utratę pierwiastków stopowych ze stopiwa (rys. 2),
– porowatości spoin,
– uwięzienia żużla w spoinach,
– zwiększenia zawartości węgla i tlenu w spoinach,
– zwiększenia skłonności do tworzenia pęknięć.
Bezpośrednimi przyczynami tych niekorzystnych zjawisk
jest chłodzące oddziaływanie wody, generowanie znacznej
ilości wodoru dyfundującego oraz zmniejszenie stabilności
łuku wskutek oddziaływania ciśnienia [3, 4, 15]. Schemat ilustrujący zależności między wymienionymi czynnikami pokazano na rysunku 3.

Nowe technologie
i kierunki badań
Podstawowe znaczenie mają badania wpływu parametrów spawania podwodnego na własności złączy wykonywanych w różnych warunkach [4, 7, 18, 21, 26].
Niekorzystny wpływ wody najsilniej uwidacznia się podczas spawania mokrego [2, 15, 22]. Główne kierunki rozwoju
elektrod otulonych do spawania mokrego zmierzają do modyfikacji składu chemicznego zarówno otuliny, jak i rdzenia.
Zmiany składu chemicznego otulin mają za zadanie poprawę
własności jonizacyjnych otuliny w celu zmniejszenia wpływu
głębokości (ciśnienia wody) na stabilność łuku oraz minimalizację ilości wodoru dyfundującego w złączu [10, 26]. Wpływa
to m.in. na zmniejszenie porowatości spoin i skłonności do
tworzenia pęknięć zimnych. Minimalizacji porowatości służy
również projektowanie otulin pozwalających na uzyskanie
określonego stosunku CO do CO2 w osłonie gazowej. Próby
ograniczenia wrażliwości złączy na pękanie polegają ponadto na wykorzystywaniu elektrod o rdzeniach zawierających
zwiększoną zawartość niklu (rys. 4) oraz poprzez zastosowanie technologii „ściegu odpuszczającego” (temper bead)
polegającej na nałożeniu dodatkowego ściegu, którego zadaniem jest obróbka cieplna złącza [15, 18]. Wprowadzenie
dodatkowej energii cieplnej powoduje przyspieszoną dyfuzję
wodoru oraz zwiększenie plastyczności struktury spoiny. Innym kierunkiem działań jest wprowadzanie dodatków stopowych mających za zadanie otrzymanie w spoinie odpowiedniej ilości struktury ferrytu iglastego [18].
Zmniejszenie prędkości stygnięcia złączy można uzyskać
przez zastosowanie materiałów odizolowujących powierzchnię spawanych elementów od wody albo przez podgrzewanie
wstępne metodą „in situ” [2].

Rys. 4. Wpływ zawartości niklu na własności spoiny wykonanej
metodą spawania mokrego [18]
Fig. 4. Influence of nickel contents on the properties of the weld
carried out by wet welding method [18]

Najnowsze osiągnięcia pozwalają na wykonanie w warunkach mokrych złączy spełniających wymagania klasy A
według AWS D3 [1] w zakresie badań wizualnych, radiograficznych oraz wytrzymałości na ścinanie spoiny pachwinowej, wytrzymałości na rozciąganie, twardości (HVmax = 325),
udarności, czyli odpowiadających wymaganiom stawianym
złączom wykonanym na powietrzu [26].
W warunkach spawania suchego bezpośredni wpływ
wody jest znacznie ograniczony, jednak podkreślić należy
niekorzystny wpływ ciśnienia na stabilność łuku. Ze wzrostem ciśnienia długość łuku jest ograniczona, co powoduje
konieczność zwiększania napięcia. Mimo tych trudności zanotowano pozytywne wyniki spawania w warunkach rzeczywistych na głębokościach do 550 m. Spawanie hiperbaryczne pociąga za sobą konieczność przygotowania komór oraz
specjalistycznego sprzętu i z tego powodu jest dużo droższe
od spawania mokrego.
Spawanie hiperbaryczne typowych elementów na niewielkich głębokościach wykorzystywane jest częściej. Prowadzone
są badania w kierunku zautomatyzowania procesu spawania
wielkich konstrukcji pływających, co wymusza rozwój metod
przygotowania materiałów do spawania (zachowanie odpowiedniej odległości między łączonymi elementami). Badania są
ukierunkowane również na rozwój systemów wizyjnych umożliwiających kontrolę przebiegu spawania oraz kontrolę jakości
i geometrii złączy. Wciąż istotnym zagadnieniem jest konstrukcja komór hiperbarycznych ze względu na konieczność wykonywania złączy o różnych kształtach i wymiarach [27].
W warunkach hiperbarycznych spawa się najczęściej
elektrodami otulonymi i metodą TIG, jednak trwają intensywne badania nad szerszym zastosowaniem metod MIG
i plazma-MIG. Spośród innych procesów spawalniczych do
zastosowań w środowisku wodnym rozważa się zgrzewanie
tarciowe i wybuchowe, spawanie A-TIG oraz spawanie laserowe [20, 28]. Poza spawaniem stali węglowych w środowisku wodnym brane są pod uwagę technologie spajania stali
odpornych na korozję austenitycznych i typu dupleks, niskowęglowych stali martenzytycznych, stali platerowanych, stopów tytanu oraz stopów niklu [12]. Inne aktualne wyzwania
związane ze spawaniem podwodnym dotyczą: bezpieczeństwa spawaczy, szkolenia personelu spawalniczego, ochrony środowiska, normalizacji, kontroli złączy [14, 29].

Badania procesów spawania
pod wodą w Politechnice Gdańskiej
Badania procesów spawania i cięcia w środowisku wodnym są prowadzone w Politechnice Gdańskiej od przeszło
30 lat [16, 19]. W tym czasie w zespole pod kierunkiem
doc. K. Lesińskiego zaprojektowano i wykonano kilka stanowisk badawczych, spośród których dwa zasługują na
szczególną uwagę: stanowisko do spawania na głębokości do 1 m oraz stanowisko do symulacji spawania na dużych głębokościach. Pierwsze z tych unikalnych w skali
kraju stanowisk umożliwia spawanie ręczne, półautomatyczne i automatyczne różnymi metodami spawania
w różnych pozycjach oraz obserwację i dokonywanie pomiarów parametrów procesu (rys. 5). Na rysunku 6 przedstawiono
schemat stanowiska do spawania na dużych głębokościach,
które umożliwia symulację warunków spawania na głębokościach od 2 do 1000 m z płynną regulacją ciśnienia, spawanie
różnymi metodami i cięcie w różnych pozycjach, szybki montaż i demontaż próbek, sprawne napełnianie i opróżnianie
zbiornika [24]. Wykorzystując opisane stanowiska pracownicy Katedry Technologii Materiałów Maszynowych i Spawal-

nictwa przeprowadzili szereg doświadczeń, których wyniki
znalazły zastosowanie w praktyce, jak również zaowocowały
wieloma patentami i kilkoma pracami doktorskimi.
Obecnie w Karterze Technologii Materiałów Maszynowych
i Spawalnictwa trwają wstępne badania wpływu ciśnienia
i parametrów spawania na własności złączy z nowoczesnych
gatunków stali szeroko wykorzystywanych w konstrukcjach
morskich – stali wysokowytrzymałych po walcowaniu cieplno-mechanicznycm oraz stali odpornych na korozję typu dupleks. Badania tego typu komponują się z kierunkami prac
badawczych realizowanych na całym świecie. Szereg wykonanych prac dotyczyło przydatności spawania metodą lokalnej komory suchej [5, 6, 8, 9, 25, 28]. Badania koncentrowały
się na:
– ilościowej ocenie skłonności do tworzenia pęknięć zimnych,
– ocenie wpływu warunków i parametrów spawania na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie,
– analizie procesów cieplnych w płytach spawanych na małej głębokości,
– zastosowaniu spawania laserowego,
– ustaleniu warunków panujących wewnątrz lokalnej komory.

Rys. 5. Schemat stanowiska do spawania i cięcia pod wodą na małych głębokościach: 1 – źródło prądu, 2 – zasilacz wózka, 3 – silnik,
4 – głowica spawalnicza, 5 – obudowa zbiornika, 6 – wózek, 7 – płyta
próbna, 8 – uchwyt mocujący płytę, 9 – przepływomierz, 10 – reduktor, 11 – podgrzewacz, 12 – butla z gazem osłonowym (CO2) [24]
Fig. 5. Scheme of a stand for conducting the welding and cutting under the water at small depths: 1 – electricity source, 2 – truck power
supply, 3 – engine, 4 – welding head, 5 – container casing, 6 – truck,
7 – test plate, 8 – holder to fix the plate, 9 – flow meter, 10 – reducer,
11 – preheater, 12 – cylinder with shielding gas (CO2) [24]

Rys. 6. Schemat stanowiska do spawania i cięcia po wodą na
dużych głębokościach: 1 – cylinder ciśnieniowy, 2 – obudowa,
3 – sworzeń mocujący cylinder do obudowy, 4 – siłownik, 5 – wspornik, 6 – płyta wspornikowa, 7 – siłownik do przesuwania stołu, 8 – stół,
9 – głowica spawalnicza, 10 – podajnik drutu, 11 – szpula [24]
Fig. 6. Scheme of a stand for conducting the welding and cutting
under the water at big depths : 1 – pressure cylinder, 2 – housing,
3 –bolt fixing the cylinder to the housing, 4 – servomotor, 5 – bracket, 6 – bracket plate, 7 – servomotor to shift the table, 8 – table,
9 – welding head, 10 – wire feeder, 11 – reel [24]
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Podsumowanie
Zapotrzebowanie na realizację prac spawalniczych
pod wodą wymusza rozwój tych technik na całym świecie.
Biorąc pod uwagę obszerność zagadnień związanych ze
spawaniem pod wodą należy podkreślić niewielką liczbę
publikacji i opracowań na ten temat. Mimo stałego postępu nie podjęto dotychczas systematycznych badań, co jest

przyczyną m.in. słabego poznania podstaw teoretycznych
oraz stosunkowo nielicznych zastosowań praktycznych
(w porównaniu do spawania w środowisku powietrznym).
Stąd często podkreśla się konieczność koordynacji i usystematyzowania prac zmierzających do wyselekcjonowania
najbardziej obiecujących kierunków badań [29].
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Metalurgiczne problemy spawania
wybranych stali konstrukcyjnych
Metallurgical problems of welding process
in case of selected constructional steels
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane problemy realizowane w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu spawalności stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości oraz
stali nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo miedzią. Wykazano, że przyczyną niskiej
udarności spoin i strefy wpływu ciepła jest tworzenie się
w strukturze wysp M-A w wyniku zbyt wolnego chłodzenia po spawaniu. Badania stali nierdzewnej utwardzanej
wydzieleniowo miedzią wykazały, że powstające w strefie wpływu ciepła pęknięcia mają charakter pęknięć gorących, a ich przyczyną jest wzbogacanie się powierzchni
stali w miedź.

The selected problems on weldability of higher-strength
steels, high-strength steels and martensitic copper-precipitation-hardened stainless steels which are solved by the
Physical Metallurgy and Powder Metallurgy Department
at the AGH-University of Science and Technology were
presented in the article. It was pointed out that formation
of M-A islands in the structure resulting from too slow
cooling after the welding process is the reason why low
impactness of the welds and the heat-affected zones is
achieved. The testing of martensitic copper-precipitationhardened stainless steels demonstrated that the fractures
which occurred in the heat-affected zones are of hot fracture character, and they resulted from steel surface enrichment with copper.

Wstęp
Początek badań w zakresie rozwiązywania problemów
spawania stali na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej w Akademii Górniczo-Hutniczej przypada na
lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Rozwiązywano wówczas problemy spawania stali o podwyższonej wytrzymałości
18G2A i stali z mikrododatkami. Szczególną uwagę zwracano na problemy pęknięć zimnych i pęknięć lamelarnych.
W następnych latach realizowano badania w zakresie:
– spawalności stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości,
– spajania materiałów różnorodnych,
– spajania stali i staliw bainitycznych,
– pękania stali nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo miedzią,
– problemów kruchości połączeń spawanych stali żaroodpornych i żarowytrzymałych,
– krystalizacji i pękania spoin stali nierdzewnych i stopów
niklu,
– własności i odporności korozyjnej napoin kotłów do spalania odpadów,
– mechanizmu korozji wżerowej stali nierdzewnych austenityczno-ferrytycznych dupleks,
– nowego spojrzenia na rolę wodoru w procesie pękania
złączy spawanych.
Z uwagi na szeroki zakres problematyki oraz fakt, że wyniki większości badań były już publikowane, w artykule zostaną
Prof. dr hab. Edmund Tasak, dr inż. Aneta Ziewiec – AGH
Kraków.

przedstawione tylko wybrane zagadnienia z prac prowadzonych z zakresu inżynierii spajania, a mianowicie problemy:
– niskich własności plastycznych złączy spawanych stali
o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości,
– pękania stali nierdzewnych martenzytycznych utwardzanych wydzieleniowo miedzią,

Własności plastyczne
złączy spawanych
Problemem często spotykanym w praktyce jest niska
udarność spoin lub strefy wpływu ciepła. Zostaną przedstawione badania dotyczące wyjaśnienia przyczyn niskiej udarności spoin wykonanych elektrodami otulonymi lub metodą
MAG oraz duże rozrzuty udarności w strefie wpływu ciepła
stali o granicy plastyczności powyżej 355 MPa.

Przyczyny niskiej udarności spoin
wykonanych metodą MAG na stali P355NL1
Badania przeprowadzono na odbiorowych płytach próbnych
blach o grubości 28 mm wykonanych przy wytwarzaniu carg
zbiornika. Spawanie wykonano drutem G2Ni2 wg EN 440 (OK.
Autrod 13.28) w mieszance gazowej M21. Płyty próbne miały
w spoinie niską pracę łamania w temperaturze -40oC. Ponadto
udarności charakteryzowały się dużym rozrzutem (30, 12 i 26 J).
Kontrolna analiza składu chemicznego stopiwa wykonana
od strony lica i grani potwierdziła założony skład chemiczny
zgodny ze składem chemicznym użytego drutu (tabl. I).
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Tablica I. Skład chemiczny spoiny i stopiwa
Table I. Chemical composition of the weld and binder
Miejsce
analizy

Zawartość pierwiastków, %
C

Mn

Si

P

S

Ni

Mo

Cu

Lico

0,11 1,04 0,41 0.010

0,007

2,32 0,017

0,11

Grań

0,10 1,05 0,42 0.010

0,007

2,35 0,016

0,11

-

2,4

-

Stopiwo
0,10 1,1
wg normy

0,6

-

0,1

Badania mikroskopowe wykazały, że cechą charakterystyczną obserwowanej struktury było bardzo grube ziarno
w spoinie, szczególnie w ściegach, w których była wycinana
próbka udarnościowa. Przykład struktury z bardzo grubym
ziarnem w sąsiedztwie z ziarnem drobnym pokazano na
rysunku 1. Ziarna duże miały średnicę nawet ponad 1 mm.
Duże ziarno w spoinie świadczy o znacznym przegrzaniu
materiału w czasie spawania. Znaczy to, że energia spawania była zbyt duża oraz jeziorko było znacznie przegrzane.
Zmagazynowanie w spoinie i w strefie wpływu ciepła dużej
ilości ciepła spowodowało, że chłodzenie spoiny było bardzo
wolne. Mała szybkość chłodzenia spoiny zawierającej ponad
2% niklu sprzyja powstawaniu w strukturze ferrytu ziarnistego, ferrytu Widmanstättena, ferrytu drobnopłytkowego oraz
wysp martenzytyczno-austenitycznych (wysp M-A). Struktury
te pokazano na rysunkach 2, 3. Pojawienie się w strukturze
spoiny wysp M-A powoduje znaczne obniżenie udarności.
Mechanizm tworzenia się wysp M-A i ich wpływ na własności
został przedstawiony w pracach [1÷5]. Wbrew zatem przyjętym schematom myślenia, że wolne chłodzenie poprawia udarność, w tym przypadku nie jest słuszne. W stalach
o podwyższonej wytrzymałości zawierających pierwiastki mikrostopowe (Nb, V, Ti), a z pierwiastków stopowych szczególnie nikiel, należy po spawaniu stosować większe szybkości
chłodzenia, które przeciwdziałają powstawaniu wysp M-A.
W analizowanym przypadku płyta próbna była wykonywana oddzielnie, nie łącznie z cargą i warunki chłodzenia
w niej były zupełnie inne. Spawanie ciągłe spowodowało
znaczne przegrzanie spoiny, co skutkowało rozrostem ziarna
pierwotnego spoiny i tworzeniem się niekorzystnych struktur w procesie chłodzenia. W cardze z uwagi na dużą masę
elementów występują inne warunki chłodzenia. Chłodzenie
spoin jest szybsze, a zatem z doświadczenia wiadomo, że
udarność tych spoin jest większa niż w płycie próbnej.

Rys. 2. Struktura spoiny. Widoczny ferryt ziarnisty, ferryt płytkowy
(Widmanstättena) oraz ferryt drobnopłytkowy. Wyspy M-A (przy tym
powiększeniu nie są widoczne)
Fig. 2. Weld structure. Granular ferrite, Widmanstätten film ferrite and thin-film ferrite are visible. M-A islands (they are not visible
at this magnification)

Rys. 3. Struktura spoiny z ferrytem płytkowym (Widmanstättena)
oraz widocznymi wyspami M-A
Fig. 3. Weld structure with Widmanstätten film ferrite and visible M-A
islands

Przyczyny niskiej udarności spoin
wykonanych elektrodą E 50 6 Mn1Ni B 32 H5
na stali P355NL1
Badania przeprowadzono na 4 płytach próbnych odbiorowych wykonanych przy spawaniu obwodowym zbiornika
o grubości ścianki 28 mm. Złącza wykonano metodą MMA
elektrodą KRYO 1 (E 50 6 Mn1Ni B 32 H5) przez czterech
różnych spawaczy. Wyniki badań udarności spoin przedstawione w tablicy II wskazują, że spoiny mają bardzo małą
udarność.
Tablica II. Wyniki badania udarności spoin i SWC
Table II. Results of the testing of weld impactness and HAZ
Praca łamania w temperaturze -40oC, J

Nr próbki

1

Rys. 1. Mikrostruktura spoiny od strony lica. Widoczne bardzo duże
ziarno pierwotne austenitu sąsiadujące z drobniejszymi ziarnami.
Ziarna drobniejsze są przy samym licu (powierzchni) spoiny
Fig. 1. Microstructure of the weld of the back of weld side. Very large-size original austenitic grains adjacent to smaller ones are visible.
The smaller grains are located at the very back (surface) of weld
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VWT0/2
(Spoina)

VHT2/2
(SWC)

A
B
C
D
A
B
C
D

14
20
18
14
170
68
136
80

20
18
12
14
174
72
98
138

1

2

14
48
14
16
116
54
60
76

16
29
15
15
153
65
103
98

Na 12 złamanych próbek tylko 1 miała udarność powyżej
27 J. Pozostałe miały udarność w granicach 12÷20 J. Praca
łamania strefy wpływu ciepła była od 54 do 174 J. Badania
składu chemicznego spoin potwierdziły zgodność składu ze
składem stopiwa. W celu określenia przyczyn niskiej udarności spoin wykonano zgłady metalograficzne i próbki poddano
analizie makroskopowej i mikroskopowej. Przełomy próbek
udarnościowych poddano badaniom na mikroskopie elektronowym skaningowym.
Charakterystyczną makroskopową cechą badanych spoin była duża wielkość ściegów w górnej części spoiny w pobliżu lica w obszarze, z którego pobierane są próbki udarnościowe. Przykład makrostruktury pokazano na rysunku 4. Duża
szerokość ściegów wskazuje, że ściegi były układane zakosami. Mikrostruktura spoin charakteryzowała się grubym pierwotnym ziarnem austenitu z typową strukturą stali niestopowych, to znaczy ferrytem ziarnistym, ferrytem płytkowym (Widmanstättena) oraz ferrytem drobnopłytkowym (acicularnym).
Struktura ta była identyczna we wszystkich próbkach (rys. 5).

Przykład typowej struktury przedstawiono na rysunku 6,
zaznaczając na nim odpowiednie składniki strukturalne.
Ocena szacunkowa zawartości poszczególnych składników
strukturalnych wskazuje, że w strukturze występuje ok. 80%
ferrytu drobnopłytkowego i 20% ferrytu ziarnistego i płytkowego (Widmanstättena). Taki udział składników jak wykazują badania winien zapewnić bardzo dobrą udarność i niską
temperaturę przejścia w stan kruchy [3, 6]. Zależności ilości
ferrytu drobnopłytkowego od zawartości tlenu w gazie osłonowym oraz wpływu ilości ferrytu drobnopłytkowego na temperaturę przejścia w stan kruchy ilustrują rysunki 7, 8, ich
porównanie wskazuje, że najniższą temperaturę przejścia
w stan kruchy uzyskuje się przy zawartości 80% ferrytu drobnopłytkowego. Na jego zawartość w strukturze wpływa ilość
tlenu w gazie osłonowym oraz zawartość składników stopowych. W analizowanych spoinach dodatkiem stopowym
był nikiel. Mimo poprawnej struktury pod względem ilości
składników strukturalnych spoiny miały bardzo niską udarność. Aby wyjaśnić ten problem przeprowadzono szczegółowe badania struktury przy dużym powiększeniu na mikroskopie optycznym, mikroskopie skaningowym i przełomów
w mikroskopie skaningowym. Szczegółowa analiza wykazała, że w spoinie oprócz wcześniej wymienionych składników
występuje bardzo niekorzystny składnik strukturalny jakim
są tzw. „wyspy M-A”, które wystepowały w każdej spoinie
i w różnych jej obszarach. Przykład zaznaczonych wysp M-A
w spoinach pokazano na rysunku 9.

Rys. 4. Makrostruktura spoiny B. W zaznaczonych punktach podano
twardości
Fig. 4. Macrostructure of the weld B. Hardness shown at marked
points

Rys. 5. Mikrostruktura spoiny próbki D w obszarze linii wtopienia
ściegu 4 do ściegu 5
Fig. 5. Microstructure of the weld for the sample D within the fusion
line area of the welding sequence 4 into the welding sequence 5

Rys. 6. Mikrostruktura spoiny próbki A. W strukturze widoczny ferryt
ziarnisty, ferryt Widmanstättena oraz ferryt drobnopłytkowy
Fig. 6. Microstructure of the weld for the sample A. Granular ferrite, Widmanstätten film ferrite and thin-film ferrite are visible in the structure

Rys. 7. Wpływ równoważnika tlenu w gazie osłonowym przy spawaniu metodą MAG na udział w spoinie ferrytu drobnopłytkowego [6]
Fig. 7. Influence of oxygen equivalent in the shielding gas while welding by method MAG on the share of thin-film ferrite weld [6]

Rys. 8. Wpływ równoważnika tlenu w mieszance osłonowej na temperaturę przejścia w stan kruchy przy kryterium pracy łamania 35 J [6]
Fig. 8. Influence of oxygen equivalent in shielding mixture on the temperature of transformation process to brittle state for fracture resistance work criterion 35 J [6]
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Rys. 9. Mikrostruktura spoiny próbki C. W strukturze widoczny ferryt
ziarnisty, płytkowy (Widmanstättena), drobnopłytkowy oraz wyspy M-A
Fig. 9. Microstructure of the weld for the sample C. Granular ferrite,
Widmanstätten film ferrite, thin-film ferrite and M-A islands are visible
in the structure

Wyspy M-A tworzą się w spoinach zawierających między
innymi nikiel w warunkach ich wolnego chłodzenia. Im wolniejsze jest chłodzenie, tym tworzy się więcej wysp M-A i udarność jest mniejsza [1, 4, 5]. Tworzą się nie tylko w pierwotnej
strukturze spoiny, ale również strefie wpływu ciepła ściegu
poprzedniego przy układaniu ściegu następnego (rys. 10).
Tak więc samoczynna obróbka cieplna poprzednich ściegów
nie poprawia udarności, a nawet ją obniża.
Aby potwierdzić obecność tego szkodliwego składnika
strukturalnego trudnego do identyfikacji na mikroskopie optycznym, przeprowadzono badania metalograficznych w elektronowym mikroskopie skaningowym. Przykład struktury spoiny
widocznej w mikroskopie elektronowym pokazano na rysunku
11. Jasne świecące obszary to wyspy M-A. Ich identyfikacja
została przeprowadzona w pracach [3, 4]. Obserwacje struktury przy większych powiększeniach potwierdziły obecność
wysp M-A we wszystkich obszarach spoiny niezależnie od
tego czy ścieg był normalizowany, czy też nie był obrabiany
cieplnie przy układaniu następnego ściegu.
Badania przełomów próbek udarnościowych wykazały,
że mają one charakter kruchy z nielicznymi obszarami ciągliwymi (rys. 12). Obserwacje przełomów potwierdziły, że
wyspy biorą udział we wzroście kruchości próbek. Stwierdzono bowiem powstawanie pęknięć na powierzchni rozdziału
ferryt–wyspa M-A oraz pękanie wysp. Potwierdzono zatem
stwierdzone wcześniej fakty, że wyspy są miejscami, na których zarodkują pęknięcia w procesie łamania udarowego próbek. Obszary ciągliwe pojawiają się jedynie w tych obszarach
w których występują skupiska globularnych wtrąceń tlenków
manganu i tytanu.

Rys. 10. Mikrostruktura spoiny próbki D w obszarze normalizowania
SWC powstałej przy układaniu ściegu 5. W strukturze widoczny ferryt ziarnisty oraz iglaste produkty przemiany austenitu. Wyspy M-A
zaznaczono
Fig. 10. Microstructure of the weld for the sample D in the normalising area of HAZ formed while placing the welding sequence 5. Granular ferrite and needle-shaped products of austenite transition are
visible in the structure. M-A islands were marked
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Rys. 11. Jasne wyspy M-A widoczne w mikroskopie skaningowym.
Obszar dendrytyczny w spoinie
Fig. 11. Bright M-A islands visible under scanning microscope.
Dendrite area in the weld

Rys. 12. Wyspy M-A na powierzchni przełomu kruchego. Widoczne
powstawanie pęknięć kruchych na powierzchni rozdziału wyspa–ferryt
Fig. 12. M-A islands on the surface of the brittle fracture. Formation of
brittle fractures within the island-ferrite partitioning surface is visible

Podsumowanie
Przeprowadzone badania spoin wykonanych metodą
MAG i ręcznie elektrodami otulonymi wykazały, że przyczyną
niskiej udarności spoin są niewłaściwe warunki wykonywania
płyt próbnych. Z uwagi na małą masę płyt próbnych spawanie
ciągłe powoduje nagrzewanie się płyty i wzrasta temperatura
międzyściegowa. Następne ściegi, z których wykonywane są
próbki udarnościowe stygną powoli. Takie warunki chłodzenia
sprzyjają powstawaniu niekorzystnych struktur. Obróbka cieplna przez następne ściegi z powolnym chłodzeniem powoduje
nasilenie tworzenia się niekorzystnych struktur. Potwierdziły
to badania twardości, które wykazały, że w rejonie nacinania
karbu twardość spoin jest znacznie mniejsza niż od strony
lica czy grani. Spoina w płaszczu zbiornika stygnie w zupełnie
innych warunkach, gdyż duża masa carg zapewnia większą
szybkość chłodzenia, co zapobiega powstawaniu wysp M-A.
Wykonane w ten sposób płyty nie były więc reprezentatywne
dla spoin obwodowych wykonanych na zbiorniku.
Aby zapewnić porównywalne warunki chłodzenia w płycie
i w cardze należy płyty próbne spawać z dokładną kontrolą temperatury międzyściegowej. Po każdym ściegu należy
płytę schłodzić do temperatury ok. 50oC, gdyż prawdopodobnie taka temperatura mogła występować w spoinie obwodowej. Chłodzenie należy prowadzić w strumieniu wentylatora
z chłodnym powietrzem. Istotny jest również sposób układania ściegów. W stalach o wysokiej wytrzymałości winny
być układane ściegi proste. Aby uniknąć fałszowania danych
przez spawaczy na temat warunków spawania, płyty próbne
należy wykonywać z przymocowaną na stałe w rejonie spawania termoparą stykową z ciągłą rejestracją temperatury.
Ciągłe wyniki pomiarów temperatury pozwolą na wyeliminowanie przegrzewania spoin przy wykonywaniu płyt próbnych
oraz zapewnią kontrolę poprawności technologii spawania.

Przyczyny niskiej udarności w strefie
wpływu ciepła stali P355NL2 spawanej
automatycznie łukiem krytym
Materiałem do badań były próbki udarnościowe wykonane
ze złączy stali P355NL2, które w SWC miały niską udarność.
Celem badań było wyjaśnienie przyczyn znacznego rozrzutu
udarności, a szczególnie przypadków występowania pojedynczych wyników bardzo niskiej udarności. Aby określić przyczynę niskiej udarności niektórych próbek, na próbkach udarnościowych wykonano makrozgłady celem dokładnego ustalenia
miejsca nacięcia karbu. Na poszczególnych próbkach naniesiono również uzyskane wartości udarności (rys. 13).
Szczegółowa analiza makroskopowa wykazała, że próbki w których karb był nacięty w linii przejścia spoina–materiał
udarności są zadawalające, natomiast w przypadku karbu
naciętego w odległości ok. 1,0÷1,5 mm od brzegu spoiny
udarność była niska. Prawdopodobne miejsca nacięcia karbu
zaznaczono linią ciągłą po prawej stronie spoiny (rys. 13). Linie te wskazują, że niska udarność występuje nie w obszarze
przegrzanym, ale w obszarze nagrzanym do zakresu temperatur A1–A3. Cechą charakterystyczną tych złączy jest również
bardzo szeroka strefa wpływu ciepła, co świadczy o wysokiej
energii liniowej spawania oraz o bardzo wolnym chłodzeniu.
Próba udarności blachy poza strefą wpływu ciepła wykazała, że praca łamania próbek wzdłużnych wynosi 45÷70 J,
natomiast próbek poprzecznych 48÷60 J. Wyniki te są porównywalne z danymi z atestu, które wynoszą 41÷60 J (próbki
poprzeczne). Własności wytrzymałościowe spełniają wymagania normy EN 10028-3 dla stali P355NL2 i wynoszą: Re =
= 430÷455 MPa, Rm = 572÷592 MPa. Stosunkowo wysoki był

Rys. 13. Wygląd próbek udarnościowych ze strefy wpływu ciepła.
W próbce posiadającej bardzo niską udarność karb był nacięty
w SWC w odległości około 1 mm od brzegu spoiny. Linie ciągłe
wskazują prawdopodobne miejsca nacięcia karbu w SWC
Fig. 13. Appearance of impact-type test samples taken from the
heat-affected zone. The notch in the sample of low impactness was
cut in the HAZ about 1 mm away from the weld edge. The solid lines
point out probable spots where the notch was cut in the HAZ

również równoważnik węgla. Norma dopuszcza 0,43%, natomiast w badanej stali Ce = 0,46÷0,48%. Dla stali o tak wysokim
równoważniku węgla winna być opracowana inna technologia
spawania ograniczająca ilość doprowadzonego ciepła.
Badania mikroskopowe wykazały, że materiał blachy
posiada typową strukturę pasmową. W strefie przejściowej
w obszarze linii wtopienia występuje struktura ferrytu iglastego (struktura Widmanstattena) i mimo jej występowania udarność tego obszaru jest zadowalająca. Natomiast w obszarze
nagrzanym do zakresu temperatur A1–A3 występuje struktura, w skład której wchodzą pierwotne ziarna nie przemienionego ferrytu oraz produkty przemiany bogatego w składniki
stopowe austenitu (rys. 14). Produktami przemiany mogą być
ferryt, perlit, bainit i martenzyt z nieprzemienionym austenitem szczątkowym tzw. wyspy M-A. Obecność wysp M-A oraz
ich negatywny wpływ na udarność, stwierdzono w licznych
badaniach na stali o podobnym składzie chemicznym i własnościach np. P460NL2 [5, 7]. Wyspy te powstają w stalach
o granicy plastyczności powyżej ok. 440 MPa w warunkach
zbyt wysokiej energii spawania i wolnym chłodzeniu po spawaniu. Przyspieszone chłodzenie po spawaniu sprawia, że
pojawiające się obszary martenzytu mają mniejszą zawartość węgla, a zatem są bardziej ciągliwe.

Dyskusja wyników badań
Przeprowadzone badania wskazały, że bezpośrednią
przyczyną obniżonej udarności w SWC jest obecność w obszarze nagrzanym do zakresu temperatur A1–A3 struktury
składającej się z ferrytu, perlitu i wysp martenzytyczno-austenitycznych. Wyspy te powstają w stalach o granicy plastyczności powyżej ok. 440 MPa w warunkach wolnego chłodzenia po spawaniu. Przy wykonywaniu badanych połączeń
spawanych warunki takie były spełnione, gdyż spawanie odbywało się z energią liniową łuku ok. 17 KJ/cm. Niskiej szybkości chłodzenia sprzyjał również fakt, że płyta próbna przymocowana do płaszcza cysterny, w wyniku nagromadzenia
ciepła stygła znacznie wolniej niż spoina w płaszczu. Znając
przyczynę występowania niskiej udarności w stalach i wysokiej wytrzymałości, należy przypuszczać, że złącza w płaszczu cysterny z uwagi na większą masę i szybsze chłodzenie
będą miały zadowalającą udarność. Potwierdzone to zostało
eksperymentalnie na wyciętej z płaszcza próbce. Udarności
w spoinie i w SWC były wyższe niż na płycie próbnej.
Analiza składu chemicznego podanego w ateście wskazała również na znaczne przekroczenie dopuszczalnego
równoważnika chemicznego węgla. Norma EN 10028-3 dopuszcza 0,43%, natomiast w badanej stali Ce = 0,46÷0,48%.
Dla stali o tak wysokim równoważniku węgla winna być opracowana inna technologia spawania ograniczająca ilość doprowadzonego ciepła np. do 12 kJ/cm.

Wnioski
–

Rys. 14. Struktura w obszarze nagrzanym w zakres temperatur
A1–A3. Widoczne pierwotne duże ziarno ferrytu i drobna struktura
w której występuje ferryt martenzyt bainit i austenit szczątkowy
Fig. 14. Structure in the heated area up to A1–A3 temperature range.
Original large-size ferrite grain and fine-grain structure, where ferrite
martensite bainite and retained austenite appear, are visible

–

niska ciągliwość strefy wpływu ciepła stali P355NL1 jest
wynikiem powstania w strukturze strefy wpływu ciepła wysp
martenzytyczno-austenitycznych, które jak wykazały wcześniejsze badania są odpowiedzialne za niską ciągliwość
strefy nagrzanej w zakres temperatur A1–A3. Powstawaniu
tej szkodliwej struktury sprzyjają zbyt wysoka energia spawania i związana z tym mała szybkość chłodzenia,
badana stal miała zbyt wysoki równoważnik chemiczny
węgla Ce = 0,46÷0,48%, przekraczający dopuszczalną
wartość podaną w normie EN 10028-3. Dla stali o tak wysokim równoważniku chemicznym węgla należy stosować
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–

–

inne warunki spawania niż dla stali w gatunku P355NL1
dla której Cemax winno wynosić 0,43%,
znając przyczynę występowania niskiej udarności w stalach i wysokiej wytrzymałości można przyjąć, że złącza
w płaszczu zbiornika z uwagi na większą masę i szybsze
chłodzenie będą miały wymaganą udarność,
badania makroskopowe złamanych próbek wskazują, że
rozrzut wyników udarności w SWC jest wynikiem lokalizacji karbu w różnych obszarach SWC. Stwierdzono że
najniższą udarność posiadają próbki, których karb nacięty był nie w strefie gruboziarnistej, ale w obszarze nagrzanym w zakres temperatur A1–A3.

Pękanie stali nierdzewnych
martenzytycznych utwardzanych
wydzieleniowo miedzią
Spawalność stali nierdzewnej martenzytycznej typu 174PH utwardzanej wydzieleniowo miedzią ze względu na jej
szerokie zastosowanie w konstrukcjach spawanych w wielu
gałęziach przemysłu, a szczególnie w lotnictwie jest zagadnieniem dobrze rozpoznanym. Można często napotkać uwagi
mówiące o jej braku skłonności do pękania na skutek procesów spawalniczych i braku konieczności podgrzewania przed
i po spawaniu w przypadku łączenia elementów o grubości
mniejszej niż 100 mm [8, 9]. Jednakże wbrew tej powszechnie akceptowanej dobrej ocenie spawalności stali 17-4PH
– podczas kontroli jakości złączy spawanych wykonywanych
na cienkich blachach metodą TIG – wykryto występowanie
drobnych powierzchniowych mikropęknięć w obszarze SWC
spoin pachwinowych. Przykład pęknięć zlokalizowanych
w strefie wpływu ciepła pokazano na rysunkach 15, 16.
W badaniach przeprowadzonych przez zagraniczne laboratorium postawiono hipotezę, że są to pęknięcia wodorowe
zimne. Jedynym źródłem wodoru mogło być zanieczyszczenie argonu, nadmierna wilgotność powietrza w hali lub procesy trawienia i czyszczenia powierzchni blachy przed spawaniem. Ze względu na postawioną hipotezę wodorowego
mechanizmu pękania sprawdzono czystość Ar używanego

zarówno do ochrony jeziorka spawalniczego podczas spawania metodą TIG, jak i tego używanego do chłodzenia w piecach próżniowych podczas zabiegów obróbki cieplnej. Okazało się, że argon ma bardzo wysoką czystość – 99,999%.
Kolejne źródło wodoru również zostało zweryfikowanie negatywnie. Wilgotność powietrza w hali w tym okresie wynosiła
30% (miesiące zimowe). Sposób przygotowania powierzchni
blachy wykluczył również obecność wilgoci na powierzchni
lub jej nawodorowania.
Badania mikroskopowe dostarczonych próbek wykazały,
że pęknięcia nie mają wyglądu typowego dla pęknięć wodorowych. Gdyby pęknięcia miały charakter pęknięć zimnych wodorowych występowałyby tylko od brzegu spoiny, a ich wnętrze nie byłoby utlenione. Rysunek 17 przedstawia przebieg
pęknięć w SWC. Pęknięcia mają charakter międzykrystaliczny i występują nie tylko od brzegu spoiny. Powierzchnia pęknięć jest utleniona, a dno zaokrąglone. Pękanie następowało
więc na etapie, gdy temperatura SWC była wystarczająco
wysoka do wystąpienia utlenienia na skutek kontaktu metalu
z powietrzem. Skłoniło to do postawienia hipotezy, że obserwowane pęknięcia mają charakter pęknięć gorących.
Kontrolna analiza składu chemicznego wykazała bardzo niską
zawartość siarki (0,001÷0,003%), co pozwoliło wykluczyć ewentualny związek siarki z mechanizmem gorącego pękania stali
w SWC. Na powierzchni pęknięć stwierdzono natomiast wyraźne wzbogacenie w miedź. Ponieważ w podobnych stalach martenzytycznych bez miedzi (np. X3CrNiMo 13-4) nie stwierdzono
tego typu pęknięć postawiono tezę, że przyczyną pękania stali
17-4PH jest miedź, która w tej stali występuje w ilości 3÷5%.

Rys. 17. Międzykrystaliczne pęknięcia w strefie wpływu ciepła
Fig. 17. Inter-crystalline fractures in the heat-affected zone
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Rys. 15. Makroskopowy wygląd pęknięcia w strefie wpływu ciepła
Fig. 15. Macroscopic appearance of fracture in the heat-affected
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Rys. 16. Pęknięcia w strefie wpływu ciepła obserwowane w elektronowym mikroskopie skaningowym
Fig. 16. Fractures in the heat-affected zone observed under electron
scanning microscope
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Wykorzystanie laserów w badaniach i praktyce
w centrum technologii laserowych
Application of lasers for testing and practice
in a laser technology centre
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zakres działalności i wyposażenie centrum technologii laserowych Instytutu Spawalnictwa. Przedstawiono w zarysie zakres badań prowadzonych w ośrodku związanych ze spawaniem laserowym,
spawaniem metodami hybrydowymi, wiązką ogniskowaną
w dwóch punktach, spawaniem z materiałem dodatkowym.
Zaprezentowano aplikacje przemysłowe technologii spawania laserowego na przykładzie elementów z przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego.

The scope of activities and equipment of the centre for
laser technologies of Instytut Spawalnictwa have been presented. It has been described general area of research on
laser welding, hybrid welding, welding with beam focused
in two points, welding with filler material conducted at the
centre. Industrial applications of laser welding technologies
are given using examples from machine building and automotive industries.

Wstęp
Spawalnicze technologie laserowe stosuje się do obróbki
wielu materiałów: stali, stopów aluminium, tworzyw sztucznych, tkanin i in. Wykorzystywane są wszystkie rodzaje laserów technologicznych: lasery gazowe CO2 (w największym
zakresie), lasery na ciele stałym, YAG (coraz szerzej), lasery
diodowe HPDL oraz lasery światłowodowe, zwane też włóknowymi (aktualnie wprowadzane do praktyki przemysłowej).
W wielu przypadkach, laser jest jedynym i niezastąpionym narzędziem w procesach spawania i cięcia.
Światowe ośrodki zajmujące się technikami spawalniczymi prowadzą prace badawcze oraz przygotowują opracowania służące wdrażaniu konkretnych rozwiązań w przemyśle.
Obecnie najwięcej uwagi poświęca się badaniom spawalności
nowych gatunków stali i innych zaawansowanych materiałów,
spawaniu metodami hybrydowymi, spawaniu wiązką skanującą, spawaniu z użyciem materiałów dodatkowych. Najszersze
zastosowanie techniki laserowe znajdują w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, budowie pojazdów szynowych itp.,
a także coraz częściej stosowane są w stosunkowo niewielkich
zakładach produkujących różnorodne urządzenia powszechnego użytku.
W kraju istnieje kilka ośrodków zajmujących się spawaniem i cięciem laserowym. Ośrodki te są wyposażone w lasery o charakterze laboratoryjnym, często bez dodatkowego
oprzyrządowania technologicznego. Przy ich użyciu można
w zasadzie spawać lub ciąć tylko próbki o mało skomplikowanych kształtach i niewielkich wymiarach. Z tego powodu w badaniach spawania i cięcia laserowego mało jest prac o charakterze technologicznym, niezbędnych w praktyce przemysłowej
i wdrożeniach w zakładach produkcyjnych, a większy nacisk

kładzie się na badania metaloznawcze i badania własności złączy wykonanych technikami laserowymi.
Doskonale wyposażonym ośrodkiem zajmującym się technikami laserowymi jest centrum technik laserowych Instytutu
Spawalnictwa. Jest to wiodący ośrodek w dziedzinie szeroko
rozumianych badań i opracowań technologicznych. Wyposa-

Rys.1. Laserowe centrum obróbkowe Lasercell TLC 1005 wyposażone w laser CO2 TLF 3800
Fig.1. Laser machining centre Lasercell TLC 1005 equipped with
a laser CO2 TLF 3800

a
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, dr inż. Marek Banasik,
dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Jerzy Dworak – Instytut
Spawalnictwa Gliwice.

b

Rys. 2. Stanowisko laserowe – laser Nd:YAG HL 2006D i KUKA
Robot KR30/2 HA: a – stanowisko, b – wnętrze kabiny
Fig. 2. Laser station – laser Nd:YAG HL 2006D i KUKA Robot
KR30/2 HA: a – station, b– interior of the cabin
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żenie centrum stanowią dwa wysokiej klasy stanowiska laserowe, spełniające wszelkie potrzeby laboratoryjne, a jednocześnie zapewniające odwzorowanie warunków produkcyjnych.
Centrum technik laserowych Instytutu Spawalnictwa prowadzi
szerokie badania podstawowe własne, przede wszystkim jednak zajmuje się badaniami stosowanymi, świadcząc usługi
dla wielu zakładów produkcyjnych, zwłaszcza należących do
grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na
te usługi ciągle wzrasta, ponieważ przejście od metod łukowych do technik laserowych wymaga wiedzy, doświadczenia
i znacznych nakładów inwestycyjnych. Małym i średnim przedsiębiorstwom brakuje zarówno wiedzy, jak i doświadczenia,
a ponadto z wielką ostrożnością, jeśli nie z obawą, podchodzą
do problemów inwestycyjnych. Podjęcie decyzji o zastosowaniu w produkcji laserowych technologii spawalniczych musi być
poparte pozytywnymi wynikami badań i prób spawania rzeczywistych elementów produkcyjnych.
Działalność centrum technologii laserowych Instytutu Spawalnictwa odpowiada wcześniej prowadzonym w najbardziej
rozwiniętych krajach na świecie specjalnym programom badawczym (np. w Anglii zrealizowano program rządowy „Make
it with laser”). Programy te wymagały utworzenia specjalnych
laboratoriów laserowych powiązanych z pokazowo-doświadczalnymi ośrodkami typu job-shop.
Centrum technik laserowych Instytutu Spawalnictwa dysponuje molekularnym laserem gazowym CO2 oraz laserem na
ciele stałym Nd:YAG.
Lasery gazowe, są najstarszą konstrukcją wielokilowatowych laserów technologicznych. Ich promieniowanie może
być transmitowane do miejsca obróbki tylko przez system luster przesyłających wiązkę laserową. Stanowi to utrudnienie
w konstrukcji uniwersalnych produkcyjnych urządzeń laserowych do celów spawalniczych. Lasery te są jednak dzisiaj najszerzej stosowanymi w świecie (ich udział w rynku laserów
wynosi ok. 80%) ze względu na wysoką sprawność, dopracowaną konstrukcję, niezawodność, umiarkowaną cenę oraz olbrzymie doświadczenie w ich użytkowaniu. Laser CO2 pracujący
w Instytucie Spawalnictwa, to urządzenie Lasercell TLC 1005
wyposażone w źródło TLF 3800 o mocy 3,8 kW (rys. 1). Urządzenie jest wyposażone w wymienne głowice do spawania i cięcia
ze zwierciadłami i soczewkami o różnych ogniskowych. Odpowiednia konstrukcja urządzenia (5 osi sterowalnych) umożliwia
ruch głowicy laserowej w przestrzeni o wymiarach 3000 x 1500 x
x 600 mm z dokładnością pozycjonowania +/- 0,1 mm. Ze względu na możliwość oddziaływania wiązki laserowej na dowolny
punkt w przestrzeni i wynikające stąd zagrożenie bezpośredniego oddziaływania promieniowania laserowego na personel
obsługujący, proces spawania lub cięcia odbywa się w kabinie
ochronnej. Stół roboczy urządzenia pozwala na mocowanie
elementów o wymiarach 3 x 1,5 m. Urządzenie wyposażone
jest w specjalny, sterowany numerycznie obrotnik do obracania
lub ustawiania w odpowiedniej pozycji rur lub profili o przekroju zamkniętym. Jedna z wymiennych głowic laserowych jest
wyposażona w podajnik materiału dodatkowego (drutu), który
może być zastosowany w procesie spawania.
Drugim urządzeniem laserowym pracującym w centrum
technik laserowych Instytutu Spawalnictwa jest laser Nd:YAG
HL 2006D (rys. 2). Laser pracuje w specjalnej kabinie zabezpieczającej personel obsługujący przed promieniowaniem laserowym, które w przypadku laserów YAG jest szczególnie niebezpieczne dla oczu (długość fali promieniowania laserów typu
YAG wynosi 1,06 µm i jest 10-krotnie mniejsza w porównaniu
z długością fali laserów gazowych - 10,6 µm). Wymienne głowice do spawania i cięcia laserowego mocowane są w uchwycie
bardzo dokładnego, sześcioosiowego robota przemysłowego
firmy KUKA KR30/2 HA, operującego w przestrzeni o średnicy
2 m z dokładnością +/- 0,1 mm. Wiązka lasera YAG, dzięki
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małej długości fali, może być przekazywana światłowodem od
źródła do głowicy. Specjalny stół roboczy i obrotnik zapewniają
precyzyjne mocowanie oraz przesuwanie lub obracanie przedmiotów spawanych lub ciętych. Zainstalowane w centrum technologii laserowych stanowiska służą doskonale jako stanowiska
laboratoryjne do celów badawczych, a równocześnie ich konfiguracja oraz wyposażenie, odpowiadają rzeczywistym stanowiskom przemysłowym pracującym na liniach produkcyjnych.
Stąd, wyniki badań prac realizowanych na powyższych stanowiskach mają dużą wartość użyteczną i mogą być niemal bezpośrednio wykorzystywane przez partnerów przemysłowych.

Wykorzystanie laserów w badaniach
W centrum technik laserowych Instytutu Spawalnictwa prowadzone są badania związane z analizą wszystkich parametrów, które decydują o jakości procesów spawania cięcia i lutowania laserowego, w różnych wariantach tych procesów i w odniesieniu do różnorodnych zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych.
Spawanie laserowe z głębokim wtopieniem jest możliwe po
uzyskaniu gęstości mocy w ognisku wiązki ok. 106 W/cm2 (rys. 3).
Oba urządzenia laserowe Instytutu Spawalnictwa mają
nowoczesne generatory promieniowania laserowego pozwalające na spawanie tą metodą. W centrum technologii laserowych Instytutu Spawalnictwa prowadzone były badania procesu spawania z głębokim wtopieniem zarówno blach cienkich
(0,8÷2 mm), jak i elementów o większej grubości (do ok. 8 mm)
ze stali o podwyższonej hartowności, stali głębokotłocznych
z pokryciami galwanicznymi, stali typu Cr-Ni i typu DP oraz stopów niklu. Badano m.in. wpływ intensywności promieniowania
na przebieg procesu spawania laserowego. Określono np. zakres zmian głębokości wtopienia oraz szerokości lica i grani
w zależności od podstawowych parametrów spawania dla różnych gatunków materiałów (rys. 4).

Rys. 3. Schemat procesu spawania laserowego z głębokim
wtopieniem
Fig. 3. Diagram of laser beam
welding with deep fusion

Rys. 4. Wpływ mocy wiązki i prędkości spawania na głębokość wtopienia przy spawaniu laserem Nd:YAG blach stalowych o grubości 5 mm
Fig. 4. Influence of the beam power and speed of welding process
on the fusion depth during laser beam welding of steel sheets 5 mm
thick with Nd:YAG laser

Przeprowadzono badania porównawcze procesów spawania laserem CO2 oraz laserem Nd:YAG (rys. 5). Badano wpływ
energii liniowej spawania na zmiany struktury złącza dla różnorodnych gatunków stali (rys. 6.). W zakresie spawania materiałów o zróżnicowanej grubości przeprowadzono m.in. kompleksowe badania własności eksploatacyjnych złączy doczołowych
blach spawanych laserem (rys. 7, 8). W centrum technologii
laserowych Instytutu Spawalnictwa prowadzono badania nad
możliwością zwiększenia zakresu stosowania technologii laserowych w przemyśle przez modyfikację procesu spawania
laserowego z głębokim przetopieniem, m.in. badano specjalne
techniki spawania laserowego:
– spawanie laserowe wiązką ogniskowaną w dwóch punktach,
– spawanie hybrydowe,
– spawanie z materiałem dodatkowym,
– lutospawanie laserowe.

a

b

c

d

e

Rys. 5. Wpływ prędkości na głębokość wtopienia przy spawaniu
laserem Nd:YAG oraz laserem CO2 blach stalowych o grubości
5 mm, P = 2000 W
Fig. 5. Influence of speed on fusion depth during laser beam welding
of steel sheets 5 mm thick, P = 2000 W with Nd:YAG laser and with
CO2 laser
Rys. 6. Złącze spawane laserem Nd:YAG o mocy 2 kW, stal
DP600, grubość 2,5 mm, trawienie nital, pow. x500
Fig. 6. Joints welded with Nd:
YAG laser of power of 2 kW,
steel DP600, thickness of 2,5
mm, nithal as etching reagent,
magnification: x500

f

Rys. 8. Badania tłoczności spawanych
laserem blach typu tailored blanks
a) próba Erichsena,
b) próba wybrzuszania kuliście zakończonym stemplem średnicy 0,75 mm,
c) próba miseczkowania stemplem o
przekroju kwadratowym i płaskim dnie,
d) próba miseczkowania wg Swifta,
e) próba KWI,
f) graniczne krzywe tłoczenia wyznaczone dla złaczy blach karoseryjnych
spawanych laserem.
Fig. 8. Drawability testing of the sheets
type tailored blanks welded with laser
beam
a) Erichsen’s test,
b) test of bulging with a ball-shapedend stamp of 0.75 mm diameter,
c) test of cupping with a stamp of a square cross-section and of a flat bottom,
d) test of cupping acc. to Swift,
e) test of KWI,
f) maximum permissible curves of stamping established for joints of car body
sheets welded with laser beam.
Technika spawania laserowego z ogniskowaniem wiązki w jednym punkcie
kierunek
spawania
plamka ogniska
wiązki laserowej
Moc wiązki laserowej: 2,2 kW
Prędkość spawania: 2,3 m/min
średnia szerokość lica: 0,87 mm
średnia szerokość grani: 0,76 mm
Technika spawania laserowego z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach - ułożenie
równoległe do kierunku spawania - tandem
kierunek
spawania
plamka ogniska
wiązki laserowej

Materiał rodzimy.
Struktura ferrytyczno-perlityczna

Strefa przejściowa
pomiędzy materiałem
rodzimym a SWC. Struktura ferrytyczno-perlityczna z lewej strony
i ferrytyczno-perlityczno-bainityczna z prawej
strony

Spoina.
Struktura bainityczno-ferrytyczna z niewielką
ilością martenzytu

Rys. 7. Złącze blach o różnej grubości spawane laserem (materiał – stal niestopowa 1 mm +
+ 3 mm, laser CO2 o mocy 3800 W)
Fig. 7. A joint of sheets of various thickness welded with laser
beam (material – unalloyed steel 1 mm + 3 mm, laser CO2 with
power of 3800 W)

Moc wiązki laserowej: 3,8 kW
Prędkość spawania: 1,6 m/min
średnia szerokość lica: 1,95 mm
średnia szerokość grani: 1,77 mm
Technika spawania laserowego z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach - ułożenie
prostopadłe do kierunku spawania
kierunekspawania
plamka ogniska
wiązki laserowej
Moc wiązki laserowej: 3,8 kW
Prędkość spawania: 1,6 m/min
średnia szerokość lica: 2,38 mm
średnia szerokość grani: 2,25 mm

Rys. 9. Makrostruktura przekroju poprzecznego złączy doczołowych
blach ocynkowanych o zróżnicowanej grubości spawanych laserem
CO2 różnymi technikami spawania (traw. nital)
Fig. 9. Macrostructure of the butt-welded joints cross-section of zincplated sheets with various thickness, which were welded with CO2
laser by different welding techniques (nithal as etching reagent)
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Spawanie laserowe wiązką
ogniskowaną w dwóch punktach
Wyniki badań prowadzonych w centrum technologii laserowych w zakresie spawania laserowego z ogniskowaniem
wiązki w dwóch punktach wykazały duży wpływ zastosowanej techniki spawania na przebieg procesu i kształtowanie się
złącza. W zależności od usytuowania dwóch ognisk wiązki
laserowej w stosunku do kierunku spawania uzyskano różny
kształt spoiny, szerokość SWC i rozkład twardości na przekroju
poprzecznym złącza (rys. 9, 10, 11). Zastosowanie tej techniki spawania do łączenia blach o zróżnicowanej grubości, np.
blach karoseryjnych typu tailored blanks, spowodowało zmianę
kształtu uzyskanej spoiny i złagodzenie karbu konstrukcyjnego
oraz strukturalnego. Badania wykazały również, że spawanie
laserowe techniką z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach,
z ułożeniem wiązek promieniowania laserowego jedna obok
drugiej, prostopadle do kierunku spawania, oprócz zmian przebiegu cyklu cieplnego w spoinie i SWC, pozwala na znaczące
zwiększenie tolerancji dopasowania brzegów spawanych blach
(rys. 12).

Rys. 10. Wyniki pomiaru szerokości SWC w złączu doczołowym
blach ze stali niestopowej spawanych laserowo różnymi technikami
spawania
Fig. 10. The results of thickness measurement SWC for the buttwelded joint of unalloyed steel sheets which were welded by various
laser beam welding techniques

Spawanie hybrydowe
Spawanie hybrydowe to proces, w którym dwa źródła ciepła
– laser i źródło łukowe oddziałują na materiał spawany łączy
w sobie zarówno zalety spawania łukowego, jak i laserowego
(rys.13). Jednoczesne oddziaływanie dwóch różnych metod
spawania zapewnia znaczny wzrost wydajności (wzrost prędkości procesu) w stosunku do metod łukowych. Umożliwia też
wykonywanie złączy doczołowych z elementów złożonych do
spawania z określoną szczeliną. Jako łukowy proces spawania wykorzystuje się najczęściej metody MIG/MAG i TIG oraz
nowoczesne inwertorowe źródła zasilania łuku wyposażone w
zaawansowane układy sterowania.
Do precyzyjnego mocowania głowicy laserowej i uchwytu
elektrodowego oraz do zsynchronizowania systemów sterowania obu źródłami ciepła stosowane są specjalne układy mechaniczne i elektryczne.
Badania metod hybrydowych (laser CO2–TIG/MIG oraz laser YAG-TIG/MIG) prowadzone w Instytucie Spawalnictwa poświęcone były adaptacji standardowych urządzeń laserowych
i łukowych do procesu hybrydowego. W wyniku tych badań
opracowano dwa stanowiska do spawania hybrydowego (rys.
14). W stanowiskach tych wykorzystywano posiadane urządzenia laserowe (Trumpf-Lasercell 1005 i zrobotyzowane stanowisko wyposażone w laser Nd:YAG) oraz nowoczesne źródła do spawania metodami MIG /MAG i TIG, takie jak: Kemppi
laser
- duże prędkości
spawania
- duże głębokości
przetopienia
- niska energia
liniowa
- minimalne
odkształcenia
- wąska SWC

pawalniczy łuk
elektryczny
- tanie tradycyjne
źródło prądu
- duża tolerancja
przygotowania
złącza
- możliwość regulacji
składu chemicznego
spoiny (metoda
MIG/MAG)

spawanie hybrydowe laser + spawalniczy łuk elektryczny
- stabilizacja procesu dzięki wzajemnemu oddziaływaniu obu procesów
- zwiększona tolerancja przygotowania złącza w porównaniu do spawania
laserowego - możliwość spawania materiałów zestawionych ze szczeliną niska
- niska energia liniowa spawania
- możliwość wzrostu wydajności spawania poprzez zwiększenie
prędkości spawania lub grubości spawanych elementów
- zazwyczaj brak konieczności ukosowania blach przed spawaniem

Rys. 13. Schemat i zalety procesu spawania hybrydowego laser + łuk
elektryczny (1 - wiązka lasera, 2 - obłok plazmowy, 3 - kapilara, 4 uchwyt spawalniczy MAG/MIG lub TIG, 5 - łuk elektryczny, ciekły metal)
Fig. 13. Diagram and advantages of laser + electric arc hybrid welding process (1- laser beam, 2- plasmic cloud, 3 - capillary, 4 – welding clamp MAG/MIG or TIG, 5 - electric arc, liquid metal)
Rys. 11. Wyniki pomiaru twardości złączy doczołowych blach ze stali
niestopowej spawanych laserowo różnymi technikami spawania
Fig. 11. The results of hardness measurement for the butt-welded
joints of unalloyed steel sheets which were welded by various laser
beam welding techniques

Rys. 12. Płaskowniki ze stali niestopowej o grubości 2 mm spawane
przy zmiennej szczelinie zestawienia elementów
Fig. 12. Flat bars 2 mm thick made of unalloyed steel welded for
variable slot between the elements under welding
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a

b

Rys. 14. Stanowiska do badań procesów hybrydowych: a – stanowisko do spawania hybrydowego laser CO2 + TIG/MIG, b – stanowisko
do spawania hybrydowego laser YAG + TIG/MIG
Fig. 14. Test stations for hybrid processes testing: a – a test station for hybrid welding with laser CO2 + TIG/MIG, b – a test station
for hybrid welding with laser YAG + TIG/MIG

Pro Evolution, Fronius, Aristo TIG i inne. Opracowano specjalne układy mechaniczne i elektryczne pozwalające na wzajemne, precyzyjne, przestrzenne usytuowanie obu źródeł ciepła
oraz połączenie systemów sterowania urządzeń do spawania
laserowego i łukowego.
Zagadnieniami istotnymi dla prawidłowego przebiegu procesu spawania hybrydowego są: dobór i zestrojenie pracy
urządzeń laserowego i łukowego, precyzja przestrzennego
usytuowania łuku elektrycznego w stosunku do wiązki lasera.
Badano m.in. wpływ usytuowania uchwytu elektrodowego metody łukowej względem wiązki laserowej (kąt α, odległość az
i dx), usytuowania dyszy laserowego gazu osłonowego (kąt
β, odległość bz) kąt nachylenia wiązki laserowej względem
spawanego elementu (r) na stabilność i prawidłowy przebieg
procesu (rys. 15). W procesie spawania hybrydowego, szczególnie z wykorzystaniem lasera CO2, ważny jest dobór rodzajów gazów i mieszanek osłonowych stosowanych w metodzie

MIG/MAG i rodzajów gazów stosowanych jako gazy osłonowe
procesu spawania laserowego. Niewłaściwy dobór gazów może
powodować tworzenie się w obszarze spawania oderwanego
obłoku plazmowego całkowicie blokującego promieniowanie
laserowe. Dlatego też przeprowadzono, z wykorzystaniem zapisu fotograficznego i filmowania poszczególnych faz procesu
spawania hybrydowego, badania oddziaływania różnych gazów
i mieszanek na przebieg i stabilność procesu (rys. 16, 17).
Jak wykazały badania, proces spawania hybrydowego jest
szczególnie atrakcyjny w przypadku zastosowania metody
MIG/MAG jako dodatkowego źródła ciepła. Proces taki umożliwia uzyskanie połączeń elementów zestawionych ze szczeliną
nawet ponad 1 mm, a także stopów aluminium, których spawanie bez materiału dodatkowego byłoby niemożliwe (rys. 18, 19).
W badaniach procesów hybrydowych wykorzystano pomiary
cykli cieplnych i stabilności parametrów prądowych procesu,
(rys. 20).

a

Rys. 15. Podstawowe zależności geometryczne ustawienia głowicy
laserowej i uchwytu spawalniczego w procesie spawania hybrydowego - laser + MIG/MAG
Fig. 15. Basic geometrical relationships of setting the laser head and
the welding clamp under hybrid welding process - laser + MIG/MAG

a

b

b

Rys. 18. Porównanie kształtu spoiny w złączu doczołowym blach ze
stali niestopowej o grubości 4 mm, bez ukosowania krawędzi spawanych materiałów przy różnych technikach spawania: a – spawanie
laserowe laserem CO2, vs = 1,8 m/min, szczelina pomiędzy spawanymi blachami g = 0 mm; b – spawanie hybrydowe laser CO2 + MIG,
vs = 2,6 m/min, szczelina pomiędzy spawanymi blachami g = 1 mm.
Fig. 18. Comparison of the weld shape in the butt-weld joint of
unalloyed steel sheets 4 mm thick without edge chamfering of the
materials being welded with various welding techniques: a – laser
beam welding with laser CO2, vs = 1,8 m/min, the slot between the
welded sheet g = 0 mm; b – hybrid welding with laser CO2 + MIG,
vs = 2,6 m/min, the slot between the welded sheet g = 1 mm.
Rys. 19. Makrostruktura złącza ze
stopu aluminium serii 6000 o grubości
2 mm spawanego hybrydowo. Laser
YAG+MIG, vs = 1,2 m/min
Fig. 19. Macrostructure of the joint
made of aluminium alloy series 6000
of the thickness of 2 mm welded by
hybrid method. Laser YAG+MIG,
vs = 1,2 m/min

Rys. 16. Proces spawania hybrydowego laser CO2 + MIG/MAG przy
zastosowaniu różnych gazów osłonowych dla metody MIG/MAG:
a – 82% Ar + 18% CO2 (blokowanie wiązki laserowej przez obłok
plazmowy), b– 50% Ar + 50% He (stabilny proces spawania)
Fig. 16. Hhybrid welding process with laser CO2 + MIG/MAG and
application of various shielding gases for MIG/MAG method: a – 82%
Ar + 18% CO2 (blocking the laser beam by the plasmatic cloud),
b – 50% Ar + 50% He (stable welding process)

Rys. 17. Przebieg procesu spawania laserowego i hybrydowego
laser Nd:YAG + TIG
Fig. 17. Proceeding of laser beam and hybrid welding process with
laser Nd:YAG + TIG

Rys. 20. Cykl cieplny zmierzony w SWC dla procesu hybrydowego – laser YAG+TIG. Td, Tg – oznaczenie termopar i ich odległości
od osi złącza – odległość przedłużenia końca elektrody wolframowej
od ogniska wiązki laserowej
Fig. 20. Thermal cycle measured in SWC for hybrid process – laser
YAG+TIG. Td, Tg – marking of the thermocouples and their distance
from the joint axis – the distance of the electrode ending extension
from the laser beam focus
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Spawanie laserowe
z materiałem dodatkowym
Spawanie laserowe polegające na przetapianiu nieukosowanego styku łączonych elementów mimo oczywistych zalet,
ma dwa główne bardzo poważne niedostatki:
– wymaga bardzo precyzyjnego przygotowania krawędzi styku spawanych elementów,
– nie pozwala na modyfikacje materiału spoiny, której skład
chemiczny pozostaje taki sam jak materiału podstawowego.
Metoda spawania laserowego z materiałem dodatkowym
w postaci drutu, nie tylko, że eliminuje wymienione niedostatki, ale może być też wykorzystana do spawania wielowarstwowego, w tych przypadkach technologicznych, gdzie korzystniej jest prowadzić proces spawania przy użyciu lasera o
mniejszej mocy i wykonać kilka warstw, niż wykonać spoinę
techniką głębokiego wtopienia, jednym przejściem na całą
grubość złącza. Instytut Spawalnictwa doposażył posiadane
urządzenie TLC1005 w specjalny moduł z podajnikiem drutu
i głowicę do spawania laserowego z materiałem dodatkowym.
Z wykorzystaniem tego sprzętu prowadzone są obecnie badania, które pozwalają określić parametry procesu spawania
dla szeregu wariantów i rozwiązań konstrukcyjnych złączy
oraz tworzyć bazę danych parametrów technologicznych pozwalających uzyskiwać z wykorzystaniem tej metody złącza
o optymalnej jakości. Głowica i podajnik drutu wykorzystywane
są również do prowadzenia badań w zakresie lutospawania laserowego (rys. 21).

a

b

Rys. 21. Spawanie laserowe z materiałem dodatkowym: a – schemat procesu, b – głowica do spawania z materiałem dodatkowym
urządzenia TLC1005
Fig. 21. Laser beam welding with auxiliary material: a – Diagram
of the process, b – welding head with the auxiliary material of the
device TLC1005

Wykorzystanie laserów w praktyce
W centrum technik laserowych Instytutu Spawalnictwa wykonuje się dla zakładów produkcyjnych opracowania technologii laserowych oraz prototypowe serie wyrobów przeznaczone do prób lub testów. Zakładom tym oferowana jest pomoc
w transferze nowoczesnych technologii do produkcji przemysłowej i pomoc w pokonywaniu obaw przed ich wykorzystaniem.
Wykazywana jest też zasadność stosowania tych technologii.
Wyniki prowadzonych w centrum technologii laserowych badań
są często kluczową informacją, na podstawie której podejmowana jest decyzja o wprowadzeniu do produkcji spawalniczych
technologii laserowych.
Zamieszczono wybrane przykłady tego typu elementów
z różnych gałęzi przemysłu. Konstrukcja uchwytu hydraulicznego narzędzi do obróbki drewna wymaga współosiowego po-
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łączenia kilku elementów o niewielkiej grubości typu tuleja w
taki sposób, aby pomiędzy wewnętrznymi ściankami tych elementów powstały wolne obszary, w które wtłaczane jest płynne medium pod bardzo wysokim ciśnieniem (rys. 22). Zadanie
technologiczne polega zatem na wytworzeniu szczelnego połączenia o wysokiej wytrzymałości między elementami o symetrii
obrotowej przenoszącymi wysokie obciążenia mechaniczne.
Konstrukcja uchwytu narzuca wykonanie spoiny o dużej głębokości na stosunkowo niewielkiej powierzchni materiału przy zachowaniu wysokich tolerancji wymiarowych elementów łączonych. Wymagania takie może spełnić praktycznie tylko spawalnicze źródło ciepła o bardzo wysokiej gęstości mocy – wiązka
elektronów lub promieniowanie laserowe. Przeprowadzone w
Instytucie badania i wykonane serie prototypowe kilku typorozmiarów uchwytów pozwoliły uruchomić ich przemysłową produkcję. Wiązka laserowa, jako bardzo precyzyjne źródło ciepła,
umożliwia łączenie elementów, wywołując naprężenia i odkształcenia spawalnicze bardzo niewielkiej wartości. Przykład
mogą stanowić elementy sondy pomiarowej do pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów (rys. 23). Elementy systemu
pomiarowego stanowią dwie rurki połączone spoiną ciągłą lub
przerywaną biegnącą wzdłuż linii styku rurek. Pospawane rurki
wykorzystywane są w sondach do pomiaru przepływu gazów
lotnych oraz cieczy czystych w rurociągach zamkniętych oraz
systemach odprowadzania spalin. Wykonanie spoiny nie może
spowodować przetopienia ścianek rurek i naruszenia ich wewnętrznych średnic. Rurki na swej długości powinny zachować
prostoliniowość. Wykonanie poprawnego połączenia wymaga
doboru odpowiedniego kąta naprowadzenia wiązki na styk
(symulacja geometryczna układu rurki–wiązka laserowa), parametrów spawania oraz kolejności układania ściegów (poziom
odkształceń). Przeprowadzone badania pozwoliły opracować
odpowiednią technologię spawania, a czujniki spawane wg tej
technologii pracują obecnie w wielu rurociągach przesyłowych
o różnej średnicy (od kilkuset do ok. 1700 mm) (rys. 24, 25).
Spawalnicze technologie laserowe są już często stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Są wykorzystywane m.in. do
łączenia różnego rodzaju elementów podwozi i nadwozi samochodów.

Rys. 22. Hydrauliczny uchwyt narzędzi do obróbki drewna (materiał
– stal do ulepszania cieplnego; grubość złącza – 5 mm; laser CO2
o mocy 3800 W
Fig. 22. Hydraulic clamp of the tools used for woodworking (material
– steel for hardening and tempering; joint thickness – 5 mm; laser
CO2 of power of 3800 W

Rys. 23. Sonda pomiarowa do pomiaru natężenia przepływu cieczy
i gazów (materiał – rurki ze stali X2CrNi18-9, laser YAG o mocy 2000 W)
Fig. 23. Probe for measurement of liquid and gas flow rate (material
– pipes made of steel X2CrNi18-9, laser YAG of power of 2000 W)

W Instytucie Spawalnictwa opracowano m.in. technologię
łączenia wspornika fotela samochodowego i elementów amortyzatora (rys. 26, 27). Element wspornika fotela samochodowego składa się z dwóch części: wytłoczonej z blachy w gatunku
H800LA o grubości 1,8 mm (1) oraz wytłoczonej z blachy w gatunku S500MC o grubości 2,5 mm (2). Obydwie części muszą
być połączone z zachowaniem bardzo wysokiej tolerancji prostopadłości powierzchni i wysokiej wytrzymałości. Spawanie laserem YAG na stanowisku zrobotyzowanym umożliwia takie połączenie przy zastosowaniu odpowiedniej sekwencji układania
spoin oraz odpowiedniego oprzyrządowania mocująco-ustalającego. Konstrukcja amortyzatorów samochodowych wymaga
połączenia rury zewnętrznej amortyzatora o średnicy 50 mm
i grubości ścianki 2 mm, ze stali SAE 1008 z obejmą mocującą wytłoczoną ze stali S355MC (rys. 27). Spawanie laserowe
zastępuje spawanie MAG, eliminując znaczne deformacje i zapewniając odpowiednią jakość połączenia.
Metodę spawania hybrydowego zastosowano m.in. do
wykonywania elementów składających się z blach stalowych
o zróżnicowanej grubości, różnych gatunków, o różnych kategoriach tłoczności oraz zróżnicowanych pod względem rodzaju
pokrycia. Podstawowe problemy przy spawaniu takich blach
związane są z wykonywaniem precyzyjnych spoin, wysokiej
jakości. Złącza spawane nie mogą mieć karbów, powinny natomiast wykazywać odpowiednią plastyczność i wytrzymałość.
W przypadku blach z pokryciami antykorozyjnymi utrata warstwy ochronnej powinna być jak najmniejsza.
W Instytucie Spawalnictwa opracowano technologię spawania wsadów typu „tailored blanks”, stosowanych w budowie
nowoczesnych karoserii samochodowych (rys. 28). Wykonywano też rury typu „tubular blanks”, stosowane do tłoczenia
cieczą (hydro-forming). Rury wybrzuszane są cieczą w zamkniętych matrycach i służą do wytwarzanie elementów o złożonych kształtach, stosowanych m.in. do budowy elementów
karoserii samochodowych.

Rys. 25. Elementy po badaniach wytrzymałości na rozciąganie spoin
odcinkowych
Fig. 25. Elements after tensile strength testing of segmental welds

Rys. 26. Spawanie laserowe elementu wspornika fotela samochodowego: części składowe wspornika: 1– prowadnica, 2 – skrzydło
(materiał – stal H800LA 1,8 mm + stal S500MC 2,5 mm; laser YAG
o mocy 2000 W)
Fig. 26. Laser beam welding of an element of a car seat bracket:
(components of the bracket: 1– guide bar, 2 – wing material – steel H800LA 1,8 mm + steel S500MC 2,5 mm; laser YAG of power
of 2000 W)

Rys. 27. Amortyzator samochodowy i spoina laserowa (materiał
– rura φ 50/2 mm, stal SAE 1008 + obejma 2,5 mm, stal S355MC;
laser YAG o mocy 2000 W)
Fig. 27. Car shock absorber and laser beam weld (material – pipe
φ 50/2 mm, steel SAE 1008 + clamping ring 2,5 mm, steel S355MC;
laser YAG of power of 2000 W)

a

b

Rys. 24. Zmiany odkształcenia po spawaniu zestawów rurek
w zależności od techniki spawania
Fig. 24. Changes of deformation after the welding process of a pipe
set depending on the welding technique

Rys. 28. a – elementy „tailored blanks” i rury „tubular blanks” spawane laserem, b – porównanie kształtu spoin i makrostruktury złączy
blach o różnych grubościach (0,7 mm i 1,5 mm) spawanych laserowo
oraz hybrydowo: 1 – spawanie laserem CO2, 2 – spawanie hybrydowe laser CO2 + TIG
Fig. 28. a –„tailored blanks” elements and „tubular blanks” pipes welded by laser beam technique, b – comparison of the shape of the
welds and macrostructure of the joints of various thickness sheets
(0,7 mm i 1,5 mm) welded by laser beam and by hybrid methods:
1 – welding with laser CO2, 2 – hybrid welding with laser CO2 + TIG
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Podsumowanie
Technologie laserowe przyczyniają się do wprowadzenia
dziesiątków nowych, w wielu przypadkach rewolucyjnych,
rozwiązań technicznych i zwiększają poziom innowacyjności wielu branż przemysłu pozwalając przy tym zredukować
koszty produkcji. Możliwość wykorzystania tych technologii
stworzyła nowy sposób podejścia do projektowania wielu
różnych zaawansowanych wyrobów. Na obecnym etapie
rozwoju spawalniczych technologii laserowych ich racjo-

nalne i optymalne przemysłowe wykorzystanie wymaga
zarówno badań o charakterze podstawowym, jak i badań
pozwalających zastosować te technologie do produkcji konkretnych wyrobów przemysłowych. Badania takie mogą być
prowadzone tylko w dobrze wyposażonych ośrodkach naukowo-badawczych ściśle współpracujących z przemysłem.
Centrum laserowe Instytutu Spawalnictwa stara się odgrywać w kraju rolę takiego ośrodka.
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Raport nt. „Stan i perspektywy rozwoju
spawalnictwa w Polsce”– komentarz
Report on „The status and prospects
of welding development in Poland” – editorial
Streszczenie

Abstract

Komentarz do Raportu ,,Stan i perspektywy rozwoju
spawalnictwa w Polsce” opracowany został przez rozległe
badanie i przegląd danych publikowanych przez krajowe
instytucje publiczne oraz na stronach internetowych polskich i Unii Europejskiej. Dokument ten przedstawia komentarz do wybranych problemów dotyczących spawania
poruszanych w Raporcie mając na względzie dane ekonomiczne oraz wymagania prawne i organizacyjne dotyczące konstrukcji metalowych, kwalifikacji personelu oraz
normalizacji.

Editorial to Report on „The status and prospects of welding development in Poland” has been developed through
the deep searching and with review of a number data published by national regulatory institutions and on the Polish
and EU websites. This particular document provides the
editorial to the some essential elements concerning the
status and prospects welding with in Poland taking into
some economic data and national and EU regulatory and
organizational requirements. Editorial assessment focusing on national regulatory requirements related to the
mechanical engineering – welding in the field of welding
technology and metallic construction, welding personnel
qualifications and standardization in the field of welding.

W numerze 7/2008 Przeglądu Spawalnictwa opublikowano Raport na temat ,,Stan i perspektywy rozwoju spawalnictwa w Polsce” autorstwa zespołu, pod przewodnictwem
prof. Jacka Senkary. Dokumentowi temu towarzyszyły „Uwagi Instytutu Spawalnictwa”, których autorem jest prof. Jan Pilarczyk, dyrektor Instytutu Spawalnictwa.
Celem Raportu było przedstawienie bieżącego stanu tej
dziedziny w wybranych obszarach – m.in. urządzeń i materiałów dodatkowych, konstrukcji spawanych, nauki, systemu kształcenia kadr oraz perspektyw rozwoju tej dziedziny
i możliwych sposobów oddziaływania. Uwagi – stanowiły dopełnienie wymienionego dokumentu opisywanego w Raporcie zagadnienia.
Raport można by streścić lapidarnie mądry polski spawalnik po Raporcie, ale nie rozwiązuje to wytyczonego
celu – oceny stanu i perspektywy rozwoju spawalnictwa
w Polsce. Forma publikacji Raportu usprawiedliwia uogólnienia i uproszczenia, które balansują na granicy wiarygodności
danych i ich rzetelności. Raport nie podejmuje dyskusji z dokumentami, na które się powołuje i z których czerpie dane,
a wnioski są ogólnikowe. W Raporcie nie ma wskazań działań zoperacjonalizowanych, czyli wytycznych co należy zrobić lub zmienić.
W polityce gospodarczej jest wiele niezamierzonych
skutków, czego Raport nie zauważa lub błędnie interpretuje.
Raport nie podaje aktualnych danych dotyczących np. liczby
i struktury zatrudnienia spawaczy w Polsce, podczas gdy
taką informację zamieszcza jeden z portali internetowych.
Nie ma właściwie takiej dziedziny przemysłu, w której
nie występowałoby spawanie – od produkcji igieł do strzyDr inż. Gracjan Wiśniewski – Redaktor Działowy
Przeglądu Spawalnictwa.

kawek, po statki. Około 80 tys. osób pracuje w naszym
kraju na pełnych etatach spawaczy, a 50 tys. pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami spawa sporadycznie.
W Polsce rocznie kształci się ok. 10 tys. spawaczy.
Raport wydaje się nie zauważać, że od 2004 r. polska
gospodarka stanowi element gospodarki europejskiej, ze
wszystkimi konsekwencjami, wynikającymi z przyjęcia prawa europejskiego, co ma poważne implikacje związane m.in.
ze z spawalnictwem np. w zakresie wytwarzania urządzeń
ciśnieniowych, produkcji urządzeń spawalniczych lub statków, przekształceń własnościowych wielu firm i zakładów
związanych ze spawalnictwem.
Zacytujmy w tym miejscu prof. Michała Kleibera – prezesa Polskiej Akademii Nauk, którego stwierdzenia mogłyby
być mottem omawianego dokumentu: Wejście do Unii Europejskiej otwiera przed nami nowe szanse i możliwości, ale
także zagrożenia, a wśród tych ostatnich – niebezpieczeństwo poddania się lenistwu intelektualnemu i niewiara, wobec ogromu i potęgi struktur unijnych, w skuteczność prowadzenia własnej polityki.
Dekada lat dziewięćdziesiątych pokazała, że kraje Unii
radzą sobie znacznie gorzej z konkurencyjnością na rynku
globalnym niż Stany Zjednoczone. Wiąże się to w znacznym
stopniu z mniejszą ich zdolnością do tworzenia tzw. gospodarki opartej na wiedzy, w skrócie GOW [...]. Uświadomienie
sobie tej słabości było głównym impulsem do sformułowania
w marcu 2000 r. tzw. Strategii Lizbońskiej, której dalekosiężnym celem jest uczynienie z Unii Europejskiej obszaru najwyższej konkurencyjności i stabilnej spójności społecznej,
obszaru zdolnego do trwałego wszechstronnego rozwoju.
[...].
Realizacja Strategii Lizbońskiej leży z pewnością w interesie Polski. Tak jak Strategia wyniknęła z oceny sytuacji
Unii Europejskiej względem USA i krajów azjatyckich, tak
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zasady naszego w niej udziału wynikać muszą z oceny naszych zapóźnień wobec krajów Unii. Sposób wypracowania
takiej analizy porównawczej powinien jak najszybciej stać się
tematem debaty publicznej – doprawdy trudno wskazać zadanie ważniejsze dla rozwoju kraju [...].
Na badania naukowe i prace rozwojowe (B + R) przeznaczamy obecnie w Polsce 0,64% PKB, podczas gdy w Japonii
przeznacza sie na ten cel 3,1%, w USA 2,7%, w krajach UE
2,0%, w Słowenii 1,5%, w Czechach 1,3% PKB. Ludność naszego kraju stanowi około 8,5% populacji Unii Europejskiej,
tymczasem odsetek polskich naukowców, to tylko ok. 5,2%
liczby uczonych unijnych, zaś nasze wydatki na badania
i prace rozwojowe to tylko 1,2% środków unijnych. I jeśli nawet
za punkt odniesienia przyjąć nie 8,5% wskaźnik populacyjny,
ale choćby 2,1% udział naszego produktu krajowego brutto
w PKB krajów obecnej UE, to i tak finansowanie naszego
B + R jest relatywnie prawie dwukrotnie niższe od unijnego!
W 2002 r. mieszkańcy naszego kraju zgłosili 2313 wniosków do ochrony patentowej – udzielono 834 patenty. Tymczasem wynalazcy zagraniczni zgłosili u nas 4295 wniosków
i otrzymali 1437 patenty. Nasi wynalazcy uzyskali w 2000 r. za
granicą zaledwie 123 patenty. Słabo wypadamy pod względem liczby wynalazków na 1 mln ludności, zgłaszanych
w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wartość tego wskaźnika wynosi około 3, podczas gdy średnia dla 25 krajów Unii
aż 133,6. Przytoczenie innych wskaźników, takich jak udział
produktów wysokiej technologii w eksporcie wyrobów przemysłowych, odsetek firm zainteresowanych innowacją produkcji, nakłady finansowe na jednego badacza [...].
Cytowany przykład potwierdza, że Raport zderza się
z problemem metodologicznym dokonywania takich ocen
i określenia perspektyw, jakim jest odróżnianie skutków zjawisk od ich przyczyn. Nie da się bowiem rozstrzygnąć bez
stosowania technik analizy i oceny takiej jak SWOT, benchmarkingu, what-if, czy przyczyną aktualnego stanu są zjawiska globalne i czy zjawiska globalne SA są odpowiednie do
przyjętej metody oceny (stanu oraz perspektyw).
Raport może być krokiem w dyskusji i wydaje się, że
czeka go długa droga, aby mógł spełnić podstawowy warunek rzetelnego opisu i oceny stanu zagadnienia. Intencją
analizy i podsumowania nie jest tworzenie Raportu-bis, lecz
próba dyskusji z przedstawionymi tezami i konkluzjami
w nawiązaniu do wybranych wniosków prof. Jana Pilarczyka,
z którymi można się nie zgadzać, ale które podważają wiarygodność Raportu.

Idąc śladem konkluzji prof. J. Pilarczyka, rodzi się kolejne pytanie, czy celem Raportu, było rzeczywiście przedstawienie „biało-czarnego” stanu zagadnienia oraz jego
perspektyw? Analiza dokumentu tę tezę niestety potwierdza. Opublikowany dokument jest niespójny, razi też brakami i niedopowiedzeniami. Przyjęcie dla celów Raportu
stanu a.d. 2008 jako punktu odniesienia lat 70. ub. wieku do aktualnej rzeczywistości, warunkowanego innymi
realiami otoczenia – zarówno prawnymi, gospodarczymi czy społecznymi i nie dostrzeżenie, przede wszystkim
w tym kontekstu, aktualnych uwarunkowań gospodarczych,
i prawnych – w tym podstawowych dla tego celu, wynikających z prawa europejskiego, stawia pytanie o wiarygodność
tego dokumentu.
Wnioski i konkluzje kierowane są w jednym miejscu Raportu do wirtualnego adresata, którym jest szeroki krąg polskich spawalników – bez zdefiniowania ich miejsca i statusu
w aktualnych realiach lub analizy profilu zawodowego oraz
uwzględnienia otoczenia rozpatrywanej dziedziny. W innym
miejscu dokument zmienia adresata, w którego interesie dokument ma dokonać uporządkowania ... problemów i zaangażowania [...] całego środowiska oraz instytucji centralnych1.
To ostatnie określenie – żywcem przeniesione z minionej
epoki – razi anachronizmem. W tym względzie obowiązuje
inna terminologia, określona odpowiednimi aktami prawnymi1.
W tym miejscu można zadać kolejne pytanie – mając na
względzie końcową intencję „ostatecznej redakcji Raportu”:
czy środowisko spawalnicze rzeczywiście oczekiwało takiego opracowania i czy istniało/istnieje na niego określone zapotrzebowanie?
Czy Raportu (lub jego części) oczekuje administracja rządowa wobec dokumentów takich jak: Rządowy Program Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na Lata 2007–2013 lub Krajowa Strategia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Warunków Pracy
w Latach 2008–2013, wynikającej z wdrożenia postanowień
Konwencji MOP nr 155/1981 i polityki Komisji Europejskiej
dotyczącej wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa
i higieny pracy na lata 2007–2012? A może innego dokumentu – Raport tego nie rozstrzyga.

Uwagi ogólne dotyczące Raportu

Lektura Raportu i Uwag prof. J. Pilarczyka prowadzi do
kolejnych pytań, dotyczących metodologii prezentacji stanu
i perspektyw rozpatrywanego zagadnienia oraz wiarygodności prezentowanych danych i informacji itp. Czy prezentowane w dokumencie dane są jedynymi, czy przedstawione
wnioski i oceny poparte są rzeczywistym badaniem rozpatrywanej dziedziny/problemu (nie tylko 30%), a dokonane samoograniczenia uzasadnione?
We wstępie do Raportu stwierdza się, że: opracowanie
powstało głównie w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu specjalistów reprezentujących terenowe oddziały Sekcji,
przemysł oraz inne uznane instytucje zajmujące się spawalnictwem, a drugiej strony jest mowa o tym, że dostęp do
danych liczbowych był utrudniony, często wręcz niemożliwy.
Czy tylko danych liczbowych? O ile takie dane wyznaczają
aktualny stan, to do analizy perspektyw potrzeba zastosowania innej metodologii wynikającej z dostępnych opracowań
analitycznych, zarówno makro- jaki mikroekonomicznych

Analiza Raportu potwierdza konkluzję prof. J. Pilarczyka,
że prezentowany w Raporcie stan i perspektywy polskiego
spawalnictwa nie są optymistyczne, a przedstawiony obraz
stanu i pespektyw jest „czarno-biały”. Biały, bo zostawia białe
plamy – dokument nie porusza lub omija określone problemy
lub czyni je jeszcze bardziej niejasnymi. Czarny, bo wykazuje braki metodologiczne, szczególnie dotyczące otoczenia
prawnego rozpatrywanego problemu oraz możliwości wykorzystania ogólnodostępnych danych np. z krajowych czy europejskich portali internetowych.
W tym miejscu rodzi się pierwsze pytanie, czy rozpatrując w roku 2008 zagadnienie stanu i perspektywy zapomniano o kontekście odniesienia do perspektywy europejskiej
– cytując bowiem Raport: rynek urządzeń i materiałów dodatkowych jest swoistym zwierciadłem polskiego przemysłu,
jego stan oraz prognozy rozwoju są ściśle zależne od ogólnej koniunktury. Stwierdzenie bardzo poważne, ale konkluzje
wynikające z tego spostrzeżenia niestety już mniej.
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Uwagi szczegółowe dotyczące
wybranych problemów Raportu

Ustawa o działach administracji rządowej (DzU z 2007 r. nr 65, poz.
437 z poźn. zm).
1

obejmujących zarówno zasięg globalny rozpatrywanego zagadnienia, jak i lokalny oraz perspektywy czasowe.
Zakłady, które zatrudniają 50 i więcej osób, a jest ich na
rynku konstrukcji stalowych ok. 300 (sic!), zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU
nr 88 poz. 439 z 1995 r.) objęte są sprawozdawczością Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że określone dane
są dostępne bez ograniczeń, a nie zamieszczenie ich z uwagi na ich poufny charakter i brak dostępu jest nieprawdziwe.
Ogólnodostępne, specjalistyczne portale internetowe podają
dane np. dotyczące aktualnej produkcji konstrukcji stalowych
w Polsce. Dane dotyczące roku 2007 stwierdzają, że produkcja konstrukcji stalowych wynosi obecnie w Polsce ok. 790
tys. ton (sic!) (przykłady innych danych liczbowych za takimi
źródłami podane są w załączniku do prezentowanej analizy).
Dane takie można potwierdzić po analizie dokumentów GUS lub danych publikowanych na stronach portali
internetowych np. Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
(PIKS)2 i innych, które można odszukać i poddać odpowiedniej analizie3,4. Szczególnej uwadze polecić należy wymieniony portal internetowy PIKS, kapitalne źródło informacji
i danych liczbowych, dotyczących wytwarzania konstrukcji
stalowych, a także zapisów dyskusji prowadzonych przez
menedżerów czołowych polskich firm tej branży. Ze szkodą dla Raportu, dane takie i wnioski z dyskusji nie zostały
w nim w jakikolwiek sposób wykorzystane. Dlaczego (?) pozostanie to tajemnicą dokumentu.
Raport nie zauważa kolejnych ogólnodostępnych informacji, że wzrost produkcji sprzedanej konstrukcji metalowych
[...] w pierwszym kwartale 2007 r. wynosił 34,1%. Rośnie popyt na konstrukcje stalowe na rynku krajowym, bowiem na
inwestycje [...] angażowane są w coraz większym stopniu
fundusze unijne. Należy podkreślić, że w 2006 r. inwestycje
w dużych zakładach wzrosły o 19,2%, a szacowany wskaźnik wzrostu inwestycji w zakładach zatrudniających mniej niż
50 osób oraz inwestycji samorządowych jest jeszcze wyższy,
dzięki funduszom z UE. W pierwszym półroczu 2007 r. wzrost
inwestycji wynosił 31,4%.
Dalej w Raporcie doszukać się można informacji, że:
Polska od lat jest liczącym się eksporterem konstrukcji stalowych. Ich największym odbiorcą pozostają kraje Unii Europejskiej, gdzie sprzedawanych jest blisko 84% wyrobów. Około 80% tonażu polskiego eksportu, to elementy konstrukcji
infrastrukturalnych, gotowe do montażu [...]. Unia Europejska pozostaje też dla naszego rynku znaczącym importerem
(88%). Z Europy Środkowej i Wschodniej Polska importuje
5% konstrukcji5.
Przedstawiona analiza, dotycząca danych w branży
– sektora konstrukcji spawanych, jednego z obszarów objętych Raportem, wskazuje na jego kolejną niedoskonałość
– pełnego zdefiniowania obszarów zaangażowania „polskich spawalników”. Postronnemu czytelnikowi (i odbiorcy)
dokumentu np. urzędnikowi ministerstwa gospodarki wydaje się, że polscy spawalnicy pracują w mniej lub bardziej
określonych sektorach gospodarki; urzędnikowi ministerstwa
pracy, że polscy spawalnicy to jest grupa zawodowa (spawacze lub inżynierowie spawalnicy); a urzędnikowi ministerstwa nauki, że są to asystenci, adiunkci i profesorowie
w uczelniach technicznych.
Kim więc są „polscy spawalnicy”, co oznacza dla obecnej rzeczywistości polskie spawalnictwo – wytwarzanie konwww.piks.atomnet.pl
http://spawalnictwo.wnp.pl,
4
http://www.euroinfomator.pl/firmy/spawalnictwo
5
Rynek konstrukcji stalowych notuje wzrost http://spawalnictwo.wnp.
pl/rynek-konstrukcji-stalowych-notuje-wzrost,46427_1_0_0.html
2
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strukcji stalowych inżynierii lądowej i wodnej – jak rurociągów przesyłowych, mostów i wiaduktów, spawanie w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym oraz
stoczniowym, a dalej w kolejach, w przemyśle lotniczym
i spożywczym. Czy to także produkcja urządzeń i materiałów
dodatkowych do spawania oraz badania wszelkiego rodzaju
konstrukcji spajanych? Według Raportu tak, ale w kontekście
czynników prawnych i gospodarczych ta oczywistość już nie
jest tak klarowna.
Przykrym tego przykładem są wystąpienia Sekcji Spawalniczej SIMP i Polskiego Towarzystwa Spawalniczego
do kolejnych ministrów infrastruktury w sprawie roli nadzoru spawalniczego w budownictwie oraz uzyskane odpowiedzi publikowane na łamach kwartalnika „Spajanie”6 (szkoda,
że równolegle nie na łamach PS, poza analizą problemu
przedstawioną w nr 1/2005 PS), z której jedna jest cytowana: „opracowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który
zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie [...] z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU z 1995 r. nr 8, poz. 38 z późn.
zm.), znajduje się w końcowym etapie prac legislacyjnych
[...] przedstawione [...] propozycje odnoszą się wyłącznie
do zmian w wymienionym projekcie, jednakże wprowadzenie nowej specjalności do rozporządzenia jest niemożliwe
z uwagi na to, że stanowi to materię ustawową.
W tym miejscu należy wyjaśnić pojęcie oczywiste dla
prawnika, mniej dla inżyniera, dotyczące materii ustawowej,
co stanowi klucz do niepowodzeń wprowadzenia nowej specjalności. Art.16 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane ustalał dla ministra właściwego do spraw budownictwa zakres rzeczowy rozporządzenia dotyczącego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwany delegacją/upoważnieniem ustawowym. Zakres
tego upoważnienia przeniesiony został do rozporządzenia,
które regulowało sposób stwierdzania posiadania przygotowania, ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego
dla danej specjalności, wykaz specjalizacji wyodrębnionych
w ramach poszczególnych specjalności wymienionych w artykułach wymienionej ustawy.
Pismo GINB nie informowało dalej, że trwają/zostaną
podjęte prace przygotowawcze zmiany tej ustawy, którą
uchwalono ustawą Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw w dniu 28 lipca 2005 r. (DzU z 2005 r.
nr 163, poz. 1364). W tej ustawie, w art.14, dokonano znaczących zmian przez dodanie nowych specjalności, niestety
po raz kolejny nie uwzględniając spawalnictwa.
Dokonane zmiany, od stanu poprzedniego, podane są
w przedstawionym cytacie:
Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane udzielane są w specjalnościach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
2a) drogowej;
2b) mostowej;
2c)(20) kolejowej;
2d)(21) wyburzeniowej;
2e)(22) telekomunikacyjnej;
3) (uchylony);
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Spajanie metali i tworzyw sztucznych nr 4/7/2004 „Nadzór spawalniczy w budownictwie” oraz nr 1/8/2005 „Nadzór spawalniczy w budownictwie – ciąg dalszy” (oraz nr 4/15/2006 „ Z uporem maniaka”).
6
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5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
6)(23) (uchylony).
Pozostaje niewiadomą, dlaczego SIMP (jego Sekcja Spawalnicza) oraz PTS nie byli adresatami tego i kolejnych
aktów prawnych oraz wydanego na podstawie art. 16 ust. 1
i 1a) cytowanej ustawy – rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU nr
83, poz. 578). W myśl zasad techniki prawodawczej (załącznik
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (DzU z 2002 r.
nr 100, poz. 908) oraz zasad systemu oceny skutków regulacji
(OSR) – w dokumencie towarzyszącym każdemu aktowi prawnemu należy się kierować zasadami przejrzystości i jawności,
czego wyrazem jest wymóg przeprowadzenia konsultacji
i przedstawienia ich wyników. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o
Radzie Ministrów, Członek Rady Ministrów, realizując politykę
ustaloną przez Radę Ministrów, ma obowiązek współdziałania
z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi oraz
przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych.
Niewykorzystanie tej szansy stanowi o słabości „polskich spawalników”, pomimo tak spektakularnych wydarzeń jak np. katastrofa hali targowej w Katowicach.
Stwierdzenia – szczęśliwie nie zawarte w Raporcie – można przecież wprowadzić rozporządzenia niższego rzędu (??)
uściślające odpowiednie przepisy PB (Prawa budowlanego
– ustawy Prawo budowlane; (przyp. red.), które obligowałyby
projektanta do obowiązku zatwierdzania projektu pod względem spawalniczym [...], pozostawić trzeba bez komentarza.
Innym spostrzeżeniem i wnioskiem (sic!) wynikającym
z Raportu, jest zagadnienie wprowadzania norm europejskich (EN) oraz norm międzynarodowych (EN-ISO) do zbioru
Polskich Norm, bowiem wprowadzenie norm PN-EN obniża
niekiedy poziom obwarowań spawalniczych, ponieważ normy wycofywane stały na wyższym poziomie. Według Raportu ma to się odbywać przez pilne uporządkowanie przez dokonanie niezbędnych korekt w zapisach norm i wytycznych
przez samych spawalników.
Na te spostrzeżenie i wniosek odpowiedział prof. J. Pilarczyk w swoich Uwagach – co nie wyczerpuje istoty zagadnienia przez stwierdzenie, że „Komitety Techniczne (PKN przyp.
red.) [...] nie mają wpływu na ostateczną formę i język norm”.
Polemizując z prof. Pilarczykiem stwierdzić należy jednak, że
to Komitety Techniczne w PKN mają wyłączny wpływ na ostateczną formę i język norm (cokolwiek znaczy forma normy!).
Raport nie zauważa, że Polska (Polski Komitet Normalizacyjny) od 1 stycznia 2004 r., jest pełnoprawnym członkiem
organizacji tworzących europejski system normalizacji europejskiej (CEN/CENLEC). Kto zna kuchnię takiego gremium
wie, że normalizacja, to gra wielu sprzecznych interesów
– projektantów, producentów iodbiorców/konsumentów, którzy wpływają na proces tworzenia oraz końcowy wynik dokumentów normalizacyjnych. Gdzie są w tym procesie polscy
projektanci, producenci i odbiorcy/konsumenci obszaru związanego ze spawalnictwem? Tego Raport nie określa, ale formułuje wnioski, które nie mogą być wprowadzone w życie.
Prof. J. Pilarczyk ogranicza problem do przedstawienia
zasad opracowania polskiej wersji europejskich dokumentów
normalizacyjnych i stwierdza, że są one: wprowadzane na
rynek krajowy po wcześniejszym opracowaniu ... lub zaopiniowaniu w środowisku spawalniczym, ale nie dodaje, że projekt takiego dokumentu (normy europejskiej – prEN) stanowi
jednocześnie projekt (prEN-EN) przyszłej PN-EN.
Niewielu użytkowników dokumentów normalizacyjnych
– nawet tych będących członkami Komitetów Technicznych
PKN – wie, że dla każdego opracowania takiego dokumen-
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tu decydująca jest faza tworzenia założeń do projektu prEN
(w języku angielskim!), opracowywana przez ekspertów
z zainteresowanych krajów, w ramach właściwych Grup
Roboczych odpowiedniego Komitetu Technicznego CEN
(w przypadku spawalnictwa – Komitetu Technicznego TC 121
i jego podkomitetów SC 1..6, 7.. 9 oraz grupach roboczych
(por. z tablicą).
Tablica
CEN/
TC
121/
SC/
WG

Nazwa podkomitetu/ grupy
roboczej w ramach CEN/TC 121
„Spawanie”

SC 1

Instrukcje i kwalifikowanie procedur spawania materiałów metalicz
nych/Specification and qualification
of welding procedures for metallic
materials

SC 2

Wymagania dotyczące kwalifikowania personelu dla spawania
i procesów pokrewnych/Qualification requirements for welding and
allied processes personnel

SC 3

Spawalnicze materiały dodatkowe/
Welding consumables

SC 4

Zarządzenie jakością w spawalnictwie/Quality management in the
field of welding

SC 4/
WG 1

Wytyczne spawania stali ferrytycznych/Welding guidelines for ferritic
steels

SC 5

Badania nieniszczące/Non destructive examination

SC 5/
WG 1

Badania radiograficzne złączy/Radiography of welds

SC 5/
WG 2

Badania ultradźwiękowe/Ultrasonic
testing of welds

SC 7

Wyposażenie dla spawania/cięcia
gazowego i procesów pokrewnych
Equipment for gas welding, cutting
and allied processes

SC 8

Lutowanie/Brazing

SC 9

BHP spawania/Health and safety
in welding and allied processes

SC 9/
WG 5

Karty analizy dymów/Fume analysis data sheets

WG 13

Badania niszczące/Destructive
testing

Polski ekspert/
nazwa organizacji
krajowej delegującej eksperta

Zamieszczona – za portalem internetowym CEN – tablica, przedstawia wybrany zakres tematyczy aktualnej struktury Komitetu Technicznego CEN/TC 121 ds. spawalnictwa,
z podziałem na Podkomitety/Grupy Robocze oraz zawiera
pustą kolumnę, dotyczącą danych polskiego eksperta i organizacji krajowej, delegującej takiego eksperta. Warto by
ją uzupełnić przed opracowaniem końcowej wersji Raportu,
a wynikające wnioski skonfrontować z opublikowanymi w Raporcie. Jeżeli bowiem Raport stawia je tak kategorycznie, to
należałoby rozwiązać kilka problemów:
– ilu polskich ekspertów – inżynierów spawalników bierze
czynny udział w tworzeniu projektów dokumentów normalizacyjnych i ich nowelizacyjnych tj. posiedzeniach roboczych
grup/podkomitetów i w opiniowaniu tych dokumentów?;
– ile uwag polskich ekspertów (typu technical, a nie editorial
lub general) zostało uwzględnionych w procesie tworzenia
wybranego dokumentu normalizacyjnego począwszy od
pierwszego projektu w grupie roboczej do ostatecznego

projektu prEN – ustanowienia jako EN (PN-EN oryg.)?;
które z wycofanych Polskich Norm z zakresu spawalnictwa mogłoby stanowić podstawę ich europejskiego
opracowania/uznania tak, aby mogły wyznaczać wyższy
poziom obwarowań spawalniczych? itd.
Znając od wewnątrz przygotowywanie procedur, dotyczące opracowywania norm europejskich, można mieć poważne wątpliwości dotyczące realizacji wniosków Raportu
w omawianym problemie. Polska normalizacja do roku 2004
musiała przyjmować opublikowane wcześniej dokumenty
normalizacyjne (normy EN) w myśl prostej zasady – braku
jakiekolwiek wpływu na ich zawartość merytoryczną.
Wniosek Raportu dotyczący uporządkowania ... oraz zapewnienia poziomu obwarowań spawalniczych (cokolwiek to
oznacza), jest możliwy w ich opracowywaniu – wyłącznie przy
czynnym udziale polskich ekspertów, – począwszy od fazy
założeń (WI- Working Item) przez fazę projektu (Draft prEN),
aż do jego zakończenia (Final Draft prEN), doskonaleniu języka tłumaczeń europejskich dokumentów normalizacyjnych,
zgodnie z przyjętą zasadą z oryginału angielskiego (a nie
z języka niemieckiego), z jednoczesnym wyeliminowaniem
odtwórczego ich przetwarzania, czyli odniesienia do minimalnego znaczenia słownikowego.
W tym miejscu wydaje się, że potraktowana zdawkowo
w Raporcie problematyka normalizacji w spawalnictwie, mogłaby stanowić przedmiot odrębnego opracowania w kontekście innych zagadnień, które zostały w nim pominięte, są nimi
te wynikające z europejskich przepisów prawnych wprowadzonych do polskiego porządku prawnego np. dotyczących
projektowania i wytwarzania konstrukcji stalowych (dyrektywa 89/106/EWG) oraz urządzeń ciśnieniowych (97/23/WE)
czy też projektowania i wytwarzania urządzeń spawalniczych
(dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
- 2004/108/WE poprzednio: 89/336/EWG), związane z zasadami certyfikacji, akredytacji, nadzoru rynku i ich otoczenia.
Temat ten wydaje się tym bardziej ważny wobec wprowadzenia w lipcu br. przez Parlament Europejski i Radę
Rozporządzenia 765/2008/WE ustalającego zmodyfikowane
zasady dotyczące m.in. zasad akredytacji i nadzoru rynku
w odniesieniu do wyrobów wprowadzanych na rynek europejski
(OJCE L218/30 z 12 sierpnia 2008 r.)7,8. Do tych wyrobów należą zarówno konstrukcje stalowe w sektorze budownictwa, jak
i urządzenia spawalnicze. Kolejnym obszarem rozpatrywanego w Raporcie zagadnienia był „system kształcenia kadr”, w
którego diagnozie stwierdza się, że: system [...] jest integralną
częścią zharmonizowanego międzynarodowego/europejskiego systemu i certyfikacji oraz dalej, że zgodnie z takim systemem
w każdym kraju (europejskim) może być tylko jedna instytucja uprawniona do kwalifikowania personelu spawalniczego.
Gdzie dostrzeżono stopień harmonizacji i jakie są tego przesłanki, w Raporcie nie jest wyjaśnione, a przedstawiona argumentacja zatraca z pola oceny najważniejszy czynnik jakim
są odpowiednie wymagania prawne.
Zagadnienie dotyczące kwalifikowania spawaczy w polskim prawie (a nie normach czy też wytycznych), określone
są odpowiednio w następujących aktach prawnych:
– rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (DzU nr 40, poz.470), które w § 27 stanowi, że
prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”, albo „Świadectwo egzaminu spawacza” lub „Książeczkę spawacza”.
– ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r. o dozorze technicz-

–

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Ocena+zgodnosci/
http://www.mg.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/
przemysl+maszynowy/

nym (DzU nr 122 poz. 1321 z poźn. zm.), które w art. 22
ust. 2 stanowi, że osoby wykonujące czynności spawania,
zgrzewania, lutowania [...] w toku wytwarzania, naprawy
i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, obowiązane są posiadać zaświadczenia
kwalifikacyjne [...].
– ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (DzU z 2005 r. nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r.
w sprawie [...] wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego,
które wymagają szczególnych kwalifikacji, które w § 20 ustala
wykaz stanowisk, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych,
oraz rodzaj tych kwalifikacji i warunków – w tym dla spawaczy.
Żaden z wymienionych aktów prawnych jako warunku
kwalifikacji nie podaje tego, wynikającego z wniosku zawartego w Raporcie. Idąc dalej tym tropem w opinii Państwowej
Inspekcji Pracy stwierdza się, że przy pracach spawalniczych
przy użyciu elektrycznych urządzeń spawacz dokonuje zmiany parametrów przy urządzeniach, a z przepisów regulujących bhp w energetyce wynika, że osoba zmieniająca parametry pracy urządzenia energetycznego powinna posiadać
świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń
i sieci (wydane na podstawie art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU z 2006 r. nr 89, poz.
625, nr 104, poz. 708, nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217
z poźn. zm.). Wymieniony dokument nie ma nic wspólnego
z zaświadczeniem kwalifikacyjnym, potwierdzającym kompetencje spawacza. Co to oznacza w praktyce – warto by temu
tematowi poświęcić odrębną analizę.
Dodatkowym elementem dotyczącym problematyki systemu kształcenia kadr, w przypadku spawaczy jest ten wynikający z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU
nr 265, poz. 2644), które dokonuje w swojej regulacji ujednolicenia nazw zawodów i specjalności występujących na rynku
pracy oraz służy planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu
jego struktury zawodowej. Klasyfikacja jest stosowana dodatkowo m.in. do celów szkolenia zawodowego.
Na portalu internetowym Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej można znaleźć standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu spawacz, opracowane w Ramach projektów Banku Światowego TOR 9 oraz
Projektu PHARE 2000 Nr PL0003. Krajowy system szkolenia
zawodowego – Opracowanie i upowszechnienie modułowych programów szkolenia zawodowego9. Standard obowiązujący od stycznia 2004 r. określa, że podstawą prawną wykonywania zawodu spawacz jest cytowane rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz Zarządzenie nr 7/74 Komendanta Głównego
Straży Pożarnej z dnia 7 sierpnia 1974 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabezpieczenia przeciwpożarowego
procesów spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych. Dokumenty te Przegląd Spawalnictwa opublikuje
w najbliższym czasie.
Dlaczego w Raporcie pominięto obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny dotyczący systemu
kształcenia w zakresie szkolnictwa wyższego i zawodowego,
a jedynym wnioskiem do oceny stanu stopnia zharmonizowania jest status osób posiadających dyplom ukończenia
krajowych studiów wyższych o specjalności „spawalnictwo,

7
8

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/servlet/dane_s?zaw_
id=7212#pod_praw
9
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wobec wymagania zatrudnienia inżyniera spawalnika „europejskiego” i nierówne/jednolite traktowanie dyplomów „europejskich” i dyplomów krajowych (wyższych uczelni – przyp.
red.) wydawanych w rozumieniu art. 167 ust. 1 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr
164, poz. 1365)?
Absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego. Absolwenci studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów lub kursów.
Mając na względzie uporządkowanie sprawy kwalifikacji
i kompetencji osób sprawujących nadzór spawalniczy [...]
zgodnie z normami i wzorem państw UE, należy mieć świadomość uwarunkowań stosowania obowiązujących przepisów prawnych w tym względzie, a nie dokumentów normalizacyjnych, które w żaden sposób nie wyznaczają warunku
obowiązywania prawa. Przepisami prawnymi dotyczącymi
kształcenia na poziomie akademickim – w tym w zakresie
spawalnictwa są:
1. Wymieniona ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo
o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365, z późń. zm.)
oraz
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późn. zm.), a także akty wykonawcze wynikające z delegacji zawartych w wymienionych
ustawach którymi są rozporządzenia:
3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia
dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia,
a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać
uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (DzU nr 164, poz. 1166).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU 2004 nr 114 poz. 1195, zm. DzU
z 2005 r. nr 116, poz. 969, zm. DzU z 2006 r. nr 10 poz. 54).
Nie bez znaczenia dla omawianego zagadnienia są dwa
kolejne akty prawne wynikające m.in. z przepisów prawnych
Unii Europejskiej implementowanych do prawa polskiego,
a mianowicie:
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU
nr 265, poz. 2644), które dokonuje w swojej regulacji ujednolicenia nazewnictwa zawodów i specjalności występujących
na rynku pracy oraz służy racjonalnemu planowaniu obsługi
rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Klasyfikacja jest stosowana m.in. do celów szkolenia zawodowego
oraz gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia,
kształcenia i szkolenia zawodowego.
6. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU nr 63 poz. 394), która dokonuje
w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (DzUrz UE L
255 z dnia 30 września 2005r., s. 22, z późn. zm.).
Zasadniczym dokumentem jest dokument wymieniony
w pkcie 1 – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365, z późń. zm.), która w art. 2 ust. 1 definiuje zasadnicze dla tego zagadnienia
określenia jak m.in. tytułu zawodowego, rodzajów i typów
studiów, kierunku studiów, standardów kształcenia itd.,
a w art. 159 i dalszych – zasady organizacji studiów.
Dokument wymieniony pkcie 3 – w sprawie standardów
kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów
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kształcenia – dokonuje w zakresie swojej regulacji określenia
standardów kształcenia dla 118 kierunków studiów, wśród
wymienionych jest m.in. dyrygentura i ogrodnictwo – spawalnictwo nie zostało uznane za kierunek studiów (przyp. red.).
Te kierunki/standardy kształcenia, które mogą mieć związek
ogólny lub specjalistyczny z szeroko pojętym spawalnictwem,
zostały we fragmentach przedstawione poniżej i pozostawiam
je analizie czytelników, z jednym pytaniem – czy środowisko
spawalnicze brało udział w opracowaniu/konsultacjach tych
standardów jako czynnik społeczny?
– budownictwo (§ 1 ust. 1 pkt 14, zał. nr 14 do rozporządzenia).
B. Grupa treści kierunkowych
10. Kształcenie w zakresie konstrukcji metalowych
Treści kształcenia: Materiały i wyroby hutnicze. Zasady
idealizacji geometrii, obciążeń i zachowania się konstrukcji
pod obciążeniem. Połączenia spawane i na śruby. Nośność
i wymiarowanie elementów i połączeń. Słupy. Belki pełnościenne–walcowane i złożone [...].
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: kształtowania i wymiarowania stalowych elementów konstrukcyjnych i ich połączeń; projektowania prostych konstrukcji budownictwa stalowego.
– mechanika i budowa maszyn (§ 1 ust. 1 pkt 65, zał.
nr 65 do rozporządzenia).
B. Grupa treści kierunkowych
2. Kształcenie w zakresie nauki o materiałach
Treści kształcenia: Materia i jej składniki. Materiały techniczne naturalne i inżynierskie – porównanie ich struktury,
własności i zastosowania. Zasady doboru materiałów inżynierskich w budowie maszyn. Podstawy projektowania materiałowego. Źródła informacji o materiałach inżynierskich, ich
własnościach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów,
przemiany fazowe, kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich metodami technologicznymi. Warunki
pracy i mechanizmy zużycia i dekohezji materiałów inżynierskich [...].
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: doboru
materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych.
3. Kształcenie w zakresie inżynierii wytwarzania
Treści kształcenia: Procesy wytwarzania i kształtowania
własności materiałów inżynierskich. Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności inżynierskich stopów
metali. Obróbka ubytkowa i inne technologie kształtowania
postaci geometrycznej. Obróbka powierzchniowa i cieplno-chemiczna. Technologie nakładania powłok i pokryć. Elementy inżynierii powierzchni. Cięcie termiczne oraz łączenie i spajanie. Przebieg i organizacja montażu. Technologia
maszyn – maszyny technologiczne. Procesy technologiczne
w elektrotechnice, elektronice i optoelektronice [...].
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania technologii wytwarzania w celu kształtowania postaci,
struktury i własności produktów.
Dokument wymieniony w pkcie 4, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – dokonuje w swojej regulacji klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, które stanowią załącznik do rozporządzenia
gdzie czytamy:
„Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, [..]
obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których
może odbywać się kształcenie oraz wskazuje ministrów, na
których wniosek zawody zostały wprowadzone do klasyfikacji. Klasyfikacja wskazuje także okres kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej [...]. Zawody objęte klasyfikacją zostały ujęte […] w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

oraz zakresu jej stosowania (DzU Nr 222, poz. 1868), (zastąpionego rozporządzeniem MGPiPS wymienionym w pkcie 5).
Zarówno w strukturze klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, jak i klasyfikacji właściwej, przytoczonej w załączniku (Grupa 311-Technicy) nie występuje pojęcie zawodu technika spawalnictwa, ale występuje np. technik odlewnik (311 [26]).
Z kolei zawód spawacz wymieniony jest grupie 721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni, ale już dalej w odróżnieniu od
blacharza (721[01]), montera kadłubów okrętowych (721[02])
i blacharza samochodowego (721[03]) nie jest ten zawód dalej klasyfikowany, a tym samym nie jest określony minister
właściwy do spraw tego zawodu.
Wniosek z analizy jest jeden – zawody technika spawalnika i spawacza nie są zawodami uznawanymi w polskim prawie jako zawody szkolnictwa zawodowego w rozumieniu cytowanej ustawy o systemie oświaty, czyli nie są ustalone jednolite podstawy programowe takiego szkolenia zawodowego
w systemie szkolnym, poza tymi określonymi standardami
kwalifikacji zawodowych publikowanymi przez MPiPS.
Raport nie zauważa i nie podejmuje tego problemu, jak
również nie zauważa, że w październiku 2007 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w obecności m.in. przedstawicieli
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Transportu, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Konfederacji Pracodawców Polskich,
Krajowej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Inżynierów,
Techników i Mechaników Polskich SIMP i innych instytucji,
został przedstawiony program pod nazwą „Współpraca między szkolnictwem zawodowym a środowiskiem przedsiębiorców”.
Celem programu jest wzmocnienie uczestnictwa przedsiębiorców w procesie przygotowania i realizacji programów
dydaktycznych oraz w tworzeniu nowoczesnego systemu
kształcenia praktycznego. Do 2013 r. do zagospodarowania na ten cel – współpracy między szkolnictwem zawodowym a środowiskiem przedsiębiorców przeznaczone będzie co najmniej 800 mln Euro – i tu kolejne pytanie czy
środowisko polskich spawalników jest w stanie wygenerować plan takiego współdziałania np. w zakresie odtworzenia zawodu technika spawalnika i zawodu spawacza na
poziomie wykształcenia zawodowego zharmonizowanego
z międzynarodowym/europejskim systemem?
Dokument wymieniony pkcie 5 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu
jej stosowania – dokonuje w swojej regulacji ujednolicenia
nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy
i określaniu jego struktury zawodowej. Do grudnia 2004 r.
– daty nowelizacji omawianego rozporządzenia w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 222, poz. 1868) jak i wcześniejszych zawód
„inżyniera spawalnika” nie był w ogóle uwzględniany i tym samym klasyfikowany, ale klasyfikowane były zawody inżyniera
odlewnika lub inżyniera ogrodnika!
Fakt ten został odnotowany na łamach nr 4/7/2004 kwartalnika „Spajanie”, pod znamiennym tytułem – Dobra wiadomość – będzie w Polsce zawód „inżynier spawalnik” i stwierdzeniem, że Minister Gospodarki uznał istnienie w Polsce
zawodu ,,inżyniera spawalnika”.
Zawód inżyniera spawalnika znalazł się w wymienionym
wykazie w grupie 2145 – Inżynierowie mechanicy, w podgrupie: 214508 – „Inżynier spawalnik” 10. Można więc stwierdzić,
że zawód „inżyniera spawalnika” jest zawodem stosunkowo

młodym, wręcz w wieku przedszkolnym (8 grudnia br. będzie
obchodzić czwarte urodziny) i trudno wymagać, aby mógł nabrać odpowiedniego prestiżu i wyrażać swoje potrzeby. Do
wieku szkolnego i uzyskania dyplomu (nawet EWE) brakuje mu praktyki i wiedzy. Tym bardziej, że o ile inne zawody inżynierskie określone w wymienionym rozporządzeniu
MGPiPS posiadają swoje opisy dotyczące syntezy i zadań
zawodowych, to zawód „inżyniera spawalnika” takiego opisu
do dnia dzisiejszego nie ma. Uporządkowanie tego problemu mogłoby być pomocne dla środowiska spawalników [...]
w celu uporządkowania sprawy kwalifikacji i kompetencji
osób sprawujących nadzór spawalniczy [...] zgodnie z normami i wzorem państw UE, pod warunkiem jednak stosowania jako odniesienia przepisów prawnych, a nie dokumentów
normalizacyjnych.
Dokument wymieniony w pkcie 6 ustawa o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej – dokonuje w zakresie swej
regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (DzUrz UE L 255 z dnia
30 września 2005 r., s. 22, z późn. zm.). Ustawa w art. 1 ust 1
stwierdza, że:
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym [...], którzy
nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w załączniku nr IV do
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych (DzUrz UE L 255 z dnia 30 września 2005 r.,
s. 22, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą”, uznaje się te
kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie.
oraz dalej w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ilekroć w ustawie jest mowa o: zawodzie regulowanym
– oznacza to zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych polskich przepisach, zwanych dalej „przepisami regulacyjnymi”.
W przypadku zawodu „inżynier spawalnik” w żadnych
odrębnych polskich przepisach regulacyjnych (przepisach
prawnych) nie ma określonych wymagań kwalifikacyjnych
i warunków dotyczących czynności zawodowych, których
wykonywanie jest uzależnione od ich spełnienia. Tym samym zawód „inżyniera spawalnik” nie może być i nie jest
przedmiotem uznania kwalifikacji na zasadach określonych
w wymienionej dyrektywie 2005/36/WE (wymienionej ustawie). Oznacza to – co zauważa Raport – m.in. nieuznawanie
dyplomów/kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez polskich inżynierów spawalników w polskich uczelniach.
Przedstawiona konkluzja jest uproszczona i nie wyczerpuje problemu, ale może być przedmiotem dalszego zainteresowania, biorąc pod uwagę szczególnie postanowienia
art. 31 ust.1 i 2 wymienionej ustawy i zastrzeżenia zgłoszone
przez właściwe organy administracji rządowej dotyczące zawodów, których wykonywanie ma na celu zapewnienie właściwego świadczenia usług związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, a takim w myśl wystąpień SIMP
i PTS oraz ich uzasadnień kierowanych do ministra właściwego do spraw budownictwa, mógłby być zawód inżyniera
spawalnika. Na pewno będzie nim na przykład zawód toromistrza.
www.praca.gov.pl/index.php; zakładka Klasyfikacja zawodów
i www.praca.gov.pl/index.php?page=klasyfikacja_zawodow.
10
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Podsumowanie
Przedstawiony na łamach PS Raport na temat ,,Stanu
i perspektyw rozwoju spawalnictwa w Polsce”, w wielu
miejscach nie broni się swymi wnioskami.
Braki metodologiczne opisu stanów omawianych problemów, braki analizy ich otoczenia prawnego, zarówno krajowego jak i europejskiego, niedostrzeganie innych aspektów jak m.in. dotyczących przekształceń własnościowych
w polskiej gospodarce (np. tego że BESTER-Bielawa od
lipca 2008 r. stanowi w 100% własności Lincoln ElectricPoland), OZAS-Opole, to dziś 100% ESAB-Polska i innych
jak Huta Baildon – czy ktoś jeszcze pamięta producenta
blisko 100% polskich elektrod otulonych?), to nie jedyne
mankamenty dokumentu.
Raport zapomina, że nowoczesne społeczeństwo
w coraz większym stopniu uzależnione jest od infrastruktury technologicznej. Jej rozwój i utrzymanie wymaga najwyższej jakości kadr inżynierskich. Na 1000 mieszkańców
mamy tylko 11,1 absolwentów kierunków przyrodniczych
i technicznych w porównaniu do 12,9 średnio w Unii Europejskiej, która i tak narzeka na brak inżynierów. Tylko
w 2007 r. w Polsce na studia politechniczne zgłosiło się o
6% kandydatów mniej.

Innym niebezpieczeństwem dla środowiska polskich
spawalników są te, wynikające z planów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Barbara Kudrycka – minister nauki i szkolnictwa wyższego stwierdziła, że najbliższy
rok akademicki 2008/2009 będzie okresem pilotażowym
dla programu kierunków zamawianych [...]. Zamówiliśmy
ekspertyzę, która pozwoli wskazać kierunki zamawiane
w kolejnych latach i na tej podstawie być może poszerzymy
ofertę w programie na kolejną edycję.
W kierunkach wytypowanych w roku akademickim
na 2008/2009 są m.in. specjalności związane z energooszczędnymi technologiami w budownictwie (kierunki budownictwo, inżynieria środowiska i energetyka), technologii informacyjnych (m.in. kierunki mechanika i budowa
maszyn oraz automatyka i robotyka). Wymienione specjalności i kierunki odpowiadają tym określonym w cytowanym
rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia [...] – nie ma wśród nich
kierunku spawalnictwo.

Załącznik

(Źródło: http://www.wnp.pl/foto/7950.html)

(Źródło: http://www.wnp.pl/foto/7793.html)
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Wanda Zeman

Stan i prognozy w zakresie badań naukowych
w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych
i technologii spawania na świecie
Status and forecasts with regard to scientific
research in the field of structural materials
and welding technology worldwide
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono strukturę produkowanych
materiałów konstrukcyjnych oraz, w oparciu o analizę literatury (w tym w szczególności publikacje DVS), główne
kierunki badań w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych
i technologii spawania wykorzystywanych do ich przetwarzania na konstrukcje i wyroby spawane.

The structure of manufactured structural materials and,
basing on the literature analysis (including DVS publications in particular), major directions of the research in the
field of structural materials and welding technologies used
for processing them into welded constructions and products were presented in the article.

Wstęp
Postęp w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych stanowi
główne wyzwanie dla spawalnictwa. Za rozwojem tych materiałów, ich własności metalurgicznych i użytkowych musi postępować rozwój technologii spawania, z uwzględnieniem metalurgii złącza spawanego, korzystnej struktury krystalicznej
w strefach wpływu ciepła, rodzaju i własności materiałów dodatkowych do spawania, urządzeń spawalniczych, systemów
sterowania i kontroli jakości złączy oraz konstrukcji spawanych.
Wielkość i struktura produkowanych materiałów konstrukcyjnych ma bezpośredni wpływ na skalę i rodzaj stosowanych technologii spawania. Ma również wpływ na kierunki
badań związanych z rozwojem i opracowywaniem nowych
technologii i metod spawania, a dostosowanych do łączenia
zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych. Dlatego też
warto prześledzić, zarówno stan obecny, jak i zmiany zachodzące w tej dziedzinie.

nym materiałom do których zalicza się m.in. nowoczesne
materiały stalowe, multimateriały, materiały kompozytowe
i ceramiczne. Nanometale lub tzw. szkła metaliczne to stosunkowo nowe pojęcia, których obecność w badaniach i literaturze pojawia się coraz częściej.
Stal i aluminium oraz tworzywa sztuczne to podstawowe
materiały przetwarzane na konstrukcje i wyroby spawane za
pomocą technik spawalniczych. W strukturze światowej produkcji wymienionych materiałów dominującą pozycję stanowi
stal, jednak jej udział, na przestrzeni ostatnich 26. lat, uległ
dość istotnym zmianom. W 1970 r. stal stanowiła niemal 94%
produkowanych materiałów konstrukcyjnych, a w roku 2006
udział ten wyniósł 82%. Głównym powodem tych zmian jest
wzrastająca rola tworzyw sztucznych oraz aluminium. Udział
tych materiałów, w latach 1970–2006, zwiększył się z 4,3%
do 15,3% w przypadku tworzyw sztucznych i z 2 do 2,7%
w przypadku aluminium.

Wielkość i struktura produkcji
materiałów konstrukcyjnych
przetwarzanych za pomocą
technik spawalniczych
Materiały konstrukcyjne przetwarzane za pomocą technik
spawalniczych to: stal, aluminium, miedź, cynk, nikiel, magnez, tytan i ich stopy oraz tworzywa sztuczne. W ostatnich
latach coraz więcej uwagi poświęca się tzw. zaawansowaMgr Wanda Zeman – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

Rys. 1. Struktura produkcji podstawowych materiałów konstrukcyjnych na świecie (według masy) [1]
Fig. 1. Production structure of basic structural materials manufactured worldwide (by their mass) [1]
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Pomimo rozwoju konkurencyjnych materiałów rola stali,
jako materiału konstrukcyjnego, w najbliższym okresie, nie
wydaje się być zagrożona. Oprócz oczywistych zalet stali
wpływ na to mają badania mające na celu opracowywanie
coraz to nowszych gatunków stali o doskonalszych walorach
użytkowych. Natomiast wzrastająca rola tworzyw sztucznych
oraz aluminium i jego stopów, istniejące trendy w zakresie
kierunków rozwoju materiałów stalowych, są ważnym sygnałem dla spawalnictwa, zarówno z punktu widzenia prowadzonych badań naukowych, jak również rozwoju rynku materiałów i urządzeń spawalniczych.

Rys. 2. Porównanie światowej produkcji podstawowych materiałów
konstrukcyjnych w 2006 r. według masy i wartości [2]
Fig. 2. Comparison of world production of basic structural materials
in 2006 by their mass and value [2]

Tablica I. Światowa produkcja podstawowych materiałów
konstrukcyjnych w latach 1970–2006 [2]
Table I. World production of basic structural materials in the
years of 1970–2006 [2]
Nazwa materiału
Stal
Aluminium
Magnez
Tworzywa sztuczne
Razem

Wielkość produkcji,
mln ton
1970
595
13
0,24
27
635,24

2006
1240
40,8
0,73
230
1511,53

Wzrost
2006/1970
2,1
3,1
3,0
8,5
2,4

Z porównania bezwzględnych wielkości produkcji materiałów konstrukcyjnych wynika, że na przestrzeni ostatniego
ćwierćwiecza produkcja stali wzrosła 2-krotnie, aluminium
i magnezu 3-krotnie, natomiast tworzyw sztucznych ponad
8-krotnie.
Jeśli porównamy wielkość udziału tworzyw sztucznych
w produkcji podstawowych materiałów konstrukcyjnych według masy i wartości to okazuje się, że rola tworzyw sztucznych mierzona wartością produkcji (w porównaniu do masy)
wzrosła do ponad 25%, natomiast stali spadła do 65% (rys. 2).
W strukturze światowej produkcji metali kolorowych
w 2004 r. główną pozycję zajmowało aluminium (50,7%), następnie miedź (28,6%), cynk (17,6%), nikiel (2,2%), magnez
(0,7%) i tytan (0,2%).

Rys. 3. Struktura światowej produkcji metali kolorowych w 2004 r. [2]
Fig. 3. Structure of world production of non-ferrous metals in 2004 [2]
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Badania w dziedzinie materiałów
konstrukcyjnych z punktu
widzenia możliwości ich łączenia
Obecnie na świecie występuje ponad 25 000 gatunków
stali w 51 grupach. Stal jest najstarszym i najdokładniej przebadanym materiałem konstrukcyjnym. Może właśnie dlatego,
w strukturze badań materiałów z punktu widzenia możliwości
ich łączenia, to nie stali, a aluminium i jego stopom (zwłaszcza tym trudno spawalnym) poświęconych jest najwięcej,
bo ok. 39% prac badawczych. Kolejne miejsce zajmują tzw.
multimateriały – 17%, magnez i jego stopy – 8%, tworzywa
sztuczne – 6%, ceramika 5%.

Rys. 4. Obszary badań z punktu widzenia materiałów [2]
Fig. 4. Fields of the research from materials point of view [2]

Zaawansowane materiały stalowe
Główne kierunki rozwoju stalowych materiałów konstrukcyjnych to zwiększenie wytrzymałości, odporności na
korozję i ścieranie przez zmianę składu chemicznego, obróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Prowadzone są badania
mające na celu uzyskanie struktur superdrobnoziarnistych
oraz struktur nanokrystalicznych. Struktury te pozwalają na
osiąganie w stalach bardzo wysokich wytrzymałości, bez konieczności stosowania zwiększonych ilości drogich pierwiastków stopowych. Wytrzymałość na rozciąganie dla badanych
nanokrystalicznych stali wyniosła 4 GPa w 20oC i 1,8 GPa
w temperaturze 750o. Jest to lepszy wynik, niż wytrzymałość
konwencjonalnych stali w temperaturze pokojowej. Zjawisko
nadplastyczności można zaobserwować podczas rozciagania nanokompozytów stalowych otrzymanych w wyniku krystalizacji szkieł metalicznych (materiał wyjściowy do produkcji nanokrystalicznej stali) [4, 5].
Przedmiotem zainteresowania ośrodków badawczych
są stale i stopy żelaza o strukturze amorficznej. Materiały
amorficzne charakteryzują się właściwościami nieosiągalnymi dla konwencjonalnych struktur polikrystalicznych lub
mikro- i nanokrystalicznych. Główną ich cechą jest bardzo
wysoka wytrzymałość i odporność na kruche pękanie oraz

wysoka wytrzymałość zmęczeniowa [5]. W ostatnich dwu
latach badano możliwość przemysłowego zastosowania stopów z pamięcią kształtu (shape memory alloys) m.in. typu:
Ni-Ti, Fe-Mn-Si, Cu-Al-Ag [6]. Prowadzone są również badania stali z dodatkiem pierwiastków lekkich, „o obniżonej
gęstości” z przeznaczeniem dla przemysłu samochodowego,
gdzie stosunek wytrzymałości stali do masy konstrukcji (karoserii) jest szczególnie istotny. Wiele projektów badawczych
poświęconych jest nowoczesnym stalom stosowanym na
rurociągi przesyłowe i elementy krytyczne w elektrowniach.
Istotny kierunek badań to stale z pokryciami ochronnymi, które
ograniczają lub eliminują problemy związane z korozją. Natomiast w przypadku ich spawania powstają problemy związane
z degradacją pokryć, z którym to problemem spawalnictwo
radzi sobie przez badania mające na celu dobór technologii
i optymalizację parametrów. Zarówno na świecie, jak i w Polsce rośnie rola stali nierdzewnych, w tym dwu- i trójfazowych,
co wymaga kolejnych badań w dziedzinie spawania.

Aluminium i jego stopy
Aluminium uznawane jest za materiał przyszłości. Czyste
aluminium ma unikalne i bardzo ważne właściwości, np. odporność na korozję i wysoką przewodność elektryczną. Jednak czyste aluminium ze względu na niską wytrzymałość nie
jest najlepszym materiałem na konstrukcje spawane. Dlatego
też ostatnie badania idą w kierunku dodawania małej ilości
składników stopowych, które zasadniczo zmieniają fizyczne
i mechaniczne własności aluminium. Wiele nowych stopów
aluminium osiąga wytrzymałość dobrej jakości stali węglowej, przy 1/3 masie. Bez odpowiednich metod łączenia, stopy
te nie mogą być wykorzystywane, jako materiał konstrukcyjny. Dlatego też, jak wynika z rysunku 1, w strukturze badań
materiałów, aluminium zajmuje główną pozycję tj. 39%.
Przewiduje się, że konstrukcje pojazdów samochodowych
mogą być zaprojektowane tak, aby absorbować taką samą
ilość energii jak stal, ale przy 55% ciężarze. Prognozy określone przez eksperta zatrudnionego w japońskiej firmie Kobe
Steel wskazują jak wielki wpływ na ograniczenie zużycia paliwa oraz emisję CO2 może mieć wykorzystanie do produkcji samochodów aluminium i jego stopów. Przewiduje się, że
w 2025 r. oszczędności w zużyciu paliwa wyniosą ok. 4,41
mln ton, a redukcja emisji CO2 osiągnie 6,20 mln ton [7].

Multimateriały
Dążenie do obniżania masy konstrukcji, przy zachowaniu, a nawet podwyższaniu ich własności użytkowych spowodowało zainteresowanie wykorzystaniem najlepszych
własności różnego typu materiałów w jednym elemencie.
Przykładem są tzw. tailored blanks, czyli gotowe półfabrykaty
wytwarzane z różnych stali, o różnych grubościach i własnościach. Komponenty te optymalizują wykorzystanie własności
łączonych materiałów z punktu widzenia, wytrzymałości, lokalnych naprężeń oraz kosztów. Z kolei łączenie materiałów
różnoimiennych, jak aluminium plus miedź ma na celu obniżkę kosztów produkcji w wyniku zastąpienia drogich elementów miedzianych tańszymi aluminiowymi.

Tworzywa sztuczne
Jednym z substytutów stali są tworzywa sztuczne. Stanowią one jedną z najszybciej rozwijających się grup materiałów konstrukcyjnych. Za pomocą technologii spawania

przetwarzane są tzw. tworzywa termoplastyczne. Główne
zastosowanie tych tworzyw to różnego typu instalacje w zakładach przemysłowych, rury przesyłowe wykorzystywane w
budownictwie, rolnictwie, gospodarce komunalnej itp. Rozwój
tworzyw sztucznych i ich właściwości oraz wzrost wymagań
w zakresie wytrzymałości i jakości złączy stały się przyczyną
postępu w dziedzinie technologii łączenia. Do łączenia tworzyw termoplastycznych, oprócz konwencjonalnych metod
spawania i zgrzewania zaczyna się stosować takie nowoczesne metody, jak spawanie wiązką laserową, zgrzewanie
ultradźwiękowe, wibracyjne, mikrofalowe [6]. Metody te pozwalają na redukcję kosztów wytwarzania oraz dają większe
możliwości w zakresie doboru materiałów na projektowane
połączenia konstrukcyjne.

Prognozy w zakresie działalności
badawczej w dziedzinie
materiałów konstrukcyjnych
Jak wynika z rysunku 5 dalszy rozwój stali, metali lekkich
oraz materiałów różnoimiennych uznany został za najważniejszy kierunek przyszłych badań. W dziedzinie stali badania
skoncentrowane będą głównie na możliwościach zwiększania
ich własności wytrzymałościowych oraz odporności na wysoką temperaturę. W dziedzinie metali lekkich główna uwaga
poświęcona będzie stopom aluminium oraz stopom magnezu.
Złącza z materiałów różnoimiennych to kolejne zagadnienie
badawcze uznane za ważne w przyszłych badaniach.

Rys. 5. Przyszła działalność badawcza w dziedzinie materiałów [8]
Fig. 5. Future research activity in the field of materials [8]

Badania w dziedzinie nowych materiałów konstrukcyjnych
są ważnym sygnałem dla spawalnictwa. Wyznaczają bowiem
obszar i kierunek przyszłych badań w zakresie technologii ich
łączenia.

Badania w dziedzinie
technologii spawania na świecie
Głównym wyzwaniem i celem współczesnego spawalnictwa jest eliminacja opinii, że złącza spawane są najsłabszym punktem konstrukcji. Aby tego dokonać problematyka
spawalności zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych
opierać się musi na wszechstronnych i dogłębnych badaniach. Badania mające na celu opracowanie nowych metod,
lepszych technik pomiarowych oraz zintegrowanie spawania
Przegląd spawalnictwa 10/2008
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z innymi procesami wytwarzania, to warunki wzrostu niezawodności i efektywności kosztowej procesów spawania.
Istotną rolę we wzroście jakości i niezawodności połączeń
spawanych będzie odgrywała automatyzacja i robotyzacja
procesów spawania [9].
Strategiczne cele wyznaczone dla spawalnictwa przez
American Welding Society do 2020 r. obejmują [10].
– obniżkę kosztów spawania o ok. 30%,
– wzrost zastosowania technologii spawania o 25%,
– rozwój technologii spawania adekwatny do rozwoju materiałów,
– jakość na poziomie 6 sigma,
– wzrost wiedzy i kwalifikacji osób zatrudnionych w spawalnictwie na każdym poziomie procesu wytwarzania,
– obniżkę zużycia energii o ok. 50%.
Te cele wpływają na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystujących technologie spawania oraz na konkurencyjność technologii spawania w porównaniu do innych
metod łączenia. W tym zakresie koszty odgrywają zasadniczą rolę, dlatego też ich obniżka znajduje się na pierwszym
miejscu. Przewiduje się również, że technologia spawania,
nie tylko pozostanie podstawową metodą łączenia materiałów konstrukcyjnych, ale nastąpi rozszerzenie zakresu
jej zastosowania o 25%. Aby to mogło nastąpić, konieczne
jest dostosowanie technologii spawania do postępującego
rozwoju materiałów konstrukcyjnych oraz systematyczny
wzrost poziomu wiedzy personelu spawalniczego. Konsekwencją takiego podejścia będzie wzrost jakości produkcji
i oszczędność energii o ok. 50%. Wszystkie te cele, w wysoko uprzemysłowionych krajach, znajdują odzwierciedlenie
w prowadzonych badaniach naukowych.
W dziedzinie technologii spawalniczych, w strukturze
badań, dominującą rolę pełnią procesy spawania łukowego
tj. 38%, kolejne miejsce zajmują: spawanie laserowe – 20%,
do niedawna jeszcze mało stosowany w przemyśle proces,
zgrzewanie oporowe – 14%, spawanie hybrydowe (w którym
spawanie laserowe jest głównym elementem) – 11%, spawanie elektronowe – 8% oraz inne procesy – 9% (rys. 6).
Szczególny nacisk położony będzie na rozwój wysokowydajnych metod spawania, takich, jak np. spawanie
dwułukowe w osłonie gazu aktywnego, spawanie łukiem
krytym wieloma drutami, spawanie łukiem krytym cienkimi
drutami, metoda TIME itp. Większość z wysokowydajnych
metod, z uwagi na wysokie parametry prądowe i szybkość
spawania wymaga automatyzacji lub robotyzacji procesu
spawania. Wysoki udział zautomatyzowanych i zrobotyzowanych prac spawalniczych świadczy o wysokim poziomie
spawalnictwa [11].
Postęp w technologiach spawania będzie się dokonywał
poprzez kontrolowanie ilości energii wprowadzanej do złącza

Rys. 6. Struktura badań z punktu widzenia technologii spawania [8]
Fig. 6. Structure of the research from welding technology point
of view [8]
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spawanego. Umożliwi to postępująca elektronizacja i komputeryzacja urządzeń i procesów. Problematyka kontroli energii
wprowadzanej do złącza jest szczególnie istotna w technologiach łączenia nowoczesnych stali niestopowych i wysokostopowych, elementów bimetalicznych oraz metali z niemetalami. Monitorowanie, rejestracja i optymalizacja parametrów
spawania to kierunek rozwoju urządzeń spawalniczych i warunek postępu w technologiach spawania [12]. Dalsze badania
w dziedzinie spawania łukowego, lutospawania, lutowania,
spawania laserowego, spawania hybrydowego oraz klejenia
uznano za bardzo ważne w celu rozwoju tych procesów.
W zakresie spawania łukowego szczególną rolę będą odgrywać procesy niskoenergetyczne, a w zakresie zgrzewania,
zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny, czyli tzw. FSW. Obecnie prowadzone są badania nad nowymi
wariantami zgrzewania metodą FSW (rys. 7). Według prognoz opracowanych przez zespół ekspertów z jednostek naukowych i przemysłu w Niemczech, 28% przyszłych badań
poświęcone będzie procesom i technologiom spawalniczym.
W ramach spawania łukowego rozwijane będą m.in. takie niskoenergetyczne procesy, jak CMT (Cold metal Transfer), STT
(Surface Tension Transfer, Cold Arc, SCW (Synergic Cold Wire).
Za rozwojem nowych materiałów muszą iść badania związane
z metalurgią procesów spawania oraz materiałami dodatkowymi do spawania (druty, topniki, gazy). Według prognoz 27%
badań związane będzie właśnie z tymi zagadnieniami.
Kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniom dla spawalnictwa, czyli jakości, poświęcone będzie 22% badań. Wśród
strategicznych celów wyznaczonych dla spawalnictwa przez
American Welding Society wymienia się m.in. wzrost jakości
z podkreśleniem, że możliwość wyboru i modelowania procesu, rozwój technologii oraz badań nieniszczących zapewni
uzyskanie złącza spawanego czy też konstrukcji spawanej
o jakości na poziomie 6σ (sześć sigma). Znaczy to, że prawdopodobieństwo uzyskania założonych, czy wręcz idealnych
własności złącza spawanego wyniesie 99,73%, czyli ilość
braków będzie dążyć do zera.
Prawdopodobieństwo uzyskania jakości na poziomie 6σ
(+
- 3σ) związane jest ściśle z możliwością pomiaru, sterowania, monitorowania i optymalizowania parametrów spawania.
Możliwości takie, w coraz większym stopniu, stwarzają nowoczesne technologie i urządzenia do spawania. Redukcja
strat osiągana jest przez redukcję zmienności parametrów
procesu spawania, czyli dopuszczalnej różnicy pomiędzy
górną a dolną wartością parametrów istotnych dla jakości
spoiny [13].

Rys. 7. Ważność badań z punktu widzenia rozwoju technologii [8]
Fig. 7. Significance of the research from technology development
point of view [8]

Rys. 8. Główne zagadnienia dot. przyszłych badań w dziedzinie
spawalnictwa [3]
Fig. 8. Key problems relating to future research in the field of welding [3]

Wzrostowi jakości w spawalnictwie sprzyja rozwój metod
i technik pomiarów w badaniach nieniszczących. Konstruowane są urządzenia i systemy umożliwiające nie tylko wykrywanie coraz to mniejszych niezgodności spawalniczych,
ale również określanie ich położenia, rozmiarów, orientacji
i charakteru.
Z powodów ekonomicznych wzrastać będzie rola symulacji procesów i własności połączeń spawanych, którym poświęcone będzie 7% przyszłych badań. Symulacja pozwoli
bowiem na wirtualne testy i optymalizację procesów łączenia
przed podjęciem produkcji, zwiększając jakość i niezawodność konstrukcji i obniżając lub eliminując tym samym koszty
braków i napraw.
Pomimo wielu badań i wysiłków organizacyjnych technologie spawania są nadal zagrożeniem dla zdrowia i życia
spawaczy oraz operatorów urządzeń spawalniczych. Dlatego też zagadnieniom bezpieczeństwa i zdrowia w procesach
spawania poświęcone będzie 3% prowadzonych badań.
Szczegółowy zakres tematyki badawczej w dziedzinie ochrony zdrowia przedstawiono na rysunku 9.
Innym zagadnieniom poświęcone będzie ok. 13% badań.
Wśród tych badań ważną rolę pełnić będą m.in. problemy
związane z projektowaniem konstrukcji i złączy spawanych.
Jak wynika z prowadzonych badań 75% kosztów konstrukcji spawanych generowanych jest na etapie projektowania.
A zatem wszelkie działania mające na celu pomoc na tym
etapie produkcji są niezwykle ważne, zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i bezpieczeństwa konstrukcji. Zagadnienia związane z obróbką cieplną złączy i konstrukcji spawanych, stabilizacją wymiarową, organizacją procesu spawania
itp. to przykłady tematów, którym poświęcone będą również
przyszłe badania.

Rys. 9 Badania w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
w procesach spawalniczych [3]
Fig. 9 Research in the field of health and safety protection in welding
processes [3]

Rys. 10. Trendy w zakresie tematyki raportów technicznych dotyczących zaawansowanych materiałów, publikowanych na spotkaniach
Japan Welding Society [6]
Fig. 10. Trends with regard to the subject matter of technical reports
concerning advanced materials published in Japan Welding Society
meetings [6]

Ciekawy obraz badań w dziedzinie zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i technologii ich łączenia przedstawiono w artykule opracowanym przez autorów japońskich [6].
W oparciu o analizę raportów technicznych prezentowanych
na spotkaniach Japońskiego Stowarzyszenia Spawalniczego w latach 2003–2006 stwierdzono, że wzrasta ilość badań
w zakresie szkieł metalicznych (materiał wyjściowy do produkcji nanokrystalicznych stali) i materiałów amorficznych
oraz tworzyw sztucznych. Zaznacza się natomiast spadkowy
trend w zakresie łączenia materiałów ceramicznych i związków międzymetalicznych (w 2006 r. nie prezentowano żadnych raportów w tej kategorii). Podkreśla się równocześnie,
że przedstawione na rysunkach 10, 11 trendy mogą nie być
reprezentatywne, ze względu na małą ilość analizowanych
raportów. Materiały te dają jednak obraz nowego kierunku
w badaniach dotyczących zaawansowanych materiałów
i metod ich łączenia.
Ustalony, w oparciu o prezentowane raporty trend wskazuje także na spadek w zastosowaniu lutowania twardego
i zgrzewania dyfuzyjnego. Natomiast badania w zakresie
szkieł metalicznych i materiałów amorficznych mają tendencję wzrastającą. Oparte na Zr i Ni, szkła metaliczne, które
uzyskują strukturę amorficzną w wyniku względnie wolnego
cyklu chłodzenia, są łączone m.in. za pomocą spawania laserowego, zgrzewania elektromagnetycznego i oporowego
(ohmic heating). Prowadzone są również badania w zakresie
łączenia szkła i metalu lub Si przy zastosowaniu zgrzewania
anodowego (anodic bonding), materiałów kompozytowych na
bazie Al przy zastosowaniu zgrzewania FSW oraz łączenie
grafitu i diamentu przy zastosowaniu lutowania miękkiego.
Z przeglądu ważniejszych referatów naukowych publikowanych, zarówno w Japonii, jak i zagranicą podczas ostatnich
dwu lat wynika, że pod względem możliwości przemysłowego
zastosowania badane były m.in. tzw. stopy z pamięcią kształtu oraz związki międzymetaliczne. Do spawania stopów NiTi
z pamięcią kształtu zastosowano m.in. spawanie laserowe
i lutowanie twarde, a do spawania stopów z pamięcią kształtu
typu Fe-Mn-Si wykorzystano spawanie laserowe, elektronowe oraz TIG. Podkreśla się, że wraz z rozwojem zaawansowanych materiałów wzrasta ilość raportów badawczych
dotyczących spawania tzw. masywnych szkieł metalicznych.
Spawanie metodą TIG oraz impulsowe spawanie laserem
YAG zastosowano np. do spawania masywnych szkieł CuNiZrTi. Oprócz technologii laserowych próby spawania szkieł
metalicznych prowadzone były również przy zastosowaniu
zgrzewania w stanie stałym metodą FSW, oraz przy wykoPrzegląd spawalnictwa 10/2008
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materiałów i zastosowań. Fizyczny model spawania, oparty
na doświadczeniach i szerokich badaniach naukowych będzie uwzględniał pełny cykl życia produktu. Model nie będzie
celem sam w sobie, wiedza w nim zawarta będzie mogła być
wykorzystywana w miarę zaistniałych potrzeb [15].

Podsumowanie

Rys. 11. Trendy w zakresie tematyki raportów technicznych dotyczących łączenia zaawansowanych materiałów, publikowanych
na spotkaniach Japan Welding Society [6]
Fig. 11. Trends with regard to the subject matter of technical
reports concerning the connecting of advanced materials, published
in Japan Welding Society meetings [6]

rzystaniu zgrzewania oporowego (szkła metaliczne ze stalą
nierdzewną) [6]. Znamienne stwierdzenie dotyczące zmian,
jakie powinny się dokonywać w technologii spawania m.in.
w wyniku prowadzonych badań, zawarte jest w opracowaniu
dotyczącym tzw. Mapy Drogowej dla kanadyjskiego przemysłu spawalniczego. Otóż w 2020 r. „spawalnictwo powinno się przekształcić z procesu opartego na doświadczeniu
w proces oparty na fizyce (physical-based)”. Polegać to będzie m.in. na inżynierskich i numerycznych analizach, skomputeryzowanej produkcji. Kluczową rolę pełnić będą technologie informacyjne. Oparte na wszechstronnej wiedzy modele
będą zawierały dane dotyczące własności spoin, procesów,

Wnioski
1. Stal, pomimo spadku udziału w strukturze materiałów konstrukcyjnych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza
z 93,7% do 82%, pozostaje i pozostanie w najbliższej przyszłości podstawowym materiałem konstrukcyjnym. Główny
kierunek badań dotyczyć będzie stali o bardzo wysokiej
i wysokiej wytrzymałości oraz stali odpornych na wysoką
temperaturę.
2. Za bardzo ważne uznaje się badania w dziedzinie
metali lekkich, czyli aluminium i magnezu. Aluminium i jego
stopy traktowane są jako materiał przyszłości. Z uwagi na
skalę zastosowania oraz problemy ze spawalnością nowych stopów aluminium i magnezu jest to poważne wyzwanie dla spawalników. Odzwierciedleniem wagi problemu jest najwyższy 39% udział w strukturze badań, prac
badawczych poświęconych aluminium. Prace dotyczące
magnezu stanowią 8% ogólnych badań.
3. Multimateriały i ich spawalność to po stali i metalach
lekkich trzeci najważniejszy kierunek przyszłych badań.
4. Badania w zakresie materiałów ceramicznych i kompozytowych mają swoje miejsce w strukturze badań, aczkolwiek skala tych badań ulega wahaniom.
5. Trudno obecnie powiedzieć, czy i w jak dalekiej przyszłości nanometale będą pełnić istotną rolę jako materiał
konstrukcyjny. To co wydaje się pewne obecnie, to celowość prowadzenia badań w tej dziedzinie, głównie z uwagi
na możliwości, jakie stwarzają technologie nano w zakresie modyfikacji właściwości metali.
6. Tworzywa sztuczne wysunęły się na drugi, po stali
materiał konstrukcyjny. Dla spawalnictwa jest to o tyle waż-
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W artykule starano się przedstawić główne kierunki badań w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych oraz technologii spawania wykorzystywanych do przetwarzania tych
materiałów na konstrukcje i wyroby spawane. Świadomość
niezwykle szerokiej tematyki związanej z badaniami materiałów konstrukcyjnych i technologii ich spawania wymaga
podkreślenia, że zawarte w artykule informacje zebrane,
w oparciu o analizę literatury (w szczególności kompleksowo opracowane materiały DVS), stanowią jedynie namiastkę
problematyki związanej z badaniami na pograniczu materiały
konstrukcyjne – technologie ich łączenia.
Przeprowadzona analiza literatury pozwala na stwierdzenie, że główne kierunki badań nie różnią się w istotny sposób
pomiędzy poszczególnymi krajami. Z rangi opracowań dotyczących badań i przyszłości rozwoju spawalnictwa wynika, że
w przodujących w świecie krajach (USA, Kanada, Niemcy, Japonia) spawanie traktowane jest, jako technologia strategiczna.
Na podkreślenie zasługuje pojawienie się tematyki nanomateriałów w aspekcie łączenia za pomocą technik spawalniczych. Nanometale traktowane do niedawna, bardziej jako
fantazja, obecnie jeszcze w skali laboratoryjnej, ale jednak,
są analizowane z punktu widzenia możliwości ich praktycznego zastosowania. Nasuwa się uwaga, że postęp w nauce
dokonuje się szybciej niż się tego spodziewamy.

ne, że w przeciwieństwie do lat 1980., gdzie zastosowanie technik spawalniczych w łączeniu tworzyw sztucznych
ograniczało się głównie do zgrzewania i spawania ekstruzyjnego, obecnie udoskonala się właściwości tworzyw
sztucznych pod kątem możliwości ich łączenia, przy wykorzystaniu technik spawalniczych. Możliwości łączenia tworzyw sztucznych przy zastosowaniu takich nowoczesnych
metod, jak np.: spawanie laserowe, zgrzewanie ultradźwiękowe, wibracyjne, mikrofalowe to nowe obszary badań dla
spawalnictwa.
7. Przyszłe badania w dziedzinie spawalnictwa będą
prowadzone w ścisłej korelacji z rozwojem materiałów
konstrukcyjnych. Szacuje się, że ok. 28% badań poświęconych będzie technologiom spawania tych materiałów,
a 27% materiałom dodatkowym do spawania.
8. W dziedzinie technologii spawania, za bardzo ważny
uznany został rozwój: spawania łukowego (w tym procesów niskoenergetycznych), lutospawania, spawania laserowego i hybrydowego, lutowania i klejenia. W zakresie
zgrzewania przewiduje się dalsze badania nad rozwojem
metody FSW oraz w dziedzinie zgrzewania dyfuzyjnego.
9. Wzrost jakości, to strategiczne zadanie dla spawalnictwa. Zagadnieniom badawczym mającym na celu postęp
w tym zakresie poświęconych będzie ponad 20% przyszłych
badań.
10. Z powodów ekonomicznych wzrastać będzie rola
symulacji procesów i własności połączeń spawanych oraz
wspomagania komputerowego projektowania i wytwarzania.
11. Zagadnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
podczas prac spawalniczych będą tematem ok. 3% badań.
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Analiza procesu spawania automatycznego
metodą TIG trzonków noży
Analysis of knife handle automatic welding
by means of TIG process

Streszczenie

Abstract

Przedmiotem opracowania jest Analiza złożonego procesu spawania automatycznego na specjalizowanym stanowisku opracowanym i wykonanym na potrzeby tego
procesu. Automatyzacja procesów wytwarzania w obecnej dobie jest częstym remedium na trudności w sferze
wytwarzania. Często decyzje o automatyzacji procesów
wynikają z potrzeby zwiększenia wydajności, poprawy jakości lub niemożliwości realizacji procesu w inny sposób.
Wprowadzanie automatyzacji pochłania w początkowym
okresie znaczne koszty, jednak w rezultacie uzyskuje się
dużą efektywność.

Presentation of a complex automatic welding process
at the specialised test station developed and executed to
meet the needs of the process is the subject of the study.
The automation of manufacturing processes is a frequent remedy to the difficulties in the area of production
today. The decisions on automation of the processes repeatedly result from the need to increase performance, to
improve quality, or to apply the process in a more viable
way. In its initial phase the implementation of automation
will absorb considerable costs although its result is a considerably higher efficiency.

Wstęp
Automatyzacja wytwarzania to złożony proces wymagający współdziałania układów mechanicznych, elektronicznych i
sterowania. Szczegółowe rozwiązania automatów wynikają ze
specyfiki elementów będących przedmiotem obróbki oraz wymagań stawianych wobec procesu wytwarzania. Przykładem
takiego urządzenia jest stanowisko do spawania automatycznego trzonków noży. Opracowane i wdrożone kilka lat temu
do produkcji u jednego z czołowych producentów sztućców
stanowi ciekawe rozwiązanie specjalistycznego automatu.

Manipulator
Manipulator zapewnia pozycjonowanie elementów spawanych oraz przemieszczanie względem stacjonarnego źródła ciepła (łuku spawalniczego) (rys. 2).

Budowa stanowiska
Zmechanizowane stanowisko do spawania metodą TIG
trzonków noży składa się z czterech zasadniczych zespołów:
manipulatora elementów spawanych 1, sterowania 2, zasilania
3, źródła prądu spawania wraz z uchwytem i butlą argonu 4.
Konstrukcja stanowiska zapewnia spawanie zmechanizowane trzonków noży obiadowych o długości do 130 mm (rys. 1).

Rys. 2. Manipulator elementów spawanych
Fig. 2. Manipulator of welded elements

Podstawę konstrukcji stanowi suport umieszczony przesuwnie na prowadnicy, jego przesunięcie realizowane jest
za pomocą śruby napędowej sprzężonej bezpośrednio z silnikiem. Suport zapewnia, oprócz ruchu przesuwnego po
prowadnicy również ruch obrotowy wrzeciona, na którym
mocowany jest uchwyt z elementami spawanymi. Wrzeciono zaopatrzone jest w elektromagnetyczne sprzęgło, które
blokuje jego ruch obrotowy wymuszając przesuw suportu lub
w stanie rozłączonym uruchamia obrót wrzeciona przy zatrzymanym suporcie. Na górnej płycie suportu umieszczony
jest wzornik odzwierciedlający kształt części wzdłużnej elementów spawanych (rys. 3).
Rys. 1. Widok stanowiska przygotowanego do pracy
Fig. 1. View of the test station ready for use
Dr inż Ryszard Krawczyk, dr inż. Jan Plewniak
– Politechnika Czestochowska.
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Rys. 3. Kształt wzornika
Fig. 3. Contour master shape

Z wzornikiem współpracuje palec wodzący umieszczony na wysięgniku, który zapewnia zamocowanemu na nim
uchwytowi odpowiednie położenie względem elementów spawanych. Na manipulatorze umieszczonych jest na stałe pięć
czujników indukcyjnych, które wraz z ustawnymi zderzakami
zapewniają przez współpracę z systemem sterownia synchronizację złożonego cyklu przesuwu spawania. Funkcje realizowane przez czujniki indukcyjne wyznaczają: procedurę rozpoczęcia i zakończenia procesu spawania z lewej strony stanowiska oraz procedurę rozpoczęcia i zakończenia procesu
spawania z prawej strony stanowiska. Ponadto wyznaczają
położenie środka obrotu, koniec obrotu z lewej i prawej strony,
a także początek i koniec drugiej fazy łuku trzonka.
Zespół sterowania zapewnia synchronizację poszczególnych faz procesu spawania wg zadanego cyklu.
Podstawę układu stanowi mikroprocesorowy sterownik
zaprogramowany na potrzeby realizowanego procesu. Sterownik zadaje odpowiednie parametry w synchronizacji z manipulatorem przez współpracę z czujnikami indukcyjnymi wyznaczającymi charakterystyczne punkty na konstrukcji elementu spawanego, oznaczające jednocześnie poszczególne
fazy procesu wg schematu (rys. 4). Na pulpicie sterownika
znajdują się następujące elementy regulacyjne, przełączające i kontrolne (rys. 5):

Rys. 4. Schemat wyznaczonych faz procesu spawania okładek noży
(II – punkty geometryczne wyznaczane przez czujniki indukcyjne,
I – punkty geometryczne wyznaczane przez nastawy potencjometrów regulacyjnych tp i tk
Fig. 4. Diagram of the designated phases of the knife cover welding process (II – geometrical points marked by induction sensors,
I – geometrical points marked by the settings of the regulating potentiometers tp i tk

Rys. 5. Pulpit sterownika z elementami regulacyjnymi, przełączającymi i kontrolnymi
Fig. 5. Control panel with the adjusting, switching-over and control
elements

1) regulacja korekcyjna (w zakresie ±25%) szybkości
w pierwszej fazie przesuwu wzdłużnego (V0),
2) regulacja korekcyjna (w zakresie ±25%) szybkości w
drugiej fazie przesuwu wzdłużnego (V1),
3) regulacja korekcyjna (w zakresie ±25%) szybkości przesuwu w pierwszej fazie obrotu (V2),
4) regulacja korekcyjna ( w zakresie ±25%) szybkości
przesuwu w drugiej fazie obrotu (V3),
5) regulacja korekcyjna ( w zakresie ±25%) szybkości
przesuwu w trzeciej fazie obrotu (V4),
6) regulacja korekcyjna (w zakresie ±25%) szybkości w
trzeciej fazie przesuwu wzdłużnego (V5),

7) regulacja czasu trwania pierwszej fazy przesuwu
wzdłużnego (tp),
8) regulacja czasu trwania trzeciej fazy przesuwu wzdłużnego (tk),
9) start procesu,
10) stop procesu,
11) przełącznik proces/symulacja,
12) przełącznik przesuwu suportu – lewo/prawo,
13) kontrolka stanu pracy i spoczynku,
14) kontrolka zasilania,
15) kontrolki przesuwu suportu w lewo i prawo.
Zespół zasilania zapewnia obsługę systemu sterowania,
napędu manipulatora oraz sprzęgła elektromagnetycznego.
Układ zawiera transformator zasilany napięciem 220 V 50 Hz
o mocy 400 VA. Napięcie wyjściowe z transformatora wynosi
24 V i jest przekazywane do układu sterowania.
Na obudowie zasilacza znajduje się włącznik główny oraz
bezpiecznik obwodu wtórnego transformatora.
Źródło prądu spawania wraz z uchwytem i butlą argonu umożliwia realizację procesu spawania metodą TIG
(spawania elektrodą nietopliwą wolframową WTh 2 w osłonie
gazu obojętnego – argon o czystości 99,995%). Jako źródło
prądu spawania zastosowano urządzenie FALTIG 200 DC
firmy OZAS. Urządzenie to współpracuje z uchwytem do prac
zmechanizowanych AUTWIG 200 firmy BINZEL.
Po właściwym usytuowaniu i podłączeniu do sieci możliwe jest przygotowanie urządzenia do pracy. W tym celu należy uruchomić źródło prądu, a następnie ustawić właściwie
parametry spawania na płycie czołowej.
Zalecane nastawy dla okładek o grubości 1 mm:
– natężenie prądu spawania 56÷62 A,
– czas narastania prądu 0,4 s,
– czas opadania prądu 1,0 s,
– czas wypływu gazu po zakończeniu spawania 8÷10 s.
Następnie należy załączyć zasilanie układu sterowania
oraz nastawić parametry sterowania manipulatora.
Zalecane nastawy dla grubości okładek 1 mm:
– prędkość V0 – „0” (46 cm/min),
– prędkość V1 – „0” (38 cm/min),
– prędkość V2 – „0” (36 cm/min),
– prędkość V3 – „0” (30 cm/min),
– prędkość V4 – „0” (47 cm/min),
– prędkość V5 – „0” (43 cm/min),
– prędkość V6 – „0” (52 cm/min),
– czas tp – „5” (8 s),
– czas tk – „4” (6,5 s).
Po ustawieniu parametrów i uruchomieniu instalacji gazowej należy umieścić elementy spawane w uchwycie mocującym.

Rys. 6. Uchwyt mocujący wraz
z zamontowanymi elementami
spawanymi
Fig. 6. Clamping handle with the
elements installed for welding
process

Przed zamontowaniem elementów trzonka należy zwolnić dociski przez obrót o kąt 90o pokręteł elementów dociskowych (rys. 6). Wprowadzając elementy spawane należy
je równo ułożyć na podporach ustalających, równocześnie
pozycjonując ich koniec względem zderzaka. Po tych ustawieniach należy je zablokować dociskami przez ich ponowny
obrót o kąt 90o.
Przegląd spawalnictwa 10/2008
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Po zakończeniu tych czynności oraz opuszczeniu osłony
chroniącej operatora przed porażeniem wzroku promieniowaniem łuku, urządzenie jest gotowe do realizacji procesu.
W celu rozpoczęcia realizacji procesu spawania należy wcisnąć przycisk start. Od tego momentu proces będzie przebiegał automatycznie wg zadanego cyklu, aż do jego zakończenia. Po zakończeniu spawania sterownik automatycznie
ustawi zmianę kierunku przesuwu przygotowując urządzenie
do realizacji następnego procesu. Warunkiem poprawnej
realizacji procesu technologicznego spawania okładek jest
właściwe ich przygotowanie zapewniające wzajemne przyleganie w płaszczyźnie złożenia oraz odpowiedni naddatek
pozostawiony po okrawaniu w zakresie od 0,2 do 0,4 mm
(rys. 7).

Rys. 7. Wielkości naddatków po okrawaniu
Fig. 7. Size of the allowances after trimming

Fazy procesu spawania automatycznego

ści w tej fazie można regulować przy pomocy potencjometru
V3. Zakończenie tej fazy procesu wyznacza również czujnik nr
5, co oznacza równocześnie przejście do kolejnej fazy łuku.
Druga faza spawania łuku 5 (o małym promieniu) realizowana jest ze zmniejszoną energią liniową w stosunku
do pierwszej fazy. Różnica ta wynika z nagrzania materiału
o ograniczonej pojemności cieplnej wcześniejszymi fazami
procesu spawania. Zmiana prędkości realizowana jest przez
odpowiednie ustawienie pozycji potencjometru V4. Zakończenie tej fazy procesu wyznacza czujnik indukcyjny nr 4,
co równocześnie oznacza przejście z ruchu obrotowego do
posuwistego.
Trzecia faza spawania wzdłużnego 6 odbywa się
z większą energią liniową niż w ostatniej fazie obrotu. Zmianę prędkości w tej fazie procesu realizuje się przy pomocy
tencjometru V5. Czas trwania tej fazy procesu wyznacza się
nastawą na potencjometrze tk, który równocześnie wyznacza
przejście z trzeciej do czwartej fazy spawania wzdłużnego.
Czwarta faza spawania wzdłużnego 7 odbywa się
z najmniejszą energią liniową. Zmianę prędkości w tej fazie
realizuje się przy każdorazowym załączeniu urządzenia poprzez ustawienie potencjometru V0 w odpowiedniej pozycji
i wciśnięciu przycisku STOP na ok. 5 sekund. Zakończenie tej
fazy procesu określa czujnik nr 1 lub 2 (zależnie od kierunku posuwu), co oznacza zatrzymanie urządzenia i wygaszenie łuku
z odpowiednią dynamiką opadania prądu spawania ok. 60 A/s.
Ilustrację opisanego całego cyklu spawania automatycznego
przedstawia wykres zmian prędkości spawania oraz zmian
energii liniowej łuku spawalniczego pokazany na rysunku 9.

Rys. 8. Fazy procesu
spawania automatycznego okładek noży
Fig. 8. Phases of the
automatic welding process of the knife covers

Pierwsza faza spawania wzdłużnego 1 rozpoczyna
właściwy proces technologiczny. Początek tej fazy to zainicjowanie łuku spawalniczego początkowo o małej mocy i narastającej do wartości docelowej nastawionej na źródle prądu. Zainicjowanie łuku powinno nastąpić przed materiałem
spawanym, a szybkość narastania prądu powinna wynosić
ok. 120 A/s. Reżim utrzymania właściwego narastania prądu,
a tym samym mocy łuku, ma bardzo duże znaczenie z uwagi
na wrażliwość na przepalenie naroża spawanego materiału.
W dalszej części tej fazy proces odbywa się ze stałą energią
liniową. Zmianę prędkości w tej fazie procesu realizuje się
przy pomocy potencjometru V0. Czas trwania tej fazy procesu wyznacza się nastawą na potencjometrze tp, który równocześnie wyznacza przejście z pierwszej fazy do drugiej fazy
spawania wzdłużnego.
Druga faza spawania wzdłużnego 2 rozpoczyna się po
zakończeniu pierwszej i jest realizowana z mniejszą prędkością niż faza pierwsza. Regulacja prędkości odbywa się przy
pomocy potencjometru V1.
Pierwsza faza spawania łuku 3 (o małym promieniu) realizowana jest ze zwiększoną energią liniową. Zmianę energii
liniowej wyznacza procesor sterownika obniżając szybkość
spawania przy tej samej energii łuku. Zmianę prędkości w zakresie korekcyjnym realizuje się przez odpowiednie ustawienie pozycji potencjometru V2. Zakończenie tej fazy procesu
wyznacza czujnik indukcyjny nr 5 sygnalizując jednocześnie
rozpoczęcie kolejnej fazy procesu.
Spawanie łuku o dużym promieniu 4 odbywa się z największą energią liniową wyznaczoną jak uprzednio zmianą
szybkości spawania przy stałej energii łuku. Zmianę prędko-
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Rys. 9. Wykresy zmian prędkości spawania oraz energii liniowej łuku
spawalniczego w procesie spawania automatycznego okładek noży
Fig. 9. Graphs of the changes of welding speed and welding arc linear energy during the automatic welding process of the knife covers

Podsumowanie
Prezentowane stanowisko do spawania automatycznego trzonków noży obiadowych zapewnia prawidłową realizację procesu spawania. Uzyskiwane
połączenia charakteryzują się regularnym, gładkim licem o minimalnym nadlewie oraz pełnym przetopem.
Stanowisko zapewnia wysoką powtarzalność procesu
produkcyjnego, a jednocześnie pozwala na uzyskiwanie wydajności od 120 do 150 szt. na godzinę. Ponadto umożliwia spawanie elementów o innych kształtach
przez możliwość łatwej zmiany programu spawania za
pomocą zastosowanych w systemie sterowania korektorów zmiany prędkości spawania będących podstawą
regulacji. Kilkuletnia, bezawaryjna praca stanowiska
potwierdziła słuszność przyjętego rozwiązania oraz
prawidłowe wykonawstwo i właściwy dobór urządzeń.

Michał Wińcza

Michał MMmmmkgjb

Analfabetyzm techniczny – problemy etyczne
			
(Część II)
Technical ignorance – ethical problems
			
(Part II)
Streszczenie

Abstract

W artykule podjęto próbę wyjaśnienia zależności występujących między burzliwym rozwojem technik wytwarzania (w tym spawanych) konstrukcji metalowych a występującymi ich awariami. Tylko nieliczne awarie i uszkodzenia powstają bez bezpośredniego udziału czynnika
ludzkiego w czasie przetwarzania materiału w gotowy wyrób. Podstawowe przyczyny awarii o różnym zakresie strat
– w tym również ludzkich – wynikają z niewłaściwej działalności człowieka w procesie projektowania i wytwarzania.
Ich powstawanie może wynikać z ignorancji technicznej,
zaniedbań czy nawet działalności mającej na celu ukrycie
wad występujących w wykonywanej konstrukcji. W każdej
z tych przyczyn odpowiedzialność spoczywa na ludziach,
którzy do ich wystąpienia doprowadzili i którzy ponoszą
za zaistniały stan odpowiedzialność karną, finansową, jak
i szeroko pojętą odpowiedzialność moralną.

An attempt to explain the dependence occurring between the rapid development of manufacturing techniques (including the welded ones) of metal constructions and
their failures was made in the article. Only few failures and
defects arise without direct involvement of human factor
during material processing into a finished product. The
primary causes of failures of various scope of losses – including also human ones – result from wrong activity of a
man during the process of designing and manufacturing.
Their occurrence can also result from technical ignorance,
negligence or even due to the activity aiming at hiding the
defects present in the construction being carried out. The
responsibility for each of these causes lies on the part of
the men who contributed to their occurrence and who take
criminal, financial responsibility as well as moral responsibility widely understood for the existing state.

Wstęp
Artykuł ten jest kontynuacją referatu p.t. „Analfabetyzm
techniczny – rzeczywistość, czy fikcja”, wygłoszonego na XIV
Naukowo-Technicznej Krajowej Konferencji Spawalniczej zorganizowanej w Międzyzdrojach w 2008 r. pod hasłem „Postęp,
innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania”.
Referat wzbudził zainteresowanie uczestników konferencji i jest – lub będzie – wydrukowany w kilku czasopismach
spawalniczych. Poruszana w nim tematyka dotyczyła tylko
wąskiego zakresu zagadnień związanych ze znajomością
– lub jej brakiem – uwarunkowań wpływających na przebieg
procesu technologicznego i wynik jakościowo-ekonomiczny
produkcji wyrobów.
Opracowanie to ma na celu uzupełnienie omawianych
w referacie zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania czynnika ludzkiego na jakość produkcji i zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji wytworzonej konstrukcji.

Prace przedprojektowe
Problemy wynikające z niewłaściwego podejścia do prac
przedprojektowych, rzadko są omawiane na łamach prasy
fachowej. Przygotowując odpowiedź na zapytanie ofertowe,
decydenci powinni przeprowadzić szczegółową analizę możliwości (i trudności) wykonania konstrukcji o wymaganej jaMgr inż. Michał Wińcza – Rywal Gdańsk.

kości i w określonym czasie. Analiza taka winna obejmować
w pierwszym rzędzie następujące zagadnienia:
– wstępny harmonogram produkcji,
– rodzaj produkcji – jednostkowa o dużej pracochłonności,
czy wielkoseryjna z małym lub średnim obciążeniem godzinowym pojedynczych wyrobów,
– możliwości kadrowe w rozbiciu na poszczególne zawody,
wymagane uprawnienia i niezbędny okres dla uzupełnienia niedoborów,
– czas niezbędny do realizacji zlecenia w rozbiciu na poszczególne etapy produkcji,
– możliwości terminowej dostawy materiałów konstrukcyjnych i urządzeń zgodnie z harmonogramem produkcji,
– niezbędna odpowiednio uzbrojona, oprzyrządowana udźwigowiona powierzchnia produkcyjna,
– posiadany sprzęt, możliwości finansowe i terminowe uzupełnienia,
– możliwości kooperacji gwarantującej spełnienie wymagań jakościowych w szerokim zrozumieniu tego problemu
(uprawnienia, możliwości techniczne, pełna kontrola itp.),
– zgodności projektu lub konstrukcji wykonywanej za granicą z obowiązującymi w Polsce przepisami czy normami.
Wydawać się może, że przypominanie prawd tak oczywistych, realizacja których winna być regułą w przedsiębiorstwach o w miarę opanowanej produkcji z ustabilizowaną sytuacją kadrową jest niecelowa. Liczne przykłady potwierdzają
jednak fakt, że analizy tego typu nie zawsze są podstawą do
przyjęcia (lub odrzucenia) zamówienia.
W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przedsiębiorstwo o ustabilizowanej produkcji, zatrudniające kilka
tysięcy osób (w tym kilkuosobowy dział planowania operacyjnego) podjęło się wykonania wielkogabarytowej konstrukcji
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stalowej, której pracochłonność wykonania wyliczono na około 1 mln roboczogodzin, z terminem realizacji 12 miesięcy.
Planiści niefrasobliwie podzielili wyliczoną pracochłonność przez ilość miesięcy i przez 200 roboczogodzin
(tj. miesięczne obciążenie pracownika z nadgodzinami) i wynik przełożył się na niezbędne zatrudnienie wynoszące 420
pracowników bezpośredniej produkcji.
„Planistom” umknął fakt, że przy produkcji jednostkowej
konstrukcji o dużej pracochłonności, obciążenie rozkłada się
nie wg linii prostej, o stałej wielkości w poszczególnych miesiącach, a wg krzywej zbliżonej do krzywej Gaussa (rys.1).
Spowodowało to spiętrzenie prac w okresie, w którym skomasowały się wszystkie podstawowe operacje technologiczne (obróbka wstępna elementów, prefabrykacja, montaż,
spawanie, prostowanie itp.). Wystąpił niedobór wykwalifikowanych pracowników i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia oraz obniżenie jakości wykonywanych prac. Plan
produkcyjny załamał się ze wszystkimi wynikającymi z tego
konsekwencjami – niedotrzymanie terminów, kary umowne,
utrata wiarygodności itp. Ponieważ podstawowym celem
przyjęcia zlecenia było pozyskanie dewiz (zamówienie było
ze Szwecji) zamiast planowanych zysków wystąpiły nieplanowane straty.

Rys.1. Planowany i rzeczywisty rozkład pracochłonności
Fig.1. Planned and actual distribution of labour consumption

Prace projektowe
Zgodnie z dyrektywami Unii projektant jest traktowany na
równi z wytwórcą ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Prace projektowe wymagają dokładnej znajomości tworzywa, które ma być w konstrukcji zastosowane. Dotyczy to nie tylko charakterystyk materiału w stanie surowym,
a nawet przede wszystkim po ich przetworzeniu w gotową
konstrukcję. Dotyczy to szczególnie materiałów, które po
przetworzeniu w gotową konstrukcję mogą mieć właściwości
całkowicie różne od charakterystyk wyjściowych.
Problem ten określił prof. J. Senkara stwierdzając, że
procesy związane z tworzeniem konstrukcji spawanej niszczą dotychczasową strukturę materiału, otrzymywaną
w większości przypadków w wyniku jego obróbki cieplno-plastycznej [1].
Materiał wejściowy jest podzielony spoinami o strukturze lanej, o odmiennych własnościach wytrzymałościowych
i strukturalnych i często o odmiennym składzie chemicznym.
Metalurdzy uważają, że opracowywane przez nich coraz
doskonalsze i bardziej wytrzymałe materiały, w trakcie ich
przetwarzania – z zastosowaniem technik spawalniczych
– degradują się i cała ich robota jest zaprzepaszczona.
Na powyższe zjawiska nakładają się dodatkowo naprę-
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1. Wał pełny Ø 508 mm. 2. Rury grubościenne Ø zewn.
508 mm grubość ścianki 50 mm. 3. Blacha węzłowa.
Rys. 2. Schemat węzła nośnego zadaszenia hali widowiskowej
Fig. 2. Scheme of a load-carrying spot of the entertainment centre
roof

żenia spawalnicze o różnej wielkości. Nie bez znaczenia jest
również oddziaływania środowiska, w którym wytworzona
konstrukcja będzie pracować.
Stosowane materiały konstrukcyjne są zawsze kompromisem między poszczególnymi wymaganiami stawianymi dla
końcowego wyrobu, który ma być wytrzymały, lekki, odporny
na korozję, estetyczny, tani i technologicznie prosty.
Podstawowym kryterium bezpiecznej konstrukcji spawanej jest zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji w założonym
przedziale czasowym. Warunek taki może spełniać konstrukcja, w złączach spawanych w której nie występuje skłonność
do tworzenia się pęknięć, a tym bardziej, gdy pęknięcia takie
nie występują [2].
Dr P. Sędek podał przykład rozwiązania konstrukcyjnego
węzła nośnego zadaszenia hali widowiskowej (rys. 2) [3].
Na elementy węzła składały się: wał pełny o średnicy
508 mm, rury grubościenne o średnicy zewnętrznej 508 mm
i grubości ścianki 50 mm i blachy węzłowe o grubości 60
i 100 mm. Rozwiązanie konstrukcyjne tego typu spowodowało wystąpienie następujących trudności wykonawczych:
– ograniczona możliwość precyzyjnej obróbki rur (przenikanie walców) i wynikającymi z tego dużymi odchyłkami
montażowymi i przewymiarowaniem spoin,
– utrudnione (lecz niezbędne) podgrzewanie wstępne węzła ze względu na złożony jego kształt i ogromną pojemność cieplną łączonych elementów; węzeł wykonano ze
stali S355J2G3 o ograniczonej (przy tych grubościach)
spawalności.
– konieczność wykonania spoin o dużej grubości – odpowiedniej do łączonych elementów – często nakładających
się na siebie, lub krzyżujących się,
utrudnione wykonanie spoin o wymaganym poziomie jakości wewnątrz rur, na co miał wpływ ograniczony dostęp,
– trudności w przeprowadzeniu kontroli nieniszczącej zapewniającej wykrycie wad wewnętrznych w spoinach.
Spowodowało to wystąpienie pęknięć, pomimo że dobór
materiału konstrukcyjnego można uznać za prawidłowy. Pęknięcia zostały wywołane koncentracją naprężeń, wynikającą
z wymiarów spoin i skupienia ich na niewielkiej przestrzeni
i nakładania ich na siebie, oraz brak możliwości przeprowadzenia kontrolowanego podgrzewania wstępnego.
Panująca powszechnie opinia o komputerze jako o niezawodnym „robocie do projektowania” często nie wytrzymuje
konfrontacji z realiami. Komputer jest tylko wykonawcą poleceń wprowadzanych do niego przez projektanta, który wy-

kona z dużą precyzją wymagane obliczenia, lecz nie potrafi
odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzone do obróbki dane
stanowią optymalne rozwiązanie dla danego typu konstrukcji
i nie zaproponuje innego, lepszego rozwiązania.
Dla wykonawcy konstrukcji, a szczególnie jej użytkownika
jest bardzo ważne, na ile wykonana konstrukcja odbiega od
,,zaprojektowanej przez komputer”.
Do komputera wprowadza się „chęci” tzn. to, co chcemy
otrzymać, przyjmując optymalne warunki realizacji tego zadania, podczas, gdy w znakomitej większości przypadków
realizacja w mniejszym lub w większym stopniu zmienia wyliczone układy nośności lub trwałości gotowej konstrukcji. Niedokładna obróbka krawędzi, montaż z odchyłkami większymi
niż przewidują obowiązujące normy (na których bazuje zarówno projektant jak i komputer), powoduje wzrost naprężeń,
które często mogą przekroczyć wartości dopuszczalne. Często przyjmuje się do realizacji najtańszy wariant konstrukcji,
bez szczegółowej analizy poszczególnych etapów jej wytwarzania i wpływu na końcowy efekt produkcyjny.
Konstruktor podejmując się realizacji projektu powinien
uwzględniać nie tylko własności materiału przewidzianego
do wykonania konstrukcji, lecz również szczegółowo przestudiować wpływ czynników, które mogą oddziaływać na to
urządzenie w czasie jego eksploatacji (chemikalia, para wodna, płyny ze ścierniwem, pyły itp.). W przypadku urządzeń
i instalacji będących w powszechnej eksploatacji (wielka
chemia, energetyka, przetwórstwo minerałów, metalurgia
itp.) informacji na te tematy można łatwo znaleźć w publikacjach i Internecie, istnieją jednak gałęzie produkcji, w których
występują specyficzne problemy wynikające z oddziaływania
mediów na eksploatowaną konstrukcję.
Przykładem potwierdzającym konieczność prowadzenia
analiz tego typu, było stwierdzenie agresywnego oddziaływania lutów cynowych (Sn Ag 3,8 Cu 07 i Sn Cu 07) na
elementy urządzeń do lutowania kąpielowego. Cyna, która
w powszechnej opinii uważana jest za materiał o własnościach antykorozyjnych, w określonych warunkach (podwyższona temperatura – powyżej 500°C ma silne własności
korozyjne. W wyniku działania gorącej cyny na elementy
urządzeń lutowniczych następuje szybka ich degradacja i zanieczyszczenie kąpieli lutowniczej. Okres eksploatacji urządzeń z miedzi, stali niestopowej i stopowej był bardzo krótki,
dopiero zastosowanie tytanu spowodowało wydłużenie czasu
pracy. Wydawać się mogło, że cyna stosowana do lutowania
właśnie miedzi i stali nie powinna negatywnie oddziaływać
na te metale, jednak ze wzrostem temperatury cyny rośnie
jej agresywne oddziaływanie, prowadząc częstokroć do drastycznych skutków, czego nie był świadom projektant.
Na podstawie analiz licznych awarii trudno zgodzić się
z opinią dr. P. Sędka, że błędy projektowania rzadko są przyczyną awarii konstrukcji, gdyż wg dokumentów Niemieckiego
Ministerstwa Nauki i Technologii „Zabezpieczenie jakości”
75% niezgodności (wad) wyrobów powstaje na etapie projektowania, konstruowania oraz opracowania dokumentacji
technicznej [3, 5]. Potwierdza to prof. A Hobbacher podając,
że występują trzy główne przyczyny uszkodzeń konstrukcji:
zmęczenie materiału, korozja i zużycie, i z grubsza 80% tych
uszkodzeń jest spowodowanych niewłaściwym projektowaniem, z tego 70% to pęknięcia typu zmęczeniowego [6].

Produkcja
W przypadku prac projektowych możliwości ingerencji decydentów na przebieg tych prac są ograniczone przepisami,
normami, obliczeniami, praktyką, nadzorem, itp. uwarunko-

waniami, co wcale nie oznacza, że takich ingerencji nie ma.
Projekty są zazwyczaj tworzone bez znajomości przyszłego
wykonawcy i nie uwzględniają specyfiki i możliwości zakładu,
który ten projekt będzie realizował. W zakładzie produkcyjnym, do którego dociera projekt do realizacji w większości
przypadków rozpoczynają się tzw. „prace adaptacyjne”, mające na celu dostosowanie konstrukcji do możliwości produkcyjnych, dokonywanie zmian, poprawek, uproszczeń dla jej
„udoskonalenia”, wyeliminowania pewnych operacji, a tak
naprawdę po to, aby uprościć wykonanie i obniżyć jego koszty. W zakładach, których produkcja jest nadzorowana przez
instytucje zewnętrzne, działalność taka jest ograniczona, to
istnieje jednak wiele dróg, które pozwalają przepisy obejść,
a inspektorów – mówiąc kolokwialnie – „wykołować”.
Następnie rozpoczyna się tzw. „przegląd magazynowy”
i działania ustalające, co można zastosować w produkcji
z zapasów magazynowych. W przypadku konieczności udokumentowania jakości materiałów i przedłożenia odpowiednich atestów wywierane są na dostawców naciski, aby wynaleźli w swoich kartotekach atesty odpowiadające przywołanym w projekcie materiałom – i problem jakości materiałów
podstawowych uważa się za załatwiony.
W przypadku braku zapasów magazynowych, rozpoczynają się naciski na konstruktora, aby zmienił materiały na
inne, tańsze, przy czym jakiekolwiek wyjaśnienia i argumenty, że może to obniżyć jakość konstrukcji, są bardzo niechętnie przyjmowane przez wykonawców do wiadomości.
W przypadku zlecenia do wykonania elementów konstrukcji w kooperacji, do rzadkości należy sprawdzanie technicznej i jakościowej wiarygodności podwykonawców, choć
jest to jeden z wymogów normy PN-EN 3834 . Bardzo często
są to tzw. „firmy garażowe”, bez zaplecza sprzętowego i odpowiednio przeszkolonej kadry. Nie mogą one zapewnić wymaganej jakości wyrobów. Na jednym z zebrań Pomorskiej
Sekcji Spawalniczej przedstawiono przypadek awarii urządzenia zamontowanego w instalacji przetwarzania ropy naftowej. Awaria spowodowała konieczność przerwania produkcji i bardzo duże straty finansowe. W czasie analizy przyczyn
powstania awarii stwierdzono, że zastosowany materiał (niewiadomego pochodzenia) odbiegał swoimi właściwościami
od materiału podanego w projekcie, a łańcuch kooperantów,
którzy kolejno zlecali wykonanie prac (jak pałeczkę w sztafecie), kończył się w warsztacie ślusarskim w Pakistanie.
Według obowiązującej nas spawalników normy PN-EN
3834, generalny wykonawca odpowiada za jakość całej konstrukcji, w tym również za elementy dostarczone w ramach
kooperacji. Dlatego w interesie generalnego wykonawcy jest
sprawdzenie wiarygodności wszystkich podwykonawców.
Powyższe najlepiej ilustruje fakt zlecenia wykonania – niesprawdzonej firmie – zbrojenia konstrukcji żelbetowej, przy
wykonawstwie której popełnione zostały wszystkie możliwe
(dla tego rodzaju konstrukcji) błędy, uchybienia i odstępstwa
od technologii. W wyniku działań tego typu, konstrukcja wykonana z wysokowytrzymałej stali została złomowana [7].
Należy tu zaznaczyć, że wymieniona konstrukcja była przeznaczona do zbrojenia żelbetowej konstrukcji mostowej, z
której w przyszłości mieli korzystać również i wykonawcy
zbrojenia.
Problem spawaczy z uprawnieniami występuje w przemyśle od lat. Z reguły ilość spawaczy jest stabilna, z tym że
z zakładu odchodzi wykwalifikowana kadra, a na jej miejsce
przychodzą ludzie młodzi, bez koniecznego doświadczenia
i praktyki. Do normalnej praktyki należy zjawisko, gdy „starzy” spawacze swoimi uprawnieniami zgłaszają do akceptacji prace wykonane przez spawaczy bez uprawnień, często
z dość egzotycznych części świata. Dzieje się to często za
przyzwoleniem nadzoru spawalniczego.
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Przeprowadzenie badań nieniszczących, za pomocą kontroli rentgenowskiej lub ultradźwiękowej w wielu przypadkach
jest polem do pewnych nadużyć, gdyż nadzór produkcyjny
dokładnie zna złącza, które będą poddane kontroli, więc do
ich wykonania kieruje najlepszych spawaczy. Złącza których
„ryzyko” kontroli jest znikome, wykonują pracownicy z mniejszym lub wręcz małym doświadczeniem. Stosowanie tzw. „tanich technologii” pociąga często za sobą odwrotne od zamierzonych skutki. Cięcie plazmą powietrzną jest bezsprzecznie

najtańszą z metod obróbki kra-wędzi do spawania, ma ona
jednak podstawową wadę w postaci naazotowania ciętych
powierzchni. Powoduje to konieczność dodatkowej obróbki
tych krawędzi w celu usunięcia warstwy naazotowanej, gdyż
powoduje ona tworzenie się w spoinie porowatości o natężeniu dyskwalifikującym złącze. Fakt negatywnego wpływu
cięcia plazmą powietrzną na jakość spawania jest przez
większość producentów urządzeń do cięcia dyskretnie przemilczany w publikacjach reklamowych.

Podsumowanie
Dla każdej konstrukcji eksploatowanej przez człowieka
istnieją dwa podstawowe kryteria jej oceny: pewność (bezpieczeństwo) i ryzyko. Są to dwa wzajemnie sprzeczne
uwarunkowania, gdyż bezpieczna konstrukcja zmniejsza
wystąpienie ryzyka do minimum.
Przykładem – choć z innej dziedziny – jest ryzyko lotu
samolotem, które występuje w stosunku jeden do kilkunastu milionów pasażerów. Praktycznie ryzyko lotu jest mniej
niż minimalne, gdyż nad zapewnieniem bezpieczeństwa
lotu pracuje ogromna grupa ludzi, której zadaniem jest takie
przygotowanie samolotu – od chwili jego wyprodukowania
do ostatniego rejsu – aby ryzyko takie nie wystąpiło.
Jak wynika z przytoczonych w tym opracowaniu przykładów, na każdym etapie działania produkcyjnego głównym czynnikiem mogącym spowodować awarię wykonanej
konstrukcji jest człowiek – i to niezależnie od stopnia jego
świadomości w chwili podejmowania decyzji. Stopień świadomości decydenta nie powinien być w żadnym przypadku
usprawiedliwieniem, czy rozgrzeszeniem go za zaistniałe
wypadki. Niedouczony konstruktor, projektujący bez znajomości stosowanego tworzywa, czy technologii, powinien
ponosić pełną odpowiedzialność za zaistniałe awarie, które
wynikły z błędów projektowych. Kierownik budowy sprawujący nadzór nad pracami spawalniczymi, często nie posiadający nawet podstawowej wiedzy o specyfice tych prac,
musi odpowiadać za swoje decyzje.
Decydent – menadżer realizujący projekt opracowany
poza jego przedsiębiorstwem, jest zobowiązany odpowiednimi przepisami do sprawdzenia, czy spełnia on wszystkie zalecenia, normy i jest opracowany zgodnie ze sztuką
projektową. Przepisy polecające realizację takiej kontroli
są rzadko stosowane w praktyce, a zwalanie całej winy na
„mokry śnieg” jest zwykłym mydleniem oczu dla ukrycia
własnej ignorancji lub nieuczciwości.
Decydenci bardzo wysokiego szczebla sprzeciwiający
się wprowadzeniu nadzoru budowlanego przy odpowiedzialnych pracach budowlanych – w przypadku katastrofy
– powinni ponosić pełną karną i moralną odpowiedzialność
za zaistniałe straty. To samo powinno dotyczyć decydentów niższych szczebli, którzy świadomie wprowadzają do
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eksploatacji konstrukcje z wadami mogącymi spowodować awarie. Przykłady wpływu człowieka na jakość i niezawodność konstrukcji podane w tym opracowaniu mają
uzmysłowić powagę zagadnienia. Wpływ ten w większości
przypadków nie jest podyktowany chęcią wykonania dobrej
konstrukcji, ale chęcią sprzedania wyrobu przy możliwie
najwyższym zysku. Sprawa bezpiecznej eksploatacji wykonanej konstrukcji schodzi w tym przypadku na plan dalszy.
Wiadomym jest powszechnie, że wykonanie idealnej – bez
wad – spoiny jest praktycznie niemożliwe, gdyż sama spoina
stanowi swego rodzaju karb strukturalny, mający wpływ na
jakość złącza i całej konstrukcji. Fakt ten jest ogólnie znany
i w większości przypadków jest uwzględniany w fazie obliczeń projektowych. Określenie ilości, wielkości i charakter
dopuszczalnych wad zależy od rodzaju, przeznaczenia i obciążeń wykonywanej konstrukcji. Złącza spawanych zbiorników bezciśnieniowych, obudowy maszyn stacjonarnych
itp. konstrukcje mogą mieć łagodniejsze kryteria odbioru niż
konstrukcje narażone na duże obciążenia dynamiczne lub
o zmiennym charakterze. Wynika to z faktu, że w pierwszym przypadki będzie to utrata mediów magazynowanych
w zbiornikach, czy wyłączenie maszyny z eksploatacji,
w drugim może spowodować katastrofę o nieobliczalnych
skutkach. W większości przypadków na przyczyny awarii
składa się cały szereg czynników, począwszy od błędnych –
lub celowych – decyzji menadżerskich, złego zaprojektowania konstrukcji i technologii wykonania, samego wykonania
i odbiorów końcowych. Wszystkie ogniwa mogą mieć wpływ
na końcowy stan jakościowy konstrukcji, a realizatorzy tych
ogniw ponoszą odpowiedzialność za rzeczywiste, lub mogące nastąpić katastrofy.
Na zakończenie warto podkreślić że realizatorzy wykonania jakościowo złej konstrukcji mogą w przyszłości być jej
eksploatatorami ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.
Artykuł początkowo był pomyślany jako traktat o moralnych aspektach opisanych wyżej poczynań, jednak opisane
fakty naświetlają w sposób jednoznaczny istotę problemu,
a ocenę moralną pozostawiam czytelnikom.

[4] Mirski Z., Drzeniek H., Wojdat T.: Agresywne oddziaływanie
lutów bezołowiowych zabezpieczenie urządzeń lutowniczych
przed zniszczeniem. Przegląd Spawalnictwa nr 7, 2008.
[5] Bąk E., Wojdat T.: Przykłady uszkodzeń elementów naczyń
wyciągowych, Spajanie metali i tworzyw sztucznych w praktyce 1/2008.
[6] Hobbacher A.: Kierunki rozwoju technik spawania i łączenia
w wykonawstwie wyrobów niezawodnych i ekonomicznych,
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2, 2004.
[7] Szubryt M., M. Wińcza.: Jakość handlowa, czy jakość
rzeczywista?, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5, 2007.

Nowości wydawnicze

Ocena jakości
wyrobów hutniczych
Jerzy Łabanowski

Książka ma objętość 275
stron, zawiera 186 rysunków,
49 tabel i 154 pozycje bibliograficzne. Wydana została
w 2008 r. w Wydawnictwie
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Elblągu.

cena 25 zł
Niedawno ukazała się na rynku księgarskim bardzo
wartościowa i potrzebna książka Pana Profesora Jerzego
Łabanowskiego z Politechniki Gdańskiej pt. „Ocena jakości
wyrobów hutniczych”, dotycząca problematyki zapewnienia
jakości takich wyrobów hutniczych, jak blachy i taśmy, rury,
druty oraz liny stalowe.
Współcześnie wytwarzanym wyrobom hutniczym stawia
się coraz wyższe wymagania jakości oraz zgodności z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Zapewnienie
jakości wyrobów, ich ocena i klasyfikacja jest podstawowym
zadaniem producenta oraz instytucji nadzorujących. Ocena
jakości wyrobów hutniczych w głównej mierze odbywa się
w oparciu o wyniki badań właściwości mechanicznych i technologicznych. Znaczenie tych badań jest na tyle duże, że
występuje ciągła potrzeba upowszechnienia wiedzy o sposobach ich przeprowadzania i niezbędnych do tego urządzeniach badawczych i aparaturze kontrolno-pomiarowej.
Większość badań prowadzi się w sposób znormalizowany,
co ułatwia porównywanie wyników uzyskiwanych w różnych
badaniach. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu zmieniono
w Polsce szereg norm dotyczących przeprowadzania i oceny wyników badań wyrobów hutniczych w celu dostosowania
ich do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Autor
prześledził te zmiany i przedstawił w sposób na tyle kompleksowy, że podręcznik może być przewodnikiem w planowaniu
i realizacji badań odbiorowych różnych rodzajów wyrobów
hutniczych.
W pracy podano zagadnienia zapewnienia jakości wyrobów, badania zgodności wyrobów z normami i przepisami,

badania właściwości mechanicznych i technologicznych
wyrobów. Przedstawiono też typowe urządzenia badawcze,
aparaturę kontrolno-pomiarową i zasady oceny wyników badań wyrobów hutniczych. Autor korzystał z literatury przedmiotu, norm oraz własnych doświadczeń z badań, wykonywanych głównie dla przemysłu stoczniowego.
Opracowanie zostało podzielone na cztery zasadnicze
rozdziały:
W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z systemem zapewnienia jakości wyrobów hutniczych obejmujące model zapewnienia jakości
w produkcji, model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach
końcowych oraz dokumenty kontrolne. Przybliżono elementy
statystycznej kontroli jakości wyrobów hutniczych, zadania
Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Rejestru Statków
w zapewnieniu jakości wyrobów.
W rozdziale drugim przedstawiono najczęściej występujące wady i niezgodności wyrobów hutniczych z podziałem
na te występujące w wyrobach walcowanych, ciągnionych
i tłoczonych, odkuwkach, odlewach ze staliwa, żeliwa i stopów metali nieżelaznych.
Rozdział trzeci traktujący o zasadach przeprowadzania
i oceny wyników badań właściwości mechanicznych uzupełniony został o opis warunków technicznych dostawy wyrobów przerabianych plastycznie, odkuwek i odlewów. Zwraca
uwagę przystępna forma przedstawienia nieraz skomplikowanych procedur badawczych, poparta licznymi rysunkami
oraz zestawieniami tabelarycznymi. Omówiono podstawowe
badania statyczne i dynamiczne, badania metali na zmęczenie, badania odporności metali na pękanie, próby pełzania
i relaksacji oraz badania zużycia w procesie tarcia. W tym
rozdziale zwrócono uwagę na procedury wzorcowania i kalibracji przyrządów pomiarowych, co jest niezwykle istotne
z punktu widzenia akredytowanych laboratoriów badawczych.
Rozdział czwarty poświęcony został badaniom technologicznym. Omówiono w nim badania odporności wyrobów
stalowych na kruchość wodorową, badania hartowności stali
oraz badania warstw dyfuzyjnych i powłok. Ponadto zebrano
informacje wyjaśniające zasady badań wyrobów kształtowych, blach i taśm, rur, drutów oraz lin stalowych.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów, studentów
wyższych uczelni technicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów, będzie również bardzo przydatna dla
personelu certyfikowanych laboratoriów badawczych.
Jerzy Nowacki
Politechnika Szczecińska

Książkę można zamawiać
w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, tel.: 055 239 88 03
e-mail: pwsz@pwsz.elblag.pl
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń,
prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone
na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na
mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu od 1 do 4
stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy
i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1)
i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm. Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych
plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach*.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki
– układ SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie
(do 1/3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane
cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. Artykuły prosimy nadsyłać na CD  lub e-mailem wraz
z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane
teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w Przeglądzie Spawalnictwa – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą
reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia
reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne;
informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych. Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów
techniczno-informacyjnych. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajduje się na stronie www.pspaw.ps.pl

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na okres
pół roku lub roku. W  celu zamówienia czasopisma należy wysłać
do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy
pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), na konto:
Redakcja Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax (0-12) 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel. (0-41) 368 36 20, fax (0-41) 345 15 71
RUCH - Infolinia : 0 804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo
Przegląd Spawalnictwa
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96 zł
rocznie		                                          192 zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja Przegląd Spawalnictwa
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl
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Potrzebujesz
tylko jednego
Oszczędzisz czas, pieniądze i
trud, gdy w jednym urządzeniu
będziesz miał wszystko, co jest
potrzebne do spawania MIG.
FastMig™ Synergic jest półautomatem przeznaczonym do wykonywania ciężkich i lżejszych prac,
posiadającym dodatkowy program FastROOT™ wymagany do
spawania warstwy przetopowej

ergic

FastMig™ Syn
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