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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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Czas na gratulacje
i podziękowania
Październik 2008 r. był miesiącem czterech wielkich wydarzeń w obszarze spawalnictwa.
14 października 2008 r. miało miejsce otwarcie Centrum Promocji i Szkoleń firmy
Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. w Gliwicach. W czasie uroczystości otwarcia Centrum, firmie Castolin Eutectic została wręczona prestiżowa pierwsza nagroda Frost &
Sullivan za najwyższą jakość obsługi klientów w europejskiej branży remontów i konserwacji w 2008 r. Nagrodę Frost & Sullivan dla firmy Castolin Eutectic wręczył Panu
Andy Roake – Dyrektorowi Generalnemu Holdingu Messer Eutectic Castolin, Pan
Dr Chris Wiseman – przedstawiciel TWI (Brytyjski Instytut Spawalnictwa z siedzibą.
w Cambridge).
21–23 października 2008 r. w nowym Centrum Wystawienniczym Expo Silesia.
w Sosnowcu, odbyły się Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING zorganizowane przez spółkę Kolporter EXPO, we współpracy z Instytutem Spawalnictwa.
w Gliwicach.
21–23 października 2008 r. w czasie targów ExpoWELDING Instytut Spawalnictwa zorganizował konferencję naukowo-techniczną nt. „Nowoczesne Spawalnictwo”.
Była to już 50. jubileuszowa, konferencja poświęcona najistotniejszym problemom spawalnictwa.
22 października 2008 r. w ramach jubileuszowej 50. Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Nowoczesne Spawalnictwo” odbyła się uroczysta sesja poświęcona jubileuszowi 80-lecia czasopisma naukowo-technicznego Przegląd Spawalnictwa.
Wszystkie cztery imprezy były doskonale zorganizowane zarówno w części me-.
rytorycznej, jak i tej o charakterze towarzyskim. Każdej z nich poświęcamy parę słów
na dalszych stronach jedenastego numeru Przeglądu Spawalnictwa.
Sukcesy jakie odnieśli organizatorzy imprez firmy: Messer Eutectic Castolin.
Sp. z o.o.w Gliwicach, Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING, Instytut
Spawalnictwa oraz miesięcznik Przegląd Spawalnictwa, zasługują na wielkie uznanie.
i gratulacje, a ich atmosfera zdaje się sugerować, że być może światowy kryzys gospodarczy spawalnictwo omija szerokim łukiem.
Szczególne gratulacje i podziękowania kieruję do Pana Profesora Jana Pilarczyka Dyrektora Instytutu Spawalnictwa i Jego Załogi, za perfekcyjne zorganizowanie
jubileuszowej 50. Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Nowoczesne Spawalnictwo”.
i uroczystej sesji poświęconej jubileuszowi 80-lecia czasopisma naukowo-technicznego
Przegląd Spawalnictwa, będącej podsumowaniem nieprzerwanej, wieloletniej współpracy Instytutu Spawalnictwa z czasopismem.
Dziękuję również wszystkim uczestnikom sesji poświęconej Jubileuszowi 80-lecia
czasopisma Przegląd Spawalnictwa za udział, gratulacje i adresy.
Redaktor Naczelny
Jerzy Nowacki



Przegląd spawalnictwa 11/2008

Szkolenie spawalników
Redaktor naczelny
rozmawia z dr. hab. inż. Jackiem Słanią,
kierownikiem Ośrodka Kształcenia
i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa
J. N. Tematyka numeru 11. Przeglądu Spawalnictwa,
którego jest Pan redaktorem, w całości poświęconego
problematyce szkolenia spawalników stwarza okazję do
rozmowy na łamach naszego czasopisma o kształceniu,
jak i o Pana dokonaniach w tym obszarze. Jakie były
Pana pierwsze kroki w spawalnictwie?
J. S. Moje zainteresowania spawalnictwem sięgają.
1986 r., kiedy to po ukończeniu studiów o specjalności Maszyny robocze ciężkie na kierunku Konstrukcja maszyn,
kontynuowałem dalsze studia na specjalności Spawalnictwo. Decyzja o kontynuowaniu studiów na tej właśnie specjalności wynikała z kilku powodów. Specjalność ta w pewnym stopniu wiązała się z konstrukcją maszyn roboczych
– są one przede wszystkim spawane. Wiedza uzyskana.
w zakresie ustrojów nośnych (mechaniki budowli) bardzo
dobrze uzupełniała się z przedmiotem Konstrukcje spawane. Uważałem (i uważam tak również dzisiaj), że ze względu na szeroki zakres zagadnień jakie obejmuje – metalurgii.
i metaloznawstwa, elementów wytrzymałości materiałów,
budowy urządzeń spawalniczych, technologii oraz kontroli
i badań, Spawalnictwo było najciekawszą w tamtych latach
specjalnością na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Sądziłem też, że fakt posiadania
dyplomów w tych właśnie specjalnościach pozwoli mi na
osiągnięcie odpowiednio elastycznej pozycji na rynku pracy. Istotne znaczenie miała również bardzo dobra atmosfera panująca na tej specjalności między wykładowcami.
a studentami. To powodowało, że w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku Spawalnictwo było najbardziej „obleganą” specjalnością na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Studia ukończyłem w 1989 r.
Wybór był chyba dobry i istotnie zadecydował o Pana
drodze zawodowej?
Pracę zawodową rozpocząłem w 1988 r., jeszcze w czasie trwania studiów, w Przedsiębiorstwie PONAR–BIPRON.
w Zabrzu. Zajmowałem się wówczas projektowaniem stanowisk zrobotyzowanych, głównie spawalniczych. W 1989 r.
przeniosłem się do Instytutu Spawalnictwa, gdzie pracowałem
w Zakładzie Robotyzacji i Elastycznych Systemów Spawalniczych, przekształconym po reorganizacji w Zakład Technologii Spawania. Zajmowałem się aplikacją stanowisk zrobotyzowanych i technologią spawania zrobotyzowanego. Stąd
też rozpoczęło się moje zainteresowanie spawaniem elektro-

dą topliwą w osłonach gazowych – była to metoda spawania
z którą miałem do czynienia najczęściej. Od tego czasu moje
zainteresowania naukowe związane są w różnym stopniu.
z tą właśnie metodą. Obroniona w 1994 r. praca doktorska
dotyczyła oceny właściwości spawalniczych źródeł prądu,.
a monografia habilitacyjna odnosiła się do zagadnienia związku pomiędzy szybkością stygnięcia a objętością względną
ferrytu wysokochromowego w spoinach stali austenitycznych
chromowo-niklowych odpornych na korozję. Oczywiście spoiny były wykonywane metodą (131).
Współczesny inżynier, szczególnie inżynier spawalnik
nie może stanąć w miejscu, musi stale doskonalić się w zawodzie. Pana rozwój naukowy budzi uznanie. Jako jeden
z recenzentów Pana rozprawy habilitacyjnej znam i pamiętam ją doskonale. Czy są inne problemy, które znalazły się
w obszarze Pana zainteresowań zawodowych?
Moje zainteresowania nie ograniczały się tylko do zagadnień czysto technologicznych. Uważałem, zgodnie z zasadą
wyniesioną ze studiów, że każdy inżynier spawalnik powinien
specjalizować się w określonym zakresie związanym z technologią i równocześnie być kontrolerem. Jeszcze w czasie
studiów ukończyłem organizowane w Ośrodku Doskonalenia
Kadr SIMP kursy „Radiograficzna kontrola spoin” i „Kontrola
prac spawalniczych”. Później już podczas pracy w Instytucie ukończyłem kursy VT–2, PT–2 i MT–2 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 473, następnie kurs Europejskiego.
Inspektora Spawalniczego. Uzyskana wiedza zdecydowanie poszerzyła moje spojrzenie na spawalnictwo. Korzystając.
z okazji, pragnę zachęcić wszystkich adeptów spawalnictwa do
przyjęcia podobnej filozofii postępowania i podjęcia trudu ukończenia przynajmniej wybranych kursów badań nieniszczących.
Kolejnym etapem w Pana karierze zawodowej był
Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu
Spawalnictwa.
W 1998 r. rozpocząłem pracę w Ośrodku Kształcenia.
i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa (IK). Należy podkreślić, że w Ośrodku, ze względu na specyfikę pracy
związaną z dużą ilością wyjazdów, pracują wyłącznie „ochotnicy”. Moja praca w IK polegała głównie na działalności typowo inspekcyjnej związanej przede wszystkim z kwalifikowaniem zakładów pod względem poziomu spawalnictwa oraz
atestacją ośrodków szkolenia spawaczy. Poznałem polskie
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zakłady od Bogatyni po Suwałki, od Polic po Gorlice, poznając nie tylko zagadnienia technologii spawania, ale również
przy okazji wielu ciekawych i wartościowych ludzi. Korzystając z gościnności Przeglądu Spawalnictwa pragnę pozdrowić
wszystkich kolegów spawalników, których podczas swojej
pracy wizytowałem.
Od października 2005 r. kieruję Ośrodkiem Kształcenia.
i Nadzoru Spawalniczego. Funkcję tę objąłem po Panu mgr.
inż. Bolesławie Kurpiszu, który przez dwanaście lat z wielką
kulturą osobistą, spokojem i otwartością na pracowników kierował Ośrodkiem. Nie będę ukrywał, że podjęcie się prowadzenia Ośrodka po tak doświadczonym i cenionym poprzedniku nie było łatwym zadaniem. Wielkim plusem całej sytuacji
było to, że Ośrodek był ukształtowany, a jego pracownicy
mieli duże doświadczenie i doskonale znali swój zakres zadań, które konsekwentnie realizowali.
Ostanie lata są dobrym czasem dla rozwoju Ośrodka
w zakresie szkoleń i kwalifikowania technologii spawania,
w jakim kierunku on zmierzał?
Struktura Ośrodka pozostała nie zmieniona, natomiast
krótko po przejęciu przeze mnie jego kierownictwa pojawiła
się bardzo dobra koniunktura gospodarcza. W bardzo krótkim czasie znacznie zwiększył się popyt na konstrukcje spawane. Wzrosła również rentowność przedsiębiorstw. Równocześnie klienci zwiększyli wymagania dotyczące kwalifikacji
personelu nadzoru spawalniczego oraz personelu kontroli.
i badań. Ta sytuacja znalazła odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na szkolenia prowadzone przez Ośrodek Kształcenia
i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa. Znacznie
wzrosła liczba kursantów na kursach Międzynarodowego.
Inżyniera Spawalnika. Od dwóch lat Instytut organizuje od
4 – 6 kursów rocznie. Bardzo budujący jest również wzrost
zapotrzebowania na wysokokwalifikowany personel zajmujący się nadzorem nad produkcją spawalniczą bezpośrednio
na hali lub montażu – aż czterokrotnie zwiększyło się zapotrzebowanie na kursy Międzynarodowego Mistrza Spawalnika. Również od roku ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba
osób uczestniczących w kursach Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego.
Podobna sytuacja jest w przypadku kursów personelu
badań nieniszczących. Dla wszystkich metod, w których Instytutu posiada uprawnienia do szkolenia nastąpił radykalny
wzrost zapotrzebowania na szkolenia. Jest to sytuacja ze
wszech miar pozytywna – świadczy ona o tym, że zakłady
przywiązują coraz większe znaczenie do jakości wykonywanej produkcji spawalniczej.
Wzrost zapotrzebowania na konstrukcje spawane spowodował wzrost zapotrzebowania na spawaczy. To z kolei spowodowało znaczną aktywizację szkolenia spawaczy w skali
całego kraju. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie dokumentów wystawianych w Ośrodku IK na podstawie protokołów egzaminacyjnych przesyłanych przez licencjonowanych
egzaminatorów. Dla porównania, w 2004 r. wystawiliśmy.
5 tys. Świadectw Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza,.
w 2005 r. – 10 tys., w 2006 r. – 24 tys. i w 2007 r. – 42 tys.
Również w ostatnich trzech latach coraz więcej zakładów
ubiega się o kwalifikowanie technologii spawania. Znamienną rzeczą jest, że kwalifikowanie technologii dotyczy coraz
grubszych złączy wykonanych z coraz twardszych materiałów. Wzrosło również zapotrzebowanie na kwalifikowanie zakładów zgodnie z normą PN/M-69009.
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Czy zwiększenie zakresu i liczby zadań Ośrodka nie
natrafiło na ograniczenia wynikające z braku specjalistycznej kadry?
Zaistniała sytuacja wymagała podjęcia szybkich działań
zmierzających do zaspokojenia oczekiwań klientów i rosnącego popytu na nasze usługi. Największą siłą każdego
zakładu są ludzie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami.
i doświadczeniem. Od 2005 do 2007 r. w Ośrodku IK zatrudniono sześciu młodych inżynierów. Tych ludzi bardzo
szybko przeszkolono i wprowadzono do działalności inspekcyjnej i szkoleniowej. W tej sytuacji niezastąpieni stali się doświadczeni pracownicy Ośrodka, którzy potrafili.
w bardzo krótkim czasie podzielić się swoim doświadczeniem oraz wiedzą i przygotować swoich młodszych kolegów do niełatwej przecież pracy w IK. Rosnące zapotrzebowanie na szkolenia spowodowało konieczność zwiększenia
liczby wykładowców (zwłaszcza w metodach UT, MT i PT).
Tutaj z pomocą przyszli nam koledzy spawalnicy z Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej (nazwy uczelni
wymieniam w kolejności alfabetycznej), którzy wzmocnili
naszą kadrę wykładowców. Bardzo trudne było zwłaszcza
drugie półrocze 2007 r., kiedy rosła liczba kursów, a jednocześnie wchodziły do pracy nowe zespoły wykładowe.
„Dogrywanie” się zespołów odbywało się już w warunkach
roboczych. Za duży sukces pracowników Ośrodka, zarówno prowadzących wykłady i ćwiczenia jak i organizacyjnie
obsługujących kursy oraz wykładowców zewnętrznych,
wynikający z ich wkładu pracy, zaangażowania i odpowiedzialności uważam to, że w tym trudnym okresie nie
odwołano żadnego z planowanych kursów badań nieniszczących. Jedynie w dwóch przypadkach doszło do zmiany
terminów realizacji. Korzystając z okazji, za cały włożony
wysiłek składam gorące podziękowanie.
A co ze sprzętem i aparaturą?
Od 2005 r. konsekwentnie modernizowane i doposażane są pracownie Ośrodka IK. Uruchomiono nowoczesną pracownię ultradźwiękową oraz kolejną, piątą już salę
wykładową. Zakupiono sześć defektoskopów ultradźwiękowych – obecnie posiadamy już 12 defektoskopów i możemy
zapewnić każdemu kursantowi możliwość szkolenia się na
oddzielnym sprzęcie. Pracownia radiograficzna została wyposażona w nowy aparat rentgenowski umożliwiający wykonywanie radiogramów złączy spawanych o grubości do
60 mm oraz automatyczną wywoływarkę do radiogramów.
Spawalnie Ośrodka IK wyposażone są w źródła prądu spawania (dla metod 135 i 141) zakupione w ciągu ostatnich
trzech lat. Dużym sukcesem jest rozpoczęcie wymiany
wyposażenia warsztatu obróbki mechanicznej. Zakupiono
dwie nowoczesne piły taśmowe oraz nową frezarkę. Na bieżąco jest zwiększana ilość wyposażenia do badań nieniszczących niezbędna do prowadzenia kursów (wyposażenie
do badań VT, jarzma do badań MT, wzorce do badań UT,
negatoskopy do badań RT).
Tak wielka liczba szkoleń musiała stwarzać nie lada
problemy organizacyjne.
Lawinowo narastająca liczba szkolonych spawaczy wymagała podjęcia stosownych działań umożliwiających wystawianie w akceptowalnym okresie dokumentów potwierdzających uzyskane uprawnienia – Świadectw Egzaminu

Kwalifikacyjnego Spawacza i Książek spawacza. Jeszcze.
w 2005 r. Książki spawacza wypisywane były ręcznie. Było
to możliwe przy liczbie 2,5 sztuk rocznie. Od 2006 r. Książki
spawacza wypisywane są komputerowo. W 2007 r. wystawiono ich ponad 20 tys. Przejście z Książek wypisywanych
ręcznie do masowego komputerowego wystawiania dokumentów było dużym przedsięwzięciem logistycznym. Wymagało opracowania oraz zapewnienia ciągłych dostaw nowych wzorów Książek spawacza, opracowania specjalnego
programu komputerowego oraz wymiany i zwiększenia ilości sprzętu komputerowego w Ośrodku IK. Było to możliwe
między innymi dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy
z Działem Informatyki. Działania te były prowadzone przy
ciągle wzrastającej liczbie szkolonych w całym kraju spawaczy. Duże zaangażowanie zespołu zajmującego się
przygotowywaniem tych dokumentów umożliwiło stosunkowo płynną obsługę klientów, szczególnie w momentach
spiętrzenia się ilości przesyłanych do Instytutu protokołów
egzaminacyjnych. Obecnie opracowana została baza internetowa danych, z której będą mogły korzystać atestowane
ośrodki szkolenia spawaczy. Za duże osiągnięcie uważam
opracowanie i wdrożenie do stosowania w 2007 r. nowych
programów szkolenia spawaczy. Dzięki temu polski system
szkolenia spawaczy został dostosowany do systemu istniejącego w Europie. Po prawie 60 latach przestał obowiązywać podział na spawaczy podstawowych i ponadpodstawowych, a pojawił się nowy podział zgodny z wymaganiami
normy PN-EN 287–1 – spawacz spoin pachwinowych blach
i rur, spawacz spoin czołowych blach, i spawacz spoin czołowych rur.
Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra
współpraca z Ośrodkiem Certyfikacji (IC). Cenne wskazówki oraz zalecenia przekazywane do Ośrodka IK oraz
ich konsekwentne wprowadzanie umożliwiło opracowanie
i wprowadzenie do stosowania wielu mechanizmów, które
uporządkowały działanie Ośrodka i poprawiły jakość prowadzonych szkoleń.
W tym roku przypada 20. rocznica Pana pracy zawodowej, stwarza to okazję do podsumowań i ocen.
Przy tej okazji pragnę podzielić się kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi zmian jakie przez ten czas zaszły.
w spawalnictwie.
Pierwszą sprawą jest postęp w zakresie konstrukcji
spawalniczych źródeł energii. Rozwój konstrukcji źródeł wynikał z postępu w zakresie elektroniki. Pojawiły się źródła.
z wewnętrzną przemianą częstotliwości (sterowane synergicznie), urządzenia z kontrolowanym zwarciowym przenoszeniem metalu w łuku spawalniczym (STT), urządzenia z
podwójnym pulsem, urządzenia do spawania metodą TIME
(i jej różnymi odmianami).
Drugi zjawiskiem, które wystąpiło w ciągu ostatnich.
3 – 4 lat było pojawienie się w dosyć częstej praktyce spawalniczej spawania stali o wytrzymałości do 1100 MPa. Dla
porównania, w okresie moich studiów i długi czas po podjęciu pracy zawodowej powszechnie stosowane były stale.
o wytrzymałości 360 MPa, czasami do 650 MPa.
Trzecią sprawą było uporządkowanie i egzekwowanie
wymagań wobec wykonawców konstrukcji spawanych, czyli
zapewnienie jakości w spawalnictwie. Poczynając od egzaminowania i uprawnień spawaczy, kwalifikowania technologii spawania, Instrukcji Technologicznych Spawania, uprawnień personelu nadzoru spawalniczego i personelu kontroli

i badań, aż do nadzoru nad urządzeniami stosowanymi.
w produkcji i urządzeniami do pomiarów i kontroli, postępowania z materiałami podstawowymi i dodatkowymi oraz
działań korygujących.
Odkąd Instytut rozpoczął prowadzenie kursów Europejskiego, a następnie Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika prowadzę na nich wykłady. Miałem więc przegląd
jak zmieniały się „czasy i ludzie” na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat. Uczestnikami pierwszych, organizowanych
jeszcze w tygodniowej skróconej wersji kursów byli bardzo doświadczeni spawalnicy o ugruntowanej wiedzy i olbrzymim doświadczeniu. W czasie wykładów, a zwłaszcza
podczas dyskusji pomiędzy wykładami wyraźnie czuło się
obecność „etosu spawalniczego”. W pewnym momencie
nastąpiła zmiana pokoleń. Znacząco obniżyła się średnia
wieku uczestników kursów. Zaczęli pojawiać się kursanci,
którzy cztery – pięć lat wcześniej ukończyli uczelnie. Miłym
zaskoczeniem był fakt dużej determinacji, konsekwencji.
i zaangażowania w zdobywaniu wiedzy przez tych młodych
(bo chyba wolno mi już tak powiedzieć) ludzi. Napawa to
sporym optymizmem na przyszłość.
Wspominając przeszłość nie można zapomnieć o przyszłości i tym samym o planach Ośrodka IK. Zamierzamy
wydać komplet skryptów (8 tomów po 250 stron) dla słuchaczy kursów Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika,
Międzynarodowego Technologa Spawalnika i Międzynarodowego Mistrza Spawalnika. Obecnie sukcesywnie są
przekazywane materiały od wykładowców. W najbliższym
czasie przewidujemy ujednolicenie pytań egzaminacyjnych
dla spawaczy przez wydanie odpowiednich wytycznych
Instytutu. Od strony sprzętowej jesteśmy w trakcie realizacji zakupów sprzętu do badań nieniszczących, zwłaszcza
do badań wizualnych – wideoskopu, boroskopów, fiberoskopów, jarzm do badań magnetyczno-proszkowych oraz
wzorców do badań ultradźwiękowych. Przewidujemy dalszą
wymianę urządzeń spawalniczych w naszych spawalniach
oraz maszyn do obróbki skrawaniem w Warsztacie Obróbki
Mechanicznej. W planach jest również modernizacja głównego budynku Ośrodka IK.
Nie samą pracą człowiek żyje.
Zainteresowania prywatne – przypuszczam, że są po
części znane wielu uczestnikom kursów z racji odwołań i dy-.
gresji, które z powodów dydaktycznych czasami robię na wykładach. To przede wszystkim historia. Przypuszczam, że gdybym nie wybrał najbardziej twórczego i kreatywnego ze znanych mi zawodów – zawodu inżyniera, byłbym historykiem.
Pozostałe zainteresowania są, jak na bardzo spokojnego
człowieka przystało, również ze wszech miar spokojne – to
ogrodnictwo (ozdobne rośliny przydomowe) oraz zwierzęta
domowe. Z wielką radością powróciłem do mojej pasji z lat
młodzieńczych, jaką jest rower. Oczywiście już w innych warunkach i w innym wydaniu niż trzydzieści lat temu.

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych dwudziestu pomyślnych lat.

Redaktor Naczelny
Jerzy Nowacki
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Jacek Słania

Działalność Ośrodka Kształcenia
i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa
Activities of Education and Welding Supervision
Centre of Instytut Spawalnictwa
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono historię i strukturę organizacyjną Ośro-.
dka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa. Omówiono cele i zadania Ośrodka. Zaprezentowano wkład Instytutu w szkolenie personelu badań
nieniszczących dla stopnia I i II zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 473. Przedstawiono tendencje w zakresie
szkolenia specjalistycznego spawalników na wszystkich
poziomach wg programów Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa,.
a także zagadnienia związane z kwalifikowaniem zakładów przemysłowych pod względem poziomu spawalnictwa oraz plany na przyszłość w tym zakresie. Omówiono
zagadnienia związane z nadawaniem uprawnień wg norm
DIN 18800-7 i DIN 6700-2.

The paper presents history and organisational structure
of Education and Welding Supervision Centre of Instytut
Spawalnictwa. Main goals and objectives of the Centre
have been discussed. The article presents the contribution
of Instytut Spawalnictwa to training of NDT personnel in I
and II grade in accordance with requirements of PN-EN 473
standard. It has been discussed trends in professional training of welding personnel on all levels in accordance with
programmes of European Federation for Welding, Joining
and Cutting (EWF) and International Institute of Welding
(IIW). Issues concerning qualification of industrial enterprises in respect of welding technology application and plans
in this area are explained. The problems in qualification
according to DIN 18800-7 and DIN 6700-2 are discussed.

Wstęp
Instytut Spawalnictwa powstał w 1945 r., a jego podstawowym zadaniem (Państwowego Instytutu Spawalniczego),
w początkowym okresie działalności, było szkolenie spawaczy, a w późniejszym również inżynierów, konstruktorów,
kontrolerów i technologów spawalniczych. Pierwsze kursy
spawania uruchomiono już w kwietniu 1945 r., a w czerwcu
1945 r. wydano świadectwa Państwowego Instytutu Spawalniczego 41 absolwentom. Na przełomie lat 1950–1951.
z gestii Instytutu wydzielone zostało szkolenie spawalnicze,
jednak Instytut szkolenie to nadal nadzorował, a wydzielony
Ośrodek Szkoleniowy rozszerzył swoją ofertę szkoląc również inżynierów i techników na kursach kontrolerów, konstruktorów i technologów spawalniczych. Od początku swojej działalności Instytut nadzorował kursy prowadzone przez
inne ośrodki szkolenia. Działalność szkoleniowa w Instytucie
zostaje zawieszona w 1975 r. Do roku 1975 kursy w Instytucie ukończyło 21 865 osób. Działalność Ośrodka zostaje
ponownie podjęta po reorganizacji Instytutu w 1990 r. [1, 2].

Rys. 1. Mgr inż. Bolesław Kurpisz (EWE) – kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego w latach 1993–2005
Fig. 1. Bolesław Kurpisz (EWE, MSc) – Manager of the Education
and Welding Supervision Centre in the years of 1993–2005

Działalność i organizacja
Ośrodka Kształcenia
i Nadzoru Spawalniczego
Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu
Spawalnictwa działa na podstawie – Statutu Instytutu Spawalnictwa, Regulaminu Instytutu Spawalnictwa oraz Statutu Ośrodka
Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa.
Dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa.



Przegląd spawalnictwa 11/2008

Rys. 2. Panie: Jolanta Kowalska, Katarzyna Przeworska, mgr inż.
Brygida Kozielec, Barbara Żak – pracownice Ośrodka IK
Fig. 2. Ms Jolanta Kowalska, Katarzyna Przeworska, Brygida Kozielec (MSc), Barbara Żak – the staff of the IK Centre

–
–
Rys. 3. Dr inż. Stefan Świdergoł
(EWE) – zastępca kierownika
Ośrodka IK
FIG. 3. Stefan Świdergoł (EWE,
PhD) – Deputy Manager of IK
Centre

Prowadzącym Ośrodek jest Instytut Spawalnictwa w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława 6/18, który jest także siedzibą
Ośrodka. Ośrodek jest integralną komórką organizacyjną
Instytutu Spawalnictwa, podległą bezpośrednio Dyrektorowi.
Instytutu. Działalność Ośrodka podlega opiece Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa.
W skład Ośrodka wchodzą – Laboratorium Szkolenia
Praktycznego, Zespół Obróbki Mechanicznej oraz Laboratorium Badań Nieniszczących.

Zadania i cele
Do podstawowych zadań Ośrodka należą:
– pełnienie merytorycznego nadzoru nad działalnością
szkoleniową z zakresu spawalnictwa prowadzoną poza
Instytutem Spawalnictwa (atestacja ośrodków szkolenia
spawaczy, weryfikacja wykładowców oraz egzaminatorów
dla potrzeb pozainstytutowych ośrodków szkolenia spawaczy, kontrola realizacji kursów spawania na wszystkich
poziomach szkolenia, udział w egzaminach spawaczy,
weryfikacja kwalifikacji spawaczy i instruktorów),
– kwalifikowanie zakładów przemysłowych wykonujących
konstrukcje spawane do odpowiednich kategorii w oparciu.
o aktualnie obowiązujące normy lub przepisy oraz prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem odpowiednich konstrukcji spawanych,
– inicjowanie opracowania norm lub przepisów z zakresu
szkolenia spawaczy lub personelu nadzorującego prace
spawalnicze,
– opracowywanie wytycznych z zakresu szkolenia i egzaminowania,
– kwalifikowanie technologii spawania,
– prowadzenie szkoleń:
– na poziomie średnim i wyższym w zakresie spawal-.
nictwa dla inżynierów i techników na podstawie uzyskanych akredytacji, autoryzacji obowiązujących prze-.
pisów jednostek certyfikujących,
– na wszystkich poziomach szkolenia w zakresie wszy-.
stkich metod spawania, pokrewnych technik łączenia
oraz cięcia termicznego,
– personelu badań nieniszczących dla stopnia I i II
zgodnie z odpowiednią normą,
– instruktorów spawania.
Kształcenie ustawiczne kadr dla spawalnictwa odbywa
się w zakresie:
– organizowania i prowadzenia szkolenia specjalistycznego
spawalników na wszystkich poziomach wg programów własnych Instytutu, Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, stanowiącego
podstawę do uzyskania przez personel spawalniczy europejskich i międzynarodowych dyplomów oraz certyfikatów,
– organizowania i prowadzenia szkolenia personelu badań
nieniszczących stanowiącego podstawę do uzyskania
certyfikatów wg obowiązujących norm,

organizowania i prowadzenia szkolenia spawaczy i zgrzewaczy oraz operatorów spawania i zgrzewania metali.
i tworzyw termoplastycznych,
organizowania nadzoru nad podstawowym i specjalistycznym szkoleniem spawalników i spawaczy w Polsce,
prowadzonego jako czynności zlecone.

Przedmiotem działania Ośrodka jest także:
– realizacja celów szkoleniowych przez organizację innych
kursów z dziedziny spawalnictwa,
– prowadzenie merytorycznego nadzoru nad szkoleniem
przez nadawanie atestów ośrodkom szkolenia spawaczy.
w Polsce w oparciu o Wytyczne Instytutu,
– kwalifikacja zakładów przemysłowych przez Spawalniczą
Komisję Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych,
– prowadzenie nadzoru nad licencjonowanymi egzaminatorami Instytutu Spawalnictwa przez Komisję ds. weryfikacji
egzaminatorów Instytutu Spawalnictwa.
Dla realizacji swoich celów i zadań Ośrodek może zawierać umowy o współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami lub osobami prawnymi, a w szczególności z Europejską Federacją Spawalniczą (EWF) oraz Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa (MIS/IIW).

Merytoryczny nadzór
i działalność szkoleniowa
Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu
Spawalnictwa sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością szkoleniową z zakresu spawalnictwa [3, 4]. W ramach
nadzoru i działalności szkoleniowej z zakresu spawalnictwa
Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego prowadzi:
– atestację ośrodków szkolących spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa,
– weryfikację egzaminatorów przeprowadzających egzaminy w imieniu Instytutu Spawalnictwa,
– wystawianie uprawnień spawaczy (Świadectw Egzaminu
Kwalifikacyjnego Spawacza oraz Książek spawacza) na
podstawie protokołów egzaminacyjnych przesłanych do
Instytutu Spawalnictwa.
Stworzony i cały czas doskonalony system nadzoru nad
ośrodkami szkolącymi spawaczy polega na wydawaniu na
podstawie przeprowadzanych wizytacji rocznych lub dwuletnich atestów w zakresie poziomu szkolenia, metod spawania
oraz grup materiałowych.
Wytyczne opracowane przez Instytut Spawalnictwa zawierają programy szkolenia do realizowania których zobowiązany jest ośrodek szkolący, wymagania dotyczące kwalifikacji instruktorów szkolących spawaczy i wykładowców
oraz wymagania dla posiadanej bazy szkoleniowej.
W 2007 r. wprowadzono nowe programy szkolenia spawaczy, dostosowujące system szkolenia do systemu szkolenia istniejącego w Unii Europejskiej. System dwustopniowy
(zakres podstawowy i ponadpodstawowy) zastąpiono systemem trójstopniowym (kwalifikacje w zakresie spawania spoin
pachwinowych blach i rur, spoin czołowych blach oraz spoin czołowych rur). Obecnie, ze względu na pojawiające się
liczne propozycje egzaminatorów dotyczące ujednolicenia
zasad prowadzenia egzaminów teoretycznych w ośrodkach
posiadających atest Instytutu Spawalnictwa są opracowywane wytyczne zawierające pytania testowe (trzy warianty
odpowiedzi, jedna prawidłowa). Obecnie opracowywany jest
program umożliwiający przesyłanie protokołów egzaminacyjnych drogą elektroniczną. Rozważane jest również opracowanie i wydanie prostych, przejrzystych i tanich skryptów dla
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spawaczy – dla poszczególnych metod spawania. Opracowanie i wydanie skryptów jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie ośrodków szkolących w tym zakresie.
System nadzoru nad licencjonowanymi egzaminatorami
Instytutu polega na wydawaniu rocznych licencji. W latach
2005–2007 podniesiono wymagania dla licencjonowanych
egzaminatorów. W 2006 r. przeprowadzono dla wszystkich
egzaminatorów egzamin weryfikacyjny, który obejmował:
– znajomość aktualnych norm dotyczących egzaminowania
spawaczy oraz wytycznych dotyczących szkolenia (test
– 60 pytań),
– umiejętność prawidłowego wypełniania protokołów upro-.
szczonych wg normy PN-EN 287–1 (dwa zadania praktyczne),
– umiejętność prawidłowej oceny przełomów złączy spawanych po próbie łamania (każdy egzaminowany oceniał.
3 próbki).
Ponadto od 2008 r. każdy egzaminator musi mieć ukończony kurs i posiadać certyfikat kompetencji, zgodny z wymaganiami normy PN-EN 473 w zakresie badań wizualnych (VT–2).
Ustalono również warunki wstępne dla kandydatów na
egzaminatorów. Obecnie egzaminatorem może zostać osoba, która ukończyła kurs i posiada dyplom IWE/EWE lub
IWT/EWT, ukończyła kurs i posiada certyfikat VT–2 oraz zdała egzamin weryfikacyjny (w przytoczonym powyżej zakresie)
przed Komisją ds. weryfikacji egzaminatorów Instytutu Spawalnictwa.
W ramach działalności nadzorczej uprawniono ośrodki
szkoleniowe do kształcenia spawaczy pod merytorycznym
nadzorem Instytutu Spawalnictwa nadając tym ośrodkom
stosowny atest na szkolenie zgodnie z Wytycznymi Instytutu
Spawalnictwa W-07/IS-41. W roku 2007 odwiedzono łącznie

Rys. 4. Mgr inż. Krzysztof Staniszewski (IWE, IWI-E) oraz inż. Adrian
Siedlecki (IWE, IWI-E) w czasie wywoływania radiogramów
Fig. 4. Krzysztof Staniszewski (IWE, IWI-E, MSc) and Adrian.
Siedlecki (IWE, IWI-E, engineer) while developing radiograms

92 ośrodki nadając im atest lub przedłużając ważność atestu. Po raz pierwszy atest Instytutu w roku 2007 uzyskały 33
ośrodki szkoleniowe. Łącznie na koniec 2007 r. 281 ośrodków szkolenia spawaczy w Polsce posiadało atest Instytutu Spawalnictwa. Absolwentom kursów odbywających się.
w ośrodkach szkoleniowych podlegających merytorycznemu nadzorowi Instytutu Spawalnictwa Ośrodek IK wystawiał
Książki spawacza. W roku 2007 wystawiono łącznie 21 524
Książki spawacza, co daje średnio 1794 Książki spawacza
w jednym miesiącu. Wystawiono również 150 duplikatow
Książek spawaczy. Łącznie wystawiono także 42 423 Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg PN-EN
287. W porównaniu do roku 2006 zanotowano wzrost ilości
wystawianych Książek spawaczy o 39% oraz wzrost liczby
wystawianych świadectw o 49,7%. Przeprowadzono 286.
egzaminów weryfikacyjnych dla spawaczy.
W 2007 r. Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego
uzyskał Poświadczenie oceny Urzędu Dozoru Technicznego – UDT – CERT do szkolenia i egzaminowania spawaczy.
w zakresie ustawy o dozorze technicznym.

Szkolenie personelu badań
nieniszczących dla stopnia I i II
zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 473
Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego w 2000 r.
rozpoczął prowadzenie kursów badań nieniszczących I i II
stopnia w zakresie badań: wizualnych – VT 1 + 2 magnety-.
czno-proszkowych – MT 1 + 2, penetracyjnych – PT 1 + 2,.
ultradźwiękowych – UT 1 + 2, radiograficznych – RT 1 + 2.
w sektorach związanych z wyrobem: spawanym (w) i obra-.
bianym plastycznie (wp) oraz z sektorze związanym z prze-.
mysłem wytwarzania i przetwórstwa metali.
Kursy są prowadzone na podstawie autoryzacji Ośrodka
Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa, posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikowanie personelu badań nieniszczących.
W 2006 r. rozszerzono akredytację o sektory związane.
z wyrobem odlewów (c) i odkuwkek (f) oraz o sektor związany
z przemysłem badań przed i w trakcie eksploatacji urządzeń,
obiektów i konstrukcji dla kursów organizowanych na terenie
Instytutu Spawalnictwa w metodach PT, MT, RT oraz UT. Kursy
prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców.
Na potrzeby kursów badań nieniszczących Instytut
Spawalnictwa przygotował dwie sale wykładowe oraz
dwa laboratoria do ćwiczeń praktycznych. Dokonano również znacznych zakupów wyposażenia do prowadzenia
ćwiczeń praktycznych z zakresu badań nieniszczących..
Tablica I. Liczba wykładowców z odpowiednim stopniem
kwalifikacji wg PN-EN 473
Table I. Number of lecturers of adequate qualifications according to PN-EN 473
Metoda
NDT

Rys. 5. Mgr inż. Ireneusz Szwajnos (IWE) i Andrzej Kołacki (IWT)
– instruktorzy praktycznej nauki spawania
Fig. 5. Ireneusz Szwajnos (IWE, MSc) and Andrzej Kołacki (IWT)
– instructors of practical welding training



Przegląd spawalnictwa 11/2008

Liczba osób z odpowiednim stopniem kwalifikacji wg PN – EN 473
1+2

3

VT

10

1

PT

9

3

MT

7

2

RT

5

2

UT

5

2

ET

2

0

Wykształcenie wg
wytycznych IWI,
EWF

11

Na potrzeby kursów zostały opracowane skrypty Instytutu
Spawalnictwa, które są sukcesywnie nowelizowane:
J. Czuchryj, M. Stachurski: Badania nieniszczące w spawalnictwie. Charakterystyka badań i zakres ich stosowania,
2005.
M. Stachurski: Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych, 2002.
M. Stachurski, B. Gola: Badania ultradźwiękowe. Zestaw pytań sprawdzających, 2005.
J. Czuchryj, S. Sikora: Badania wizualne złączy spawanych
(wyd. II), 2004.
J. Czuchryj, H. Papkala, A. Winiowski: Niezgodności spawalnicze w złączach spajanych, 2005.
J. Czuchryj, S. Świdergoł: Podstawy organizacji kontroli jakości w spawalnictwie, 2003.
J. Pasternak, R. Wolański: Podstawy opracowywania procedur badań nieniszczących, 2005.
J. Brózda, J. Czuchryj: Radiografia złączy spawanych, 2005.
M. Łomozik: Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych, 2005.
J. Czuchryj: Badania radiograficzne. Zestaw pytań sprawdzających, 2005.
J. Czuchryj: Badania penetracyjne. Zestaw pytań sprawdzających, 2006.
J. Czuchryj: Badania wizualne. Zestaw pytań sprawdzających, 2007.
J. Brózda: Stale konstrukcyjne i ich spawalność, 2007.
J. Czuchryj, S. Sikora: Podstawy badań penetracyjnych wyrobów przemysłowych, 2007.
Przewidywane jest opracowanie skryptu z zakresu badań
ultradźwiękowych (UT).
W 2007 r. główną grupę osób szkolonych na kursach organizowanych przez Instytut Spawalnictwa stanowił personel badań nieniszczących ubiegający się o certyfikat kompetencji wg PN-EN 473. Szkolenia odbywały się zarówno.
w Instytucie Spawalnictwa jak i poza Instytutem. W związku
z uzyskaniem przez Instytut Spawalnictwa statusu jednostki
notyfikowanej rozszerzono zakres szkoleń personelu badań
nieniszczących i zarazem zakres certyfikatu kompetencji.
Od 1 maja 2004 r. certyfikaty kompetencji personelu badań
nieniszczących obejmują również możliwość badania urządzeń ciśnieniowych podlegających Dyrektywie Unii Europejskiej 97/23/EC. Łącznie na 53. zorganizowanych kursach
certyfikaty kompetencji personelu badań nieniszczących.
wg PN-EN 473 otrzymały 864 osoby.
W przyszłości, po uzupełnieniu sprzętu o wideoskop,
nowy endoskop oraz fiberoskop, przewiduje się rozszerzenie zakresu akredytacji dla kursów badań wizualnych (VT)
organizowanych na terenie Instytutu Spawalnictwa o sektory
związane z wyrobem odlewów (c), odkuwek (f) oraz o sektor
związany z przemysłem badań przed i w trakcie eksploatacji
urządzeń, obiektów i konstrukcji.

Szkolenia specjalistyczne
na wszystkich poziomach
według programów EFS oraz MIS
Instytut Spawalnictwa prowadzi kursy dla personelu nadzoru spawalniczego [5–7]:
– Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) – 3–5
kursów rocznie,
– Międzynarodowego Technologa Spawalnika (IWT) – 1
kurs rocznie,
– Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (IWS) – 1 kurs
rocznie,

Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (IWP).
– 2 kursy rocznie,
– Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWI).
– 2 kursy rocznie.
Zainteresowanie kursami Międzynarodowego Inżyniera
Spawalnika jest cały czas bardzo wysokie. Wzrosło zainteresowanie kursami Międzynarodowego Technologa Spawalnika i Międzynarodowego Mistrza Spawalnika. W ciągu
ostatniego roku wzrosło znacząco zainteresowanie kursami
Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego i Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego. W wyniku tego w 2008 r.
zorganizowano nie po jednym, jak dotychczas, a po dwa
kursy IWP i IWI. Obecnie jest opracowywany komplet skryptów oraz jednolitych prezentacji komputerowych dla kursów
Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, Międzynarodowego Technologa Spawalnika i Międzynarodowego Mistrza
Spawalnika. Przewiduje się, że zestaw skryptów będzie
obejmował 8 tomów (ok. 250 stron każdy). Podjęto również
przygotowania do uruchomienia kursów Międzynarodowego
Projektanta Konstrukcji Stalowych.
–

Kwalifikowanie zakładów
pod względem poziomu spawalnictwa
Norma PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział” jest stosowana niezmiennie od dwudziestu lat. Określa ona wymagania dotyczące
warunków jakie musi spełniać zakład produkujący konstrukcje i wyroby spawane, aby być uznanym za zdolny do wytwarzania wyrobów spawanych o wymaganej jakości [8–12].
Nadawanie uprawnień zakładom przemysłowym w Pol-.
sce w oparciu o tę normę od czasu jej ustanowienia prowadzi Spawalnicza Komisja Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Kwalifikacja na jej podstawie jest najprostszą formą potwierdzenia
zdolności zakładu do prowadzenia produkcji spawalniczej..
W 1987 r. zakwalifikowano kilka zakładów (brak dokładnych
danych), w 2006 r. – 266, natomiast do września 2007 r. – 286
zakładów. Stosowanie tej normy jest obligatoryjnie wymagane przy wytwarzaniu stalowych konstrukcji budowlanych
przez normę PN-B-06200. W pozostałych przypadkach jest
dobrowolne. Mimo, że stosowanie tej normy nie jest obowiązkowe, a ubieganie się zakładów o kwalifikację na jej podstawie jest całkowicie dobrowolne, przytoczone dane potwierdzają rosnące cały czas zapotrzebowanie zakładów na uwiarygodnienie za jej pomocą swoich zdolności do realizowania
produkcji spawalniczej. Obecnie 439 zakładów stosujących
produkcję spawalniczą posiada Świadectwo kwalifikacyjne
nadane wg normy PN-M-69009, w tym zakłady z Czech, Luksemburga, Niemiec i Węgier.
Przewidywane jest opracowanie wytycznych Instytutu
Spawalnictwa, które dostosują wymagania tej normy do norm
obecnie obowiązujących. Uaktualnienie wymagań będzie dotyczyło:
– kwalifikacji personelu nadzoru spawalniczego – powiązanie funkcji Głównego Spawalnika, Specjalisty ds. Spawalnictwa lub mistrza spawalniczego z wymaganiami normy
PN-EN ISO 14731,
– kwalifikacji spawaczy – „Świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza” powinny być wydane przez niezależną jednostkę egzaminacyjną (np. PRS, UDT, IS, TŰV,
SLV, itp.),
– kwalifikacji personelu badań nieniszczących – Kwalifikacje personelu badań nieniszczących powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 473:2002/A1:2006(U).
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Osoba odpowiedzialna za kontrolę prac spawalniczych
powinna posiadać certyfikat Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego,
kwalifikowania technologii spawania – dla wskazanych procesów spawania powinna zostać przeprowadzona kwalifikacja technologii spawania odpowiednio
według norm PN-EN ISO 15614-1, PN-EN ISO 15610,.
PN-EN ISO 15611, PN-EN ISO 15612, PN-EN ISO 15613,.
PN-EN ISO 14555:2006(U),
Instrukcji Technologiczna Spawania (WPS) – kwalifikowane zakłady powinny posiadać Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS), co najmniej dla typowych złączy
spawanych występujących w produkcji lub montażu (dla
metod spawania, dla których zakład ubiega się o kwalifikację według normy PN-M-69009),
materiałów certyfikowanych i dokumentów kontroli – Kwalifikowany zakład powinien stosować wyłącznie materiały
podstawowe i dodatkowe do spawania posiadające dokumenty kontroli zgodne z PN-EN 10204 (chyba, że odbiorca wyrobów spawanych odstępuje od tej zasady),
przechowywania materiałów dodatkowych do spawania –
materiały dodatkowe do spawania powinny być przechowywane w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta,
podstawowego wyposażenia do badań nieniszczących – zakład powinien posiadać wyposażenie zgodne.
z odpowiednimi normami do badań nieniszczących prowadzonych we własnym zakresie,
zapisów z badań nieniszczących złączy spawanych – zakład powinien prowadzić i utrzymywać zapisy z badań
nieniszczących złączy spawanych,
sprzętu do produkcji – zakład zakwalifikowany zgodnie
z normą PN-M-69009 do I lub II grupy powinien dysponować sprzętem zapewniającym realizację produkcji
spawalniczej. Zakład powinien zapewnić stan elementów
sprzętu do spawania, które nadzorują zmienne wymienione w odpowiedniej instrukcji technologicznej, umożliwiający ich utrzymanie w procesie spawania.
wzorcowania i walidacji sprzętu do pomiaru, kontroli i badania – w zakładzie zakwalifikowanym zgodnie z normą
PN-M-69009 do I lub II grupy cały sprzęt zastosowany
do oceny jakości konstrukcji (w tym do badań nieniszczących) powinien być odpowiednio kontrolowany i powinien
być wzorcowany lub walidowany w określonych odstępach czasu,
podwykonawców – podwykonawcy wykonujący konstrukcje i wyroby spawane dla zakładu zakwalifikowanego do
odpowiedniej grupy pod względem poziomu spawalnictwa
w PN-M-69009 powinni być zakwalifikowani co najmniej
do tej samej grupy.

Nadawanie uprawnień zakładom
według norm DIN 18800-7
i DIN 6700-2
W roku 2007 nadal współpracowano z SLV–Duisburg
oraz GSI–Polska dla nadania polskim zakładom produkcyjnym uprawnień do wytwarzania spawanych konstrukcji budowlanych na rynek niemiecki wg normy DIN 18800, Część 7.
Łącznie 58 zakładów posiadało takie uprawnienia. Nadano
również czterem polskim zakładom uprawnienia według normy DIN 6700-2 do wytwarzania elementów pojazdów szynowych. Ośrodek IK przygotowywał te zakłady przeprowadzając ich wizytację, konsultacje jak również prowadząc badania
nad kwalifikowaniem technologii spawania. Przeprowadzono
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Rys. 6. Dr hab. inż. Jacek Słania
– kierownik Ośrodka Kształcenia
i Nadzoru Spawalniczego
Fig. 6. Jacek Słania (PhD) –.
Manager of the Education and
Welding Supervision Centre

45 badań nad kwalifikowaniem technologii spawania. Badania przeprowadzono dla zakładów z którymi Ośrodek IK
współpracuje w ramach uprawniania, wspólnie z SLV–Duisburg, do produkcji wyrobów budowlanych i elementów pojazdów szynowych na rynek niemiecki. Badania prowadzono.
w oparciu o normę DIN EN 15613, DIN EN 15614-1 oraz
Wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Spawalniczego (DVS)
– Richtlinie DVS 1702 dla stali o granicy plastyczności od
275 MPa do 1100 MPa. W wyniku tych prac zakłady uzyskały
możliwość rozszerzenia swoich uprawnień i produkowania
wyrobów budowlanych i elementów pojazdów szynowych.
z nowoczesnych stali zmechanizowanymi metodami spawania. Działalność ta będzie kontynuowana.
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Bolesław Kurpisz

Szkolenie spawaczy
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
Training of welders
at Instytut Spawalnictwa in Gliwice
Streszczenie

Abstract

Instytut Spawalnictwa prowadzi szkolenie spawaczy
od roku 1945. Na przestrzeni lat zmieniały się zasady
krajowego szkolenia, dostosowywane do ustanawianych
norm krajowych, europejskich i międzynarodowych. Od
roku 1999 prowadzone jest także szkolenie spawaczy.
w oparciu o programy Europejskiej Federacji Spawalniczej
oraz Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Instytut
Spawalnictwa sam prowadząc szkolenie spawaczy wywierał także istotny wpływ na kształt systemu szkolenia
spawaczy w Polsce.

Instytut Spawalnictwa has been conducting training.
of welders since 1945. Over those years the rules of training in Poland have changed in order to meet the requirements of Polish, European and International standards.
Training in accordance with programmes of European
Welding Federation and International Institute of Welding
has been organised since 1999. Instytut Spawalnictwa as
a welders training organisation also has an influence on
the training system in Poland.

Wstęp
Szkolenie spawaczy w Polsce ma wieloletnią tradycję.
Odpowiedzialne konstrukcje spawane, które powstawały.
w okresie międzywojennym wymagały wykorzystania umiejętności wykwalifikowanych spawaczy. Organizowaniem kursów spawania elektrycznego (elektrodami otulonymi) i spawania gazowego w różnych miastach przedwojennej Polski
zajmowało się Stowarzyszenie Rozwoju Spawania i Cięcia
Metali. Po II wojnie światowej szkolenie spawaczy związane jest przede wszystkim z działalnością Instytutu Spawalnictwa, początkowo, od 1945 r. w Katowicach, a później, od
roku 1949, w Gliwicach (po przeniesieniu siedziby Instytutu
Spawalnictwa do Gliwic). Twórcy Instytutu Spawalnictwa,
zwanego początkowo Państwowym Instytutem Spawalniczym otrzymali od ówczesnego Ministerstwa Przemysłu.
zadanie zorganizowania kursów dla spawaczy.

Początki szkolenia spawaczy
Instytut Spawalnictwa do roku 1949 istniał jako instytucja
szkolenia spawaczy, a nie jako instytut naukowo-badawczy,
zajmując się szkoleniem spawaczy elektrycznych i gazowych,
tak bardzo potrzebnych w odbudowie zrujnowanego kraju.
i w rozbudowującym się przemyśle. Pierwsze kursy dla 32
uczestników kursu spawania gazowego i 25 uczestników
kursu spawania elektrycznego rozpoczęły się w Katowicach
24 kwietnia 1945 r. [1]. Szkolenie odbywało się wg własnych
programów Instytutu, zawierających również zasady przeprowadzania egzaminów końcowych oraz wystawiania dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje spawalnicze. Prowadzone szkolenia spawaczy, trwające od 4 do 5
Mgr inż. Bolesław Kurpisz – Instytut Spawalnictwa.

tygodni, nie zapewniały jednak absolwentom kursów uzyskania kwalifikacji potrzebnych do spawania odpowiedzialnych
konstrukcji spawanych, a zwłaszcza wyrobów narażonych
na ciśnienie. Dlatego też w roku 1949 rozpoczęto w Instytucie Spawalnictwa szkolenie spawaczy kotłowych, których
egzaminy praktyczne i teoretyczne odbywały się z udziałem
przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego [1]. Kursy te,
zwane początkowo kursami specjalistycznymi, w późniejszym czasie przyjęły nazwę kursów ponadpodstawowych..
W taki to sposób ukształtował się system szkolenia spawaczy na dwóch, a później trzech poziomach kwalifikacji – poziomie podstawowym i poziomie ponadpodstawowym, przy
czym poziom ponadpodstawowy rozdzielony został później
na ponadpodstawowe kursy spawania blach i ponadpodstawowe kursy spawania rur.
W pierwszych latach powojennych programy szkolenia spawaczy oraz zasady egzaminowania opracowywane były przez Instytut Spawalnictwa. Były one stosowane.
w samym Instytucie jak i w ośrodkach szkoleniowych podległych Ministerstwu Przemysłu, nad którymi nadzór merytoryczny prowadził Instytut Spawalnictwa. Prowadząc nadzór
merytoryczny Instytut wykorzystywał własne doświadczenia
związane ze szkoleniem spawaczy. Wynikiem tego nadzoru były jednolite zasady egzaminowania spawaczy ujęte.
w wytycznych Instytutu, przeprowadzanie egzaminów przez
egzaminatorów Instytutu oraz wystawianie przez Instytut jednolitych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zdobyte
przez absolwentów kursów. W późniejszych latach Instytut
Spawalnictwa podlegał różnym innym ministerstwom, a nawet zjednoczeniom, co ograniczyło zasięg nadzoru merytorycznego prowadzonego przez Instytut. Powstawało szereg
nowych ośrodków szkoleniowych ulokowanych w różnych
resortach, takich jak budownictwo czy kolejnictwo, które się
usamodzielniały i nie były związane z Instytutem Spawalnictwa. Mnożyły się programy szkoleniowe wg których szkolono i egzaminowano spawaczy. Absolwenci kursów otrzymywali zróżnicowane dokumenty potwierdzające ukończenie
kursów, zapisywane w różnego rodzaju świadectwach lub.
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w Książkach spawaczy. Dla oznaczania kursów i egzaminów
spawaczy stosowano zróżnicowane oznaczania literowe.
i numeryczne. Ze stosowanych zapisów niejednokrotnie nie
wynikało jakie uprawnienia uzyskał absolwent podstawowego czy ponadpodstawowego kursu, co wolno, a czego nie
wolno mu było spawać. W latach 70. dwudziestego wieku,
kiedy Polska otworzyła swoje granice i polscy spawacze zaczęli wyjeżdżać do innych krajów, przede wszystkim sąsiednich, to zróżnicowanie dokumentów, uprawnień i oznaczeń
komplikowało pracę tych osób, w tych krajach, gdzie egzaminowanie spawaczy odbywało się od dawna wg jednolitych
zasad, najczęściej ujętych w krajowych normach. Tymczasem w Polsce brak było takiego dokumentu, który by ujednolicał zasady egzaminowania spawaczy. Dlatego też Instytut
Spawalnictwa podjął działania zmierzające do ustanowienia
państwowej normy na egzaminowanie spawaczy. Po wielu latach skomplikowanych działań, często torpedowanych
przez różne osoby i organizacje, przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego doprowadzono do ustanowienia.
polskiej normy PN-87/M-69900 na egzaminowanie spawaczy
i zgrzewaczy [2].

Szkolenie spawaczy
po wprowadzeniu normy
PN-87/M-69900
Norma PN-87/M-69900, która weszła w życie jako norma
obowiązująca od 1 lipca 1988 r., nałożona została niejako na
już istniejący system szkolenia spawaczy. Ujednolicała zasady egzaminowania spawaczy po kursach podstawowych.
i ponadpodstawowych, jak również zasady przeprowadzania egzaminów rozszerzających uprawnienia spawaczy oraz
przeprowadzania cyklicznych egzaminów sprawdzających
kwalifikacje spawaczy.
Norma PN-87/M-69900 ponadto:
– wprowadziła jednolity system oznaczania literowego i numerycznego egzaminów podstawowych i ponadpodstawowych;
– wprowadziła wzory Książki spawacza dla absolwentów
podstawowych kursów spawania i wzory zaświadczeń
uprawniających do spawania konstrukcji klasy 1 i 2 dla
absolwentów kursów ponadpodstawowych;
– określała zakresy teoretycznej i praktycznej części egzaminu podstawowego i ponadpodstawowego;
– określała zakresy badań złączy egzaminacyjnych i kryteria ich oceny;
– wprowadziła konieczność posiadania praktyki w spawaniu
pomiędzy kursem podstawowym i ponadpodstawowym;
– określała uprawnienia spawaczy po kursach podstawowych i ponadpodstawowych.
Norma PN-87/M-69900 podawała również ilości i rodzaje złączy egzaminacyjnych, które spawacze wykonywali na
końcowym egzaminie. Przewidywała wykonywanie krótszych
złączy egzaminacyjnych po kursach podstawowych, dla których ocenę ograniczyła tylko do badań wizualnych. Złącza
egzaminacyjne po kursach podstawowych oceniano zatem
tylko na podstawie występujących zewnętrznych niezgodności spawalniczych. Dłuższe złącza egzaminacyjne po
kursach ponadpodstawowych, poza badaniami wizualnymi,
wg normy podlegały zarówno badaniom radiograficznym jak
i badaniom niszczącym, a zatem oceniano je na podstawie
zewnętrznych i wewnętrznych niezgodności spawalniczych
oraz własności mechanicznych złączy. Norma ponadto wprowadziła zasadę równoważności uprawnień ponadpodstawowych spawaczy blach oraz rur, co oznaczało, że uprawnienia
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spawacza blach nie uprawniały do spawania rur i odwrotnie.
Absolwentom kursów podstawowych w przypadku dalszego
kształcenia stworzono możliwość wyboru albo ponadpodstawowego kursu spawania blach lub ponadpodstawowego kursu spawania rur (rys. 1).
Ponadpodstawowy egzamin spawacza
PN-87/M-69900/03

Ponadpodstawowy kurs spawania
blach Procesy spawania:
311-G, 111-E, 135-C, 131-M,141-T,

Ponadpodstawowy egzamin spawacza
PN-87/M-69900/03
Ponadpodstawowy kurs spawania
rur Procesy spawania:
311-G, 111-E, 135-C, 131-M, 141-T,

Praktyka w spawaniu od ½ do 1 roku
Podstawowy egzamin spawacza
PN-87/M-69900/02

Ponadpodstawowy kurs spawania
blach Procesy spawania:
311-G, 111-E, 135-C, 131-M,141-T,
- wiek minimum 18 lat;
- minimum ukończona szkoła
podstawowa lub zawodowa;
- dopuszczenie lekarza

Warunki
wejściowe

Rys. 1. Szkolenie spawaczy w Instytucie Spawalnictwa po ustanowieniu normy PN-87/M-69900
Fig. 1. Training of welders at Instytut Spawalnictwa after PN-87/.
M-69900 standard has been established

Warunki dopuszczenia do egzaminu ponadpodstawowego sformułowane w punkcie 2.1 normy PN-87/M-69900/03,
dla absolwentów niektórych kursów spawania stworzyły
również możliwość zmiany metody spawania przy przejściu.
z kursu podstawowego na kurs ponadpodstawowy. Dotyczyło to takich metod spawania jak spawanie gazowe i spawanie
elektryczne (elektrodami otulonymi).
Wprowadzenie normy PN-87/M-69900 na egzaminowanie
spawaczy i zgrzewaczy pozwoliło również na sprecyzowanie
zakresu uprawnień spawalniczych wynikających z ukończenia kursu podstawowego i ponadpodstawowego. Stało się
to możliwe dzięki równoczesnemu ustanowieniu z normą.
PN-87/M-69900 dwóch kompatybilnych z nią norm, a mianowicie normy PN-87/M-69008, klasyfikującej konstrukcje
spawane i normy PN87/M-69009, grupującej zakłady stosujące procesy spawalnicze [3, 4]. Z postanowień normy.
PN-87/M-69900/01 wynikało (punkt 1.3), że egzamin po kursie podstawowym uprawnia do spawania konstrukcji zaliczonych do klasy 3 wg PN-87/M-69008, zaś egzamin po kursach
ponadpodstawowych uprawnia do spawania konstrukcji zaliczonych do klasy 1, 2 i 3. Zasady prowadzenia egzaminów
końcowych po kursach spawania określiły Wytyczne Instytutu Nr W-94/IS-05 [5]. Kolejne zmiany w systemie szkolenia spawaczy przyniosło ustanowienie jako polskiej normy,
Normy Europejskiej dotyczącej egzaminowania spawaczy.
EN 287-1 i EN 287-2 [6, 7].

Szkolenie spawaczy
po wprowadzeniu normy
PN-EN 287-1/A1 i PN-EN 287-2/A1
Obie części normy PN-EN 287 ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w roku 1998 weszły ostatecznie
do praktyki spawalniczej 1 stycznia 2000 r. i zastąpiły polską
normę PN-87/M-69900 na egzaminowanie spawaczy stali.
(EN 287-1) oraz aluminium i jego stopów (EN 287-2). Tym
samym znikły wszystkie dotychczasowe ustalenia, które re-

gulowała norma PN-87/M-69900 oraz Wytyczne Instytutu
Spawalnictwa W-94/IS-05. Polski system szkolenia spawaczy okazał się jednak niedostosowany do wymagań tej europejskiej normy. Nie różnicowała ona bowiem uprawnień
po egzaminie podstawowym i ponadpodstawowym, a zatem
uprawnień do spawania konstrukcji klasy 1, 2 i 3 wg PN-87/
M-69008. Każdy egzamin zdany wg zasad tej normy uprawniał do spawania konstrukcji wszystkich klas, w zakresie wynikającym z uprawnień zapisanych w normie. Nie podawała
ona również jakie ilości i rodzaje próbek egzaminacyjnych
należy wykonać na podstawowym i ponadpodstawowym egzaminie spawacza, ani oznaczeń dla tych egzaminów. Wprowadzała inne wymiary próbek egzaminacyjnych, zwłaszcza
w stosunku do wymiarów próbek egzaminacyjnych po kursie
podstawowym. Nie przewidywała również ograniczenia oceny złączy egzaminacyjnych tylko do badań wizualnych, tak
jak to stosowane było i jest na egzaminach podstawowych.
Norma uznawała również nadrzędność uprawnień spawacza
rur nad uprawnieniami spawacza blach. Stosowany zatem
system szkolenia spawaczy pozwalający po kursie podstawowym na wybór kursu ponadpodstawowergo blach lub rur
przestał być aktualny. Zmiana metody spawania również przy
przechodzeniu z kursu podstawowego na ponadpodstawowy
stała się niemożliwa. Wszystkie braki w uporządkowaniu systemu egzaminowania spawaczy wynikłe z zastąpienia normy.
PN-87/M-6900 przez normę PN-EN 287 jak również zasady
wykorzystania tej europejskiej normy w procesie egzaminowania po kursach podstawowych i ponadpodstawowych zostały
ujęte w Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-02/IS-17 [8].
W Wytycznych ujęto nowy system oznaczania egzaminów
podstawowych i ponadpodstawowych wykorzystujący symbole stosowane w normie PN-EN 287. Zastosowanie normy
PN-EN 287 do egzaminowania po kursach ponadpodstawowych nie wnosiło zasadniczych zmian. Złącza te były przecież zawsze badane metodami nieniszczącymi i niszczącymi. Jedynie sposób wykonywania tych złączy, ich badanie
i kryteria oceny dostosowano do wymogów normy europejEgzamin ponadpodstawowy IS-T-W01-XXX
wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-02/IS-17
Kursy ponadpodstawowe spawania rur
w procesach spawania:
111, 131, 135, 141, 311
Egzamin ponadpodstawowy IS-P-W01-XXX
wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-02/IS-17
Kursy ponadpodstawowe spawania blach
w procesach spawania:
111, 131, 135, 141,

skiej. Trudniejsze okazało się wykorzystanie normy PN-EN
287 do egzaminowania po kursach podstawowych. Aby nie
wprowadzać zbyt radykalnych zmian w egzaminowaniu spawaczy po kursach podstawowych przyjęto zasadę zachowania takiej samej ilości i rodzajów złączy egzaminacyjnych,
jaki przewidywała norma PN-87/M-69900/02. Pozostawiono
również takie same długości złączy i ich ocenę przy pomocy
tylko badań wizualnych. Z zestawu kilku złączy egzaminacyjnych wybrano tylko jedno złącze, które w trakcie egzaminu miało być wykonane i ocenione zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 287. Dla metod spawania 111, 141, 135 i 131,
takim złączem zostało złącze teowe ze spoiną pachwinową.
Jedynie dla podstawowych kursów spawania gazowego,
które nie przewidują wykonywania spoin pachwinowych, jako
złącze egzaminacyjne wykonywane i oceniane zgodnie z PN-EN
287 wybrano złącze doczołowe. Absolwenci podstawowych
kursów spawania gazowego otrzymując Świadectwo Egzaminu Spawacza wg PN-EN 287-1, uzyskiwali uprawnienia do
doczołowego spawania blach w konstrukcjach spawanych
klasy 1, 2 i 3. Tym samym w systemie szkolenia spawaczy
utrzymanie ponadpodstawowych kursów spawania gazowego blach okazało się niecelowe. W wyniku tych wszystkich
ustaleń i zmian, system szkolenia spawaczy po wprowadzeniu normy PN-EN 287 ukształtował się w sposób podany na
rysunku 2.

Szkolenie spawaczy
według programów europejskich
i międzynarodowych
W 1992 r. zakończony został pierwszy etap prac zmierzających do ujednolicenia systemu kształcenia i certyfikowania personelu spawalniczego w Unii Europejskiej prowadzony przez Europejską Federację Spawalniczą (European
Welding Federation – EWF). Po wielu latach prac Komitet
2. EWF opracował dokument, przedstawiający zarysy zharmonizowanego, europejskiego systemu szkolenia personelu
spawalniczego wszystkich szczebli, w tym również szkolenia
i certyfikowania spawaczy [9]. Konkretne programy szkolenia spawaczy, opracowane przez Komitet 2. EWF, powstały
stosunkowo późno, bo w latach 1994–1997. Zostały one dostosowane do warunków polskich i wydane jako Wytyczne
SZKOLENIE

GAS

MMA

MAG

TIG

EGZAMIN

DYPLOM
Europejski
Spawacz Rur

Praktyka w spawaniu 1/2 do 1 roku
Egzamin podstawowy IS-W01-XXX
wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-02/IS-17

Europejski
Spawacz Blach

Kursy podstawowe w procesach spawania:
111, 131, 135, 141, 311
Warunki wejściowe kandydatów
na kursy podstawowe:
- wiek minimum 18 lat;
- minimum ukończona szkoła
podstawowa lub zawodowa;
- dopuszczenie lekarza.

Rys. 2. Szkolenie spawaczy w Instytucie Spawalnictwa po ustanowieniu normy PN-EN 287
Fig. 2. Training of welders at Instytut Spawalnictwa after PN-EN 287
standard has been established

Europejski
Spawacz Spoin
Pachwinowych

Rys. 3. Modułowy system szkolenia Europejskich Spawaczy.
wg programów EWF
Fig. 3. Modular training system of European Welders in accordance
with EWF programmes
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Instytutu Spawalnictwa [10÷13]. Zharmonizowany system
szkolenia spawaczy wg programów EWF obejmował modułowe szkolenie o trzech stopniach kwalifikacji:
– Europejskiego Spawacza Spoin Pachwinowych,
– Europejskiego Spawacza Blach,
– Europejskiego Spawacza Rur.
Spawacze szkolący się wg programów modułowych zdobywali coraz wyższe kwalifikacje i uprawnienia potwierdzone
Świadectwem Egzaminu Spawacza wg EN 287. Zharmonizowany system szkolenia spawaczy obejmował szkolenie.
w czterech podstawowych metodach spawania: gazowego
(GAS), elektrodami otulonymi (MMA), metodą MAG i metodą
TIG. Liczba modułów szkoleniowych w zależności od metody
spawania była zróżnicowana, przy czym omawiany system
nie przewidywał szkolenia spawacza spoin pachwinowych
dla procesu spawania gazowego (rys. 3).
Poszczególne moduły szkoleniowe składały się z kombinacji zajęć teoretycznych, praktycznych i końcowego egzaminu. Spawacze uczestnicząc w szkoleniu przechodzą.
z jednego modułu na następny pod warunkiem pozytywnego
ukończenia poprzedniego modułu. Istniała możliwość przerwania szkolenia po dowolnym module. Spawacz otrzymywał wówczas Świadectwo Egzaminu Spawacza wg EN 287.
z uprawnieniami do spawania w takim zakresie, jaki obejmował
dotychczasowy zakres jego szkolenia. Stworzono zatem możliwość, że spawacz po ukończeniu 1 modułu, który dla takich
metod spawania jak MMA, MAG, czy TIG obejmował okres
2 tygodni szkolenia, mógł podejmować pracę jako spawacz.
W przypadku chęci uzyskania przez spawacza uprawnień.
w innej metodzie spawania niż posiadane już kwalifikacje, układ
programów szkoleniowych zmuszał spawacza do uczestniczenia we wszystkich kolejnych modułach nowej metody spawania, bez możliwości skrócenia okresu szkoleniowego.
W 1999 r. na podstawie porozumienia Międzynarodowy
Instytut Spawalnictwa (IIW – International Institute of Welding) przejął programy szkoleniowe Europejskiej Federacji
Spawalniczej (EWF). Zaczął się okres dostosowywania tych
programów do warunków międzynarodowych i ich wdrażania w całym świecie. W roku 2003 ukazały się Wytyczne IIW
dotyczące szkolenia i egzaminowania Międzynarodowych
Spawaczy [17]. Ujęte w jednym dokumencie, dla wszystkich
metod spawania, szkolenie Międzynarodowych Spawaczy
podobnie jak szkolenie Europejskich Spawaczy ma charakter
modułowy i obejmuje trzy stopnie kwalifikacji:
– Międzynarodowego Spawacza Spoin Pachwinowych,
– Międzynarodowego Spawacza Blach,
– Międzynarodowego Spawacza Rur.
W stosunku do programów szkoleniowych EWF ujednolicono do sześciu liczbę modułów szkoleniowych dla metod
spawania 111, 135 i 141, pozostawiając cztery moduły dla
SZKOLENIE

GAS

MMA, MAG, TIG

Egzamin
EN ISO 9606
Moduły teorii
A + B + C + S (+ P)
EN ISO 9606
Moduły teorii
A + B + S (+P)
EN ISO 9606
Moduły teorii
A + S (+P)

Dyplom
Międzynarodowy
Spawacz Rur

Międzynarodowy
Spawacz Blach

Międzynarodowy
Spawacz Spoin
Pachwinowych

Rys. 4. Modułowy system szkolenia Międzynarodowych Spawaczy
wg programów IIW
Fig. 4. Modular training system of International Welders in accordance
with IIW programmes

14

Przegląd spawalnictwa 11/2008

szkolenia spawacza gazowego. Każdy moduł szkoleniowy
składa się z kombinacji szkolenia teoretycznego, praktycznego i końcowego egzaminu (rys. 4). Istnieje również możliwość
zakończenia procesu szkolenia na modułach pośrednich, ale
wówczas egzamin musi przebiegać zgodnie z normami serii
EN ISO 9606, aby spawaczowi nadać uprawnienia zgodne.
z kwalifikacjami uzyskanymi podczas szkolenia.
W programach szkolenia Międzynarodowego Spawacza,
tematykę szkolenia teoretycznego zebrano w odpowiednich
modułach:
Moduł A – dotyczy szkolenia Międzynarodowego Spa-.
wacza Pachwin;
Moduł B – dotyczy szkolenia Międzynarodowego Spa-.
wacza Blach;
Moduł C – dotyczy szkolenia Międzynarodowego Spa-.
wacza Rur.
Tematyka tych modułów jest jednakowa dla wszystkich
metod spawania i obejmuje zagadnienia ogólne takie jak:
wprowadzenie do elektryczności, bhp, wytwarzanie stali,
spawalność stali itp. Z kolei moduły S obejmują tematykę
szkolenia teoretycznego dostosowaną do tej metody spawania, która jest przedmiotem kursu, a zatem do spawania gazowego, elektrodami otulonymi, metodami MAG i TIG. Programy IIW dotyczą szkolenia spawaczy stali niestopowych
lub niskostopowych. Możliwe jest również prowadzenie kursu
dla stali nierdzewnych względnie aluminium i jego stopów..
W tych przypadkach do modułów A, B, C i S dochodzi jeszcze
tematyka modułu P, związana z tymi materiałami. Egzaminowanie spawaczy w programach IIW odbywa się wg wymagań
serii norm EN ISO 9606. Poszczególne części tej serii norm
dotyczą egzaminowania spawaczy stali (1 część), aluminium
i jego stopów (2 część), miedzi (3 część), niklu i jego stopów
(4 część) i tytanu oraz cyrkonu i ich stopów (5 część). Ze
względu na sprzeciw delegacji USA w ISO, pierwsza część
tej serii norm ukazała się pod dotychczasowym oznaczeniem
EN 287-1. Znowelizowana norma EN 287-1:2004 został ustanowiona przez Europejski Komitet Normalizacyjny 2 stycznia
2004 r. (w Polsce PN-EN 287-1:2007).
Programy IIW w stosunku do programów EWF zostały
zmienione w ilości modułów szkoleniowych, czasu szkolenia oraz sposobu podejścia do szkolenia teoretycznego. Dla
szkolenia spawacza gazowego oraz szkolenia spawacza metodą TIG łączna ilość godzin szkoleniowych jest praktycznie
taka sama dla obu programów szkoleniowych. W przypadku
szkolenia spawacza elektrycznego (MMA) w programach IIW
znacznie skrócono czasy szkolenia, natomiast szkolenie spawacza MAG program IIW znacznie wydłużył. Należy jednak
wyjaśnić, że program szkolenia spawacza MAG obejmuje
szkolenie i egzaminowanie w 2 metodach spawania, a mianowicie w metodzie spawania 135 (spawanie drutem elektrodowym litym w osłonie aktywnych gazów) i 136 (spawanie drutem proszkowym w osłonie aktywnych gazów). Tym samym
absolwent kursu, Międzynarodowy Spawacz MAG uzyskuje
uprawnienia do spawania metodami 135 i 136. Istnieje jednak
możliwość szkolenia tylko w zakresie jednej z tych metod.
Program szkolenia Międzynarodowego Spawacza stwarza dogodne warunki w przypadku, kiedy spawacz zamierza rozszerzyć swoje kwalifikacje o inne metody spawania
lub inne materiały spawane. Wynika to stąd, że pozytywny
egzamin z wiedzy teoretycznej ogólnych modułów A, B i C
pozostaje ważny przez 5 lat od daty egzaminu. Jeśli w tym
czasie spawacz podejmie szkolenie w innej metodzie spawania musi odbyć szkolenie praktyczne i tylko uzupełnić wiedzę
teoretyczną modułu S, związaną z nową metodą spawania,
względnie modułu P, jeśli szkolenie obejmuje nowy materiał
(stal nierdzewną lub aluminium i jego stopy). W przypadku
nowej metody spawania łączny czas szkolenia spawacza

od poziomu spawacza spoin pachwinowych, aż do poziomu
spawacza rur zmniejsza się o czasy szkolenia modułów teorii
A, B i C czyli o 45 godzin.
W listopadzie 1996 r. Zgromadzenie Ogólne EWF obradujące w Barcelonie nadało Ośrodkowi Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa status Authorised National Body – ANB
(Autoryzowanej Organizacji Krajowej) dla Polski. Tym samym stworzone zostały podstawy do szkolenia personelu spawalniczego w Polsce wg programów EWF. Ośrodek
Certyfikacji jako ANB prowadzi nadzór merytoryczny nad
tym szkoleniem i dopuszcza ośrodki szkoleniowe do prowadzenia szkoleń wg programów EWF. Pierwszym ośrodkiem
szkoleniowym, który uzyskał uprawnienia do szkolenia personelu spawalniczego zgodnie z wymaganiami EWF został
w roku 1996 Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (IK) Instytutu Spawalnictwa. Szkolenie spawaczy wg
programów EWF rozpoczęto w Instytucie Spawalnictwa.
w roku 1998. W roku 1999 Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa uzyskał również status Autoryzowanej Organizacji
Krajowej (ANB) Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
(IIW), a zatem powstała możliwość prowadzenia szkoleń
spawaczy wg programów IIW.
Szkolenie spawaczy wg programów EWF i IIW w Insty-.
tucie Spawalnictwa rozwijało się i rozwija nadal bardzo słabo.
Dotychczas dyplomy Europejskiego/Międzynarodowego Spawacza zdobyło ogółem 111 osób. Przyczyn należy upatrywać
w przywiązaniu do tradycyjnego systemu szkolenia spawaczy oraz niechęci do wprowadzenia w nim jakichkolwiek
zmian. Nie bez znaczenia są również wymagania klientów,
kierujących swoich pracowników na kursy spawania, przywiązanych do dotychczasowego systemu szkolenia spawaczy. Dotyczy to również, a może przede wszystkim Urzędów
Pracy ogłaszających przetargi na szkolenie lub przekwalifikowanie bezrobotnych na kursach podstawowego spawania.
Utarło się również, nie do końca prawdziwe mniemanie, że
kursy spawaczy wg programów EWF/IIW są dłuższe i bardziej kosztowne. W roku 2007 Instytut Spawalnictwa dokonał
kolejnej zmiany w systemie szkolenia spawaczy, odchodząc
od tradycyjnego systemu szkolenia spawaczy podstawowych
i ponadpodstawowych. U podstaw wprowadzonych zmian leżało możliwe szerokie dostosowanie szkolenia do zasad proponowanych przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Szkolenie spawaczy po roku 2007
Odejście od dotychczasowego systemu szkolenia spawaczy na kursach o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym wymagało generalnej przeróbki dotychczas wykorzystywanych programów szkolenia.
Przystępując do opracowywania nowych programów
szkolenia spawaczy przyjęto następujące założenia:
1. Dostosować programy do nowego, trzypoziomowego systemu szkolenia spawaczy na poziomie spawacza spoin
pachwinowych, spawacza blach i spawacza rur.
2. Skorzystać w możliwie największym stopniu z zaleceń
dotyczących szkolenia Międzynarodowego Spawacza
(International Welder), ujętych w dokumencie Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (International Institute.
of Welding – IIW) INTERNATIONAL WELDER (IW) – Doc.
IAB-089-2003/EWF-452-467-480-481, Rev. 3. – January
2005.
3. Pogrupować tematykę zajęć teoretycznych na zestawy
tematów wspólne dla wszystkich kursów (procesów spawania) i tematy specjalistyczne, dostosowane do technologii spawania, którą uczestnik szkolenia poznaje na

kursie. Stwarza to możliwość skrócenia czasu szkolenia,
kiedy spawacz podejmuje szkolenie na kolejnym kursie.
z innej technologii spawania.
4. Określić zestaw niezbędnych ćwiczeń dla poszczególnych poziomów szkolenia spawacza. Zestaw ten powinien obejmować możliwie szeroki zakres ćwiczeń z rodzajów spawania z którymi spawacz może zetknąć się
podczas pracy.
5. Ustalić minimalną liczbę godzin ćwiczeń przyjmując założenie, że każdy kursant ma do swojej dyspozycji odrębne
stanowisko szkoleniowe. Jeśli to założenie nie może być
dotrzymane, wówczas liczba godzin ćwiczeń powinna być
proporcjonalnie powiększona (np. o 50%, kiedy przypada
dwóch kursantów na jedno stanowisko szkoleniowe).
6. Pozostawić wybór typów złączy egzaminacyjnych w gestii
ośrodka szkoleniowego. Powinno się dążyć do wyboru
najtrudniejszych złączy, aby spawacz po kursie uzyskał
maksymalnie szerokie kwalifikacje (uprawnienia). Jeśli
takiej potrzeby jednak nie ma, można wybrać łatwiejsze
złącza egzaminacyjne o ograniczonym zakresie kwalifikacji. Kiedy okaże się, że spawacz w toku produkcji
będzie musiał uzyskać szersze uprawnienia wynikające.
z trudniejszego złącza egzaminacyjnego, łatwiej będzie
mu je wykonać, gdyż zapoznał się już z jego wykonaniem
podczas kursu (wystarczy wówczas krótkie, poprzedzające ćwiczenie).
7. W program szkolenia spawaczy blach należy włączyć
również ćwiczenia ze spawania rur w zakresie jaki obejmują kwalifikacje spawacza po zdanym egzaminie na złączu z blach ze spoiną czołową.
8. Dla szkolenia spawaczy gazowych przewidzieć tylko
szkolenie na dwóch poziomach – spawacza blach i spawacza rur.
Schemat nowego systemu szkolenia przedstawiono na.
rysunku 5.
Zajęcia teoretyczne obejmują trzy zestawy tematów ogólnych, wspólnych dla wszystkich rodzajów kursów (zestawy
A, B oraz C) oraz zestawy tematów specjalistycznych (S),
z danej technologii spawania. W przypadku szkolenia spawaczy z zakresie spawania stali nierdzewnych chromowo-niklowych do szkolenia ogólnego dodaje się zestaw tematów
CrNi. Podobnie w przypadku szkolenia w zakresie spawania
aluminium i jego stopów dodaje się zestaw tematów Al. TeEgzamin Spawacza Rur IS-T-BW-x-XXX
wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-07/IS-17
KURS SPAWACZA RUR
w procesach spawania:
111, 135, 141, 311,
Egzamin Spawacza Blach IS-P-BW-x-XXX
wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa
Nr W-07/IS-17
KURS SPAWACZA BLACH
w procesach spawania:
111, 131, 135, 141, 311

Egzamin Spawacza Spoin Pachwinowych
IS-P/T-FW-x-XXX wg Wytycznych Instytutu
Spawalnictwa Nr W-07/IS-17
KURS SPAWACZA SPOIN PACHWINOWYCH
w procesach spawania:
111, 131, 135, 141

Rys. 5. System szkolenia spawaczy wprowadzony w roku 2007
Fig. 5. Welders’ training system introduced in 2007
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Tablica I. Zestawienie łącznej ilości godzin szkolenia dla wszystkich kursów spawacza
Table I. Specification of total number of training hours for all types of welders’ training
Proces spawania
311
111
135
141

Spawacz spoin pachwinowych
T

P

24
26
23

140
120
80

Spawacz blach

Spawacz rur

Ł

T

P

Ł

T

P

Ł

164
146
103

31
12
12
12

96
171
100
90

127
193
112
102

7
7
7
7

100
150
92
104

107
157
99
111

matyka wspólna rozdzielona została na wszystkie trzy poziomy szkolenia, zestaw specjalistyczny wpisany jest w szkolenie na pierwszym poziomie (rys. 6).
Szkolenie wg nowego systemu rozpoczęto wdrażać do
praktyki szkoleniowej począwszy od września 2007 r. Zestawienie łącznej liczby godzin szkolenia dla wszystkich kursów
spawania podano w tablicy I.

KURSY SPAWACZA RUR
Procesy spawania
311, 111, 131,135, 141

Zestawy tematów C

KURSY SPAWACZA BLACH
Procesy spawania
311, 111, 131,135, 141

Zestawy tematów B

KURSY SPAWACZA
SPOIN PACHWINOWYCH
Procesy spawania
111, 131, 135, 141

Zestawy tematów A + S
+ (CrNi) + (Al)

Rys. 6. System szkolenia spawaczy – szkolenie teoretyczne
Fig. 6. Welders’ training system – theoretical training

Podsumowanie
Po II wojnie światowej ukształtował się w Polsce system szkolenia spawaczy początkowo na dwóch poziomach kwalifikacji, a później na trzech poziomach kwalifikacji – spawacza podstawowego, ponadpodstawowego
blach i ponadpodstawowego rur. Instytut Spawalnictwa
od samego początku aktywnie uczestniczył w tworzeniu
i przekształcaniu tego systemu, równocześnie sam prowadząc szkolenie spawaczy. Ze względu na ograniczoną
bazę szkoleniową (baza wykorzystywana jest również na
kursach instruktorów spawania, mistrzów, technologów
i inżynierów spawalników) w Instytucie Spawalnictwa
szkoli się rocznie od 200 do 250 spawaczy. Ukształtowany po II wojnie światowej krajowy system szkolenia
spawaczy nie był jednak dostosowany do wymagań egzaminacyjnych serii norm EN 287 i EN ISO 9606 oraz
znacznie odbiegał od systemu szkolenia spawaczy w
Unii Europejskiej i w świecie. Pierwsze zbliżenie do tego
systemu stanowi system szkolenia spawaczy wdrażany
od roku 2007. Ze względu na członkostwo Polski w Unii
Europejskiej i tendencje harmonizacji szkolenia personelu spawalniczego, w tym również spawaczy w całym
świecie, w przyszłości konieczne jest dostosowanie polskiego systemu szkolenia spawaczy do systemu opartego w pełni na programach Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa (IIW).
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Otwarcie Centrum Promocji i Szkoleń
Firmy Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o.
w Gliwicach
Castolin Eutectic zwycięzcą nagrody roku 2008
Frost & Sullivan za najlepszą obsługę klienta
14 października 2008 r. Firma Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. otworzyła nowe Centrum Promocji i Szkoleń.
Centrum znajduje się na terenie GZUT (Gliwickie Zakłady
Urządzeń Technicznych) w Gliwicach przy ul. Robotniczej 2.
Centrum jest kolejnym etapem w rozwoju firmy. Na terenie
GZUT znajduje się główny budynek firmy mieszczący zarząd
spółki, administrację, księgowość, dział sprzedaży i główny
magazyn. W 2004 r. firma uruchomiła na tym terenie zakład usługowy CastoLab wykonujący naprawy spawalnicze
w oparciu o materiały i technologie Castolin. CastoLab produkuje również rury napawane wewnątrz stopami Castolin
zapewniającymi wysoką odporność na ścieranie (służą do
transportu pneumatycznego materiałów takich jak: klinkier,
cement, beton, piach itp.) Rury te o nazwie firmowej CastoTube firma dostarcza przez oddziały Castolin na cały świat,
ostatnio również do Chin i Malezji.
Celem Centrum jest promocja produktów Messer (maszyny do cięcia metali oraz sprzęt gazowy) jak również tradycyjnych wyrobów Castolin (wszystko do napraw i regeneracji
za pomocą technologii spawalniczych). Od ponad stu lat dla
Messera i dla Castolin połączonych teraz w jednym holdingu,
równie ważne jak najwyższa jakość produktów, było know-how, czyli intensywne, profesjonalne szkolenie naszych
klientów. Nowe Centrum doskonale wyposażone zapewnia
takie możliwości.
Centrum ma oddział szkoleń spawalniczych wyposażony
w pełny zestaw urządzeń Castolin, łącznie z Robotem firmy

Reis i urządzeniami plazmowymi do napawania proszkowego
jak również maszynę Messer–Multitherm do cięcia gazowego
i plazmowego metali. Wszystko to oraz profesjonalny zespół
inżynierów spawalników i wykwalifikowanych instruktorów
zapewnia wysoki poziom specjalistycznych szkoleń. Należy
dodać, że Prezes Marek Bryś wraz z polską załogą firmy
są odpowiedzialni za tzw. północno-wschodni rejon Europy
tzn. Rosję, Kraje Bałtyckie, Białoruś i Ukrainę, gdzie firma ma
swoje filie i spółki. Centrum Promocji i Szkoleń ma za zadanie również obsługę tych rynków.
Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości, w tym
oczywiście wielu wiernych (niektórych od 30 lat) klientów
Messer i Castolin, pięciu profesorów w tym prof. Jana Pilarczyka – dyrektora Instytutu Spawalnictwa, prof. Jerzego Świdra – dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego
Politechniki Śląskiej, prof. Andrzeja Klimpla – szefa Katedry
Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, prof. Jerzego Nowackiego – redaktora naczelnego Przeglądu Spawalnictwa i szefa
Zakładu Spawalnictwa w Politechnice Szczecińskiej, prof..
Świtońskiego – z Politechniki Śląskiej.
W uroczystości wzięli również udział – dr inż. Edward
Dobaj – redaktor naczelny czasopisma Spajanie Metali.
i Tworzyw w Praktyce oraz z ramienia firmy Messer Eutectic
Castolin – pan Peter Schaaf – dyrektor Działu Messer Cutting
Systems, dyrektor ds marketingu Dr Gary Heath, dyrektor
Rynków Europejskich firmy Pan Helmut Aretz, a także dyrektorzy wszystkich rynków europejskich firmy.

Uroczystość otwarcia Centrum Promocji i Szkoleń firmy Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. w Gliwicach
Przegląd spawalnictwa 11/2008
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Nagroda roku 2008 Frost & Sullivan za najlepszą obsługę klienta

Otwarcie Centrum było połączone z wręczeniem firmie
Castolin Eutectic prestiżowej pierwszej nagrody Frost & Sullivan za jakość obsługi klientów w europejskiej branży remontów i konserwacji w 2008 r. Nagrodę Frost & Sullivan
dla firmy Castolin Eutectic wręczył Panu Andy Roake Pan.
Dr Chris Wiseman – przedstawiciel TWI (Brytyjski Instytut
Spawalnictwa z siedzibą w Cambridge).
Przyznana firmie Castolin Eutectic nagroda jest wyrazem uznania dla doskonałości wykazywanej w obszarze obsługi klienta w europejskiej branży remontów i konserwacji
z użyciem technik spawalniczych. Firma Castolin Eutectic
wykazuje się szybką reakcją na potrzeby klientów, wzrost
wydajności pracy i rentowności. Badanie Frost & Sullivan
potwierdziło również, że Castolin Eutectic jest liderem rynku.
w tym konkretnym segmencie branży spawalniczej.
Firma Castolin Eutectic wykazuje się elastycznością przy
dokonywaniu wyboru produktów mających wydłużyć okres
niezawodnego użytkowania zastosowań oferowanych klientom oraz stworzyła innowacyjne systemy obsługi klienta,
takie jak przegląd na miejscu, analiza zużycia zastosowanego rozwiązania, bank danych o zastosowaniach TeroLink
oraz usługi CastoLab. Te inicjatywy wyznaczają standardy,
nie mające sobie równych, w zakresie wzajemnych relacji.
z klientami, terminowej reakcji i ukierunkowania na potrzeby
klienta.
Firma Frost & Sullivan założona w 1961 r. ma 31 biur na
całym świecie, w których zatrudnia ponad 1700 ekspertów
z różnych branż świadczących usługi doradcze, analityków
rynku, analityków technologii i ekonomistów. Frost & Sullivan
jest światowym liderem w doradztwie wspierającym rozwój
firm i oferującym połączoną analizę technologii i rynku, najlepszych praktyk, klientów i konkurencji.

Dyrektorzy rynków europejskich firmy Messer Eutectic Castolin
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Ceremonia wręczenia nagrody roku 2008 Frost & Sullivan; od lewej
Dyrektor Generalny Holdingu Messer Eutectic Castolin Andy Roake.
i Dr Chris Wiseman – przedstawiciel TWI

Ceremonia wręczenia Nagrody roku 2008 Frost & Sullivan firmie
Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. w Gliwicach; od lewej Prezes
Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. w Gliwicach Marek Bryś, Dr Chris
Wiseman – przedstawiciel TWI, Dyrektor Generalny Holdingu Messer
Eutectic Castolin Andy Roake i Dyr. d/s Marketingu Dr Gary Heath

Fragment Centrum Promocji i Szkoleń firmy Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o. w Gliwicach

Fragment Centrum Promocji i Szkoleń firmy Messer Eutectic Castolin
Sp. z o.o. w Gliwicach

–

Nagrody w dziedzinie doskonałości są przyznawane
corocznie, a kandydatów wybiera wyłącznie zespół analityków Frost & Sullivan, po rygorystycznej ocenie dokonanej.
w oparciu o metodologię wyboru wiodących firm w konkurencyjnej dziedzinie. Zespół analityków Frost & Sullivan ustalił
wszystkich kluczowych przedstawicieli europejskiej branży
i w sposób ciągły monitorował ich metody obsługi klientów.
Ostatecznie wybrano firmę Castolin Eutectic na podstawie
wyników zebranych od wiodących uczestników rynku w ramach szeroko zakrojonych badań, ze źródeł dodatkowych,
źródeł technologicznych i na podstawie rozmów z klientami.
Castolin Eutectic wyznacza standardy w dziedzinie.
obsługi klienta, technologii i najwyższej jakości dzięki:
–
ponad 2 tys. pracownikom na całym świecie,
– obecności na wszystkich głównych rynkach,
– produkcji prowadzonej na 5 kontynentach,
– 101-letniemu doświadczeniu w zakresie poprawy wydajności pracy i ochrony zasobów.
O tym wszystkim można się dowiedzieć na stronie
www.castolin.com.
Jerzy Nowacki

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.

CLOOS Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60, fax: (074) 851 86 61, e-mail: firma@cloos.pl, http://www.cloos.pl
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Jubileusz 80-lecia Przeglądu Spawalnictwa
22 października 2008 – Expo Silesia
W czasie jubileuszowej 50. Konferencji Naukowo-.
-Technicznej nt. „Nowoczesne Spawalnictwo” zorganizowanej przez Instytut Spawalnictwa, podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING odbyła
się uroczysta sesja poświęcona Jubileuszowi 80-lecia czasopisma naukowo-technicznego Przegląd Spawalnictwa..
W sesji wzięło udział ok. 300 osób, którym w ekologicznej
torbie konferencyjnej wręczono jubileuszowy numer i egzemplarz reprintu historycznych numerów czasopisma.
Sesję otworzył i obradami kierował prof. Andrzej
Klimpel. W programie sesji znalazły się przemówienia,
wręczanie medali im. inż. Stanisława Olszewskiego, dyplomów, wystąpienia gości i odczytanie adresów, a wieczorem odbył się wytworny koktajl, całkowicie zorganizowany przez Instytut Spawalnictwa.
W czasie obrad prof. Jerzy Nowacki podkreślił znaczenie czasopisma w procesie aktualizacji wiedzy specjali-

20
20

stycznej spawalników, misji propagowania i dokumentowania rozwoju i historii spawalnictwa oraz tworzenia
bazy informacji o ludziach, organizacjach i instytucjach.
Prof. Jan Pilarczyk przedstawił 80-letnią historię
Przeglądu Spawalnictwa na tle historii spawalnictwa.
w Polsce oraz wielki wkład Instytutu Spawalnictwa w rozwój czasopisma.
Prof. Andrzej Ambroziak – przewodniczący Kapituły
Medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego i dr inż. Jan
Plewniak – przewodniczący ZG Sekcji Spawalniczej SIMP
wręczyli medale prof. Władysławowi Włosińskiemu, prof.
Jerzemu Nowackiemu, dr. Janowi Wójcikowi oraz inż..
Tadeuszowi Waszkiewiczowi i inż. Robertowi Niwiń-.
skiemu, firmom Esab sp. z o. o., Kepi sp. z o. o. i Lincoln.
Electric sp. z o. o. Noty o laureatach zamieścimy w jednym z następnych numerów Przeglądu Spawalnictwa. Zamieszczone niżej zdjęcia oddają atmosferę jubileuszu.

Otwarcie sesji – prof. Andrzej Klimpel

Wystąpienie prof. Jerzego Nowackiego

Wykład prof. Jana Pilarczyka

Goście jubileuszowej sesji
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Goście jubileuszowej sesji

Wręczenie medali im. Stanisława Olszewskiego

Wystąpienie prof. Władysława Włosińskiego

Wręczenie dyplomów

Wręczenie dyplomów

Wystąpienia Gości
Zdjęcia: M. Dudziński, J. Nowacki
Przegląd spawalnictwa 11/2008
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Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING
21–23 października 2008 – Expo Silesia
Prawie 14 000 m2 powierzchni wystawienniczej, prezentacja 215 firm z 12 krajów (Austria, Czechy, Francja,
Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwajcaria,
Ukraina, Wielka Brytania, Włochy), wysoka frekwencja
uczestników licznych konferencji i seminariów branżowych, zadowoleni wystawcy, usatysfakcjonowani
zwiedzający – takim sukcesem zakończyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Spawalniczych.
ExpoWELDING”, które zostały zorganizowane przez
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Kolporter EXPO we współpracy z Instytutem Spawalnictwa. Uroczystego otwarcia Targów, które były doskonałą promocją krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw
z branży spawalniczej, dokonali m.in. Mr. Tim Jessop
(Prezydent Europejskiej Federacji Spawalniczej), Marek Walczak (Prezes Urzędu Dozoru Technicznego),.
prof. Jan Pilarczyk (Dyrektor Instytutu Spawalnictwa.
z Gliwic) oraz prof. Andrzej Kolasa (Prezes Polskiej Izby
Spawalniczej). Jak było – widać na zdjęciach.

Zdjęcia: M. Dudziński, J. Nowacki
Przegląd spawalnictwa 11/2008
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Jubileuszowa
50. Konferencja Naukowo-Techniczna
nt. ,,Nowoczesne Spawalnictwo”
Podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych Expo.
WELDING w Sosnowcu, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
zorganizował w dniach 21–23 października 50. Konferencję
Naukowo-Techniczną nt. ,,Nowoczesne Spawalnictwo”. Była
to już 50. jubileuszowa konferencja poświęcona najistotniejszym aktualnym problemom branży spawalniczej. W Konferecji wzięło udział ponad 300 specjalistów z Polski i z zagranicy.
W czasie konferencji autorzy z Polski i z zagranicy wygłosili 24 referaty przyjęte przez uczestników z wielkim zaintere-

sowaniem. Odbyła się również opisana w tym numerze Przeglądu Spawalnictwa sesja poświęcona Jubileuszowi 80-lecia
Przeglądu Spawalnictwa. Organizatorzy zarezerwowali też
czas na zwiedzanie Targów, a wieczorem bardzo atrakcyjne
spotkania towarzyskie.
Niżej prezentujemy tematykę referatów wygłoszonych podczas 50. Konferencji Naukowo-Technicznej nt. ,,Nowoczesne
Spawalnictwo” oraz zdjęcia z uroczystości otwarcia targów.
i z niezwykle udanej, i wartościowej merytorycznie konferencji.

Zdjęcia: Instytut Spawalnictwa
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Tematy referatow wygłoszonych podczas
50. Konferencji Naukowo-Technicznej
nt. „Nowoczesne Spawalnictwo”
21 października

Lutowanie żarowytrzymałych stopów na bazie niklu i tytanu.
W.F Chorunow – Instytut Spawania Elektrycznego im. E.O..
Patona, Kijów (Ukraina).

Kierunki rozwoju europejskiego i międzynarodowego syste-

Luty proszkowe do lutowania twardego aluminium i jego
stopów.
Zbigniew Mirski, Kazimierz Granat –- Politechnika Wrocławska,
Wrocław. Hubert Drzeniek – Euromat Sp. z o.o., Wrocław.

mu szkolenia i certyfikowania w spawalnictwie.
Luisa Quintino, Rute Ferraz, Italo Fernandes – Instituto de Soldadura e Qualidade, Oeiras, Portugalia, Tim Jessop – The Welding Institute, Abington (Wielka Brytania).
Trendy w technice łączenia – wytwarzanie wartości w Niemczech przez spawalnictwo.
Klaus Middeldorf, Jens Jerzembeck – Deutscher Verband für
Schweiβen und verwandte Verfahren e.V. (DVS), Düsseldorf,
(Niemcy),
Horst Herold, Andrea Hübner – Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg (Niemcy).
Kształcenie i dokształcanie w spawalnictwie i badaniach
materiałów.
Steffen Keitel, Christian Ahrens – GSI-Gesellschaft für Schweisstechnik intern.mbH (Niemcy).
Spawalnicze technologie laserowe. Przykłady zastosowania
lasera diodowego dużej mocy HPDL.
Andrzej Klimpel, Damian Janicki, Aleksander Lisiecki, Ziemowit
Wilk – Politechnika Śląska, Gliwice.
Różnorodne techniki spajania laserowego. Wyniki badań
i możliwości zastosowania.
Jan Pilarczyk, Marek Banasik, Sebastian Stano, Jerzy Dworak
– Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
Wykorzystanie laserów włóknowych do wytwarzania elementów kotłów dla przemysłu energetycznego.
Janusz Adamiec, Michał Więcek, Wojciech Gawrysiuk – ENERGOINSTAL S.A., Katowice.
Zgrzewanie rezystancyjne – wciąż perspektywiczne.
Jacek Senkara – Politechnika Warszawska.

22 października
Wysoko wydajne – TOPTIGTM spawanie cienkich blach.
Joachim Grundmann – Air Liquide (Francja).
Gazy osłonowe – ich rola i klasyfikacja w spawalnictwie.
Marco Ameye, Aaron Williams, Stanisław Paruzel – Air Products.
Zdrowie i bezpieczeństwo przy produkcji elementów spawanych: aspekty, działania i problemy z przepisami.
Luca Costa – Istituto Italiano della Saldatura, Genova (Włochy).
Niskoenergetyczne metody spawania łukowego w osłonie
gazów – wpływ warunków materiałowo-technologicznych
na jakość złączy i emisję zanieczyszczeń do środowiska
pracy.
Jolanta Matusiak, Tomasz Pfeifer – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice..

Lutowanie dyfuzyjne tytanu i jego stopu na osnowie fazy
TiAl (γ).
Andrzej Winiowski, Maciej Różański – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice.
Obliczeniowa mechanika spawania – narzędzie współczesnego spawalnictwa.
Eugeniusz Ranatowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. im. J. J. Śniadeckich, Bydgoszcz.

23 października
Znaczenie mikrododatku niobu dla spawalności stali.
Hardy Mohrbacher – NiobelCon bvba, Schilde (Belgia).
Spawalność stali mikrostopowych o podwyższonej zawartości niobu.
Jerzy Brózda, Marian Zeman – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
Próby modelowe połączeń spawanych w wysokociśnieniowych rurociągach gazowych.
Peter Bernasovský, Ivan Hamák – Welding Research Institute
– Industrial Institute of Slovak Republic.
Rola wodoru w procesie pękania spoin – nowe spojrzenie.
Edmund Tasak, Aneta Ziewiec – Akademia Górniczo Hutnicza,
Kraków. Janusz Adamiec – Politechnika Śląska, Katowice.
Termowizyjne badania cyklu cieplnego napawania stali niskostopowej żaroodpornym nadstopem na osnowie niklu.
Jerzy Nowacki – Politechnika Szczecińska, Artur Wypych –.
Politechnika Poznańska.
Ultradźwiękowa kontrola zgrzein punktowych złączy stalowych w czasie rzeczywistym.
Andrzej Ambroziak, Marcin Korzeniowski, Paweł Kustroń –.
Politechnika Wrocławska, Wrocław. Roman Gr. Maev, Andrey
M. Chertov – University of Windsor, CIRAMC Center (Kanada).
Porównanie własności blach ze stali ferrytycznej X2CrNi12
spawanych plazmowo i zgrzewanych rezystancyjnie punktowo.
Marian Szubryt – TÜV NORD Polska Sp. z o.o., Henryk Fryc
– ALSTOM Konstal S.A.
Własności i budowa strukturalna różnego typu złączy wykonanych metodą FSW.
Adam Pietras, Damian Miara – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
Roman Bogucki – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych OBRUM, Gliwice.

Jerzy Nowacki
Przegląd spawalnictwa 11/2008
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Janusz Czuchryj

Laboratorium Badań Nieniszczących
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
– osiągnięcia i wyzwania
Laboratory for non-destructive testing
at Instytut Spawalnictwa in Gliwice
– achievements and challenges
Streszczenie

Abstract

Nieodłącznym elementem procesu wytwarzania wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością jest stosowanie różnych metod badań nieniszczących. W szczególności problem ten dotyczy powszechnie wykonywanych
złączy spawanych. Z tego powodu powołano w Instytucie Spawalnictwa Laboratorium Badań Nieniszczących
(LBN). Celem publikacji jest zaprezentowanie zakresu
działalności LBN, przedstawienie jego personelu, wyposażenia, prowadzonych kursów i szkoleń oraz zamierzeń
na najbliższą przyszłość.

Application of various non-destructive testing methods
is a very important part of high-quality products manufacture process. In particular, this problem concerns commonly produced welded joints. For that reason at Instytut
Spawalnictwa the Laboratory for Non-destructive Testing
(LBN) has been created. The paper presents the scope.
a LBN activities, Laboratory staff, equipment, courses and
trainings as well as plans for the future.

Wstęp
2 stycznia 1995 r. powołano w Instytucie Spawalnictwa.
w Gliwicach Laboratorium Badań Nieniszczących (LBN) stanowiące jednostkę organizacyjną Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego oraz Pracownię Badań Nieniszczących,
w ramach działającego w certyfikowanym systemie jakości
Laboratorium Badawczego Spawalnictwa. Akty inicjujące
utworzenie Laboratorium (Pracowni) są dowodem znaczenia,
jakie przywiązuje się współcześnie do wytwarzania wyrobów
charakteryzujących się wysoką jakością wykonania. Nieodłącznym elementem tego procesu jest stosowanie różnych
metod badań nieniszczących, tzn.badań nie zmieniających
stanu stosowanych materiałów konstrukcyjnych. Ponieważ
znaczna liczba wyrobów jest wytwarzana metodami spawalniczymi, problem ten w szczególności dotyczy badań nieniszczących wykonywanych złączy spawanych. Z tego powodu
jednym z głównych zadań Laboratorium jest stosowanie badań nieniszczących zarówno w kontroli wstępnej, bieżącej, jak.
i ostatecznej, rozwój różnych metod badań nieniszczących.
w spawalnictwie, doskonalenie tych metod w praktyce
przemysłowej i upowszechnianie wśród personelu zajmującego się oceną jakości złączy spawanych. W artykule
zaprezentowano osiągnięcia i możliwości Laboratorium.
w przedstawionym zakresie, jak również w zakresie badawczym i ekspertyzowym.

Działalność LBN
W normach dotyczących jakości zdefiniowano pojęcie.
specjalnych procesów produkcyjnych, do których zaliczono
również procesy spawalnicze. Wynik procesu specjalnego.
Mgr inż. Janusz Czuchryj – Instytut Spawalnictwa.
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nie może być w pełni sprawdzony przez kontrolę i badania
wyrobu, natomiast niedostatki przebiegu procesu mogą się
ujawnić dopiero podczas jego użytkowania. Procesy specjalne
powinny być prowadzone i nadzorowane przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników. Z tego powodu obserwuje
się znaczne zapotrzebowanie na pozyskanie personelu, w tym.
w szczególności personelu badań nieniszczących, o wymaganej wiedzy, umiejętnościach manualnych i odpowiedniej praktyce przemysłowej. Zdobycie wiedzy i umiejętności
umożliwiają kursy i przeszkolenia, których nazwy, oznaczenia i czas trwania zestawiono w tablicy I.
Zakres kursów i szkoleń prowadzonych przez LBN jest
szeroki, obejmuje wszystkie podstawowe metody badań nieniszczących złączy spawanych (VT, PT, MT, RT i UT) oraz
dwa szkolenia o wąskim zakresie specjalizacji (tabl. I). Kursy, z założenia, organizowane są na terenie Instytutu Spawalnictwa. Jednak, współpraca z innymi ośrodkami szkoleniowymi w kraju zaowocowała szkoleniami podczas tzw.
sesji wyjazdowych. Sesje wyjazdowe stanowią obecnie ok.
połowy całkowitej liczby przeprowadzanych kursów. Popularność sesji wyjazdowych spowodowana jest obniżeniem kosztów szkolenia pojedynczego pracownika przez
eliminację kosztów jego zakwaterowania i wyżywienia
podczas delegacji. LBN posiada również znaczny udział.
w przeprowadzaniu takich szkoleń, jak:
– kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE),
– kurs Międzynarodowego Technologa Spawalnika (IWT),
– kurs Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (IWS),
– kurs Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (IWP),
– kurs Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego.
(IWI-C, IWI-S, IWI-B).
Jak widać, działalność szkoleniowa Laboratorium Badań Nieniszczących należy do podstawowego zakresu jego
obowiązków.
Przedsiębiorstwom współpracującym z Instytutem Spawalnictwa LBN świadczy usługi z zakresu badań nieniszczą-

L.p.

Tablica I. Zestawienie niektórych kursów i szkoleń dla personelu inżynieryjno-technicznego z zakresu badań nieniszczących
Table I. List of selected courses and trainings in non-destructive testing for engineering and technical personnel
Nazwa kursu

Oznaczenie

Czas
trwania
(godz.)

11)

Badania wizualne złączy spawanych:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.

VT
VT1
VT2
VT1+2

16
24
40

21)

Badania penetracyjne złączy spawanych:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.

PT
PT1
PT2
PT1+2

16
24
40

3

Badania penetracyjne złączy spawanych,
odlewów i odkuwek:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.

PT

-

PT1
PT2
PT1+2

26
34
50

MT

-

MT1
MT2
MT1+2
MT

16
24
40
-

MT1
MT2
MT1+2
RT

26
34
50
-

RT1
RT2
RT1+2
RT2
ORS
RT

60
80
140

RT1
RT2
RT1+2
UT

65
80
140
-

UT1
UT2
UT1+2
UT

40
80
130
-

UT1
UT2
UT1+2

50
90
140

41)

5

6

Badania magnetyczno-proszkowe złączy
spawanych:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.
Badania magnetyczno-proszkowe złączy
spawanych, odlewów i odkuwek:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.
Badania radiograficzne złączy
spawanych:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.

71)

Ocena radiogramów spoin

8

Badania radiograficzne złączy
spawanych, odlewów i odkuwek:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.
Badania ultradźwiękowe złączy
spawanych:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.
Badania ultradźwiękowe złączy
spawanych, odlewów i odkuwek:
– pierwszy stopień kwalifikacji,
– drugi stopień kwalifikacji,
– pierwszy i drugi stopień kwalifikacji.

91)

10

zleceniodawcy przekazywane są, z reguły, jedynie wyniki
przeprowadzonych badań.
W ramach działalności statutowej LBN współpracuje.
z zakładami badawczymi Instytutu Spawalnictwa podczas
prowadzenia różnych prac badawczych. Wyniki tych prac
umożliwiają, w wielu przypadkach, opracowywanie zarówno
krajowych, jak i zagranicznych publikacji, prezentowanych
następnie w różnych czasopismach oraz opracowywanie
specjalistycznych wykładów, referatów lub nowatorskich pomocy szkoleniowych.
W Laboratorium Badań Nieniszczących badania prowadzone są wg procedur opracowanych na podstawie obowiązujących norm i przepisów, w pomieszczeniach (pracowniach) specjalnie do tego celu przystosowanych. Na życzenie klientów lub zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami
wykonywane są również badania w terenie. Podczas badań
obowiązuje zasada poufności w odniesieniu do przedmiotu
i wyników badań. Obecnie w LBN zatrudnionych jest pięciu
inżynierów i jeden technik (rys.1). Cały personel posiada
uprawnienia (certyfikaty) drugiego i trzeciego stopnia kwalifikacji wg wymagań normy EN 473 w zakresie różnych metod
badań nieniszczących.
W obszarze szkolenia personelu badań nieniszczących.
z LBN ściśle współpracują również inni członkowie załogi
Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego, a mianowicie:
mgr inż. Bolesław Kurpisz, mgr inż. Bogusław Gola, mgr inż.
Krzysztof Staniszewski, inż. Adrian Siedlecki. Etatowym sekretarzem kursów NDT jest mgr inż. Brygida Kozielec. Całym zakresem działalności LBN nadzoruje Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego dr hab. inż. Jacek Słania.

40
-

111)

Badania szczelności złączy spawanych
metodą pęcherzykową

-

8

121)

Pomiary grubości metodą ultradźwiękową

-

8

1) Kursy i szkolenia (poz. 11 i 12) prowadzone zarówno .
w Instytucie Spawalnictwa, jak i podczas sesji wyjazdowych.

cych, polegające na wykonywaniu badań wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, radiograficznych
i ultradźwiękowych różnych wyrobów, w szczególności wyrobów wytwarzanych metodami spawalniczymi. Wykonywane są również badania szczelności z wykorzystaniem próby
pęcherzykowej i urządzeń własnej produkcji. Działalność ta
ma na ogół charakter ekspertyzowy. Uzyskane wyniki badań
zestawiane są, z odpowiednim komentarzem lub wnioskami, w postaci Orzeczenia Instytutu Spawalnictwa. W ostatnich ośmiu latach LBN brało udział w opracowaniu kilkunastu
ekspertyz dotyczących różnego rodzaju konstrukcji spawanych.
Podobną działalność LBN prowadzi również w ramach Laboratorium Badawczego Spawalnictwa. W tym jednak przypadku

Janusz Czuchryj

Katarzyna Walasek-Konior

Sławomir Sikora

Sebastian Kondoszek

Łukasz Bartosz

Bogusław Cierpica

Rys. 1. Personel Laboratorium Badań Nieniszczących Instytutu.
Spawalnictwa
Fig. 1. Staff of the Non-destructive testing Laboratory at Instytut.
Spawalnictwa
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Warunki działalności LBN
Z uwagi na charakter i zakres, działalność Laboratorium
Badań Nieniszczących musi odbywać się w odpowiednich
warunkach (pod tym pojęciem rozumie się bezpieczeństwo
pracy, dobre oświetlenie, wentylację, ergonometryczność
itp.). Odpowiednie warunki zapewniają specjalnie przygo-

Rys. 2. Hala ekspozycji w pracowni rentgenowskiej LBN
Fig. 2. Exposure area at X-ray room of NDT Laboratory

Rys. 3. Pracownia ultradźwiękowa. W momencie wykonywania zdjęcia wykorzystywana do nauki oceny jakości złączy spawanych na
podstawie radiogramów
Fig. 3. Ultrasonic room. In the picture used also for teaching of the
procedures of joint assessment on the basis of radiograms.

towane pomieszczenia, spośród których, z punktu widzenia
przydatności do poszczególnych metod badawczych, można wyróżnić: pracownię rentgenowską, ultradźwiękową oraz
badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych. Pracownie: ultradźwiękowa oraz badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych charakteryzują się dużą uniwersalnością..
W zależności od sytuacji mogą być one łatwo dostosowane do
aktualnych potrzeb lub dodatkowo wyposażone. Nie dotyczy
to oczywiście pracowni rentgenowskiej, w odniesieniu do której obowiązują specjalne wymagania i odrębne przepisy. Widoki poszczególnych pracowni pokazano na rysunkach 2÷4.
Jak przedstawiono wcześniej, szkolenie personelu NDT.
i spawalniczego należy do ważniejszych zadań Laboratorium
Badań Nieniszczących. Z tego powodu zwrócono szczególną uwagę na warunki i efektywność jego prowadzenia, które.
w znacznej mierze zależą od możliwości korzystania z pomocy naukowych, stosowania nowoczesnych środków oddziaływania wizualnego oraz od właściwego wyposażenia sal
wykładowych. Szczególnie istotną rolę odgrywają pomoce
szkoleniowe. Dostęp do odpowiedniej literatury, aktualnych
norm i przepisów zdecydowanie wpływa na zwiększenie zakresu wiedzy utrwalanej przez słuchaczy kursów oraz podnosi poziom szkolenia. Doceniając ten wpływ, opracowano
i wydano w Instytucie Spawalnictwa skrypty tematyczne do
poszczególnych typów szkoleń (rys. 5).
W miarę zachodzących zmian, są one systematycznie
uaktualniane i uzupełniane. W środowisku operatorów NDT
opracowania Instytutu Spawalnictwa zyskały znaczą popularność. Z tego powodu rozprowadzane są w kraju również
na indywidualne zamówienia. Podczas wykładów i ćwiczeń
wiedza literaturowa, dla łatwiejszego jej przyswajania, ilustrowana jest za pomocą rzutnika multimedialnego, foliogramów, przeźroczy, fotografii, plansz itp. wraz z komentarzem
wykładowcy. Korzystanie z nowoczesnych środków ułatwiających i intensyfikujących proces dydaktyczny możliwe jest
dzięki wyposażeniu sal wykładowych Instytutu Spawalnictwa
w odpowiednie urządzenia zapewniające żądaną projekcję.
Obecnie LBN może korzystać z pięciu sal o różnej wielkości,
co umożliwia właściwy ich dobór w zależności od wielkości
szkolonej grupy (ważne z punktu widzenia kontaktu wykładowcy z słuchaczami). W każdej sali znajduje się nowoczesny projektoskop i rzutnik przeźroczy (rys. 6).

Rys. 4. Pracownia badań penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych. W razie potrzeby można prowadzić również badania ultradźwiękowe
Fig. 4. Room for penetration and magnetic-particles testing. Also adapted for ultrasonic testing

Rys. 5. Skrypty do nauki
różnych metod badań
nieniszczących
Fig. 5. Textbooks for.
teaching of various NDT
methods
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Rys. 6. Niektóre sale wykładowe i ich wyposażenie
Fig. 6. Selected lecture rooms and Laboratory equipment

W razie potrzeby, wykorzystywany jest również magnetowid, a w przypadku konieczności wyjaśnienia szczegółów
prelekcji do dyspozycji wykładowców oddano odpowiednio
oświetlone tablice nowej generacji. W większości sal wykładowych, dla komfortu słuchaczy, zamontowano klimatyzację.
W letnie, gorące dni utrzymanie temperatury otoczenia łatwo
tolerowanej przez organizmy słuchaczy poprawia wyniki procesu nauczania.

Wyposażenie LBN
Laboratorium Badań Nieniszczących wyposażono w nowoczesne i różnorodne urządzenia, przyrządy, osprzęt oraz
środki do badań wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-.
-proszkowych, radiograficznych, ultradźwiękowych, szczelności itp. Do oględzin niedostępnych z obu stron złączy spawanych (np. niewielkie zbiorniki, grań obwodowych złączy
doczołowych rur itp.), określania stanu maszyn i urządzeń,
lokalizacji ukrytych uszkodzeń konstrukcji, inspekcji różnego
rodzaju instalacji stosowany jest endoskop elastyczny produkcji firmy Olympus Co. Ltd w Tokio. W endoskopie obraz
z miejsca obserwowanego przekazywany jest obrazowodem
(wiązką światłowodów) do okularu przyrządu lub poprzez
kamerę na ekran monitora. W końcówce sondy mocowane są wymienne obiektywy o różnych kierunkach patrzenia.
i o różnych kątach pola widzenia (rys. 7).
Obserwowany przez endoskop obszar należy oświetlić. Możliwe jest to przez podłączenie do urządzenia źródła
światła z lampami halogenowymi, rtęciowymi, ksenonowymi

lub pracującymi w zakresie promieniowania ultrafioletowego.
Obraz otrzymany na ekranie monitora można rejestrować
podłączając do endoskopu magnetowid lub kolorową drukarkę wideo. Do wykrywania niezgodności spawalniczych
wychodzących na powierzchnię (głównie pęknięć, porów,
niektórych przyklejeń) i oceny wskazań od tych niezgodności
powszechnie stosowane są badania penetracyjne. Do tego
celu wykorzystuje się w LBN różnego rodzaju zestawy preparatów produkcji zarówno krajowej, jak i zagranicznej (rys. 8).
Badania magnetyczno-proszkowe, stanowiące zamiennik
lub uzupełnienie badań penetracyjnych w odniesieniu do materiałów ferromagnetycznych, wykonywane są przy pomocy
różnego rodzaju defektoskopów (rys.10).
Jako indykator stosuje się zwykle zawiesinę proszku fluorescencyjnego w cieczy. Zawiesina jest bezpieczna, nie powoduje korozji badanych obiektów oraz ulega biodegradacji..
Z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego jest to cecha o dużym znaczeniu. Obserwację badanej powierzchni prowadzi się zwykle w obecności promieniowania ultrafioletowego, którego źródłem jest lampa stanowiąca wyposażenie kompletu do badań magnetyczno-proszkowych. Widok pęknięcia
wykrytego za pomocą proszku fluoryzującego pod wpływem
promieniowania ultrafioletowego pokazano na rysunku 11.
Wśród różnych metod badań nieniszczących wysoką po-.
zycję zajmują badania radiograficzne. Do wykrywania niezgodności wewnętrznych w złączu spawanym wykorzystuje
się zdolność promieni rentgenowskich lub promieni gamma
do przenikania przez złącza i rejestruje obraz niezgodności
na błonie rentgenowskiej. Laboratorium Badań Nieniszczących dysponuje kilkoma aparatami rentgenowskimi. Ostatni
a)

b)

Rys. 9. Zastosowanie badań penetracyjnych do badania złącza spawanego ze spoiną pachwinową: a – penetracja barwna, b – penetracja fluorescencyjna
Fig. 9. Penetration testing applied for testing of a filet weld.
a – coloured penetration, b – fluorescent penetration
a)

b)

Rys. 7. Endoskop elastyczny (fiberoskop) podczas oględzin głowicy
silnika samochodowego
Fig. 7. Flexible endoscope (fiberoskop) during testing of a head.
of car engine

Rys. 10. Urządzenia do badań magnetyczno-proszkowych: a – wzbu-.
dzanie pola za pomocą elektromagnesu, b – wzbudzanie pola.
za pomocą cewki przelotowej
Fig. 10. Equipment for magnetic particle inspection: a – field induction
by electromagnet, b – field induction by encircling coil

Rys. 8. Preparaty do badań.
penetracyjnych
Fig. 8. Preparations for penetration testing

Rys. 11. Pęknięcie wykryte za pomocą proszku fluoryzującego pod
wpływem promieniowania UV-A
Fig. 11. Fracture detected by fluorescence powder using UV-A.
radiation
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nabytek to nowoczesny aparat typu ERESCO 65 MF3 z cyfrowym urządzeniem sterującym ERESCO Control produkcji
firmy GE Inspection Technologies (Seifert) (rys. 12).
Aparat charakteryzuje się stosunkowo niewielką masą
oraz znacznym zakresem regulacji zarówno napięcia na
lampie, jak i prądu anodowego. Umożliwia to bardzo dokładne dozowanie energii potrzebnej do wykonania radiogramu.
i znacznie rozszerza zakres zastosowania aparatu. Do badań ultradźwiękowych, stanowiących często zamiennik badań radiograficznych, w LBN wykorzystuje się nowoczesne
defektoskopy ultradźwiękowe np. typu USM 35 X produkcji
GE Inspection Technologies (Krautkramer) (rys. 13).
W wyposażeniu aparatu znajdują się głowice również
produkcji GEIT (Krautkramer). Wykorzystywanie defektoskopów, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i terenowych, gwarantuje wysoką dokładność prowadzonej kontroli
ultradźwiękowej i wysoką jakość świadczonych usług.
Spośród wielu zastosowań badań nieniszczących ważną
pozycję zajmują również badania szczelności. Wybór optymalnej metody badania szczelności zależy od przydatności
do badania konkretnego obiektu, od jego wielkości i kształtu
oraz od dostępu do badanego obszaru. Do badania szczelności metodą pęcherzykową LBN dysponuje urządzeniami
typu UKS, których jest jedynym w kraju wytwórcą. Urządzenia składają się z komór podciśnieniowych i pompy ssącej.
Komory ograniczają przestrzeń, w której wytwarzane jest
podciśnienie robocze, natomiast pompa ssąca umożliwia
uzyskanie w komorach wymaganego podciśnienia (rys. 14).

b)

a)

Rys. 14. Urządzenia do badania szczelności typu UKS: a – z komorą
podłużną, b – z komorą okrągłą
Fig. 14. Equipment for leakproofness testing of UKS type: a – longitudinal chamber, b – round chamber

Zamierzenia
Stałym dążeniem Laboratorium Badań Nieniszczących
Instytutu Spawalnictwa jest obsłużenie każdego klienta
zgodnie z jego wymaganiami oraz w taki sposób, aby bez
względu na sytuację był z tej obsługi zadowolony. Cel ten
realizowany jest przez stałe podnoszenie kwalifikacji personelu LBN, poszerzanie wiedzy personelu z różnych dziedzin
oraz doposażanie Laboratorium w nowoczesne urządzenia
i przyrządy do badań nieniszczących. Kolejnym zamierzeniem LBN jest rozszerzenie oferty szkoleniowej w zakresie
badań szczelności tak, aby możliwe było uzyskanie certyfikatu zgodnego z wymaganiami przedstawionymi w normie
PN-EN 473. Obecnie wydawane są wyłącznie zaświadczenia
o udziale w przeszkoleniu. Identyczne zamierzenie dotyczy
prądów wirowych. Należy się tu jednak liczyć z faktem, że
zastosowanie prądów wirowych w odniesieniu do badania
złączy spawanych jest mocno ograniczone. Rozwój kadry
specjalizującej się w badaniach nieniszczących wyrobów
spawanych powinien prowadzić do powstawania własnych,
oryginalnych opracowań z tego zakresu. Aby było to możliwe
zachodzi konieczność podjęcia prac badawczych, których
tematem będą zagadnienia związane z badaniami nieniszczącymi. Wypełnienie istniejącej w tym obszarze działalności
LBN luki będzie stanowić jedno z priorytetowych jego zadań
w ciągu najbliższych lat.

Podsumowanie
Rys. 12. Głowica aparatu rentgenowskiego ERESCO 65 MF3.
podczas badań próbnego złącza doczołowego z blach
Fig. 12. Head of ERESCO 65 MF3X-ray apparatus during inspection
of butt joint of plates

Rys. 13. Defektoskop ultradźwiękowy typu USM 35 X podczas.
badania płyty próbnej
Fig. 13. Supersonic flaw detector USM 35 X for inspection.
of a testing plate
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Wykorzystanie zarówno istniejących, jak i nowatorskich metod i technik badań nieniszczących w spawalnictwie przynosi znaczne korzyści wytwórcom wyrobów spawanych. Jednak upowszechnienie metod NDT .
w obszarze spawalnictwa uwarunkowane jest podjęciem
działalności szkoleniowo-organizacyjnej, która swym zasięgiem powinna obejmować zarówno nadzór techniczny
nad tymi wyrobami, jak i nadzór nad ich bezpośrednimi wykonawcami. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach umożliwia
wykonanie tych zadań, organizując odpowiednie szkolenia
dla inżynieryjno-technicznego personelu spawalniczego
i personelu badań nieniszczących. Szeroki zakres oferowanych szkoleń stanowi podstawę do powszechnego
i szybkiego wdrażania badań nieniszczących do praktyki
przemysłowej. W procesie tym, w dalszym ciągu będzie
uczestniczyć Laboratorium Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa, współpracując z różnymi instytucjami
oraz rozwijając i uaktualniając swoją ofertę w zakresie
szkoleń, ekspertyz, usług technicznych i badań naukowych. Na forum krajowym Laboratorium wypracowało liczące się uznanie. Możliwe, że planowane i podjęte działania pozwolą również na uzyskanie podobnego uznania
na forum europejskim.
Zdjęcia z archiwum Instytutu Spawalnictwa

Michał Kubica

Szkolenie, kwalifikowanie i certyfikowanie
personelu nadzoru spawalniczego
w oparciu o wytyczne
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
Training, qualification and certification
of welding supervision personnel based
on the guidelines of International Institute of Welding
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu
nadzoru spawalniczego. Omówiono wytyczne Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dotyczące czterech
zasadniczych kategorii personelu nadzoru spawalniczego Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, Międzynarodowego Technologa Spawalnika, Międzynarodowego
Mistrza Spawalnika i Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego. Omówiono strukturę szkolenia, minimalne
warunki wstępne dla uczestników szkolenia oraz zasady
i sposób egzaminowania i kwalifikowania. Przedstawiono
zasady certyfikowania personelu spawalniczego.

An outline of the history of training, qualification and
certification of welding supervision personnel development
has been presented. It has been reviewed the guidelines
of The International Institute of Welding concerning four
main categories of supervision personnel, i.e. International Welding Engineer, International Welding Technologist,
International Welding Specialist, International Welding
Practitioner. A structure of training, minimum entry requirements for candidates for training as well as examination
and qualification rules have been discussed. Certification
of welding personnel procedures have been given.

Wstęp
Integracja i globalizacja różnych dziedzin życia nie ominęła również spawalnictwa, a szczególnie szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego. Wynika to
przede wszystkim z roli spawalnictwa jako podstawowej dziedziny wytwarzania konstrukcji we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach. Integracja spawalnictwa początkowo przebiegała dwoma odrębnymi drogami. W świecie, od 1947 r. działa
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (MIS), zrzeszający
ponad 40 instytutów spawalnictwa, w tym również Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach.
Kraje zachodnioeuropejskie zdając sobie sprawę ze znaczenia spawalnictwa oraz z odpowiedzialności połączeń,
konstrukcji i wyrobów spawanych, w 1974 r. utworzyły Europejską Radę ds. Spawalnictwa. W 1992 r. Rada ds. Spawalnictwa została przekształcona w Europejską Federację
Spawalniczą (EWF) zrzeszającą Autoryzowane Ośrodki Krajowe (ANB), odpowiedzialne w swoich krajach za wdrożenie
zharmonizowanego systemu szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego.
Instytut Spawalnictwa w 1996 r. został Autoryzowanym
Ośrodkiem Krajowym (ANB) na terenie Polski, a w 1997 r.
otrzymał status członka rzeczywistego EWF upoważniający
do działania w imieniu EWF na pełnych prawach.
W świecie, podstawowym warunkiem prowadzenia produkcji wyrobów spawanych jest dysponowanie personelem
spawalniczym o wysokich kwalifikacjach. Zatem zagadnieDr inż. Michał Kubica – Instytut Spawalnictwa.

nia przygotowania takiego personelu stały się głównym celem zarówno Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa,
jak i Europejskiej Federacji Spawalniczej. W działaniach
związanych ze szkoleniem i kwalifikowaniem personelu
spawalniczego, kraje europejskie wyprzedziły pozostałą
część „świata”, ponieważ zwróciły uwagę na wymagania
jakościowe w spawalnictwie (norma EN ISO 3834), które
sprecyzowały kompetencje i uprawnienia personelu wymagane w zakładach produkcji spawalniczej (norma EN ISO
14731). W normie EN ISO 3834 dokonano podziału personelu spawalniczego na trzy grupy, mianowicie na personel
nadzoru, personel wykonawczy i personel kontroli.
Pozycja personelu nadzoru spawalniczego w zakładach
wytwarzających konstrukcje spawane jest niezwykle ważna,
ponieważ nadzór spawalniczy ponosi główną odpowiedzialność za wadliwość wytworzonych wyrobów. Istotnym, stało
się, aby personel spawalniczy posiadał wysokie kwalifikacje.
i podlegał zorganizowanej weryfikacji.
Europejska Federacja Spawalnicza (EWF) wychodząc
naprzeciw temu zapotrzebowaniu opracowała system zharmonizowanego szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania per-.
sonelu spawalniczego na pięciu zasadniczych poziomach
tzn. EWE – Europejski Inżynier Spawalnik, EWT – Europejski
Technolog Spawalnik, EWS – Europejski Mistrz Spawalnik,
EWP – Europejski Instruktor Spawalniczy i EW – Europejski
Spawacz.
W 1997 r. doszło do porozumienia pomiędzy EWF i MIS
o użytkowaniu przez MIS dokumentów EWF. W zamian za to
MIS przyznał ANB autoryzowanym w EWF, przed tym porozumieniem status Międzynarodowego ANB. W wyniku tego
porozumienia Instytut Spawalnictwa w 1998 r. został Międzynarodowym ANB.
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W 1999 r. na kongresie MIS podjęto decyzję o zintegrowaniu obydwu systemów szkolenia i kwalifikowania, prezentowanego przez EWF i MIS. W wyniku prac połączonych
komitetów EWF i MIS powstał jednolity system EWF-MIS
szkolenia, kwalifikowania i certyfikowania oraz autoryzowania w spawalnictwie. Wynikiem tej integracji było powstanie
wspólnej organizacji International Authorisation Board (IAB)
– Międzynarodowa Rada Autoryzacyjna, firmowana przez
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Podgrupa IAB-A
tej Rady wzorując się na dokumentach EWF przygotowała
i wydała wytyczne dotyczące wdrażania systemu szkolenia,
egzaminowania i kwalifikowania personelu spawalniczego.
i szczegółowe wytyczne kształcenia w czterech zasadniczych
kategoriach personelu spawalniczego.

Wytyczne MIS odnośnie
szkolenia, egzaminowania,
kwalifikowania i certyfikowania
personelu nadzoru spawalniczego
Dokumentem Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dotyczącym szkolenia egzaminowania i kwalifikowania
w czterech zasadniczych kategoriach personelu nadzoru
spawalniczego są wytyczne IAB-252-07 (rys. 1). Wytyczne
dotyczą szkolenia: Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika
(IWE), Międzynarodowego Technologa Spawalnika (IWT),
Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (IWS) oraz Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (IWP).
Wytyczne zawierają minimalne wymagania kształcenia teoretycznego i praktycznego, uzgodnione z wszystkimi.
instytutami spawalnictwa i stowarzyszeniami wchodzącymi
w skład Międzynarodowych ANB, w zakresie tematów, słów
kluczowych i czasu trwania zajęć. Wytyczne są ciągle aktualizowane przez członków Grupy A IAB i zawsze uwzględniają istniejący „stan wiedzy” z danego zakresu tematycznego.
Kandydaci, którzy ukończą kursy z wynikiem pozytywnym,.
w oparciu o programy szkoleniowe zawarte w tych wytycznych będą mieli wiedzę i umiejętności do pracy w spawalnictwie na poziomie stosownym do poszczególnych kategorii
personelu. Wytyczne zawierają także zasady egzaminowania i kwalifikowania personelu spawalniczego.
Struktura systemu szkolenia przedstawiona w tych wytycznych dla poszczególnych kategorii jest prawie identycz-

na. Szkolenie teoretyczne dla każdej kategorii personelu
spawalniczego zostało podzielone na 6 grup, z tego cztery
pierwsze grupy dotyczą zasadniczego szkolenia teoretycznego (tablica I). Różnice pomiędzy kategoriami występują.
w liczbach godzin lekcyjnych przeznaczonych do omówienia.
w teoretycznych grupach tematycznych. W przypadku systemu szkolenia Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego
dochodzi praktyczne szkolenie spawalnicze. Minimalną liczbę godzin lekcyjnych przypadających na poszczególne grupy
tematyczne przedstawiono w tablicy I.
Tablica I. Minimalna liczba godzin lekcyjnych przypadająca
na poszczególne grupy tematyczne na kursach IWE, IWT,
IWS i IWP
Table I. Minimum number of hours in separate subjects of IWE,
IWT, IWS and IWP courses.

Grupa tematyczna
Procesy spawalnicze i urządzenia
Materiały i ich spawalność
Projektowanie i konstruowanie
Produkcja i stosowanie technologii
spawalniczej
Pokazy praktyki spawalniczej
Część praktyczna
Łączna liczba godzin

Kategoria personelu
spawalniczego/liczba godzin
IWE

IWT

IWS

IWP

93

76

45

22

111

82

47

22

64

40

22

  8

110

80

53

28

60

60

60

-

-

-

-

60

438

338

227

140

Podstawowym wymaganym warunkiem wstępnym do
uczestnictwa w poszczególnych kursach jest spełnienie
przez kandydatów, w zależności od kategorii personelu spawalniczego, minimalnych warunków wstępnych przyjęcia na
kursy, które zostały zatwierdzone oddzielnie dla każdego kraju będącego w zharmonizowanym systemie szkolenia przez
Międzynarodową Radę Autoryzacji (IAB) Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS). Wytyczne dopuszczają do
uczestnictwa w kursie osoby, które nie spełniają wymagań
warunków wstępnych, ale wówczas nie mogą one przystąpić
do egzaminu i uzyskać dyplomu MIS.

Egzaminowanie i kwalifikowanie

Rys. 1. Wytyczne MIS dotyczące
szkolenia międzynarodowego personelu nadzoru spawalniczego
Fig. 1. IIW guideline on training
of international welding supervisory personnel
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Rys. 2. Wzór certyfikatu kompetencji Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Inżyniera Spawalnika
Fig. 2. A specimen of European
Competence Certificate of Welding Engineer
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Celem wytycznych jest uzyskanie w świecie harmonizacji i tego samego poziomu egzaminowania i kwalifikowania
personelu spawalniczego. Krajowe organizacje spawalnicze,
które są członkami MIS uznają na zasadzie wzajemności
dyplomy uzyskane w krajach członkowskich po egzaminach
prowadzonych zgodnie z niniejszymi wytycznymi. Szkolenie
powinno być prowadzone zgodnie z wytycznymi MIS w Zatwierdzonych Ośrodkach Szkoleniowych (ATB), a egzaminowanie powinno być prowadzone przez ANB. Każdy kurs
prowadzony przez Zatwierdzony Ośrodek Szkoleniowy powinien być oddzielnie zgłoszony i zatwierdzony przez ANB.
Zatwierdzenie każdego kursu organizowanego w Ośrodku
Szkoleniowym ważne jest tylko na dany rodzaj.
MIS i EWF rozumiejąc istotę najlepszej harmonizacji
umiejętności personelu spawalniczego, sporo czasu poświęciły także na prace nad harmonizacją systemu egzaminowania, którego celem jest zapewnienie, że personel spawalniczy
wyszkolony wg tego samego systemu EWF-MIS jest również
egzaminowany w jednakowy sposób.

W celu osiągnięcia tego celu zostały opracowane i zatwierdzone procedury stosowania komputerowej bazy pytań
i programu egzaminowania, które mają możliwości zatwierdzania pytań przez zespoły międzynarodowych specjalistów,
tłumaczenia ich na języki państw członkowskich MIS, elektronicznemu tworzeniu zestawów egzaminacyjnych, tworzeniu
statystyki ze stosowanych pytań w trakcie egzaminu i automatycznemu obliczanie wyników egzaminów dla całej grupy.
i dla poszczególnych jej członków.

Egzamin praktyczny IWP

Procedura egzaminacyjna

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu mogą przystąpić do
egzaminu poprawkowego, który może być przeprowadzony
najwcześniej dwa tygodnie po, a najpóźniej 15 miesięcy po
egzaminie poprzednim. Kursant powtarza egzamin tylko z tej
części, której nie zdał. Dwukrotna negatywna ocena egzaminu poprawkowego powoduje, że słuchacz zobowiązany jest
do ponownego uczestnictwa w szkoleniu części kursu, której
nie zdał.

Po wysłuchaniu przewidzianych programem kursu wykładów i pozytywnym zaliczeniu zadanych ćwiczeń praktycznych
kandydat przystępuje do egzaminu. Dopuszczenie do egzaminu ma miejsce, jeżeli kandydat uczestniczy, co najmniej
w 90% zajęć. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję
Egzaminacyjną powołaną przez ANB.
Egzamin składa się z egzaminu teoretycznego pisemnego, ustnego i praktycznego i obejmuje następujące grupy tematyczne: procesy spawalnicze i urządzenia, materiały i ich
spawalność, projektowanie i konstruowanie oraz produkcję.
i zastosowanie technologii spawalniczej.

Egzamin teoretyczny pisemny
W zależności od uznania Komisji Egzaminacyjnej egzamin teoretyczny składa się z:
a) serii pytań obejmujących cały zakres materiału,
b) lub serii różnych do wyboru pytań obejmujących cały zakres materiału,
c) lub kombinacji a) i b) w równym stopniu.
Czas trwania egzaminu zależny jest od kategorii personelu, której dotyczy. Najdłuższy minimalny czas na grupę tematyczną wynosi 2 h, to znaczy czas całego egzaminu wynosi
minimum 8 h.

Ocena wyników egzaminu
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100% punktów.
Aby zdać egzamin kandydat musi uzyskać przynajmniej 60%
ocen pozytywnych z możliwych do uzyskania z zakresu każdej grupy tematycznej. Pozytywny wynik egzaminu z każdej
części kursu pozostaje ważny przez okres 3 lat. Na kursach
IWE i IWT ważność wyników egzaminów częściowych może
być przedłużona do sześciu lat za zgodą Audytora Wiodącego MIS/EWF. Egzamin powinien być zdany w okresie trzech
lat od daty rozpoczęcia III części kursu.

Po kursie Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego
(IWP) przeprowadzany jest dodatkowo egzamin praktyczny,
który swoim zakresem obejmuje dwie grupy materiałowe
i który przebiega zgodnie z wymaganiami norm EN 287-1.
i EN ISO 9606-2.

Egzamin poprawkowy

Certyfikownie
personelu spawalniczego
Europejski, a obecnie i międzynarodowy system szkolenia, egzaminowania i kwalifikowania personelu spawalniczego został rozbudowany o możliwość certyfikowania. Certyfikaty kompetencji personelu są dokumentami potwierdzającymi aktualny poziom kwalifikacji spawalniczych, doświadczenia i umiejętności praktycznych, co ma ogromne znaczenie
przy podejmowaniu prac kooperacyjnych pomiędzy różnymi
firmami. Osoby, które uzyskały dyplom Międzynarodowego
Instytutu Spawalnictwa lub Europejskiej Federacji Spawalniczej posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do pełnienia
odpowiednich obowiązków zawodowych (rys. 3). Dyplomy są
dokumentami wydawanymi w procesie kwalifikacji personelu
i są wydawane bezterminowo, co powoduje że ich posiadacze przez wiele lat mogą być niezwiązani z zawodem, zachowując uzyskany tytuł. Natomiast system certyfikacji personelu wymaga, aby osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone
dyplomem spełniały dodatkowo wymagania posiadania bieżącej praktyki przemysłowej i aktualizacji wiedzy, co świadczyłoby o ich kompetencjach i doświadczeniu zawodowym.
Certyfikat jest dokumentem posiadającym datę ważności, podlega nadzorowi oraz wymaga ponownej certyfikacji (rys. 2).

Egzamin ustny
Obowiązkowy egzamin ustny po kursach Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika obejmuje cały zakres tematyki nauczania. Czas egzaminu powinien wynosić minimum
godzinę dla kandydata. Według wytycznych MIS, egzamin
ustny posiada taką samą ważność jak egzamin pisemny (po
50%). Ośrodek Certyfikacji może jednak zmienić rangę egzaminu ustnego w zakresie od 40 do 60% z tym, że powinien
o tym poinformować kandydatów przed egzaminem. Kandydat, który uzyskał w trakcie egzaminu pisemnego ponad 75%
punktów z możliwych do zdobycia z danej grupy tematycznej
może być zwolniony z egzaminu ustnego z tej części materiału. Decyzję o stosowaniu tej zasady podejmuje ANB.

Rys. 3. Wzór dyplomu Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera
Spawalnika
Fig. 3. A specimen of International and European Welding Engineer
Diploma
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Proces certyfikacji określa zależność pomiędzy pracownikiem, pracodawcą i stroną trzecią, która potwierdza kompeten-

cje pracownika. Zależność tę w formie schematu na przykładzie personelu spawalniczego przedstawiono na rysunku 4.

1

Wymagania dotyczące wiedzy technicznej – „Międzynarodowy/ Europejski Inżynier Spawalnik” (Dyplom MIS/EWF)

2

Doświadczenie zawodowe z ostatnich dwóch lat – odpowiednie do zakresu i poziomu pracy

3

Potwierdzenie utrzymywania i rozwijania wiedzy technicznej

4

Ocena ANB

5

Wydanie Certyfikatu – np. Certyfikat Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika
(Odnawiany co 3 lata przez powtórzenie etapów 2, 3 i 4 – Nadzór)

Rys. 4. Schemat określający związek pomiędzy pracownikiem, pracodawcą i stroną trzecią
Fig. 4. A diagram of relations among employee, employer and a third party

Podsumowanie
Przedstawiony międzynarodowy zharmonizowany system szkolenia, egzaminowania, kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego, stosowany i propagowany
przez Instytut Spawalnictwa został uznany przez Europejską
Organizację ds. Oceny Zgodności (EOTC) za spełniający
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standardy europejskie. Międzynarodowe lub europejskie dyplomy i certyfikaty personelu spawalniczego wydawane przez
Instytut Spawalnictwa uznawane są w Europie i w świecie na
równorzędnych prawach i umożliwiają polskim spawalnikom
uczestniczenie w swobodnym przepływie kadr.

Jerzy Nowacki
Adam Sajek
Zbigniew Szefner

Szczeciński Ośrodek Kształcenia
Międzynarodowych Inżynierów Spawalników
Szczecin Centre for Education
of International Welding Engineers
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono charakterystykę Szczecińskiego Ośro-.
dka Szkolenia i Certyfikowania Międzynarodowych Inżynierów Spawalników IWE w Politechnice Szczecińskiej,
jak również organizację szkolenia i program ramowy studiów i kursu IWE. Dyplom IWE uczestnicy studiów podyplomowych uzyskują w ramach porozumienia pomiędzy
Politechniką Szczecińską a Instytutem Spawalnictwa
ANB. W pracy przedstawiono kadrę dydaktyczną i wyposażenie laboratoryjne jakie oferuje Szczeciński Ośrodek
swoim uczestnikom, przyszłym Międzynarodowym Inżynierom Spawalnikom.

The article describes a centre for education and certification of international welding engineers (IWE) as well as
organization and the syllabus of the IWE course at Szczecin Technical University. The course participants receive
an IWE diploma as a part of an agreement between Szczecin Technical University and Instytut Spawalnictwa ANB.
The publication presents teaching personnel and laboratory equipment of the centre offered to the future International Welding Engineers.

Wstęp
Realizując postulaty nie tylko spawalników rejonu północno-zachodniego Polski, w Zakładzie Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej powołano zespół, którego zadaniem
było opracowanie programu szkolenia, wówczas europejskiego inżyniera spawalnika (EWE) w ramach organizacyjnych studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej. 21
lutego 2005 r. Zakład Spawalnictwa i Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach podpisały „Porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i certyfikowania Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów Spawalników”. Tym samym powołano
Szczeciński Ośrodek Kształcenia Spawalników, który po
uzyskaniu certyfikatu 27 lutego 2006 r. stał się zatwierdzonym ośrodkiem szkoleniowym ATB (Approval Training Body).
Równolegle na obecnym Wydziale Inżynierii Mechanicznej.
i Mechartoniki Politechniki Szczecińskiej uruchomiono studia
podyplomowe, w ramach których ośrodek ATB realizować
może program kursu IWE.
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę Szczecińskiego Ośrodka Szkolenia i Certyfikowania Inżynierów
IWE, jak również organizację szkolenia i program ramowy.

Specyfika szkolenia
w Szczecińskim Ośrodku
Szczeciński Ośrodek Szkolenia ATB Międzynarodowego
Inżyniera Spawalnika charakteryzują:
– modułowy program studiów podyplomowych i kursu IWE,
– profesjonalna obsługa i kadra Ośrodka,
– nowoczesne wyposażenie laboratoryjne,
– nowoczesna spawalnia dydaktyczna.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, dr inż. Adam Sajek,
dr hab. inż. Zbigniew Szefner – Politechnika Szczecińska.

Specyfiką programu szkolenia w Szczecińskim Ośrodku
jest jego podział na trzy moduły kształcenia: MK-1, MK-2
oraz MK-3, odpowiednio do bloków treści merytorycznych
wytycznych IAB-252-07, przedstawionych w tablicy I [1].
Ogólnie, cały program nauczania – w ramach studiów podyplomowych – został podzielony na dwa semestry, zgodnie
z systemem kształcenia Politechniki Szczecińskiej, o łącznej
liczbie godzin zajęć wynoszących: 444 dla modułu kształcenia MK-1, 356 dla MK-2 oraz 296 h dla modułu MK-3. Przy
czym, przez godzinę zajęć, wg dokumentu [1], rozumie się 50
minut bezpośredniego nauczania.
Zestawienie używanych w tablicy I określeń wymuszają
wytyczne kursu IWE oraz regulamin studiów podyplomowych
Politechniki Szczecińskiej. W obu dokumentach wprowadza
się pojęcie „modułu”. W dokumentach szkolenia inżyniera
IWE przez moduł rozumie się wydzieloną problematykę nauczania (zestaw przedmiotów), zaś na studiach podyplomowych terminem moduł (dla wyróżnienia dodano dopełnienie
„kształcenia”) określa się jedną z trzech możliwych ścieżek
szkolenia. Dla zachowania stosowanych terminów i ich jednoznacznej interpretacji, względem treści merytorycznych wytycznych, każdorazowo należy odnieść się do tablicy I [1, 2].

Program ramowy i kadra dydaktyczna
studiów podyplomowych IWE
Zgodnie z podstawowym założeniem szkolenia IWE pod
nadzorem krajowego ośrodka ANB, program studiów jest całkowicie zgodny z wytycznymi IAB-252-07 [1, 3]. Natomiast
zgodnie z wymaganiami organizowania i prowadzenia studiów
podyplomowych w Politechnice Szczecińskiej, program ramowy studiów, który przedstawiono w tablicy II podzielono na dwa
semestry z ogólną liczbą godzin zajęć, odpowiednio: 258 (pełny program dla MK-1) dla semestru 1 oraz 186 – semestru 2.
Podane w tablicy II liczby godzin obejmują wszystkie przedmioty nauczania (w ogólnej liczbie 25), którymi.
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objęci są uczestnicy studiów podyplomowych, których zakwa-.
lifikowano do modułu kształcenia MK-1, czyli realizujący pełny kurs kształcenia wg wytycznych [1, 2]. Jak wskazuje zestawienie tablicy II, system kształcenia został tak opracowany, że uczestnicy, których zakwalifikowano do odpowiednich
modułów kształcenia: MK-1, MK-2 lub MK-3 uczestniczą.
w zajęciach studiów podyplomowych przypisanych danym modułom kształcenia. Przykładowo, „spawalnicy” uczęszczają tylko na bloki zajęć wyszczególnione w tablicy II symbolem MK-3.
(w nazwach semestrów). Zatem, ogólna liczba zajęć dla nich wynosi 296 godzin, jak podano w zestawieniu na końcu tablicy II.

Zajęcia na studiach podyplomowych kończą się egzaminem pisemnym. Zgodnie z programem studiów, ocenę końcową uczestnicy studiów otrzymują po egzaminie testowym,
który opracowano na wzór egzaminu pisemnego w Ośrodku
Certyfikacji dla uzyskania dyplomu inżyniera IWE. Jest to
czteroczęściowy – odpowiednio do modułów IAB (M1, M2,
M3 oraz M4) – test typu oksfordzkiego (wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi).
Jak podano wcześniej, równocześnie z tokiem studiów
podyplomowych uczestnicy są słuchaczami kursu IWE, prowadzonym przez Zakład Spawalnictwa jako ośrodek ATB.

Tablica I. Nomenklatura określeń stosowana w szkoleniu na kursie IWE według wytycznych IAB oraz na studiach.
podyplomowych Politechniki Szczecińskiej
Table I. Terminology used in IWE course conducted in accordance with IAB guidelines as well as in postgraduate course.
in Szczecin Technical University
Określenie wg IAB
(w tłumaczeniu)
Ścieżka 1
Ścieżka 2
Ścieżka 3
Moduł 1
Moduł 2
Moduł 3
Moduł 4

1
2
3
M1
M2
M3
M4

Określenie według regulaminu studiów podyplomowych
Politechniki Szczecińskiej
Moduł kształcenia
Moduł kształcenia
Moduł kształcenia
Problematyka „Procesy i urządzenia spawalnicze”
Problematyka ,,Materiały i ich spawalność”
Problematyka „Projektowanie konstrukcji spawanych”
Problematyka „Wytwarzanie i kontrola konstrukcji spawanych”

Treści merytoryczne
według IAB-252-07 (w wersji oryginalnej)
MK-1
MK-2
MK-3
M1
M2
M3
M4

IWE I + IWE II + IWE III
IWE II + IWE III
IWE III
Welding processes and equipment
Materials and their behavior during welding
Construction and design
Fabrication, applications engineering

Tablica II. Studia podyplomowe „Inżynieria spawalnictwa według programu międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IWE)
według kształcenia modułowego
Table II. Postgraduate course „Welding engineering in accordance with the programme of International Welding Institute (IWE)
– module education
Semestr 1
Blok wg
doc. IAB

Podstawy inżynierii spawalnictwa (tylko Moduł 1 kształcenia, MK-1)
Moduł wg doc. IAB

Przedmiot

1. Wprowadzenie do procesów spawalniczych
2. Podstawy elektrotechniki spawalniczej
3. Podstawy metaloznawstwa spawalniczego
Moduł 2 (M2): Materiały i ich właściwości spawalnicze.
IWE I
Razem: 35 godzin
4. Podstawy badań materiałów i złączy spawanych
Moduł 3 (M3): Projektowanie i konstruowanie konstrukcji spawanych..
5. Wprowadzenie do projektowania konstrukcji .
Razem: 10 godzin
spawanych
Razem blok:
Semestr 1
Procesy, materiały i urządzenia spawalnicze (MK-1, MK-2, MK-3)
6. Podstawy procesów spawalniczych
7. Zgrzewanie oporowe
Moduł 1(M1): Procesy i urządzenia spawalnicze.
8. Lutowanie
  9. Mechanizacja i robotyzacja procesów spawalniczych
10. Cięcie i procesy pokrewne spawaniu
Razem: 67 godzin
11. Specjalne procesy spawalnicze
IWE III
12. Laboratorium procesów spawalniczych
13. Metaloznawstwo spawalnicze
14. Materiały rodzime – stale
Moduł 2 (M2): Materiały i ich właściwości spawalnicze.
15. Materiały rodzime – metale nieżelazne
Razem: 80 godzin
16. Badania materiałów i złączy spawanych
17. Laboratorium metalograficzne
Razem semestr 1, MK2 oraz MK3:
Razem semestr 1, MK1:
Semestr 2
Laboratorium procesów spawalniczych (MK-1, MK-2)
18. Laboratorium technologii spawania
IWE II
Szkolenie praktyczne
19. Multimedialna prezentacja procesów spawalniczych
Semestr 2
Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych (MK-1, MK-2, MK-3)
20. Zasady projektowania konstrukcji spawanych
Moduł 3 (M3): Projektowanie i konstruowanie konstrukcji spawanych.
Razem: 54 godziny
21. Konstrukcje spawane
22. Systemy jakości i kontrola w spawalnictwie
IWE III
Moduł 4 (M4): Zagadnienia związane z produkcją .
23. Bhp w pracach spawalniczych
i zastosowaniem wyrobów spawanych.
24. Wybrane zagadnienia technologii spawania
Razem: 70 godzin
25. Analiza ekonomiczna w spawalnictwie
Razem semestr 2, MK3:
Razem semestr 2, MK1 oraz MK2:
Razem studia MK3:
Razem studia MK2:
Razem studia MK1:
Moduł 1 (M1): Procesy i urządzenia spawalnicze.
Razem: 32 godziny
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Liczba
godzin
25
10
35
4
14
88
40
8
4
6
6
6
10
32
28
16
8
6
170
258
40
20
38
18
42
4
16
8
126
186
296
356
444

Rys. 1. Model kształcenia IWE w Politechnice Szczecińskiej (ATB)
Fig. 1. A model of education at ATB Szczecin Technical University

Tablica III. Program ramowy kursu IWE w ośrodku ATB Politechniki Szczecińskiej oraz Ośrodku Kształcenia i Nadzoru.
Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa
Table III. IWE programme of ATB centre of Szczecin Technical University and Tranining and Welding Supervision Centre.
Of Instytut Spawalnictwa in Gliwice
Blok wg doc. IAB

Moduł wg doc. IAB

Przedmiot
MK-3
MK-2
MK-1

Studia podyplomowe wg tablicy I, w tym: Politechnika Szczecińska
IWE III

Moduł 4 (M4): Zagadnienia związane z produkcją .
i zastosowaniem wyrobów spawanych

Liczba godzin
296
356
444

26. Analiza przypadków Instytut Spawalnictwa
Razem kurs IWE MK-3:
Razem kurs IWE MK-2:
Razem kurs IWE MK-1:

40
336
396
484

Tablica IV. Kadra dydaktyczna szczecińskiego ośrodka ATB – Zakładu Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej
Table IV. Teaching personnel of Szczecin ATB centre – Welding Department of the Szczecin Technical University
L.p.

Imię i nazwisko, tytuł, stopień

Profil nauczania

1.

Jerzy Nowacki, prof. dr hab. inż. (nauczyciel akademicki PS)
Dyrektor Ośrodka ATB

Metalurgia i metaloznawstwo spawalnicze, lutowanie, ekonomika
spawania, inżynieria powierzchni, inżynieria materiałowa

2.

Zbigniew Szefner, dr hab. inż. (nauczyciel akademicki PS),
kierownik kursu IWE Sekretariat Studiów i Kursu IWE

Procesy spawalnicze, technologia spawania i procesów pokrewnych,
automatyzacja i robotyzacja, komputerowe wspomaganie prac
spawalniczych

3.

Bogusław Borowiecki, dr hab. inż. (nauczyciel akademicki PS)

Inżynieria materiałowa, mineralogia (otuliny, topniki), .
metalurgia i metaloznawstwo

4.

Ryszard Kawiak, dr inż.
(nauczyciel akademicki PS)

Mechanika maszyn, podstawy wytrzymałości, podstawy projektowania .
i konstrukcji spawanych

5.

Ryszard Pakos, dr inż.
(nauczyciel akademicki PS)

Systemy jakości, kontrola i badania złączy spawanych, .
bhp w pracach spawalniczych, laboratorium kontroli złączy spawanych,
laboratorium technologii spawania

6.

Adam Sajek, dr inż.
(nauczyciel akademicki PS),
administrator strony internetowej

Metaloznawstwo spawalnicze, kontrola połączeń spawanych,
komputerowe wspomaganie procesów spawalniczych, laboratorium
metaloznawstwa spawalniczego

Jan Skórski, dr inż.
(nauczyciel akademicki PS)
Marek Żebrowski, dr inż. (nauczyciel akademicki PS)
Artur Hass, mgr inż.
(FAMABUD-ZREMB S.A., Dział Kontroli Jakości)

Elektrotechnika ogólna i spawalnicza, .
projektowanie urządzeń i systemów spawalniczych
Projektowanie i konstrukcje spawane,
Badania nieniszczące konstrukcji spawanych, .
bhp w pracach spawalniczych, ekonomika spawania

10.

Bogusław Olech, mgr inż.
(Zespół Elektrowni Dolna Odra, kierownik Działu Jakości)

Kontrola i badanie złączy spawanych, .
laboratorium badań złączy spawanych

11.

Piotr Zając, dr inż., IWE, IWIP
(Stocznia Szczecińska Nowa, Dział Głównego Spawalnika)

Spawalnictwo okrętowe, technologia i technika spawania, bhp procesów
spawalniczych, spawalnicze konstrukcje wielkogabarytowe i specjalne

12.

Wojciech Gendek, lic., IWP
(instruktor) Świadectwo spawacza: 111, 135/6, 141, 311

Instruktor spawania, laboratorium technologii spawania

13.

Michał Kawiak, mgr inż. (instruktor, pracownik techniczny)
Świadectwo spawacza: 111, 135

Projektowanie i konstrukcje spawane, laboratorium technologii spawania,
laboratorium metaloznawstwa i kontroli połączeń spawanych

7.
8.
9.
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Zgodnie z Porozumieniem pomiędzy Instytutem Spawalnictwa a Politechniką Szczecińską częściowe szkolenie odbywa się w ośrodku szkolenia ATB (IK) Instytutu Spawalnictwa.
Program ramowy szkolenia, który realizowany jest w tym
ośrodku przedstawiono w tablicy III. Koordynatorem i odpowiedzialnym za cały kurs jest Zakład Spawalnictwa Politechniki Szczecińskiej. Przygotowany i wdrożony przez Zakład
Spawalnictwa – jako jednostkę organizacyjną Politechniki
Szczecińskiej oraz Ośrodek Szkolenia ATB pod nadzorem
Instytutu Spawalnictwa jako krajowej organizacji ANB – system równoległego systemu kształcenia pozwala na uzyskanie przez uczestników studiów podyplomowych i kursu IWE
następujących dokumentów:
– świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynierii spawalnictwa wg Programu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa – IWE”,
– zaświadczenia o ukończeniu kursu IWE.
Po wystawieniu zaświadczenia o ukończeniu kursu IWE
przez ośrodek wiodący ATB Politechniki Szczecińskiej, słuchacze mogą przystąpić do egzaminu końcowego przed komisją powołaną przez Ośrodek Certyfikacji IC Instytutu Spawalnictwa (ANB). Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE uczestnicy Szczecińskiego Ośrodka Kształcenia
uzyskują wg systemu, którego model przedstawiono na rysunku 1, pełny opis i schemat strukturalny przedstawiono w [4].
Uczestników studiów podyplomowych i kursu IWE do
egzaminu międzynarodowego inżyniera spawalnika przygotowuje profesjonalna i certyfikowana kadra dydaktyczna Politechniki Szczecińskiej i Instytutu Spawalnictwa. Skład kadry
szczecińskiego ośrodka ATB przedstawiono w tablicy IV.

a

b

c

d

e

f

Wyposażenie dydaktyczne
Ośrodka Szczecińskiego
Słuchacze Szczecińskiego Ośrodka ATB – jako uczestnicy studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej – korzystają z pełnego zaplecza socjalno-bytowego i wyposażenia jakie oferuje studentom Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki Politechniki Szczecińskiej. Obejmuje to: sale
dydaktyczne z ich wyposażeniem audiowizualnym, zasoby
biblioteki wydziałowej i uczelnianej, szatnie, bufet…, a nawet miejsca parkingowe (w dniach zjazdu) na wewnętrznym
placu uczelni.
Zasadniczym wyposażeniem i chlubą szczecińskiego
ośrodka ATB Zakładu Spawalnictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki PS jest jednak zaplecze dydaktyczne udostępnione uczestnikom kursu IWE, tj. spawalnie
dydaktyczne i laboratoria z najnowocześniejszym w kraju wyposażeniem. Wyposażenie dydaktyczno-laboratoryjne przedstawia się w formie albumu na rysunku 2 do rys. X.

Podsumowanie
Pierwsza edycja studiów podyplomowych oraz kursu, wówczas EWE, rozpoczęła się w semestrze letnim
roku akademickiego 2005/2006. Zajęcia odbywały się .
w systemie sobotnio-niedzielnym (po 5 do 8 godzin zajęć
dziennie) praktycznie w każdym tygodniu przez cały rok
kalendarzowy. W roku akademickim 2008/2009 Zakład
Spawalnictwa ogłosił nabór na trzecią już edycję Studiów
podyplomowych IWE. Zainteresowani mogą zgłaszać
swój udział na kolejne edycje studiów podyplomowych .
i kursów IWE, na kartach zgłoszenia, które udostępnione
są na stronie internetowej: www.ewe.ps.pl
Karty zgłoszenia należy przesyłać na adres (korespondencyjny i internetowy) Zakładu Spawalnictwa – Zapraszamy. Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące
studiów podyplomowych, kursu IWE oraz zasad i trybu
rekrutacji na studia kandydaci uzyskać mogą na stronie
domowej Zakładu Spawalnictwa – Ośrodka ATB Szkolenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników pod
podanym adresem.

Literatura

Rys. 2. Wybrane elementy wyposażenia dydaktyczno-laboratoryjnego:.
a – spawarka mikroplazmowa EWM Microplasma 50, b – uczestniczki
kursu podczas spawania mikroplazmowego, c – automat spawalniczy
ESAB A2 Multitrac (PEH) ze źródłem prądu LAF 635, d – uczestnicy kursu w trakcie spawania łukiem krytym zaprojektowanych złączy, e – próby
spawania TIG na urządzeniu ESAB Origo TIG 3000i, f – zajęcia laboratoryjne na maszynie wytrzymałościowej Instron 3366 o zakresie do 10 kN
Fig. 2. Selected elements of laboratory equipment: a – EWM Microplasma 50, b – participants of a course using microplasma equipment,
c – ESAB A2 Multitrac (PEH) with LAF 635 welding power source,.
d – course participants while submerged arc welding of designed.
joints, e – TIG welding trials using the ESAB Origo TIG 3000i, f – works
on Instron 3366 testing machine of a range up to 10 kN
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Kształcenie podyplomowe z dziedziny
spawalnictwa w Politechnice Wrocławskiej
– droga do podniesienia kwalifikacji kadr
w makroregionie dolnośląskim
Postgraduate education in welding engineering .
at Wrocław Technical University
– the means of improving expertise .
of the personnel in southwest macroregion of Poland
Streszczenie

Abstract

Omówiono działanie i sposób organizacji Studiów podyplomowych kształcenia personelu spawalniczego działającego w Politechnice Wrocławskiej. Opisano działanie
Studiów podyplomowych w zakresie kształcenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników. Przeanalizowano
dotychczasowe dokonania i osiągnięcia Ośrodka w tym
zakresie.

The article describes operation and organisation.
of Education Centre for welding personnel in Wrocław
Technical University including training of International Welding Engineers. Achievements to date in this area has
been analysed and presented.

Wstęp
W celu sprostania wymaganiom dotyczącym kształcenia
inżynierów spawalników Politechnika Wrocławska organizuje,
przy współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, na
Wydziale Mechanicznym dwusemestralne Studium Podyplomowe z dziedziny spawalnictwa. Ze względu na to, że normy
europejskie zaliczają spawanie do procesów specjalnych [1]
szczególnie wysoko stawia się problem szkolenia personelu
nadzoru spawalniczego.
Podstawowe wymagania dotyczące kształcenia Między-.
narodowych Inżynierów Spawalników są sprecyzowane.
w dokumencie EWF 409-06 [2]. Program nauki obejmuje
min. 446 godzin zajęć.

Studia Podyplomowe
Studia podyplomowe w Politechnice Wrocławskiej z zakresu spawalnictwa rozpoczęto w semestrze zimowym 2002.
i do chwili obecnej odbyło się 7 edycji w których łącznie uczestniczyło 140 osób (2002/2003-16, 2003/2004-11, 2004/200519, 2005/2006-21, 2006/2007-42, 2007/2008-31).
W studium uczestniczyć mogą wszyscy chętni absolwenci
szkól wyższych, jednak przede wszystkim przeznaczone jest
dla inżynierów, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują
się technologiami spawalniczymi. Natomiast absolwentów
wydziału mechanicznego, mechaniczno-energetycznego,
elektrycznego, inżynierii lądowej i wodnej politechnik lub
Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. nadzw. PWr,
dr inż. Stefan Kozerski, dr inż. Artur Lange – Politechnika

Wrocławska.

WSI, którzy spełniają wytyczne Instytutu Spawalnictwa, studium przygotowuje do uzyskania dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE).
Po skończeniu Studium dla uzyskania dyplomu IWE konieczne jest jeszcze odbycie praktycznej części kursu w Instytucie
Spawalnictwa (8 godzin laboratorium + 28 godzin analiza przypadków) oraz zdanie egzaminów w Ośrodku Certyfikacji (ANB)
IS. Celem prowadzenia części zajęć w Instytucie Spawalnictwa
jest oprócz uzupełnienia treści wykładów i laboratoriów, także
możliwość bliższego zapoznania się słuchaczy ze strukturą.
i możliwościami badawczymi i szkoleniowymi Instytutu Spawalnictwa, jak również możliwość poznania wykładowców.
z innych ośrodków.
Pierwotnie prowadzono w Politechnice Wrocławskiej dwa
jednosemestralne studia podyplomowe ,,Procesy, materiały.
i urządzenia spawalnicze” oraz ,,Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych” [3]. Zdanie obu dawało możliwość
uzyskania zaświadczenia Autoryzowanego Ośrodka Certyfikacji (Politechnika Wrocławska) o uczestnictwie w kursie
EWE. Intencją dwóch studiów podyplomowych, była chęć zapewnienia większej elastyczności kształcenia. Zakładano, że
część osób z różnych względów, przerwie studia po pół roku.
Jednak analiza pierwszych lat wykazała, że w zasadzie wszyscy uczestnicy studiów pierwszego semestru wyrażają chęć
kontynuowania kształcenia. Od roku 2004 wprowadzono więc
jedne dwusemestralne studia podyplomowe o nazwie „Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych”, które w tej formie kontynuowane są do chwili obecnej.
Studia podyplomowe rozpoczynają się w połowie października i trwają do września następnego roku. Studia kończą się
zaliczeniem pracy końcowej (opracowanie dokumentacji spawalniczej wybranej konstrukcji spawanej) oraz uzyskaniem
pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
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Program nauczania na studiach podyplomowych „Procesy
spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych”,
plan zajęć, ilość godzin, formy zaliczenia studiów podyplomowych przedstawiono w tablcy. I, II.
Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym średnio
co 2 tygodnie, w soboty i w niedziele w ilości 8–10 godzin
dziennie.
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej
w Zakładzie Spawalnictwa dla celów kształcenia inżynierów
spawalników stworzono zespół doświadczonych nauczycieli
akademickich. Przewiduje się ilustrację wykładów konkretnymi przykładami na urządzeniach i maszynach znajdujących
się w laboratoriach Politechnice Wrocławskiej.
Lista wykładowców Wydziału Mechanicznego
(rok akademicki 2007/2008):
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. nadzw. PWr
dr inż. Zbigniew Bartnik,
dr inż. Andrzej Bełzowsk,
dr inż. Piotr Białucki,
mgr inż. Andrzej Bielański,
dr inż. Wiesław Derlukiewicz,
dr hab. inż. Włodzimierz Dudziński prof. nadzw. PWr,
dr hab. inż. Stanisław Dzidowski prof. nadzw. PWr,
dr inż. Stefan Kozerski,
Tablica I. Studia Podyplomowe „Procesy spajania. Projektowanie.
i wytwarzanie struktur spawanych” I semestr
Table I. Postgraduate course „Welding processes. Designing.
and production of welded structures” semester I
Forma
Przedmiot
W L
Zaliczający
zaliczenia
Procesy spawania gazowego
i cięcia termicznego, .
19
specjalne metody spawania

Zaliczenie

Metody spawania łukowego,
zmechanizowane i zrobotyzowane procesy spawania

48

Zaliczenie

Andrzej
Ambroziak

Metody zgrzewania
oporowego

8

Zaliczenie

Zbigniew
Bartnik

Spajanie materiałów ceramicznych kompozytowych
i tworzyw sztucznych

6

Procesy lutowania i nakładania warstw, powłoki .
ochronne, Wprowadzenie
do tribologii

6

Zaliczenie

Wiesław
Derlukiewicz

Charakterystyka i spawalność stali, staliw i żeliw, metaloznawstwo spawalnicze

32

Zaliczenie

Stefan
Kozerski

Zaliczenie

Ćwiczenia praktyczne .
spawania, badanie własności
materiałów i połączeń .
7
spawanych, niezawodność
konstrukcji spawanych
Ćwiczenia praktyczne .
spawania, badanie własności
materiałów i połączeń .
spawanych, niezawodność
konstrukcji spawanych
Podstawy projektowania .
złączy i konstrukcji spawanych obciążonych .
statycznych, dynamicznych .
i termodynamicznie

Seminarium dyplomowe

Zaliczenie

Zbigniew
Mirski

Wiesław
Derlukiewicz

Tablica II. Studia Podyplomowe „Procesy spajania. Projektowanie.
i wytwarzanie struktur spawanych” II semestr
Table II. Postgraduate course „Welding processes. Designing.
and production of welded structures” semester II
Przedmiot

W

12

Zaliczenie

52 Zaliczenie
8
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Zaliczenie

Piotr
Białucki

Piotr
Białucki
Wiesław
Derlukiewicz
Andrzej
Ambroziak

L

Forma
zaliczenia

Zaliczający

Spawanie w naprawach.
Naprężenia i odkształcenia
spawalnicze

22

Zaliczenie

Stefan
Kozerski

Charakterystyka i spawalność
stali, staliw i żeliw, .
metaloznawstwo spawalnicze

32

Zaliczenie

Stefan
Kozerski

Procesy lutowania i nakładania warstw, powłoki ochronne,
Wprowadzenie do tribologii

6

Zaliczenie

Wiesław
Derlukiewicz

Zdrowie i bezpieczeństwo

4

Zaliczenie

Zbigniew
Mirski

Wprowadzenie do syst. jakości
w ustrojach spawanych. .
18
Kontrola jakości. Wyposażenie .
zakładów, oprzyrządowanie

Zaliczenie

Piotr Białucki

Badania nieniszczące

Zaliczenie

Lesław
Sozański

Zaliczenie

Lesław
Sozański

Zaliczenie

Andrzej
Ambroziak

10

Badania nieniszczące
Pomiary kontrola i rejestracja
danych

10
2

Pomiary kontrola i rejestracja
danych

2

Zaliczenie

Andrzej
Ambroziak

Ćwiczenia w uznawaniu .
technologii spawania i oceny .
kwalifikacji spawaczy

6

Zaliczenie

Wiesław
Derlukiewicz

Zagadnienia z ekonomii

8

Zaliczenie

Zbigniew
Bartnik

Charakterystyka i spawalność
metali nieżelaznych i ich stopów (Al, Cu, Ni, Ti, Mg, Ta, Zr)

16

Zaliczenie

Andrzej
Ambroziak

Zaliczenie
Zaliczenie

Wiesław
Derlukiewicz

Zaliczenie

Stefan
Kozerski

Zaliczenie

Wiesław
Derlukiewicz

Praktyczne zajęcia .
z metod spawania
Podstawy projektowania .
złączy i konstrukcji spawanych
obciążonych statycznie, dynamicznie i termodynamicznie

4

52

Charakterystyka i spawalność
stali, staliw i żeliw, metaloznawstwo spawalnicze

14 Zaliczenie

Praktyczne zajęcia .
z metod spawania

40

Zbigniew
Mirski

dr inż. Adam Krajczyk,
dr inż. Artur Lange,
dr hab. inż. Zbigniew Mirski prof. nadzw. PWr,
doc. dr inż. Grzegorz Pękalski,
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński,
dr inż. Lesław Sozański,
dr inż. Tomasz Szulc.

6

Spajanie materiałów różnoimiennych, korozja metali

10

Zaliczenie

Zbigniew
Mirski

Seminarium dyplomowe

8

Zaliczenie

Andrzej
Ambroziak
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Praca końcowa
Temat: Instrukcja technologiczna spawania wybranego elementu
Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
– zaliczenie kursów z programu nauczania,
– złożenie pracy końcowej,
– uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Dodatkowo w zajęciach z tematyki zajęć praktycznych
wprowadzono wykładowców z dużym doświadczeniem praktycznym, np. dr inż. Henryk Marciniak (SLV), dr inż. Edward
Skarpetowski, mgr inż. Woźniacki (UDT), dr inż. Julian Kuna
(obróbka cieplna złącz spawanych).
Osoby uczestniczące w kursie IWE zdają egzamin wstępny. Następnie po wysłuchaniu 88 godzin zajęć zdają egzamin
kwalifikacyjny uprawniający do dalszego uczestnictwa w kursie. Po zakończeniu studiów i końcowym egzaminie na Politechnice Wrocławskiej, słuchacze pragnący uzyskać dyplom
IWE odbywają szkolenie w IS w ilości 36 godzin oraz muszą
zdać końcowy egzamin. Studia uczestnicy finansują z własnych środków (osobiście lub przez kierującą ich firmę).
W roku akademickim 2006/2007 powstała dodatkowa grupa z dofinansowaniem ze środków EFS. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w takim kursie było kierowanie przez firmę
konkretnych osób w celu podniesienia kwalifikacji. W zależności od wielkości firmy kierującej osobę na studia podyplomowe
w ramach projektu EFS, firma ponosiła jedynie 20% lub 30%
kosztów. W znacznym stopniu podniosło to liczbę chętnych
do skorzystania z tak korzystnej oferty finansowania, była ona
jednak ograniczona liczbą osób mogących skorzystać z tej
oferty do 20 osób. Okazało się, że ilość uczestników, która za
pierwszym razem zdała egzamin w Instytucie Spawalnictwa
była mniejsza, niż w grupie bez dofinansowania. Tym niemniej
należy podkreślić wiele pozytywnych przykładów uczestników
szkolenia w tej grupie, którzy nie mogliby ze względów finansowych uczestniczyć w studiach podyplomowych bez dofinansowania.
Około 10–15% uczestników studiów podyplomowych nie
przystępuje do egzaminu na tytuł IWE/EWE, najczęściej ze
względu na odmowę dopuszczenia do kursu IWE przez Instytut
Spawalnictwa ze względów formalnych (niewłaściwy z wytycznymi IS kierunek studiów, specjalność, temat pracy dyplomowej).

W celu uniknięcia niepewności, lista uczestników studiów
podyplomowych przed ich rozpoczęciem, jest weryfikowana
pod względem formalnym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w celu stwierdzenia, którym z uczestników może być
zaliczenie studiów podyplomowych potraktowane jako kurs
przygotowawczy do egzaminu na tytuł IWE.
W roku 2004 był prowadzony kurs na mistrza EWS, w którym uczestniczyło 11 osób. Kurs był zorganizowany dla potrzeb firmy Bombardier Transportation Sp. zo.o. we Wrocławiu. Ze względu na duże doświadczenie uczestników kursu
(średni personel nadzoru w zakładzie o dużej kulturze technicznej) ukończyli go z bardzo dobrymi wynikami.
Analiza miejsc pracy uczestników studium podyplomowego wykazała, że w ok. 50% są to osoby związane z makroregionem dolnośląskim.

Rys. 1. Udział osób z poszczególnych województw w studium podyplomowym „Procesy spajania. Projektowanie i wytwarzanie struktur
spawanych” rok akademicki 2007/2008 i 2008/2009
Fig 1. Percentage participation of students from separate regions.
of Poland in postgraduate course „Welding processes. Designing
and production of welded structures” in academic year of 2007/2008
and 2008/2009
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Tomasz Kozak

Kształcenie Międzynarodowych Inżynierów
Spawalników w Politechnice Gdańskiej
Education of International Welding Engineers
at Gdańsk Technical University
Streszczenie

Abstract

Omówiono cele, założenia i organizację Ośrodka
kształcenia personelu spawalniczego działającego na terenie Politechniki Gdańskiej. Opisano działanie Ośrodka
w zakresie kształcenia spawalniczego na poziomie inżynierskim i magisterskim dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Analizowano dotychczasowe dokonania.
i osiągnięcia Ośrodka w zakresie kształcenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników.

The article describes goals and organisation of Education Centre for welding personnel at Gdańsk Technical
University. Centre’s activities in training in welding engineering on the engineering and masters levels both for
regular and extramural studies. Achievements to date in
the area of International Welding Engineers training has
been analysed.

Wstęp
Ośrodek kształcenia personelu spawalniczego w Politechnice Gdańskiej rozpoczął swą działalność w roku 2000. Jego
uruchomienie podyktowane było zwiększonym zapotrzebowaniem na uzyskiwanie przez spawalników certyfikatów kompetencji zawodowych uznawanych na terenie Unii Europejskiej.
Bazą kadrową powstającego Ośrodka byli doświadczeni
nauczyciele akademiccy, pracownicy Zespołu Spawalnictwa
(pod kierownictwem dr. inż. Tomasza Kozaka) wchodzącego w skład Katedry Technologii Materiałów Maszynowych.
i Spawalnictwa. Ośrodek kontynuuje tradycje Katedry,.
w której kształcenie spawalników rozpoczęto w 1945 r. Zapleczem technicznym Ośrodka jest baza laboratoryjna Katedry. Podstawowym założeniem działania Ośrodka było.
i jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych i merytorycznych kształcenia Europejskich, a obecnie Międzynarodowych Inżynierów Spawalników. Postanowiono całkowicie
zmienić programy kształcenia, wykorzystując zunifikowane szkolenie zaproponowane przez Europejską Federację
Spawalniczą przyjęte następnie przez Międzynarodowy
Instytut Spawalnictwa [1, 2]. Założono, że kształcenie Europejskich/Międzynarodowych Inżynierów Spawalników.
w oparciu o zunifikowane wymagania odbywać się będzie
nie tylko w trakcie studiów podyplomowych, lecz także.
w trakcie studiów stacjonarnych stopnia inżynierskiego i magisterskiego, jak również w trakcie studiów niestacjonarnych
(inżynierskich i magisterskich). Opracowano wiele programów kształcenia dla wszystkich rodzajów takiego kształcenia, podporządkowanych zunifikowanemu systemowi euro-.
pejskiemu. Ponadto, niezbędne było przekonanie Rady
Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej do podjęcia takiej decyzji, z perspektywy czasu widać, że była
ona słuszna.
Dr inż. Tomasz Kozak – Politechnika Gdańska.

42

Przegląd spawalnictwa 11/2008

Po ok. dwóch latach przygotowań i po przejściu audytu, 11
lutego 2002 r. Ośrodek pod nazwą „Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa – Zespół Spawalnictwa”
uzyskał certyfikat Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
i stał się Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym (IIW Authorised Training Body). Jak wiadomo, obecnie zakończono
wydawanie dyplomów Europejskiego Inżyniera Spawalnika.
Zastąpiły je dyplomy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika. Zmieniły się też dokumenty regulujące działanie ośrodków
kształcących personel spawalniczy. Obecnie Ośrodek spełnia
wszystkie wymagania aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących powoływania i działania takich ośrodków [3], procedur związanych z kwalifikacją i certyfikacją personelu [4],
a szczególnie wymogi dotyczące zunifikowanych programów
nauczania [5]. Ośrodek posługuje się własnymi dokumentami tworzącymi system zapewnienia odpowiedniego działania..

Rys. 1. Certyfikat Ośrodka Kształcenia Personelu Spawalniczego
Politechniki Gdańskiej
Fig. 1. Certificate issued by Education Centre for welding personnel
at Gdańsk Technical University.

W lutym 2007 r. po pięciu latach działania, Ośrodek przeszedł
pomyślnie kolejny audyt, czego rezultatem było przedłużenie
ważności certyfikatu ATB do 10 lutego 2012 r.
Jak wspomniano, w Ośrodku powstał cały system programów nauczania stosowany w kształceniu inżynierów i magistrów inżynierów spawalników oparty na zunifikowanych wytycznych zatwierdzonych przez Europejską Federację Spawalniczą i Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. System
ten oparty jest o realizację zajęć dydaktycznych w zakresie
trzech podstawowych modułów:
– Moduł IWE 1 – podstawowe kształcenie teoretyczne
– max. 88 godzin,
– Moduł IWE 2 – podstawowe kształcenie praktyczne – 60 godzin,
– Moduł IWE 3 – zaawansowane kształcenie teoretyczne
– min. 290 godzin.
Przyjęto, że moduły 1 i 2 realizuje się w trakcie studiów
wyższych, a moduł IWE 3 w trakcie studiów podyplomowych.
Taki system programów nauczania dla kierunku Mechanika.
i Budowa Maszyn i specjalności Spawalnictwo lub Technologia Maszyn stosowany był w okresie, w którym kształcenie
w trakcie studiów stacjonarnych na Wydziale Mechanicznym odbywało się według tzw. modelu Y. Model taki zakładał
wspólne zajęcia na pierwszych latach studiów, a następnie
rozdzielenie poziomu inżynierskiego (studia 7. semestralne),
i magisterskiego (studia 10. semestralne). Ponadto, na Wydziale Mechanicznym organizowano studia niestacjonarne
(zaoczne) na poziomie inżynierskim (specjalność Technologia Maszyn) i magisterskim (specjalność Spawalnictwo)..
W zakresie specjalności Technologia Maszyn na studiach
inżynierskich część studentów wykonywała prace dyplomowe z zakresu Spawalnictwa (kierunek dyplomowane Spawalnictwo), gdzie przed wykonaniem pracy dyplomowej studia
zawierały takie same przedmioty z zakresu spawalnictwa
jak dla poziomu magisterskiego. Istniały jedynie niewielkie
różnice godzinowe pomiędzy tymi programami. W ramach
poszczególnych modułów realizowano następujące główne
przedmioty specjalności:
Moduł IWE 1:
– Procesy Spawalnicze – 30 godzin,
– Urządzenia i Wyposażenie Spawalnicze – 15 godzin,
– Materiały i Ich Zachowanie przy Spawaniu – 35 godzin,
– Konstrukcja i Projektowanie – 25 godzin.
Moduł IWE 2:
– Sterowanie Procesami Spawalniczymi – 60 godzin.
Kształcenie według modelu Y obecnie zamiera, ze względu na wprowadzenie studiów dwustopniowych: inżynierskich
(studia 1. stopnia) i magisterskich (studia 2. stopnia), realizowanych po zakończeniu studiów stopnia 1. W tym zakresie,
opracowywane są obecnie programy kształcenia w taki sposób, aby również uwzględnić zunifikowane wytyczne kształcenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników. Założono
przy tym, że moduły IWE 1 i 2 zostaną w pełni zrealizowane
na studiach stopnia magisterskiego. Jak wspomniano, moduł
IWE 3 realizowany jest w systemie niestacjonarnych studiów
Tabl. I. Dotychczas zrealizowane studia podyplomowe Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE 1 i IWE 2 (ok. 150 godz.)
Table I. International Welding Engineer IWE 1 and IWE 2 postgraduate courses conducted to date (approximately 150 h)
Edycja
1
2
3
4
5

Rok zakończenia
2003
2004
2006
2007
2008

Liczba uczestników
11
15
14
34
27

Łącznie: 101 uczestników

Rys. 2. Fotografia absolwentów pierwszej edycji studiów podyplomowych IWE 3 w Politechnice Gdańskiej (Gliwice 2003)
Fig. 2. The graduates of first edition of IWE 3 postgraduate course in
Gdańsk Technical University (Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2003)

podyplomowych. Uczestnikami studiów podyplomowych IWE
3 są absolwenci studiów magisterskich lub inżynierskich określonych kierunków zatwierdzonych przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa po kształceniu w zakresie modułu IWE 1.
i IWE 2, a ponadto inżynierowie i magistrowie legitymujący się
dyplomami o specjalności bezpośrednio związanej ze spawalnictwem. W ramach studiów podyplomowych zawierających
moduł IWE 3 prowadzone są następujące przedmioty:
– Procesy Spawalnicze – 58 godzin,
– Materiały i Ich Zachowanie przy Spawaniu – 72 godzin,
– Konstrukcja i Projektowanie – 50 godzin,
-– Fabrykacja i Stosowane Technologie – 114 godzin.
Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są z reguły w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie. W końcowej
części studiów uczestnicy wyjeżdżają na jeden tydzień do Gliwic, gdzie odbywają zajęcia w Instytucie Spawalnictwa (ok.
32 h), po czym zdają egzamin końcowy uprawniający do uzyskania Dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika.
Ośrodek organizuje również studia podyplomowe zawierające moduły IWE 1 i IWE 2, dla inżynierów i magistrów
innych specjalności niż spawalnictwo. W studiach takich
uczestniczą również kandydaci, którzy pragną zdobyć, lub
wzbogacić swoje wiadomości z zakresu spawalnictwa. Studia takie zawierają z reguły 150 h zajęć i prowadzone są.
w takim samym systemie, jak studia zawierające moduł IWE 3.
W większości przypadków studenci uczestniczą w obu następujących po sobie studiach podyplomowych.
Podczas swej działalności, w Ośrodku zrealizowano pięć
edycji studiów podyplomowych zawierających moduły IWE
1 i IWE 2. Studia takie ukończyło 101 uczestników (tabl. I).
Obecnie przygotowywana jest szósta edycja takich studiów
dla ok. 25 kandydatów. W tym samym czasie zorganizowano
cztery edycje studiów podyplomowych zawierających moduł
IWE 3 z łączną liczbą 132 absolwentów (tabl. II). Obecnie odTabl. II. Dotychczas zrealizowane studia podyplomowe Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE 3 (ok. 300 godz.)
Table II. International Welding Engineer IWE 3 postgraduate courses conducted to date (approximately 300 h)
Edycja

Rok zakończenia

Liczba uczestników

1
2
3
4

2004
2005
2007
2008

25
34
30
43

Łącznie: 132 uczestników
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Rys. 3. Uczestnicy studiów podyplomowych IWE (edycja 3, luty 2007) oraz wykładowcy Ośrodka i Komisja Audytu Ośrodka Certfikacji. Stoją
w pierwszym rządzie, od lewej: dr inż. Tomasz Kozak (Kierownik Ośrodka Kształcenia Personelu Spawalniczego Politechniki Gdańskiej), dr
inż. Wojciech Kiełczyński (Zastępca Kierownika Ośrodka Kształcenia Politechniki Gdańskiej), w drugim rządzie: dr inż. Tadeusz Piątkowski,
dr inż. Michał Kubica (Ośrodek Certfikacji), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Walczak (Kierownik Katedry Technologii Materiałów Maszynowych
i Spawalnictwa), dr inż. Eugeniusz Szczok (Ośrodek Certyfikacji).
Fig. 3 The participants of IWE postgraduate course (third edition, February 2007) and lecturers from the Education Centre as well as Audit
Commission of Certification Centre. Standing in the first line: dr Tomasz Kozak (Manager of the Education Centre for Welding Personnel
of Gdańsk Technical University), dr Wojciech Kiełczyński (Assistant Manager of the Education Centre for Welding Personnel of Gdańsk
Technical University), standing in the second line: dr Tadeusz Piątkowski, dr Michał Kubica (Certification Centre), prof. Włodzimierz Walczak
(Manager of the Department of Machine Materials and Welding), dr Eugeniusz Szczok (Certification Centre)

bywa się piąta edycja takich studiów z 39 uczestnikami. Jeśli
chodzi o uczestników jednolitego systemu kształcenia zawierającego moduły IWE 1 i IWE 2 w trakcie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie inżynierskim i magisterskim, to liczba ich wynosi ok. 230. Można zatem stwierdzić,
że Ośrodek wykształcił ok. 356 osób w zakresie modułu IWE 1
i IWE 2 oraz wykształcił i kształci obecnie łącznie 171 osób
na poziomie modułu IWE 3. Daje to dość znaczną, bo liczącą
527 osób, poddanych jednolitemu, dwuetapowemu kształceniu Międzynarodowych Inżynierów Spawalników.
Wyniki egzaminów końcowych Międzynarodowych Inżynierów Spawalników, absolwentów studiów podyplomowych
zorganizowanych przez autoryzowany ośrodek kształcenia
personelu spawalniczego Politechniki Gdańskiej są doskonałe. Z dotychczasowej praktyki wynika, że średnia liczba
egzaminów poprawkowych nie przekracza 3% ogólnej liczby
przeprowadzonych egzaminów. Pamiętać przy tym należy,
każdy uczestnik zdaje egzaminy z czterech przedmiotów, takich jak w module IWE 3.
Ośrodek, dzięki ofiarnej pracy całego zespołu ciągle
doskonali metody i środki kształcenia, aktualizuje przekazywaną wiedzę, podwyższa poziom edytorski i merytoryczny materiałów pomocniczych dla uczestników studiów. Na
uwagę zasługuje fakt oparcia materiałów pomocniczych wydawanych uczestnikom studiów o technikę komputerową.
Również wykłady prowadzone są z użyciem najnowocześniejszych technik multimedialnych. Zajęcia laboratoryjne.
oparte są o najnowsze stanowiska badawcze i dydaktyczne,
w tym stanowiska spawania zrobotyzowanego oraz o techniki informatyczne umożliwiające projektowanie i symulowanie
warunków prowadzenia procesów spawalniczych. Ośrodek
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bazuje na bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach: spawalnictwa, badań nieniszczących, laboratoriach współpracujących katedr, takich jak: Katedra Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Materiałowej i Elektrochemii, Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów). Ośrodek współpracuje z Zakładem Techniki
Laserowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, a przede
wszystkiem z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.
Podsumowując, można stwierdzić, ze dotychczasowe
dokonania Ośrodka są wysoce zadowalające w sensie ilościowym i jakościowym. Dowodem są bardzo dobre oceny
uzyskiwane na końcowych egzaminach Międzynarodowego
Inżyniera Spawalnika organizowanych przez niezależny Krajowy Ośrodek Certyfikacji.

Literatura
[1] European Welding Engineer. Minimum requirements for the
education, examination and qualification. Dokument EWF
409-06, 1998.
[2] Internal Welding Engineer. Minimum requirements for the
education, examination and qualification. Dokument IAB002-2000/EWF-409, 2000.
[3] Zatwierdzanie ośrodków szkoleniowych i kursów szkolenia personelu spawalniczego. Dokument W-01/IS-67 (wydanie 09),
Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2008.
[4] Opis procesu kwalifikacji i certyfikacji personelu spawalniczego. Wydanie 08. Instytut Spawalnictwa, Gliwice, 2008.
[5] Minimum requirements for education and qualification. IIW
guideline for personnel with responsibility for welding coordination. Dokument IIW/IIS IAB-253-07, 2007.

Przegląd spawalnictwa 11/2008

45

MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP. Z O.O.
MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP. Z O.O.

Proponujemy:
Proponujemy:
l materiały do napraw
i regeneracji
l kompletny
l materiały
sprzęti regeneracji
spawalniczy
do napraw
l trudnościeralne
l kompletny
płyty CDP
i rury
CastoTube
sprzęt
spawalniczy
l usługi
l trudnościeralne płyty CDP
i rury spawalnicze
CastoTube
l maszyny do cięcia metalu oraz sprzęt gazowy
l usługi
firmy
MESSER
spawalnicze
l maszyny do cięcia metalu oraz sprzęt gazowy firmy MESSER
MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP. Z O.O.
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
MESSER EUTECTIC CASTOLIN SP.
Z O.O.
castolin@castolin.pl
tel. (+48) 32 230 67 36
Przegląd
44-100 Gliwice,
ul. spawalnictwa
Robotnicza 2 11/2008
www.castolin.pl
fax (+48) 32 230 67 39
castolin@castolin.pl
tel. (+48) 32 230 67 36
www.castolin.pl
fax (+48) 32 230 67 39

46

Przegląd spawalnictwa 11/2008

47

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 znajdują sie 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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