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Warszawa, 9 czerwca 2009 r.

Szanowny Pan Andrzej Piłat
Prezes Zarządu Głównego
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Warszawa
Szanowny Panie Prezesie,
Z okazji 50-lecia Centralnej Komisji Spawalniczej Związku Zakładów Doskonalenia
Zawodowego pragnąłbym złożyć w imieniu własnym oraz w imieniu Kolegium Redakcyjnego
miesięcznika Przegląd Spawalnictwa gratulacje Panu Prezesowi, Twórcom i Realizatorom
koncepcji kształcenia kadr fachowców w tak obszernym spektrum specjalności, konsekwentnie
wypełnianej przez ZZDZ.
50 letnie pełnienie misji szkolenia spawalników na różnych poziomach kwalifikacji,
stanowi wielki wkład Centralnej Komisji Spawalniczej w rozwój indywidualnych karier
zawodowych tysięcy ludzi oraz w rozwój całej gospodarki Polski.
Proszę przyjąć życzenia kolejnych i kolejnych rocznic 50-lecia uświetniających osiągniecia
działalności Komisji.

Redaktor Naczelny
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Andrzej Piłat
Władysława Krzywoń

50 lat działalności
Centralnej Komisji Spawalniczej
50 years of activity
of the Central Welding Board
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono początki, rozwój i aktualną
działalność Centralnej Komisji Spawalniczej Związku Dodkonalenia Zawodowego. Zaprezentowano dorobek komisji
w obrzasze kształcenia spawaczy obejmujący opracpwania własnych programów nauczania, pomocy dydaktycznych oraz problematykę dodycącą praktycznych praktycznych aspektów kształczenia.

In the article rudiments, development and current activity of the Central Welding Board of the In-service Training
Association were shown. Achievements of the board in the
area of training of welders, which include working out the
own teaching programs, teaching aids as well as drawing
up issues concerning practical aspects of training.

Dwa lata temu udzieliłem wywiadu, który został opublikowany w Przeglądu Spawalnictwa nr 5/2007. W rozmowie z
redaktorem naczelnym profesorem Jerzym Nowackim i jego zastępcą red. Ireną Wiśniewską, poruszałem wiele kwestii
dotyczących organizacji, którą kieruję, tj. Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Przedstawiłem m.in. rodowód
organizacji i problemy, którymi się zajmuje. Warto przypomnieć, że Zakłady Doskonalenia Zawodowego wywodzą się
z tradycji szkoleń rzemieślniczych i po II wojnie światowej działały jako Zakłady Doskonalenia Rzemiosła, a od 1962
roku w związku z rozszerzeniem działalności zostały przekształcone w Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Powołany
w 1946 roku przez przedstawicieli Zakładów Doskonalenia Rzemiosła Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła, od
1962 roku podobnie jak ZDZ przyjął nazwę Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Mgr Andrzej Piłat – Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, mgr Władysław
Krzywoń – Sekretarz Centralnej Komisji Spawalniczej
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Obecnie Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń
pod numerem 133022, jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym, którego celem jest
udział w realizacji programu edukacji narodowej w dziedzinie
kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników gospodarki narodowej oraz działalność
z zakresu rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji.
Związek zrzesza 24 Zakłady Doskonalenia Zawodowego,
które działają w trzech obszarach edukacyjnych: pozaszkolnej edukacji dorosłych, kształceniu młodzieży i dorosłych
w formach szkolnych oraz praktycznej nauki zawodu uczniów
i młodocianych pracowników w warsztatach szkoleniowych.
Aktualnie działalność swą prowadzą w 278 centrach i ośrodkach kształcenia zawodowego zlokalizowanych na terenie całego kraju, oraz w 474 szkołach ponadgimnazjalnych różnych
typów (w tym tylko 10 nie posiada uprawnień szkół publicznych), do których w roku szkolnym 2008/09 uczęszcza 34
591 uczniów. W 49 warsztatach szkoleniowych praktyczną
naukę zawodu zdobywa 2247 uczniów i młodocianych pracowników. Od połowy lat 90. cztery ZDZ są organami założycielskimi szkół wyższych z liczbą 9680 studentów w roku
akademickim 2008/09.

W roku 2008 z usług oświatowych w naszych ośrodkach
i centrach kształcenia zawodowego skorzystało 241 475
osób, zdobywając nowe umiejętności i podnosząc swoje kwalifikacje w ponad 300 zawodach i specjalnościach.
W latach 1945–2008 Zakłady Doskonalenia Zawodowego zrzeszone w Związku przeszkoliły blisko 17 mln 800 tys.
osób. Wynik ten stawia Związek na pierwszym miejscu wśród
organizacji i instytucji świadczących usługi oświatowe w zakresie oświaty pozaszkolnej w naszym kraju.
Rok 2009 jest rokiem jubileuszu 50-lecia Centralnej Komisji Spawalniczej powołanej za zgodą Ministra Oświaty
w czerwcu 1959 r. W pierwszych latach po II wojnie światowej bardzo wzrosło zapotrzebowanie na kwalifikowane
kadry spawaczy. Pierwszy kurs spawania gazowego został
zorganizowany już w 1945 r. w lubelskim Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła, co dokumentuje zdjęcie, pochodządze z archiwum ZDZ w Lublinie. Kursy dla osób chcących
uzyskać uprawnienia spawacza były organizowane przez
Zakłady Doskonalenia Rzemiosła dla rzemieślników pracujących w prywatnych warsztatach rzemieślniczych oraz
osób pracujących w warsztatach spółdzielczych. Kursy te
początkowo prowadzono, bazując na programach nauczania opracowywanych przez doświadczonych inżynierów

Uczestnicy posiedzenia plenarnego CKS, listopad 1985 r. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: dr inż. J. Tyczyński — przewodniczący OKS
w Rzeszowie, doc. dr inż. H. Grzybowski — przewodniczący OKS w Poznaniu, mgr A. Piłat — wiceprezes ZG ZZDZ, inż. M. Rabczenko
— honorowy przewodniczący CKS, mgr inż. Z. Grekowicz — przewodniczący CKS, mgr inż. R. Brzeziński — wiceprzewodniczący CKS,
inż. L. Mistur — przewodniczący OKS w Katowicach, mgr J. Mandelski — członek CKS. W drugim rzędzie od lewej: mgr W. Krzywoń — dyrektor ZKID w ZG ZZDZ, mgr inż. T. Sowiński — członek CKS, mgr inż. W. Piskorski — przewodniczący OKS w Opolu, mgr inż. R. Dziób
— przewodniczący OKS w Krakowie, mgr inż. J. Górski — przewodniczący OKS w Kielcach, mgr inż. J. Dutkiewicz — przewodniczący OKS
w Szczecinie, inż. J. Lukaczek — przewodniczący OKS we Wrocławiu, doc. dr inż. W. Walczak — przewodniczący OKS w Gdańsku, inż. St.
Wróbel — przewodniczący OKS w Warszawie. W trzecim rzędzie od lewej: inż. K. Rękas — przewodniczący OKS w Toruniu, inż. M. Cieśluk
— przewodniczący OKS w Białymstoku, inż. L. Bartosik — przewodniczący OKS w Słupsku, mgr inż. B. Pawlak — przewodniczący OKS w
Zielonej Górze, mgr inż. J. Pioś — przewodniczący OKS w Lublinie, inż. S. Cieszkowski — przewodniczący OKS w Olsztynie, mgr inż. E.
Skorupka — przewodniczący OKS w Łodzi.
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spawalników, a podstawę stanowiły wytyczne Prezesa
Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego – Urzędu
organizującego i nadzorującego szkolnictwo zawodowe.
Natomiast dla potrzeb gospodarki narodowej zakłady pracy szkoliły spawaczy we własnym zakresie. Porządkowanie kwestii kształcenia kadr spawalniczych rozpoczęto po
podjęciu w 1950 r. uchwały Prezydium Rządu w sprawie
rozwoju i upowszechniania spawalnictwa. Na podstawie
ustawy z dnia 10 września 1956 r. Ministerstwo Oświaty
przejęło szkolnictwo zawodowe i nastąpiła likwidacja Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego.
Pierwszą oficjalną zgodę na szkolenie spawaczy dla potrzeb gospodarki narodowej Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła otrzymał w dniu 8 listopada 1958 r. Po uzyskaniu zgody na szkolenie spawaczy ZDZ czynił starania, by
wzorem Komisji powoływanych przez resorty gospodarcze,
Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę na powołanie Komisji
do spraw szkolenia, egzaminowania, weryfikacji i wydawania
książki spawacza. Zgodę na powołanie Komisji Spawalniczej
Związek otrzymał 14 maja 1959 r. Komisja swą działalnością
objęła:
- spawaczy pracujących w warsztatach ZDR,
- spawaczy pracujących w prywatnych warsztatach rzemieślniczych,
- spawaczy pracujących w warsztatach spółdzielczych,
- spawaczy, którzy ukończyli kurs w ośrodkach ZDR.
Po opracowaniu regulaminu Komisji Prezes Zarządu
Związku powołał Centralną Komisję Spawalniczą z przewodniczącym – inż. Jerzym Dobrowolskim. W jej składzie
znaleźli się doświadczeni inżynierowie i pedagodzy, m.in.:
inż. Mieczysław Rabczenko, mgr inż. Jan Hillar – pracownik
Politechniki Warszawskiej oraz inż. Leon Mistur, pracownik
Instytutu Spawalnictwa, delegat ZDZ w Katowicach. Komisja
Spawalnicza zgodnie ze swoim regulaminem przystąpiła do
prac – przeprowadzała egzaminy po kursach, sprawowała
nadzór merytoryczny nad szkoleniem, prowadziła weryfikację i wydawała książki spawacza itp. Wytypowani inżynierowie spawalnicy zajęli się opracowywaniem programów nauczania, które po zatwierdzeniu przez Komisję Programową
zostały przekazane do realizacji we wszystkich ZDZ. Autorami programów byli znani specjaliści, m.in.: inż. J. Hillar,
inż. L. Mistur, dr inż. St. Jarmoszuk, inż. M. Rabczenko, inż.
St. Andrzejewski, a w późniejszym okresie mgr inż. Zdzisław
Grekowicz.
Wobec braku pomocy dydaktycznych do nauczania spawalnictwa w 1956 r. inżynierowie Jarmoszuk i Hillar opracowali zestaw plansz do nauki spawania gazowego i elektrycznego. Zostały w nie zaopatrzone wszystkie placówki ZDZ
prowadzące szkolenie spawaczy. Kadra inżynieryjno-techniczna zatrudniona na kursach przystąpiła do produkcji we
własnym zakresie pomocy dydaktycznych, w które zaopatrzono placówki ZDZ szkolące spawaczy. Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku przy pomocy słuchaczy produkował przekroje urządzeń służących do spawania, Gdańsk
w warsztatach szkoleniowych produkował stoły do spawania, a Katowice rozpoczęły produkcję przenośnych spawarek
transformatorowych.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie opracował, wyprodukował i zaopatrzył pozostałe ZDZ w gabloty
z próbkami napawanymi powierzchni płaskich, trzpieni,
wałków ze stali węglowych i metali nieżelaznych. WZDZ
w Szczecinie opracował i urządził wg własnej koncepcji salę
audiowizualną przeznaczoną do zajęć teoretycznych na

kursach spawania, a ZDZ w Warszawie, z inicjatywy m.in.:
mgr. inż. Zdzisława Grekowicza, ówczesnego wykładowcy na
kursach, a późniejszego przewodniczącego CKS, opracował
i produkował foliogramy, w które zaopatrzono wszystkie ZDZ.
Efektem inicjatywy Centralnej Komisji Spawalniczej była zorganizowana w 1976 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi wystawa środków dydaktycznych wyprodukowanych i stosowanych we wszystkich Zakładach Doskonalenia
Zawodowego. W 1978 r. został opracowany przez J. Hillara
i St. Jarmoszuka wzorcowy wykaz wyposażenia dla ZDZ-owskich ośrodków spawania (zarówno teoretycznego, jak i praktycznego).
W latach 60. przystąpiono do opracowania i wydania
skryptów przeznaczonych dla słuchaczy kursów spawalniczych. Rok 1965 był rokiem, w którym Wydawnictwa ZZDZ
wydały pierwsze skrypty przeznaczone dla słuchaczy kursów
spawania. Autorami wydanych skryptów byli mgr inż. Jan
Hillar oraz dr inż. Stanisław Jarmoszuk. Łącznie od połowy
lat 60. ogólny nakład skryptów wydanych przez Związek,
a przeznaczonych dla słuchaczy kursów spawalniczych,
wyniósł ponad 350 tys. egzemplarzy. Po 2004 roku, dzięki
współpracy z wydawnictwem Rea, ukazały się 3 podręczniki
dla słuchaczy kursów spawania autorstwa mgr. inż. Jerzego
Mizerskiego.

Wręczanie medalu pamiątkowego dr. inż. St. Jarmoszukowi przez
mgr. W. Krzywonia ówczesnego dyrektora Zespołu Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, Zarządu Głównego ZZDZ (1975-1991).

Jednym z ważniejszych zadań przyjętych przez CKS
na początku lat 60. była praca z kadrą. Członkowie CKS w
czasie wizytacji udzielali merytorycznej pomocy kadrze zatrudnionej na kursach. Ponadto organizowano rejonowe konferencje programowe lub seminaria metodyczne dla kadry
zatrudnionej na kursach. Przeprowadzono je w ZDZ: Kielce,
Łódź, Toruń, Warszawa, Kraków i Katowice. Ostatnią konferencję metodyczną zorganizowano w 1996 r. w Instytucie
Spawalnictwa.
Począwszy od 1969 roku, w związku z rozwojem kursów
spawalniczych, na wniosek Komisji Spawalniczej, Związek
Zakładów Doskonalenia Zawodowego systematycznie powoływał przy kolejnych Zakładach Doskonalenia Zawodowego
– oddziałowe komisje spawalnicze. Otrzymały one uprawnienia do: sprawowania merytorycznego nadzoru nad prowadzonymi kursami spawania, przeprowadzania egzaminów
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końcowych, przesyłania do Związku – Centralnej Komisji
Spawalniczej sprawozdań z wizytacji i protokołów z przeprowadzonych egzaminów w celu ich zatwierdzenia i wydania
książek spawacza.
Programy nauczania były systematycznie nowelizowane i dostosowywane do obwiązujących norm, zwłaszcza po
ukazaniu się normy PN-EN 287-1, 287-2, która wprowadziła
modułowy system szkolenia. Ostatnią nowelizację przeprowadzono w 2007 roku, kiedy na wniosek Centralnej Komisji
Spawalniczej Kierownik Ośrodka Szkolenia i Weryfikacji
Spawaczy w IS i Pełnomocnik Prezesa ZG ZZDZ powołali wspólny zespół, który dokonał analizy funkcjonujących
w ZDZ programów nauczania, porównując je z projektami
nowych programów szkolenia spawaczy w Polsce, opracowanych w Instytucie Spawalnictwa i dostosowanych do
programów obowiązujących w Unii Europejskiej. Powołany
zespół uzgodnił minimalną liczbę godzin przeznaczonych
na zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie poszczególnych metod spawania, by w programach opracowanych w
ZG ZZDZ i Instytucie była jednakowa. Zdecydował również,
iż obowiązujące w Zakładach Doskonalenia Zawodowego
programy nauczania zostaną zaktualizowane w taki sposób, by uwzględniały przyjęte przez grupę konsultacyjną
uzgodnienia dotyczące minimalnego czasu przeznaczonego na realizację zajęć teoretycznych i praktycznych,
były tożsame z programami opracowanymi w Instytucie
i stanowiły podstawę do prowadzenia zajęć na kursach
spawalniczych. Programy ZZDZ zostały znowelizowane,
poprawione i uzupełnione przez autora, mgr. inż. Ryszarda Kołacińskiego i, wraz z poradnikiem do ich stosowania
i wytycznymi do szkolenia indywidualnego – zatwierdzone
przez Komisję Programową ZG ZZDZ.
W grudniu 2008 r. wykładowcy i instruktorzy ZDZ oraz
egzaminatorzy otrzymali 254 Instrukcje Technologiczne
Spawania (pWPS), dostosowane do aktualnie obowiązujących programów nauczania i norm obowiązujących w Unii
Europejskiej, opracowane przez członków CKS – mgr. inż.
Ryszarda Kołacińskiego i mgr. inż. Adama Ogrodnika. 127
spośród tych instrukcji przeznaczonych jest do wykorzystania na egzaminach.
Przy okazji warto wspomnieć, że w latach 1946–2008
ZDZ przeszkoliły około 980 tys. spawaczy. Obecnie w Zakładach Doskonalenia Zawodowego kursy spawalnicze prowadzone są w 98 ośrodkach i centrach kształcenia zawodowego, posiadających blisko 1000 stanowisk do praktycznej
nauki spawania. Czterem specjalistycznym ośrodkom spawalniczym nadano status Krajowych Centrów Kształcenia
Spawaczy i, obok szkolenia spawaczy, są one upoważnione
do prowadzenia kursów dla instruktorów zajęć praktycznych
zatrudnionych w Zakładach Doskonalenia Zawodowego oraz
do organizowania konferencji metodycznych dla kadry nauczającej.
Krajowe Centra Kształcenia Spawaczy znajdują się w
Tychach (ZDZ Katowice), Kielcach, Szczecinie i Warszawie.
Najbliższe zadania, jakimi powinny zająć się Krajowe Centra,
to zorganizowanie dla potrzeb ZDZ pod nadzorem CKS i Instytutu Spawalnictwa kursów dla czynnych instruktorów spawalniczych, po ukończeniu których będą oni mogli uzyskać
Certyfikat Europejskiego Instruktora Spawalniczego, wymagany przez Unię Europejską do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach dla spawaczy.
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Pozytywnie należy ocenić nawiązaną pod koniec lat 60.
współpracę z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i Urzędem Dozoru Technicznego. Ich przedstawiciele są aktywnymi członkami Centralnej Komisji Spawalniczej, autorami
wielu opracowań przydatnych kadrze zatrudnionej w ZDZ.
Od chwili zawarcia ze Związkiem ZDZ porozumienia o
współpracy Instytut Spawalnictwa prowadzi audyty i wydaje
certyfikaty ośrodkom kształcenia spawaczy, które zapewniają szkolenia na wysokim poziomie. Potwierdzeniem spełnienia standardów jakości kształcenia jest zgoda Instytutu na
wspólne logo na świadectwach z egzaminu spawacza.
Centralna Komisja Spawalnicza jest jedynym organem
doradczym w Zarządzie Głównym Związku ZDZ działającym nieprzerwanie od 50 lat. Aktywnie pracuje, a jej doświadczenia wpływają na podnoszenie na wyższy poziom
kursów spawalniczych w ZDZ, w tym kadry nauczającej na
kursach. Kadra ta w dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju i modernizacji bazy spawalniczej oraz upowszechnienia tradycji edukacyjnych ZDZ wśród organizacji i instytucji
pozarządowych. Warto wspomnieć, że funkcję przewodniczącego pełnili kolejno: wspomniany już inż. J. Dobrowolski
w latach 1959–1961, inż. Mieczysław Rabczenko w latach
1961–1965, w latach 1965–1974 i 1994–1997 dr inż. Stanisław Jarmoszuk; w okresie1974–1976 mgr inż. Jan Hillar,
w latach 1976–1984 mgr inż. Ryszard Rodziewicz, a w latach
1984–1994 mgr inż. Zdzisław Grekowicz. Od 1998 pracami
Komisji nieprzerwanie kieruje mgr inż. Ryszard Kołaciński
– pracownik UDT w Warszawie.
CKS przez 50 lat działalności odbyła ponad 200 posiedzeń, z czego ok. ¾ w Zakładach Doskonalenia Zawodowego, z udziałem członków Komisji Spawalniczych pracujących przy ZDZ oraz części kadry ZDZ zatrudnionej na
kursach spawania. W propagowaniu doświadczeń ZDZ w
zakresie szkolenia spawaczy dużą rolę zawsze odgrywał
„Biuletyn Spawalniczy” Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
oraz „Przegląd Spawalnictwa”.
Współpraca z „Przeglądem” datuje się od połowy lat 70.
ubiegłego wieku. W 1978 r. „Przegląd Spawalnictwa: wydał jubileuszowy numer w całości poświęcony prezentacji
dorobku wszystkich ZDZ w zakresie upowszechniania doświadczeń i miejsca, jakie ZDZ zajmują w przygotowaniu
kadr spawalniczych dla gospodarki narodowej. Zgodnie
z porozumieniem z redakcją, od 1979 r. „Przegląd Spawalnictwa” rozpoczął wydawanie kwartalnie wkładki poświęconej wymianie doświadczeń instruktorów zajęć praktycznych
na kursach spawaczy organizowanych w ZDZ pt. „Magazyn
Spawaczy”.
Łamy „Przeglądu Spawalnictwa” zawsze były otwarte dla
inżynierów spawalników – członków CKS i Komisji Oddziałowych. Wśród autorów publikacji związanych z Centralną
i Oddziałowymi Komisjami Spawalniczymi należy wymienić:
dr. inż. Stanisława Jarmoszuka, mgr. inż. Jana Hillara, mgr.
inż. Zdzisława Grekowicza, mgr. inż. Ryszarda Rodziewicza,
inż. M. Rabczenkę, inż. Leona Mistura, inż. St. Andrzejewskiego i wielu innych. W jubileuszowym numerze poświęconym 70-leciu „Przeglądu Spawalnictwa” (Nr 8–9 z 1998 r.)
ukazał się artykuł mgr. inż. Zdzisława Grekowicza opisujący
rozwój kształcenia spawaczy w Zakładach Doskonalenia Zawodowego.
Autorzy wyrazają nadzieję, że „Przegląd Spawalnictwa”
nadal chętnie będzie zamieszczał na swoich łamach publikacje działaczy Komisji Spawalniczych w ZDZ.

Jan Plewniak
Jacek Słania

Na wspólnej drodze – szkolenie spawaczy
przez Instytut Spawalnictwa i Związek
Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Powstanie krajowego
systemu szkolenia spawaczy
Szkolenie spawaczy w Polsce ma tradycje sięgające jeszcze
dwudziestolecia międzywojennego. Odpowiedzialne konstrukcje
spawane, które powstawały w tamtym czasie, 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. Od roku 1945
kursy prowadzono w Katowicach, a od roku 1949 w Gliwicach (po
przeniesieniu siedziby Instytutu Spawalnictwa). Szkolenie odbywało
się według własnych programów Instytutu, zawierających również
zasady przeprowadzania egzaminów końcowych oraz wystawiania
dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje spawalnicze.
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie przemysłu na spawaczy, od 1950 r. ich szkolenie zaczęły prowadzić również inne organizacje, jak np. Uniwersytety Robotnicze, Izby Rzemieślnicze, a
przede wszystkim Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Szkolenia
spawaczy, trwające od 4 do 5 tygodni, nie zapewniały jednak absolwentom kursów uzyskania kwalifikacji potrzebnych do spawania
odpowiedzialnych konstrukcji, a zwłaszcza wyrobów narażonych na
ciśnienie. Dlatego też w roku 1949 rozpoczęto w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach 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 w
Polsce 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.

Oddziałowa Komisja Spawalnicza
przy ZDZ w Katowicach
Ze względu na bliskość terytorialną, szczególnego znaczenia
nabrała współpraca Oddziałowej Komisji Spawalniczej (OKS) przy
ZDZ w Katowicach z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Nie bez
znaczenia dla efektów tej współpracy powstają przyjazne relacje
szefów obu instytucji.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach aktywnym
szkoleniem spawaczy zajmuje się od lat 50., a Oddziałowa Komisja Spawalnicza działa od 1965 roku. Przez ten okres wyszkolono

Dr inż. Jan Plewniak – Politechnika Częstochowska, OKS
Katowice, dr hab. inż. Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa.

90 tys. spawaczy wszystkich specjalności. Obszarem działania OKS
jest oprócz województwa śląskiego kilka powiatów województwa małopolskiego.
Od powstania OKS aż do 1992 r. przewodniczącym i symbolem
Komisji był wybitny ekspert w dziedzinie kształcenia spawaczy inż.
Leon Mistur. Po nim funkcję przewodniczącego pełnił inż. Wacław
Lorkiewicz, którego następnie zastąpił Jan Plewniak.

Inż. Leon Mistur, były pracownik Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (1949–1972), był autorem wielu podręczników z zakresu
szkolenia spawaczy, które ze względu na bardzo wysoki poziom merytoryczny są nadal aktualne i zalecane przy szkoleniu spawaczy,
a także stosowane przez inżynierów spawalników. Ten niezmiernie
zasłużony dla polskiego spawalnictwa człowiek do końca swego pracowitego życia (zmarł w wieku 90 lat w 2006 roku) pełnił funkcję Honorowego Przewodniczącego OKS przy ZDZ w Katowicach.
Oprócz bieżącej pracy związanej ze szkoleniem, egzaminowaniem, weryfikacją uprawnień spawaczy, OKS organizuje kursokonferencje i seminaria, a także posiedzenia, których celem jest – oprócz
omawiania bieżących spraw organizacyjnych, programowych i analizy wyników nauczania – ciągła modernizacja i poprawa warunków
szkolenia oraz aktualizacja wiedzy, związana m.in. z wprowadzeniem nowych norm i wytycznych.
W składzie OKS każdej kadencji był zawsze przedstawiciel Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Obecnie na obszarze objętym działaniem OKS w Katowicach znajduje się 11 ośrodków, w których organizowane są kursy spawalnicze, a liczba stanowisk spawalniczych
wynosi 131. Komisja liczy 9 członków, z których trzech posiada aktualną licencję egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Biorąc pod uwagę szereg aspektów wieloletniej współpracy OKS
z Instytutem, można ją uznać za wzorcową.

Szkolenie spawaczy w Polsce
po ustanowieniu normy
PN-87/M-69900
W Polsce brak było dokumentu, który by ujednolicał zasady egzaminowania spawaczy. Dlatego też Instytut Spawalnictwa podjął
działania zmierzające do ustanowienia państwowej normy na eg-
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nalenia Zawodowego, objętych merytorycznym nadzorem Instytutu
Spawalnictwa prowadzone będą zgodnie z modułowymi programami
przyjętymi przez Komisję Programową Zarządu Głównego Związku
Zakładów Doskonalenia Zawodowego uzgodnionymi z Instytutem
Spawalnictwa lub na podstawie programów Instytutu. ZDZ będą
współdziałać z Instytutem Spawalnictwa w kierunku wdrażania modułowego szkolenia spawaczy według zharmonizowanego międzynarodowego programu szkolenia spawaczy, opracowanego przez
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Szkolenie spawaczy w Polsce
po wprowadzeniu norm
PN-EN 287-1/A1 i PN-EN 287-2/A1
zaminowanie spawaczy. Po wielu latach skomplikowanych działań,
przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego doprowadzono
do ustanowienia polskiej normy PN-87/M-69900 na egzaminowanie
spawaczy i zgrzewaczy [2].
Norma PN-87/M-69900, która weszła w życie jako norma obowiązująca od 1 lipca 1988 roku, nałożona została na istniejący już system szkolenia spawaczy w Polsce. Ujednolicała zasady egzaminowania spawaczy po kursach podstawowych i ponadpodstawowych,
jak również zasady przeprowadzania egzaminów rozszerzających
uprawnienia spawaczy oraz cyklicznych egzaminów sprawdzających
kwalifikacje spawaczy.
Po 1989 r. zaczęły powstawać lawinowo nowe ośrodki zajmujące się szkoleniem spawaczy, które często nie dysponowały wystarczającym doświadczeniem, bazą i kadrą szkoleniową. Ośrodki
te działały w sposób samodzielny i bez nadzoru. W konsekwencji
doprowadziło to znowu do zróżnicowania zasad szkolenia, a zwłaszcza egzaminowania, tym bardziej że normy polskie przestawały być
normami obligatoryjnymi. W roku 1993 Instytut Spawalnictwa z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej objął merytorycznym nadzorem szkolenie spawaczy w Polsce z zadaniem ujednolicenia zasad
szkolenia, egzaminowania i wydawania dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. W tych ośrodkach, posiadających atest
Instytutu, wprowadzano jednolite programy szkoleniowe opracowane przez Instytut, bądź też programy własne po akceptacji Instytutu.
Egzaminy końcowe zaczęli prowadzić egzaminatorzy Instytutu lub
osoby nie będące, pracownikami Instytutu, ale posiadające licencję
Instytutu na egzaminowanie w jego imieniu. Również dokumenty
potwierdzające uzyskane kwalifikacje, tzn. książki spawaczy lub
zaświadczenia uprawniające do spawania konstrukcji klasy 1 i 2,
wystawiał Instytut Spawalnictwa. Jedynie Zakłady Doskonalenia Zawodowego i niektóre Izby Rzemieślnicze, na podstawie odrębnego
porozumienia z Instytutem, wystawiały książki spawacza we własnym zakresie.
W 1993 roku zostało podpisane na czas określony porozumienie
pomiędzy Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach a Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.
Porozumienie to określiło zasady współpracy tych dwóch instytucji
w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy oraz kształcenia
i doskonalenia wykładowców, instruktorów i egzaminatorów. Zgodnie z porozumieniem, szkolenie spawaczy prowadzone jest przez
Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ posiadające atest Instytutu
Spawalnictwa, wydany na warunkach określonych w Wytycznych
Instytutu. Egzaminy po kursach spawania prowadzą egzaminatorzy
ZDZ, posiadający ważną licencję wydaną na warunkach określonych
w Wytycznych Instytutu. ZDZ wydają absolwentom kursów Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza z logo IS i logo ZDZ
oraz prowadzą ich rejestr. Świadectwa opatrują podpisem i pieczęcią
imienną tylko egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję wydaną na warunkach Instytutu. Książki spawacza z logo ZDZ mogą
wydawać Ośrodki Kształcenia Zawodowego ZDZ. Porozumienie to
zostało ponownie podpisane, tym razem już na czas nieokreślony,
w 2006 roku. W myśl tego porozumienia szkolenie spawaczy organizowane w ośrodkach kształcenia zawodowego Zakładów Dosko-
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Obie części normy PN-EN 287, ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny w 1998 r., weszły ostatecznie do praktyki
spawalniczej z dniem 1 stycznia 2000 roku 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 przestały
obowiązywać wszystkie dotychczasowe ustalenia, które regulowała
norma PN-87/M-69900 oraz Wytyczne Instytutu Spawalnictwa W94/IS-05. Polski system szkolenia spawaczy okazał się niedostosowany do wymagań nowej europejskiej normy. Nie różnicuje 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 według zasad tej normy
uprawnia do spawania konstrukcji wszystkich klas, w zakresie wynikającym z zakresu uprawnień zapisanych w normie. Nie podaje
ona również, jakie ilości i rodzaje próbek egzaminacyjnych należy
wykonać na podstawowym i ponadpodstawowym egzaminie spawacza, ani oznaczeń dla tych egzaminów. Wprowadza również
inne wymiary próbek egzaminacyjnych, zwłaszcza w stosunku
do wymiarów próbek egzaminacyjnych po kursie podstawowym.
Norma uznaje również nadrzędność uprawnień spawacza rur nad
uprawnieniami spawacza blach. Stosowany zatem system szkolenia spawaczy, pozwalający po kursie podstawowym na wybór kursu
ponadpodstawowego spawania blach lub rur, przestał być aktualny.
Spawacz po kursie podstawowym wpierw powinien uczestniczyć w
ponadpodstawowym kursie spawania blach, by móc uczestniczyć w
kursie spawania rur. Również zmiana metody spawania przy przechodzeniu z kursu podstawowego na ponadpodstawowy stała się
niemożliwa. Zastosowanie normy PN-EN 287 do egzaminowania po
kursach ponadpodstawowych nie wnosiło zasadniczych zmian. Złącza te zawsze badano metodami nieniszczącymi i niszczącymi. Jedynie sposób wykonywania tych złączy, ich badania i kryteria oceny
dostosowano do wymogów normy europejskiej. Trudniejsze okazało
się wykorzystanie normy PN–EN 287 do egzaminowania po kursach
podstawowych. Aby nie wprowadzać zbyt radykalnych zmian w eg-

zaminowaniu spawaczy po kursach podstawowych, przyjęto zasadę
zachowania takiej samej ilości i rodzajów złączy egzaminacyjnych,
jakie przewidywała norma PN-87/M-69900/02. Pozostawiając również takie same długości złączy i ich ocenę za pomocą 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 131za takie złącze zostało przyjęte złacze teowe ze
spoiną pachwinową. Jedynie dla podstawowych kursów spawania
gazowego, które nie przewidują wykonywania spoin pachwinowych,
jako złącze egzaminacyjne wykonywane i oceniane zgodnie z PNEN 287 wybrano złącze doczołowe. Absolwenci podstawowych
kursów spawania gazowego, otrzymując Świadectwo Egzaminu
Spawacza wg PN-EN 287-1, uzyskują uprawnienia do doczołowego
spawania blach w konstrukcjach spawanych klasy 1, 2 i 3.

Szkolenie spawaczy
wg programów europejskich
i międzynarodowych
W roku 1992 zakończony został pierwszy etap prac zmierzających do ujednolicenia systemu kształcenia i certyfikowania personelu spawalniczego w Unii Europejskiej. Po wielu latach prac, Komitet
2. Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) opracował dokument,
przedstawiający zarysy zharmonizowanego, europejskiego systemu
szkolenia personelu spawalniczego wszystkich szczebli, w tym również szkolenia i certyfikowania spawaczy [11]. Konkretne programy
szkolenia spawaczy, opracowane przez Komitet 2 EWF, zostały dostosowane do warunków polskich i wydane jako Wytyczne Instytutu
Spawalnictwa [ 12÷15].
Obecnie zharmonizowany system szkolenia spawaczy według
programów EWF obejmuje modułowe szkolenie o trzech stopniach
kwalifikacji:
- Europejskiego Spawacza Pachwin,
- Europejskiego Spawacza Blach,
- Europejskiego Spawacza Rur.
W roku 1999 Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa na podstawie porozumienia z EWF przejął programy szkoleniowe Europejskiej
Federacji Spawalniczej (EWF). Zaczął się okres dostosowywania
tych programów do warunków międzynarodowych i ich wdrażania
na całym świecie. W 2003 r. 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 Pachwin,
- Międzynarodowego Spawacza Blach,
- Międzynarodowego Spawacza Rur.
W programach szkolenia międzynarodowego spawacza, tematykę szkolenia teoretycznego zebrano w odpowiednich modułach:
Moduł A - dotyczy szkolenia międzynarodowego spawacza pachwin,
Moduł B - dotyczy szkolenia międzynarodowego spawacza blach,
Moduł C - dotyczy szkolenia międzynarodowego spawacza 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 ferrytycznych. Możliwe jest również prowadzenie kursu dla stali nierdzewnych, a także 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 według
wymagań norm serii EN ISO 9606. Programy te zostały zmienione w
stosunku do programów EWF co do liczby modułów szkoleniowych,
czasu szkolenia oraz sposobu podejścia do szkolenia teoretycznego.

Wspólne działania podjęte
w zakresie zmiany systemu
szkolenia spawaczy w Polsce
W takiej sytuacji konieczne stało się dostosowanie funkcjonującego w Polsce systemu szkolenia spawaczy do programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Podczas posiedzenia Centralnej Komisji Spawalniczej przy ZG ZZDZ w grudniu 2006 roku
powołano wspólny zespół roboczy, którego zadaniem było:
1. Porównanie siatki godzin w programach nauczania opracowanych i realizowanych na kursach organizowanych w Zakładach
Doskonalenia Zawodowego z projektem nowego programu
szkolenia spawaczy w Polsce opracowanym w Instytucie Spawalnictwa i dostosowanym do programu obowiązującego w Unii
Europejskiej.
2. Zaproponowanie minimalnej siatki godzin zajęć teoretycznych
i zajęć praktycznych na nauczanie danej metody spawania przy
określonym wyrobie hutniczym (blacha/rura) lub/i rodzaju spoiny
w przypadku kursu spawania dla określonych pozycji spawania.
W skład dwunastoosobowego zespołu roboczego weszli przedstawiciele Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego i Instytutu
Spawalnictwa. Zespół w lutym i marcu 2007 roku odbył w siedzibie
ZDZ w Katowicach dwa spotkania. Po analizie programów nauczania funkcjonujących w Zakładach Doskonalenia Zawodowego, opracowanych i zatwierdzonych przez Komisję Programową ZG ZZDZ,
oraz projektu nowego programu szkolenia spawaczy w Polsce, opracowywanego w Instytucie Spawalnictwa i dostosowanego do programu obowiązującego w Unii Europejskiej przyjęto, iż w dalszym ciągu
jest możliwe i celowe prowadzenie szkoleń w ZDZ w pełnym zakresie pozycji spawania i rodzajów spoin określonych w programach ZG
ZZDZ oraz przyjęto minimalną liczbę godzin zajęć teoretycznych i
praktycznych. Podstawą do przyjęcia minimalnej liczby godzin była
wersja skrócona programów ZG ZZDZ. W wyniku prac zespołu roboczego Instytut Spawalnictwa wprowadził do projektu programów kursów spawacza spoin czołowych blach zajęcia praktyczne spawania
rur w zakresie i wymiarze czasu określonym w programach funkcjonujących w ZDZ, natomiast ZDZ wprowadził do swoich programów
zajęcia praktyczne z cięcia i żłobienia w zakresie i wymiarze czasu,
określonym w programach Instytutu Spawalnictwa. W ten sposób
powstały jednolite programy i jednolity system szkolenia spawaczy
dostosowany do systemu istniejącego w Unii Europejskiej.
System ten obejmuje:
1 w zakresie spawania elektrodami otulonymi (111) blach i rur ze
stali niestopowych, ferrytycznych:
– kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe (111),
– kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny czołowe
(111),
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kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny czołowe
(111),
w zakresie spawania metodą MAG (135) blach i rur ze stali niestopowych, ferrytycznych:
– kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą
MAG (135),
– kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135),
– kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135).
w zakresie spawania metodą TIG (141) blach i rur ze stali niestopowych, ferrytycznych:
– kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą
TIG (141),
– kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG (141),
– kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141).
w zakresie doczołowego spawania gazowego blach i rur ze stali
niestopowych, ferrytycznych:
– kurs spawania gazowego blach,
– kurs spawania gazowego rur.

W wyniku prac zespołu obowiązujące w Zakładach Doskonalenia Zawodowego programy nauczania zostały zaktualizowane w
taki sposób, że uwzględniają przyjęte przez grupę konsultacyjną
ustalenia, dotyczące minimalnego czasu realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych. Po przyjęciu ich przez Komisję Programową
Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
– zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Instytutem Spawalnictwa a Zarządem Głównym Związku ZDZ – stanowią one podstawę do prowadzenia kursów spawaczy.
Zespól roboczy zasugerował również, aby w trosce o jakość
kształcenia spawaczy w przygotowywanych wytycznych Instytut
Spawalnictwa zawarł zalecenie dla wszystkich potencjalnych organizatorów, by praktyczne szkolenie na kursach spawalniczych było
realizowane w zaplanowanym minimalnym wymiarze godzin, przy
zapewnieniu, że na jednym stanowisku do nauki spawania szkoli
się tylko jeden słuchacz.
Zgodnie z przyjętą wspólną decyzją zespołu roboczego system
ten zaczął obowiązywać od 1 września 2007 roku.

Podsumowanie
Podjęte w ramach Centralnej Komisji Spawalniczej przy ZG
ZZDZ, a następnie kontynuowane przez zespół roboczy wspólne działania doprowadziły do stworzenia jednolitych programów
szkolenia spawaczy. Wyniki tych prac przeniosły się na dalsze
bardzo sprawne działania prowadzone w Instytucie Spawalnictwa
i Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, w wyniku których opracowano jednolite programy szkolenia spawaczy. Praca
wspólnego zespołu roboczego umożliwiła wprowadzenie w Polsce w ciągu niecałego roku systemu szkolenia spawaczy dostosowanego do programów Międzynarodowego Instytutu Spawalni-

ctwa. Równocześnie ustalono, że zespół ten będzie działał nadal
i będzie powoływany w zależności od bieżących potrzeb. Przyjęto,
że następnym zadaniem zespołu będzie opracowanie jednolitego
zestawu (testów) pytań w celu ujednolicenia wymagań egzaminacyjnych. Uzyskane dotychczas efekty pracy potwierdziły potencjał, możliwości oraz wolę działania na wspólnej, niełatwej drodze
związanej szczególnie ze szkoleniem spawaczy, a w szerszym
aspekcie z rozwojem tej najbardziej rozpowszechnionej technologii, jaką jest spawalnictwo.

Literatura
[1]

Szczeciński Z.: Kronika Instytutu Spawalnictwa z lat 1945 -1996. Wydawnictwo Instytutu Spawalnictwa, 2003 r.
[2] PN-87/M-69900, Arkusze 1 do 6 - Spawalnictwo - Egzaminy
spawaczy i zgrzewaczy.
[3] PN-87/M-69008 – Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji
spawanych.
[4] PN-87/M-69009 – Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział.
[5] Urząd Dozoru Technicznego - Warunki Techniczne Dozoru Technicznego - Urządzenia techniczne - Wytwarzanie Kwalifikacje osób wytwarzających (naprawiających), DT-UT90/W O-W / 15.
[6] Polski Rejestr Statków - Zasady egzaminowania spawaczy
- Publikacja nr 3/P.
[7] Instytut Spawalnictwa - Egzaminowanie spawaczy wg PN87/
M-69900/02 po podstawowych kursach spawania objętych
merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa - Wytyczne nr W-94/1S-O5.
[8] PN-EN 287-1/A1-Spawalnictwo - Egzaminowanie spawaczy
- Stale.
[9] PN-EN 287-2/A1 - Spawalnictwo - Egzaminowanie spawaczy - Aluminium i stopy aluminium.
[10] Instytut Spawalnictwa - Egzaminowanie spawaczy według
PN-EN 287-1 i PN-EN 287-2 po kursach spawania pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa Gliwicach
- Wytyczne nr W-02/IS-17.
[11] European Welding Federation - Harmonized European System for Education and Training in Welding Technology Doc. EWF 01-428-92.

10

Przegląd spawalnictwa 5/2009

[12] Instytut Spawalnictwa - Europejski Spawacz Ręczny elektrodami otulonymi - Program szkolenia oraz zasady egzaminowania i kwalifikowania - Wytyczne nr W-97/IS wyd. 2, 2002.
[13] Instytut Spawalnictwa - Europejski Spawacz MIG/MAG. Program szkolenia oraz zasady egzaminowania i kwalifikowania
- Wytyczne nr W-97/IS-64, wydanie 2, 2002.
[14] Instytut Spawalnictwa - Europejski Spawacz TIG program
szkolenia oraz zasady egzaminowania i kwalifikowania - Wytyczne nr W-97/IS-65, wydanie 2, 2002.
[15] Instytut Spawalnictwa - Europejski Spawacz Gazowy. Program szkolenia oraz zasady egzaminowania i kwalifikowania
- Wytyczne nr W-97/IS-66, wydanie 2, 2002.
[16] Kubica M.: Nowa forma szkolenia Międzynarodowych Spawaczy oraz dokumentowanie ich kwalifikacji w oparciu o
europejski zharmonizowany system „EWF Passl - Materiały
Seminarium zorganizowanego przez Instytut Spawalnictwa,
marzec 2003.
[17] International Authorisation Board, Minimum Requirements
for the Education, Training, Examination and Qualification
of Welding Personnel - International Welder (IW) Guideline
of The International Institute of Welding IAB-089-2003/EWF452-467-480-481, July 2003.
[18] Instytut Spawalnictwa, Ośrodek Certyfikacji - Zatwierdzanie
ośrodków szkoleniowych i kursów szkolenia personelu spawalniczego - Wytyczne nr W-01 /IS-67 (wydanie 03), grudzień 2002.
[19] Kurpisz B.: Szkolenie spawaczy w Polsce – wczoraj, dziś
i jutro.... Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2004.
[20] Plewniak J.: Inżynier Leon Mistur – nauczyciel, wykładowca,
przyjaciel. Przegląd Spawalnictwa 2–3/2006 r.

Szkolenie spawaczy w ZDZ Kielce

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w tym regionie. Znany jest jako
stabilna firma oraz wiarygodny partner dla innych przedsiębiorstw i instytucji. W skali kraju wyróżnia się bogatą tradycją,
doświadczeniem i renomą, a wśród klientów indywidualnych
cieszy się powszechnym zaufaniem.
Celem działania ZDZ jest podwyższanie kompetencji osób
dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. Zakład działa na rynku usług oświatowych nieprzerwanie od ponad 60 lat. W tym okresie ZDZ przeszkolił
na kursach blisko milion osób – w tym około 65 tys. spawaczy
– oraz wykształcił ponad 30 tys. absolwentów szkół. Liczby te
świadczą o tym, że Zakład Doskonalenia Zawodowego jest
ważnym ogniwem systemu edukacji ustawicznej i aktywnym
propagatorem uczenia się przez całe życie. Zalicza się również do czołowych niepublicznych organizacji edukacyjnych
w Polsce.
Firma prowadzi działalność edukacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego, południowej części woj. mazowieckiego (podregion radomski) oraz w powiecie miechowskim w woj. małopolskim. Tak rozbudowana struktura
Zakładu umożliwia dotarcie z ofertą szkoleniową do szerokiej
grupy odbiorców.
Wysoką jakość kształcenia zapewnia wykwalifikowana
kadra wykładowców i instruktorów nauki zawodu. Programy
nauczania o strukturze modułowej są stale modernizowane
i dostosowywane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Proces
kształcenia wspomagany jest nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, w tym specjalistycznymi urządzeniami multimedialnymi. Priorytetem dla ZDZ w Kielcach jest wysoki poziom
usług i orientacja na klienta. Najwyższe standardy w zakresie

kształcenia w szkołach i na kursach potwierdzone zostały
przyznaniem Zakładowi Certyfikatu Systemu Zarządzania
Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz licznych
wyróżnień i nagród, które umocniły pozycję firmy jako lidera
wśród placówek oświatowych na terenie swego działania.

Szkolenie spawaczy
Na terenie Kielc i Radomia ZDZ dysponuje salami wykładowymi oraz specjalistycznymi warsztatami wyposażonymi
w 58 stanowisk przeznaczonych do nauki spawania. Kadrę
stanowią wykwalifikowani i doświadczeni spawalnicy posiadający wymagane licencje i uprawnienia.
W latach sześćdziesiątych dynamiczny rozwój branży
metalowej na terenie Kielecczyzny wywołał wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników, a w dużej mierze – spawaczy. Do końca 1986 r., podobnie jak na terenie
całego kraju, szkolenie spawaczy odbywało się w większości
w bazach spawalniczych zakładów przemysłowych. Z tego
powodu ZDZ nawiązał współpracę z czołowymi przedsiębiorstwami w regionie, jak: CHEMAR, Fabryka Samochodów
Specjalizowanych POLMO-SHL i Instal – w Kielcach, Fabryka Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach, Huta
im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemysłowych „TERMOWENT” i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego – w Radomiu, Zakłady
Metalurgiczne w Końskich, Fabryka Kotłów Sefako w Sędziszowie oraz innymi. W efekcie wzajemnego współdziałania,
w 1969 roku powstała Oddziałowa Komisja Spawalnicza,
a jej członkami zostali przedstawiciele partnerskich zakładów.
Przewodniczącym OKS od początku jest mgr inż. Edward
Mostowiec. Członkowie Komisji sprawowali nadzór techniczny nad organizowanymi przez ZDZ kursami, uczestniczyli
w prowadzeniu zajęć teoretycznych oraz nadzorowali zajęcia
praktyczne. Kursy spawalnicze były prowadzone po godzinach pracy na stanowiskach produkcyjnych w miejscu pracy
szkolonych osób.
W połowie lat 70. nastąpił duży wzrost produkcji w branży
budowlanej, który zadecydował o zwiększonym zapotrzebowaniu na spawaczy zarówno w kraju, jak i za granicą. To
wywołało również zmiany w sposobie szkolenia fachowców;
stopniowo zaczęto rezygnować z metody nauczania zawodu
na stanowiskach produkcyjnych. Kształcenie coraz częściej
było prowadzone w specjalistycznych spawalniach, głównie
spawania gazowego i łukowego elektrodą otuloną, a później
– metodą MAG. W tym okresie Zakład Doskonalenia Zawodowego szkolił przede wszystkim spawaczy w wymienionych
metodach.
W drugiej połowie lat 70. wymagania rynku pracy spowodowały, że dotychczasowa oferta została wzbogacona kursami ponadpodstawowymi spawania blach i rur na uprawnienia
Urzędu Dozoru Technicznego. Dodatkowo rozwój eksportu
usług budowlanych przez firmy działające na terenie Kielecczyzny, takie jak EXBUD, CHEMADIN, POLSERWIS, wymusił u spawaczy posiadanie nie tylko uprawnień UDT, ale
także dokumentów wydawanych przez TÜV. Odpowiadając
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na potrzeby pracodawców i samych spawaczy, ZDZ wkrótce rozpoczął organizowanie szkoleń, po których absolwenci
zdawali egzaminy w obecności przedstawicieli TÜV. Dużym
udogodnieniem było organizowanie sprawdzianu wiedzy na
miejscu pracy uczestników. Wydawane przez TÜV zaświadczenia stanowiły potwierdzenie wysokich kwalifikacji absolwentów kursów prowadzonych przez ZDZ i otwierały spawaczom drogę do pracy poza granicami Polski, głównie na
zachodzie Europy.
Równocześnie z modernizacją oferty szkoleniowej, prowadzono szereg działań w celu unowocześnienia i wyposażenia posiadanej bazy lokalowo-sprzętowej w Kielcach, zgodnie z wysokimi standardami w zakresie szkolenia spawaczy
określonymi m.in. przez UDT i TÜV. W pierwszej kolejności
zmodernizowano pracownię spawania elektrodą otuloną na
16 stanowisk, zasilaną spawarką wielostanowiskową. Następnie każde stanowisko wyposażono w półautomaty spawalnicze do spawania MIG/MAG najnowszej generacji firm
ESAB, CLOOS, ESS, OZAS, BESTER i innych. Każda z kabin o powierzchni 5 m² została wyposażona w indywidualne
wyciągi oraz oświetlenie.
Kolejne nakłady inwestycyjne skierowano na przygotowanie pracowni spawania metodą TIG i spawania gazowego.
Spawalnię TIG wyposażono w urządzenia uniwersalne, przystosowane zarówno do spawania TIG, jak i MAG. Ogółem
powstało 12 stanowisk z ekologicznym systemem wentylacji
– powietrze zanieczyszczone dymami i pyłami oczyszcza się
w filtrach i zawraca do pomieszczenia. W spawalni gazowej
utworzono 4 gniazda po 4 stanowiska z indywidualną wentylacją. Tlen i acetylen na poszczególne stanowiska spawalnicze
dostarcza rurociąg z rampy tlenowej i acetylenowej poprzez reduktory sieciowe, suche bezpieczniki i oszczędzacze gazów.
W 1987 r. Zarząd ZDZ w Kielcach podjął decyzję o utworzeniu Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy. O randze kieleckiej placówki świadczy fakt, że już w 1989 r. Zarząd
Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego nadał
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jej status Krajowego Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy. Status ten mają jeszcze tylko trzy placówki kształcenia spawaczy spośród 98 funkcjonujących w sieci Zakładów
Doskonalenia Zawodowego.
Obecnie Centrum jest jednym z najnowocześniejszych i
najlepiej wyposażonych ośrodków kształcenia spawaczy w
kraju. Składa się z pięciu specjalistycznych spawalni o łącznej
kubaturze 600 m3. Należy zaznaczyć, że baza lokalowa Centrum obejmuje także pomieszczenia i stanowiska do cięcia
termicznego i cięcia plazmą oraz obróbki blach i rur (tokarka,
frezarka, szlifierki i inne). Wyposażenie spawalni jest systematycznie uzupełniane i unowocześniane, m.in. o wskaźniki
do odczytu parametrów spawania, wypełniacze kraterów, czy
też urządzenia do spawania łukiem pulsującym.
Centrum spawalnicze od chwili powstania ściśle współpracuje z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Posiada nadany przez Instytut atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy w 5 podstawowych metodach spawania. Centrum jako
jedyne w regionie otrzymało certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego do egzaminowania spawaczy w zakresie PN-EN
287-1:2007 i PN-EN ISO 9606-2:2005. UDT wydał również
certyfikat na prowadzenie szkoleń dla spawaczy w zakresie
PN-EN 287-1:2007 oraz PN-EN 1418:2000.
Kielecka placówka kształcenia spawaczy regularnie
uczestniczy w branżowych targach, konferencjach i sympozjach. Ze swoją ofertą usług trafia zarówno do klientów
indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Organizuje kursy
spawalnicze dla pracowników największych świętokrzyskich
zakładów przemysłowych, których pracownicy nabywają
umiejętności i kwalifikacje na najwyższym, europejskim poziomie kształcenia. Centrum realizuje również szkolenia na
zlecenie urzędów pracy i wzbogaca rynek pracy o kolejnych
wyspecjalizowanych spawaczy. W okresie wzmożonego zapotrzebowania na fachową siłę roboczą, ich umiejętności
i praca stanowią ważny element funkcjonowania i rozwoju regionalnej, krajowej oraz europejskiej gospodarki.

Szkolenia finansowane
ze środków Unii Europejskiej
Krajowe Specjalistyczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Weryfikacji Spawaczy ZDZ w Kielcach aktywnie
uczestniczy w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na
bezpłatne szkolenia spawalnicze dla mieszkańców regionu.
Na uwagę zasługują szczególnie dwa projekty:

„Znam swoją wartość – wracam do pracy!”
Projekt realizowany był od 1 lipca 2006 r. do 30 września
2008 r. na terenie całego woj. świętokrzyskiego. Przedsięwzięciem objęto 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotnych (nieprzerwanie powyżej
24 miesięcy), zamieszkałych zarówno w miastach, jak i na
obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego.
Kompleksowy projekt obejmował szkolenia zawodowe
przygotowujące do pracy w zawodzie spawacza, doradztwo
zawodowe, informację zawodową oraz pośrednictwo pracy.
Projekt miał za zadanie kształcenie postaw proaktywnych
i umacnianie pewności siebie uczestników. Atutem uczestników projektu stały się, potwierdzone certyfikatem, konkretne
kwalifikacje spawacza – zawodu obecnie bardzo poszukiwanego przez pracodawców. Przeprowadzonych zostało łącznie 10 kursów: spawania metodą TIG (5 edycji) i spawania w
osłonie CO2 metodą MAG (5 edycji).
Z uwagi na grupę uczestników (długotrwale bezrobotni),
projekt dodatkowo zapewnił udział w:
• warsztatach „Aktywne poszukiwanie pracy”, prowadzących do zdobycia umiejętności efektywnego poszukiwania pracy, znajomości źródeł pozyskiwania informacji o
miejscach pracy, aktywnych sposobach poszukiwania
pracy, przygotowania dokumentów osobowych związanych z zatrudnieniem, prowadzenia rozmów z pracodawcami itp.;
• przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania – ułatwiających podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w
celu rozwiązania problemu zawodowego i zaplanowania
własnej aktywności umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia;
• informacji zawodowej – mającej na celu dostarczenie
wiadomości na temat możliwości dalszego kształcenia w
systemie szkolnym, zdobywania kwalifikacji i umiejętności na kursach, działalności instytucji rynku pracy, sytuacji na rynku pracy w regionie, możliwościach zatrudnienia, zawodach przyszłościowych, tendencjach na rynku
pracy itp.;
• doradztwie zawodowym poprzedzającym szkolenie – polegającym na określeniu preferencji zawodowych kandy-

•

datów, pomocy w wyborze szkolenia, przeprowadzeniu
selekcji kandydatów gwarantujących największe szanse
na ukończenie szkolenia i podjęcie pracy zawodowej;
pośrednictwie pracy – polegającym na pozyskiwaniu informacji o wolnych miejscach pracy, ich przekazywaniu,
nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami, doborze kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieraniu informacji
o lokalnym rynku pracy.

„Kwalifikacje w zawodzie spawacza – droga do stabilnej pozycji zawodowej”
Kursy spawalnicze w ramach projektu realizowano od
1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. Wzięło w nich udział
375 dorosłych osób pracujących, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem nowych albo uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie spawania.
Celem przedsięwzięcia było podniesienie kwalifikacji
i dostosowanie umiejętności zawodowych osób pracujących
na potrzeby przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim w zakresie spawania, a równocześnie poprawa sytuacji zawodowej uczestników. Uzyskali oni konkretną wiedzę
i umiejętności, które pozwolą im na bardziej efektywną pracę w swoich firmach i instytucjach, a jednocześnie zwiększą
elastyczność w zakresie możliwości zmiany zawodu lub stanowiska w firmie.
Projekt przewidywał realizację 25 kursów z zakresu: spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (15
edycji) oraz spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi
metodą TIG (10 edycji).
Po zakończeniu kursu uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego, po
zdaniu którego otrzymają uprawnienia spawalnicze udokumentowane wpisem do Książki Spawacza i świadectwem
egzaminu spawacza.
Opracowali:
Mgr inż. Edward Mostowiec – Przewodniczący OKS Kielce
oraz Specjalista ds. Promocji Adrian Skrzypiec
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Szkolenie spawaczy w ZDZ w Łodzi

Pierwszy kurs spawania w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi przeprowadzono w 1952 roku dla uczniów ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ.
Szybki rozwój kształcenia spawaczy w naszym ZDZ nastąpił
od 1958 roku po decyzji Ministerstwa Oświaty zezwalającej
na prowadzenie kursów spawania przez Związek Zakładów
Doskonalenia Rzemiosła. Wkrótce szkolenie spawaczy zajęło dominującą pozycję wśród kursów zawodowych w ZDZ
Łódź, czego uznaniem było utworzenie w 1971 roku Ośrodka
Kształcenia Spawaczy.
Od początku do kształcenia spawaczy udało się pozyskać z przemysłu wybitnych fachowców, spośród których
największe zasługi w rozwój szkolenia wniósł inż. Stanisław
Andrzejewski. Zadbano też o rozwój bazy szkoleniowej
własnej i w zakładach przemysłowych, w których spawanie
było wiodącą techniką wytwarzania (Elta Łódź, FASPOMA
Łódź, Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, BUDREM Łódź i inne), zaś w łódzkim ZDZ powstał
gabinet spawalniczy zorganizowany przez Stanisława Andrzejewskiego.
W 1969 roku z grona najlepszych wykładowców i instruktorów powołano Oddziałową Komisję Spawalniczą, a jej
pierwszym przewodniczącym został inż. Stanisław Andrzejewski. W skład Komisji weszli m.in. wykładowcy – mgr inż.
Jan Jaskólski, mgr inż. Leszek Domagała, inż. Stanisław Jurczak, mgr inż. Euzebiusz Skorupka oraz instruktorzy – Emilian Olszewski i Jan Lipiński, a w późniejszym okresie Tadeusz Kruszyński, Stanisław Kobiela i Kazimierz Smela.
W 1976 roku, poza szkoleniem spawaczy gazowych
i elektrodą otuloną, zapoczątkowaliśmy szkolenie w zakresie
metody TIG i MAG oraz spawania blach i rur na uprawnienia
Urzędu Dozoru Technicznego. W 1978 roku, uwzględniając rosnące zapotrzebowanie zakładów przemysłowych na
średnią kadrę spawalniczą, zorganizowaliśmy pierwsze kursy mistrzowskie w zawodzie spawacz gazowo-elektryczny.
Do przeprowadzenia egzaminów na tytuł mistrza Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Łodzi powołało przy naszym ZDZ Państwową Komisję Egzaminacyjną.
W latach 1970–1990 w ZDZ Łódź uzyskiwało uprawnienia
od 1000 do 2800 spawaczy rocznie i były to wyniki plasujące nasz ZDZ w czołówce krajowej. Bardzo duży wpływ na
efektywność i jakość szkolenia spawaczy miała działalność
pracowników Ośrodka Kształcenia Spawaczy, z których
na szczególne wyróżnienie zasługują Barbara Kołoszczyk
i Stanisław Wlazło. Pamiętano również o podnoszeniu kwalifikacji instruktorów i wykładowców poprzez organizowanie
różnych form szkolenia.
W Łodzi zorganizowano I i IV Centralną Konferencję
Spawalniczą oraz wystawę środków dydaktycznych stosowanych w kształceniu spawaczy. Nasi koledzy zajmujący
się szkoleniem spawaczy uczestniczyli w różnych wystawach i targach sprzętu spawalniczego oraz sympozjach
i szkoleniach organizowanych przez ZZDZ, SIMP, Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach, a także Instytut Spawalnictwa
w Wiedniu.
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Nasi wykładowcy – mgr inż. Zdzisław Sroczyński, mgr
inż. Maria Skorupska i mgr inż. Euzebiusz Skorupka uzyskali tytuł europejskiego inżyniera spawalnika EWE, natomiast instruktor Kazimierz Smela zdobył tytuł europejskiego
instruktora spawalniczego EWP. Od 1999 roku nadzorem
i szkoleniem spawaczy zajmuje się długoletni wychowawca
młodzieży w ZDZ w Łodzi – Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego inż. Andrzej Skorupa, który nadzorował
adaptację nowej spawalni, wnosząc duży wkład w rozwój
bazy kursowej i osiągając dobre wyniki szkoleniowe.
Obecnie szkolenie spawaczy w ZDZ Łódź odbywa się we
wszystkich podstawowych metodach spawania: GAS, MMA,
MAG, MIG i TIG oraz w zakresie cięcia termicznego metali
(tlenowego i plazmą), lutowania i zgrzewania punktowego;
prowadzimy też szkolenia dla operatorów zmechanizowanego sprzętu spawalniczego. Warsztat spawalniczy wyposażony jest w nowoczesne urządzenia spawalnicze, w tym 7
prostowników intertorowych, 7 półautomatów do spawania
metodami MAG i MIG, 5 urządzeń do spawania metodą TIG,
13 stołów spawalniczych z odciągami dymów oraz 5 stanowisk do spawania gazowego. Posiadamy również urządzenia do przygotowania blach i rur do spawania oraz prasę do
badania złączy próbnych na łamanie, a w zakresie badań
specjalistycznych (radiograficznych, prób na zginanie itp.)
współpracujemy z licencjonowanymi laboratoriami. Nasza
spawalnia posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
do szkolenia spawaczy. Duża liczba urządzeń spawalniczych
pozwala na efektowne wykorzystanie czasu szkolenia praktycznego (1 słuchacz na 1 urządzenie spawalnicze). Szkolenia prowadzimy również w naszych ośrodkach i zakładach
przemysłowych na terenie województwa łódzkiego.
Do szkolenia spawaczy zatrudniamy doświadczoną kadrę. Poza osobami wymienionymi wyżej, na wyróżnienie zasługują m.in.: wykładowca mgr inż. Andrzej Jastrzębski oraz

instruktorzy: inż. Stanisław Zientala, Henryk Staniszewski
i Bogdan Morawski. Warto wspomnieć, że nasz wykładowca mgr inż. Euzebiusz Skorupka (EWE) odznaczony został
medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego za osiągnięcia
w rozwoju spawalnictwa.
Szkolenie spawaczy nadal cieszy się największą popularnością spośród wszystkich kursów zawodowych. W latach
1952–2008 w naszym ZDZ wydano około 58 000 uprawnień
spawalniczych, w tym w 2007 roku – 2303, a w 2008 – 2004.
Egzaminowanie spawaczy odbywa się zgodnie z wymaganiami PN-EN 287-1 (dla stali), PN-EN ISO 9606-2 (dla aluminium), PN-EN ISO 9606-3 (dla miedzi) oraz zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa W-07/IS-17. Nasi absolwenci
dobrze radzą sobie w pracy i wielu z nich znalazło zatrudnienie za granicą (Anglia, Norwegia, Holandia, Irlandia i inne).
Osobnym rozdziałem jest udział naszych przedstawicieli
w Centralnej Komisji Spawalniczej przy Zarządzie Głównym
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. W jej pracach w latach 1972–1999 uczestniczyli kolejno: inż. Stanisław Andrzejewski i Stanisław Wlazło, a od 1999 roku inż.
Andrzej Skorupa, który pełni tę funkcję przez trzy ostatnie
kadencje, oraz od 2005 roku mgr inż. Euzebiusz Skorupka.
Świętując jubileusz, myślimy również o przyszłości. Rozwój techniki i technologii wytwarzania z jednej strony, oraz
zauważalny kryzys gospodarczy z drugej – stawiają przed
nami nowe wyzwania. Planujemy dalszą modernizację wyposażenia spawalni poprzez zakup nowoczesnych urządzeń
oraz dalsze podnoszenie jakości szkolenia. Naszym głównym
celem jest, aby nasi absolwenci z powodzeniem konkurowali
na coraz trudniejszym rynku pracy w dobie kryzysu.
Opracował:
mgr inż. Euzebiusz Skorupka (EWE), Przewodniczący
Oddziałowej Komisji Spawalniczej w Łodzi (od 1980 r.).

Szkolenie spawaczy w WZDZ w Szczecinie

Działalność edukacyjna
Głównym celem działalności Wojewódzkiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie jest kształcenie
zawodowe osób dorosłych oraz młodzieży w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy. Rodowód WZDZ bierze swój początek z najlepszych tradycji polskiego rzemiosła.
W czerwcu 1946 roku powołano w Szczecinie Instytut Naukowy Rzemiosła, który w 1948 roku przekształcił się w Zakład
Doskonalenia Rzemiosła. Obecna nazwa Wojewódzki Zakład
Doskonalenia Zawodowego (WZDZ) obowiązuje od 1962 r.
WZDZ, prowadząc działalność edukacyjną w Szczecinie
oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego (za
pośrednictwem terenowych jednostek w Stargardzie Szczecińskim, Trzebiatowie i Świnoujściu), dysponuje najszerszą
w skali regionu ofertą edukacyjną, m.in. kursami z zakresu
transportu, technologii informatycznych, tematyki morskiej,
budownictwa, nauki języków obcych, gastronomii, bezpiePrzegląd spawalnictwa 5/2009
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czeństwa i higieny pracy, handlu i usług. Istotne miejsce
wśród oferowanych kursów zajmuje szkolenie spawaczy. Posiadany od 8 lat Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością,
potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001:2000
oraz prowadzenie szkoleń monitorowanych przez TÜV SÜD
Polska, jest gwarantem wysokiej jakości organizowanych
szkoleń i ich ciągłego doskonalenia.

Szkolenie spawaczy
W okresie dotychczasowej działalności edukacyjnej
WZDZ w Szczecinie przeszkolił i nadał uprawnienia spawalnicze ok. 30 tysiącom osób. Przez ponad 50 lat funkcjonowania liczba wydawanych uprawnień zmieniała się. Po
przekształceniach ustrojowych w Polsce zainteresowanie
szkoleniami spawalniczymi znacznie zmalało, a tym samym
liczba wydanych uprawnień spawalniczych poważnie spadła.
Dopiero przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i otwarcie
niektórych europejskich rynków pracy ożywiło zainteresowanie tymi szkoleniami.
W wyniku obserwacji i analizy rynku pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na spawaczy w Europie Zachodniej,
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
podjął w 2006 roku strategiczną decyzję o rozszerzeniu oferty
szkoleń spawalniczych i podniesieniu ich jakości. Wiązało się
to z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Przyniosły one rozbudowę i unowocześnienie bazy szkoleniowej, podniesienie
kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej (instruktorów)
i zatrudnienie dodatkowo kadry posiadającej wymagane kwalifikacje, a także – uzyskanie dodatkowych atestów i uprawnień na szkolenia ponadpodstawowe Instytutu Spawalnictwa
(IS) w Gliwicach oraz Polskiego Rejestru Statków (PRS)
w Gdańsku. Obecnie posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach i zgodę Polskiego Rejestru Statków – placówki
w Szczecinie – uprawniające WZDZ w Szczecinie do szkolenia i egzaminowania spawaczy po kursach oraz odnawiających posiadane już uprawnienia w zakresie spawania: łukowego elektrodą otuloną (metoda 111), elektrodą topliwą w
osłonie gazów obojętnych MIG (metoda 131), elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (metoda 135), drutem
proszkowym w osłonie gazu aktywnego (metoda 136), gazowego acetylenowo-tlenowego (metoda 311) oraz elektrodą
nietopliwą w osłonie argonu TIG (metoda 141).
Potwierdzeniem osiągnięcia przez WZDZ najwyższego
poziomu jakości bazy szkoleniowej jest pozytywna opinia
poziomu szkolenia spawaczy wydana w październiku 2007
roku przez egzaminatora spawaczy Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach dr. inż. Ryszarda Pakosa, który ponadto posiada
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uprawnienia Inspektora Polskiego Rejestru Statków ds. Kwalifikacji i Certyfikacji Spawaczy i Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).
Decyzją Prezesa WZDZ, z dniem 1 października 2007
roku powołane zostało przy WZDZ w Szczecinie Centrum
Szkolenia Spawaczy wraz z filiami w Centrach Kształcenia Zawodowego w Stargardzie Szczecińskim, Świnoujściu
i Trzebiatowie. W dniu 21 listopada 2007 roku Zarząd Główny
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Uchwałą Nr
6/07 nadał powołanemu Centrum status Krajowego Centrum
Szkolenia Spawaczy.
Obecnie WZDZ w Szczecinie wraz z ośrodkami w terenie dysponuje nowoczesną bazą do praktycznego szkolenia,
wyposażoną w 67 stanowisk spawalniczych, współpracuje
z 17 instruktorami, z których 4 posiada uprawnienia euroinstruktora. Zajęcia teoretyczne, które odbywają się w specjalistycznych salach wykładowych wyposażonych w środki
multimedialne, prowadzi 5 wykładowców. Są to pracownicy
naukowo-dydaktyczni Zakładu Spawalnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
W czerwcu 2006 roku WZDZ w Szczecinie podpisał ze
Stocznią Szczecińską Nowa porozumienie w sprawie współpracy w zakresie szkolenia uczestników kursów organizowanych przez WZDZ w zawodach i specjalnościach wykorzystywanych w przemyśle stoczniowym (w tym mieszczą się
szkolenia spawaczy na uprawnienia PRS). Absolwenci takich
szkoleń byli zatrudniani przez Stocznię Szczecińską Nowa.
W wyniku realizacji tego porozumienia, ośrodki kształcenia
spawaczy WZDZ w latach 2006–2008 wydały absolwentom
kursów łącznie 564 uprawnienia PRS.
Opracował: mgr inż. Jan Frąckiewicz – Sekretarz OKS WZDZ
w Szczecinie

50 lat szkolenia spawaczy w DZDZ we Wrocławiu
Za początek prowadzenia szkoleń w zakresie uzyskiwania
uprawnień spawalniczych należy uznać koniec 1958 roku, w
którym Ministerstwo Oświaty wydało zgodę na prowadzenie
kursów spawalniczych przez ośrodki kształcenia zawodowego Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosła – poprzednika
Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Po utworzeniu przy Związku Zakładów Doskonalenia Rzemiosła Centralnej Komisji Spawalniczej nastąpił szybki rozwój szkolenia
spawaczy dla potrzeb naszej gospodarki.
W związku ze stale rosnąca liczbą kursów spawalniczych,
decyzją Prezesa Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia
Zawodowego w roku 1969 została powołana Oddziałowa
Komisja Spawalnicza Zakładu Doskonalenia Zawodowego
we Wrocławiu, której przewodniczącym został mgr inż. Alfred
Kudela. Powołanie Oddziałowej Komisji Spawalniczej skutkowało lepszym nadzorem nad zajęciami praktycznymi i teoretycznymi szkoleń spawalniczych prowadzonych na terenie
działania ZDZ, znacznie usprawniono też przeprowadzanie
egzaminów końcowych.
Do połowy lat 70. kursy były prowadzone programów
opracowanych dla potrzeb Zakładu przez doświadczonych
inżynierów spawalników. Od połowy lat 70. programy kursów
spawalniczych dostarczał nam Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Były one opracowywane przez członków
Centralnej Komisji Spawalniczej i zatwierdzane przez Komisję Programową ZZDZ.
W tym czasie, prowadząc szkolenia, korzystano przede
wszystkim z bazy warsztatowej zaprzyjaźnionych zakładów
pracy, w których realizowana była część praktyczna. Brak
własnej bazy warsztatowej powodował niejednokrotnie utrudnienia, co mobilizowało ośrodki do podejmowania działań na
rzecz uruchamiania własnych warsztatów.
W czasie pierwszych dziesięciu lat działania Oddziałowej
Komisji Spawalniczej ZDZ we Wrocławiu na 628 kursach zostało przeszkolonych i przeegzaminowanych łącznie 13 074
słuchaczy, a w latach 1959–2008 kursy spawalnicze ukończyło 50 500 osób. Wraz z nowym podziałem administracyjnym
kraju w 1975 r. zwiększono skład Oddziałowej Komisji do 12
osób. Nowo powołani członkowie Komisji byli przedstawicielami tychże nowo powstałych województw, ale działania ZDZ
we Wrocławiu. Podstawą pracy Oddziałowej Komisji Spawalniczej we Wrocławiu był opracowany roczny plan pracy, ze
szczegółowym przydziałem obowiązków dla poszczególnych
członków. Komisja zbierała się regularnie raz w miesiącu na
posiedzeniach roboczych, na których omawiano problemy
związane z prowadzonymi wizytacjami kursów oraz osiągane
wyniki końcowe.
Dynamika wzrostu szkoleń spawalniczych wymuszała
samoistnie wykonywanie na bieżąco usprawnień organizacyjno-technicznych, jak również modernizacyjnych, zwłaszcza
w zakresie sprzętu spawalniczego. Wiele pomocy dydaktycznych wykonali własnoręcznie uczestnicy kursów.
Lata 90. to ciągły okres przeobrażeń modernizacyjnych
procesu kształcenia spawaczy. System ich kształcenia w Polsce odbiegał wówczas od systemu kształcenia realizowanego
w państwach Unii Europejskiej. Dlatego też poddanogo procedurze zatwierdzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny
krajowej normy EN-287 względem normy europejskiej.
Rok 2000 to początek wprowadzania normy europejskiej
w egzaminowaniu spawaczy – zgodnie z wytycznymi Insty-

tutu Spawalnictwa w Gliwicach W-99/IS-17 (Egzaminowanie
spawaczy wg PN-EN 287-1; -2 po kursach spawania objętych
merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa).
Innowacją w egzaminowaniu są następujące kwestie:
• egzamin końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna,
której przewodniczącym jest inspektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, względnie egzaminator posiadający
ważną licencję IS; egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej;
• część teoretyczną można przeprowadzić jako egzamin
ustny, pisemny lub testowy;
• część praktyczna ma na celu sprawdzenie umiejętności
praktycznych poprzez wykonanie złączy egzaminacyjnych;
• wykonywanie złączy egzaminacyjnych powinno odbywać
się pod nadzorem instruktora spawalnictwa;

•

wydawane są książeczki spawacza oraz świadectwa egzaminu spawacza wg PN-EN 287 w angielskiej lub niemieckiej wersji; uprawnienia spawacza po kursie podstawowym i ponadpodstawowym ważne są przez okres
dwóch lat, licząc od daty egzaminu.
Dla potrzeb realizacji wymogów normy PN-EN 287-1; -2,
w styczniu 2000 r. DZDZ O/I we Wrocławiu zgłosił do Instytutu Spawalnictwa kandydatury dwu egzaminatorów, którzy
po spełnieniu warunków uzyskali licencję egzaminatora spawalnictwa.
W zakresie uzyskanych uprawnień DZDZ O/I we Wrocławiu począwszy od roku 1997 otrzymał atesty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie szkolenia i egzaminowania
spawaczy zgodnie z normą PN–87/M-69 900 i PN-EN 287-1;
-2, na poziomie podstawowym w zakresie spawania: gazowego (311), łukowego elektrodą otuloną (111), elektrodą topliwą w osłonie gazów (135), elektrodą nietopliwą w osłonie
gazów obojętnych (141). Uzyskane atesty są przez ośrodki
szkoleniowe na bieżąco uaktualniane, poprzez okresowe
atestacje Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało
wzrost zainteresowania kursami spawalniczymi, gdyż absolwenci szkoleń otrzymują świadectwa egzaminu spawacza w
języku niemieckim bądź angielskim w oparciu o normę europejską, uzyskując tym samym dostęp do stanowisk pracy
poza granicami naszego kraju.
Opracował: mgr Edward Pawlak – Przewodniczący OKS DZDZ
Przegląd spawalnictwa 5/2009
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II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO
METALIZACJA W PRZEMYŚLE – DZIŚ I JUTRO
Szklarska Poręba, 21-23 września 2009 r.
KOMUNIKAT NR 1
ZAPROSZENIE • INFORMACJE
ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP
Dolnośląska Sekcja Spawalnicza SIMP
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji
Politechniki Wrocławskiej
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
KOMITET ORGANIZACYJNY
Hubert Drzeniek, EUROMAT Sp. z o.o, Wrocław, AMIL GmbH, Würselen
– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Katarzyna Gemsa, Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu
– Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Kazimierz Granat, Politechnika Wrocławska
Ryszard Grzelka, PLASMA SYSTEM S.A., Siemianowice Śląskie
Zbigniew Mirski, Politechnika Wrocławska
Mirosław Pigiel, Politechnika Wrocławska
Jan Plewniak, Sekcja Spawalnicza SIMP, Częstochowa
Helmut Strauss, MOGUL METALLIZING GmbH, Niemcy
Grzegorz Więcław, CERTECH Sp. z o.o., Bielsko-Biała
Andrzej Woźniacki, SIMP – Oddział Wrocław
KOMITET NAUKOWY
Witold Milewski, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
– Przewodniczący Komitetu Naukowego
Anna Olbrycht, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
– Sekretarz Komitetu Naukowego
Tomasz Babul, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Jurij Borisov, E.O. Paton Electric Welding Institute, Ukraina
Kirsten Bobzin, RWTH Aachen, Niemcy
Stanisław Dudek, WSK „PZL - Rzeszów” S.A., Rzeszów
Philip Grüner, Medicoat AG, Niemcy
Peter Heinrich, LINDE AG, Unterschleissheim, Niemcy
Tadeusz Hejwowski, Politechnika Lubelska
Andrzej Kolasa, Politechnika Warszawska
Aleksander Nakonieczny, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Jerzy Nowacki, ZUT, Szczecin
Lech Pawłowski, Uniwersytet d’Artois, Francja
Jan Pilarczyk, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
Vasyl Pokhmurskij, Karpenko Physico-Mechanical Institute UAS, Ukraina
Andrzej Siciński, BTCT Brenco, Australia
Bernhard Wielage, TU Chemnitz, Niemcy
Johannes Wilden, TU Berlin, Niemcy
Wojciech Żurawski, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
ZAKRES KONFERENCJI
Międzynarodowa konferencja poświęcona natryskiwaniu cieplnemu
jest organizowana przez środowisko inżynieryjno-naukowe skupione
wokół Sekcji Spawalniczej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich. Konferencja ma na celu przedstawienie najnowszych badań naukowych z tej dziedziny, jak również omówienie
nowych materiałów powłokowych, nowych urządzeń i nowych zastosowań przemysłowych. Zostaną omówione zagadnienia związane
z wymaganiami dotyczącymi procesami i zatrudnionego personelu
przez normy ustanowione w Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z jakością i właściwościami powłok natryskiwanych cieplnie.
Dodatkowo przewidziana jest sesja posterowa. Konferencji będzie
towarzyszyć wystawa sprzętu i prezentacja osiągnięć zaproszonych
firm z dziedziny natryskiwania cieplnego.
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Wszystkie zgłoszone referaty będą recenzowane i po zakwalifikowaniu do druku zostaną opublikowane w „Przeglądzie Spawalnictwa”.
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Uczestnicy otrzymają również zbiór referatów w formie elektronicznej.
Referaty będą wygłaszane w językach polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne).
Wypełnione karty uczestnictwa prosimy przesyłać do 30 czerwca
2009 roku.
KOSZT UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1250 złotych. Niższa opłata
konferencyjna przewidziana dla autorów referatów wynosi 875 złotych. Organizatorzy zapewniają: materiały z wydrukowanymi referatami, płytę CD z tekstami artykułów, poczęstunek pomiędzy sesjami,
obiady, kolacje, uroczystą kolację i atrakcyjny program imprez towarzyszących konferencji. W opłatę konferencyjną są wliczone koszty
noclegów w hotelu. Opłatę konferencyjną prosimy przekazać do dnia
31 lipca 2009 r. na konto:
Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu
PKO BP S.A. III O/Centrum we Wrocławiu
34 1020 5242 0000 2602 0192 4232
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa poświęcona osiągnięciom
zaproszonych firm specjalizujących się w natryskiwaniu cieplnym.
Organizatorzy zapewniają powierzchnię wystawienniczą. Koszt stoiska o powierzchni 4 m2 wynosi 2000 zł + VAT. Prosimy o zgłoszenie
wystąpienia promocyjnego do 31 lipca 2009.
ZGŁASZANIE REFERATÓW
Autorzy proszeni są o zgłaszanie tytułów i streszczeń referatów
(do 500 słów) nigdzie dotąd niepublikowanych do dnia 20 kwietnia
2009 r. Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu upływa 31 maja
2009 r. Warunkiem opublikowania przyjętego do druku tekstu referatu w „Przeglądzie Spawalnictwa” będzie wniesienie opłaty konferencyjnej. Propozycje referatów (pisanych wg wskazówek „Przeglądu
Spawalnictwa”, www.pspaw.ps.pl) prosimy zgłaszać pod adresem:
mgr inż. Anna Olbrycht
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
e-mail: korozja@imp.edu.pl
Miejscem obrad konferencji będzie hotel SUDETY w Szklarskiej
Porębie, największej stacji klimatycznej Dolnego Śląska, położonej
u podnóża Karkonoszy i Gór Izerskich. Miasto ma wygodne połączenie drogowe z Wrocławiem, Warszawą oraz Pragą i łatwy dojazd
kolejowy.
Hotel SUDETY
ul. Krasickiego 10, 58-580 Szklarska Poręba
tel.: 0-75 717 27 36 fax: 0-757172736
www.hotel-sudety.pl
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i wystawie przyjmuje:
Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP
ul. Piłsudskiego 74, p. 228, 50-020 Wrocław
tel./fax: 071 344 81 26
e-mail: simpodk@interia.pl

Szanowni Państwo,
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Spawalniczym Oddział w Krakowie
mają przyjemność zaprosić Państwa na seminarium naukowo-techniczne:
„Zagadnienia technologiczno-materiałowe w procesie napraw i modernizacji
urządzeń energetycznych podlegających dozorowi technicznemu ”
Data seminarium: 18 czerwca 2009 r.
Czas trwania seminarium: 1 dzień
Miejsce organizacji seminarium: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie, ul. Rydla 50
Program seminarium:
09:30
10:00
10:30
11.15
11:30
12:15
13:00
13:30
14:00

Przywitanie uczestników i przedstawienie wykładowców: mgr inż. Jan Szuro – Dyr. Oddziału UDT
w Krakowie, mgr inż. Agnieszka Talapka, UDT Oddział w Krakowie, mgr inż. Andrzej Zborowski, PTS
Oddział w Krakowie
„Doświadczenia Jednostki Notyfikowanej UDT przy modernizacji istniejących i budowie nowych bloków
energetycznych” – mgr inż. Artur Kawęcki, UDT Oddział w Krakowie
„Typowe uszkodzenia komór kotłów parowych i ocena ich trwałości” – mgr inż. Jerzy Dobosiewicz, Pro
Novum Sp z o.o.
Przerwa na kawę
„Wprowadzenie nowych technologii spawania i materiałów w Fabryce Kotłów „Sefako” S.A. na przykładzie modernizacji kotłów K3-K5 dla Elektrowni Bełchatów” – mgr inż. Krzysztof Cudek, Sefako S.A.
Sędziszów
„Problemy spawania nowoczesnych stali bainitycznych i martenzytycznych stosowanych w energetyce
i ich obróbka cieplna” – prof. dr hab. inż. Edmund Tasak, AGH
„Ocena jakości połączeń spawanych metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM) w porównaniu z metodami: radiologiczną i ultradźwiękową” – mgr inż. Andrzej Radziszewski, Energodiagnostyka Sp. z o.o.
Dyskusja uczestników, wręczenie zaświadczeń o uczestniczeniu w seminarium
Obiad

Wykładowcy: Wyżej wymienione osoby są ekspertami z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Towarzystwa
Spawalniczego, na co dzień zajmującymi się zagadnieniami objętymi zakresem seminarium.
Uczestnicy: Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać do dnia
10 czerwca 2009 r. faksem – nasz numer 0-12 662 28 16 lub e-mailem na adres: agnieszka.talapka@udt.gov.pl.
Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.
Cena uczestnictwa: 330 zł za uczestnika. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy przelać do dnia
17 czerwca 2009 r. opłatę za uczestnictwo na konto:
Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr konta: 78 1030 1032 0000 0000 3440 9439
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu za dodatkową opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium wydane
przez UDT i PTS. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.udt.gov.pl lub pod numerem
tel. 0-12 662 28 17.
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Prace doktorskie

24 marca 2009 r. w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydziału
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Alicji Prasałek. Tematem pracy było „Lutowanie beztopnikowe miedzi z austenityczną stalą Cr-Ni lutem na osnowie Cu-P-Ag”.
Promotorem pracy był dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. Politechniki
Wrocławskiej, a recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. Politechniki
Wrocławskiej.

Lutowanie twarde jest jedną z powszechnie stosowanych
technologii spajania materiałów inżynierskich, zwłaszcza różnoimiennych. Łączenie materiałów o zróżnicowanych właściwościach
fizykochemicznych i mechanicznych stwarza wiele problemów technologiczno-metalurgicznych. Do takiej grupy należy zaliczyć połączenia miedzi ze stalą Cr-Ni o strukturze austenitycznej. W lutowaniu
twardym rozważanej pary materiałów najczęściej wykorzystywane
są luty srebrne na bazie Ag-Cu-Zn (+Sn), wymagające dodatkowo
osłony topnikowej. W procesach produkcyjnych istotne znaczenie
ma ograniczanie kosztów związanych z wykonywaniem czynności
poprocesowych. Z tego względu coraz częściej do lutowania miedzi
używa się lutów miedziano–fosforowych, których cena jest wielokrotnie mniejsza od ceny lutów srebrnych. Odtleniające działanie fosforu
zawartego w spoiwie eliminuje konieczność stosowania topników do
lutowania miedzi, a więc nie ma konieczności kłopotliwego usuwania
żużla potopnikowego, często trudno dostępnego.
W przemyśle często stosuje się połączenia typu miedź–stal
Cr-Ni, np.: w budowie chłodnic i urządzeń chłodniczych, w uzwojeniach stojanów generatorów dużej mocy, a także w systemach cieplnych, urządzeniach gospodarstwa domowego oraz w konstrukcjach
dla przemysłu hutniczego, chemicznego i okrętowego, o dużych
wymaganiach odnośnie do przewodności elektrycznej i właściwości mechanicznych. Do lutowania twardego rozważanej pary metali wybrano lut gat. CP102 wg PN-EN 1044:200 (L-Ag15P wg DIN
8513). Spośród całej gamy lutów miedziano-fosforowych umożliwia
on, szczególnie w lutowaniu pary Cu-Cu, uzyskanie połączeń o największej plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej. W procesie
lutowania miedzi ze stalą austenityczną X6CrNiTi18-10 przy użyciu
spoiwa CP 102 należy jednak uwzględniać problem tworzenia się faz
międzymetalicznych, w wyniku reakcji fosforu z żelazem i niklem, powodujących kruchość połączenia lutowanego. Bezpośrednie użycie
spoiwa na osnowie Cu-P do lutowania jakiejkolwiek stali oraz niklu
i jego stopów jest niezalecane, a nawet zabronione.
Aby można było jednak stosować spoiwa na osnowie Cu-P do
lutowania stali, należy zabezpieczyć jej powierzchnię przed dyfuzją
fosforu i połączeniem go z żelazem i niklem w kruche fosforki typu
M2P, zgodnie z tezą pracy: uzyskanie poprawnego połączenia lutowanego między miedzią a austenityczną stalą Cr-Ni przy użyciu
lutu na osnowie Cu-P-Ag jest uwarunkowane utworzeniem bariery
dyfuzyjnej, która nie dopuści do kruchości połączenia lutowanego.
Spełnienie takiego warunku gwarantuje uzyskanie dobrych połączeń
miedzi ze stalą austenityczną Cr-Ni o zadowalającej jakości i wytrzymałości mechanicznej, co było celem pracy.
Po wielu próbach i analizach najskuteczniejszą barierą okazała
się bariera dyfuzyjna zbudowana z powłoki Ni + Cu. Do nanoszenia
warstwy niklowej użyto kąpieli Wattsa, o grubości ok. 5 μm. Z kolei
do uzyskania powłoki miedzianej o grubości 50 μm zastosowano kąpiel siarczanową. Warstwy ochronne nanoszono elektrochemicznie
na powierzchnię stali, zapobiegając podczas lutowania również niedostatecznemu zwilżeniu lutem na osnowie Cu-P powierzchni sta-
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li. W ten sposób beztopnikowo można było wykonywać połączenia
lutowane miedzi z warstwą miedzi na powierzchni stali, gdzie wykorzystanie lutu miedziano-fosforowego CP102 jest jak najbardziej
wskazane.
W celu uzyskania dobrej adhezji mechanicznej powłoki niklowej
z powierzchnią stali Cr-Ni istotne znaczenie miało właściwe przygotowanie powierzchni. W pracy badano różne metody przygotowania powierzchni stali 18/10, a jej oceny dokonywano na podstawie
pomiarów chropowatości. Najlepsze efekty przyczepności warstw
Ni + Cu do powierzchni stali uzyskano w wyniku trawienia chemicznego przy użyciu mieszaniny wodnego roztworu kwasu solnego i azotowego. Wcześniejsza obróbka papierem ściernym czy też obróbka
strumieniowo-ścierna korundem nie przynosiły dobrych wyników.
Czas trawienia ograniczono do 10 min, ze względu na możliwość
zbytniego rozwinięcia powierzchni i wystąpienia zjawiska karbu.
Połączenia Cu-stal 18/10 wykonywano metodą nagrzewania płomieniem acetylenowo-tlenowym, w czasie do ok. 40 s. Efekt bariery
blokującej dyfuzję fosforu do warstwy niklu i stali Cr-Ni sprawdzano
najpierw na podstawie obserwacji przy użyciu mikroskopii świetlnej
i elektronowej oraz analizy EDX (metoda dyspersji energii wzbudzonego promieniowania rentgenowskiego). W wyniku procesów
dyfuzyjnych warstwa miedzi ulegała roztwarzaniu, przez reaktywne
oddziaływanie lutu, a jej początkowa grubość 50 μm zmniejszyła się
do ok. 30 μm. W warstwie miedzi wykazano obecność (w % wag.):
99 Cu, 0,54 Ni oraz ślady Cr i Fe, ale bez obecności fosforu. Fosfor
dyfunduje z lutu w kierunku warstwy Ni i stali, ale zanika już w środku
naniesionej warstwy miedzianej.
Końcową oceną połączeń lutowanych spoiwem CP102 było
przeprowadzenie statycznej próby ścinania (rozciągania) wykonanych złączy lutowanych. W statycznej próbie ścinania złączy zakładkowych, z naniesioną warstwą Ni + Cu, złom występował w miedzi
poza zakładką, a wytrzymałość na rozciąganie wynosiła ponad 200
MPa, w zakresie 205÷221 MPa. Statyczna próba ścinania potwierdziła skuteczność bariery dyfuzyjnej złożonej z warstwy Ni + Cu,
a także samej warstwy miedzi. Nie zaleca się jednak stosowania
miedzianej bariery dyfuzyjnej bez międzywarstwy niklowej, ze względu na dyfuzyjne oddziaływanie miedzi na stal Cr-Ni i możliwość powstawania kruchych faz międzymetalicznych, szczególnie w dłuższych procesach lutowania. Brak bariery dyfuzyjnej na powierzchni
stali 18/10 prowadził do dekohezji połączeń już podczas mocowania
próbek lutowanych do obróbki mechanicznej. Połączenia tej pary
materiałów, wykonane bez bariery dyfuzyjnej, są niefunkcjonalne, a
ich użyteczność jest znikoma.
Zawarte w pracy wyniki badań doprowadziły w 2008 roku do
zgłoszenia patentowego nr P386907 pt.: „Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor”.
Opracował:
dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

Targi ITM Polska 2009

Liderzy rynku obecni na targach ITM Polska
Mimo spowolnienia gospodarczego na Targach ITM Polska
– największych w Nowej Europie targach nowoczesnych
technologii przemysłowych, które odbędą się w Poznaniu
w dniach 16-19 czerwca 2009 r. – obecni będą liderzy rynku
z branż działajączych na tym obszarze. Szefowie firm i specjaliści ds. marketingu świetnie zdają sobie sprawę z tego,
że w obecnej trudnej sytuacji rynkowej udział w targach to
doskonała okazja do umocnienia wizerunku i pozycji firmy,
oraz jednoznaczne świadectwo dobrej kondycji finansowej
przedsiębiorstwa. W ramach ITM Polska swoją trzecią edycję będzie mieć Salon Spawalnictwa Welding, który w roku
ubiegłym odnotował rekordowy wzrost, stając się jednym
z najważniejszych spotkań branży spawalniczej w kraju.

Welding już po raz trzeci

Kompleksowa oferta

Do zobaczenia w Poznaniu!

Tegoroczna edycja targów ITM Polska zajmie powierzchnię
blisko 30 000 mkw., na której swoją innowacyjną ofertę przedstawi około 1000 firm z kilkudziesięciu krajów. Ekspozycja
targów podobnie jak w latach ubiegłych podzielona będzie na
salony tematyczne. Obok salonu Welding w targowej ofercie
znajdą się również: Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów
HAPE, Salon Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL, Salon
Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego METALFORUM, Salon Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX, Salon LTS Transporta, Bezpieczeństwo Pracy
w Przemyśle oraz Salon Nauka dla Gospodarki.
W ramach ekspozycji wydzielone zostaną specjalne przestrzenie prezentacyjne, na których będzie można samodzielnie wypróbować najnowsze technologie, maszyny i urządzenia. Odbędą się także specjalistyczne warsztaty i seminaria.
Tegoroczna ekspozycja wzbogacona będzie o specjalne parki tematyczne: ODLEWNICTWO, RAPID TECHNOLOGIE
i STALE NIERDZEWNE. W tym samym czasie odbędzie się
również wystawa „Transport szynowy XXI wieku dla Polski”.
Ofercie wystawców towarzyszyć będzie ciekawy program
specjalistycznych konferencji i seminariów.

Organizatorzy zapraszają na stronę internetową Targów
ITM Polska (www.itm-polska.pl), gdzie zamieszczane są
najświeższe informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeń. Tutaj znajduje się także formularz rejestracyjny dla
zwiedzających – jego wypełnienie upoważnia do zniżki przy
zakupie biletu wstępu na targi.

Kolejna edycja Salonu Welding zapowiada się bardzo udanie. Ponownie nie zabraknie tu liderów branży oferujących
najnowsze rozwiązania z zakresu spawalnictwa i cięcia.
Wśród wystawców będą m.in. Cloos-Polska, Klimawent,
Technika Spawalnicza i ZBUS. Patronat nad salonem objął
Instytut Spawalnictwa oraz Polska Izba Spawalnicza. Ekspozycję wystawców dopełni bogaty program wydarzeń. Międzynarodowe Targi Poznańskie już po raz piąty zorganizują
Akademię Spawania – warsztaty spawalnicze, podczas których wystawcy będą mieli możliwość zaprezentowania zwiedzającym na specjalnej przestrzeni prezentacyjnej swoich
najnowszych produktów i technologii.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Targów ITM Polska sprawują Minister Gospodarki
oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Więcej informacji na stronach:
www.welding.mtp.pl, www.itm-polska.pl
Kontakt:

Tomasz Wojciechowski
tel: 0-61 869 25 87
e-mail: tomasz.wojciechowski@mtp.pl
Monika Wietrzyńska
tel. 0-61 869 25 04
e-mail: monika.wietrzynska@mtp.pl
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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.

Sekcja Spawalnicza SIMP
Zakład Inżynierii Spajania
Politechniki Warszawskiej
Urząd Dozoru Technicznego
Polska Izba Spawalnicza

zapraszają na:

51. Naukowo-Techniczną
Konferencję Spawalniczą
nt. „POSTĘP W SPAWALNICTWIE
bezpieczeństwo techniczne,
materiały, urządzenia,
technologie”
Konferencja odbędzie się
w dniach 22-24 października 2009 r.
w Warszawie

Przykład: Cięcie, spawanie i napawanie czerpaków koparki
Zrobotyzowane stanowisko do cięcia tlenowego, spawania
technologią MIG/MAG TANDEM oraz napawania czerpaków
koparki. Do precyzyjnego i automatycznego pomiaru geometrii
detalu oraz płynnej adaptacji trajektorii pracy robota zastosowano laserową kamerę 3D. Robot wyposażony jest również
w sensor łukowy i dotykowy.
11- osiowy zrobotyzowany system spawalniczy składa się
z robota 6- osiowego zamontowanego na 3- osiowej jezdni
o przejeździe poziomym do 8 m, z przesuwem pionowym
robota 2 m i przesuwem poprzecznym 2 m. Robot współpracuje z pozycjonerem 2-osiowym o nośności 7,5 tony i specjalnym
przyrządem do cięcia tlenowego. Stanowisko ma miejscową
wentylację i filtrację dymów spawalniczych.

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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Informacje na temat Konferencji
można uzyskać u sekretarza
Komitetu Organizacyjnego
dr. inż. Tomasza Chmielewskiego:

Instytut Technik Wytwarzania
Politechniki Warszawskiej
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa,
tel./fax 0-22 849 96 21
e-mail: tchmiele@wip.pw.edu.pl
adres internetowy:
www.wip.pw.edu.pl/zis

Konferencje, Targi i Seminaria
planowane w III i IV kwartale 2009 roku
29-30 maj, Drawno
Spotkanie Spawalników Wybrzeża
organizator: Rywal RHC
e-mail: bydgoszcz@rywal.com.pl
16 czerwiec, Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Biesiada Spawalnicza
organizator: Rywal RHC oddział Olsztyn, Linde Gaz Polska pod patronatem Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu
Warmińsko–Mazurskiego
e-mail: bozena.szymanec@pl.linde-gas.com, henryk.sawko@rywal.com.pl
16-19 czerwiec, Poznań
Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM Polska
e-mail: tomasz.wojciechowski@mtp.pl
22-25 czerwiec, Szczecin
IV Krajowa Konferencja
Nowe Materiały - Nowe Technologie w przemyśle Okrętowym i Maszynowym,
organizator: ZUT, Instytut Inżynierii Materiałowej,
e-mail: bpiekarski@ps.pl
3 wrzesień, Gdańsk
14. Spotkanie Spawalników Wybrzeża
organizator: Linde Gaz Polska, KTMM i Politechnika Gdańska,
e-mail: jacek.walczak@pl.linde-gas.com
10 wrzesień, Szczecin
8. Seminarium Spawalnicze
organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Linde Gaz Polska,
e-mail: piotr.gebala@pl.linde-gas.com
14-19 wrzesień, Essen
Essen Welding Show,
organizator: Messe Essen Gmbh,
e-mail: visitor@essen-welding.com
14-19 wrzesień, Essen
Wyjazd na Targi Spawalnicze do Essen oraz wycieczka techniczna do firmy CLOOS
organizator: Polskie Towarzystwo Spawalnicze
e-mail: zygmunt.bienias@esab.pl
21-23 wrzesień, Szklarska Poręba k. Wrocławia
II Międzynarodowa Konferencja Natryskiwania Cieplnego
pod hasłem „Matalizacja w przemyśle - dziś i jutro”
e-mail: biuro@euromat.pl
20-22 październik, Sosnowiec
Targi Eksploatacji Maszyn i urządzeń Spawalniczych, Silesia Welding
e-mail: wioletta.blonska@kolporter.com.pl
22-24 październik, Warszawa
51. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
pod tytułem „Postęp w Spawalnictwie - Bezpieczeństwo techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie”
e-mail: tchmiele@wip.pw.edu.pl
27-29 październik, Katowice
XIII Miedzynarodowe Targi Spawalnicze, Katowice
e-mail: interwelding@katowice.pl
Opracowano na podstawie informacji nadesłanych do redakcji
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Monotematyczny wielojęzyczny
słownik spawalniczy
Anna Kiełczyńska, Lorex - język angielski
Marta Skarpetowska, Weldtech- język niemiecki
Joanna Jóźwiak, JJ Communication - język francuski
Bogdan Janusz - język hiszpański
Anna Rogowska, Uniwersytet Jagielloński - język japoński

polski

niemiecki

francuski

hiszpański

japoński

Belka (podłużny
element konstrukcji
nośnej budynku)

beam
[bim]

Träger
[treger]

poutre (f)
[putr]

viga
[wiga]

梁
[hari]

Dennica (zbiornika)

bottom
[botom]
Vessel (drum) head
[wesel (dram) hed]
dosł. głowa
zbiornika
spacer
[spejsa]

Gewölbter Boden
[gewulbter boden]

fond (m) (d’un
réservoir)
[fą dę reserwłar]

fondo (de una caldera)
[fondo]

底部
[sokobu]
dosł. dolna część

Passstück
[passztyk]

separador
[separador]

スペーサ
[spesa]

shell ring
[szel ring]
dosł. pierścień
skorupy
girder
[geda]
dosł. mocna belka

Zylinderschahle
[cylinderszale]

cale (f)
[kal] dosł. wstawka,
klin
virole (f)
[wirol]

virolo
[wirolo]

リング
[ringu]
dosł. pierścień

Brückenträger
[brykentreger]

poutre (f) de pont
[putr dy pą] dosł.
belka

viga portante (de un
puente)
[wiga portante]

ガーダ
[gada]

Ekran szczelny
(parownik)

water wall
[łoter łol] evaporator’s membrane
wall [ewaporejtors
membran łol]

Kesselwand
[keselwand]

écran (m) étanche
(évaporateur)
[ekrą etąsz
ewaporater]

pared de tubos de
agua
[pared de tubos de
agła]

水管壁
[suikan heki]
dosł. ściana z rurkami
wodnymi

Główny kolektor
parowy

main steam pipe
[mejn stim pajp]

Kesselsammler
[keselzamler]

collecteur (m) de
vapeur principal
[kolekter dy waper
pręsipal]

colector principal de
vapor
[kolektor principal de
wapor]

主蒸気管
[śudźokikan]
dosł. główna rurka
z parą

Hebel, pochylenie
(przy spawaniu
elementów
o różnych
grubościach)

grade, gradient
[grejd, grejdient]

Dickenausgleich
[dikenałsglajś]

délardage (m)
[delardaż] dosł.
ścienianie grubości
blachy (palnikiem)
amincissement (m)
[amęsisymą] dosł.
ścienienie, pocienienie

rebaje (de material,
antes de soldar
elementos de grosores
diferentes)
[rebahe]

勾配
[kobaj]

Klamra mocująca
(koń)

strong back
[strong bak]
clamp [klamp]

Montagehilfe
[montażhilfe]

clip de fixation (m)
[klip dy fiksasją]

grapa fijadora
[grapa fihadora]

ストロングバック
[strong bakku]

Klin

wedge
[łedż]

Keil
[kajl]

coin (m)
[kłę]

cuña
[kunia]

くさび
[kusabi]

Kocioł

power boiler
[pałer bojler]
boiler [bojler]
rafter
[rafter]

Kessel
[kesel]

chaudière (f)
[szodier]

caldera
[kaldera]

ボイラ
[bojra]

Dachbinder
[dachbinder]

arbalétrier (m)
[arbaletrie]

cabrio
[kabrio]

binding joist
[bajnding dżojst]
tank access
[tank akses]

Dachriegel
[dachrigel]

entrait (m)
[ątre]
dosł. jętka

viga maestra
[wiga maestra]

垂木
[taruki] dosł. drzewo
prostopadłe
小梁
[kobari]
dosł. mała belka

Dornik (rozpórka)

Dzwono (zbiornika)

Dźwigar mostu

Krokiew (element
konstrukcji nośnej
budynku)
Podciąg (belka
mocująca dach
budynku)
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angielski

3. Elementy konstrukcji
kotłów energetycznych ,
oprzyrządowanie do montażu
i sposoby układania spoin
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Podest obwodowy

circumferential
platform
[sekamferszial
platform]

Rundbühne
[rundbyne]

échelle (f) courbe
[eszel kurb] dosł.
drabina krzywa

plataforma
circunferencial
[plataforma
circunferencial]

回廊
[kajro]

Podgrzewacz
powietrza

air preheater
[er prihiter]

Luftvorwärmer
[luftforwermer]

réchauffeur (m) d’air
[reszofer der]

calentador de aire
[kalentador de aire]

空気予熱器
[kuki jonetsu ki]

Podgrzewacz wody

economizer
[ekonomajzer]

Eco
Wasservorwärmer
[eko waserforwermer]

chauffe-eau (m)
[szofo]

calentador de agua
[kalentador de agua]

エコノマイザ
[ekonomajza]

Podpory zbiornika

tank supports
[tank saports]

Behälterfüße
[behelterfyse]

pieds (m) de la sphère
[pie dy la sfer]
dosł. stopa kuli

soportes del tanque
[soportes del tanke]

脚注、脚柱
[kjakuću]

Półka (mocnik)
(element dwuteowego
dźwigara mostu)

flange
[flendż]

Gurt
[gurt]

semelle (f)
[symel] dosł. podeszwa
aile (f) [el] dosł.
skrzydło

ala (de un perfil)
[ala]

フランジ
[frandźi]

Przegrzewacz pary
pierwotny

super heater
[super hiter]

Dampfüberhitzer
[dampf uberhicer]

surchauffeur (m) de
vapeur primaire
[surszofer dy waper
primer]

precalentador
primario de vapor
[prekalentador primario
de wapor]

過熱気管
[kanetsu kikan]
dosł. rurka z podgrzewanym powietrzem

Przegrzewacz pary
wtórny

reheater
[rihiter]

Dampfüberhitzer
sekundär
[dampf uberhicer
sekunder]

surchauffeur (m) de
vapeur secondaire
[surszofer dy waper
sygąder]

precalentador
secundario de vapor
[prekalentador
sekundario de wapor]

高温再熱蒸気管
[koon sajnetsu
dźokikan] dosł. rurka
z parą ponownie podgrzewaną w wysokiej
temperaturze

Rygiel (belka poprzeczna- element konstrukcji
nośnej budynku)

cross-beam
[kros bim]

Riegel
[rigel]

entretoise (f)
[ątrytłaz]

viga transversal
[wiga transwersal]

横桁
[jokogeta]
dosł. belka poprzeczna

Skalops (wycięcie
na spoinę w środniku
dwuteowego dźwigara
mostu)

scallop
[skalop]

Freischnitt
[frajsznyt]

recorte (en el material
soldado, para evitar
cruce de cordones)
[rekorte]

スカラップ
[skrappu]

Spoina okrężna
(okolonko)

circular weld
[sekjuler łeld]

Rundnaht
[rundnaht]

ouverture (f) pour le
cordon de soudure
(dans l’âme d’une
poutre) [uwertur pur ly
kordą din sudur (dą lam
din putr)] dosł. otwór na
spoinę
soudure (f) circulaire
[sudur sirkuler]

soldadura circular
[soldadura sirkular]

回し溶接
[małaśi josetsu]

Spoina sczepna

tack weld
[tak łeld]

Heftnaht
[heftnaht]

soudure (f) de pointage
[sudur dy płętaż]

soldadura posicional
[soldadura posicional]

仮付け溶接、タッ
ク溶接
[karitsuke josetsu,
takku josetsu]

ścieg blokowy

block sequence
[blok sikłens]

Blockraupe,
Blocknaht
[blokrałpe, bloknaht]

différents blocs (m) de
passes successives
[diferą blok dy pas suksesiw] dosł. bloki składające się z nałożonych
na siebie ściegów

bloque de cordones
[bloke de kordones]

ブロック溶着法
[brokku joćaku ho]

ścieg kaskadowy
(schodkowy)

cascade
sequence
[kaskejd sikłens]

Terassennaht
[terasennaht]

escalón inverso
[escalon inverso]

カスケード溶着法
[kaskedo joćaku ho]

ścieg od środka na
zewnątrz

bead from inside
to outside
[bid from insajd to
ałtsajd]

Naht von innen
nach außen
[nah fon inen nah
ausen]

différentes passes (f)
successives mises en
escalier [diferąt pas
suksesiw mizą neskalie]
dosł. ściegi ułożone w
formie schodów
soudure (f) alternée en
partant du centre
[sudur alterne ą partą du
sątr] dosł. naprzemienny
zaczynając od środka

cordón del centro
hacia afuera
[kordon del sentro asja
afuera]

対称溶着法
[tajśo joćaku ho]
dosł. ścieg symetryczny

ścieg postępowowsteczny (krokowy)

back-step sequence
[bak step sikłens]
pilgrim weld
[pilgrim łeld]

Pilgerschrittnaht
[pilgerszrytnaht]

soudure à pas de
pèlerin
[sudur a pa dy pelrę]
dosł. krokiem pielgrzyma

secuencia caminante
[sekuensja kaminante]

後退溶着法
[kotaj joćaku ho]

ścieg prosty

string bead
[string bid] straight
weld [strejt łeld]

Strichraupe
[sztrihrałpe]

soudure (f) continue
[sudur kąntinu]
dosł. ścieg ciągły

cordón continuo
[kordon kontinuo]

前進溶着法
[dzenśin joćaku ho]
dosł. ścieg posuwający
się do przodu
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ścieg skokowy

skip sequence
[skip sikłens]

Unterbrochene Naht
[unterbrochene naht]

soudure (f) par points
jointifs
[sudur par płę żłętif]
dosł. punkty złączone

cordón discontinuo
[kordon diskontinuo]

飛石溶着法
[tobiiśi joćaku ho]
dosł. ścieg rzucanych
kamieni

Środnik (element
dwuteowego dźwigara
mostu)

web
[łeb]

Steg
[szteg]

âme (f) de poutre
[am dy putr]
dosł. dusza belki

alma (de un perfil)
[alma]

ウェブ
[łebu]

Usztywnienie
(powłoki, burty
statków, kanały spalin)

stiffener
[stifner]

Versteifung
[fersztajfung]

renforcement (m)
[rąforcymą]

refuerzo
[refuerso]

スチフナ
[sćifna]

Walczak

boiler drum
[bojler dram]

Dampfabsonderungsbehälter
[dampfabzonderungbehelter]

corps (m) cylindrique
[kor silędrik]
dosł. ciało cylindryczne

calderín
[kalderin]

分離タンク
[bunri tanku]
dosł. zbiornik
rozdzielający

Węzłówka (blacha,
do której spawa się
elementy kratownicy)

gusset
[gasyt]

Lasche
[lasze]

gousset (m)
d’assemblage
[guse dasąblaż]

chapa de unión
[czapa de union]

ガセット
[gasetto]

Widełki

yoke
[jołk]

Gabel
[gabel]

bras (m) (d’un clip de
fixation)
[bra dę klip dy fksasją]
dosł. ramiona

horquilla
[orkija]

ヨーク
[joku]

Zasuwa pary świeżej
(zawór wysokotemperaturowy)

live steam valve
[lajw stim walw]

Frischdampfventil
[fryszdampfwentyl]

vanne (f) à haute
température
[wan a ot tąperatur]

válvula de vapor vivo
[walwula de wapor
wiwo]

高温用弁
[koonjo ben]

Zawór
bezpieczeństwa

safety valve
[sejfti walw]

Sicherheitsventil
[zyśerhajtswentil]

vanne (f) de sécurité
[wan dy sekurite]

válvula de seguridad
[walwula de seguridad]

安全弁
[anzenben]

Złącza przenikające
blachę

penetration
joint
[penetrejszyn dżojnt]

Knotenblech
[knotenblech]

soudure (f) à pleine
pénétration
[sudur a plen penetrasją]

uniones que penetran
en la chapa
[uniones ke penetran en
la czapa]

貫通板継手
[kantsuban tsugite]

Złącza teowe

T joint
[ti dżojnt]

T-Stoß
[te sztos]

joint (m) en T
[żłę ą te]

junta en T
[hunta en te]

T 継手
[ti tsugite]

Złącze nakładkowe

cover plate
joint
[kawer plejt dżojnt]

Überlappstoß
[yberlapsztos]

joint (m) à
recouvrement
[żłę a rykuwrymą]

unión con cubrejunta
[union kon kubrehunta]

重ね継手
[kasane tsugite]

Złącze pachwinowe
krzyżowe

cruciform
fillet joint
[krusiform filer dżojnt]

Kreuzstoß
[krojcsztos]

assemblage (m)
en croix (soudure
d’angle) [asąblaż ą krła,
sudur dągl]

soldadura de filete
sobre unión en cruz
[soldadura de filete
sobre union en krus]

十字すみ肉継手
[dźudźi suminiku
tsugite]

Złącze skrzynkowe

box joint
[boks dżojnt]

Kastenprofil aus
Lamellen geschweißt
[kastenprofil ałs
lamelen geszfajst]

joint (m)
d’emboîtement
[żłę dabłatymą]

soldadura de cajón
[soldadura de kahon]

箱形構造継手
[hakogata kodzo
tsugite]

Żebro (element dwuteowego dźwigara mostu)

web
[łeb]

Versteifung
[fersztajfung]

nervure
[nerwur]

nervio (de una viga)
[nerwio]

垂直スティフナ[suićoku
stifna] ダイアフラム
[daiaframu]
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Natryskiwanie powłok niskociśnieniową
metodą gazodynamiczną (cold spray)
Coat spraying with use
of the cold spray method

Streszczenie

Abstract

W artykule analizowano zjawiska fizyczne towarzyszące procesowi natryskiwania gazodynamicznego,
jak również zasady powstawania połączenia cząstek
z powierzchnią. Podano również podstawowe parametry
procesu oraz budowę urządzeń do natryskiwania. Przedstawione zostały liczne zalety metody oraz możliwości jej
zastosowania w przemyśle.

In the article, physical phenomena accompanying the
process of cold spraying as well as principles of joining particles with the surface were analysed. Moreover, the basic
process parameters as well as construction of spraying
devices are shown. Numerous advantages of that method
and its applications in the industry were presented.

Wstęp
Istnieje wiele metod natryskiwania termicznego, w których stosuje się „narzucanie” na odpowiednio przygotowaną powierzchnię podgrzanych, nadtopionych lub stopionych
cząstek. Metoda gazodynamicznego natryskiwania (z ang.
gas dynamic spray) umożliwia jednak otrzymanie powłoki
o dobrej przyczepności do podłoża bez uprzedniego oddziaływania cieplnego na natryskiwane cząstki lub podłoże, a
właściwości zarówno podłoża, jak i warstwy naniesionej nie
ulegają zmianie na skutek niekorzystnego wpływu wysokiej
temperatury. Metoda gazodynamiczna, nazywana też często
metodą cold spray, jest stosunkowo nową metodą natryskiwania warstw, a ze względu na ciśnienie gazu roboczego
można podzielić ją na dwie metody [1-4]:
– niskociśnieniowego gazodynamicznego natryskiwania
(ang. Low Pressure Gas Dynamic Spray – LPGDS), ciśnienie gazu do 3 MPa, które pozwala natryskiwać powłoki
z proszków o średnicach cząstek do 50 µm;
– wysokociśnieniowego gazodynamicznego natryskiwania
(ang. High Pressure Gas Dynamic Spray – HPGDS),
gdzie cząstki natryskiwanego proszku mają ziarnistość
większą niż 50 µm, co wymaga wyższych wartości ciśnienia roboczego gazu.
Przedstawione w artykule analizy dotyczą metody niskociśnieniowego natryskiwania gazodynamicznego. Metoda
została opatentowana w 1984 r. przez zespół A. Papyrina z
Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. nadzw. PWr.,
mgr inż. Janusz Kocimski – Politechnika  Wrocławska,
prof. Roman Gr. Maev, dr inż. Volf Leshchynsky – Center
for Imaging Research and Advanced Materials Characterization,
University of Windsor, Kanada.

Instytutu Teoretycznej i Stosowanej Mechaniki w Nowosybirsku (Rosja), który opracował technologię nakładania powłok
polegającą na nadaniu cząstkom proszku dużych prędkości,
a więc dużych energii kinetycznych przed zderzeniem [5].
Prace nad rozwojem tej metody trwają w wielu ośrodkach
badawczych na całym świecie, między innymi w Rosji, USA,
Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Japonii i w wielu innych krajach.
W metodzie gazodynamicznego natryskiwania cząstki
proszku zostają przyspieszone do prędkości ponaddźwiękowej za pomocą strumienia podgrzanego gazu. W wyniku zderzenia cząstki z podłożem następuje jej połączenie z podłożem. Należy zaznaczyć, że jest to w zasadzie jedyna metoda
umożliwiająca nakładanie powłok z cząstek, które podczas
trwania procesu pozostają w stanie stałym.
a)				

b)

Rys. 1. Schemat uderzenia cząstki w podłoże: a – przed uderzeniem, b – po uderzeniu
Fig. 1. Diagram of particle impact in the substrate: a – before impact,
b – after impact
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Rys. 2. Cząstki miedzi przyklejone do podłoża (miedź) – obraz
z mikroskopu elektronowego, a – widok ogólny powierzchni,
b – pojedyncza cząstka [6]
Fig. 2. Copper particles stuck to the substrate (copper) – the image from an electron microscope: a – general view of the surface,
b – single particle [6]

Na rysunku 1 przedstawiono schemat uderzenia pojedynczej cząstki proszku w podłoże. Przed uderzeniem cząstka o
masie mp rozpędzona do prędkości vp ma energię kinetyczną:

Ek =

p

=

mpvp2

		
(1)
2
Po zderzeniu cała energia kinetyczna zostaje zamieniona
zgodnie z równaniem (2) w energię odkształcenia plastycznego – Ep, energię odkształcenia sprężystego – Es, energię
tarcia – ET oraz w ciepło – Q [1]
Ek

–

mpvp2

= EP + Es + ET + Q
(2)
2
Podczas łączenia się cząstki z podłożem niezwykle istotna jest energia odkształcenia plastycznego. Cząstki proszku
po zderzeniu ulegają znacznemu odkształceniu plastycznemu, co powoduje wydzielanie się stosunkowo dużej ilości
ciepła (rys. 2, 3). W większości przypadków odkształcenie
plastyczne opisywane jest za pomocą równania Johnsona–
Cooka [6-9]:
p

–

εp
σe = [a+b(εp)n] • [1+ c • In –
ε0p] • [ 1		

( T-T
) )]
T -T
m

i
–
m

Zasada powstawania połączenia nie została do tej pory
wyjaśniona. Udowodniono, że połączenie powstaje na skutek adhezji i nie występuje zjawisko dyfuzji cząstek [5, 10].
W jednej z teorii wyjaśniających proces tworzenia się połączenia cząstki i podłoża uważa się, że podczas zderzenia
w płaszczyźnie styku cząstki z podłożem, na skutek bardzo
dużego lokalnego ciśnienia zostaje przerwana cienka warstwa tlenków dzieląca obydwa materiały [1]. Teoria ta sprowadza się jedynie w przypadku materiałów odkształcalnych
plastycznie, ale przy zastosowaniu metody cold spray możliwe jest natryskiwanie warstw na takie materiały, jak szkło
lub ceramika, jak również możliwe jest nanoszenie warstw z
materiałów ceramicznych czy cermetalicznych.

Budowa urządzenia
Pistolet używany do przyspieszania proszku i nanoszenia
go na podłoże składa się z trzech zasadniczych części (rys. 4):
– dyszy naddźwiękowej,
– dozownika proszku,
– podgrzewacza gazu.
Najistotniejszą częścią pistoletu jest dysza naddźwiękowa, której głównym zadaniem jest zapewnienie możliwości
uzyskania strumienia gazu o prędkościach 200÷1200 m/s.
Dodatkowo dysza nie powinna powodować koncentracji cząstek w strumieniu gazu, ale powinna zagwarantować stałość
parametrów technologicznych procesu (tj. np. ciśnienia, temperatury). Konstrukcja dyszy naddźwiękowej oparta jest na
zasadzie działania dyszy de Lavala, jest to kanał aerodynamiczny, dzięki któremu można uzyskać przepływ naddźwiękowy (rys. 5).

(3)

i

gdzie: σe – naprężenie plastyczne, εp – odkształcenie plastyczne
εp – prędkość odkształcenia, ε0p – referencyjna prędkość odkształcenia,
T – temperatura, Ti – temperatura początkowa, Tm – temperatura
topnienia materiału, A, B, n, C, m – stałe materiałowe [6, 8].

Rys. 4. Schemat budowy pistoletu do natrysku metodą cold
spray [1]
Fig. 4. Schematic diagram of a spray gun with the cold spray method [1]

Rys. 3. Typowa mikrostruktura warstwy otrzymanej metodą cold
spray [11]
Fig. 3. Typical layer microstructure obtained using the cold spray
method [11]
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Rys. 5. Schemat dyszy de Lavala [12]
Fig. 5. Schematic diagram of a supersonic nozzle structure [12]

W początkowym odcinku przekrój dyszy ulega zwężeniu, następnie rozszerza się. W części zwężającej gaz zostaje przyspieszony od prędkości początkowej do prędkości
dźwięku. W końcowej części następuje dalsze przyspieszanie powyżej prędkości dźwięku. Na całej długości dyszy gaz
rozpręża się i wzrasta jego prędkość. Przekrój najwęższy nazywany jest przekrojem krytycznym a parametry gazu w nim
występujące parametrami krytycznymi. Prędkość krytyczna
to prędkość dźwięku. Przepływ gazu w dyszy de Lavala opisany jest równaniem Macha:
		
		

dv
–1
ds
–
= –2 –
v
1 - M S		

(4)

dv
ds
–
gdzie: –
v – względna zmiana prędkości gazu,
S – względna
v
–
zmiana przekroju poprzecznego dyszy, M = v – liczba Macha,
d
V – prędkość gazu w dyszy, Vd – prędkość dźwięku.

Dozownik proszku ma za zadanie jak najbardziej równomiernie dostarczyć cząstki proszku do dyszy bez względu
na ich rozmiar oraz rodzaj natryskiwanego materiału. Podgrzewacz gazu natomiast winien być niezawodny, wygodny
w eksploatacji oraz łatwy w zamontowaniu. Dodatkowo nie
powinien wprowadzać znaczącej rezystancji hydrodynamicznej, mieć jak najmniejsze wymiary oraz zużywać możliwie jak
najmniej energii.

Parametry procesu
Jak już wspomniano, cząstki proszku zostają przyspieszone do prędkości roboczej przez strumień gazu. Początkowo do tego celu stosowany był dość drogi hel, jednakże
dalsze badania wykazały, że dla niektórych przypadków
bardziej korzystne jest zastosowanie azotu lub powietrza.
Dziś stosuje się, w zależności od rodzaju materiałów, głównie
hel i azot, ewentualnie mieszaninę helu i powietrza.
W procesie można wyróżnić dwa podstawowe parametry,
które determinują powstanie połączenia pomiędzy cząstką
a podłożem:
– prędkość cząstki w momencie uderzenia,
– temperatura na powierzchni połączenia.
Na rysunku 6 porównano metodę cold spray z innymi znanymi metodami nanoszenia warstw. Łatwo można zauważyć,
że w przeciwieństwie do innych metod, tę metodę gazodynamicznego natryskiwania charakteryzują bardzo niskie temperatury robocze (do 600ºC), a zarazem duża, w porównaniu z
innymi metodami, prędkość natryskiwanych cząstek. Jednym
ze wskaźników oceny wpływu parametrów natryskiwania na

przebieg procesu jest współczynnik osadzania się proszku kd
[1, 5, 11]. Cząstka proszku uderzająca w podłoże może się
odbić lub też połączyć z podłożem. Współczynnik osadzania
się proszku jest to iloraz zmiany masy podłoża w porównaniu
ze stanem przed rozpoczęciem procesu i całkowitej masy
proszku uderzającego w powierzchnię:
		
		

Δm
kd = –s
Mp 		

(5)

gdzie: Δms – zmiana masy podłoża w porównaniu ze stanem przed
rozpoczęciem procesu natryskiwania, Mp – całkowita masa wszystkich cząstek uderzających w podłoże.

Parametry natryskiwania przeważnie dobiera się tak,
żeby współczynnik osadzania się proszku mieścił się w przedziale 0,5÷0,8.
Na rysunku 7 przedstawiono wpływ parametrów procesu
natryskiwania metodą cold spray na współczynnik osadzania się proszku. Rysunek 7a przedstawia wykres zależności
współczynnika osadzania się proszku w funkcji prędkości
zderzenia cząstki z powierzchnią. Białe elementy przedstawiają wyniki przy natryskiwaniu cząstek mieszaniną helu
i powietrza, natomiast czarne elementy pokazują wyniki otrzymane dla powietrza. Wszystkie pomiary wykonano podczas
natryskiwania materiałów na podłoża aluminiowe o jednakowej temperaturze. Krzywe 1 oraz 4 dotyczą natryskiwania
proszku aluminium, krzywe 2 i 5 – proszku miedzi, natomiast
krzywe 3 i 6 – proszku niklu. Wykres dobrze ilustruje różnicę
pomiędzy prędkościami cząstek osiąganymi na skutek przyspieszenia czystym powietrzem a prędkościami uzyskanymi
w mieszaninie helu i powietrza. Można zauważyć, że prędkości cząstek w mieszaninie helu i powietrza są trochę wyższe,
czego powodem są różnice mas cząsteczek gazu. Rysunek
7b przedstawia zmianę wielkości współczynnika osadzania
się proszku dla trzech różnych materiałów proszkowych (aluminium, miedź, nikiel) w funkcji temperatury, przy natryskiwaniu mieszaniną helu i powietrza.
Prędkość cząstki przed uderzeniem jest najważniejszym
parametrem procesu nanoszenia warstw metodą cold spray.
Wartość prędkości cząstki zależy od wielu czynników, jak
np.: ciśnienie w dyszy, rozmiar cząstek, temperatura strumienia gazu, konstrukcja dyszy, właściwości materiału proszku
itp. Do połączenia określonej cząstki z podłożem wymagana
jest prędkość większa od pewnej minimalnej wartości zwanej
pierwszą prędkością krytyczną. Jeśli cząstka nie osiągnie tej
prędkości, to nie wystąpi zjawisko połączenia się cząstki z
podłożem, natomiast jeśli prędkość będzie większa niż prędkość krytyczna, cząstki łączą się z podłożem, lecz dopiero

Rys. 6. Porównanie różnych
metod nanoszenia warstw we
współrzędnych temperatura (T)
– prędkość cząstek (Vp) [5]
Fig. 6. Comparison of different
methods of layer epitaxial growth in the co-ordinate system:
temperature (T) – particle velocity (Vp) [5]
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a)

b)

Rys. 7. Wpływ prędkości cząstek a – oraz
temperatury cząstek b – na współczynnik
osadzania się proszku [5]
Fig. 7. Influence of particle velocity a – and
particle temperature b – on the powder
settling coefficient [5]

po pewnym czasie [5, 11]. Czas ten nazywany jest czasem
opóźnienia ti.
Na rysunku 8 przedstawiono krzywą obrazującą zależność czasu opóźnienia od prędkości cząstek. Należy zauważyć, że istnieje pewna wartość prędkości Vcr2, powyżej której
cząstki łączą się z podłożem bez żadnego czasu opóźnienia. Prędkość ta określana jest mianem drugiej prędkości
krytycznej. Obszar pomiędzy pierwszą a drugą prędkością
krytyczną (oznaczony na rys. 8 jako SA) można nazwać obszarem aktywacji podłoża, gdyż zanim cząstka poruszająca
się z prędkością z tego obszaru ulegnie połączeniu z podłożem, konieczna jest tzw. aktywacja powierzchni. Cząstki,
uderzając w powierzchnię powodują jej erozję, a zarazem
oczyszczenie z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Na wartość pierwszej prędkości krytycznej wpływ ma między innymi:
rozmiar cząstek proszku, sposób rozmieszczenia cząstek w
strumieniu gazu, rodzaj materiału podłoża itp. Jak już wcześniej wspomniano, proces projektowany jest w ten sposób,
aby współczynnik osadzania się proszku był równy ok. 0,8,
co przekłada się na wartość prędkości cząstek w przedziale
między pierwszą a drugą prędkością krytyczną. Istnieje możliwość skrócenia tego czasu lub nawet całkowite jego zredukowanie przez aktywację powierzchni innymi metodami.
Wcześniejsze oczyszczenie powierzchni znacznie zmniejsza
czas opóźnienia. Inną metodą aktywacji powierzchni może
być wcześniejsze jej podgrzanie.
Drugim, równie ważnym jak prędkość parametrem procesu jest temperatura. Do tej pory niewiele badań i publikacji
poświęcono badaniu wpływu tego parametru na właściwości warstw. Po zderzeniu cząstki z podłożem temperatura w
płaszczyźnie kontaktu zależy od dwóch składowych [5, 13]:
– temperatury wypadkowej wynikającej z kontaktu dwóch
ciał o różnych temperaturach początkowych – Tc0,

Rys. 8. Zależność czasu opóźnienia ti od prędkości cząstek Vp [5]
Fig. 8. Delay time ti versus particle velocity Vp [5]
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–

zmiany temperatury powstałej na skutek odkształcenia
plastycznego wynikającego z uderzenia cząstki w powierzchnię – Tr
			

Tc = Tc0 + Tr

(6)

Temperatura na powierzchni kontaktu dwóch ciał o różnych temperaturach zależy zarówno od temperatur ciał będących w kontakcie, jak i od kryterium termicznej aktywacji
cząstki w stosunku do podłoża – Kp, równanie (7). Współczynnik ten można zdefiniować jako pierwiastek ilorazu właściwości termicznych cząstki i podłoża – równanie (8) [5].
		
		

Tc0 =

TS + Kp Tp
–
1 + Kp

(7)

gdzie: Ts – temperatura podłoża, Tp – temperatura cząstki.
–

√

		
			Kp =

λ•c •p
λs • cs • ps		

p
p
p
–

(8)

gdzie: λp, λs – współczynniki przewodności cieplnej odpowiednio materiału cząstki i podłoża, ρp, ρs – gęstość cząstki i podłoża,
cp, cs – pojemność cieplna materiału cząstki i podłoża.

Zalety i zastosowanie metody
Metoda ta ma wiele zalet, z których najważniejszą jest
możliwość otrzymania warstw o właściwościach materiału
sprzed procesu [1]. Proces umożliwia otrzymanie warstw
o wysokiej jakości i przyczepności, gdyż unika się utleniania i niepożądanych faz w płaszczyźnie kontaktu warstwy
z podłożem. Niewątpliwą zaletą metody są niskie naprężenia
wewnętrzne oraz możliwość nanoszenia warstw z materiałów o małej odporności na obciążenia cieplne. Nie bez znaczenia jest fakt, iż metodą cold spray możliwe jest uzyskiwanie warstw z proszków o cząstkach mniejszych niż 5÷10 µm.
Wysoka wydajność, możliwość wykorzystania prawie 100%
proszku, minimalne nagrzewanie podłoża oraz możliwość
wykonania szerokiej gamy grubości powłok (od dziesiątek
mikrometrów do nawet 10 mm) sprawiają, że zainteresowanie tą nową metodą wciąż rośnie. Przy zastosowaniu metody cold spray istnieje możliwość łączenia ze sobą różnoimiennych materiałów. Sama warstwa otrzymana tą metodą
umożliwia łatwe przewodzenie ciepła oraz prądu, dodatkowo
istnieje możliwość uzyskania bardzo wysokiej gęstości i twardości natryskiwanych warstw. Brak wysokiej temperatury,
promieniowania, jak również eksplozji gazów zwiększa bezpieczeństwo pracy na stanowiskach do gazodynamicznego
natryskiwania.

Rys. 9. Mieszanina proszków Al oraz Al2O3 naniesiona metodą cold spray na odlewany blok silnika w celu naprawy ubytku materiału [1]
Fig. 9. Mixture of Al and Al2O3 powders spread using the cold spray method over a casted engine unit to repair loss of material [1]

Istnieją możliwości szerokiej aplikacji metody cold spray.
Ze względu na to, iż jest ona wciąż intensywnie badana, ilość
jej zastosowań szybko rośnie [1,14, 15]. Najbardziej interesujące zastosowania metody to:
• naprawa i uszczelnianie części maszyn (bloki silników,
odlewy, pęknięcia powierzchniowe, rysy, nadwozia samochodów, wymienniki ciepła), rys. 9,
• nakładanie powłok o małym współczynniku tarcia (narzędzia do obróbki plastycznej, zawory, tłoki silnikowe),
• nakładanie powłok antypoślizgowych,
• bariery termiczne (tłoki aluminiowe, hamulce tarczowe,
samoloty, komponenty silników),

•
•
•
•
•
•

warstwy rozpraszające energię (powłoki z miedzi i aluminium stosowane w mikroelektronice),
warstwy przewodzące prąd elektryczny (miedziane i aluminiowe powłoki na metalicznych, ceramicznych oraz polimerowych powłokach),
warstwy z materiałów dielektrycznych (warstwy ceramiczne dla przemysłu samochodowego, lotniczego i elektronicznego),
warstwy chroniące przed korozją (cynkowe i aluminiowe
powłoki szeroko stosowane w przemyśle),
biomedycyna (warstwy nakładane na protezy, implanty itp.),
warstwy dekoracyjne (zarówno metaliczne, jak i ceramiczne).

Podsumowanie
Gazodynamiczne natryskiwanie (cold spray) jest jedyną metodą, które pozwala otrzymać warstwy z materiałów
w postaci ciała stałego. Bardzo ważny jest również aspekt
ekonomiczny tej metody: mała energochłonność oraz możliwość wykorzystania do 100% proszku, co pozwala stwierdzić, że nanoszenie warstw przy użyciu metody cold spray
jest również opłacalne. Szeroki wachlarz zalet tej metody
natryskiwania stwarza wiele możliwości aplikacyjnych. Biorąc pod uwagę właściwości otrzymywanych powłok, czę-

sto nie do osiągnięcia w innych metodach natryskiwania,
można stwierdzić że natryskiwanie metodą cold spray
może stanowić interesującą alternatywę dla tradycyjnych
sposobów otrzymywania powłok, takich jak natryskiwanie
łukowe czy plazmowe. Ze względu na stosunkowo krótki
okres badań nad metodą cold spray istnieje jeszcze wiele
niewyjaśnionych obszarów badawczych, np. proces łączenia się cząstki z podłożem.
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Problemy lutowania spieków
ceramiczno-metalicznych i stali
na dużych powierzchniach
Problems of brazing of cermets
and steels on large surfaces
Streszczenie

Abstract

Artykuł dotyczy problemów wytwarzania odpornej na
ścieranie warstwy na powierzchni dużych rozmiarów w
wyniku pokrycia jej płytkami spieków cermetalicznych.
Płytki zostały przylutowane próżniowo do stali nierdzewnej
utwardzanej wydzieleniowo. Analizowano wpływ parametrów geometrycznych szczeliny lutowniczej na mikrostrukturę, właściwości i jakość złącza. Zdefiniowano główne
czynniki ograniczające możliwość wytworzenia wysokiej
jakości złącza w procesie lutowania próżniowego.

The article concerns the problems of manufacturing of
the abrasion-resisting layer on a large size surface as a
result of its covering with plates of cermets. The plates
were soldered to the precipitation hardened stainless steel
using the vacuum soldering process. Effect of soldering
gap geometric parameters on microstructure, properties
and joint quality were analysed. The main factors which
limit possibilities of making of the high quality joint in the
vacuum soldering process were defined.

Wstęp
Możliwość optymalnego wykorzystania zalet spieków ceramiczno-metalicznych, np. wysokiej twardości, odporności
na zużycie ścierne, odporności chemicznej i termicznej przy
ograniczeniu ich podstawowej wady, jaką jest mała ciągliwość, umożliwia projektowanie części maszyn i narzędzi z
istotnym ograniczeniem w nich naprężeń rozciągających. Wymaga to właściwego podparcia elementu o małej ciągliwości,
najczęściej w wyniku połączenia go z elementem wykonanym ze stali, cechującym się odpowiednią wytrzymałością na
ścinanie, granicą plastyczności, udarnością, odkształceniem
względnym i odpornością korozyjną. Złącze musi również
spełniać wiele warunków geometrycznych zapewniających
szczelność konstrukcji i możliwość efektywnej kompensacji
naprężeń wywołanych różną rozszerzalnością cieplną łączonych elementów. Połączenia lutowane należą do tych, które
mogą spełnić wymienione wymagania, a szerokie możliwości
sterowania właściwościami spojenia w wyniku właściwego
doboru spoiwa, geometrii połączenia, metody i parametrów
lutowania pozwalają na łączenie materiałów bardzo różniących się właściwościami.
Istotnym krokiem w rozwoju lutowania twardego są opracowania dotyczące fizykochemicznych i metalurgicznych
podstaw procesu, będące na przestrzeni ostatnich lat przedmiotem publikacji. Nadal jednak wiele aspektów procesu lutowania, szczególnie w odniesieniu do materiałów o różnym
składzie chemicznym i właściwościach, wymaga dalszych
badań [1÷5].
Wpływ geometrii złącza (wielkości szczeliny lutowniczej,
odstępu między płytkami, parametrów geometrycznych płytek)
na jego mikrostrukturę, stan naprężeń i odkształceń oraz proProf. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
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ces pękania płytek nie zostały jednak określone i mimo praktycznych zastosowań brak jest nadal danych o charakterze
podstawowym, pozwalających na właściwą interpretację i procesu pękania, szczególnie w obszarze lutowania spieków ceramiczno-metalicznych i stali na dużych powierzchniach [6÷11].

Odporne na ścieranie warstwy
płytek cermetalicznych
lutowanych na powierzchni stali
Zgodnie z najnowszymi koncepcjami warstwę odporną
na ścieranie dużych elementów maszyn wytwarza się jako
wykładzinę z płytek z węglików spiekanych przylutowanych
do korpusu (rys. 1÷4). Płytki produkowane w zakładach metalurgii proszków gwarantują wysoką i powtarzalną jakość
warstwy. Dzięki niewielkim rozmiarom płytek oraz spojeniu
ich z korpusem plastycznym lutem możliwe jest zminimalizowanie naprężeń w warstwie tnącej. Grubość płytek pozwala
na wielokrotne ostrzenie powierzchni tnącej za pomocą szlifowania.
Pośród wielu czynników decydujących o strukturze i właściwościach spojenia, fundamentalne znaczenie ma w tym
przypadku wielkość szczeliny lutowniczej. Wytrzymałość
i plastyczność spojenia przy założonym składzie spoiwa wykazują wyraźną zależność od wielkości szczeliny lutowniczej.
Złożoność problematyki jakości spajania stali i spieków cermetalicznych jest szczególnie wyraźna w przypadku elementów maszyn i urządzeń o dużych powierzchniach pokrytych
odpornymi na ścieranie płytkami węglików spiekanych lub
węglikostali. Powierzchnie takie są wytwarzane np. na elementach tnących filier granulatorów tworzyw polimerowych
oraz odpornych na ścieranie elementach młynów i mieszadeł
twardych surowców w celu zwiększenia ich odporności na
zużycie [12÷17]. Prace dotyczące wpływu budowy elemen-

tów złącza lutowanego na ich właściwości koncentrują się
na złączach niewielkich rozmiarów. Brak jest uogólnionych
kryteriów umożliwiających określenie optymalnej geometrii
złącza, w tym wielkości szczeliny lutowniczej. Opracowane
kryteria dotyczą raczej szczególnych przypadków połączeń
i zastosowanie ich w odmiennych warunkach niż te, w jakich
wykonano badania, jest niemożliwe. Problematyka wpływu
wielkości powierzchni złącza na charakterystykę jego mikrostruktry i właściwości nie jest w ogóle rozważana.
Perspektywicznym sposobem zwiększenia odporności
na zużycie powierzchni o dużych rozmiarach okazało się wytworzenie na nich mozaikowej wykładziny z płytek złożonych
z submikronowych węglików spiekanych i węglikostali przylutowanych do korpusu urządzenia.
Wykonanie powierzchni tnącej narzędzia lub powierzchni
odpornej na ścieranie na elementach maszyn ze spajanych
materiałów o różnej strukturze i właściwościach stwarza niebezpieczeństwo pękania płytek spieków cermetalicznych. Ma
to miejsce szczególnie w przypadku lutowania na dużych powierzchniach spieków ceramiczno-metalicznych i odpornych
na korozję stali o wysokich właściwościach mechanicznych.
Napękanie płytek spieków cermetalicznych, obok wyżej wymienionych przyczyn, istotny wpływ mają naprężenia i odkształcenia w złączu powodowane przez obciążenia mechaniczne i cieplne [18÷23]. Szczególnego znaczenia nabierają
w tym przypadku naprężenia cieplne, jeśli jeden z elementów
połączenia charakteryzuje się małą wartością współczynnika KIc, w przypadku spieków cermetalicznych. Współczynniki
rozszerzalności liniowej tych materiałów są zazwyczaj znacznie mniejsze niż dla stopów metali, co może być przyczyną
powstawania lokalnych naprężeń rozciągających o znacznych wartościach w materiale o mniejszej rozszerzalności.
Wysoki poziom naprężeń własnych rozciągających, powiązany z dużą kruchością materiałów, powoduje ich pękanie,
ograniczające w pewnych warunkach możliwości ich spajania. Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć w materiałach
spiekanych wzrasta w czasie chłodzenia złącza w zakresie
temperatury od 750 do 700°C w związku z możliwością przemian fazowych stali i towarzyszących im zmian objętości
[24÷25]. Na ogół nie obserwuje się pękania w metalicznej
części złącza dzięki możliwości odkształcenia plastycznego
tego obszaru. Wielu badaczy wykazuje, że odpowiedni dobór spoiwa i szczeliny lutowniczej, zastosowanie siatek kompensacyjnych i zabiegów cieplnych po lutowaniu, pozwala
uniknąć pęknięć lub znacznie ograniczyć ich występowanie.
Można jednak znaleźć przykłady połączeń lutowanych węglików spiekanych ze stalą, w których złe dobranie kształtu płytki węglikowej i elementu stalowego prowadzi do lokalnego
spiętrzenia naprężenia i pęknięcia elementu stalowego.
W fazie konstruowania połączeń lutowanych istnieje największa możliwość kształtowania ich jakości, między innymi
poprzez poszukiwanie optymalnej konstrukcji złącza i dobór
materiałów. Pożądany wynik można osiągnąć pod warunkiem dokładnego zdefiniowania stanu naprężeń w złączu.
W czasie eksploatacji w połączeniu lutowanym mogą pojawić
się lokalne odkształcenia plastyczne, a w jego kruchych elementach pęknięcia, tym bardziej prawdopodobne, im większa jest różnica między wielkością naprężeń rzeczywistych
a obliczonych w procesie projektowania. Jednocześnie na
skutek zmian struktury zmieniają się własności fizyczne i
mechaniczne materiałów, z których wykonano elementy złącza: granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie,
twardość, współczynnik sprężystości, tłumienia, przewodność cieplna. W wyniku tych zmian złącze może mieć inne
właściwości niż projektowano, co również może powodować
dalsze obniżenie jego ciągliwości. Problematyka przemian
struktury, właściwości, a szczególnie naprężeń i odkształ-

Rys. 1. Filiera do granulacji polopropylenu z odporną na ścieranie
warstwą o powierzchni dużych
rozmiarów pokrytą płytkami spieków cermetalicznych przylutowanych do podłoża
Fig. 1. View of a spinning nozzle
used for granulation of polypropylene with the abrasion-resisting
layer of a large size surface covered with plates of cermets soldered to the base

Rys. 2. Śmigło mieszadła granulatu ceramicznego z odporną na
ścieranie warstwą o powierzchni
dużych rozmiarów pokrytą płytkami spieków cermetalicznych
przylutowanych do podłoża
Fig. 2. View of a propeller mixer
of ceramic granulated product
with the abrasion-resisting layer
of a large size surface covered
with plates of cermets soldered
to the base

Rys. 3. Schemat odpornej na ścieranie
warstwy o powierzchni dużych rozmiarów, pokrytej płytkami spieków cermetalicznych przylutowanych do podłoża,
czoło filiery do granulacji polietylenu
Fig. 3. Diagram of the abrasion-resisting layer of a large size surface covered with plates of cermets soldered to
the base; front of a spinning nozzle for
granulation of polyethylene

Rys. 4. Schemat odpornej na ścieranie
warstwy o dużej powierzchni,
pokrytej
płytkami spieków cermetalicznych przylutowanych do podłoża
– ramię mieszadła granulatu ceramicznego
Fig. 4. Diagram of the
abrasion-resisting layer of a large size surface covered with plates
of cermets soldered
to the base; an arm of
the mixer for ceramic
granulated product

ceń w warstwach odpornych na ścieranie z powierzchniami
o dużych rozmiarach pokrytymi płytkami spieków cermetalicznych przylutowanych do stali nierdzewnych utwardzanych
wydzieleniowo, mimo że jest przedmiotem zastosowań praktycznych, nie doczekała się analizy na poziomie podstawowym. Wymaga też szczegółowego opisu wpływ geometrii
złącza na: wielkość szczeliny lutowniczej, wymiary i właściwości mechaniczne płytek spieków cermetalicznych, odstęp
między płytkami oraz wielkość powierzchni pokrytej płytkami
– na strukturę i właściwości oraz naprężenia i odkształcenia złącza. Brak szczegółowych danych z tego obszaru jest
przyczyną wielu wad wytwarzanych warstw. Problematyka
Przegląd spawalnictwa 5/2009
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wpływu wielkości powierzchni złącza na jego mikrostrukturę
i właściwości ma szczególne znaczenie w połączeniach lutowanych spieków ceramiczno-metalicznych o niewielkiej ciągliwości i stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo na
dużych powierzchniach: zbadana jest w niewielkim stopniu,
a ma coraz większe znaczenie ze względu na zastosowania
praktyczne.

Materiały i próby lutowania
Do prób lutowania jako podłoże zastosowano stal nierdzewną utwardzaną wydzieleniowo X14CrNiMoCuNb14-5
charakteryzującą się dobrą odpornością korozyjną, wysokimi
właściwości mechanicznymi i zbliżonymi do parametrów lutowania parametrami obróbki cieplnej. Jako płytki spieków cermetalicznych o niewielkim udziale fazy metalicznej, wysokim
stopniu zagęszczenia, dużej twardości i odporności na zużycie zastosowano płytki węglików spiekanych G30, HF10 oraz
węglikostali Ferro–Titanit Nicro 128 dogęszczane izostatycznie. Jako spoiwa zastosowano luty: w badaniach wstępnych
– LS 72 i w eksperymencie głównym – lut miedziany Cu 106
i niklowy AWS BNi2.
Stal X14CrNiMoCuNb14-5 ma wysokie właściwości mechaniczne w temperaturze pokojowej i temperaturach ujemnych. Jej odporność korozyjna jest zbliżona do odporności
klasycznych nierdzewnych stali martenzytycznych. Parametry jej obróbki cieplnej są zbliżone do parametrów lutowania
wybranych węglików spiekanych węglikostali (rys. 5, tabl.
I÷IV). Płytki węglików spiekanch G30 i HF10 stosowane są w
konstrukcjach elementów odpornych na ścieranie.
Węglikostal Ferro-Titanit Nicro 128 należy do grupy
spiekanych kompozytów z osnową metaliczną zbrojonych
cząstkami o właściwościach pośrednich między stalami narzędziowymi a węglikami spiekanymi. Węglikostale są kompozytami o osnowie stali nierdzewnej zbrojonymi cząstkami
węglika tytanu. Wykazują 10÷20–krotnie większą odporność
na zużycie w porównaniu ze stalami szybkotnącymi. Osnowa
w produkowanych obecnie węglikostalach odpowiada składem chemicznym stalom konstrukcyjnym do ulepszania cieplnego, stalom austenitycznym odpornym na korozję, a także
stopom typu maraging utwardzonym wydzieleniowo przez
fazy międzymetaliczne. Fazę węglikową w węglikostalach
stanowią węgliki tytanu TiC – praktycznie nierozpuszczalną
w osnowie stalowej podczas obróbki cieplnej. Udział objętościowy osnowy w spieku jest znacznie większy niż w węglikach spiekanych i przeważnie przekracza 50%. Dlatego
węglikostale charakteryzują się znacznie większą ciągliwością niż węgliki spiekane, a jednocześnie wielokrotnie większą odpornością na zużycie cierne niż stale narzędziowe.
Po spiekaniu narzędzia z węglikostali są obrabiane mechanicznie, hartowane i odpuszczane. W zależności od rodzaju
osnowy i stanu jej obróbki cieplnej właściwości węglikostali
mogą zmieniać się w szerokim zakresie [19].
Wybrane spoiwa – luty: miedziany Cu 106 i niklowy BNi2
wykazują dobrą zwilżalność podłoża oraz węglików spiekanych G30 i HF10 oraz węglikostali Ferro–Titanit Nicro 128.

a)

c)

b)

Rys. 5. Mikrostrutury cermetali zastosowanych w badaniach:
a – węglik spiekany G30 – gruboziarnisty WC w osnowie kobaltu,
b – submikronowy węglik spiekany HF10 – drobnoziarnisty WC
w osnowie kobaltu, c – węglikostal Ferro-Titanit Nicro 128 – węglik
tytanu w osnowie wysokostopowego ferrytu
Fig. 5. Microstructures of cermets used in tests a – G30 sintered carbide – coarse-grained WC in the cobalt matrix, b – HF10 submicron
sintered carbide – fine-grained WC in the cobalt matrix, c – carbosteel of the Ferro–Titanite Nicro 128 type - titanium carbide in the highly
alloyed ferrite matrix

Próby lutowania w próżni przeprowadzono na powierzchniach pokrytych 10 płytkami cermetali o wymiarach
12x15 mm i parametrach podanych w tablicy V.
Tablica I. Skład chemiczny i własności fizykomechaniczne
stali X14CrNiMoCuNb14-5 [25]
Table I. Chemical constitution and physical and mechanical
properties of the X14CrNiMoCuNb14-5 steel [25]
Skład chemiczny, %
Ni

Cr

Mn

5,0
÷
5,8

13,2
÷
14,7

0,5
÷
1,0

Si

Cu

Mo

Nb

Ta

C

P

S

Fe

0,6

1,2
÷
2,0

1,2
÷
2,0

0,2
÷
0,7

1,7

0,07

0,04

0,03

reszta

Wybrane właściwości
Wytrzymałość
na rozciąganie Rm
N/mm2

Granica
plastyczności R0,2
N/mm2

Wydłużenie A5
% min.

Twardość
HRC

Przewodność
cieplna λ
W/mK

cieplna α
10-6K-1

647÷1470

539÷1093

10÷23

29÷40

17,165

0,771

Rozszerzalność

Tablica II. Skład chemiczny i właściwości węglików spiekanych G30 i HF10
Table II. Chemical composition and properties of sintered
carbides of the G30 and HF10 types
Skład chemiczny
% mas.
WC

Ta
(Nb)C

Co

Średni
rozmiar
ziarna
μm

G30

85

-

15

2

2400

14,0

1150

HF10

88,5

1.5

10

<1

- 3500

14,45

1600

Oznaczenie

Wytrzymałość na
zginanie
N/mm2

Gęstość
g/cm3

Twardość
HV

Tablica III. Skład chemiczny lutu BNi2, % [99]
Table III. Chemical constitution of the BNi2 solder, % [99]
Cr
6,0 ÷ 8,0
Uwagi:

B

Si

Fe

C

Ni

0,75 ÷ 3,50

4,0 ÷ 5,0

2,5 ÷ 3,5

max. 0,06

reszta

solidus: 970 oC, likwidus: 1000 0C, zakres temperatur lutowania: 1000 ÷ 1075 0C

Tablica IV. Skład chemiczny i właściwości mechaniczne wybranych węglikostali Ferro–Titanit Nicro 128, % [wg Edelstahl
Witten Krefeld Gmbh
Table IV. Chemical constitution and mechanical properties of chosen carbosteels of the Ferro–Titanite Nicro 128 type,
% [according to Edelstahl Witten Krefeld Gmbh]
Podstawowy skład chemiczny, % wag. (reszta Fe)
Zbrojenie

34

Osnowa

TiC

C

Cr

Mo

Co

Ni

30,0

–

9

5

9

4
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Gęstość
g/cm3

Wytrzymałość
na ściskanie Rc
N/mm2

Wytrzymałość
na zginanie Rg
N/mm2

Moduł sprężystości podłużnej E
N/mm2

Twardość HRC

6,5

2750

1200

294 000

62

Tablica V. Podstawowe parametry lutowania spoiwem Cu 106 i BNi2
Table V. Basic parameters of welding with Cu 106 and BNi2 binding material soldering
Szybkość podgrzewania do
temperatury lutowania, oC/h

Przystanek izotermiczny
podczas podgrzewania, oC/h.

Temperatura
lutowania, oC

Czas lutowania, min

Atmosfera

Szybkość chłodzenia
z temperatury lutowania, oC/h

100

1010/0,5

1070 ÷ 1100

10

próżnia 10-3 Pa

do 8500C w czasie 0,5 h, przystanek izotermiczny
0,5 h, i szybkie chłodzenie w atmosferze azotu

a)

b)

c)

d)

Rys. 6. Przykłady wad odpornej na ścieranie warstwy pokrytej płytkami spieków cermetalicznych przylutowanymi do podłoża: a – nierównomierna i niewystarczająca grubość spoiwa między węglikami,
b – obszary niewypełnione spoiwem, c, d – pęknięcia płytek cermetalicznych o za małej grubości spojenia
Fig. 6. Examples of defects of the abrasion-resisting layer covered
with plates of cermets soldered to the base, a – non-uniform and
insufficient thickness of the filler metal between carbides, b – areas
unfilled with the filler metal, c, d – cracks of cermets plates as a result
of too small seal thickness

a)

b)

Rys. 7. Płaszczyzna rozdziału spojenia cermetalicznych przylutowanych do podłoża LS 72 węglików HF10 roztwory stałe i fazy międzymetaliczne: a – brak ciągłości spojenia w wyniku obecności kruchych
faz międzymetalicznych, b – pęknięcia płytki węglika spiekanego
w wyniku osłabienia wiązania kobaltowego wskutek procesów dyfuzyjnych między składnikami lutu i węglika
Fig. 7. Plane of separation of cermet plates soldered to the base
of the LS 72-HF10 type, solid solutions and intermetallic phases, a
– lack of seal continuity as a result of appearance of brittle intermetallic phases of hardness, b – crack of a cermet plate caused by
weakening of cobalt bond as a result of diffusion processes between
constituents of solder and carbide

Jakość złącza
Badania wstępne procesu lutowania stali X14CrNiMo-CuNb14-5 z węglikami spiekanymi G30 i HF10 wykazały,
że lutowanie próżniowe dużych elementów maszyn wykonanych ze stali nierdzewnych z cermetalami stwarza szereg
problemów, które mogą być mniej istotne podczas lutowania
innymi metodami (rys. 6, 7). Brak możliwości stosowania topników podczas lutowania próżniowego powoduje natomiast
konieczność zastąpienia ich procesami redukcji w próżni, co
istotnie ogranicza swobodę doboru temperatury lutowania.

Problemy te są powodowane przede wszystkim znacznie
dłuższym czasem lutowania w próżni w porównaniu z innymi
metodami lutowania, brakiem topników oraz koniecznością
stosowania grzania objętościowego. Długi czas lutowania
jest przyczyną znacznego udziału procesów dyfuzyjnych
podczas spajania, często obniżających jakość spojenia
[23, 24, 35], w wyniku np.:
– tworzenia się kruchych faz międzymetalicznych w spojeniu lub powierzchni rozdziału spojenie-materiał łączony,
– ucieczki składników z materiałów łączonych do lutu, powodującej zmianę składu chemicznego lutu, wzrost temperatury lutowania i kruchość spojenia,
– zastępowania składników materiałów łączonych składnikami lutu, np. kobaltu w węglikach spiekanych miedzią
ze spoiwa, co osłabia efektywność kobaltowego wiązania
węglików,
– procesów parowania w próżni powodujących zmianę
składu lutu i temperatury lutowania.
W kolejnych etapach badań połączeń zaobserwowano
wiele niekorzystnych ze względu na efekt procesu i jakość
spojenia zjawisk, np.:
– podnoszenie się płytek w czasie lutowania w wyniku działania sił hydrostatycznych,
– nierównomierną i często niewystarczającą grubość spoiwa między węglikami w przekroju poziomym, i między
stalą a węglikami spiekanymi w przekroju pionowym stanowiącą jedną z przyczyn pękania węglików, wobec niewystarczającej relaksacji naprężeń własnych i naprężeń
wynikających z różnicy współczynników rozszerzalności
cieplnej stali i węglików spiekanych,
– tworzenie się obszarów z brakiem lub nierównomiernym
połączeniem,
– niekorzystne efekty procesów dyfuzyjnych pomiędzy
składnikami lutu, węglikami spiekanymi i stalą, prowadzące do tworzenia się roztworów stałych o znacznej twardości i kruchych faz międzymetalicznych,
– pęknięcia węglików spiekanych.

Mikrostruktura złącza
Połączenia: stal X14CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30 i
stal X14CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128
mają typową strukturę eutektyczną ze strefą związków międzymetalicznych w płaszczyźnie rozdziału stal–spoiwo i spoiwo–płytki z węglikostali osnowy spojenia (rys. 8, 9). Strefy
związków międzymetalicznych różnią się wyraźnie składem
chemicznym od osnowy spojenia. Uzyskane spojenia mają
budowę strefową zilustrowaną schematycznie na rys. 10÷12.
W płaszczyźnie rozdziału węglikostal-spoiwo występują strefy reakcyjne charakteryzujące się odmiennym niż osnowa
spoiwa składem chemicznym. Strefa reakcyjna od strony
węglikostali jest bogata w tytan, molibden i żelazo, w osi spojenia znajduje się strefa bogata w krzem, a w płaszczyźnie
rozdziału spoiwo-stal – strefa bogata w żelazo i nikiel. W
osnowie spoiwa bogatej w nikiel i żelazo znajdują się fazy
międzymetaliczne na bazie chromu, zawierające w sumie kilka procent niklu, żelaza i molibdenu. Strefy reakcyjne charakteryzują się twardością wyższą od osnowy spoiwa.
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Rys. 8. Złącze lutowane X14CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30: powierzchniowy rozkład pierwiastków
Fig. 8. The X14CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30 soldered joint:
superficial distribution of chemical elements

Rys. 10. Schemat budowy złącza węglik G30 – stal lutowanego miedzią, 1 – węglik G30 - WC-Co; 2 – strefa reakcyjna uboższa w kobalt, który dyfunduje do lutu; 3 – lut, faza międzymetaliczna z grupy
Fe-Co, żelazo dyfunduje ze stali w kierunku węglika, tworząc strefę reakcyjną (głównie żelazo i kobalt, oraz miedź, chrom, wolfram);
4 – lut, roztwór stały miedzi; 5 – stal
Fig.10. Structure schematic diagram the G30 carbide – steel joint soldered with copper, 1 – G30 carbide - WC-Co; 2 – reaction zone of smaller
content of cobalt, which diffuses into solder; 3 – solder, intermetallic
phase from the Fe-Co group, iron diffuses from steel towards carbide
forming a reaction zone (mainly iron and cobalt, as well as copper, chromium, tungsten); 4 – solder, solid solution of copper; 5 – steel

Rys. 11. Schemat budowy złącza węglik HF10 – stal lutowanego spoiwem srebro – miedź; 1 – węglik HF10; 2 – bariera dyfuzyjna Ni, Co;
3 – Cu, Ni i Ag; 4 – roztwór stały Ag–Cu bogaty w srebro; 5 – stal; 6 – bariera dyfuzyjna Ni, Co; 7 – strefa przejściowa bogata w Cu, Ni i Ag
Fig. 11. Structure schematic diagram of the HF10 carbide – steel
joint soldered with the silver – copper binding material, 1 – HF10
carbide; 2 – diffusion barrier of Ni, Co; 3 – Cu, Ni and Ag; 4 – solid
solution of Ag – Cu of high content of silver; 5 – steel ; 6 – diffusion
barrier of Ni, Co; 7 – joint interface of high content of Cu, Ni and Ag

Rys. 9. Mikrofotografia mikroobszaru X14CrNiMoCuNb14-5 – BNi2
– Ferotitanit Nicro 128 i powierzchniowy rozkład pierwiastków
Fig. 9. Microphotograph of the X14CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanite Nicro 128 microarea and a superficial distribution of chemical elements

Właściwości mechaniczne złącza
Wobec niezastosowania dystansowania próbek decydująca o wytrzymałości spojenia wielkość szczeliny lutowniczej
zależała od chropowatości podłoża i nacisku wywieranego
na płytki (tabl. VI). Opracowana technologia lutowania próżniowego węglikostali i nierdzewnych stali utwardzanych wydzieleniowo została zweryfikowana praktycznie.

Rys. 12. Schemat budowy złącza stal stopowa–węglikostal lutowanego spoiwem AWS BNi2; 1 – węglikostal, Ferro-Titanit Nicro 128;
2 – strefa bogata w Ti; 3 – bariera dyfuzyjna Ni; 4 – faza międzymetaliczna bogata w Cr; 5 – roztwór stały Cr, Fe, Ni; 6 – strefa dyfuzyjna
bogata w Cr, Fe, N; 7 – stal
Fig. 12. Structure schematic diagram of the alloy steel – carbosteel
joint soldered with the AWS BNi2 binding material, 1 – carbosteel,
Ferro-Titanite Nicro 128; 2 – zone of high content of Ti; 3 – diffusion
barrier Ni; 4 – intermetallic phase of high concentration of Cr; 5 – solid solution of Cr, Fe, Ni; 6 – diffusion zone of high concentration of
Cr, Fe, N; 7 – steel

Tablica VI. Wyniki statycznej próby rozciągania i ścinania połączeń lutowanych [25]
Table VI. Results of statistical ten sile and shearing test of soldered joints [25]
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Sposób obróbki mechanicznej i Ra

Wielkość szczeliny
lutowniczej
mm

Frezowanie, Ra = 4,08

X14CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-titanit Nicro 128

X14CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30

Średnia wytrzymałość
na ścinanie Rt, MPa

Średnia wytrzymałość na
rozciąganie Rm, MPa

Średnia wytrzymałość
na ścinanie Rt, MPa

Średnia wytrzymałość na
rozciąganie Rm, MPa

0,08

211

325

193

270

Szlifowanie, Ra = 1,82

0,07

172

296

166

243

Polerowanie, Ra = 0,08

0,06

156

278

138

210
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W celu zapewnienia wysokiej jakości połączenia na dużych powierzchniach konieczne jest:
– stosowanie płytek o możliwie dużym udziale fazy metalicznej,
– przeprowadzenie selekcji płytek z węglików spiekanych
pod względem wad powierzchniowych, jednorodności
barwy płytek, obecności pęknięć i wykruszeń,
– zapewnienie grubości spojenia 0,2÷0,4 mm,
– zapewnienie odległości między płytkami 0,2÷0,4 mm,
– stosowanie warstw niklowych lub kobaltowych zwiększających zwilżalność płytek,
– dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie elementów przeznaczonych do lutowania,
– dokładne zredukowanie tlenków na powierzchniach przeznaczonych do lutowania poprzez wygrzewanie w próżni,
– indywidualne centrowanie płytek z węglików spiekanych,
– lutowanie na dokładnie wypoziomowanej podstawie i
obciążenie lutowanych powierzchni,
– stosowanie możliwie krótkich czasów i niskich temperatur lutowania, oraz spoiw o możliwie niskiej temperaturze lutowania,
– powolne podgrzewanie do temperatury lutowania z przystankami izotermicznymi,
– powolne chłodzenie po lutowaniu z przystankami izotermicznymi,
– wypełnienie ewentualnych nieciągłości między płytkami
lutem o niższej temperaturze topienia.
Podstawowymi czynnikami obniżającymi jakość spojenia,
jakie mogą występować podczas lutowania próżniowego
stali nierdzewnych i cermetali, są:
– procesy dyfuzyjne prowadzące do wymiany składników
cermetali i spojenia,
– mała zwilżalność cermetali,
– niejednorodność składu chemicznego, struktury i gęstości dostępnych cermetali.
Właściwy dobór i optymalizacja parametrów lutowania, mają
na celu zmniejszenie gradientów temperatur i ograniczenie
procesów dyfuzyjnych oraz stosowanie powłok zwiększających zwilżalność cermetali spoiwem w sposób istotny, eliminuje czynniki obniżające jakość spojenia.
Istotnym zagadnieniem projektowania technologii lutowania
stali i węglików spiekanych na dużych powierzchniach są
problemy jakości tej powierzchni sprowadzające się do:
– zapewnienia założonej wytrzymałości i ciągliwości spojenia,
– równomiernego rozłożenia płytek na całej powierzchni,
często znacznych rozmiarów,
– stałej i zapewniającej relaksację naprężeń własnych
i cieplnych grubości spojenia na wszystkich płytkach,
– szczelności połączenia stal–płytka i płytka–płytka,
– zachowania właściwości płytek, jakie miały przed lutowaniem.
O jakości spojenia decydują głównie następujące czynniki:
– zwilżalność roztopionym spoiwem łączonych powierzchni w warunkach lutowania,
– charakter reakcji na powierzchni rozdziału faz ciekłej
i stałej,
– wielkość szczeliny lutowniczej w układzie: stal–płytka.
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naprężeń własnych w wielosegmentowej konstrukcji ceramicznometalowej, Inżynieria Materiałowa, nr 2/2003.
Senkara J.: Sterowanie strukturą granicy międzyfazowej spoin materiałów różnoimiennych. Przegląd Spawalnictwa, nr 8-10/2002,
Winiowski A.: Lutowanie twarde w próżni – możliwości i przykłady. Przegląd Spawalnictwa, nr 8-9/2004.
Włosiński W.: Metody spajania materiałów specjalnych. Biuletyn
Instytutu Spawalnictwa, nr 5/2001.
Zhang J. X., Chandel R. S., Chen Y. Z, Seow H. P.: Effect of residual stress on the strength of alumina-steel joint by partial transient liquid phase (PTLP) brazing. J.M.P.T., nr 122/2002.

Autor dziękuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za finansowanie projektu badawczego MNiSW, Nr N N507 356635 pt. Wpływ
geometrii złącza lutowanego o dużej powierzchni spieków cermetalicznych ze stalą utwardzaną wydzieleniowo na jego mikrostrukturę oraz
stan naprężeń i odkształceń – projekt badawczy MNiSW, w ramach którego został opracowany ten artykuł.
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Potrójna nagroda RedDot przynosi korzyści spawaczom
Sprzęt spawalniczy bez wątpienia zyskał duże uznanie
we wzornictwie przemysłowym, o czym świadczą dwa tegoroczne wyróżnienia dla fińskiej firmy Kemppi Oy w konkursie
RedDot. Produkty FitWeld i SuperSnake zostały nagrodzone
za konstrukcję zorientowaną na użytkownika, która znacznie
ułatwia pracę spawacza.
Fiński producent rozwiązań spawalniczych, Kemppi Oy
jest laureatem trzech nagród RedDot. Dwa z tych wyróżnień
przyznano firmie w tym roku. Pierwszą nagrodą Kemppi została wyróżniona trzy lata temu za nowy system sterowania
adaptacyjnego w urządzeniach MinarcMig Adaptive.
RedDot jest bez wątpienia jednym z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. W tym roku jury konkursu,
składające się z czołowych osobistości wzornictwa przemysłowego, oceniało 3500 produktów pochodzących od 1400
różnych producentów.

Dobre wieści dla stoczni
W tym roku nagrodami RedDot w kategorii urządzeń
spawalniczych wyróżniono nową, kompaktową spawarkę
MIG/MAG FitWeld 300 i rewolucyjny podajnik pośredni
SuperSnake.
Urządzenie FitWeld służy do sczepiania i spawania zasadniczego elementów stalowych oraz aluminium. Wyposażono je w kilka nowych funkcji, które zwiększają wydajność
i komfort pracy spawacza: oświetlenie komory szpuli diodami Brights, mechanizm QuickArc do szybkiego sczepiania,
zwiększający bezpieczeństwo pracy czujnik ciśnienia gazu
GasGuard i nowy mechanizm podający GT WireDrive.
Podajnik pośredni SuperSnake, którego oficjalna premiera nastąpi jeszcze tej wiosny, wspomaga podawanie drutu
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podczas spawania MIG/MAG z wykorzystaniem długich kabli
i w trudnych warunkach pracy, gdzie przenoszenie konwencjonalnego podajnika drutu jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Otrzymane nagrody są szczególnie dobrą wiadomością
dla stoczni i spawaczy w nich zatrudnionych. Wyróżnione
produkty znacząco ułatwiają pracę na dużych powierzchniach
i w wymagających warunkach, gdzie ogromne konstrukcje są
codziennością, a pracownicy muszą poszukiwać sposobów,
aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.
„Stocznia jest bardzo trudnym środowiskiem pracy,
zwłaszcza dla spawaczy” – potwierdza Jonne Valola, projektant podajnika SuperSnake.
„Wyobraźcie sobie spawaczy poruszających się wewnątrz
gigantycznej, metalowej konstrukcji, przenoszących sprzęt,
wchodzących po drabinach, a często wręcz wczołgujących
się w niewiarygodnie ciasne miejsca. Dodatkowo, spawanie
często odbywa się na zewnątrz, w bardzo zróżnicowanych
temperaturach, od siarczystego mrozu po największe upały.
Patrząc na te wszystkie utrudnienia, powoli zaczyna się rozumieć, jak trudna jest praca spawacza stoczniowego”.
Ari Kiviranta, projektant nowego urządzenia spawalniczego FitWeld, jest przekonany, że urządzenia SuperSnake
i FitWeld dają naprawdę duże korzyści przy wszelkich
dużych pracach konstrukcyjnych.

Kemppi Oy
Założona w 1949 r. rodzinna firma Kemppi Oy jest znanym dostawcą wysokiej jakości, wydajnych rozwiązań spawalniczych. Produkty Kemppi wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniczne i są znane na całym świecie. Siedziba firmy
oraz zakłady badawcze i produkcyjne mieszczą się w Lahti
(Finlandia). W 2007 r. obroty całej grupy Kemppi wzrosły do
143 milionów euro. Firma posiada filie w 13 krajach, a biura
handlowe i dystrybutorów w ponad 70 krajach. Kemppi zatrudnia ponad 720 osób, z których około 130 pracuje poza
Finlandią. Adres strony internetowej:
http://www.kemppi.com

Zebranie Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP
2 kwietnia, 2009 roku
Wiosenne, sprawozdawcze posiedzenie ZG Sekcji Spawalniczej odbyło się w Warszawie w gmachu NOT przy ul.
Czackiego 3/5 z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Sekcji w 2008 roku.
2. Plany Oddziałów Sekcji na 2009 rok.
3. Omówienie przygotowań do konferencji spawalniczych
w 2009 roku w: Międzyzdrojach, Dębem k. Warszawy,
Szklarskiej Porębie.
4. Informacja o posiedzeniu Rady SIMP w Rydzynie.
5. Rozpatrzenie dokumentów kwalifikujących i przyznanie
Medali im. Stanisława Olszewskiego.
6. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
Zebranie otworzył Prezes dr inż. Jan Plewniak, prosząc o
uczczenie minutą ciszy pamięci śp. dr. inż. Edwarda Dobaja,
zasłużonego spawalnika, wybitnego specjalisty, konstruktora
urządzeń spawalniczych, zdolnego organizatora i wydawcy.
Przypomniano, że kilkakrotnie wznawiana książka „ Maszyny
i urządzenia spawalnicze” Jego autorstwa jest do dziś najlepszą polską pozycją wydawniczą w tej dziedzinie.
Dr inż. Jan Plewniak przywitał przybyłego na zebranie
Sekretarza ZG SIMP Kazimierza Łasiewickiego, który krótko omówił bieżącą sytuację naszego stowarzyszenia, skupiając się na wypracowaniu mechanizmu udziału w zyskach
z organizacji konferencji SIMP-owskich. Podkreślił, że Sekcja
Spawalnicza jest zaliczana do najliczniejszych, najaktywniejszych i najlepiej zorganizowanych w kraju.
Prezes Jan Plewniak przedstawił sprawozdanie zbiorcze
z działalności Sekcji Spawalniczej w 2008 roku. Liczy ona
obecnie 13 oddziałów, które pracują z różną aktywnością.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Dolnośląska Sekcja
Spawalnicza, która organizuje cykliczne, duże, międzynarodowe konferencje poświęcone lutowaniu oraz spawalniczym
metodom nakładania. Ze złożonych sprawozdań wynika, że
Sekcja Spawalnicza ma obecnie 563 członków, czyli jej liczebność wzrosła o ok. 15% w stosunku do 2007 r.
Istotnym przejawem aktywności Oddziałów Sekcji jest organizacja konferencji i sympozjów spawalniczych.
W 2009 roku zorganizowane zostaną trzy duże konferencje, do których trwają już przygotowania.
Pierwsza z nich, organizowana przez Zachodniopomorską Sekcję Spawalniczą w dniach 02-04 czerwca 2009 r. w
Międzyzdrojach, jest coroczną, cykliczną imprezą naukowo-techniczną. W roku bieżącym zaplanowano wygłoszenie referatów skupionych w kilku blokach tematycznych – w tym:
badań nieniszczących i natryskiwania cieplnego. Tradycyjnie,
w ostatnim dniu konferencji zorganizowany zostanie wyjazd
techniczny do Stoczni Remontowej w Świnoujściu. Głównym
organizatorem konferencji jest kol. mgr inż. Marek Saperski.
Kolejna również, cykliczna konferencja, współorganizowana jest przez Dolnośląską Sekcję Spawalniczą w Szklarskiej Porębie w dniach 21-23 września 2009 roku. Tematem
obrad będą spawalnicze technologie natryskiwania cieplnego. Przewidywany jest międzynarodowy skład prelegentów
i uczestników. Pozostałymi organizatorami tej konferencji są:
Politechnika Wrocławska i Ośrodek Doskonalenia Kadr we
Wrocławiu.
Trzecia konferencja o ogólnokrajowym zasięgu współorganizowana jest przez Mazowiecki Oddział Sekcji Spawalniczej w Dębem, oddalonym ok. 40 km od Warszawy, położonym nad Zalewem Zegrzyńskim w dniach 22-24 października
2009 roku. Pierwszy jej dzień będzie kolidował, niestety, z
Targami Spawalniczymi SILESIA-EXPO 2009, organizowa-

nymi w dniach 20-22 października bieżącego roku w Sosnowcu. Pozostali organizatorzy to: Zakład Inżynierii Spajania
Politechniki Warszawskiej, Urząd Dozoru Technicznego i
Polska Izba Spawalnicza. 51. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza poświęcona będzie szerokiej tematyce,
pt.: „Postęp w spawalnictwie – bezpieczeństwo techniczne,
materiały, urządzenia, technologie”. W trzecim dniu konferencji planowane jest zwiedzanie elektrowni wodnej w Dębem.
W przyszłości, w latach 2010-2011 planowane są konferencje w:
– Gliwicach – 52. krajowa (jesień 2010 r.),
– Poznaniu – 53. krajowa (czerwiec 2011 r.),
– Bydgoszczy – IV organizowana co trzy lata Międzynarodowa Konferencja, poświęcona problemom spawania w
kolejnictwie (z gośćmi z: Niemiec, Skandynawii i Francji2011 r.),
– VI Regeneracja w kolejnictwie – 2011 r.),
– Wrocławiu - III Międzynarodowa Konferencja lutownicza
– 09.2010 r.,
– Wrocławiu poświęcona napawaniu metodami spawalniczymi (pierwsza połowa września 2011r),
Sekcje: warszawska i wrocławska poinformowały o swych
planach odczytowych i imprezach technicznych na najbliższe
miesiące. Sekcja Warszawska organizuje w dniu 07.05.2009 r.
„Dzień Spawalnika” z udziałem prezesa UDT mgr inż. Marka
Walczaka w panelu „ Czy jesteśmy przygotowani do wyzwań
nowoczesnego spawalnictwa?”. Organizacją zajął się osobiście prof. Stanisław Piwowar.
Obrady Rady SIMP, które odbyły się w Rydzynie
28.03.2009 r. omówił dr inż. Jan Plewniak.
W 2010 r. odbędzie się XXXII Walny Zjazd Delegatów
SIMP. Najprawdopodobniej zostanie dokonana zmiana statutu naszego Stowarzyszenia. Wywiązała się dyskusja w czasie której zebrani zauważyli nieuchronne starzenie się SIMP,
brak dopływu nowych, aktywnych i pracujących społecznie
działaczy. Stwierdzili również, że Stowarzyszenie Inżynierów
i Mechaników Polskich dotychczas zbyt wolno przystosowywało się do zmieniających się warunków gospodarczo-ekonomicznych.
W dalszej części obrad rozpatrzono wnioski o przyznanie
Medali im. Stanisława Olszewskiego dla:
1. dr. hab. inż. Ryszarda Pakosa,
2. mgr. inż. Stanisława Słodzińskiego,
3. dr. inż. Zbigniewa Szefnera,
4. Centralnej Komisji Spawalniczej ZDZ
– wszystkie rozpatrzono pozytywnie.
Zarząd Główny Sekcji Spawalniczej docenił, że w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego wyszkolono 980 tys. spawaczy.
9 czerwca w Katowicach odbędzie się uroczystość 50lecia CKS, podczas której Prezes Sekcji Spawalniczej złoży
na ręce przedstawicieli CKS gratulacje i podziękowania oraz
wręczy najwyższe środowiskowe odznaczenie: medal im.
Stanisława Olszewskiego.
W końcowej części obrad uczestnicy omówili pokłosie
„Raportu o stanie Spawalnictwa”, stwierdzając, że dokument
jest przydatny, gdyż spełnił swą podstawową rolę, jaką była
aktywizacja naszego środowiska. Rozważano jego oddzielne
wydanie w formie broszury.
Sekretarz: dr inż. Kwiryn Wojsyk
Przegląd spawalnictwa 5/2009
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Posiedzenie Rady Programowej Przegląd Spawalnictwa
Warszawa, 12 marca 2009 r.
Posiedzenie Rady Programowej odbyło się 12 marca
2009 roku w Warszawie w Domu Technika, w Sali Stowarzyszenia Inżynierów Techników i Mechaników Polskich. Było to
trzecie posiedzenie Rady Programowej mianowanej w 2006 r.
Obecni członkowie Rady Programowej:
prof. A. Kolasa, prof. J. Łabanowski, prezes M. Nowak, prezes J. Rutkowski, prof. J. Senkara, prezes A. Siennicki, prof.
A. Skorupa, prof. E. Tasak, prezes J. Walczak, prof. J. Pilarczyk.
Nieobecni członkowie Rady Programowej:
prof. A. Ambroziak, prezes M. Bryś, dr H. Drzeniek, dyr.
E. Idziak, prezes Z. Pawłowski, dr J. Plewniak, dr A. Pocica,
prezes L. Polak, prezes M. Walczak, dyr. J. Wójcik.
Obecni członkowie Redakcji Przeglądu Spawalnictwa:
prof. J. Nowacki, red. I. Wiśniewska, dr hab. J. Słania, dr K.
Ferenc, dr G. Wiśniewski, mgr inż. M. Wińcza, M. Dudziński.
Nieobecni członkowie Redakcji Przeglądu Spawalnictwa:
prof. A. Klimpel, prof. L. Dobrzański, prof. W. Włosiński, prof.
Z. Mirski.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Programowej, prof. J. Pilarczyk, witając serdecznie wszystkich przybyłych osoby i przedstawiając otrzymane usprawiedliwienia od
osób nieobecnych.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który następnie został przyjęty jednogłośnie:
– Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników
– Przyjęcie porządku obrad
– Sprawozdanie Redaktora Naczelnego z działalności Redakcji w roku 2008
– Recenzja rocznika 2008
– Dyskusja dotycząca roku 2008
– Propozycje i wytyczne do planu wydawniczego na 2009 r.
– Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej
– Podsumowanie i zamknięcie obrad
Redaktor Naczelny, prof. J. Nowacki, przedstawił informację o działalności i stanie czasopisma w 2008 roku. Oto
najważniejsze wiadomości:
W roku 2008 ukazało się 12 zeszytów Przeglądu Spawalnictwa, w tym cztery zeszyty tematyczne dotyczące wybranych problemów z zakresu inżynierii spawania oraz dwa
zeszyty konferencyjne.
Łączna objętość rocznika 2008 Przeglądu Spawalnictwa
wyniosła 586 stron i 48 stron okładek. Opublikowano 84 artykuły napisane przez 148 autorów, w tym dwóch autorów
zagranicznych. W czasopiśmie wszystkie opublikowane artykuły główne są recenzowane, stanowią one 70% objętości
rocznika. Miesięcznik wydawany był w terminie do 15 dnia
każdego miesiąca.
Tematyka zeszytów specjalnych dotyczyła następujących
zagadnień: bhp w spawaniu, klejenie materiałów konstrukcyjnych, szkolenie spawaczy wg programów europejskich
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i międzynarodowych. Ponadto nr 6/2008 dotyczył materiałów
opracowanych na VII Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
oraz XII Spotkanie Spawalników Wybrzeża.
W miesięczniku opublikowano wywiad, informacje i fotoreportaże o targach i konferencjach oraz ważniejszych imprezach spawalniczych, zaprezentowano sylwetki pracowników
nauki uzyskujących stopień doktora i dr. hab. nauk technicznych z zakresu spawalnictwa, a także nowości wydawnicze.
W dziale „Praktyka spawalnicza” opublikowano artykuły
dotyczące nowoczesnych urządzeń i technologii spawalniczych.
W Przeglądzie Spawalnictwa w 2008 r. znalazły się też
informacje dotyczące organizacji spawalniczych – Sekcji
Spawalniczej SIMP i Polskiego Towarzystwa Spawalniczego
oraz raport pt. „Stan i perspektywy rozwoju spawalnictwa w
Polsce” i dyskusja na jego temat.
Spis treści rocznika 2008 umieszczono w nr 12/2008 i na
stronie www.pspaw.ps.pl.
W coraz szerszym zakresie kreuje się tematykę czasopisma, publikując nie tylko artykuły nadesłane, ale również
zamawiane u autorów.
Również w coraz szerszym zakresie wprowadza się do
czasopisma treści o charakterze praktycznym dzięki współpracy z producentami sprzętu, materiałów i konstrukcji spawanych oraz prezentowaniu w artykułach o charakterze
naukowym informacji o perspektywach praktycznego wykorzystania wyników badań. Czasopismo stanowi jednak nadal przede wszystkim tradycyjne forum prezentacji wyników
badań naukowych, umożliwiając w ten sposób rozwój kadry
naukowej.
Najważniejszym elementem rocznika 2008 było wydanie zeszytu nr 10/2008, poświęconego jubileuszowi 80-lecia
Przeglądu Spawalnictwa. W numerze tym poza niezwykle
interesującymi materiałami historycznymi opublikowano ciekawe artykuły:
– Przyjazne środowisku technologie spawania materiałów
zaawansowanych.
– Ultradźwiękowe metody kontroli połączeń zgrzewanych.
– Rozwój technik spawania pod wodą.
– Wykorzystanie laserów w badaniach i praktyce w centrum
technologii laserowych.
– Stan i prognozy w zakresie badań naukowych w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych i technologii spawania na
świecie.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Sosnowcu podczas 50. Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej.
Wszyscy uczestnicy w materiałach konferencyjnych otrzymali jubileuszowy numer Przeglądu Spawalnictwa.
Kontynuowane jest tłumaczenie w języku angielskim tytułów
artykułów, streszczeń i podpisów pod rysunkami oraz tablic.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego utrzymało
przyznane 4 punkty oceny parametrycznej. W czasopismie
„Welding International” opublikowano w 2008 roku przedruki
6 artykułów wcześniej opublikowanych w Przeglądzie Spawalnictwa.

Rozbudowywana jest strona www.pspaw.ps.pl. czasopisma, na której oprócz informacji charakteryzujących Przegląd
Spawalnictwa umieszczane są spisy treści, streszczenia i numery archiwalne. W roku 2008 uruchomiono wersję angielską strony www.pspaw.ps.pl.
Kontynuowane są prace nad doskonaleniem grafiki czasopisma, które już doprowadziły do wypracowania charakterystycznej szaty zewnętrznej.
Na zakończenie Redaktor Naczelny podziękował Czytelnikom, Członkom Rady Programowej, Członkom Kolegium
Redakcyjnego, Autorom, Współpracownikom, Ministerstwu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucjom zamieszczającym w czasopiśmie ogłoszenia i artykuły promocyjne oraz
Zespołowi Redakcyjnemu Przeglądu Spawalnictwa i wszystkim wspierającym rozwój czasopisma za współpracę i troskę
o jego przyszłość.
Sprawozdanie Redaktora Naczelnego uzupełnili Redaktorzy działowi.
Dr hab. inż. J. Słania przedstawił podsumowanie pracy kierowanego przez siebie działu „Praktyka spawalnicza”,
w którym znalazły się:
Artykuły:
1. Analiza awarii konstrukcji spawanych – J. Stabryła,
K. Dutka.
2. Osłona grani spoiny – M. Menzel – LINDE.
3. ALTOP i SMARTOP Innowacyjne rozwiązania dla branży
spawalniczej. Bezpieczeństwo, nowoczesność, wygoda
– T. Morąg, J. Sadaj – AIR LIQUIDE.
4. Wykrawanie laserowe według Bystronic – BYSTRONIC.
5. Urządzenia spawalnicze marki MOST – W. Wierzba
– RYWAL.
Prezentacje zakładów o profilu spawalniczym:
1. Twoja wizja, nasze rozwiązania – TRASKO – STAL.
2. ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A.
Numer tematyczny – PS 11/2008 „Szkolenia”:
1. Działalność Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa – J. Słania.
2. Szkolenie spawaczy w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach – B. Kurpisz.
3. Laboratorium Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – osiągnięcia i wyzwania – J. Czuchryj.
4. Szkolenie, kwalifikowanie i certyfikowanie personelu nadzoru spawalniczego w oparciu o wytyczne Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa – M. Kubica.
5. Szczeciński Ośrodek Kształcenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników – J. Nowacki, A. Sajek, Z. Szefner.
6. Kształcenie podyplomowe z dziedziny spawalnictwa
w Politechnice Wrocławskiej – droga do podniesienia
kwalifikacji kadr w makroregionie dolnośląskim – A. Ambroziak, S. Kozerski, A. Lange.
7. Kształcenie Międzynarodowych Inżynierów Spawalników
w Politechnice Gdańskiej – T. Kozak.
Dr inż. K. Ferenc zaproponował przygotowanie do rocznika 2009 artykułów dotyczących projektowania i obliczania
konstrukcji spawanych.
Mgr inż. M. Wińcza przedstawił propozycję opracowania artykułu na temat konstrukcji aluminiowych w powiązaniu
z eurokodami.
Recenzję rocznika 2008 przedstawił prof. J. Łabanowski.
Recenzja ta stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem Redaktora Naczelnego, informacjami redaktorów działowych oraz

recenzją rocznika głos zabierali:
– Prof. J. Senkara – zwrócił uwagę na powiększającą
się liczbę numerów konferencyjnych i specjalnych oraz
wyraził obawę, że może zabraknąć miejsca na artykuły
bieżące. Podkreślił, że wszystkie numery ukazały się terminowo, za co należy pogratulować Redaktorowi Naczelnemu. Przypomniał, że Przegląd Spawalnictwa otrzymał
4 punkty w klasyfikacji Ministerstwa Nauki.
– Prezes A. Siennicki – przypomniał, że w 2009 roku odbędą się we wrześniu targi spawalnicze w Essen oraz
zaproponował, żeby zaprezentować firmy spawalnicze
na łamach Przeglądu Spawalnictwa przed terminem targów.
– Prof. J. Nowacki – poinformował, że w 2008 roku ukazało się 6 artykułów z Przeglądu Spawalnictwa w Welding International. Niestety Redakcja Przeglądu nie ma
wpływu na punktację czasopisma angielskiego. Jest lista „B” czasopism wydawanych poza Polską. Poprosił o
zwiększenie wysiłków całego środowiska spawalniczego
w sprawie punktacji, podobnie jak ma to miejsce np.
w przypadku środowiska inżynierii materiałowej. Odnośnie do targów w Essen, w numerach 3 i 6 w 2009 roku
ukażą się okładki informujące o tym wydarzeniu.
– Prezes M. Nowak – poparł napisanie artykułów o targach w Essen przed targami. Wyraził żal, że w Przeglądzie po Expo Welding nie ukazały się informacje
o medalach przyznanych m.in. jego firmie, czy firmie
CLOOS. To przykre dla firm, tym bardziej że inne czasopisma spawalnicze takie informacje podały.
– Prof. J. Nowacki – wyjaśnił, że bardzo dużo pisze sam
(np. w ubiegłym roku napisał 11 artykułów), sam robi
fotografie, a sprawę medali dla firm przeoczył nieumyślnie, za co przeprasza.
– Prezes J. Rutkowski – bronił Redaktora Naczelnego,
stwierdzając, że firmy odznaczone same mogły wysłać
notatki, jednak prezes Nowak odpowiedział, że wolałby,
gdyby go dostrzeżono.
– Prof. A. Skorupa – przypomniał, że w recenzji 2007 r.
prof. A. Kolasa napisał, że Przegląd Spawalnictwa jest
najlepszym czasopismem wśród wydawanych przez
FSNT NOT. Rocznik 2008 tę opinię potwierdza. Ważna
jest stała objętość numerów. Nie było numerów podwójnych (łączonych), co zdarzało się w przeszłości. Poziom
edytorski jest wysoki. Mówiąc żargonowo: „trzymać tak
dalej”! W uwagach szczegółowych prof. Skorupa zwrócił uwagę, że brakowało recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych, ale teraz już się pojawiają. Zaapelował do
osób ze środowisk naukowych o przekazywanie takich
recenzji, a dodatkowo o podawanie informacji o nowościach wydawniczych (książkach, skryptach). Zauważył,
że dużo pisano na temat badań nieniszczących, ale
mało o projektowaniu konstrukcji spawanych i o awariach konstrukcji. Podkreślił, że reklamy są nie tylko stricte reklamami, ale zawierają równocześnie informacje
o technologiach. Autorami artykułów są głównie pracownicy uczelni, jednak martwi, że zniknęli zupełnie autorzy
z Politechniki Poznańskiej i z Politechniki Krakowskiej.
– Mgr inż. M. Wińcza – zauważył, że są podawane informacje o dużych krajowych konferencjach (Wrocław,
Warszawa, Szczecin), jednak brakuje informacji o wąskich seminariach, czy sympozjach, np. w Bydgoszczy
na temat pojazdów szynowych, czy w Krakowie na temat stali nierdzewnych.
Ważnym punktem posiedzenia był wybór zastępcy przewodniczącego Rady Programowej Przeglądu Spawalnictwa.
Pomimo prawie trzech lat funkcjonowania Rady nie udało się,
z różnych przyczyn, tej sprawy wcześniej załatwić. Podano
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2 kandydatów: prof. A. Skorupę oraz prof. A. Ambroziaka.
Prof. Skorupa zaproponował prof. Ambroziaka, motywując to
równomiernym wykorzystaniem regionów Polski: Redaktor
Naczelny jest z północy, przewodniczący Rady Programowej
z południa, więc zastępca przewodniczącego Rady Programowej powinien być ze środkowej części kraju. Z nieobecnym
na posiedzeniu prof. A. Ambroziakiem połączył się telefonicznie przewodniczący Rady Programowej, a po uzyskaniu jego
zgody przeprowadzono głosowanie, które zakończyło się
jednogłośnym wynikiem pozytywnym.
W zakresie planów na rok 2009
złożono następujące propozycje:
– Prof. E. Tasak – powinno się zamieszczać notatki o artykułach przedrukowywanych w Welding International. Prof.
J. Senkara: trzeba zamieszczać informacje o artykułach
publikowanych przez polskich autorów w czasopismach
zagranicznych.
– Prof. J. Łabanowski – należy znaleźć rozwiązanie, co
robić z artykułami indywidualnymi, wychodzącymi poza
numery specjalne, ale Redaktor Naczelny stwierdził, że
nie było jeszcze przypadku nieopublikowania artykułu,
miejsce się zawsze znajdzie.

Prof. J. Senkara – nie powinno być za wiele numerów
tematycznych, najwyżej 2-3 w roku. Oddźwięk ważnego
artykułu badawczego w numerze np. sprzętowym nie jest
taki jakego należałoby się spodziewać.
Przewodniczący Rady Programowej podsumował rok
2008 i dyskusję. Wyraził uznanie Redaktorowi Naczelnemu
za wkład pracy i uzyskane wyniki. Podziękował wszystkim
pracownikom Redakcji i osobom związanym z wydawaniem
czasopisma za wszystkie starania, dobre rady i pomoc.
Podziękowania wyraził również Redaktor Naczelny oraz
poprosił o dalszą pomoc i wsparcie. Zaproponował, żeby zastanowić się nad kadencyjnością stanowiska Redaktora Naczelnego i żeby zmiana na tym stanowisku następowała co
3 lata. Poprosił o mocne popieranie przede wszystkim czasopisma (a nie redaktora).
Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. inż. Jan
Pilarczyk podziękował wszystkim za aktywne uczestnictwo
w przeszło 2-godzinnym posiedzeniu i zamknął obrady.
–

Opracował: prof. Jan Pilarczyk

Recenzja rocznika „Przeglądu Spawalnictwa” 2008
Miesięcznik naukowo-techniczny Przegląd Spawalnictwa, wydawany przez Agendę Wydawniczą Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), jest
najważniejszym czasopismem o tematyce spawalniczej w
Polsce. W 2008 roku minęła 80. rocznica wydania pierwszego numeru miesięcznika „Spawanie i Cięcie Metali”, którego
Przegląd Spawalnictwa jest godnym kontynuatorem.
Czasopismo spełnia ważną rolę w środowisku inżynierów
mechaników. Jest cennym źródłem informacji dla spawalników oraz konstruktorów. Na łamach Przeglądu Spawalnictwa
ukazują się artykuły z zakresu technik spajania, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych, charakterystyki urządzeń i sprzętu spawalniczego, automatyzacji
i robotyzacji w spawalnictwie, technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych, szkolenia, przepisów, normalizacji oraz praktyki
spawalniczej i poradnictwa technologicznego. Publikowane
są wyniki prac realizowanych w krajowych ośrodkach naukowo-badawczych, jak również cieszące się dużym zainteresowaniem czytelników artykuły o charakterze przeglądowym
i szkoleniowym. Kolejne zeszyty Przeglądu Spawalnictwa
przygotowywane są przez zespół redakcyjny kierowany od
2006 r. przez Redaktora Naczelnego – prof. dr. hab. inż. Jerzego Nowackiego.
W roku 2008 ukazało się 12 numerów Przeglądu Spawalnictwa w 12 zeszytach. Wydano cztery zeszyty tematyczne
oraz dwa zeszyty specjalne poświęcone konferencjom i seminariom.
Zeszyty tematyczne:
Nr 3 – BHP w spawaniu,
Nr 8 – Klejenie,
Nr 9 – BHP w spawaniu,
Nr 11 – Szkolenia.
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Zeszyty specjalne:
Nr 6 – poświęcony trzem wydarzeniom organizowanym
w czerwcu i we wrześniu 2008 r. – II Warmińsko-Mazurskiej
Biesiadzie Spawalników w Olsztynie, XII Spotkaniu Spawalników Wybrzeża w Gdańsku i VII Szczecińskiemu Seminarium Spawalniczemu.
Nr 10 – jubileuszowy, poświęcony 80-leciu Przeglądu
Spawalnictwa.
W 2008 r. ukazały się po raz pierwszy zeszyty tematyczne
traktujące o wybranych, aktualnych i ważnych zagadnieniach
z zakresu spajania. Tę inicjatywę Redaktora Naczelnego należy wysoko ocenić, gdyż zeszyty tematyczne są doskonałym źródłem informacji dla inżynierów, wskazują ośrodki zajmujące się omawianą tematyką, dają też redakcji możliwość
zamawiania interesujących artykułów. Ważne było podjęcie
zagadnień dotyczących BHP w spawalnictwie, które w latach
ubiegłych były rzadko poruszane na łamach PS, chociaż poświęcenie tej tematyce aż dwóch numerów w jednym roku
wydaje się zbyt obszerne.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2008 roku ukazały się
zeszyty specjalne Przeglądu Spawalnictwa poświęcone znaczącym wydarzeniom w środowisku spawalniczym lub zawierające referaty konferencji naukowych. Wydawanie takich
zeszytów jest potrzebne i korzystne zarówno dla redakcji, jak
i autorów. Redakcja pozyskuje większą liczbę profesjonalnych artykułów, natomiast autorzy mają możliwość szerszej
prezentacji swojego dorobku i wykazania artykułów punktowanych istotnych dla dokumentowania dorobku naukowego.
W roku 2008 artykuły recenzowane ukazujące się w Przeglądzie Spawalnictwa uzyskiwały 4 punkty wg klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jubileuszowi 80. rocznicy wydania pierwszego numeru
miesięcznika „Spawanie i Cięcie Metali” poświęcony został
zeszyt nr 10 Przeglądu Spawalnictwa o objętości 100 stron,
w którym zamieszczone zostały artykuły okolicznościowe,
zamawiane artykuły naukowe oraz wiodący artykuł pt. „80
lat Przeglądu Spawalnictwa” autorstwa prof. dr. hab. inż.
Jana Pilarczyka.
Łączna objętość rocznika 2008 Przeglądu Spawalnictwa
wyniosła 586 stron i 48 stron okładek. Opublikowano 84
recenzowane artykuły napisane przez 148 autorów, w tym
dwóch autorów zagranicznych.
Zamieszczony został 1 wywiad, 7 informacji o targach
i konferencjach, a w tym 4 fotoreportaże: z Targów Poznańskich, Międzynarodowych Targów Spawalniczych Expo-WELDING, jubileuszowej 50. Konferencji Naukowo-Technicznej
nt. „Nowoczesne Spawalnictwo” oraz z otwarcia Centrum
Promocji i Szkoleń Firmy Messer Eutectic Castolin Sp. z o.o.
w Gliwicach. W 2008 roku kontynuowana była dobra praktyka
przedstawiania sylwetek oraz osiągnięć pracowników nauki
uzyskujących stopień doktora (4 informacje) lub dr hab. nauk
technicznych (2 informacje) w specjalności spawalnictwo.
W jubileuszowym numerze 10 PS przedstawione zostały również sylwetki 7 seniorów spawalników. W dziale „Nowości
wydawnicze” omówiono publikacje książkowe z zakresu spawalnictwa wydane na rynku krajowym: „Metalurgia spawania”
autorstwa prof. dr. hab. inż. Edmunda Tasaka, „Ocena jakości wyrobów hutniczych” autorstwa dr. hab. inż. Jerzego Łabanowskiego, „Elitarny słownik spawalnika polsko-angielski
i angielsko-polski” oraz Kalendarz spawalniczy 2008 i 2009.
W dziale „Praktyka spawalnicza” opublikowano 7 artykułów, w których firmy spawalnicze przedstawiły nowoczesne urządzenia spawalnicze oraz innowacyjne rozwiązania
w branży spawalniczej.
Przegląd Spawalnictwa udostępnia swoje łamy organizacjom spawalniczym – Sekcji Spawalniczej SIMP (5 artykułów
i informacji w 2008 r.) oraz Polskiemu Towarzystwu Spawalniczemu (1 informacja). Duże zainteresowanie wywołał raport pt. „Stan i perspektywy rozwoju spawalnictwa w Polsce”
sporządzony przez zespół autorów pod przewodnictwem
prof. dr. hab. inż. Jacka Senkary, który ukazał się w nr. 7/2008
PS. Dyskusja i wypowiedzi na temat raportu ukazały się już
w numerze 7 PS (Uwagi Instytutu Spawalnictwa autorstwa
prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka), a następnie w nr. 8 w
dziale „Listy do Redakcji” oraz obszerny komentarz dr. inż.
Gracjana Wiśniewskiego w nr. 10/2008.
Ideą czasopisma naukowo-technicznego jest przedstawianie oraz popularyzacja osiągnięć w danej dziedzinie
techniki w sposób akceptowalny zarówno przez środowisko
naukowe, jak i inżynierów praktyków. Przegląd Spawalnictwa
doskonale spełnia to wymaganie. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane przez najlepszych specjalistów z zakresu spawalnictwa w Polsce i reprezentują wysoki poziom
merytoryczny. Tematyka przedstawianych artykułów jest
zróżnicowana, pozwalająca na śledzenie postępów w technice spawalniczej, zainteresowań polskich ośrodków naukowych oraz znajdywanie sposobów rozwiązania problemów
pojawiających się w praktyce spawalniczej. Recenzowane
artykuły o charakterze naukowo-technicznym zamieszczone
w zeszytach Przeglądu Spawalnictwa w 2008 roku obejmowały następujące zagadnienia: metalurgia procesów spawalniczych – 8 artykułów; techniki spawania, zgrzewania, napawania i cięcia – 14 artykułów; lutowanie i techniki klejenia
– 10; artykułów, urządzenia i sprzęt spawalniczy – 1 artykuł;
właściwości mechaniczne złączy spawanych – 3 artykuły; robotyzacja, automatyzacja i mechanizacja – 6 artykułów; bezpieczeństwo i higiena pracy – 18 artykułów; szkolenie – 7 artykułów oraz 17 artykułów z innych obszarów tematycznych.

Autorami większości artykułów recenzowanych są pracownicy akademickich ośrodków naukowych oraz instytutów badawczych. Wspólnych prac autorów z ośrodków naukowych i
z przemysłu ukazało się 10, opublikkowano też 17 artykułów i
obszernych informacji technicznych, których autorami są pracownicy zatrudnieni w przemyśle.
Artykuły recenzowane nadsyłane były przede wszystkim
z 6 ośrodków naukowych: Politechniki Szczecińskiej (10),
Politechniki Wrocławskiej (9), Instytutu Spawalnictwa (9), Politechniki Śląskiej (7), AGH w Krakowie (6) oraz Politechniki
Gdańskiej (5). W mniejszej liczbie ukazały się artykuły autorów z innych ośrodków naukowych: Politechniki Częstochowskiej (3), WAT w Warszawie (3), Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi (3), Politechniki Opolskiej (2), Politechniki Lubelskiej
(2), Uniwersytetu WM w Olsztynie (2) oraz z Politechniki Poznańskiej, Politechniki Białostockiej i PAN w Warszawie.
Z przytoczonej analizy widać, że istnieją jeszcze duże możliwości pozyskania ciekawych artykułów z ośrodków dotychczas
mniej aktywnych.
Szczególnie cenne są artykuły oparte na wynikach wspólnych prac prowadzonych przez ośrodki naukowe i zakłady przemysłowe. Takich prac w zakresie spawalnictwa w kraju wykonuje się dużo, niestety informacje o ich wynikach i uzyskanych
doświadczeniach są bardzo skromne.
Ugruntowana pozycja czasopisma na rynku wydawniczym
i jego popularność wśród inżynierów spawalników sprawia, iż
firmy spawalnicze są zainteresowane zamieszczaniem materiałów reklamowych. Firmy takie jak Cloos Polska Sp. z o.o.,
Kemppi Sp. z o.o., Instytut Spawalnictwa zamieszczały swoje
materiały w każdym z zeszytów PS wydanych w 2008 r. Wielokrotnie ukazywały się reklamy firm: 3M, Messer Eutectic Castolin, Nederman Polska, BOT KBW Bełchatów S.A., Linde Gas.
W sumie w 2008 roku 22 firmy reklamowały swoje usługi i wyroby w Przeglądzie Spawalnictwa, czyli nieznacznie więcej w
stosunku do roku 2007. Pozyskiwanie nowych reklamodawców
powinno być nadal jednym z głównych celów strategicznych
Redakcji PS, gdyż jest to ważne źródło finansowania działalności czasopisma.
Zespół redakcyjny Przeglądu Spawalnictwa oraz Redaktor
Naczelny dołożyli wielu starań, by zapewnić wysoki poziom
edytorski czasopisma oraz atrakcyjną szatę graficzną. Projekty
okładek zeszytów wydanych w 2008 roku są ciekawe i estetyczne, a przez to zachęcają czytelników do sięgania po czasopismo.
Dzięki dużemu zaangażowaniu Redaktora Naczelnego poszczególne zeszyty Przeglądu Spawalnictwa ukazywały się w
roku 2008 terminowo. Dotrzymanie terminów nie było łatwe ze
względu na wciąż małą podaż artykułów i materiałów do druku
przy zwiększonej objętości zeszytów do 48 stron.
Promocję Przeglądu Spawalnictwa wspomaga prowadzona
przez Redaktora Naczelnego strona internetowa czasopisma
(www.pspaw.ps.pl), na której znajdują się podstawowe informacje o czasopiśmie oraz spisy treści poszczególnych zeszytów.
W podsumowaniu oceny rocznika 2008 Przeglądu Spawalnictwa mogę stwierdzić, iż czasopismo było prowadzone
właściwie, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Programową w 2006 r. Redaktor Naczelny dbał o atrakcyjność i
aktualność treści poszczególnych zeszytów, tak by spełnić
oczekiwania czytelników w zakresie poznawania praktycznych aspektów technologii spawalniczych oraz pozyskiwania informacji o bieżących wydarzeniach, konferencjach, seminariach i targach. Utrzymana została pozycja Przeglądu
Spawalnictwa jako najważniejszego forum informacyjnego
i opiniotwórczego polskich inżynierów spawalników. Przegląd
Spawalnictwa utrzymał wysoki poziom merytoryczny, atrakcyjną formę graficzną i wyróżniający się poziom edytorski.
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski prof. Politechnika Gdańska
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń,
prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone
na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na
mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

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

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

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na okres
pół roku lub roku. W  celu zamówienia czasopisma należy wysłać
do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach polecenia przelewu dostępnych
w urzędach pocztowych, bankach, lub na stronie internetowej
www.pspaw.ps.pl. Wpłaty należy przesłać 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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KEMPPI PRO EVOLUTION TO:
Jedno urządzenie do wielu zadań
t Duży wybór paneli sterowania
t MIG/MAG, MIG Puls, TIG i MMA

Rozległe pole zastosowań

t Czytelne i proste w użyciu panele sterowania
t Szeroki wachlarz programów synergicznych

Zwiększona wydajność i jakość

t Łatwe spawanie i możliwość
przechowywania parametrów
t Monitorowanie parametrów za pomocą
Kemppi Pro Weld Data

Inteligentny sprzęt dla profesjonalistów
Pakiety promocyjne Kemppi Pro Evolution są dostępne do końca
grudnia 2009. Informacje o cenie pakietu uzyskacie Państwo
u Dealerów Kemppi.
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