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Wywiady

Stulecie Polskiego Dozoru Technicznego

– rozmowa z mgr. inż. Markiem Walczakiem, Prezesem UDT

W roku 2011 obchodzony jest
jubileusz 100-lecia istnienia dozoru technicznego na ziemiach polskich. Miesięcznik naukowo-techniczny Przegląd Spawalnictwa ma
zaszczyt opublikowania w numerze 1/2011 wielu informacji dotyczących tego wyjątkowego wydarzenia. Rocznica stanowi doskonałą okazję do wspomnień i podsumowań, a działalność i dokonania UDT są szczególnie interesujące dla spawalników, korzystających na co dzień z osiągnięć tej
zasłużonej Instytucji. Prosiłbym
o parę słów o początkach Pańskiej
działalności i najciekawszych doświadczeniach zdobytych w Urzędzie Dozoru Technicznego.
Moja kariera zawodowa rozpoczęła się w 1977 r., kiedy podjąłem
pracę w Polskim Komitecie Miar i Jakości jako asystent w pracowni niezawodności. Zajmowałem się teoretycznymi aspektami niezawod-
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ności urządzeń technicznych. Następnie pracowałem 5 lat w Ośrodku Badawczym Koparek i Hydrauliki, biorąc udział m.in. w badaniach
elementów stosowanych w hydraulice siłowej. Po przejściu w 1984 r.
do Urzędu Dozoru Technicznego
zająłem się urządzeniami ciśnieniowymi i rozpocząłem pracę w laboratorium badawczym. Po 1,5 roku przeszedłem do centrali UDT i pracowałem jako specjalista w wydziale zajmującym się urządzeniami ciśnieniowymi. Uzyskałem wszystkie uprawnienia inspektora urządzeń ciśnieniowych. W 1993 r., gdy rozpoczął
się proces przygotowania polskich instytucji do wstąpienia do Unii Europejskiej, w UDT powstała komórka
ds. integracji europejskiej. Objąłem
jej kierownictwo. Na bazie tej komórki został później utworzony UDTCERT, czyli jednostka odpowiedzialna za certyfikację i szkolenia w UDT,
a po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE – także za ocenę zgodności. Byłem pierwszym jej dyrektorem
i funkcję tę sprawowałem do 2006 r.,
tzn. do momentu powołania mnie na
Prezesa UDT. Urząd Dozoru Technicznego jest dla mnie pasjonującym
miejscem pracy, miejscem dla inżyniera, ale i dla menedżera.
Czyli rozpoczął Pan pracę jako
inżynier wykonujący obowiązki w terenie przy urządzeniach
i konstrukcjach, a następnie przez
wszystkie szczeble awansu zawodowego dotarł do najwyższego stanowiska. Czy w tym czasie były jakieś szczególne wydarzenia i doświadczenia wpływające na kolejne etapy pracy w Urzędzie Dozoru
Technicznego?

Moją największą przygodą był
udział w przygotowaniu nie tylko
UDT, ale całego polskiego systemu
bezpieczeństwa urządzeń technicznych do działania po wejściu Polski do UE. Byłem pierwszym z Polski ekspertem uczestniczącym w grupach roboczych Komisji Europejskiej,
które przygotowywały interpretacje
dyrektyw UE. Pracowałem w grupie roboczej, która zajmowała się dyrektywą ciśnieniową. Wiele doświadczeń zdobyłem, pracując od 1993 r.
w grupach roboczych i komisjach
międzynarodowej organizacji CEOC
International.
Sto lat działalności dozoru technicznego to sto lat rozwoju doświadczeń w tak ważnych obszarach rozwoju gospodarczego Polski jak konkurencyjność gospodarki i produkcji, jakość i bezpieczeństwo konstrukcji i urządzeń – jak
wyglądały początki tej najstarszej
instytucji dozoru technicznego?
Najważniejszy, co podkreślamy
z okazji jubileuszu stulecia istnienia
polskiego dozoru technicznego, jest
fakt, że został on stworzony przez
przedsiębiorców. Podmioty gospodarcze miały problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatowanych kotłów parowych, których parametry robocze często przerastały możliwości technologiczne. Projektowanie oraz dobór materiałów do
produkcji kotłów parowych wytwarzających parę o wyższej temperaturze i pod wyższym ciśnieniem wymagał specjalistycznej wiedzy, której często brakowało użytkownikom.
Z tym kłopotem poradzono sobie przez
powołanie stowarzyszenia, którego

zadaniem było wspieranie jego członków w zapewnianiu bezpiecznego
użytkowania urządzeń technicznych,
ale również wspieranie wytwórców
w dostosowywaniu konstrukcji do wymagań eksploatacyjnych.
Wydaje się wartym podkreślenia również fakt, że polski dozór
techniczny powstał w okresie, gdy
Polski nie było na mapie Europy
oraz to, że przetrwał dwie wojny.
Jest to zasługa poczucia odpowiedzialności polskich inżynierów
i przedsiębiorców, działających wtedy na ziemiach polskich pod zaborami. Konsekwentnie dążyli do stworzenia organizacji mogącej ich wspierać
w działaniach na rzecz radykalnej poprawy bezpieczeństwa technicznego
w ówczesnych instalacjach przemysłowych. W zaborach pruskim i austriackim działały już wówczas stowarzyszenia zajmujące się badaniami kotłów parowych, natomiast na
obszarze zaboru rosyjskiego badania były prowadzone przez instytucje państwowe. Za datę powstania
polskiego dozoru technicznego uważamy 7 stycznia 1911 r., kiedy Minister Handlu i Przemysłu Rosji podpisał Statut Warszawskiego Stowarzyszenia dla Dozoru nad Kotłami Parowymi. Zadaniem Stowarzyszenia było
badanie kotłów parowych. W stowarzyszeniu zatrudnieni byli wyłącznie
polscy inżynierowie.
Jak mógłby Pan podsumować
minione 100 lat istnienia dozoru
technicznego i 60 lat istnienia Urzędu Dozoru Technicznego? Czy były
w tym okresie jakieś istotne wydarzenia, które stawiały przed dozorem szczególne wyzwania?
Istotne jest, że polski dozór techniczny obchodzi jubileusz stulecia nieprzerwanego działania. Nawet podczas II wojny światowej stowarzyszenie zostało przeniesione
z Warszawy do Krakowa, do Generalnej Guberni, przy zachowaniu polskiej
obsady inspektorów.
Zaraz po wojnie na obszarze Polski działały trzy Stowarzyszenia Dozoru Kotłów – poznańskie, śląskie
(z Wrocławia) oraz warszawskie.
Wszystkie trzy stowarzyszenia niezależnie brały udział w odbudowie kraju.

W 1950 r. został utworzony Urząd Dozoru Technicznego, jako prawny kontynuator działań stowarzyszeń z okresu II Rzeczpospolitej.
Przez minione 100 lat dozór techniczny działał w oparciu o cztery ustawy. Pierwsza ustawa dozorowa pojawiła się jeszcze w 1921 r., już w Polsce niepodległej, a kolejne w 1961,
1987 i 2000 r. Ustawa z 1921 r. dotyczyła nadzoru nad kotłami parowymi, natomiast ustawy z 1961, 1987
i 2000 r. są już ustawami o dozorze
technicznym. Ta ostatnia przygotowywała polski dozór techniczny do
działania po wejściu Polski do UE
i obowiązuje do dzisiaj. Ustawy ustanowiły stabilne podstawy pozwalające na skuteczne sprawowanie dozoru technicznego. Warto dodać, że do
1998 r. Prezes UDT wydawał warunki techniczne dozoru technicznego
obowiązujące w całym kraju. Dzisiaj
warunki dozoru technicznego wydawane są w formie rozporządzeń
Ministra Gospodarki.
Czy zmieniła się w ciągu tych
100 lat rola dozoru technicznego
w gospodarce?
Tak, zmienia się zakres i forma dozoru technicznego. Na początku, kiedy urządzenia były bardziej niebezpieczne, sprawowano dozór techniczny przede wszystkim nad stworzeniem bezpiecznego projektu urządzenia, a później nad eksploatacją tych
urządzeń. W przypadku kotłów – dozór techniczny obejmował również
weryfikację kwalifikacji palaczy. Już w
tym okresie dozór techniczny cieszył
się ogromnym autorytetem. Później,
w miarę jak konstrukcja urządzeń stawała się bardziej skomplikowana oraz
stosowano wyższe parametry eksploatacji, pojawiła się potrzeba zadbania
również o jakość materiałów, kwalifikacje wszystkich osób odpowiedzialnych za eksploatację oraz o organizację pracy u wytwórcy.
W przypadku, gdy na rynku pojawiały się niepokojące zjawiska związane z obniżeniem bezpieczeństwa
technicznego lub z pojawianiem się
nowych zagrożeń, obejmowano dozorem technicznym kolejne grupy
urządzeń.
Współczesny inżynier spawalnik stoi przed koniecznością stałego doskonalenia w zawodzie

– ze względu na rozwój technologii
spawania, budowę urządzeń w coraz większym stopniu zautomatyzowanych, pojawianie się materiałów o lepszych właściwościach, ale
często trudno spawalnych, wzrost
wymagań dotyczących jakości złączy, a w konsekwencji i konstrukcji. Czy mógłby Pan przybliżyć zakres działalności Akademii UDT
i dla kogo są przeznaczone prowadzone w niej szkolenia?
Akademia UDT jest nazwą
umowną stosowaną dla prowadzonej przez UDT działalności szkoleniowej, która jest najważniejszym
elementem promocji bezpieczeństwa technicznego.
Posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez personel, który obsługuje czy wykonuje urządzenia techniczne, np. spawaczy, wymaga ciągłego
odbywania odpowiednich szkoleń.
Liczba rodzajów urządzeń oraz technologii ich wykonania jest tak duża,
że w dążeniu do zapewniania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa technicznego UDT musiał włączyć się w proces podnoszenia kwalifikacji zarówno wykonawców urządzeń technicznych, jak również osób
je obsługujących.
Zgodnie z ustawą o dozorze
technicznym do zakresu działania
UDT należy uzgadnianie programów
szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
Staramy się, aby w systemie szkoleń prowadzonych przez inne podmioty uzyskiwano takie kwalifikacje,
które gwarantowałyby bezpieczeństwo obsługi urządzeń technicznych.
Szczególnie dotyczy to obszarów,
w których efekty tych szkoleń są
później sprawdzane przez UDT poprzez egzaminowanie osób i wydawanie im specjalnych uprawnień czy
certyfikatów kompetencji.
Największą wartością UDT jest
pełnienie roli tak zwanej trzeciej
strony – zarówno wobec wytwórców
i ich klientów, jak i wobec ośrodków szkoleniowych oraz ich słuchaczy w przypadku szkoleń. Taka konstrukcja systemu szkolenia i sprawdzania kwalifikacji jest niezbędna
dla zachowania naszej niezależności jako jednostki egzaminującej.
Podstawową wartością naszej pracy jest niezależność i bezstronność
działania.
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Certyfikacja spawaczy ostatnio
często staje się przyczynkiem wielu dyskusji. Czy mógłby Pan Prezes przedstawić zalety i wady certyfikacji osób oraz korzyści, jakie
z niej wynikają?
Termin certyfikacja przez wiele lat
był w Polsce nieużywany – mówiło
się o zaświadczeniach, poświadczeniach, rekomendacjach. Słowniki języka polskiego wskazują, że nie jest
to polskie słowo. Tymczasem u mnie
w gabinecie wisi na ścianie certyfikat z 1900 r. Słowa certyfikat, certyfikacja zniknęły z naszego słownika
po wojnie, ale na szczęście powróciły do użytku.
Dozór techniczny od początku
zajmuje się certyfikacją. Wprawdzie
obecnie kojarzy się ją powszechnie
z normami ISO 9000 lub certyfikatem spawacza, ale definicja certyfikacji wskazuje, że jest to poświadczenie przez niezależną trzecią stronę w formie pisemnej, że dany wyrób lub osoba spełnia określone wymagania.
Certyfikat możemy zatem kojarzyć z rekomendacją. To poświadczenie, że ktoś kto nie miał interesu w tym, żeby wydać opinię pozytywną, stwierdza, że to urządzenie
czy kompetencje tej osoby spełniają
dane wymagania. Certyfikat zawsze
poświadcza spełnienie określonych
warunków, jak np. certyfikat ISO potwierdza zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9000.
Chciałbym podkreślić, że ważne jest, kto wydaje certyfikat. Jeżeli czyni to jednostka nieciesząca się
autorytetem, nie przynosi on żadnych korzyści.
Obecnie na rynku funkcjonuje ponad sto różnych jednostek certyfikujących. Mogą one poddać się ocenie
wiarygodności prowadzonej w Polsce
przez Polskie Centrum Akredytacji, które poświadcza spełnienie przez daną
jednostkę oczekiwań stawianych w odpowiedniej dla jej działalności normie.
W Polsce jest konkurencja umożliwiająca uzyskanie certyfikatów
nie tylko polskich jednostek certyfikujących, ale i zagranicznych.
Właśnie dlatego niezbędny jest
system ujednoliconych wymagań,
np. dla spawaczy, umożliwiający porównywanie kompetencji osób oraz
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ujednolicony system wymagań dla jednostek certyfikujących. Oba systemy
mają zadanie budowania zaufania
do certyfikatów poświadczających
zgodność z wymaganiami stawianymi w normach, a tym samym zagwarantowanie swobodnego przepływu
towarów i usług na terenie UE.
Klient, kupując wyrób, narażony jest zawsze na pewne ryzyko
związane np. ze specyfiką spajania,
gdzie każdy element wykonywany
jest tylko raz. Wobec tego niezbędne
jest zaufanie, że wykonany on został
poprawnie. Jest to tymczasem proces specjalny, którego pełne skontrolowanie nie jest możliwe. Trudno
w tej sytuacji o stuprocentową pewność, że spoina ma właściwości nie
gorsze niż materiał rodzimy. Dlatego tak istotne są kompetencje spawaczy i autorytet jednostki, która je
potwierdza.
Czy jako inżynier, którego rozwój zawodowy może być wzorem
dla absolwentów wyższych uczelni
technicznych stojących na początku swej drogi zawodowej, zechciałby Pan udzielić im kilku rad pozwalających na odniesienie sukcesu?
Udzielając rady, wskazałbym
na dociekliwość. Dobre wykonywanie pracy możliwe jest wtedy, gdy tę
pracę się lubi. Szczęściem dla człowieka jest wykonywanie pracy, którą lubi. Nie ma na to innego sposobu jak dokładne jej poznanie. Praca, której się nie zna i nie umie wykonać, jest ogromnym stresem dla
człowieka i odwrotnie – zdobycie
większego zakresu wiedzy, niż wymagany do wykonania bieżących
zadań, powoduje wyeliminowanie
stresu. Przykładem może być wykładowca. Jego wiedza nie może
ograniczać się tylko do tego, co ma
przekazać słuchaczom. Dobry wykładowca musi wiedzieć przynajmniej kilka razy więcej i z tej wiedzy
dopiero wybiera to, co ma do przekazania. Musi wiedzieć co mówić,
a nie mówić co wie.
Jeżeli człowiek jest dociekliwy i pozna swoją pracę, to ją polubi, będzie
w niej coraz lepszy, pojawią się osiągnięcia i satysfakcja. Gdy się lubi swoją pracę, to nie kończy się jej po ośmiu
godzinach – zadania z nią związane
zaprzątają nasz umysł także w czasie
odpoczynku. Praca staje się pasją.

Jako redaktor naczelny miesięcznika naukowo-technicznego Przegląd Spawalnictwa bardzo
wysoko cenię kontakty z Urzędem
Dozoru Technicznego i z Panem
Prezesem – członkiem Rady Programowej czasopisma, dlatego
chciałbym prosić o Pańską ocenę
miesięcznika.
Pamiętam Przegląd Spawalnictwa
jeszcze w dawniejszej szacie i obserwuję zmiany. Podoba mi się obecna
szata graficzna. W UDT doceniamy
numery konferencyjne i tematyczne.
Trudno jest mi jednak oceniać czasopismo, będąc członkiem Rady Programowej – bo nie jestem bezstronną
trzecią stroną.
Na zakończenie zapytam, czy
znajduje Pan Prezes czas na pozazawodowe pasje i jaki sposób spędzania czasu wolnego Pan preferuje?
Wiem, że to co powiem, może nie
jest popularne, ale jest za to zgodne z tym, co powiedziałem wcześniej. Jak człowiek lubi swoją pracę,
to może ona być również jego hobby – równie dobrym jak każde inne.
Oczywiście należy pamiętać o umiarze, aby było to zdrowe hobby. Człowiekowi niezbędny jest ruch, którego mi nie brakuje – wykonując swoją pracę Prezesa, staram się za biurkiem spędzać tylko tyle czasu ile
muszę.
Innym pasjom poświęcam się
w trakcie urlopu – wtedy preferuję odpoczynek w lesie, nad jeziorem, z dala
od ludzi, długie spacery, pływanie.
To jest to, co lubię. Nie wiem, czy gdybym korzystał z tych przyjemności
częściej, to też bym je tak lubił jak teraz, kiedy korzystam z nich raz w roku.
Dziękuję za rozmowę i życzę
Panu Prezesowi dalszych osiągnięć
w pracach dotyczących rozwoju
Urzędu Dozoru Technicznego.
W związku z Jubileuszem pragnę w imieniu własnym i redakcji Przeglądu Spawalnictwa złożyć
serdeczne gratulacje polskim inżynierom – realizatorom misji dozoru
technicznego w Polsce.

Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny

100 lat polskiego dozoru technicznego
Minister Przemysłu i Handlu Rosji zatwierdził statut
opracowany przez polskich przemysłowców, zezwalając
na działalność Warszawskiego Stowarzyszenia dla Dozoru nad Kotłami Parowymi w dniu 7 stycznia 1911 r. – ta
data jest uważana za początek polskiego dozoru technicznego.
W XIX wieku nastąpiło znaczne ożywienie przemysłu
dzięki skonstruowaniu przez Jamesa Watta (1782 r.) pierwszego kotła parowego. Urządzenia te znajdowały coraz szersze zastosowanie. Niestety wzrost ich parametrów roboczych przy wolno rosnącym poziomie technologii wytwarzania, a także niskie kwalifikacje obsługujących sprawiały, że
odnotowywano ciągły wzrost liczby awarii, częstokroć groźnych w skutkach dla ludzkiego zdrowia, życia i mienia. Taki
stan rzeczy powodował niepokoje społeczne i wymuszał
w poszczególnych krajach wprowadzanie uregulowań prawnych i technicznych w zakresie konstruowania i eksploatacji kotłów parowych – w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich eksploatacji. W Anglii, Austrii, Francji, Belgii, Niemczech, Włoszech i Rosji stworzono organizacje uprawnione
do egzekwowania tych wymagań, które w 1888 r. utworzyły
Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń Dozoru Kotłów.
W Królestwie Polskim również podjęto inicjatywę utworzenia specjalistycznej organizacji technicznej, wykonującej niezależne inspekcje stanu bezpieczeństwa kotłów parowych. Polscy przemysłowcy w dniu 7 stycznia 1911 r.
uzyskali zatwierdzenie przez Ministra Handlu i Przemysłu Rosji Statutu (Ustawy) Warszawskiego Stowarzyszenia
dla Dozoru nad Kotłami Parowymi. Była to pierwsza tego

rodzaju organizacja, którą na ziemiach polskich, choć pod
zaborami, zorganizował i poprowadził personel narodowości polskiej. Prawnym następcą Warszawskiego Stowarzyszenia dla Dozoru nad Kotłami Parowymi jest Urząd Dozoru Technicznego.

Działalność do II wojny światowej
Przed pierwszą wojną światową jako przepisy techniczne
dla materiałów i obliczeń wytrzymałościowych przyjmowano
tzw. normy hamburskie i würzburskie z 1905 r.
Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami
Parowymi obejmowało swą działalnością 10 ówczesnych guberni. Miało biura okręgowe i oddziałowe w Warszawie, Łodzi, Dąbrowie Górniczej, Lublinie i Skarżysku.
Stowarzyszenie – poza swoją działalnością statutową,
czyli dozorem kotłów parowych – prowadziło ożywioną działalność edukacyjną. Organizowało kursy i odczyty w celu przygotowania zawodowego palaczy, maszynistów i elektromonterów, a także prowadziło Biuro Porad Technicznych i Ekspertyz, m.in. dla opracowania projektów i modyfikacji kotłów.
Po I wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości konieczne było ujednolicenie zasad pracy organizacji dozorowych funkcjonujących wcześniej na terenie różnych
zaborów. Warszawskie Stowarzyszenie kontynuowało działalność na dotychczasowym terenie, a także na terenie rozszerzonym o były zabór austriacki.

Rys. 1. Lokomobila parowa o nominalnej mocy 10 KM (7,5 kW) z 1922 r. – Białystok
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Rys. 2. Suwnica
z 1903 r. – Olsztyn

natorowa

Rys. 3. Dźwig osobowy w Hotelu Saskim – Kraków

Przez długie lata od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości doskonalono struktury polskiego dozoru. Kolejne
rządy nadawały mu konkretne ramy prawne.
Pierwsza w Rzeczypospolitej ustawa o nadzorze nad
kotłami parowymi weszła w życie 30 czerwca 1921 r. Pierwszy pakiet rozporządzeń regulujących sprawy techniczne
w zakresie budowy, ustawiania i dozoru kotłów parowych
oraz wymagania dotyczące osób obsługujących kotły parowe Minister Przemysłu i Handlu wydał w latach 1921–1937.
W tym czasie działały już w Polsce trzy stowarzyszenia
dozoru kotłów: w Poznaniu, w Warszawie i w Katowicach,
sprawowały – dozór nad kotłami parowymi i zbiornikami ciśnieniowymi oraz wytwornicami acetylenu. Stowarzyszenie
w Warszawie rozpoczęło prace dozorowe również nad dźwigami od 1925 r., a w 1935 r. w Poznaniu rozpoczęło działalność Laboratorium Wytrzymałościowo-Metalograficzne, badające głównie materiały kotłowe.
W okresie międzywojennym stowarzyszenia dozorowe
rozwijały również działalność w dziedzinach racjonalnej gospodarki paliwowo-energetycznej i popularyzacji zagadnień
bezpieczeństwa technicznego.
Druga wojna światowa brutalnie przerwała wszystkie
te działania. Dozory techniczne działały w szczątkowej formie
na rzecz okupantów i ponosiły ogromne straty kadrowe. Po
wojnie, do końca 1945 r., do pracy powróciło zaledwie 61 osób.

Trzy ustawy dozorowe po II wojnie
Dźwiganiu kraju z ruin towarzyszyło powstawanie
wielkich zakładów przemysłowych, takich jak np. Nowa Huta
i Huta Warszawa, Raciborska Fabryka Kotłów, FSO Warszawa, elektrownie Jaworzno, Skawina, Zakłady Azotowe
Puławy, co pociągało za sobą konieczność rozwoju jednostek dozoru technicznego. Powstawały zakłady chemiczne i petrochemiczne, elektrownie, huty i fabryki. Wszystkim tym inwestycjom towarzyszyła praca inspektorów
dozoru technicznego.
Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Katowicach, Poznaniu
i Warszawie kontynuowały swoją działalność, choć początkowo była ona mocno ograniczona z uwagi na skutki działań wojennych.

6

Przegląd spawalnictwa 1/2011

Dekret powołujący Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie oraz Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego w sprawie statutu Urzędu Dozoru Technicznego ukazały się 26 października 1950 r. W miejsce dotychczasowych stowarzyszeń utworzono organy terenowe Urzędu Dozoru Technicznego (biura terenowe) w: Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Każde z nich miało oddzielne inspektoraty (ekspozytury) do spraw kotłowych, zbiornikowych, butlowo-acetylenowych i dźwignicowych.
Urzędowi zlecono dopuszczanie wytwórców do spawania
kotłów i zbiorników, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem nadal obowiązujących przedwojennych przepisów z zakresu dozoru technicznego, a także opracowywanie nowych
projektów przepisów UDT.
Podejmując dzieło przedwojennych inżynierów, intensywnie doskonalono struktury polskiego dozoru i związane z nim
przepisy prawne. W ciągu kolejnych 50 lat ukazały się trzy
ustawy o dozorze technicznym i wiele przepisów regulujących działalność dozorową.
Pierwsza powojenna ustawa o dozorze technicznym
weszła w życie w maju 1961 r., uchylając przedwojenną ustawę o nadzorze nad kotłami parowymi.
Nowa ustawa m.in. poszerzyła czynności dozorowe
o wydawanie urzędowych uprawnień i zgody organów dozoru technicznego na spawanie i przeróbki urządzeń technicznych. Wprowadziła obowiązek uzyskiwania decyzji organów dozoru technicznego w przedmiocie dopuszczania
urządzeń technicznych do eksploatacji. Na eksploatujących
nałożono obowiązek zgłaszania organom dozorowym niebezpiecznych uszkodzeń, awarii i nieszczęśliwych wypadków związanych z tymi urządzeniami. Ustawa ustanowiła
również stały i ograniczony dozór techniczny, czyli zróżnicowała zakres konkretnych czynności w zależności od stopnia
zagrożenia stwarzanego przez urządzenie.
Zreorganizowano dozór techniczny, powołując jako jego
organy:
– Urząd Dozoru Technicznego,
– Okręgowe Dozory Techniczne w Katowicach, Poznaniu
i Warszawie,
– Rejonowe Dozory Techniczne podporządkowane poszczególnym Okręgowym Dozorom Technicznym.
W Urzędzie Dozoru Technicznego w 1962 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu działalności laboratoryjno-ekspertyzowej i utworzeniu w Poznaniu Inspektoratu Pomiarów Cieplnych i Energetycznych.
Pierwsze po wojnie przepisy dozoru technicznego Minister Górnictwa i Energetyki zatwierdził w 1963 r. Uregulowano w nich sprawy projektowania, materiałów, badań i eksploatacji urządzeń technicznych.
Kiedy w latach 60. i 70. XX wieku realizowano wielkie inwestycje – zakłady chemiczne i petrochemiczne, elektrownie, huty, fabryki i wiele innych – rosło zapotrzebowanie na
pracę inspektorów dozoru technicznego. Niezbędne było
zaplecze badawcze, co spowodowało utworzenie w 1970 r.
trzech ośrodków laboratoryjno-badawczych zlokalizowanych
w Katowicach, Poznaniu i Warszawie.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z lutego 1981 r. po
raz pierwszy sformułowano funkcjonującą do dziś definicję dozoru technicznego jako: ...czynności zmierzające do
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania podległych dozorowi technicznemu urządzeń technicznych, które mogą
stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, mienia
lub środowiska.
Dozorowi technicznemu poddano dalsze rodzaje urządzeń technicznych, np. zbiorniki, rurociągi parowe i niektóre
technologiczne, urządzenia obiektów wyposażonych w reaktory jądrowe czy nowe rodzaje dźwignic.
Wykonywanie dozoru technicznego objęło cały cykl życia
urządzeń technicznych, tj. fazę projektowania, wytwarzania
materiałów i gotowych urządzeń (ciągle jeszcze tylko w zakresie spawania), ich montażu, napraw i eksploatacji.

Ważną decyzją było zróżnicowanie formy wykonywania dozoru technicznego: od dozoru stałego poprzez dozór
o graniczony do formy uproszczonej, co umożliwiło objęcie
dozorem większej liczby urządzeń.
W 1981 r. ustalono też nową, dwustopniową organizację jednostek dozoru technicznego, a mianowicie Urząd
Dozoru Technicznego jako koordynatora kształtującego
zasady praktycznej działalności dozoru i inspektoraty dozoru technicznego, którym powierzono większość czynności dozoru.
Utworzono także Centralne Laboratorium Dozoru
Technicznego (CLDT) w Warszawie z oddziałami w Mysłowicach-Brzezince, Poznaniu i Łodzi (od 1990 roku CLDT
mieści się w Poznaniu).
Druga powojenna ustawa o dozorze technicznym została uchwalona w 1987 roku. Zamiast enumeratywnego wyliczania urządzeń technicznych, określiła zagrożenia, którymi zajmuje się dozór techniczny. Rada Ministrów została upoważniona do określania rodzajów i typów urządzeń,
które podlegają dozorowi technicznemu, a Urząd Dozoru
Technicznego zyskał status centralnego organu administracji państwowej.
W latach 90. XX wieku Urząd Dozoru Technicznego rozpoczął intensywne działania nad dostosowaniem zarówno własnych standardów do wymagań Unii Europejskiej, jak
również – we współpracy z Ministrem Przemysłu i Handlu
– prawa krajowego do standardów prawnych Wspólnoty.
W 1992 r. Urząd Dozoru Technicznego przyjęto
w poczet członków CEOC (Europejskiej Konfederacji Organizacji Techniczno-Kontrolnych), a w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego odbył się pierwszy w Polsce
proces akredytacji zgodny z wymaganiami norm europejskich serii EN 45000.
Ważnym etapem było potwierdzenie w 1997 r. przez
Komisję Europejską kompetencji UDT, jako pierwszej spoza Unii Europejskiej jednostki przewidzianej do notyfikacji,
w dziedzinie objętej dyrektywą dotyczącą prostych zbiorników ciśnieniowych. Dzięki tej pozytywnej ocenie UDT mógł
delegować obserwatora do prac Grupy Roboczej pracującej przy Komisji Europejskiej i opracowującej interpretacje
zapisów dyrektyw ciśnieniowych. UDT został również zaproszony przez Komisję Europejską do prac na Forum Jednostek Notyfikowanych w UE.
Obecnie UDT jest notyfikowany do działań w zakresie
12 dyrektyw i jest największą polską jednostką notyfikowaną.
Trzecia ustawa o dozorze technicznym z grudnia
2000 r. umożliwiła działanie dozoru technicznego w warunkach integracji z Unią Europejską.
UDT przestał być centralnym organem administracji
państwowej, uzyskując status państwowej osoby prawnej
i samodzielność finansową. Organem I instancji w sprawach dozoru technicznego został Prezes UDT, a organem
odwoławczym (II instancji) minister właściwy ds. gospodarki. Funkcję zlikwidowanych inspektoratów przejęły oddziały terenowe.
Prawo wydawania warunków technicznych dozoru technicznego przyznano właściwemu ministrowi. W obszarze
przepisów i działań technicznych uwzględniono nadrzędność
zharmonizowanego prawa europejskiego.

Integracja z Unią Europejską
Wśród zadań UDT znalazła się m.in. współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii
Europejskiej. W latach 2000–2004 najlepsi eksperci UDT
brali udział w opracowaniu wdrożeń dyrektyw europejskich
do prawa polskiego.

Rys. 5. Urządzenie do badań gaRys. 4. Urządzenie do badań śnic i ich elementów składowych
– UDT
sprzężenia ciernego – UDT

W UDT powołano w 2000 r. Zespół Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej, którego oferta objęła ocenę
zgodności, dobrowolne inspekcje, badania i ekspertyzy,
certyfikację systemów zarządzania, wyrobów i osób oraz
szkolenia.
W okresie przed akcesją UDT popularyzował szczegółowe zagadnienia na temat dyrektyw dotyczących urządzeń ciśnieniowych, maszyn i dźwigów w wielu publikacjach, na szkoleniach oraz w ramach Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, uruchomionego we współpracy
z Politechniką Warszawską pod patronatem Ministerstwa
Gospodarki.
Podążając za potrzebami nowoczesnej gospodarki,
UDT wprowadził nowe usługi, jak np. badanie i opiniowanie wniosków i sprawozdań przedsiębiorstw występujących
o uzyskanie świadectw pochodzenia z kogeneracji, weryfikacja rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych, czy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa procesowego.
UDT zyskał wsparcie dla doskonalenia organizacji oraz
metod i techniki wykonywania dozoru w postaci nowego statutu, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki w 2009 r. Powstały nowe komórki, przystosowujące lepiej
strukturę do wykonywanych zadań.

100 lat pracy
Przez wszystkie 100 lat istnienia dozoru technicznego
poddawano jego niezależnym inspekcjom kolejne rodzaje urządzeń technicznych: zbiorniki, rurociągi parowe i niektóre technologiczne, urządzenia obiektów wyposażonych
w reaktory jądrowe, nowe rodzaje dźwignic, wózki jezdniowe i wiele innych. Pod koniec 2010 r. liczba zarejestrowanych w UDT urządzeń znajdujących się pod dozorem zbliża się do miliona.
Dozór techniczny przez stuletni okres działania stał się
nieodłączną częścią polskiego systemu gospodarczego,
w którym bezpieczeństwo obywateli i podmiotów gospodarczych korzystających z urządzeń technicznych decyduje w znacznym stopniu o poziomie życia społeczeństwa.
Ciągły wzrost oczekiwań dotyczących tego poziomu zwiększa zadania stawiane przed dozorem technicznym. Czeka
zatem UDT i jego sojuszników: Państwową Inspekcję Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, organy nadzoru budowlanego
oraz placówki naukowe z Centralnym Instytutem Ochrony
Pracy na czele, jeszcze dużo wspólnej pracy.
Ewa Dorobińska – Urząd Dozoru Technicznego
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Wojskowy Dozór Techniczny (WDT)
– historia i dzień dzisiejszy
Military Technical Inspection (WDT)
– the history and current situation
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono historię Wojskowego Dozoru Technicznego oraz działalność w zakresie prowadzenia dozoru urządzeń technicznych oraz nadawania uprawnień jednostkom wytwarzającym, naprawiającym lub modernizującym urządzenia techniczne mające szczególne znaczenie dla obronności państwa.
Przedstawione zagadnienia mogą być interesujące dla
wszystkich instytucji realizujących zadania na rzecz Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Istotne jest również
przedstawienie struktury organizacyjnej oraz terytorialnego zakresu działania WDT.

The history of Military Technical Inspection (WDT)
and the main tasks in the conformity of technical equipment with relevant regulations and specifications assessment and also certification of units which manufacturing,
servicing or modernizing of technical devices with key importance in polish defensibility are presented in the paper. Presented issues can be interesting for all institutions
which are made the tasks for Polish Armed Forces. The
company structure and territorial range of WDT branches
are also presented.

Wstęp
Początki dozoru technicznego na ziemiach polskich datowane są na rok 1911 – wówczas dozorowi podlegały kotły parowe. Wraz z rozwojem techniki i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych i ochrony środowiska stopniowo
włączano do dozoru urządzenia dźwignicowe, transportowe itp. Obecnie dozór techniczny dotyczy urządzeń technicznych, stwarzających zagrożenie przez
rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem
różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu i prowadzony jest przez utworzone do tego celu jednostki, m.in.
Wojskowy Dozór Techniczny [1, 2]. WDT podlegają urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki bezciśnieniowe (kotły, zbiorniki i rurociągi, wytwornice acetylenu
i zbiorniki przenośne, zbiorniki i urządzenia związane

Płk dr Bogdan Dobrowolski – Wojskowy Dozór
Techniczny, mgr inż. Lechosław Tuz – Politechnika
Warszawska.
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z transportem) oraz urządzenia transportu bliskiego (dźwigi, żurawie, podesty, dźwigniki i przenośniki, układnice, suwnice i wózki) pracujące lub przeznaczone do pracy w Siłach Zbrojnych RP. Dozór prowadzony jest zarówno w zakładach cywilnych, jak i jednostkach wojskowych na terenie Polski i w kontyngentach poza granicami kraju.

Działalność w latach 1911–1999
Wojskowy Dozór Techniczny, jako samodzielna instytucja zajmująca się w Wojsku Polskim dozorem urządzeń technicznych, istnieje od 48 lat. Początki działalności datowane są jednak znacznie wcześniej. Ustawa
o nadzorze nad kotłami parowymi uchwalona w 1921 r.
spowodowała wyodrębnienie dozoru technicznego nad
urządzeniami ciśnieniowymi eksploatowanymi w Wojsku Polskim. Odrębne przepisy dotyczyły początkowo
jedynie kotłów zainstalowanych na okrętach Marynarki Wojennej, ale z biegiem lat objęły wszystkie urządzenia znajdujące się na gruntach, w budowlach i przedsiębiorstwach będących pod stałym i bezpośrednim zarządem władz wojskowych. Przepisy dotyczące eksploatacji tych urządzeń ustanawiał Minister Spraw Wojskowych, a bezpośredni dozór był rozproszony pomiędzy

różne jednostki. Czynności dozorowe nad urządzeniami
użytkowanymi przez Marynarkę Wojenną sprawował
Szef Służb Technicznych Kierownictwa MW przez podległe mu organa. Nad urządzeniami należącymi do taboru wojennego i znajdującymi się w taborze kolejowym nadzór sprawował Szef Wydziału Wojsk Kolejowych Departamentu VI Ministerstwa Spraw Wojskowych, a nad pozostałymi urządzeniami bezpośredni dozór na zlecenia Ministerstwa Spraw Wojskowych lub
Dowódców Okręgów Korpusów sprawowały właściwe
terenowe stowarzyszenia dozoru kotłów.
Po II wojnie światowej odrębność dozoru w Wojsku Polskim potwierdzono w Dekrecie z 26 paździenika 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego, wyłączając spod dozoru Urzędu Dozoru Technicznego urządzenia podległe Ministrowi Obrony Narodowej. Do 1960 r. nie wydano jednak aktów wykonawczych do obowiązującej nadal ustawy z 1921 r., dotyczących dozoru technicznego w wojsku. W Marynarce Wojennej czynności dozorowe nadal wykonywały służby techniczne, a w innych rodzajach wojsk
stowarzyszenia cywilne. W 1960 r. Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz nr 01 O/MON z 8 marca 1960 r. w sprawie dozoru technicznego nad kotłami parowymi, zbiornikami pod ciśnieniem, dźwigami
i innymi urządzeniami dźwignicowymi, użytkowanymi
w wojsku [3], a Główny Kwatermistrz WP zarządzenie nr 22/Gł. Kwat. z 28 czerwca 1960 r. w sprawie
tymczasowych wytycznych o dozorze technicznym
w wojsku. Okres ich obowiązywania był jednak krótki, gdyż 9 maja 1961 r. weszła w życie nowa ustawa
o dozorze technicznym [4]. Formalno-prawna działalność Wojskowego Dozoru Technicznego datowana jest natomiast dopiero od roku 1963, tz. od wydania przez Ministra Obrony Narodowej zarządzenia
nr 83/MON z 2 listopada 1963 r. w sprawie dozoru
technicznego w wojsku, które szczegółowo określało
rodzaje urządzeń technicznych mających szczególne
znaczenie dla obronności państwa [5]. Do tych urządzeń zaliczono:
– urządzenia techniczne znajdujące się na terenie:
obiektów specjalnego znaczenia, lotnisk i jednostek
wojskowych rozlokowanych w pobliżu lotnisk, baz
morskich, składnic centralnych i okręgowych, obiektów radiotechnicznych obrony przeciwlotniczej obszaru kraju, koszar jednostek specjalnych, magazynów, w których obok urządzeń jawnych znajdują się
urządzenia tajne;
– urządzenia techniczne stanowiące zapasy nienaruszalne;
– urządzenia techniczne charakterystyczne tylko dla
wojska;
– urządzenia techniczne znajdujące się na jednostkach pływających Marynarki Wojennej.
Nad tymi urządzeniami czynności dozoru technicznego wykonywali rzeczoznawcy Wojskowego Dozoru
Technicznego, natomiast dozór nad pozostałymi urządzeniami wojska sprawowany był przez jednostki Urzędu Dozoru Technicznego.

W powyższym zarządzeniu określono również
organy Wojskowego Dozoru Technicznego, do których
zaliczono:
– Wydział Wojskowego Dozoru Technicznego Oddziału Technicznego w Zarządzie Planowania Zaopatrzenia Materiałowego Sztabu Generalnego
WP z siedzibą w Warszawie, którego zadaniem był
zwierzchni nadzór nad urządzeniami technicznymi
o szczególnym znaczeniu dla obronności Państwa
i któremu podlegały delegatury oraz wydział w MW;
– delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego
w Warszawie (Delegatura Nr 1), Krakowie (Delegatura Nr 2), Olsztynie (Delegatura Nr 3), Bydgoszczy
(Delegatura Nr 4) i we Wrocławiu (Delegatura Nr 5);
– Wydział Wojskowego Dozoru Technicznego Marynarki Wojennej w Gdyni, podlegający Szefowi Służb
Technicznych i Uzbrojenia MW, sprawujący dozór techniczny nad urządzeniami znajdującymi się
na jednostkach pływających Marynarki Wojennej
(w 1967 r. przeformowany w Delegaturę Nr 6).
Wydział Wojskowego Dozoru Technicznego w SG WP
w 1984 r. został przekształcony w komórkę organizacyjną podległą Głównemu Inspektorowi Techniki WP,
a następnie na początku 90. lat, po likwidacji pionu
GIT WP, podporządkowany Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Działalność w latach 2000–2011
Obecnie Wojskowy Dozór Techniczny jest specjalistyczną państwową jednostką dozoru technicznego nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną ustawą z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym [1]. W ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP
Delegatura Nr 4 w Bydgoszczy została rozformowana
w 2003 r., a jej zadania przejęły delegatury w Gdyni
i Olsztynie. We wszystkich jednostkach organizacyjnych
WDT przeprowadzono zmiany organizacyjne, obejmujące m.in. terytorialne obszary działania i nazewnictwo
jednostek. Zrezygnowano z numeracji delegatur oraz
przeformowano jednostkę centralną w Biuro WDT.
Głównym celem funkcjonowania WDT jest realizacja działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych stwarzających
szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego
oraz mienia i środowiska w resorcie obrony narodowej.
Szczegółowy zakres działania WDT został określony
w aktach prawnych [1, 6]. Obejmuje on:
– nadawanie uprawnień zakładom wytwarzającym,
naprawiającym lub modernizującym urządzenia
techniczne;
– uzgadnianie warunków technicznych dla urządzeń
specjalistycznych, dla których nie ma ustalonych
warunków technicznych dozoru technicznego;
– uzgadnianie wymagań technicznych dla importowanych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub
modernizacji tych urządzeń;
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– sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
– uzgadnianie dokumentacji technicznej urządzeń
specjalistycznych, a także zmian w tej dokumentacji;
– przeprowadzanie badań, sprawdzających, odbiorczych, okresowych i doraźnych urządzeń technicznych;
– przeprowadzanie innych czynności sprawdzających
przed wydaniem decyzji zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych;
– uzgadnianie napraw lub modernizacji urządzeń
technicznych;
– wystawianie oraz przedłużanie ważności świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych dla pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
– współpracę z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi
Obrony Narodowej w procesie wprowadzania do
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej uzbrojenia
i sprzętu wojskowego;
– współpracę z instytucjami polskimi i zagranicznymi
w zakresie działań zmierzających do harmonizacji
przepisów dotyczących dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego;
– nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów,
norm i zasad z zakresu bezpieczeństwa stosowania urządzeń technicznych;
– uzgadnianie programów szkoleń w zakresie obsługi
i konserwacji urządzeń technicznych;
– współpracę z innymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
– inicjowanie działalności normalizacyjnej i dotyczącej opracowywania projektów warunków technicznych dozoru technicznego, inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń, a także prowadzenie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz;
– prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych użytkowników urządzeń technicznych;
– popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych;
– prowadzenie ewidencji i zbiorów dokumentów, dotyczących w szczególności urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT oraz wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi
i konserwacji urządzeń technicznych.
Urządzenia, nad którymi WDT sprawuje dozór techniczny, określone zostały w aktach prawnych [2, 7].
Swoje zadania WDT wykonuje w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanych oraz poza resortem
obrony narodowej – w zakładach wytwarzających, modernizujących i naprawiających urządzenia techniczne
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dla Sił Zbrojnych RP. WDT działa również poza granicami Polski, w polskich kontyngentach wojskowych. Inspektorzy WDT wykonywali i wykonują czynności dozoru technicznego na Bałkanach, w Iraku, Czadzie
i Afganistanie.
Zasadnicza działalność WDT – inspekcja urządzeń
technicznych – stanowi część systemu zapewnienia jakości w kraju, w tym w Siłach Zbrojnych RP i opiera się
na zasadzie trzeciej strony, czyli wydawaniu, na podstawie przeprowadzonych inspekcji technicznych, orzeczeń i decyzji administracyjnych niezależnych od jednostek wytwarzających, naprawiających, modernizujących
i eksploatujących urządzenia techniczne. Jednocześnie
w ramach realizacji programu dostosowania działalności
organów dozoru technicznego do zasad obowiązujących
w Unii Europejskiej Wojskowy Dozór Techniczny zakończył w 2003 r. ostatnią fazę wdrażania w swoich jednostkach organizacyjnych Systemu Zarządzania Jakością,
a w kolejnym roku, jako jedyna jednostka organizacyjna
podległa Ministrowi Obrony Narodowej, uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla jednostek kontrolujących (inspekcyjnych) – Certyfikat akredytacji PCA
Nr AK 007. WDT był również w latach 2004–2007 członkiem Międzynarodowej Konfederacji Organizacji Techniczno-Kontrolnych, Certyfikujących i Zapobiegawczych
(CEOC). Zarówno akredytacja PCA, jak i członkostwo
w CEOC potwierdziły kompetencje WDT do wykonywania zadań, jak również rzetelność i bezstronność instytucji wykonującej zadania strony trzeciej.
Ze względów formalnych oraz wewnątrzresortowych
uwarunkowań, w 2007 r. WDT zrezygnował z akredytacji PCA i w konsekwencji z członkostwa w CEOC.
Nie zrezygnowano jednak z Systemu Zarządzania Jakością wg normy [8], w ramach którego wszystkie formy działalności WDT ujęte zostały w Księdze Jakości WDT oraz w wewnętrznych procedurach i instrukcjach technicznych. Głównym celem SZJ jest uzyskiwanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń poddozorowych w Siłach Zbrojnych
RP oraz zagwarantowanie wytwórcom, modernizującym, naprawiającym i eksploatującym te urządzenia,
powtarzalności realizowanych przez WDT czynności
o jak najwyższym poziomie jakościowym.
W ramach corocznych auditów wewnętrznych we
wszystkich jednostkach organizacyjnych WDT (w tym
w Biurze WDT) sprawdzane jest przestrzeganie powyższych procedur i instrukcji, a wyniki auditów służą
m.in. ciągłemu doskonaleniu systemu i podwyższaniu
jakości zadań realizowanych przez WDT.

Struktura organizacyjna
Wojskowy Dozór Techniczny, zgodnie z art. 49
ustawy o dozorze technicznym, podlega Ministrowi
Obrony Narodowej. Bezpośrednie podporządkowanie
w resorcie obrony narodowej obecnie reguluje decyzja Ministra Obrony Narodowej z 7 lipca 2010 r. [9]

i wskazuje na podporządkowanie Podsekretarzowi
Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji (rys. 1), natomiast
struktura organizacyjna WDT określona jest w rozporządzeniu [5]. Strukturę WDT tworzą Szef WDT, któremu podlega 6 jednostek organizacyjnych, w tym Biuro
WDT w Warszawie i delegatury WDT w Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu (rys. 2).
Terytorialny obszar działania poszczególnych delegatur WDT (rys. 3), określony również w rozporządzeniu [5], oparty jest na podziale administracyjnym Polski
na województwa, tzn.:
– Delegatura WDT w Gdyni: pomorskie, zachodniopomorskie,
– Delegatura WDT w Krakowie: małopolskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie,
– Delegatura WDT w Olsztynie: kujawsko-pomorskie,
podlaskie, warmińsko-mazurskie,
– Delegatura WDT w Warszawie: lubelskie, łódzkie,
mazowieckie,
– Delegatura WDT we Wrocławiu: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

Rys. 1. Wojskowy Dozór
Techniczny w strukturach
państwowych
Fig. 1. Military Technical
Inspection (WDT) in polish national setup

Rys. 2. Struktura organizacyjna Wojskowego Dozoru Technicznego
Fig. 2. Military Technical Inspection (WDT) setup

Wnioski
Wojskowy Dozór Techniczny jest polską jednostką państwową sprawującą dozór nad urządzeniami ciśnieniowymi i bezciśnieniowymi oraz urządzeniami transportowymi mającymi kluczowe znaczenie dla Sił Zbrojnych RP. Prace dozorowe przeprowadzane są na terytorium Polski oraz poza granicami i mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych oraz służą ochronie
środowiska. Jednocześnie wysoki poziom przygotowania rzeczoznawców WDT oraz rzetelność
przeprowadzanych ekspertyz zarówno w jednostkach wojskowych, jak i cywilnych pozwala na zapewnienie jakości świadczonych usług oraz bezstronność oceny.

Rys. 3. Terytorialny obszar działania delegatur WDT
Fig. 3. Territorial range of WDT branches
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Transportowy Dozór Techniczny
Transportowy Dozór Techniczny (TDT) jest w myśl
ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
specjalistyczną jednostką dozoru technicznego wykonującą zadania istotne ze względu na bezpieczeństwo
życia ludzkiego, mienia i środowiska. Korzenie instytucji związane są z prowadzeniem prac dozorowych realizowanych w Kolejowym Dozorze Technicznym i Dozorze Technicznym Żeglugi Morskiej, których TDT jest
bezpośrednim następcą prawnym. Wśród obecnej kadry wiele osób pracowało w tych jednostkach, a obecnie służy swą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji celów postawionych przed TDT przez ustawodawcę. Do zadań tych należy w szczególności wykonywanie dozoru technicznego nad:
– urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,
– osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz
wyciągami narciarskimi,
– zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi
w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,
– urządzeniami technicznymi znajdującymi się na
statkach morskich i żeglugi śródlądowej, na pontonach, w dokach, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
– urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz
urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie
przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych
czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi
morskiej.
Struktura organizacji, poszczególne wydziały i stanowiska TDT określone są w rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 1 marca 2001 r.
w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi
Technicznemu (Dz.U. 2001 nr 16 poz. 184), wydanym
na mocy ww. ustawy o dozorze technicznym. Rozporządzenie w okresie minionych dziesięciu lat zmieniano już trzykrotnie.
Transportowy Dozór Techniczny od początku istnienia dąży do spełniania międzynarodowych
standardów, co spowodowało, że już w 2002 r.
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otrzymał od Polskiego Centrum Akredytacji Certyfikat Akredytacji Jednostki Kontrolującej (obecnie inspekcyjnej) AK 005. Fakt ten był zwieńczeniem procesu dostosowującego działania Transportowego Dozoru Technicznego do zasad panujących
w Unii Europejskiej, który zapoczątkowany został
jeszcze w Kolejowym Dozorze Technicznym. Certyfikat zaświadcza, że TDT spełnia wymagania normy
PN-EN 45004:1998 i aktualnie obowiązującej normy
PN-EN 17020:2006, czyli potwierdza, że Transportowy Dozór Techniczny, jako strona oceniająca, tzw.
trzecia strona, pozostaje w swoich analizach obiektywny i niezależny. Pozytywna opinia, potwierdzana
regularnymi audytami, stanowi potwierdzenie spełniania ściśle określonych wymagań i wysokiej wartości wykonywanych zadań inspekcyjnych oraz o wysokiej jakości wykonywanych inspekcji, np. w przypadku cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, nadzoru kolei linowych (m.in.
na Kasprowy Wierch, Gubałówkę) lub wyciągów narciarskich. Czynności te były i są prowadzone zgodnie ze światowymi standardami.
W 2003 r. zarządzeniem Dyrektora TDT powołana
została jednostka certyfikująca TDT CERT. Powstanie
takiej komórki potwierdziło kwalifikacje Transportowego Dozoru Technicznego w dziedzinie certyfikacji systemów zarządzania i wyrobów. Potwierdziły to również kolejne certyfikaty wydane przez Polskie Centrum
Akredytacji. 19 kwietnia 2004 r. TDT CERT otrzymała certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania nr AC 111, a 28 lutego 2006 r. certyfikat akredytacji nr AC 126, potwierdzający kompetencje
w zakresie certyfikacji wyrobów.
Jednostka certyfikująca TDT CERT wciąż rozszerza zakresy przyznanych akredytacji. Została również
przyjęta 11 grudnia 2008 r. w poczet członków rzeczywistych Klubu Polskie Forum ISO 9000.
Transportowy Dozór Techniczny został wskazany
przez państwa członkowskie do realizacji zadań wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. W ramach
TDT działa bowiem jednostka notyfikowana nr 1468,
która rozpoczęła działalność wraz z wejściem Polski
1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej. Jednakże z racji wyspecjalizowanych zadań, jakie na co dzień wykonywane są przez pracowników Transportowego Dozoru Technicznego, w 2004 r. jeszcze przed akcesją Polski do UE,
Transportowy Dozór Techniczny uzyskał autoryzację

do dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczących harmonizacji przepisów prawnych krajów członkowskich:
– 87/404/EWG (obecnie zastąpionej dyrektywą
2009/105/WE) dotyczącej harmonizacji przepisów
prawnych państw członkowskich odnoszących się
do prostych zbiorników ciśnieniowych,
– 97/23/WE dotyczącej harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do
urządzeń ciśnieniowych,
– 98/37/WE dotyczącej harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich odnoszących się do
maszyn,
– 2000/9/WE dotyczącej harmonizacji przepisów
prawnych państw członkowskich odnoszących się
do kolei linowych.
Po wejściu Polski do grona krajów UE TDT uzyskał
autoryzację w zakresie kolejnych dyrektyw UE:
– 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących dźwigów,
– 1999/36/WE dotyczącej ciśnieniowych urządzeń
transportowych,
– 96/48/WE dotyczącej interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości,
– 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,
– 2006/42/WE w sprawie maszyn (dyrektywa ta zastąpiła jednocześnie dyrektywę 98/37/WE wymienioną powyżej).
Autoryzacja do wymienionych dyrektyw jest potwierdzeniem kompetencji TDT w wymienionych zakresach na całym obszarze Unii Europejskiej.

W 2005 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 4 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz.U. Nr 74, poz. 654) powołano
w ramach Transportowego Dozoru Technicznego nową
jednostkę – Laboratorium z siedzibą w Krakowie. Było
to istotne działanie dla rozwoju TDT. Umożliwiło bowiem
wykonywanie badań materiałów, elementów i urządzeń
na rzecz TDT, jak również jednostek zewnętrznych.
Potwierdzeniem jakości badań przeprowadzanych
w Laboratorium TDT jest certyfikat akredytacji PCA, wydany 6 stycznia 2010 r., zaświadczający, że spełnia ono
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
Transportowy Dozór Techniczny jest stałym członkiem CEOC Europejskiej Konfederacji Organizacji
Techniczno-Kontrolnych oraz członkiem OITAF – Międzynarodowej Organizacji Kolei Linowych. Bierze
czynny udział w pracach tych organizacji, korzystając
z wieloletniego doświadczenia oraz wnosi swój wkład
merytoryczny, za pośrednictwem pracowników, w działalność tych organizacji.
Podejmowane działania Transportowy Dozór Techniczny realizuje wg międzynarodowych standardów zawartych w normach, poddając się również ocenie co do
spełniania zawartych w nich założeń. Daje to gwarancję wykonywania zadań i usług na najwyższym światowym poziomie.
Michał Dorobiński
Transportowy Dozór Techniczny

Wydarzenia

Jubileusz Polskiego Dozoru Technicznego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski objął honorowym patronatem jubileuszowe uroczystości związane ze stuleciem polskiego dozoru technicznego. Jednocześnie przekazał
gratulacje oraz wyrazy uznania dla działalności prowadzonej przez instytucje dozorowe.
Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar
Pawlak przekazał 21 października 2010 r. na ręce
Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Marka Walczaka jubileuszowy sztandar UDT, ufundowany
przez jego pracowników z okazji 100-lecia polskiego dozoru technicznego. Sztandar jest symbolem
zaangażowania dozorowców w realizację swojej misji – wspieranie państwa, społeczeństwa i podmiotów gospodarczych w szeroko rozumianych działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych i ochronie środowiska.
Ewa Dorobińska
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Marek Leończyk

Nowoczesne metody aplikacji past lutowniczych
Modern methods of brazing products application
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono nowoczesne metody zastosowania past do lutowania twardego. Wskazano na
uniwersalną postać materiału lutowniczego i zalety lutowania pastą lutowniczą.

The modern methods of brazing paste application are
presented in the paper. A universal form of the brazing
materials and the advantages of brazing by solder paste
are also indicated.

Wstęp
Proces lutowania twardego znany jest od ponad 5000
lat. Już starożytni Egipcjanie potrafili łączyć metale, stosując
jako spoiwo złoto. Do rozgrzania materiałów lutowanych używano wówczas paleniska opalanego węglem drzewnym. Od
tamtego czasu dużo się jednak zmieniło, również w dziedzinie lutowania. W artykule zasygnalizowano zmiany i nowości,
jakie odnotowywane są w technice lutowania twardego, czyli
w łączeniu materiałów w temperaturze pow. 450°C, ale poniżej temperatury topnienia materiałów rodzimych.

Stan obecny
Lutowanie za pomocą tradycyjnej postaci lutów, tj. pałeczek, prętów czy drutów, o odpowiednim składzie chemicznym, jest procesem powszechnie znanym i stosowanym
w wielu gałęziach przemysłu. Wiele publikacji prezentuje wytyczne dotyczącego prawidłowego prowadzenia procesu lutowania oraz opis niezbędnych zabiegów umożliwiających
uzyskanie połączeń wysokiej jakości. Wytwarzanie kształtek lutowniczych w postaci pierścionków nie wymaga również szczególnego komentarza, gdyż znajdują one zastosowanie w codziennej praktyce lutowniczej.

Nowe rozwiązania
Interesujące w produkcji na skalę średnio- i wielkoseryjną
są metody zastosowania lutu w innej postaci niż drut, taśma
lub wykonana z nich kształtka, tzn. lut przygotowywany jest
w postaci pasty. Firma Umicore BrazeTec opracowuje pasty
lutownicze do konkretnych zastosowań pod względem składu
chemicznego, właściwości lutowniczych i prostoty użycia, co
pozwala użytkownikom tych past nie zastanawiać się nad ich
kompozycją, lepiszczem, metodą stosowania lub nad tym, czy
produkt w postaci pasty będzie nadawał się do użytku z powodu sedymentacji, czy też cementacji.
Dypl. inż. Marek Leończyk – Umicore, Hanau (Niemcy).
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Przy łączeniu dużych powierzchni elementów o złożonej
geometrii nakładanie lutu w postaci pasty z dozownika jest
zadaniem żmudnym i skomplikowanym. Lepszym rozwiązaniem jest natryskiwanie pasty na powierzchnię w procesie analogicznym do natryskiwania lakieru na nadwozie samochodowe. W tej metodzie, po wysuszeniu warstwy pasty
lutowniczej, możliwe jest składowanie i transportowanie tak
przygotowanych elementów do lutowania.
Innym sposobem użycia lutu jest metoda sitodruku – stosowana w przemyśle tekstylnym do nanoszenia wzorów na
wyroby. Technika ta znajduje zastosowanie przy nanoszeniu
pasty na powierzchnie, gdzie istotnym elementem procesu
jest duża dokładność dozowania pasty, związana z kształtem i grubością złącza oraz ilością stosowanego lutu. Grubość warstwy lutu może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset mikrometrów.
Nakładanie past realizowane jest również przy zastosowaniu układu walców lub przez zanurzanie elementów
w paście. Istotną zaletą kąpieli jest możliwość nanoszenia
pasty o równomiernej grubości w obszarach trudno dostępnych. Obie metody pozwalają na uzyskanie warstwy lutu na
powierzchniach lutowanych elementów.
Pasty lutownicze znajdują również nowe zastosowania,
czego przykładem może być lutowanie drobnych elementów
diamentowych do powierzchni narzędzi lub uszczelek pod
głowicę w samochodach wyższej klasy.
Pasta lutownicza ma właściwości termoplastyczne: jest
płynna, a zatem i wygodna w użyciu, a po oddziaływaniu płomienia gazowego przechodzi w stan stały. Zmiana odbywa
się w zakresie temperatury ok. 50÷60°C.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono kilka nowoczesnych metod zastosowania past lutowniczych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, w których realizowane zadania często wymagają użycia specjalnych materiałów dodatkowych umożliwiających uzyskiwanie złączy o wysokiej jakości wykonania.
Artykuł został wygłoszony podczas 3. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Postęp w technologiach lutowania”,
Wrocław, 20-22 września 2010 r.

Bernard Wichtowski

Obliczenia złączy spawanych poddanych
obciążeniom statycznym i zmęczeniowym
według Eurokodu 3
Calculation of static and fatigue load capacity
of welds in Eurocode 3

Streszczenie

Abstract

W części 1-8 Eurokodu 3 (rozdział 4) podano zasady oceny nośności spoin obciążonych statycznie,
a w części 1-9 Eurokodu 3 obliczanie spoin narażonych
na obciążenia zmęczeniowe. Zasady oceny nośności
spoin podane w tych normach różnią się często w przyjętych modelach obliczeniowych i szczegółowych propozycjach dotyczących projektowania węzłów w porównaniu z wymaganiami normy polskiej PN-90/B-03200.
Celem artykułu jest wykazanie tych różnic i omówienie
merytorycznych podstaw przyjętych modeli obliczeniowych oceny nośności spoin.

The method of calculation of static load capacity of
weld is presented in the part 1-8 of Eurocode 3 (chapter
4) and the calculation of weld with fatigue load is presented in the part 1-9 of Eurocode 3. The rules of calculation
of weld load capacity presented in those codes are shown
differences in the calculation models and also in proposals of nodes design in comparison to the polish standard
PN-90/B-03200. Differences in codes and the standard
are presented in this article. Moreover, the basis of calculation models of weld load capacity are discussed.

Wstęp
Złącza wykonywane metodami spawalniczymi uważano powszechnie za najsłabsze miejsca w konstrukcjach stalowych [1÷3]. Przyjmowano, że mają one nie
tylko obniżoną, w stosunku do materiału rodzimego,
wytrzymałość statyczną i dynamiczną (udarową i zmęczeniową) oraz odporność na korozję, lecz również,
że wykazują skłonność do pęknięć eksploatacyjnych
[4, 5]. W ostatnich 20 latach dokonał się jednak ogromny postęp w zakresie materiałów i technik spawalniczych, który istotnie wpłynął na właściwości złączy.
Ulepszono znacząco klasyczne techniki, opracowano metody hybrydowe, wdrożono komputerowe metody sterowania [6]. Osiągnięty został poziom technologiczny, przy którym złącze nie powinno być słabsze
– w szerokim pojęciu – od materiału rodzimego. Powyższe stwierdzenie znalazło zastosowanie
Dr hab. inż. Bernard Wichtowski, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.

w projektowaniu oraz obliczaniu połączeń i węzłów
spawanych projektowanych w konstrukcjach stalowych
według wymagań Eurokodu 3 [7, 8].
W najbliższym czasie będą obowiązywać w Polsce
tylko przepisy europejskie, zatem pojawia się potrzeba
zaznajomienia z nimi kadry technicznej. Takiemu celowi ma służyć niniejszy artykuł, w którym przedstawiono
metodykę obliczania spoin czołowych i pachwinowych
obciążonych statycznie oraz znajdujących się pod obciążeniem, które powoduje powtarzające się zmiany naprężeń. Obliczenia wytrzymałościowe omówiono zgodnie z wymaganiami nowych norm europejskich.

Założenia obliczeniowe
Obliczane według normy PN-EN 1993-1-8 [7] połączenia spawane powinny spełniać następujące postanowienia ogólne:
– łączona stal konstrukcyjna o właściwościach wg
normy [8] ma granicę plastyczności fy nieprzekraczającą 460 N/mm2 i grubość nie mniejszą niż
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4 mm; w przypadku połączeń spawanych wyrobów
cieńszych stosuje się PN-EN 1993-3 [9];
– stopiwo musi mieć nominalne wartości granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i minimalnej pracy łamania
Charpy’ego V co najmniej takie same jak materiał
rodzimy;
– dla spoin obciążonych statycznie wymagany jest
poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817 [10].
Obliczanie połączeń, w których występuje kilka części i odcinków spoin, wymaga określenia podziału na
poszczególne odcinki spoin. Podział obciążenia w połączeniu może być określony w dowolny sposób, za
pomocą analizy sprężystej lub plastycznej, przy spełnieniu poniższych wymagań:
– siły i momenty wewnętrzne przyjmowane w analizie
są w równowadze z siłami i momentami przyłożonymi do węzła,
– nośność każdego elementu w węźle jest wystarczająca do przeniesienia wewnętrznych sił i momentów,
– przyjęty rozkład sił wewnętrznych odpowiada sztywnościom względnym elementów węzła,
– deformacje odpowiadające przyjętym siłom w węźle nie przekraczają zdolności do odkształceń łączników spoin i łączonych części, a deformacje w modelu obliczeniowym wynikają z możliwych obrotów
lub przemieszczeń ciała sztywnego.
Zasady obliczania połączeń spawanych przedstawione w normie PN-EN 1993-1-8 [7] są bardziej ogólne, niż w normie PN-90/B03200 [2], gdzie w większym stopniu podano gotowe schematy obliczeniowe i wzory dotyczące różnych typów połączeń spawanych.

Nośność obliczeniowa
spoin pachwinowych
Efektywną długość spoiny pachwinowej lw przyjmuje się jako długość, na której spoina ma pełny przekrój.
Jest to długość całkowita spoiny zmniejszona o dwie
grubości spoiny, aw. Jeśli spoina ma pełny przekrój na
całej długości, łącznie z początkiem i końcem, redukcja długości efektywnej nie jest wymagana. W obliczeniu uwzględnia się tylko spoiny o długości: li ≥ 30 mm
oraz li ≥ 6aw, a obliczeniowe pole przekroju spoin przyjmuje się Aw = Σaw lw.
Jako efektywną grubość spoiny pachwinowej aw
przyjmuje się wysokość największego trójkąta wpisanego w obrys przekroju poprzecznego spoiny, mierzoną prostopadle do zewnętrznego boku tego trójkąta (rys. 1). Zaleca się projektować spoiny tak, aby
ich grubość nie była mniejsza niż 3 mm. Przy określaniu nośności obliczeniowej spoiny pachwinowej z głębokim przetopem można uwzględnić dodatkową grubość spoiny, o ile głębokość wtopienia potwierdzą badania technologiczne. Norma [2] dla tego typu spoin zalecała przyjmować zwiększoną grubość obli-
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Rys. 1. Grubość spoin pachwinowych: a) o różnym kącie pochylenia
ścianek, b) z głębokim przetopem
Fig. 1. Throat of fillet weld: a) with different angle, b) with weld deep
penetration

czeniową: a = 1,3 aw – dla spoin jednowarstwowych,
a = 1,2 aw ≤ aw + 2 mm – dla spoin wielowarstwowych.
Spoiny pachwinowe mogą być stosowane do łączenia części, których ścianki tworzą kąt od 60° do 120°.
W przypadku kąta mniejszego niż 60° spoinę należy
traktować jako czołową z niepełnym przetopem.
Dla długich spoin w połączeniach zakładkowych,
dłuższych niż 150aw, norma [7] zaleca zmniejszenie ich
nośności współczynnikiem redukcyjnym:
(1)

				

Natomiast w przypadku spoin o lw > 1,7 m, łączących żebra w elementach blachownicowych, przyjmuje
się współczynnik redukcyjny w postaci:
(2)

				
gdzie: lw – długość spoiny, m.

Nośność obliczeniową spoin pachwinowych sprawdza się za pomocą dwóch metod: metodą kierunkową
(wektorową) lub metodą uproszczoną.
Metoda kierunkowa jest metodą ogólną, wiernie oddającą zachowanie się spoin pachwinowych pod wpływem obciążenia. Przyjmuje się równomierny rozkład
naprężeń w przekroju spoiny, a jej nośność obliczeniową określa się z zależności:
(3)

			

gdzie: σ┴, τ┴, τII – składowe stanu naprężeń w przekroju spoiny, odpowiednio normalne i styczne do płaszczyzny jej przekroju (rys. 2);
ƒu – nominalna wytrzymałość na rozciąganie materiału słabszej z łączonych części, 360÷560 N/mm2 dla t ≤ 40 mm i 340÷550 N/mm2
dla 40 < t ≤ 80 mm w zależności od gatunku stali [8]; βw = 0,8÷1,0
– współczynnik korelacji uwzględniający wyższe właściwości mecha
niczne materiału spoiny w stosunku do materiału spawanego [7];
γM2 = 1,25 – współczynnik bezpieczeństwa przy sprawdzaniu nośności na rozerwanie [8].
a)

b)

Rys. 2. Składowe naprężeń w przekroju spoiny pachwinowej:
a) widok podłużny, b) przekrój poprzeczny
Fig. 2. Components of stress in the section of fillet weld:
a) the weld longitudinal section, b) the weld cross-section

Rys. 3. Wyznaczanie: a) nośności spoiny pachwinowej, b) wypadkowej siły obciążenia spoiny [11]
Fig. 3. The evaluation of: a) the fillet weld load capacity, b) the resultant force of the weld load [11]

Rys. 4. Złącza z niepełnymi spoinami: a) złącze doczołowe,
b) połączenie teowe
Fig. 4. Incomplete penetration of joints: a) butt weld, b) tee joint

We wzorze (3) obliczeniowa nośność spoiny jest
związana z granicą wytrzymałości materiału ƒu, a nie
jego granicą plastyczności ƒy, niemniej jednak wzór (3)
jest porównywalny ze wzorem na wytrzymałość spoin
pachwinowych w złożonym stanie naprężenia według
normy [2], w którym bazowano na ƒy.
Dla spoin o przekroju równoramiennego trójkąta
prostokątnego: σ┴ = τ┴ = σ / √2 (rys. 2b), a drugi warunek we wzorze (3) jest zawsze spełniony i nie wymaga sprawdzenia.
Drugą metodą obliczania nośności spoin pachwinowych, wg normy [7], jest metoda uproszczona. Niezależnie od położenia płaszczyzny przekroju spoiny
względem działającej siły, nośność obliczeniowa na
jednostkę długości Fw, Rd określona jest wzorem:

nie większą od głębokości przetopu regularnie uzyskiwanej i wykazanej wstępnymi badaniami. Połączenie teowe z dwiema spoinami czołowo-pachwinowymi
(rys. 4b), gdy spełnione są warunki: anom1 + anom2 ≥ t oraz
cnom ≤ t/5 i cnom ≤ 3 mm, można traktować jako połączenie spoiną czołową o grubości aw = t.

					

(4)

gdzie: ƒvw,d – obliczeniowa wytrzymałość spoiny na ścinanie

			

(5)

Warunek (4) jest spełniony, gdy w każdym punkcie spoiny wypadkowa wszystkich przenoszonych sił
przez jednostkę jej długości spełnia warunek:
			

(6)

gdzie: Fw, Ed – wartość obliczeniowa siły działającej na jednostkę długości spoiny (rys. 3).

Zapis (6) jest warunkiem wytrzymałości, w którym
wypadkowa naprężeń w każdym punkcie spoiny jest
nie większa od obliczeniowej wytrzymałości spoiny na
ścinanie wg (5).

Nośność obliczeniowa
spoin czołowych
Grubość obliczeniową aw spoin czołowych przyjmuje się równą grubości cieńszej z łączonych części,
a przy łączeniu elementów o jednakowej grubości równą tej grubości. Grubość spoin czołowych z niepełnym
przetopem przyjmuje się równą głębokości rowka do
spawania (rys. 4a). W przypadku wykonywania tych
spoin z głębokim przetopem przyjmuje się ich grubość

Z pełnym przetopem
Nośność obliczeniowa spoin czołowych z pełnym
przetopem jest nie mniejsza od nośności słabszej z łączonych części, przy czym materiał spoiny musi mieć
właściwości mechaniczne (ƒy, ƒu) nie mniejsze niż materiał rodzimy [7].
Nośność obliczeniową tych spoin, dla różnych stanów granicznych nośności, określa się wg [8]. W każdym przekroju odpowiednie warunki nośności określane są dla obliczeniowych efektów oddziaływań – pojedynczych lub złożonych przy: rozciąganiu, ściskaniu,
zginaniu, ścinaniu, skręcaniu, zginaniu ze ścinaniem,
zginaniu z siłą podłużną oraz zginaniu ze ścinaniem
i siłą podłużną. Dla tych stanów granicznych nośności,
formułę nośności obliczeniowej przyjmuje się stosownie do klasy przekroju, określonej według granicznych
proporcji części ściskanych z [8].
Przykładowo nośność przekrojów przy: rozciąganiu,
zginaniu i ścinaniu określa się według niżej podanych
zasad.
a) Warunek nośności rozciąganego styku spawanego siłą podłużną NEd, niezależnie od klasy przekroju
ma postać:
			

(7)

b) Warunek nośności spoiny czołowej przy jednokierunkowym zginaniu momentem MEd ma postać:
			

(8)

gdzie Mc, Rd – obliczeniowa nośność przekroju w zależności od jego
klasy:

			

(9)

gdzie: Wpl – wskaźnik oporu plastycznego, Wel, min – najmniejszy sprężysty wskaźnik wytrzymałości, Weff, min – najmniejszy wskaźnik wytrzymałości przekroju współpracującego.
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c) Warunek nośności przekroju przy ścinaniu obliczeniową siłą poprzeczną VEd ma postać:
			

(10)

gdzie: Vc, Rd – obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu,

– przy projektowaniu plastycznym
				

(11)

gdzie: Av – pole przekroju czynnego przy ścinaniu; w zależności od
przekroju poprzecznego (kształtowniki i spawane przekroje skrzynkowe oraz rury prostokątne) przyjmowane wg p. 6.2.6(3) normy [8],

– przy ścinaniu sprężystym

spawanych, w których może wystąpić znaczne rozwarstwienie jako skutek procesów wytwarzania. Wytyczne doboru stali ze względu na jej odporność na kruche
pękanie stosuje się w odniesieniu do nowych konstrukcji, gdyż nie dotyczą one konstrukcji użytkowanych.
Wymagania odnoszą się do elementów rozciąganych
i elementów zginanych, narażonych na zmęczenie, przy
czym właściwości materiałów przyjmuje się w odniesieniu do grup jakościowych stali w normach wyrobu [16].
Wytrzymałość zmęczeniowa do celów normatywnych jest określona za pomocą krzywych [14]:
– dla nominalnych naprężeń normalnych:
					

(14)

– dla nominalnych naprężeń stycznych:

			

(12)

gdzie: S – moment statyczny względem osi głównej przekroju części przekroju pomiędzy punktem, w którym oblicza się τEd, a brzegiem przekroju, J – moment bezwładności, t – grubość w rozpatrywanym punkcie,

			

(15)

gdzie: ΔσR – wytrzymałość zmęczeniowa (przy naprężeniach normalnych); ΔτR – wytrzymałość zmęczeniowa przy ścinaniu; N – liczba cykli naprężeń; m – stała nachylenia krzywych zmęczeniowych:
m = 3 lub m = 5; log a – stała, związana z m i kategorią karbu.

– w przypadku przekrojów dwuteowych, gdy
Af /Aw ≥ 0,6, naprężenia ściskające w środniku można obliczać według wzoru:
			

Aw

(13)

gdzie: Aƒ – pole przekroju pasa, Aw – pole przekroju środnika:
Aw = hw tw.

Z niepełnym przetopem
Nośność obliczeniową spoin czołowych z niepełnym przetopem wyznacza się, stosując metodę dla
spoin pachwinowych z głębokim przetopem. Grubość
tych spoin przyjmuje się nie większą od głębokości
przetopu regularnie uzyskiwanej i wykazanej w badaniach wstępnych. Praktycznie, grubość efektywną tych
spoin przyjmuje się równą głębokości rowka ukosowania [11÷13].

Rys. 5. Krzywe wytrzymałości zmęczeniowej dla zakresów naprężeń normalnych
Fig. 5. Fatigue strength lines for normal stress

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin
W grupie stalowych eurokodów konstrukcyjnych
obejmujących PN-EN 1993, przy projektowaniu konstrukcji narażonych na obciążenia zmęczeniowe,
na uwagę zasługują dwie części podstawowe
PN-EN 1993-1-9 [14] i PN-EN 1993-1-10 [15].
W Eurokodzie 1993-1-9 podano metody oceny nośności zmęczeniowej elementów połączeń i węzłów
narażonych na obciążenia powodujące zmęczenie.
W Eurokodzie 1993‑1‑10 podano wytyczne doboru stali na konstrukcje ze względu na odporność na kruche
pękanie i na ciągliwość międzywarstwową elementów
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Rys. 6. Krzywe wytrzymałości zmęczeniowej dla zakresów naprężeń stycznych
Fig. 6. Fatigue strength lines for shearing stress

Każda kategoria jest oznaczona za pomocą liczby
mianowanej w MPa, która reprezentuje wartości odniesienia ΔσC lub ΔτC, czyli wytrzymałość zmęczeniową przy 2 mln cykli [17]. Krzywe odnoszące się do naprężeń normalnych i stycznych przedstawiono na rysunkach 5 i 6.
Odpowiednią kategorię karbu przypisuje się konkretnemu szczegółowi konstrukcyjnemu, a wartość zakresów zmienności naprężeń ΔσC dla liczby cykli N = 2 x 106
ustalono dla 75% przedziału ufności z 95% prawdopodobieństwem przeżycia, z uwzględnieniem odchylenia
standardowego i liczebności próby (≥ 10).
Kategorie zmęczeniowe ΔσC i ΔτC, odpowiadające naprężeniom nominalnym, podano w normie [14],
gdzie oprócz detali konstrukcyjnych i przypisanych im
kategorii karbu podano również opis otworów, śrub,
spoin, technologii spawania oraz dodatkowych wymagań konstrukcyjnych i wykonawczych.
Wyniki badań eksperymentalnych niektórych elementów odbiegały od krzywych zmęczeniowych z rysunku 5. Ze względów bezpieczeństwa przypisano im
kategorię zmęczeniową o jeden stopień niższą, niż to
wynikało z hipotetycznej kategorii zmęczeniowej przy
liczbie N = 2 x 106. Te karby w tablicach 8.1÷8.10 w normie [14] opatrzono gwiazdką. Ich kategorię zmęczeniową można podwyższyć, pod warunkiem, że zastosuje
się zmodyfikowane krzywe wytrzymałości zmęczeniowej wg rysunku 7 (ΔσD dla N = 2 x 107 cykli oraz m = 3).
W praktyce projektowej zdarzają się rozwiązania
konstrukcyjne, dla których karby nie zostały wymienione w tablicach 8.1÷8.10 normy [14]. Wówczas ocena zmęczenia nie odbywa się przy stosowaniu procedur opartych na zmienności naprężeń nominalnych,
lecz na zmienności naprężeń geometrycznych. Naprężeniem geometrycznym jest największe naprężenie
główne w materiale rodzimym w pobliżu początku spoiny, uwzględniające wpływ koncentracji naprężeń, spowodowany ogólną geometrią karbu konstrukcyjnego.
W metodzie naprężeń geometrycznych stosuje się
kategorie zmęczeniowe podane w Załączniku B normy
[14], miarodajne ze względu na inicjację pęknięć:
– przy brzegu spoin czołowych,
– przy brzegu spoin pachwinowych mocujących elementy przyłączane,
– przy brzegu spoin pachwinowych w złączach krzyżowych.

Dla poprzecznych spoin czołowych o grubości
t > 25 mm oraz dla śrub o średnicach > 30 mm, norma
[14] zaleca uwzględniać efekt skali za pomocą współczynników ks podanych w tablicach 8.1 i 8.3. Zredukowana wytrzymałość zmęczeniowa dla tych elementów
określana jest wzorem:
				

(16)

Ocena zmęczenia
Ocenę zmęczenia przeprowadza się wg normy [14]
w odniesieniu do wszystkich krytycznych miejsc (szczegółów) konstrukcji, stosując: metodę tolerowanych
uszkodzeń lub metodę bezwarunkowej trwałości.
Metoda tolerowanych uszkodzeń zapewnia odpowiednią niezawodność konstrukcji pod warunkiem,
że w okresie eksploatacji konstrukcja jest poddawana
kontroli i zabiegom utrzymania, mającym na celu wykrycie i usunięcie uszkodzeń zmęczeniowych. Metodę
tę można stosować, jeśli w wypadku uszkodzenia zmęczeniowego możliwa jest redystrybucja sił między elementami konstrukcji.
Metoda bezwarunkowej trwałości zapewnia odpowiednią niezawodność konstrukcji bez konieczności
regularnych kontroli na obecność uszkodzeń zmęczeniowych w okresie eksploatacji. Metodę tę stosuje się,
gdy lokalne pęknięcia w jakiejś części mogłyby doprowadzić do zniszczenia elementu lub konstrukcji.
Do oceny zmęczenia w elementach konstrukcji wartości sił wewnętrznych, a następnie naprężeń wyznacza się na podstawie sprężystej analizy konstrukcji pod
obciążeniami powodującymi zmęczenie. Naprężenia
oblicza się jak w przypadku stanu granicznego użytkowalności. Miarodajnymi naprężeniami w materiale rodzimym są: nominalne naprężenia normalne σ i nominalne naprężenia ścinające τ.
Naprężenia wyznacza się według klasycznej wytrzymałości materiałów, jak dla pręta o przekroju pryzmatycznym:
		

(17a)

		

(17b)

gdzie: N, My , Mz – odpowiednio siła podłużna i momenty zginające;
A, Jy , Jz – pole i momenty bezwładności przekroju poprzecznego pręta; z, y – rzędne rozpatrywanego punktu, w którym są obliczane naprężenia, V – siła poprzeczna w płaszczyźnie ścinania; S, J, t – zgodnie z wzorem (12).

Rys. 7. Alternatywna wytrzymałość ΔσC dla przypadków ΔσC*
Fig. 7. Alternative strength value ΔσC for ΔσC*

W połączeniach nośnych na spoiny czołowe z ich
niepełnym przetopem, lub na spoiny pachwinowe, siły
przenoszone przez spoiny o jednostkowej długości
rozkłada się na składowe: poprzeczną i równoległą do
podłużnej osi spoiny (rys. 8). W spoinach tych ustala
się naprężenia: normalne σwƒ, poprzeczne względem
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W przypadku elementów niespawanych lub spawanych odprężonych oraz cykli naprężeń całkowicie lub
częściowo ściskających, norma [14] zezwala na przyjmowanie zredukowanego zakresu zmienności naprężeń normalnych, uwzględniając 100% naprężeń rozciągających (σt) i 60% zakresu zmienności naprężeń
ściskających (σc):
Rys. 8. Składowe naprężeń w spoinach pachwinowych
Fig. 8. Components of stress in fillet weld

				

osi spoiny: σwf = √σ┴2f+ τ┴2f, oraz ścinające τwf wzdłuż
osi spoiny: τwƒ = τII f , i dla nich przeprowadza się dwa
odrębne sprawdzenia. Takie postępowanie różni się od
tego, które stosuje się przy sprawdzaniu nośności spoin w metodzie kierunkowej wg (3).
W ocenie zmęczenia, nominalne, zmodyfikowane
lub geometryczne zakresy zmienności naprężeń nie
powinny przekraczać wartości:
				

(18a)

				

(18b)

Spełnienie warunków (18) zapewnia, że konstrukcja nie ulegnie zmęczeniu w zakresie niskocyklowym
(przy liczbie cykli mniejszej niż 104) [18].
Zmęczenie wywołują zmieniające się naprężenia. Przebieg zmienności naprężeń w czasie nazywany jest widmem lub spektrum naprężeń (rys. 9). Widmo o stałej amplitudzie charakteryzuje się wartościami naprężeń maksymalnych σmax i minimalnych σmin
w poszczególnych cyklach oraz naprężeniami średnimi σm = 0,5 (σmax + σmin).
Zakres zmienności naprężeń normalnych (stycznych) przyjmuje się, w rozpatrywanym punkcie konstrukcji, jako:
				

(19a)

				

(19b)

a)

(20)

Typowe sekwencje obciążeń, które odwzorowują wiarygodne górne ograniczenie wszystkich zdarzeń
obciążeń użytkowych w projektowanym okresie eksploatacji, norma [14] zaleca wyznaczać na podstawie wartości z istniejących podobnych konstrukcji [19].
Typowe cykle obciążenia, występujące n razy w projektowanym okresie użytkowania, podano w załączniku A
do normy [14].
Zmiany naprężeń w ciągu całego okresu trwałości konstrukcji pod obciążeniami powodującymi zmęczenie, tworzą historię naprężeń. Do celów globalnej
oceny bezpieczeństwa historię tę redukuje się do widma zakresów zmienności naprężeń, czyli do histogramu występowania wszystkich różnych co do wielkości
zakresów, zarejestrowanego lub obliczonego dla określonego zdarzenia obciążeniowego. Z nieregularnego,
ogólnie biorąc, wykresu naprężeń σi(τi)–ni (rys. 9b) wybiera się odcinek charakterystyczny dla całego widma
(załącznik A do normy [14]).
Dla tego odcinka sumuje się liczbę cykli nmax odpowiadającą równoważnemu zakresowi zmienności naprężeń Δσi. Zliczania cykli w celu zamiany takiego widma na równoważny mu zbiór widm jednorodnych dokonuje się metodą deszczową lub zbiornikową [3, 13,
20, 21].
Sprawdzanie nośności ze względu na zmęczenie
polega na wykazaniu, że przy obciążeniach zmęczeniowych spełnione są następujące warunki nośności:
		

(21a)

oraz
		

(21b)

W niektórych przypadkach, określonych w tablicach
8.1÷8.9 w normie [14], zakresy zmienności naprę
żeń wyznacza się na podstawie naprężeń głównych.
W przypadku naprężeń złożonych (jeśli w normie [14]
nie podano inaczej) należy wykazać, że spełniony jest
warunek:
		

b)

Rys. 9. Widma naprężeń: a) o stałej amplitudzie, b) niejednorodne
Fig. 9. Spectra stress: a) constant amplitude, b) heterogeneous
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(22)

gdzie: ΔσC i ΔτC – wytrzymałość normatywna dla liczby 2x106 cykli;
γFƒ – współczynnik częściowy dla równoważnych zakresów zmienności naprężeń o stałej amplitudzie (γFƒ = 1,0); γMƒ – częściowy współczynnik wytrzymałości zmęczeniowej ΔσC i ΔτC – z tablicy 3.1 normy [14].

Występujące we wzorach (21) i (22) ΔσE,2 i ΔτE,2
to równoważne zakresy zmienności naprężeń o stałej amplitudzie, odniesione do 2 milionów cykli. Obliczeniowe wartości zmienności naprężeń nominalnych
γFƒ x ΔσE,2 oraz γFƒ x ΔtE,2 wyznacza się następująco:
			

(23a)

			

(23b)

gdzie: Δσ (τ γFƒ x Qk), Δτ (γFƒ x Qk) – zakres zmienności naprężeń od
obciążeń wywołujących zmęczenie, λi – zastępcze czynniki uszkodzeń, zależne od widma obciążeń określonych normami, dotyczących różnych typów konstrukcji (mosty, kominy, wieże itp.).

Dla prostych konstrukcji, na które działa jednorodne
widmo obciążenia, iloczyn λ1 x λ2 x λi x ... x λn może być
zastąpiony współczynnikiem równoważności λ1, który
pozwala przenieść zakres naprężenia o określonej liczbie cykli zmienności N na równoważny zakres naprężeń ΔσE,2, o liczbie cykli zmienności 2 x 106.
		

Palmgrena‑Minera sumowania uszkodzeń zmęczeniowych [19÷20]:
(25)

		

gdzie: nEi – liczba cykli związana z zakresem zmienności naprężeń
γFƒ x Δσi, w i-tym paśmie widma obliczeniowego; NRi – trwałość (liczba cykli) uzyskana na podstawie krzywej obliczeniowej (Δσc/γMf)–NR,
dla zakresu zmienności γFf x Δσi (rys. 10. wg [14]).

Warunkiem sprawdzania nośności zmęczeniowej
jest spełnienie warunków:
– gdy rozpatruje się sumaryczne uszkodzenie:
				

Dd ≤ 1,0			

(26)

– gdy rozpatruje się równoważny zakres zmienności
naprężeń:
				

(27)

(24)

Jeśli widmo naprężeń nie jest jednorodne i jedna z metod zliczania cykli charakteryzuje go w postaci zbioru kilku widm jednorodnych (nEi i Δσi), to ocena zmęczenia polega na wyznaczeniu sumarycznego wskaźnika uszkodzenia Dd na podstawie reguły

Rys. 10. Liczba cykli do zniszczenia wg [14]
Fig. 10. Number of fatigue cycles acc. to [14]

Podsumowanie
W euronormach przyjęto, uwzględniając programy komputerowe w analizie konstrukcji, że osią podłużną pręta jest oś x-x, a osiami przekroju poprzecznego są osie y-y (pozioma) oraz z‑z (pionowa). Jednocześnie, dla stali konstrukcyjnej przyjęto oznaczać: granicę plastyczności symbolem fy i wytrzymałości na rozciąganie symbolem fu, pozostawiając w
normach hutniczych oznaczenia: Reh = ƒy i Rm = ƒu.
Obliczanie połączeń spawanych wg normy PNEN 1993-1-8 [7] nie różni się znacząco od obliczeń
według normy dotychczasowej PN-90/B-03200 [2].
Zasady obliczania, wprowadzone przez Eurokod 3,
są bardziej ogólne, zbudowane na odmiennej filozofii i metodologii niż dotychczasowe normy polskie.
Zawierają wiele odniesień do innych części Eurokodów [8÷10, 14] oraz innych przepisów i norm. W normie [7], w odróżnienu od normy [2], zamieszczono
jedynie w szczątkowym stopniu zalecenia konstrukcyjne oraz ograniczenia technologiczne związane
z wykonawstwem połączeń spawanych. Najważniejsze zmiany, wprowadzone przez normę [7], polegają
na określeniu obliczeniowej wytrzymałości spoin pachwinowych, opartej na wytrzymałości materiału rodzimego (stali) na rozciąganie fu, zamiast granicy plastyczności ƒy, jak w normie [2]. Różnice polegają także na uściśleniu sposobu wymiarowania połączeń
pachwinowych długich.

Zasady sprawdzania, ze względu na zmęczenie, elementów i połączeń spawanych podlegających znacznej liczbie zmian naprężeń, podane są
w PN-EN 1993-1-9 [14]. Możliwe jest zastosowanie
dwóch metod: metody naprężeń nominalnych lub
metody naprężeń geometrycznych. Metoda naprężeń geometrycznych jest bardziej nowoczesna i dokładnie opisuje trwałość elementów i połączeń, wymaga jednak wyznaczenia naprężeń geometrycznych, których sposób wyznaczania nie został opisany w normie [14]. Metoda naprężeń nominalnych
pozwala sprawdzić nośność na zmęczenie elementów spawanych i niespawanych, których materiał
dobrano zgodnie z PN-EN 1993-1-10 [15]. Przyjmuje się, że zmęczenie powinno być sprawdzane, jeśli
w czasie użytkowania konstrukcji liczba cykli zmian
naprężeń jest większa niż N = 104.
Obecnie przykłady obliczania połączeń i węzłów
spawanych konstrukcji stalowych, zgodnie z Eurokodem 3, zostały przedstawione w trzech wydawnictwach książkowych [11, 13, 21] i w artykule [12].
Rozszerzone omówienie nośności spoin podlegających zmęczeniu wraz z przykładami ich obliczeń będzie przedstawione w tomie 2 pozycji [11].
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Mikrospawarka StarWeld Tool Integral
Na zeszłorocznych targach ExpoBlach ToolTech 2010,
odbywających się w dniach 12÷15 października 2010 r.
w Krakowie, firma Soditronic na swoim stoisku zaprezentowała mikrospawarkę laserową StarWeld Tool Integral firmy
Rofin. Urządzenie wyposażone jest w źródło Nd:YAG (1064
nm) o mocy nominalnej 200 W i maksymalnej mocy w impulsie 12 kW. Spawanie realizowane jest automatycznie wg zadanej trajektorii lub prowadzenie wiązki po powierzchni materiału realizowane jest ręcznie przez specjalnie przygotowane do tego celu otwory w obudowie urządzenia. Mocowanie
elementów odbywa się na przesuwanym stole umożliwiającym obróbkę części o długości do 500 mm i masie do 350 kg,
chociaż spawanie realizowane przy otwartej komorze powoduje, że gabaryty łączonych elementów mogą znacznie przekraczać pojemność komory. Optyka pozwala na dowolne prowadzenie wiązki lasera wzdłuż dwóch osi. Pionowe płaszczyzny, podcięcia, głębokie rowki i inne obszary o utrudnionym dostępie mogą być spawane bez obracania lub pochylania detalu, co jest szczególnie istotne przy spawaniu dużych
i ciężkich form lub narzędzi.
Spawanie ręczne prowadzone jest przez okular mikroskopu zamontowanego w górnej części urządzenia o dziesięciokrotnym lub szesnastokrotnym powiększeniu. Całość
procesu można obserwować na monitorze. Zarówno monitor,
jak i mikroskop stanowią integralne wyposażenie urządzenia
dostarczane przez producenta.
Kompaktowa konstrukcja urządzenia zawiera układ
chłodzenia i generator wiązki oraz komorę roboczą wraz
z ruchomym stołem roboczym. Wewnątrz urządzenia
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rozprowadzone zostały również przewody doprowadzające gazy ochronne doprowadzane z butli. Przewody gazowe
są podłączone za pomocą szykbkozłączek zamocowanych
w obudowie urządzenia.
Podczas targów prezentowane było urządzenie pracujące – oglądający mogli samodzielnie wykonywać złącza materiałów dostępnych na stoisku Soditronic, jak również przyniesionych przez siebie.
Lechosław Tuz
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Inteligentny system analizy radiogramów
do oceny jakości złączy spawanych
Intelligent system for radiogram analysis for welds
quality inspection
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono koncepcję systemu do inteligentnej oceny jakości połączeń spawanych dokonywanej
na podstawie komputerowej analizy radiogramów. Opisano założenia projektu, sprzęt stosowany do jego realizacji oraz oprogramowanie stworzone na potrzeby omawianego zadania. Projekt przewiduje ograniczenie udziału człowieka w podejmowaniu decyzji do niezbędnego
minimum. System ma za zadanie automatyzację procesu wydawania opinii i informowania o stanie badanych
złączy na podstawie obowiązujących norm.

An intelligent system for radiogram analysis for welds
quality inspection is presented in this paper. The conception of this project, hardware used in it and implemented
software applications are described. The limitation of human influence in making decision about welds quality is
the main aim of this project. The system is able to prepare an opinion about welds quality automatically taking into
consideration existing European standards.

Wstęp
W badaniach nieniszczących zapotrzebowanie na
testowanie jakości połączeń spawanych jest istotne ze
względu na wiele gałęzi przemysłu wykorzystujących
metody spajania jako efektywny sposób wykonywania połączeń elementów o nierzadko krytycznym znaczeniu w konstrukcji. Jakość połączeń ma zatem decydujący wpływ na właściwości użytkowe tych elementów po spawaniu. Opracowano wiele sposobów testowania jakości złączy spawanych, poczynając od najprostszego, polegającego na ocenie wizualnej, a kończąc na zawansowanych technikach wykorzystujących
takie metody jak ultradźwiękowa, penetracyjna, wiroprądowa, magnetyczna, a także analizę zdjęć rentgenowskich badanego obszaru [1]. Najprostszą metodą
Prof. dr inż. Ryszard Sikora, dr hab. inż. Tomasz
Chady, mgr inż. Tomasz Pietrusewicz – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, mgr inż.
Bogdan Piekarczyk – Technic-Control, Szczecin.

analizy radiogramu jest ocena dokonywana przez człowieka na podstawie wiedzy i doświadczenia w zakresie fizyki łączenia metali i powstających w nich defektów struktury. Projekt Inteligentny System Analizy Radiogramów (ISAR) jest realizowany w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Celem projektu jest stworzenie oprogramowania do automatycznego testowania radiogramów, wspomagającego i znacznie upraszczającego procedurę analizy złączy spawanych.
System ISAR obejmuje zarówno część sprzętową,
stosowaną do wykonania zdjęcia rentgenowskiego, digitalizacji i archiwizacji obrazu zawierającego badane
złącze, jak i część programową. Ta druga ma na celu
poprawę jakości radiogramu przez eliminację zakłóceń i wyostrzenie elementów znajdujących się w obszarze zainteresowania (ROI – Region of Interest), poprawę oceny jakości obrazu, rozpoznania i kwalifikowania ich do grup niezgodności spawalniczych [2÷5],
scharakteryzowanie ich na podstawie cech, odniesienie tych cech do obowiązujących poziomów akceptacji oraz podjęcie decyzji co do jakości złącza.
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W części programowej wykorzystano stosowane w przetwarzaniu obrazów algorytmy oceny i poprawy jakości
zdjęcia rentgenowskiego, rozpoznawania defektów oraz
metody podejmowania decyzji wykorzystujące sztuczne
sieci neuronowe pracujące na bazie danych zawierającej informacje dotyczące wad połączeń spawanych.

Wykorzystanie radiogramów do
oceny jakości złączy spawanych
Wśród metod oceny połączeń spawanych stosowana jest metoda polegająca na wykonaniu obrazu rentgenowskiego złącza oraz analizie radiogramu przez
eksperta. Przeprowadzana analiza wymusza zgromadzenie informacji m.in. na temat najczęściej występujących niezgodności w złączach przy zastosowaniu danego rodzaju materiału i wykonywana jest zarówno pod
kątem rodzaju występujących niezgodności spawalniczych – określanych przez cechy, takie jak kształt i rozmiar, jak i ich liczebność oraz rozmieszczenie w złączu.
Analiza wykonana z udziałem radiologa bazuje na
doświadczeniu pozwalającym na szybkie wyodrębnienie z obrazu niezgodności i jej klasyfikację. W przypadku tworzenia systemu zautomatyzowanego niezbędne jest również uwzględnienie położenia niezgodności.
Istotny jest wybór obszaru analizy radiogramu opisanego długością i szerokością. Obszar ten wyznaczany jest
na podstawie informacji o strefie wpływu ciepła (SWC),
klasie badania, grubości badanego obiektu, kącie rozwarcia wiązki promieniowania oraz szerokości lica spoiny (rys. 1). Możliwe jest również wyznaczanie długości
obszaru z dodatkowo przyjętymi uproszczeniami.
W celu ustalenia prawdopodobieństwa występowania poszczególnych rodzajów niezgodności spawalniczych wykonano statystyczne opracowanie archiwalnych radiogramów spółki Technic-Control. Zawarte w zbiorze obrazy zawierały niezgodności złączy spawanych występujących głównie w konstrukcjach okrętowych. Ich klasyfikacja pozwoliła na przypisanie poszczególnym niezgodnościom spawalniczym prawdopodobieństwa występowania w złączu. Przyporządkowane wartości zostały wykorzystane w systemie ISAR
jako wytyczne do podejmowania bardziej trafnych decyzji dotyczących oceny jakości uzyskanych złączy i identyfikacji rodzaju niezgodności spawalniczych. Zidentyfikowane niezgodności podzielono na: pęcherze i pory
(ok. 20%), żużle i wtrącenia stałe (ok. 33%), przyklejenia
(ok. 42%), braki przetopu (ok. 5%), pęknięcia (ok. 15%),
podtopienia i wady kształtu (ok. 6%) – niektóre radiogramy zawierały jednocześnie kilka typów niezgodności.
Przy tworzeniu systemu zwrócono również uwagę
na sytuacje powodujące powstanie obrazu prawidłowego połączenia łudząco przypominającego niezgodność, które mogą być wyeliminowane na podstawie
wiedzy i doświadczenia eksperta – konfiguracja systemu ISAR pozwala na identyfikację takich przypadków.
Dodatkowo podczas analizy radiogramu uwzględniana
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Rys. 1. Radiogram połączenia spawanego oraz sposób wyznaczania długości obszaru oceny radiogramu
Fig. 1. Radiogram of weld and the method of radiogram inspection
area determination

jest zastosowana technika spawania, której znajomość
ułatwia automatyczną interpretację obrazu niezgodności przy podejmowaniu decyzji.
Kolejnym etapem oceny złącza, po określeniu rodzaju niezgodności, jest oszacowanie jej charakterystycznych wymiarów, porównanie ich do wymiarów
granicznych określonych w normie oraz ustalenie na
tej podstawie poziomu jakości złącza [3]. Analizując radiogramy, należy uwzględnić przede wszystkim dane
dotyczące konkretnego obrazu złącza, takie jak: numer wzorca IQI (Image Quality Indicator – wskaźnik do
oceny jakości radiogramów), grubość prześwietlana,
technika badania, odległość źródło–obiekt, kąt wiązki promieniowania, wymagany poziom jakości złącza
wg EN ISO 5817 [3], metoda spawania.

Idea systemu inteligentnego
Zadaniem systemu ISAR jest automatyczna ocena
jakości badanych złączy spawanych oraz identyfikacja niezgodności spawalniczych występujących w złączach, co pozwala również na ograniczenie roli lub eliminację pracy, w niektórych sytuacjach, doświadczonego eksperta w procesie oceny jakości połączeń. Tak
wyznaczony cel wymusza duże wymagania stawiane
wobec tworzonego oprogramowania.
Zastosowanie prostych metod cyfrowych do obróbki obrazu jest często obarczone błędami wynikającymi z działania programu. Dlatego w projekcie ISAR
zastosowano nowoczesne algorytmy przetwarzania
obrazów, zapewniające możliwość poprawy jakości

analizowanego radiogramu bez utraty istotnych informacji. Ponadto system musi spełniać wysokie kryteria typowania obiektów rozpoznawalnych dla oka ludzkiego. Wymaganiem wobec oprogramowania jest zdolność rozpoznania co najmniej tych wad, które może
dostrzec radiolog. Rozdzielczość zdigitalizowanego
obrazu musi zrekompensować utratę informacji o najmniejszych istotnych elementach na radiogramie, widocznych dla oka eksperta. Nowoczesne systemy skanujące oraz postęp technologii obliczeniowej umożliwiają stosowanie coraz wyższych rozdzielczości obrazów cyfrowych oraz analizę danych o dużej pamięci.
Istotnym celem projektu ISAR jest uzyskanie na
tyle wysokiej trafności podejmowanych decyzji dotyczących oceny połączeń spawanych, aby na wielu etapach pracy możliwe było zastąpienie człowieka przez
system zautomatyzowany. Jest zatem konieczne zminimalizowanie liczby błędnych decyzji powodowanych
zarówno przez niedoskonałość systemu, jak i w wyniku
digitalizacji obrazu. Stosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych zarówno pod względem doboru
sprzętu, jak i tworzenia spójnego i efektywnego oprogramowania, umożliwia osiągnięcie tego celu.
Zaletą systemu automatycznego rozpoznawania,
klasyfikowania i oceny niezgodności spawalniczych
jest możliwość wyeliminowania pomyłek spowodowanych czynnikiem ludzkim. Dodatkowo ISAR umożliwia szybkie i ciągłe podejmowanie decyzji co do jakości połączeń spawanych, wymagając przy tym jedynie
obecności osoby przygotowanej do obsługi programu
komputerowego. Informacje systemu czerpane z bazy
niezgodności mogą zastąpić wymaganą wiedzę i doświadczenie radiologa. System może znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie
na szybką analizę wielu połączeń spawanych.

Opis systemu
System ISAR składa się z części sprzętowej odpowiedzialnej za digitalizację radiogramu i wykonanie
obliczeń oraz oprogramowania do przetwarzania obrazów, oceny i poprawy ich jakości, grupowania niezgodności i podejmowania decyzji z wykorzystaniem
sztucznych sieci neuronowych (rys. 2).
Urządzeniami wejściowymi są moduły umożliwiające wprowadzenie danych do systemu w postaci obrazu cyfrowego, tzn. skaner płyt i przetwornik rentgenowski pozwalający na digitalizację obrazu oraz obsługę interfejsu TWAIN. Komputer przetwarzający dane
wyposażony jest w sześciordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2,8 GHz, 24 GB pamięci DDR3
RAM oraz w kartę graficzną wspomaganą przez technologię CUDA, co daje możliwość równoległego przetwarzania danych. Akwizycja danych realizowana jest
przez ustalony zestaw informacji niezbędnych do prawidłowej pracy systemu, takich jak: zastosowana
rozdzielczość skanowania, rozmiar skanowanej płyty,
format zapisu danych, intensywność promieniowania

Rys. 2. Część sprzętowa systemu ISAR
Fig. 2. Hardware of ISAR system

lasera itp., które należy dostarczyć wraz z połączeniem
spawanym przeznaczonym do testowania.
Część programowa zawiera algorytmy do poprawy jakości obrazów przez eliminację zakłóceń i wyostrzenie niezgodności, wytypowanie obszaru spoiny,
SWC oraz regionu zainteresowania (ROI), ocenę gęstości optycznej lub parametru SNR (Signal to Noise
Ratio – stosunek sygnału do szumu), następnie kwalifikowanie zidentyfikowanych defektów do odpowiednich
grup niezgodności spawalniczych [2÷5], wyznaczanie
charakterystycznych cech niezgodności, porównywanie ich z wielkościami granicznymi wg obowiązujących
norm i ocenę jakości złącza. Oprogramowanie zastosowane w systemie ISAR tworzone jest z wykorzystaniem środowiska Microsoft Visual C++. W skład programu obsługującego analizę radiogramu wchodzą
również funkcje niezbędne do obsługi interfejsu użytkownika. Oprócz zautomatyzowanego przetwarzania
danych oprogramowanie umożliwia użytkownikowi ingerencję w pracę systemu, w tym np. dobór filtru i jego
parametrów, a także inne czynności niezbędne do pracy radiologa – np. dostępne w każdym etapie powiększanie wybranego fragmentu obrazu.
Wstępne przetwarzanie zapisanego w postaci cyfrowej radiogramu obejmuje m.in. filtrację oraz ocenę
jakości zdjęcia. W skład używanej grupy filtrów wchodzą m.in. filtry Gaussa, Laplace’a, laplasjan Gaussa,
operatory Sobela, Kirscha, Prewitta, pasmowoprzepustowa filtracja w dziedzinie częstotliwości, filtry
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medianowe, operacje morfologiczne. Część z wymienionych funkcji oprócz poprawy jakości zdjęcia i eliminacji zakłóceń pozwala na wyostrzenie wybranych elementów radiogramu. Istotny w tym zakresie jest dobór
parametrów wywoływanych funkcji w zależności od zamierzonych efektów. Do niezbędnych algorytmów należy też zaliczyć funkcje dokonujące progowania i indeksacji obrazu oraz wykonujące obliczenia odległości
pomiędzy poszczególnymi obiektami rozpoznanymi na
radiogramie. Zaimplementowano funkcję obliczającą
wartość współczynnika SNR zgodnie z normą [6]. Wykorzystane algorytmy są stosowane w programach do
obróbki obrazów [7], pozwalając na wyodrębnienie oraz
ocenę niezauważalnych wcześniej elementów [8].
W ramach oceny jakości obrazu stosowana jest także operacja lokalizacji obszaru występowania wzorca
jednopręcikowego na radiogramie oraz wyznaczania

widocznych pręcików z uwzględnieniem wymagań zawartych w normie [9]. Po wstępnej obróbce zdjęcia następuje automatyczne rozpoznanie ROI, detekcja nieciągłości oraz jej parametryzacja. Następująca później identyfikacja niezgodności może być realizowana z udziałem operatora systemu, zwłaszcza w przypadku niepewności przy automatycznym podejmowaniu decyzji.
Określenie jakości połączenia spawanego musi odbywać się przy uwzględnieniu specyfiki połączeń występujących w danej konstrukcji, gdyż poziomy jakości dla poszczególnych dziedzin przemysłu mogą się
różnić (np. wymagania wobec połączeń wyposażenia
statków i urządzeń poddozorowych) [1]. Praca systemu kończy się automatycznym bądź półautomatycznym wygenerowaniem raportu dotyczącego jakości
analizowanego złącza.

Podsumowanie
Zastosowanie zautomatyzowanych systemów informatycznych w obszarach prac dotychczas wykonywanych wyłącznie przez człowieka budzi wiele wątpliwości. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki komputerowej oraz możliwości oceny efektów pracy systemu i w szczególności porównania jej z dotychczas stosowanymi metodami istnieje szansa na ustalenie progu jego błędnych decyzji. ISAR stworzony jest
i rozwijany z myślą o obniżeniu tego progu do minimum, tak aby ograniczenie roli lub w niektórych przypadkach zastąpienie radiologa było opłacalne. Wprowadzone dotychczas algorytmy przynoszą efekty na
tyle korzystne, że istnieje realna szansa na rozpoznawanie wszystkich niezgodności, jakie może dostrzec
człowiek, co stanowi wymagane minimum [10].
Realizacja projektu ISAR przewiduje stworzenie
kompletnego systemu gotowego do przemysłowego

zastosowania. System podlega ciągłej rozbudowie
przez wprowadzenie nowych algorytmów pozwalających na poprawę jakości analizowanego obrazu
z jednoczesnym unikaniem efektów ubocznych
polegających m.in. na rozmyciu elementów istotnych z punktu widzenia działania programu lub
wyostrzeniu elementów zbędnych, np. artefaktów. Istniejące rozwiązania informatyczne są w tym
bardzo pomocne.
System ISAR w zamierzeniach nie będzie całkowicie pozbawiony obsługi przez człowieka, jednak ma
zagwarantować, że możliwa jest nieobecność eksperta kontrolującego pracę systemu pod względem
merytorycznej decyzji. Jest to zatem istotny krok na
drodze do całkowitego wyeliminowania udziału czynnika ludzkiego w omawianym zakresie badań nieniszczących i stworzenia systemu inteligentnego.
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Zastosowanie fuzji obrazów wizyjnych
i termowizyjnych do monitorowania
i diagnozowania procesu spawania
Visual and thermograph images fusion in monitoring
and diagnostic of welding process application evaluation
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki zastosowania różnych metod fuzji obrazów rejestrowanych za pomocą
kamer wizyjnej i termowizyjnej. Obrazy zarejestrowano
podczas monitorowania procesu spawania. Obserwacji
podlegał łuk spawalniczy i tworzone złącze, które obserwowano w fazie stygnięcia. Rozpatrywano obrazy zarejestrowane podczas spawania metodą GMA na dwóch
różnych stanowiskach spawalniczych. Obserwację prowadzono z zastosowaniem kamer wyposażonych w różne układy optyczne. W artykule przeprowadzono analizę wpływu parametrów układu optycznego na wyniki fuzji obrazów. Analizie poddano również sposób przetwarzania wstępnego obrazów w celu ich wzajemnego dopasowania. Z badań wynika, że obraz po fuzji zawiera
zagregowane informacje, przydatne do monitorowania
i oceny jakości procesu spawania w trybie on-line.

Results of different methods of margining thermal and
visual images are presented in the paper. Images were recorded in the welding process. Welding arc and joint in cooling phase were observed. Images in the GMA welding
on two different welding stations were obtained.
Cameras with different optics were used in the research. The analysis of influence of optic parameters on the
image fusion were made. The image preprocessing for
matching them together were also analyzed. Results are
shown that the image after fusion merged information useful in monitoring and quality on-line testing of welding process includes.

Wstęp
Proces spawania można traktować jako uporządkowany proces, którego wynikiem jest połączenie nierozłączne. Z punktu widzenia diagnozowania procesu
spawania przyjmuje się założenie, że właściwości złącza spawanego, a w szczególności jego niezgodności,
są symptomami świadczącymi o nieprawidłowościach
występujących w procesie spawania.
Mgr inż. Wojciech Jamrozik, dr inż. Marek Fidali,
mgr inż. Anna Bzymek, dr inż. Anna Timofiejczuk
– Politechnika Śląska, Gliwice.

Podczas trwania procesu spawania, sygnały zawierające informacje o jego stanie mogą być pozyskiwane z różnych kanałów informacyjnych. Jedną
z możliwości pozyskiwania informacji diagnostycznej
jest prowadzenie obserwacji promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym i podczerwieni z zastosowaniem kamer rejestrujących sekwencje
obrazów wizyjnych i termowizyjnych. Sekwencja zarejestrowanych obrazów może być w takim przypadku rozumiana jako wielowymiarowy sygnał opisujący zmiany jasności (w przypadku obrazów wizyjnych)
i temperatury (w przypadku obrazów termowizyjnych)
w czasie. Przez sygnał rozumiany jest przebieg dowolnej wielkości fizycznej w czasie, będącej nośnikiem informacji.
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Badania nad możliwościami zastosowania wizyjnych i termowizyjnych systemów kontroli procesu spawania prowadzone są na świecie od połowy lat 90.
Główne obszary badań nad zastosowaniami systemów
wizyjnych w spawalnictwie dotyczą śledzenia [1, 2]
i kontroli rozmiaru jeziorka spawalniczego [3, 4], kontroli geometrii spoiny oraz oceny jakości wykonania połączenia [5]. Prowadzono również badania dotyczące
adaptacyjnej kontroli procesu spawania [6].
W Polsce prace nad zastosowaniem wizyjnych i termowizyjnych systemów monitorowania procesu spawania do oceny jakości połączenia spawanego prowadzone są m.in. w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
i skupiają się na analizie zmian widma promieniowania elektromagnetycznego podczas procesu spawania [7, 8]. W innych ośrodkach podjęto również działania związane z określeniem cyklu cieplnego procesu
napawania z użyciem kamery termowizyjnej [9]. Badania dotyczące detekcji spoiny oraz oceny jej geometrii,
gdzie zastosowano dwie kamery CCD oraz oświetlenie
strukturalne, zostały opisane w [10].
Monitorowanie procesu spawania z jednoczesnym
zastosowaniem kamer wizyjnej i termowizyjnej było
prowadzone przez autorów w ramach projektu System
oceny stanu elementów maszyn i urządzeń z zastosowaniem metod wizyjnych (PW-004/ITE/10/2006, zadanie realizowane w ramach Projektu Wieloletniego koordynowanego przez Instytut Eksploatacji w Radomiu)
wykonywanego w latach 2006–2007 [11]. Podczas badań stwierdzono, że obrazy wizyjne i termowizyjne rejestrowane podczas procesu spawania mogą być analizowane łącznie metodami fuzji obrazów. W dalszej
części artykułu zaprezentowano wyniki zastosowania
wybranych metod fuzji obrazów do obrazów wizyjnych
i termowizyjnych łuku oraz przeprowadzono ocenę
przydatności metod fuzji obrazów dla potrzeb pozyskiwania informacji pomocnych przy diagnozowaniu procesu spawania.

Fuzja obrazów w spawalnictwie
Fuzja obrazów to proces łączenia dwóch lub więcej obrazów przedstawiających daną scenę lub jej fragment w taki sposób, aby nowo powstały obraz niósł
więcej informacji z punktu widzenia ludzkich zdolności percepcyjnych lub przetwarzania komputerowego.
Można więc przyjąć, że głównym celem zastosowania
fuzji obrazów jest zredukowanie niepewności i minimalizacja redundantnej informacji w obrazie wynikowym,
przy jednoczesnej maksymalizacji ilości informacji relewantnej [12]. Większość technik fuzji obrazów składa się z dwóch etapów: dopasowania obrazów i agregacji obrazów.
Szeroką gamę opracowanych algorytmów agregacji obrazów można podzielić na trzy podstawowe grupy: algorytmy działające na poziomie pikseli, algorytmy
działające na poziomie cech i algorytmy działające na
poziomie symbolicznym [12].
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Spośród wymienionych grup najszersze zastosowanie znalazły algorytmy działające na najniższym poziomie, czyli operujące bezpośrednio na pikselach. Mogą
one być zaimplementowane bezpośrednio do zarejestrowanych obrazów lub obrazów poddanych różnego rodzaju transformacjom. Ponieważ w algorytmach
niskiego poziomu przyjęto, że istnieją związki pomiędzy odpowiednimi pikselami wszystkich obrazów wejściowych, kluczowe znaczenie ma wzajemne dopasowanie obrazów. Istnieje wiele metod dopasowania
obrazów [13]. Można je podzielić na metody bazujące na znacznikach (markerach) umieszczanych na obrazie oraz metody bazujące na intensywności pikseli
dopasowywanych obrazów. Metody oparte na markerach wymagają zidentyfikowania na obrazach wejściowych korespondujących cech (punkty, krawędzie itp.).
W metodach bazujących na intensywności ten etap jest
pomijany. W procesie dopasowania ważny jest wybór
odpowiedniego modelu transformacji położenia pikseli obrazu dopasowywanego względem obrazu odniesienia. Model transformacji powinien w efektywny sposób opisywać i minimalizować zniekształcenia pomiędzy dopasowywanymi obrazami. Proces dopasowania
może być oparty na modelu transformacji uwzględniającej podobieństwo obiektów, transformacji afinicznej,
czy też transformacji elastycznej.
W spawalnictwie fuzja obrazów znalazła zastosowanie w kontroli jakości wykonanych połączeń spawanych z wykorzystaniem badań rentgenograficznych
[14]. Autorom nie są znane publikacje dotyczące zastosowania fuzji obrazów do monitorowania procesu
spawania, zatem proponowane podejście polegające
na łącznej analizie obrazów wizyjnych i termowizyjnych
jest nowatorskie.

Wyniki badań
Opisane metody dopasowania i agregacji obrazów,
zostały zastosowane do obrazów będących wynikiem
dwóch eksperymentów. Stanowiska spawalnicze, warunki prowadzenia eksperymentów oraz szczegółowy
opis wyników przetwarzania i analizy obrazów syntetycznych, po fuzji, przedstawiono poniżej. Pokazano
wyniki zastosowania tych operacji uzyskane za pomocą różnych algorytmów.

Analiza obrazów
W badaniach nad oceną przydatności zastosowania fuzji obrazów do monitorowania procesu spawania wykorzystano obrazy termowizyjne i wizyjne zarejestrowane podczas spawania metodą GMA na dwóch
różnych stanowiskach spawalniczych. Na pierwszym
stanowisku możliwe było wykonywanie liniowych połączeń spawanych (rys. 1a), natomiast na drugim złączy
obwodowych (rys. 1b).

a)

b)

a)

b)

Rys. 2. Termogramy po skalowaniu przez: a) zwiększanie rozmiaru
piksela, b) interpolację
Fig. 2. Thermograph images after adjustment:a) pixel size increase,
b) interpolation

Rys. 1. Stanowiska spawalnicze wykorzystane w badaniach
Fig. 1. Welding stations used in the research

W pierwszym przypadku elementy spawane usytuowano na wózku poruszającym się względem nieruchomego palnika. Wózek poruszał się ruchem jednostajnym prostoliniowym, z zadaną prędkością.
W drugim przypadku elementy spawane umieszczono w specjalnie przygotowanym uchwycie (obrotniku),
który zapewniał ich obrót względem własnej osi oraz
względem nieruchomego palnika z zadaną, stałą prędkością obrotową.
Proces spawania obserwowano za pomocą kamer światła widzialnego i podczerwieni. W obu rozpatrywanych przypadkach zastosowano kamerę termowizyjną VarioCam firmy Infratec o rozdzielczości w
podczerwieni 320x240px i przemysłową kamerę CCD
firmy Imaging Source o rozdzielczości 786x1024px.
Obie kamery obserwowały łuk spawalniczy i rejestrowały obrazy z prędkością 25 kla/s. W zależności od
stanowiska spawalniczego, w kamerach zastosowano różne układy optyczne. W przypadku spawania liniowego w obu kamerach zastosowano obiektywy
o ogniskowej 50 mm (rys. 1a). W drugim przypadku, gdy spawanie odbywało się na obwodzie, kamerę
termowizyjną wyposażono w obiektyw o ogniskowej
25 mm, a kamerę wizyjną w obiektyw o ogniskowej
50 mm (rys. 1b). Podczas eksperymentów zarejestrowano dwa zestawy obrazów, różniących się polem widzenia i rozdzielczością.

Dopasowanie obrazów
Dla wybranych obrazów, zarejestrowanych w świetle widzialnym i w podczerwieni (termogramy), wykonano operację dopasowania, poprzedzoną wstępnym
przetwarzaniem polegającym na wyborze obszaru

zainteresowania, w tym przypadku obszaru łuku, a następnie wstępnym dopasowaniu wymiarów obrazów.
Dopasowanie przeprowadzono w taki sposób, aby
obiekty widoczne na obrazach miały zbliżone wymiary. Konieczność dopasowania wielkości obiektów wynikała z różnic w rozdzielczościach matryc zastosowanych kamer. W opisywanym przypadku termogram,
w stosunku do obrazu zarejestrowanego w świetle widzialnym, ma ok. 8-krotnie mniejszą rozdzielczość, zatem obiekty są mniejsze od obiektów widzianych przez
kamerę wizyjną. Dopasowanie rozmiarów obiektów na
obrazie realizowane jest na trzy sposoby: zmniejszenie rozmiaru obrazu o większej rozdzielczości, zwiększając rozmiar obrazu o mniejszej rozdzielczości lub
użyskanie takich samych rozmiarów obu obrazów.
W badaniach wykorzystano zwiększenie rozmiaru obrazu termowizyjnego dwoma metodami: przez zwiększenie rozmiaru termopiksela, czyli pomnożenie rozmiaru pojedynczego piksela przez zadany współczynnik skali oraz przez interpolację, polegającą na uzupełnieniu obrazu o nowe pośrednie piksele, których wartości wyznaczane są na podstawie znajomości wartości
pierwotnych pikseli sąsiadujących (rys. 1).
Obrazy po operacji wstępnego przetwarzania dopasowano do siebie, stosując metodę maksymalizacji informacji wzajemnej, która umożliwia iteracyjną
zmianę parametrów charakterystycznych oraz obliczanie miary informacji wzajemnej dla pary obrazów
dopasowanych w każdym kroku iteracji [13, 15]. Jako
najlepsze dopasowanie przyjmuje się zestaw parametrów, dla którego osiągnięto maksymalną wartość
informacji wzajemnej obliczoną ze wzoru (1). Entropia
obliczana jest z zależności (2), a entropia łączna z zależności (3):
				

(1)

gdzie: H(A) i H(B) – entropia Shannona obrazów A i B, H(A,B) – łączna (produktywna) entropia obrazów A i B;

				

(2)

gdzie: pi – prawdopodobieństwo wystąpienia w obrazie A piksela
o danym poziomie szarości;

Przegląd spawalnictwa 1/2011

29

				

(3)

gdzie: p (i,j ) – łączne prawdopodobieństwo wystąpienia pikseli o danym poziomie szarości na obu obrazach (A i B), wyznaczone na podstawie ich łącznego histogramu.

Przy dopasowaniu obrazów łuku spawalniczego zdecydowano się na wykorzystanie modelu transformacji przez podobieństwo z trzema parametrami związanymi z: przesunięciem obrazów względem
siebie w kierunku poziomym (wzdłuż osi x), przesunięciem obrazów względem siebie w kierunku pionowym (wzdłuż osi y), skalowaniem obrazu termowizyjnego względem obrazu zarejestrowanego w świetle
widzialnym.
Współczynnik rotacji w tym przypadku został pominięty ze względu na brak względnego obrotu między
obrazami w wyniku określonego sposobu zamontowania kamer na stanowisku pomiarowym.
Próby dopasowania przeprowadzono dla wszystkich zarejestrowanych par obrazów. Przykładowe
wyniki dopasowania przedstawiono na rysunku 3,
w tym obraz łuku zarejestrowany przez kamerę
działającą w zakresie światła widzialnego (rys. 3a)
oraz obraz termowizyjny poddany wstępnemu przetwarzaniu polegającemu na zmianie jego rozmiarów przez skalowanie piksela (rys. 3b) i interpolację
(rys. 3c). W celu lepszego zilustrowania wyników
dopasowania odpowiednie obrazy, zarejestrowane
przez dwie kamery, nałożono na siebie, uśredniając
wartości odpowiadających sobie pikseli na obu obrazach (rys. 3d i 3e). Potwierdziło to, że możliwe jest
uzyskanie nowego obrazu zawierającego cechy obrazów składowych, które mogą być lepiej uwypuklone dzięki zastosowaniu agregacji informacji, co stanowi drugi etap operacji fuzji obrazów.

a)

b)

d)

c)

e)

Rys. 3. Dopasowywanie i nakładanie obrazów
Fig. 3. Images matching and merging
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Agregacja obrazów
Agregacja dwóch dopasowanych obrazów na poziomie pikseli może być realizowana z wykorzystaniem
jednej z wielu metod [4, 12, 16, 17]. Po analizie temperatury [16, 18÷20] zdecydowano się na zbadanie metod agregacji opartych na zastosowaniu: piramidy kontrastu (con), dyskretnej transformaty falkowej – falka
DBSS(2,2) (dwb), piramidy fsd (fsd), piramidy gradientu (gra), piramidy laplasjanów (lap), piramidy różnic
morfologicznych (mod), piramidy proporcjonalności –
ratio pyramid (rat), oraz wykorzystaniu wartości maksymalnej – nieliniowy operator max (max), wartości średniej (mea), wartości minimalnej – nieliniowy operator
min (min), analizy składowych głównych (pca), transformaty falkowej niezmiennej względem przesunięcia
– shift invariant dwt, falka haar (sih).
Wśród wymienionych metod można wyróżnić trzy
grupy: metody jednopunktowe, oparte na piramidach
oraz transformacie falkowej. W metodach wieloskalowych wykorzystywane są serie obrazów uzyskanych
w wyniku filtracji dolnoprzepustowej lub pasmowo-przepustowej obrazów pierwotnych, przy czym każdy obraz w serii ma mniejszą rozdzielczość od swojego poprzednika. Przykładowo kolejne obrazy w piramidzie laplasjanów tworzone są jako różnica obrazu
na wyższym poziomie piramidy i obrazu na niższym
poziomie piramidy Gaussa [21]. Każdy obraz w piramidzie powstaje przez redukcję liczby pikseli, gdzie
wartość nowego piksela jest średnią kilku sąsiednich
pikseli. Rozmiar obrazu wynikowego jest powiększany do rozmiaru obrazu na wyższym stopniu piramidy
przez interpolację.
W przypadku piramidy kontrastu, operację odejmowania zastosowaną w piramidzie laplasjanów zastąpiono dzieleniem [22]. Agregacja obrazów odbywa się
na najniższym poziomie piramidy, gdzie wartość poziomu szarości piksela wynikowego może być wyznaczona np. jako wartość średnia arytmetyczna lub ważona odpowiadających mu pikseli na obrazach wejściowych. Wykorzystuje się w tym celu np. test logiczny lub
różnego typu statystyki, np. średni gradient jasności
w określonym sąsiedztwie. Obraz wynikowy jest uzyskiwany w wyniku zastosowania transformacji odwrotnej do użytej na etapie generowania piramidy.
W przypadku metod wykorzystujących transformatę falkową (dyskretną), bądź jej modyfikację, niezmienną względem przesunięcia, kolejne obrazy piramidy obliczane są w wyniku liniowej dekompozycji,
z zastosowaniem funkcji bazowych (falek) [23, 24].
Zastosowanie różnych funkcji bazowych umożliwia
uzyskanie obrazów o cechach wymaganych w danym
zastosowaniu, np. przez wzmocnienie obiektów o niskim kontraście względem tła. Agregacja odbywa się
na najniższym poziomie dekompozycji, z wykorzystaniem metod analogicznych do stosowanych w przypadku przekształceń wielkoskalowych. Obraz wynikowy jest generowany jako wynik odwrotnej transformaty falkowej.

a)

wartość średnia
d)

h)

b)

piramida laplasjanów
e)

i)

a)

wartość średnia
d)

h)

c)

kontrast
f)

j)

c)

piramida laplasjanów

i)

Rys. 4. Fuzja obrazów zarejestrowanych podczas spawania liniowego: a) obraz wizyjny,
b) obraz termowizyjny po skalowaniu pikseli, c) obraz termowizyjny po operacji interpolacji, d÷g) obrazy a) i b) po fuzji,
h÷k) obrazy a) i c) po fuzji
Fig. 4. Fusion of images recorded in lineal welding: a) visual image, b) thermograph image after adjustment, b) thermograph image after interpolation,
d÷g) images a) and b) after
fusion, h÷k) images a) and
c) after fusion

k)

b)

e)

przekształcenie falkowe
g)

kontrast
f)

j)

Oprócz opisanych metod, podczas realizacji badań
zaproponowano zastosowanie nieliniowych operatorów jednopunktowych maksimum i minimum. Operatory te nie wymagają przekształcenia wielkoskalowego,
a obraz wynikowy jest generowany w wyniku wyboru
maksymalnej wartości poziomu szarości danego piksela z obrazów wejściowych.

przekształcenie falkowe
g)

k)

Rys. 5. Fuzja obrazów zarejestrowanych podczas spawania
obwodowego: a) obraz wizyjny,
b) obraz termowizyjny po skalowaniu pikseli, c) obraz termowizyjny po operacji interpolacji, d÷g) obrazy a) i b) po fuzji,
h÷k) obrazy a) i c) po fuzji.
Fig. 5. Fusion of images recorded in encyclical welding
a) visual image, b) thermograph image after adjustment,
b) thermograph image after interpolation, d÷g) images a) and
b) after fusion, h÷k) images
a) and c) after fusion

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przykładowe wyniki zastosowania fuzji obrazów zarejestrowanych podczas spawania liniowego i obwodowego. Operację fuzji przeprowadzono na podstawie: wyznaczania wartości średniej obrazów wejściowych oraz metod piramidy
laplasjanów, kontrastu i przekształcenia falkowego niezmiennego względem przesunięcia.
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Ocena obrazów po fuzji
Efektem działania metod fuzji obrazów są obrazy wynikowe zawierające informacje zawarte na obrazach zarejestrowanych. Na rysunkach 4 i 5 obrazy
będące wynikiem fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych łuku spawalniczego różnią się, a zatem mają
różną zawartość informacyjną uzależnioną m.in. od
usytuowania, rozdzielczości i optyki kamer, sposobu
przetwarzania wstępnego obrazów i metod fuzji obrazów (dopasowania i agregacji). Z punktu widzenia
analizy obrazu, istotna jest maksymalizacja informacji relewantnej.
Obrazy po fuzji można ocenić dwiema metodami:
subiektywnej oceny jakościowej lub obiektywnej oceny ilościowej. W pierwszym przypadku obraz oceniany jest w kontekście wcześniej sformułowanych wymagań dotyczących jakości i zawartości informacyjnej.
W drugim przypadku stosowane są oceny ilościowe,
przeprowadzane na podstawie obrazów wejściowych
i wynikowych [25].
Podczas prowadzonych badań wykorzystano obie
metody oceny obrazów po fuzji. W pierwszym przypadku wybrane obrazy oceniało niezależnie dwóch ekspertów na podstawie kryteriów jakości obrazu i jego
przydatności do dalszej analizy dotyczącej stabilności
procesu spawania. Eksperci dokonali wyboru metody

fuzji dla rozpatrywanych sposobów spawania i metod
wstępnego przetwarzania. Wyniki tej oceny zamieszczono w tablicy I.
Analiza wyników jest rozbieżna. Na rysunku 6 zaprezentowano obrazy po fuzji, uznane przez ekspertów
za najlepsze.Trudno było ocenić obrazy dopasowane
przez powiększanie pikseli, które powstały na podstawie obrazów termowizyjnych o mniejszej rozdzielczości niż obrazy wizyjne. Szczególnie niejednoznaczne oceny uzyskano w przypadku obrazów termowizyjnych, pozyskanych podczas spawania obwodowego, gdzie rozrost pikseli w znacznym stopniu zmniejszył ich czytelność. Jest to efektem zastosowania układu optycznego o mniejszej ogniskowej.
Aby uniknąć niejednoznaczności w ocenie ekspertów, te same obrazy po fuzji poddano ocenie z zastosowaniem miary efektywności fuzji obrazów OIFPM
(Objective Image Fusion Performance Measure) zaproponowanej w [26], zdefiniowanej w następujący
sposób:
			

(4)

gdzie: Q AF i Q BF – wskaźniki obecności krawędzi obrazów A i B w obrazie po fuzji, w A i w B – wagi wskaźników.

Tablica I. Jakościowa ocena fuzji obrazów
Table I. Qualitative analysis of image fusion results
Metoda
przetwarzania
Eksperci
Interpolacja
Powiększenie

Stanowisko nr 1 – spawanie liniowe

Stanowisko nr 2 – spawanie obwodowe

najlepsza metoda

najgorsza metoda

najlepsza metoda

najgorsza metoda

1
mea
lap

1
min
min

1
max
dwb

1
con
min

2
dwb
dwb

2
min
min

Stanowisko nr 1 – spawanie liniowe
Interpolacja

Ekspert 1

Ekspert 2

Rys. 6. Najlepsze wg oceny ekspertów obrazy po fuzji
Fig. 6. The best quality images after fusion in export opinion

32

Przegląd spawalnictwa 1/2011

Powiększenie

2
gra
dwb

2
con
con

Stanowisko nr 2 – spawanie obwodowe
Interpolacja

Powiększenie

Tablica II. Ilościowa ocena fuzji obrazów z zastosowaniem miary OIFPM
Table II. OIFPM measure quantitative analysis of merged image results
Metoda
przetwarzania

Stanowisko nr 1 – spawanie liniowe
wart. max.
OIFPM

metoda
fuzji

Stanowisko nr 2 – spawanie obwodowe

wart. min.
OIFPM

metoda
fuzji

wart. max.
OIFPM

metoda
fuzji

wart. min.
OIFPM

metoda
fuzji

Interpolacja

0,07

rat

0,05

min

0,28

max

0,14

con

Powiększenie

0,08

rat

0,06

fsd

0,18

max

0,08

con

Stanowisko nr 1 – spawanie liniowe
Interpolacja
Powiększenie

Stanowisko nr 2 – spawanie obwodowe
Interpolacja
Powiększenie

Rys. 7. Wynik fuzji metodami najwyżej ocenionymi miarą OIFPM
Fig. 7. Merged image with the highest note by OIFPM measure analysis

Zastosowana miara wynika z porównania informacji
niesionych przez krawędzie obiektów na obrazach poddanych fuzji i obrazie będącym efektem fuzji. Wartość miary wynosi zero, gdy w obrazie po fuzji nie ma informacji
o obiektach znajdujących się na obrazach wejściowych.
W tablicy II zestawiono wyniki oceny obrazów uzyskanych różnymi metodami fuzji. Podobnie jak w przypadku
oceny ekspertów, rozpatrywano wynik oceny wskazujący
na najlepszą i najgorszą metodę fuzji obrazów.
Uzyskane wyniki wskazują na rozbieżności w wyborze najlepszej i najgorszej metody fuzji obrazów,
w odniesieniu do oceny wykonanej przez ekspertów.
Na rysunku 7 przedstawiono obrazy po fuzji z zastosowaniem metod, dla których ocena ilościowa OIFPM
była najlepsza. Porównując obrazy ocenione przez
ekspertów i miarę OIFPM stwierdzono, że różnice między nimi są niewielkie. Zbieżność tych ocen pozwala
na stwierdzenie, że ilościowa ocena za pomocą wskaźnika OIFPM może być stosowana do oceny obrazów
oraz algorytmów. Wskaźnik ten umożliwia wybór optymalnej metody fuzji obrazów.

Obraz wejściowy

Obraz przetwarzany

Analiza obrazów po fuzji
Wstępne przetwarzanie
Pierwszą operacją wstępnego przetwarzania jest
wycięcie obszaru zainteresowania (ROI) z obrazu syntetycznego. Operacja ta jest konieczna, ponieważ obraz po fuzji zawiera elementy dwóch lub więcej obrazów składowych, które mogą być przesunięte względem siebie, czego zazwyczaj nie widać na nieprzetworzonym obrazie. Efekt ten uwidacznia się dopiero po
przeprowadzonym przetwarzaniu. Na rysunku 8 jako
operację przetwarzania zastosowano wyrównanie histogramu. W wyniku tej operacji uzyskano obraz homogeniczny, pozbawiony zbędnej „ramki”, niemającej
żadnej wartości informacyjnej.
Procedury wstępnego przetwarzania obrazu obejmują: wyrównywanie histogramu, normalizację, filtrację oraz wyznaczanie krawędzi, a także binaryzację.
W przypadku binaryzacji próg nie może być jednowartościowy, ponieważ niektóre z informacji zawartych

Obraz wejściowy – wycięty ROI

ROI przetwarzany

Rys. 8. Wynik zastosowania operacji wyboru ROI
Fig. 8. Results of ROI selection operation application
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Stanowisko nr 1 – spawanie liniowe
VIS
IR

Stanowisko nr 2 – spawanie obwodowe
VIS
IR

Rys. 9. Obrazy wejściowe
Fig. 9. Input images

Stanowisko nr 1 – spawanie liniowe
Interpolacja

Powiększenie

Stanowisko nr 2 – spawanie obwodowe
Interpolacja

Powiększenie

Najlepsze

Najgorsze

Rys. 10. Obrazy przetworzone
Fig. 10. Processed images

Z15

Z17

Z20

Z21

Z23

Z26

Przed fuzją

Po fuzji

Przed fuzją

Po fuzji

Rys. 11. Obrazy uzyskane w wyniku działania procedur przetwarzania obrazów
Fig. 11. Results of image processing procedures
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Analiza
Ocena poprawności procesu spawania na podstawie informacji wyodrębnionych z obrazów łuku spawalniczego, rejestrowanych podczas eksperymentów, polega głównie na analizie kształtu łuku na podstawie sekwencji zbinaryzowanych obrazów po fuzji. Możliwe jest
zatem wyznaczanie cech topologicznych i statystycznych odzwierciedlających kształt łuku oraz jego zmiany w czasie procesu spawania. Przykładowymi cechami są: pole powierzchni, obwód, współczynnik wydłużenia, orientacja osi, współrzędne środka ciężkości [27].
Podczas badań przetwarzano i analizowano sekwencje obrazów przed fuzją (rys. 9) oraz sekwencje
obrazów po fuzji (rys.10). Obrazy uzyskane w wyniku działania procedur przetwarzania i analizy obrazów
przedstawiono odpowiednio na rysunkach 11 i 12.
Na podstawie analizy sekwencji zdjęć pochodzących z obserwacji spawania liniowego oraz obwodowego można stwierdzić, że obrazy przed fuzją i po fuzji zawierają podobne informacje, jednak liczba pikseli zawierająca te informacje jest znacznie mniejsza na

Po fuzji
Powierzchnia łuku, piksel

Przed fuzją

Powierzchnia łuku, piksel

w obrazie mogą zostać odcięte. Dobrym rozwiązaniem
wydaje się zastosowanie jednej z metod adaptacyjnych, umożliwiających poszukiwanie zmiennego progu
określanego w poszczególnych obszarach obrazu, co
umożliwia wyodrębnienie obiektu z tła.

Numer rysunku

Numer rysunku

Rys. 12. Wynik analizy obrazów łuku przed fuzją i po fuzji
Fig. 12. Results of image of arc before and after fusion analysis

obrazach po fuzji. Analiza obrazów łącznych może być
zatem mniej czasochłonna niż analiza obrazów wejściowych – jeden obraz zamiast dwóch. Ponadto, informacja
zawarta w badanych obszarze na obrazach po fuzji jest
bardziej „skondensowana” (liczba pikseli na rys. 12). Na
rysunku 11 przedstawiono wybrane zdjęcia z sekwencji
42 zdjęć obserwacji procesu spawania liniowego. Zdjęcia zostały poddane operacjom wstępnego przetwarzania (wycięcie badanego obszaru i binaryzacja), a następnie wyznaczano wartości cech topologicznych.
Na rysunku 12 przedstawiono wykres zmienności
cechy (pola powierzchni łuku), będącej odzwierciedleniem niestabilności procesu (zmiana kształtu i wielkości łuku spawalniczego). Zmiany te dla obrazów po fuzji są wyraźniejsze niż te same zmiany dla obrazów
przed fuzją (zaznaczono je kółkami).

Wnioski
Wyniki wstępnych badań dotyczących oceny przydatności metod fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych na potrzeby generowania łącznych obrazów
łuku spawalniczego oraz monitorowania na ich podstawie procesu spawania, są obiecujące, co wskazuje
na konieczność ich kontynuacji. Stwierdzono, że zaproponowane i przetestowane metody dopasowania
i agregacji obrazów pozwalają na zwiększenie możliwości ich późniejszej analizy. W szczególności możliwe jest wyodrębnienie większej liczby parametrów
z obrazu oraz dokładniejsza ich ocena. Zaproponowana ocena obrazów, po zastosowaniu fuzji, potwierdza również potrzebę kontynuowania badań. Należy
jednak podkreślić, że zastosowanie opisanych w artykule metod jest uzależnione od wielu dodatkowych
czynników, które wymagają dokładnego określenia
i przebadania.
Podczas badań zaobserwowano, że decydujący wpływ na jakość obrazów łącznych mają różnice
w rozdzielczościach i typach detektorów oraz rodzajach obiektywów stosowanych kamer. Im większe dysproporcje w rozdzielczości kamer, tym wyniki fuzji obrazów obarczone były większą niejednoznacznością,
co wynika bezpośrednio z błędów w dopasowaniu ob-

razów. Różnice w rozdzielczości kamer mogą być zniwelowane przez wstępne przetwarzanie, polegające na
dopasowaniu rozmiarów obiektów w wyniku skalowania
lub interpolacji pikseli. Rezultaty badań wskazują, że
najlepsze wyniki jakościowe i ilościowe otrzymano dla
obrazów, dla których zastosowano interpolację pikseli.
Dodatkowo o jakości efektu końcowego fuzji decyduje także pole widzenia kamery, które jest wynikową ogniskowej obiektywu i rozmiaru matrycy kamery.
Wyniki badań wskazują na konieczność takiego dobierania pola widzenia, aby jego obszar był wypełniony głównie przez obiekt obserwowany. Pozwala to na
uniknięcie obszarów w tym samym kolorze (tzw. dużych pikseli) oraz konieczności stosowania operacji
wstępnego przetwarzania obrazów. Prawdopodobnie problemy te można wyeliminować przez zastosowanie teleobiektywów. Ostatnim ważnym czynnikiem
jest rodzaj wybranej do badań kamery wizyjnej, gdzie
należy unikać stosowania kamer kolorowych, dla których pojawia się raster filtrów. Obraz rastra w znaczący sposób wpływa na jakość obrazów po fuzji, co bezpośrednio przekłada się na ich ilościową ocenę, dlatego jako bardziej odpowiednie do tego typu zastosowań są kamery monochromatyczne.
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Kompetencje osób związanych
z wykonywaniem połączeń nierozłącznych
Personnel qualification in joining process
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zagadnienia związane
z potwierdzaniem kompetencji personelu odpowiedzialnego za wykonywanie złączy spajanych, jak również
personelu zajmującego się nadzorem prac oraz kontrolą jakości połączeń przy zastosowaniu badań nieniszczących. Omówiono uprawnienia dotyczące certyfikacji
przez Urząd Dozoru Technicznego m.in. personelu i wyrobów oraz obowiązujące przepisy prawne.

The basic aspects of certification of staff qualification
responsible for welding and also welding supervisors and
quality of joints verification using non-destructive testing
methods are presented in this paper. Described aspects
are supported by UDT certificates for personnel and products and also actual law regulations.

Wstęp
Urząd Dozoru Technicznego wspiera państwo, społeczeństwo i podmioty gospodarcze w działaniach służących bezpieczeństwu użytkowania urządzeń technicznych i ochronie środowiska, sprawując dozór nad
takimi urządzeniami zgodnie z ustawą o dozorze technicznym i aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych rozpoczynają się na etapie ich projektowania i wytwarzania, gdyż
stan początkowy urządzenia ma decydujący wpływ na
jego właściwości użytkowe i żywotność w warunkach
eksploatacji. Jednym z istotnych czynników jest stan
i właściwości materiału zastosowanego do budowy, naprawy lub modernizacji urządzenia oraz jakość wykonania najbardziej wrażliwych elementów, jakimi są połączenia nierozłączne.
Założone projektowe warunki eksploatacji, np. temperatura, ciśnienie, naprężenia zewnętrzne, atmosfera
zewnętrzna i medium eksploatacyjne oraz wynikające
z nich dobór gatunku i stanu dostawy materiałów podstawowych i dodatkowych mają istotny wpływ na wybór
technologii wytwarzania.

Mgr inż. Marta Wojas – Urząd Dozoru Technicznego.

Uzyskanie odpowiedniego poziomu procesów wytwarzania (w tym materiałów przeznaczonych do budowy), kontroli i badań podczas wytwarzania i badań eksploatacyjnych oraz przestrzeganie reżimów technologicznych odpowiednich do założeń projektowych, decydują o poziomie bezpieczeństwa eksploatacji urządzenia.
Najbardziej wrażliwymi elementami urządzenia są
jego połączenia nierozłączne, np. spawane, zgrzewane i lutowane, których jakość wykonania decyduje
o ciągłości materiału oraz jednorodności wszystkich
jego właściwości w obszarze złącza.
Na jakość urządzenia zawierającego połączenia
nierozłączne wpływają więc w równej mierze następujące czynniki:
– zastosowana technologia spajania i przestrzeganie
jej założeń,
– kontrola przygotowania do spawania oraz procesu
spawania, a w szczególności końcowe badania nieniszczące,
– wyposażenie do wykonywania tych połączeń, np.
do spawania, jego stan i status sprawdzenia,
– kompetencje osób opracowujących technologię,
nadzorujących procesy spajania i wykonujących takie połączenia,
– kompetencje osób wykonujących badania nieniszczące połączeń nierozłącznych.
Ponieważ kompetencje osób związanych z wytwarzaniem i jakością połączeń nierozłącznych mają
zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji

Przegląd spawalnictwa 1/2011

37

Na wniosek zainteresowanych osób, w drodze postępowania kwalifikacyjnego, sprawdzane są kwalifikacje osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania i lutowania. Dokumentem potwierdzającym kompetencje jest zaświadczenie kwalifikacyjne.

Uprawnianie osób wykonujących
połączenia nierozłączne

Rys. 1. Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji wydany Urzędowi
Dozoru Technicznego w zakresie certyfikacji osób
Fig. 1. Accreditation certificate of Polish Centre for Accreditation for
Office of Technical Inspection (UDT) to confirm of persons certification body

urządzeń technicznych, UDT sprawdza i potwierdza takie kompetencje. Działania te dotyczą urządzeń technicznych podczas ich: projektowania i wytwarzania
z zamiarem wprowadzenia do eksploatacji tych które są objęte wymaganiami ustawy o dozorze technicznym, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń
technicznych, gdzie UDT sprawuje dozór jako jednostka inspekcyjna na podstawie ustawy o dozorze technicznym oraz podczas projektowania i wytwarzania
z zamiarem wprowadzenia do eksploatacji tych, dla
których wymagania określają inne, szczególne przepisy, np. dyrektywy nowego podejścia.

Potwierdzanie kompetencji osób
wykonujących połączenia nierozłączne
Zaświadczenia kwalifikacyjne dla spawaczy
Kompetencje osób wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania,
naprawy lub modernizacji tych urządzeń potwierdzane są przez UDT na podstawie wymagań art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.). Osoby takie obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania
tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych
w tym zakresie.
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Wymagania dotyczące uprawniania osób wykonujących połączenia nierozłączne w procesie wytwarzania określają dyrektywy PED i TPED. UDT jako jednostka certyfikująca osoby (JCO UDT-CERT), uznana
organizacja strony trzeciej (JU) notyfikowana KE (JN
nr 1433), realizuje:
– uprawnianie osób wykonujących połączenia nierozłączne urządzeń ciśnieniowych i zespołów
urządzeń ciśnieniowych zgodnie z § 40 ust. 4
i 5 rozporządzenia MG z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń
ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
(Dz.U. Nr 263, poz. 2200), wdrażającego postanowienia załącznika I pkt 3.1.2 dyrektywy 97/23/WE,
– uprawnianie spawaczy lub operatorów spawalniczych wykonujących złącza spawane elementów
ciśnieniowych zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia MG z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. Nr 259, poz. 2171), wdrażającego postanowienia załącznika I pkt 3.2 dyrektywy
2009/105/WE (87/404/EWG).
Osoby uprawniane, oprócz wiedzy teoretycznej
i praktycznej z zakresu spajania, podczas egzaminu teoretycznego powinny wykazać się znajomością
norm i przepisów prawnych w zakresie odpowiednio
PED lub TPED.
Dokumentem końcowym w procesie uprawniania
jest odpowiednio certyfikat – uprawnienie do wykonywania połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (PED) określoną metodą w określonych warunkach lub certyfikat – uprawnienie do wykonywania złączy spawanych
elementów ciśnieniowych (TPED).
Kandydat może wnioskować równocześnie
o sprawdzenie kwalifikacji i certyfikat – uprawnienie.
Osoba posiadająca ważne zaświadczenie kwalifikacyjne może wnioskować o uprawnienie, które uzyska po egzaminie uzupełniającym dotyczącym wiedzy z zakresu norm i przepisów w zakresie odpowiednio PED lub TPED. Ważność certyfikatu będzie
taka jak ważność posiadanego zaświadczenia.
Osoba posiadająca ważny certyfikat – uprawnienie może wnioskować o zaświadczenie kwalifikacyjne, które uzyska po egzaminie uzupełniającym dotyczącym wiedzy z zakresu warunków technicznych
dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych
w tym zakresie. Ważność zaświadczenia będzie taka
jak ważność posiadanego certyfikatu.

Nadzór spawalniczy
JCO UDT-CERT certyfikuje również osoby nadzorujące procesy spawalnicze. Certyfikacja adresowana
jest do kandydatów, którzy: ukończyli 18 lat, mają praktykę przemysłową w spawalnictwie: inżynier – co najmniej 1 rok, technik – co najmniej 3 lata, mistrz spawalniczy – co najmniej 5 lat oraz ukończyli szkolenie w zakresie nadzoru i kontroli prac spawalniczych wg programu szkolenia zatwierdzonego przez JCO UDT-CERT.
Certyfikacja osób prowadzona jest w zależności
od rodzaju i/lub złożoności produkcji spawalniczej,
w następujących stopniach:
– PNS 3 – dla osób, którym potrzebna jest pełna wiedza
techniczna wymagana do planowania, wykonywania,
nadzorowania i kontroli produkcji spawalniczej,
– PNS 2 – dla osób, którym potrzebna jest specjalna wiedza techniczna wystarczająca do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli produkcji spawalniczej, w ramach wybranego lub ograniczonego zakresu technicznego,
– PNS 1 – dla osób, którym potrzebna jest podstawowa wiedza techniczna wystarczająca do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli
produkcji spawalniczej, w ramach wybranego lub
ograniczonego zakresu technicznego, który obejmuje tylko proste konstrukcje spawane.
Wymagania certyfikacyjne oraz poziomy wymaganej wiedzy określone w programie certyfikacji nadzoru spawalniczego oparto na normach europejskich, takich jak:
– PN-EN ISO 14731:2008 Nadzór spawalniczy
– Zadania i odpowiedzialność,
– PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Instrukcja technologiczna spawania – Część 1: Spawanie łukowe,
– seria norm PN-EN ISO 3834-1 do 5:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) wdrażającego postanowienia załącznika I pkt 3.1.3 dyrektywy
97/23/WE. W celu udowodnienia spełnienia wymagania zasadniczego dyrektywy w zakresie personelu
NDT, możliwe jest zastosowanie kryteriów normy zharmonizowanej EN 473:2008.
Raport techniczny CEN/TR 15589 określa, że podstawą do uprawnienia personelu NDT przez uznaną
jednostkę strony trzeciej (RTPO – Recognized ThirdParty Organization) zgodnie z dyrektywą 97/23/WE
jest ważna kwalifikacja lub certyfikat kompetencji, wydany zgodnie z zasadami jednostki drugiej lub trzeciej
strony, obejmujący badania nieniszczące w odpowiednim sektorze. Istnieją trzy kategorie kwalifikacji/certyfikacji personelu badań nieniszczących, opisane jako
ścieżki uprawnienia A, B i C:
A) certyfikacja przez jednostkę certyfikującą będącą
jednocześnie uznaną jednostką strony trzeciej –
RTPO. Osoby są certyfikowane zgodnie z harmonizowaną normą europejską EN 473 w odpowiednim
sektorze.
B) certyfikacja przez jednostkę, która nie jest RTPO.
Osoby, które są certyfikowane zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską EN 473 lub normą międzynarodową ISO 9712:2005 w odpowiednim sektorze przez jednostkę certyfikującą, która nie jest
RTPO.
C) przypadki inne niż ścieżki A i B. Osoby kwalifikowane w odpowiednim sektorze z zastosowaniem kryteriów równoważnych kryteriom w zharmonizowanej normie europejskiej EN 473.

Certyfikacja i uprawnianie
personelu NDT
Ostatnim etapem wytwarzania połączeń nierozłącznych jest wykonanie badań nieniszczących, określenie
rodzaju, położenia i wymiarów nieciągłości w nich występujących oraz ocena stanu połączenia w odniesieniu do ustalonych kryteriów akceptacji. Na osobach wykonujących takie badania ciąży ogromna odpowiedzialność, dlatego też ich kompetencje są bardzo istotne.
Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT jako
uznana jednostka trzeciej strony prowadzi uprawnianie personelu wykonującego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych kategorii III i IV oraz zespołów urządzeń ciśnieniowych zgodnie z § 41 rozporządzenia MG z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń

Rys. 2. Certyfikat uznania jednostki certyfikującej osoby UDT-CERT
przez Europejską Federację Badań Nieniszczących (EFNDT)
Fig. 2. Certificate of registration the NDT personnel certification
schame
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W przypadku ścieżki A, osoba posiadająca certyfikat EN 473 w odpowiednim sektorze, wydany przez
jednostkę certyfikującą, będącą także RTPO, jest uważana za uprawnioną bez dalszego postępowania.
W przypadku ścieżki B osoba posiadająca certyfikat
wydany zgodnie z EN 473 lub ISO 9712:2005 w odpowiednim sektorze, wydany przez jednostkę certyfikującą, która nie jest RTPO, może być uprawniona, jeśli jednostka certyfikująca, która wydała certyfikat, posiada formalne porozumienie z RTPO i RTPO uzyskała
udokumentowane dowody kwalifikacji i certyfikacji wydane (przekazane) przez jednostkę certyfikującą.

W przypadku C osoba kwalifikowana w odpowiednim sektorze zgodnie z kryteriami normy równoważnej
normie zharmonizowanej EN 473, może być uprawniona przez RTPO pod warunkiem, że spełnione zostały kryteria kwalifikacyjne równoważne kryteriom normy zharmonizowanej, które RTPO jest zobowiązana
sprawdzić.
Osoba, która uzyskała odpowiedni certyfikat wydawany przez JCO UDT-CERT z zapisem „PED”,
jest zatem uznana za uprawnioną bez dalszego postępowania.

Podsumowanie
Wszystkie procesy potwierdzania kompetencji osób, niezależnie od tego, czy wymagają tego
przepisy krajowe, czy przepisy UE, odbywają się
zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN ISO/IEC
17024:2004 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”, co

gwarantuje rzetelność, obiektywność i bezstronność
ocen w prowadzonych procesach.
UDT-CERT posiada certyfikat akredytacji
nr AC 088 potwierdzający, że jednostka certyfikująca osoby spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC
17024:2004.
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Ryszard Jastrzębski

Sterowanie spawarek MIG/MAG
MIG/MAG welding machines control
Streszczenie

Abstract

Artykuły dotyczące teorii budowy urządzeń spawalniczych wyposażonych w zaawansowane systemy sterowania nierzadko publikowane są w Przeglądzie Spawalnictwa. Niniejszy artykuł przedstawia stosowane w nowoczesnych urządzeniach sposoby sterowania napięciem i prądem łuku spawalniczego wraz ze zwięzłą charakterystyką podstawowych różnic w sterowaniu.

Articles regarding the theory of design of welding machines with high-tech control systems are often published
in Welding Technology Review. Used in modern welding
machines voltage and current control systems with brief
characteristic of fundamental differences in regulation are
presented in this article.

Wstęp
W spawaniu zwarciowym MIG/MAG o jakości połączenia decydują zjawiska fizyczne zachodzące nie
w czasie zwarcia kropli, lecz w czasie jarzenia się łuku
elektrycznego. Z tego powodu fizycy zajmują się filmowaniem przechodzenia kropli w łuku, pomiarem rozkładu temperatury łuku spawalniczego, ciśnienia łuku,
stopnia jonizacji, ilości oparów itd. [1, 2]. Z kolei dla
technologa istotna jest stabilność procesu i jakość połączenia, a dla energoelektronika i konstruktora urządzeń istotne jest zrozumienie i hierarchiczne poukładanie tych spraw.

Mechaniczne oderwanie kropli
Przebiegi prądu i napięcia wraz ze zdjęciami łuku
elektrycznego, uzyskane przy zastosowaniu tradycyjnego prostownika, przedstawiono na rysunku 1a [3].
Najważniejszą wadą procesu jest narastający podczas zwarcia, od punktu E do punktu F, prąd spawania, gdyż po oderwaniu kropli i ponownym zajarzeniu
łuku, ze względu na dużą indukcyjność obwodu (dławiki), nie może od razu spaść do wartości przed zwarciem. Podczas zwarcia, ze względu na niskie napięcie, moc grzania jest niewielka. Jak udowodnił prof.
Oshima z Instytutu Elektroniki Saitama University, po
rozwarciu i zajarzeniu łuku w wyniku wzrostu napięcia

Mgr inż. Ryszard Jastrzębski – Instytut Łączenia
Metali, Kraków.

moc gwałtownie wzrasta, powodując nadmierne nagrzanie jeziorka spawalniczego – drut topi się zbyt
szybko, powodując rozprysk [4]. Wyrzucana kropla powoduje wyrzucenie jonów, co objawia się krótkotrwałym
spadkiem prądu do zera. Ruchy konwekcyjne w bardzo krótkim czasie zatykają „dziurę jonową”, przywracając przepływ prądu i zajarzenie łuku, a w konsekwencji prowadzą do stabilnego jarzenia się łuku i zwarciowego przenoszenia metalu z drutu do jeziorka spawalniczego. Aby ograniczyć niekorzystne narastanie prądu, w latach 80. zastosowano mechaniczne odrywanie
kropli na skutek wibracji uchwytem – „wibrostyk” stosowany do regeneracyjnego napawania wałów autobusów, a współcześnie odciąganie drutu szybkim mikrosilniczkiem (funkcja CMT Fronius, rys. 1b) [2]. Niemiecka
firma NWM opracowała tranzystorowe źródło pozwalające obniżyć prąd po rozwarciu do wartości przed zwarciem (funkcja cold arc, rys. 1c).
Funkcje CMT i cold arc obniżają moc zajarzania się
łuku oraz obniżają temperaturę jeziorka do temperatury topnienia metalu, co pozwala na łączenie blach aluminiowych z ocynkowanymi blachami karoseryjnymi.
Niska temperatura jeziorka pozwala łączyć bez przepaleń blachy o szczelinie większej od ich grubości.

Sterowanie prądem
Innym zagadnieniem wymagającym zimnego
jeziorka jest poprawa jakości wykonania przetopów
MAG przy zmieniającej się szczelinie w porównaniu
z jakością połączeń uzyskiwanych metodą TIG.
Amerykańska firma Lincoln Electric opracowała
rozwiązanie STT (rys. 1e) polegające na wcześniejszym wyłączaniu łuku elektrycznego i dosuwaniu,
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Sterowanie napięciem
Odpowiednikiem charakterystyki sztywnej jest przedstawiona na rysunku 1d funkcja arc force, formująca napięcie na podstawie wartości prądu w czasie [8]. Rozwiązanie to umożliwia obniżenie temperatury jeziorka
i powoduje, że np. ściegi ze stali nierdzewnej przybierają barwę złotą. Obniżanie napięcia i skracanie łuku
ze wzrostem prądu powoduje również odrywanie się
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z drutu dużej ilości małych kropel (spray) – zawężenie i spadek temperatury łuku powodujący zwiększenie głębokości wtopienia pozwalające na wykonywanie
połączenia przy większym wolnym wylocie elektrody,
np. w przypadku złączy materiału o grubości 40 mm,

A
D
E

D

E

F

C

A
B

Rysunek należy analizować od środka czyli od „przebiegów bazowych” U i I.
Powyżej są różniące się od bazowych przebiegi napięcia a poniżej różniące się od bazowych przebiegi prądu

bez jarzącego się łuku, kropli przyklejonej do końca
drutu. Po zwarciu jest kształtowany impuls narastającego prądu, który formuje wąski mostek ciekłego metalu pomiędzy drutem a jeziorkiem (większa oporność
i topienie drutu w zwarciu), który po gwałtownym wyłączeniu prądu zostaje rozerwany. Po czasie potrzebnym do ustalenia równowagi termodynamicznej zostaje schodkowo włączony stabilny łuk elektryczny. Nowsze generacje tego oprogramowania, reklamowane w
Australii jako spawarka, która myśli za spawacza, pozwalają na wykrywanie położenia łuku w stosunku do
jeziorka i ustawianie większej częstotliwości (mocy),
gdy spawacz prowadzi drut na brzegu jeziorka i obniżenie tej częstotliwości w trakcie przesuwania łuku na
początek jeziorka, aż do wyłączenia prądu, gdy drut
trafia do szczeliny. Spawarka pozwala na wykonywanie przetopów z góry na dół, co w tradycyjnych urządzeniach prowadziło do przyklejeń w przetopie.
Przetop spawarką STT wymaga wykonywania
płaskich zygzaków i regulacji przez szerokość zakosów. Takie rozwiązanie sprzyja początkującym spawaczom, ale jest trudne dla specjalistów przyzwyczajonych do tradycyjnych metod.
Wygaśnięcie patentu na STT zmusiło producentów
do przeprowadzenia badań fizyki łuku – w Polsce takie
badania wykonali fizycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie, co doprowadziło do powstania konkurencyjnych rozwiązań
[1]. Przykładem jest, pokazana na rysunku 1f, funkcja
WiseRoot i jej odmiany, ograniczające prąd zwarcia
i prąd zajarzenia łuku. Nie ma ona synergii i wymaga w
zależności od przyzwyczajeń spawacza (prowadzenie
łuku na początku, w środku lub na końcu jeziorka) ustawienia dynamiki łuku i mocy w zależności od warunków
odprowadzenia ciepła.
Postęp w obliczeniach wolnego wylotu elektrody
pozwolił firmie Kemppi opracować układ automatycznej regulacji, utrzymujący stałą wartość wolnego wylotu elektrody [5]. Wówczas spawanie przypomina spawanie elektrodą otuloną – odsuwany uchwyt powoduje
wydłużenie łuku (nagrzanie jeziorka), a dosuwany skraca łuk (wtopienie i chłodzenie jeziorka).
Omówione rozwiązania oparte są na dynamicznym
formowaniu prądu na podstawie zmian napięcia w czasie. Ten system sterowania jest kontynuacją rozwojową spawarek o opadającej charakterystyce – zamiast
ustalać wartość prądu formuje prąd, w zależności od
przebiegu napięcia w czasie.

Rys. 1 Porównanie przebiegów prądowych i napięciowych dostępnych na rynku funkcji spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów [3]
Fig. 1. Comparison of current and voltage waves of gas metal arc
welding functions available on the market [3]

przygotowanego na ½V, wykonywanych przy konstrukcji Stadionu Narodowego, gdzie opieranie się dyszy o materiał wymuszało spawanie z dużym wolnym
wylotem elektrody.
Połączenie charakterystyki dynamicznej z impulsowaniem prądu (modulowanie przebiegu) lub takie przesuwanie osi (offset), że spawarka pracuje w cyklu prądu zmiennego prostokątnego niesymetrycznego, pozwala przy tych samych wartościach prądu i napięcia regulować szybkością podawania drutu (stapiania),
co w tradycyjnych spawarkach było niemożliwe [6]. Pozwala to przy spawaniu pod topnikiem likwidować podtopienia (wzrost temperatury jeziorka) czy zażużlenia
(spadek temperatury jeziorka) [1].
Różnica szybkości zmian sterowania i procesów
cieplnych powoduje niebezpieczeństwo przesterowania i wpadania układu łuk elektryczny-spawarka

w drgania. Nie ma opracowań naukowych na ten temat. W. Lukas i inni przedstawili matematyczną formułę regulatora proporcjonalno-całkująco-różniczkującego i jego parametry stosowane do automatycznej regulacji metodą wizyjną wielkości jeziorka spawalniczego [7, 8]. Może to być punkt startowy do porównywania parametrów regulatorów spawarek różnych producentów. Należy zwrócić też uwagę na
inne układy poprawiające stabilność pracy spawarki,
np. układ usuwania kropli i układ cyfrowego filtrowania. Kropla na końcu drutu może zakłócić rozpoczęcie spawania aluminium, natomiast wprowadzenie na
wejście regulatora cyfrowego przypadkowych pików
może spowodować niepotrzebne przesterowanie
i niestabilność procesu. Z tego wynika, że cyfrowe filtrowanie znacznie poprawia jakość spawania elektronicznymi zasilaczami.

Wnioski
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– Obniżenie prądu zajarzenia łuku powoduje, że
nawet przy spawaniu w CO2 możliwe jest uzyskiwanie spoiny bez rozprysków.
– Nowoczesne urządzenia falownikowe stosują
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łuku natryskowego, dającego złoty ścieg ze stali
nierdzewnej i znacznie większą głębokość wtopienia przy spawaniu z długim wolnym wylotem
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– Rozwiązanie równań równowagi termicznej wolnego wylotu elektrody umożliwia automatyczną
regulację jego długością niezależnie od ruchów
spawacza, co czyni technikę spawania MAG
podobną do techniki spawania elektrodą otulona (ręczna regulacja długości łuku).
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Nanotechnologia łączenia metali
z materiałami niemetalicznymi
Nanotechnology of metal and non-metal joining

Streszczenie

Abstract

Rozwój elektroniki i metod symulacji wysokonapięciowych procesów wyładowań elektrycznych umożliwił opracowanie w Rosji nowej metody łączenia metali z niemetalami. Zaproponowano perspektywiczną metodę łączenia materiałów o specjalnych właściwościach
fizykomechanicznych w obniżonej temperaturze i przy
obniżonym ciśnieniu – zgrzewanie z wykorzystaniem
przekładek metalicznych (folii).
Podczas sterowanego wyładowania wysokonapięciowego następuje szybkie odparowanie materiału przekładki. Powstałe wówczas pary metalu o dużej energii
kinetycznej uderzają w powierzchnię materiałów łączonych, gdzie następuje krystalizacja. Na powierzchni niemetalu tworzy się cienka warstwa metalu, ściśle przylegająca do podłoża o identycznej sieci krystalograficznej jak niemetal. Uzyskana warstwa pośrednia umożliwia
wykonanie trwałych połączeń. Istotnym elementem procesu jest znikome nagrzanie materiału podłoża.
W artykule przedstawiono wybrane aspekty krystalograficzne połączeń metali z materiałami niemetalicznymi, metodą metalizacji powierzchni parami metali w wyniku odparowania materiału folii po wyładowaniu elektrycznym.

Development of electronic and also high-voltage disharge simulations enabled obtaining in Russia new
method of metals and non-metals joining. The method is
dedicated to materials with specific physical and mechanical properties in decreased temperature and pressure
– welding with metal insrts.
In regulated high voltage electrical discharge material
of insert is evaporated in short period of time. Vaporized
metal with high kinetic energy are crashed into the joining
materials surface, where the material crystallization process is observed. Thin layer of metal with the same crystal
lattice as non-metal, which adhere to it with high strength,
is produced on the surface of non-metal. High quality joints are achieved due to this metallic interlayer. Very low
temperature of non-metal substrate is important aspect of
the process.
Some of the crystallographic aspects of metal with
non-metal joining in the process of surface metallization
by metal evaporation in electric discharge is presented in
this paper.

Wstęp
Rozwój i doskonalenie współczesnej elektroniki
i budowy przyrządów stosowanych w lotnictwie i innych dziedzinach przemysłu nie byłby możliwy bez zastosowania nowych materiałów konstrukcyjnych, wytwarzonych na bazie ceramiki, szkła ceramicznego
Prof. dr hab. Gennadii Vladimirovich Koniushkov, doc. dr Aleksandr Nikolaevich Balakanin, inż. Vladimir Gennadevich Koniushkov
– Państwowa Politechnika w Saratowie.
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(sital), kwarcu, ferrytów i innych materiałów niemetalicznych. Materiały te powstają na osnowie tlenków
różnych pierwiastków i mają wyjątkowe właściwości fizykochemiczne.
Połączenia materiałów ceramicznych i materiałów ceramicznych z metalami znajdują zastosowanie
w konstrukcji elementów systemów wysokoczęstotliwościowych, okien kontrolnych i falowodowych, ekranów i obudów przyrządów elektronowych i jarzeniowych (gas-discharge), fotokatodach w przyrządach
noktowizyjnych, obudowach żyroskopów laserowych,
akceleratorach, produkcji wyrobów jubilerskich itp.
Tradycyjne metody wykonywania takich połączeń – klejenie i lutowanie – nie zawsze zapewniają

Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że procesy te nie zostały zbadane w sposób wystarczający. Publikacje dotyczą głównie przewodników
liniowych (drutowych), a przewodniki płaskie praktycznie nie były badane [1÷4].
Przedmiotem publikacji jest przedstawienie zasad,
modeli i nanotechnologii łączenia niemetali konstrukcyjnych z metalami i niemetalami przy zastosowaniu
cienkich folii metalicznych metodą wyładowań elektrycznych przeprowadzanych w próżni.

Rys. 1. Urządzenie do zgrzewania materiałów ceramicznych z wykorzystaniem folii metalicznej metodą wyładowania elektrycznego;
1 – komora próżniowa, 2 – ruchomy trzpień, 3 – elementy ceramiczne, 4 – folia metaliczna, 5 – stół roboczy, 6 – układ zasilania
(10÷25 kV)
Fig. 1. The device for ceramic and metal with metal insert in electric discharge joining: 1 – vacuum chamber, 2 – moving mandrel,
3 – ceramic elements, 4 – metal insert, 5 – workplace, 6 – power input (10÷25 kV)

wysoką wytrzymałość, szczelność próżniową, odporność na temperaturę, kontakt cieplny i elektryczny, zachowanie właściwości podczas długotrwałego
przechowywania. Natomiast metody spawania oparte na bardzo intensywnym wpływie ich parametrów
na materiały łączone: zgrzewanie wybuchowe, zgrzewanie zgniotowe w próżni, spawanie impulsem magnetycznym, próżniowo-termiczna obróbka impulsem
magnetycznym raczej nie nadają się do produkcji takich węzłów.
Najbardziej perspektywiczną metodą uzyskania połączeń metal-ceramika jest zgrzewanie dyfuzyjne w
próżni, ale jego realizacja przy zastosowaniu tradycyjnych metod tej technologii łączenia (Тsp = (0,7÷0,8) Тtop;
Рsp = (0,8÷0,9)σPз). Ponadto zastosowanie znanych już
technologii dla wielu materiałów ceramicznych (ferrytów, sitali, piezoceramik) nie zawsze gwarantuje uzyskanie połączeń wysokiej jakości i zachowanie ich specjalnych właściwości.
Wydaje się, że najlepszą metodą łączenia tych materiałów są odmiany zgrzewania dyfuzyjnego elementów w obniżonej temperaturze i ciśnieniu, w procesie metalizacji powierzchni odparowanym materiałem
przekładek (folii) wskutek wyładowania elektrycznego
(WWE) przeprowadzanego pomiędzy łączonymi powierzchniami (rys. 1).
Eksperymenty wykazały, że technika zgrzewania
powoduje powstanie cienkiej metalicznej powłoki na
powierzchniach łączonych materiałów. Trwałość jej
przylegania do materiału ceramicznego ma decydujący wpływ na właściwości złącza oraz jest uzależniona od liczby atomów pierwszej warstwy kondensatu, tworzących wiązania chemiczne z materiałem
podstawowym – warstwa przejściowa ma nieznaczną grubość.

Analiza teoretycznych
i eksperymentalnych wyników
wyładowania elektrycznego
Opis elektrycznego wybuchu przewodnika został
wykonany wg schematu obwodu oscylacyjnego ze
zmienną rezystancją, a model procesu wybuchu przekładki podczas spawania dielektryków ma postać równania różniczkowego, opisującego szeregowy obwód
oscylacyjny ze zmienną rezystancją:

gdzie: Rn (t) – empiryczna funkcja oporu przewodnika, (Rn – rezystancja zewnętrznego obwodu elektrycznego); V(t) – napięcie w kondensatorze; Ro – początkowa rezystancja przewodników; C – pojemność kondensatorów, L – indukcyjność rozładowania obwodu elektrycznego.

a)

b)
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I (t), A
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Rys. 2. Wykresy zależności od czasu rozładowania: a) rezystancji przewodnika, b) prądu rozładowania w obwodzie elektrycznym,
c) napięcia baterii, d) napięcia w przewodniku, przy parametrach:
Ro = 0,1 Ω, L= 3x10-7 GH, C = 10-6 F, Rn = 0,01 Ω (Wn = 13,198 J,
Wc = 50 J)
Fig. 2. The function in discharge time of: a) conductor resistance,
b) discharge current, c) battery voltage, d) conductor voltage, with
parameters: Ro = 0,1 Ω, L =3x10-7 GH, C = 10-6 F, Rn = 0,01 Ω
(Wn = 13,198 J, Wc = 50 J)
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Rys. 3. Rozkład temperatury na powierzchni przewodnika dla trzech
kolejnych momentów czasu
Fig. 3. The temperature decomposition on the surface of conductor
in three time periods

Na rysunku 2 przedstawiono zależności rezystancji przewodnika, prądu rozładowania w obwodzie elektrycznym, napięcia na baterii kondensatora i na przewodniku od czasu. Wyznaczenie najlepszych parametrów obwodu elektrycznego dla wybuchu wykonywane
jest z uwzględnieniem rezystancji materiału folii.
W opracowanym modelu cyklicznego wyładowania elektrycznego uwzględniono ziarnistą budowę
warstw metalicznych, a w szczególności niejednorodność rezystancji materiału. Rezystancja granic ziaren, faz drobnoziarnistych i innych niejednorodności
jest znacznie większa niż rezystancja wewnątrz ziaren. W modelu płaskiego przewodnika tę niejednorodność uwzględniono przez wprowadzenie siatki o przypadkowym lub regularnym rozrzucie wartości nominalnych rezystancji.
Obliczenia modelu wykonano metodą macierzową
z wykorzystaniem oprogramowania MathCAD na przygotowanym do tego celu stanowisku o dużej mocy obliczeniowej (АBM Athlon(tm) 64X2, procesor z podwójnym rdzeniem 4800 + 2,5 GHz, 2 Gb RAM).
Wykonano 30 prób. Czas jednej próby z siatką
100×100 wynosił ok. 2 min, a łączny czas obliczeń
ok. 60 min. Rozkłady temperatury dla trzech momentów czasowych na powierzchni przewodnika przedstawiono na rysunku 3. Zaobserwowano wyraźny wzrost
temperatury na granicach ziaren.
Z modelu perkolacyjnego i wyników eksperymentalnych uzyskano opis fizyczny elektrycznego wyładowania przewodnika. Ze względu na znacznie większą rezystancję na granicach ziaren niż wewnątrz ziaren, topienie metalu zaczyna się od ich granic i rozprzestrzenia się w głąb, a ogólny udział stopionych ziaren nie
przekracza 0,7.
Mechanizmy oddziaływania materiałów przy łączeniu z zastosowaniem wybuchu elektrycznego materiału folii w próżni zostały określone na podstawie badań krystalograficznych tworzenia połączeń,
przeprowadzonych dla różnych materiałów w stanie stałym w stosunkowo niewysokich temperaturach.
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Rys. 4. Stan krystalograficzny materiału folii
Fig. 4. Crystalline state of insert material

Rys. 5. Stan krystalograficzny warstw metalicznych uzyskanych
w wyniku elektrycznego wybuchu folii w próżni
Fig. 5. Crystalline state of metallic layers produced in electrical
discharge of insert in vacuum

Temperatura była na tyle mała, aby wpływ zjawisk heterodyfuzji i dyfuzji na zgrzewanych powierzchniach
nie był znaczący, a uzyskane połączenia mogły być
klasyfikowane jako połączenia adhezyjne.
Badania dyfraktogramów folii metalicznej wykonanej z materiału 47ND przedstawiono na rysunku 4, natomiast na rysunku 5 pokazano materiał tej folii po wykonaniu połączenia zgrzewanego z zastosowaniem
elektrycznego wybuchu folii w próżni.
Folię na rysunkach opisano za pomocą wektorów określających orientację powierzchni krystalograficznych, tzn. materiał folii zorientowano powierzchnią (200), co jest równoznaczne z powierzchnią (100)
do powierzchni walcowania. Uzyskana wskutek wybuchów elektrycznych w próżni powłoka na powierzchni szkła ceramicznego jest zorientowana powierzchnią
(222), co jest równoznaczne z powierzchnią (111) do
powierzchni podłoża.

Z przedstawionych opisów wynika, że topienie i krystalizacja doprowadziły do pożądanej zmiany orientacji kierunków krystalograficznych w warstwie metalicznej. Przeprowadzone badania rentgenostrukturalne powierzchni warstwy niklu po zniszczeniu połączeń wzdłuż granic kontaktu wykazały istotne zmiany
intensywności odbić od powierzchni z niskimi indeksami Millera. Tablica relacji intensywności odbić powierzchni (111):(200):(220):(311) wynosi odpowiednio 100:50:32:32, a po połączeniu 100:394:124:106,
co świadczy o tym, że przy krystalizacji ziarna Ni

orientują się ku podłożu w większości krawędziami
kryształu podstawowej komórki. Można zakładać, że
z punktu widzenia termodynamiki prowadzi to do uzyskania większej energii, ponieważ swobodna energia krawędzi kryształu niklu wynosi 1060 mJ/m3, а powierzchni przestrzennej przekątnej (111) – 926 mJ/m.
Przy zastosowaniu metody łączenia wybuchowych
wyładowań elektrycznych folii w próżni zapewnia to możliwość uzyskiwania wysokiej jakości połączeń metali i niemetali, a także niemetali z niemetalami (ceramika + ferryty, szkło ceramiczne + szkło kwarcowe, rubin + rubin i in.).

Wnioski
Na podstawie badań rozwiązano zadanie naukowe dotyczące opracowania podstaw nanotechnologii łączenia materiałów w wyniku wyładowań elektrycznych warstw metalicznych w próżni w obniżo-

nych temperaturach i ciśnieniach zapewniających
uzyskanie dobrej jakości połączeń metali, metali
z materiałami niemetalicznymi i niemetali z niemetalami.
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Z języka rosyjskiego tłumaczył Andrei Bukharov

W następnym numerze
Wiodący temat numeru 2/2011: Metodyka opracowania i przykłady planów spawania
Jacek Słania
Plan spawania – omówienie zagadnienia
Jacek Słania, Jacek Skóra
Plan spawania wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem
Jacek Słania, Dominik Wodecki
Plan spawania belki poprzecznej dźwigu
Jacek Słania
Plan spawania przy wykonywaniu napraw bieżących kotłów parowych, kotłów wodnych i stałych zbiorników
ciśnieniowych
Jacek Słania
Plan spawania carg płaszcza pieca obrotowego
Michał Urzynicok, Jacek Słania
Analiza kosztów spawania przy wytwarzaniu kotłowych konstrukcji spawanych

Przegląd spawalnictwa 1/2011

47

Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o ponad 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: 12 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel.: 41 368 36 20, fax: 41 345 15 71
RUCH – Infolinia: 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
17 zł (w tym 5% VAT)
półroczna
102 zł
roczna		 204 zł
od numeru
do numeru
liczba zamawianych kompletów

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: 22 827 25 42, 22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w

53. KRAJOWEJ NAUKOWO-TECHNICZNEJ
KONFERENCJI SPAWALNICZEJ
pt. „Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali”
organizowanej w dniach 12 - 14 października 2011 r. w Poznaniu przez:

W programie m.in.:

SIMP – SEKCJA SPAWALNICZA Oddział w Poznaniu
TECHNIKA SPAWALNICZA POZNAŃ
RYWAL RHC Spółka z o.o. w Warszawie

• referaty z robotyki procesów spajania i cięcia
• prezentacja nowych technologii i materiałów
• referaty techniczne dotyczące m.in:
– konstrukcji stalowej Stadionu Miejskiego w Poznaniu
– konstrukcji iglicy Stadionu Narodowego w Warszawie
• wyjazdy techniczne
– VOLKSWAGEN POZNAŃ
– STADION MIEJSKI
• WYSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU
• POKAZY ROBOTÓW !
ZAREZERWUJ SOBIE CZAS !
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
miroslaw.nowak@techspaw.com.pl
andrzej.wisniewski@techspaw.com.pl
ryszard.andrzejewski@techspaw.com.pl
ryszard_wesolowski@rywal.com.pl 		

tel.: 602 118 401
tel.: 602 118 404
tel.: 602 603 313
tel.: 609 061 311

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:
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Wybór rozwiązania Wise
to większa wydajność

Zarządzanie własnościami spawalniczymi,
wydajnością i jakością

50

Produkty Kemppi Wise to specjalne programy spawalnicze,
umożliwiające osiągnięcie wyników, niedostępnych w przypadku
tradycyjnego spawania metodą MIG/MAG. Użyj produktów WISE, aby
skuteczniej wypełnić spoinę graniową, dostarczać stałą moc do jeziorka,
utrzymać optymalną długość łuku oraz precyzyjniej spawać cienkie
blachy. Zgodne z urządzeniami FastMig Synergic oraz urządzeniami
KempArc do zastosowań zautomatyzowanych. Zamów wersję
demonstracyjną i zobacz różnicę.
Przegląd spawalnictwa
www.kemppi.com

1/2011

