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60 Lat Spawalnictwa
w Politechnice Warszawskiej

Pracownicy i doktoranci Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
w roku akademickim 2010/2011
W pierwszym rzędzie od lewej: dr inż. Jerzy Jakubowski, inż. Michał Hudycz, prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,.
dr h.c. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński, prof. dr hab. inż. Jacek Senkara (kierownik Zakładu),.
dr hab. inż. Dariusz Golański, dr inż. Paweł Cegielski, w drugim rzędzie od lewej: mgr inż. Jan Godek,.
mgr inż. Magdalena Trojanowska-Bajera, dr inż. Mariusz Bober, dr inż. Paweł Kołodziejczak, Sławomir Jakielski,.
dr inż. Jarosław Grześ, dr inż. Tomasz Chmielewski, dr inż. Arkadiusz Krajewski, mgr inż. Grzegorz Gontarz, nieobecni na
zdjęciu: mgr inż. Krzysztof Skrzyniecki, mgr inż. Paweł Skiba, mgr inż. Lechosław Tuz.

2

Przegląd spawalnictwa 6/2011

O przeszłości i przyszłości
Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
Prof. Jerzy Nowacki (JN): Spotykamy się z okazji jubileuszu 60-lecia Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki
Warszawskiej. Utworzony w 1951 r. na
Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) Zakład Spawalnictwa, później przekształcony w Katedrę Spawalnictwa,
a obecnie Zakład Inżynierii Spajania ma
piękną historię i wielkie zasługi w obszarze kształcenia kadr technicznych
i naukowych, badań podstawowych
i rozwojowych, współpracy z przemysłem,
oraz kontaktów międzynarodowych.
Dorobek Zakładu obejmuje osiągnięcia wielu pracujących w nim wybitnych uczonych. Rozwój Zakładu
przez dziesięciolecia to również szereg
zmian w obszarze organizacji i metodyki badań oraz kształcenia spawalników.
W 2001 r. został wydany numer
specjalny miesięcznika Przegląd Spawalnictwa poświęcony osiągnięciom
Zakładu w pierwszych 50 latach jego
działalności. W numerze tym zamieszczone zostały wypowiedzi, prezentujące osiągnięcia zespołów badawczych
w Zakładzie.
Obszerne noty biograficzne oraz
charakterystykę dorobku wielce zasłużonego dla rozwoju Zakładu i całego spawalnictwa w Polsce dr h.c. profesora zw.
dr hab. inż. Władysława Włosińskiego
– jednocześnie członka komitetu redakcyjnego naszego miesięcznika, przedstawiliśmy w numerach 10/2008 i 12/2010
Przeglądu Spawalnictwa. W numerze
10/2008 ukazała się również nota biograficzna profesora Stanisława Piwowara
i doktora Kazimierza Ferenca. Były też
wywiady z profesorem Andrzejem Kolasą i wielokrotnie goszczącym w naszym
czasopiśmie Profesorem Stanisławem
Piowarem, recenzje książek profesora
Jacka Senkary i doktora Kazimierza Ferenca, a w licznych numerach zamieszczamo bieżące informacje o wydarzeniach w Zakładzie Inżynierii Spajania
Politechniki Warszawskiej, wydawanych
książkach, seminariach, konferencjach,
jak również artykuły prezentujące wyniki
prac badawczych pracowników Zakładu.
Dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność
rozmowy z Panami Profesorami pełniącymi w ostatnich dziesięcioleciach funkcję
Kierowników Zakładu Inżynierii Spajania:
dr h.c. prof. dr hab. inż. Władysławem
Włosińskim, prof. dr hab. inż. Andrzejem
Kolasą oraz z obecnym kierownikiem zakładu prof. dr hab. inż. Jackiem Senkarą.

Zacznijmy od wspomnień. Jak wyglądała Panów przygoda ze spawalnictwem
w Zakładzie Inżynierii Spajania. Jak to
się stało, że powierzono Panom kierowanie Zakładem oraz czy udało się Panom
zrealizować Wasze zamiary i ambicje?

Od lewej: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, dr h.c. prof.
dr hab. inż. Władysław Włosiński, prof. dr hab. inż. Jacek
Senkara

Prof. Władysław Włosiński (WW):
Już w czasie studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki
Warszawskiej (1964 – mgr inż., 1970 –
doktorat, 1977 – habilitacja) wiedziałem,
że wśród bardzo znanych i cenionych
przez studentów katedr i kierunków badań
na tym Wydziale były: Katedra Metaloznawstwa, Katedra Obróbki Plastycznej,
Katedra Obróbki Skrawaniem, a także
właśnie Katedra Spawalnictwa. Katedra ta.
założona została w 1951 r. przez prof..
Z. Dobrowolskiego, a po przejściu twórcy
Katedry na emeryturę jej kierownikami byli
kolejno: prof. L. Nekanda-Trepka, prof. St.
Piwowar. Znane mi były osiągnięcia pracowników Katedry, a z kilkoma z nich już po
studiach wiązały mnie sprawy służbowozawodowe. Kierowałem bowiem wówczas
najpierw dużym laboratorium badawczym
w zakładzie przemysłowym, a następnie
Pionem Metali i Dielektryków w nowoczesnym Instytucie Resortowym. Praca ta wymagała częstych kontaktów i współpracy
z pracownikami Politechniki. Współpraca.
z Katedrą Spawalnictwa szczególnie nasiliła się w latach 70., gdy zajmowałem
się najpierw badaniami, a później wdrożeniami procesów spajania nowoczesnych materiałów (stopy metali, ceramika,
kompozyty) w przemyśle elektronicznym.
Praktycznym efektem tej współpracy i kontaktów z pracownikami Katedry była moja
rozprawa habilitacyjna, poświęcona spajaniu materiałów ceramicznych z metalami
– a więc z zakresu szeroko pojmowanego
spawalnictwa obroniona przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego
w 1977 r.

W 1982 r. zostałem zaproszony przez
władze Wydziału Mechanicznego Technologicznego do objęcia funkcji kierownika
Zakładu Spawalnictwa. Przyjąłem to zaproszenie, gdyż po pierwsze znałem problematykę badawczą Zakładu, a po drugie znałem część kolegów – pracowników
Zakładu. Była to z mojej strony decyzja
niełatwa, gdyż zostawiłem w Instytucie
dobrze wyposażone laboratorium technologiczne i kadrowe oraz kilkudziesięciuosobową kadrę pracowników naukowych.
i inżynieryjnych. Podjąłem tę decyzję,
gdyż uważałem, że Politechnika jest
znacznie ważniejszym miejscem do
uprawiania badań i prac rozwojowych.
Na uczelni, poza badaniami, kształci się
studentów, którzy mogą być pożytecznymi uczestnikami tych badań, a po skończeniu studiów dobrymi partnerami we
wdrożeniach wyników i poszerzaniu ich
zakresu. Jak się dzisiaj okazuje, była to
decyzja słuszna, tym bardziej że Zakład
Spawalnictwa już wówczas był dobrze
zorganizowany, pracowało tu kilkunastu
dobrze przygotowanych specjalistów –
spawalników i doświadczonych nauczycieli akademickich (dr St. Sułkoński, dr T.
Sobiś, dr K. Ferenc, dr J. Szymański, dr J.
Maliszewski, dr A. Kolasa, dr A. Windyga,
dr Z. Nita, mgr M. Nowakowski, mgr W.
Klimczewski, mgr G. Wiśniewski, mgr M.
Kaźmierczak), a wkrótce dołączyli do zespołu dr J. Senkara, mgr I. Drozdowska,
mgr N. Pikor, mgr J. Jakubowski.
Od początku kierowania Zakładem
przyjąłem wraz z zespołem następującą
zasadę: Studenci winni być kształceni
w całym zakresie współczesnego spawalnictwa (podstawy technologii, spawania,
lutowania i procesów pokrewnych, metalurgia procesów, konstrukcja urządzeń
spawalniczych, metody kontroli procesów
i jakości wyrobów, organizacja produkcji),
natomiast badania naukowe powinny być
ukierunkowane na problematykę specyficzną dla naszego Zakładu. Tym obszarem specyficznym, wyróżniającym nas od
innych placówek uczelnianych w Polsce,
były Nowoczesne metody spajania materiałów zaawansowanych. Strategia ta
wynika także z szybko następującej transformacji krajowego przemysłu – naszego
partnera w zatrudnianiu absolwentów.
i w zlecaniu badań. Duże państwowe zakłady przemysłowe, jak np. Ursus, Zakłady
Waryńskiego, Nowotki, Kasprzaka, Fabryka Samochodów Osobowych oraz ściśle
związane z naszym obszarem: Zakłady
w Bielawie, Hutmen, upadały, albo były.
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przejmowane przez koncerny zagraniczne. Zaczęły jednak powstawać małe zakłady produkcyjne lub usługowe, które
mogły być przedmiotem zainteresowania
naszych absolwentów oraz mogły być
odbiorcami naszych wyników badań. To
samo dotyczy dużych koncernów przemysłowych, jak np. tzw. Doliny Lotniczej,
Petrochemii, KGHM, Simens Polska, czy
Fiat Polska. Zakłady te z biegiem lat stały się dobrymi partnerami. Dzisiaj jednak
uważamy, że to „partnerstwo” rodzi się
bardzo wolno, a z naszego punktu widzenia zbyt wolno. Jest to jednak problem do
szerszych rozważań.
JN: Czas, w którym kierował Pan
Profesor Zakładem, był bardzo dobrym
okresem rozwoju kadr naukowych.
Proszę bliżej scharakteryzować osiągnięcia Zakładu w tym obszarze, które
są przecież także osobistymi osiągnięciami Pana Profesora.
WW: Trzymanie się zasady ustalającej
strategię rozwoju Zakładu, a mianowicie
wszechstronności w procesie nauczania
i badań w kierunku priorytetowym, przyczyniło się przede wszystkim do przygotowania kadry. W tym czasie (1982-2000)
zostały obronione dwie rozprawy habilitacyjne przez pracowników Zakładu (dr hab.
A. Kolasa, dr hab. J. Senkara), obroniona została rozprawa habilitacyjna przez.
dr hab. K. Pietrzak (ITME) oraz kilkanaście
rozpraw doktorskich obronionych przez
pracowników Zakładu (dr M. Nowakowski, dr D. Wojtaszewski, dr G. Wiśniewski,.
dr N. Pikor, dr P. Cegielski, dr D. Golański, dr J. Grześ, dr A. Krajewski, dr T.
Chmielewski, dr J. Jakubowski) i kilkanaście rozpraw bronionych spoza Zakładu:.
dr Z. Włodarski (P. SZ), dr H. Zatyka (IL),
dr M. Stępień (Metalexport), dr Nuri (Libia), dr Salach (Libia), dr Zhu Sheng (Chiny), dr A. Krzyńska (Zakład Odlewnictwa
PW), dr P. Janus (Unipres), dr D. Kaliński
(ITME), dr M. Barlak (IPJ).
Tematyka rozpraw doktorskich najczęściej obejmowała nowe technologie spajania materiałów zaawansowanych. W ten
sposób powstawała nowa kadra naukowa
Zakładu, która nawet po znacznych zmianach kadrowych (część wysokiej klasy
specjalistów odeszła na emeryturę albo
poszła do innej, lepiej wynagradzanej
pracy) była i jest gwarantem normalnego
funkcjonowania Zakładu.
W 1995 r. Zakład Spawalnictwa zmienił nazwę na Zakład Inżynierii Spajania,
co było właśnie następstwem rozszerzenia zakresu badań o technologie łączenia,.
w których nie występują typowe dla
spawalnictwa miejscowe przetopienia.
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spajanych elementów. Specjalność ta
(spajania nowych materiałów ceramicznych – Al2O3, SiC, Si3N4, AlN, kompozytów) była wtedy pionierska nie tylko
w Polsce. Chyba tym należy tłumaczyć
spore zainteresowanie stażami i studiami
zagranicznymi w naszym Zakładzie doktorantów i stażystów z Chin, Libii, a także
Holandii. Oczywiście nie bez znaczenia
była nasza osobista aktywność w promocji wyników badań w postaci publikacji.
i referatów na międzynarodowych konferencjach. Jednak podstawą był na pewno program i zakres uprawianych badań..
W tym okresie w Zakładzie na stażach,
trwających od paru tygodni do kilku lat,
przebywało ponad 20 Chińczyków, 5 Libijczyków, a także Holender.
Wydaje mi się, że dobra pozycja Zakładu po moim odejściu, a także obecna,
była m.in. powodowana młodą i liczną kadrą naukowo-dydaktyczną.
JN: W pełni zgadzam się z poglądem, że o wysokiej pozycji Zakładu
zadecydował m.in. wysoki poziom
kształcenia decydujący o przyszłych
karierach absolwentów. Rozwój technologii spawalniczych i zapotrzebowanie
na innowacyjne rozwiązania w zakresie konstrukcji spawanych i urządzeń
spawalniczych spowodował potrzebę
modernizacji programów kształcenia,
np. w obszarze organizacji nowoczesnej przedsiębiorczości. Czy Pan Profesor przewiduje potrzebę zmian metod
kształcenia w tym zakresie?
WW: Tworzenie przez absolwentów naszego Zakładu firm typu spin-off
nie jest naszą silną stroną. Choć wydaje
się, że stosowane przez nas technologie
i urządzenia technologiczne predysponują nas do kreatywnego podejścia pracowników i studentów do tworzenia na
małą skalę różnego rodzaju technologii
i urządzeń do spajania np. elementów
światłowodowych, mikrozgrzewarek czy
mikrospawarek. Opracowanie mikrospawarki wodorowej opartej na wykorzystaniu
elektrolizy wody niestety nie doczekało się
wdrożenia do produkcji. Jednak udział naszych pracowników w produkcji spawarek
inwertorowych w okresie już po 2000 r.
zachęca do zwrócenia uwagi na ten istotny element kształcenia studentów. Może
zajęcia ze specjalnego przedmiotu przedsiębiorczość byłyby tu pomocne. Musimy
przyjąć zasadę, że tylko nieznany procent
absolwentów będzie pracował naukowo,
pozostali to inżynierowie – twórcy techniki
w różnej skali.
Oznacza to, że nasz absolwent winien
posiadać wiedzę z nauk podstawowych.

i wiedzę z dyscypliny specjalistycznej, ale
także powinien po skończonych studiach
orientować się w sprawach nazywanych
„kreatywnością inżynierską”.
JN: Przemysł zawsze zgłaszał duże
zapotrzebowanie na dobrze wykształconych inżynierów spawalników. Musiało to wywierać istotny wpływ na
poszukiwanie możliwie najlepszych
koncepcji kształcenia i doboru właściwych kandydatów na studia. Jak
rozwiązywaliście Panowie ten problem
w warunkach nie tylko dynamicznego
rozwoju techniki, ale także wynikających z wyjątkowo szybkich przemian
społecznych w ostatnich dwudziestu
latach oraz oczekiwań samych studentów w zakresie kształcenia?
WW: Odpowiadając na pytanie o kandydatów na studia, należy zdawać sobie
sprawę z tego, że kształcimy nie na czasy obecne, ale na przyszłość. Dlatego tak
ważną sprawą jest właśnie już dzisiaj prowadzenie badań w obszarach, które za 5
czy 10 lat będą przedmiotem zainteresowania przemysłu czy usług. Poświęcamy
sporo czasu na rozmowy nie tylko z profesorami A. Kolasą i J. Senkarą, ale także z
innymi Kolegami z Zakładu na temat, jakie
priorytety dzisiaj przyjmować w badaniach,
aby dobrze one służyły nam i procentowały studentom w przyszłości. Ważnym wyznacznikiem w kształtowaniu dzisiejszych
programów badań i nauczania powinny być  
jak sądzę kierunki rozwoju przemysłu. O ile
do niedawna głównymi branżami przemysłowymi, które tworzyły tkankę przemysłową kraju, był przemysł motoryzacyjny i
elektroniczny, tworzące silne powiązania i
sieci kooperatorów wymagających wsparcia przez inżynierów, to obecnie wszystko
wskazuje na to, że zastąpią je szeroko pojęta energetyka i infrastruktura komunikacyjna. Zarówno nowoczesne technologie
energetyczne łącznie z energetyką rozproszoną, jak i infrastruktura komunikacyjna,.
a zwłaszcza nowoczesne pojazdy szynowe, już obecnie, a także w przyszłości
będą wymagały specjalnych badań (jak
chociażby spajanie mikrowymienników.
i mikromaszyn, spajanie specjalnych materiałów ponadczasowych na hamulce.
i przewody oraz wielowarstwowych materiałów na elementy jezdne), i odpowiednio
przygotowanych inżynierów.
Dobrze będzie, jeżeli ten rozwojowy
paradygmat posłuży jako ważna wskazówka rozwojowa Zakładu.
JN: Kontynuatorem dzieła dr h.c.
prof. dr hab. inż. Władysława Włosińskiego, jako Kierownika Zakładu

został prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa, do którego zwracam się z prośbą
o charakterystykę Jego pracy i doświadczeń w Zakładzie.
Prof. Andrzej Kolasa (AK): Jestem
absolwentem tego wydziału. Zostałem
magistrem
inżynierem
mechanikiem.
w Zakładzie Spawalnictwa, później Inżynierii Spajania ze specjalnością spawalnictwo. Wtedy, w 1973 r. do podjęcia pracy.
w uczelni namówił mnie profesor Stanisław
Piwowar i tak rozpoczęła się moja zawodowa kariera akademicka, w której przechodziłem kolejne jej stopnie i stanowiska
od asystenta stażysty aż do stanowiska
profesora Politechniki Warszawskiej. Gdy
Profesor Władysław Włosiński odchodził
na emeryturę, było dwóch potencjalnych
kandydatów do przejęcia kierownictwa Zakładu – prof. Jacek Senkara i ja. W wyniku
wyborów ja objąłem tę funkcję i pełniłem
ją przez dwie kolejne kadencje. Przypadły
one na niełatwy okres dużych przemian
społeczno-politycznych w Polsce. Zapowiadały się zmiany na uczelni, w systemie
szkolnictwa wyższego – wdrażano nową
ustawę   Prawo o szkolnictwie wyższym,
pojawiały się pierwsze problemy z finansowaniem badań, zmieniała się struktura
nauki, skończyły się zlecenia z przemysłu
– oczywiście one były, ale nie w takim wymiarze jak wcześniej, pojawił się Komitet
Badań Naukowych – trzeba było występować o granty badawcze, celowe, wdrożenia. Miało to znaczący wpływ na warunki, w
jakich funkcjonował Zakład. Niemniej mogę
stwierdzić, że Zakład wychodził obronną
ręką w tych nowych warunkach swojego
funkcjonowania i radził sobie dobrze z bieżącymi kłopotami. Może nawet był zakładem na wydziale posiadającym najwięcej
grantów, co świadczy o dużej aktywności
naukowej jego pracowników. Właściwie nie
pamiętam takiego momentu, kiedy równolegle nie byłyby realizowane przynajmniej
dwa granty, czym nie wszystkie zakłady
mogły się pochwalić. Realizowane były różnego rodzaju granty, które często kończyły
się wdrożeniami przemysłowymi.
Bliskie kontakty z przemysłem był już
wcześniej pewnego rodzaju wyróżnikiem
naszego zakładu, a uzyskiwane zlecenia
na badania, ekspertyzy i projekty stanowiły istotny nurt prowadzonych prac naukowych. Zmiany społeczno-polityczne, które
rozpoczęły się już w latach 80. XX w., bardziej ukierunkowały nasze działania na
współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które starały się znaleźć pewną niszę na rynku polskim, opanowanym
przez międzynarodowych i zagranicznych  
potentatów. Duże korporacje kupiły istniejące od lat typowo spawalnicze zakłady,

takie jak bielawski  Bester, opolski OZAS,
czy wrocławskie zakłady ASPA produkujące sprzęt spawalniczy, hutę Baildon produkującą elektrody, a ze strony korporacji nie było zapotrzebowania na badania
realizowane między innymi na krajowych
uczelniach. Ale pojawiło się wówczas kilka niedużych firm szukających swojego,
trwałego miejsca na rynku, a oferujących
nie tyko usługi, ale własnej produkcji
sprzęt i materiały spawalnicze. Poszukiwały one wsparcia na uczelniach i w instytutach, ponieważ same nie posiadały
zarówno kadry, jak i zaplecza badawczorozwojowego. I myśmy wówczas zaczęli
z takimi firmami współpracować, zapewniając im wsparcie naukowe i wdrażając
jednocześnie nowe technologie i urządzenia do produkcji. W tym czasie aktywność
naukowa w zakładzie koncentrowała się.
w tym kierunku, ale nie zaniedbywane
były tradycyjne kierunki badań, które były
tu prowadzone: spajanie tzw. materiałów
zaawansowanych, rozwój technologii,
w tym modyfikacji powierzchni przy wykorzystaniu procesów spawalniczych.
Zawsze przywiązywaliśmy ogromne znaczenie do działalności badawczej i projektowej, ponieważ wszyscy wychodziliśmy
z założenia, że nowoczesne kształcenie
inżynierów nie może być realizowane bez
prowadzenia badań naukowych i bez rozwoju kadry. W tym okresie powstało kilka
prac doktorskich, szereg prac magisterskich oraz inżynierskich. Prace doktorskie
związane były głównie ze wspomnianymi
wdrożeniami przemysłowymi.
Był to okres mocnej pozycji ZIS na
wydziale, przede wszystkim kadrowo – w
zakładzie było dwóch profesorów, samodzielnych pracowników naukowych oraz
zapowiedź kolejnych, wykonywano i broniono prace doktorskie związane z realizowanymi grantami, zakład miał ustabilizowaną sytuację finansową. W związku.
z tym nie było wówczas żadnych zagrożeń.
Co więcej, miałem w tym czasie okazję
kierować Instytutem – wtedy Instytutem
Inżynierii Materiałowych, w skład którego
oprócz naszego zakładu wchodziły jeszcze
zakłady: odlewnictwa, obróbki plastycznej i przetwórstwa tworzyw sztucznych..
W latach 90. Instytut był najbardziej stabilny na wydziale pod względem finansowym i kadrowym. Legitymował się dużym
dorobkiem naukowym. Także, w momencie
zmian w statucie uczelni i dostosowania
do wymagań jakie muszą spełnić jednostki
uczelniane zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym, to właściwie nasz instytut
spełniał wszystkie wymogi, był samodzielny i mógł doskonale funkcjonować. Połączenie instytutu i innym wynikało raczej
z pewnej solidarności i chęci ratowania

innych zakładów, a nie ze słabej kondycji
naszych. Obserwując dzisiaj tamte zmiany,
mogę powiedzieć, że to nie było dla nas
najlepszym posunięciem. Myślę, że okres,
kiedy ja sprawowałem funkcję kierownika
zakładu na pewno był takim okresem stabilizacji, umacniania i utrzymania swojej
pozycji w Polsce.
JN: Jako obserwator z zewnątrz
mogę przyznać, że ten proces umacniania i stabilizacji pozycji Zakładu był
wyraźny i widoczny. Cały okres działalności zawodowej Pana Profesora związany jest z pracą na uczelni wypełnioną
nieprzerwaną współpracą z przemysłem i firmami produkującymi często
prototypowe urządzenia do spawania
półautomatycznego i automatycznego,
nierzadko tylko w jednym egzemplarzu, jako realizacji zamówienia spełniającego indywidualne potrzeby klienta. Prace te często wykonywane były
w ramach projektów celowych, zatem
można powiedzieć, że Pana kariera to
nie tylko kariera akademicka, ale i silnie związana z przemysłem.
AK: Tak, tak się złożyło, że zajmowałem się bardziej urządzeniami, głównie
do spawania łukowego, trochę konstrukcją, ale i właściwościami urządzeń spawalniczych. Prekursorem tych prac był
prof. Leszek Nekanda-Trepka, następnie
kontynuował to Włodzimierz Dymek, który przedwcześnie zmarł. Ja, ponieważ
współpracowałem z nim trzy lata, przejąłem niejako w spadku tę tematykę – wówczas już mieliśmy dobre kontakty z przemysłem, zarówno z opolskim OZAS-em,.
ale przede wszystkim z Besterem w Bielawie, z którym blisko współpracowaliśmy
prawie 20 lat. W tym okresie zakłady Bester przestawiły prawie całkowicie swoją produkcję, od jednego prostownika,
do automatów i półautomatów, których.
(w pewnym momencie) były wiodącym
producentem – ta zmiana produkcji była
niejako efektem tej naszej 20-letniej współpracy. Później Bester został kupiony przez
Lincolna i dzisiaj takie zapotrzebowanie na
nowe konstrukcje praktycznie nie istnieje.
Stąd bliżej zajęliśmy się tematyką mechanizacji, wykorzystania robotów przemysłowych w spawalnictwie i automatyzacji
procesów spawalniczych. Nawiązaliśmy
bliskie kontakty z ZAP Robotyka w Ostrowie Wlkp. i ZASO Elektronik, gdzie wdrażaliśmy wspólnie cały szereg projektów
związanych z mechanizacją i automatyzacją procesów, ale również i nowych urządzeń, w tym zupełnie nowych źródeł zasilania przystosowanych do automatyzacji
procesów spawalniczych. Większość tych.
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prac prowadzono w ramach grantów celowych, ponieważ nie były to zakłady dysponujące dużym kapitałem i musieliśmy
wspierać się dofinansowaniem ze strony
budżetu państwa. Niektóre z tych rozwiązań zyskały uznanie na międzynarodowych targach. To nie były jednostkowe,
proste rozwiązania, ale poważne projekty
przeznaczone do konkretnych zastosowań, produkowane w krótkich seriach lub
jednostkowe pod konkretne zamówienie
klienta, a których nie posiadały w ofercie
handlowej lub nie chciały realizować duże
firmy. Na tych przykładach mogę stwierdzić, że właśnie w takim działaniu jest
szansa dla małych, innowacyjnych przedsiębiorstw krajowych, które mogą dostosować swoje produkty i technologie pod
wymagania konkretnego klienta.
JN: Być może absolwenci spawalnictwa coraz częściej będą takie firmy
zakładać.
AK: To jest właśnie szansa dla nich.
Trudno dziś byłoby konkurować z takimi
potentatami jak ESAB, Lincoln, czy innymi firmami, natomiast poszukiwanie takich
nisz jest istotne, bo dzisiaj wszyscy chcieliby produkować dobrze, szybko i tanio,
a osiągnięcie tego nie jest możliwe bez
mechanizacji i automatyzacji. Tutaj należy
wspomnieć również o robotyzacji. Każde
zastosowanie robota związane jest z pewnym procesem aplikacji i wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Stawiane
są więc duże wymagania wobec osób,
które wdrażają, aplikują te rozwiązania
i później nadzorują produkcję. Myślę, że
większość naszych absolwentów jest dobrze przygotowana do podjęcia takich wyzwań.
JN: Ten obszar działalności Zakładu
był bardzo efektywny. Ciekaw jestem,
czy w tym czasie Zakład wzbogacił się
o ciekawą nowoczesną aparaturę, znajdującą zastosowanie nie tylko w kształceniu inżynierów czy magistrów, ale
i doktorów. Czy w czasie tych dwóch
kadencji kierowania Zakładem udało
się Panu zrealizować ambitne zakupy
aparaturowe?
AK: Tutaj muszę powiedzieć, że mieliśmy sporo szczęścia. Po pierwsze, po
moim powrocie z czteroletniego kontraktu
w Tanzanii podjąłem się kierowania dużym projektem finansowanym ze środków
UE w ramach programu Tempus, gdzie
mieliśmy środki również na modernizację
wyposażenia. Projekt był wartości ok. pół
miliona euro. Udało nam się zakupić kilka
urządzeń do laboratorium. Później udało

6
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nam się dwukrotnie uzyskać fundusze w
ramach grantów aparaturowych. Właściwie w tym okresie, nie tylko za mojej kadencji, bo od ok. połowy lat 90. do połowy
pierwszej dekady wymieniliśmy praktycznie cały park maszynowy w laboratorium.
Zakupiliśmy urządzenia do napawania
plazmowego, spawania i napawania półautomatycznego i automatycznego oraz
wiele innych. Powstało również nowe laboratorium metaloznawstwa. W tym okresie, jeżeli chodzi o wyposażenie, odnotowaliśmy znaczny skok do przodu. Mogę
powiedzieć, że wyposażenie naszego
podstawowego laboratorium spawalnictwa jest naszą silną stroną.
JN: Dostęp do dobrej i nowoczesnej aparatury był na pewno silną
zachętą do podejmowania studiów
w obszarze spawalnictwa. Spawalnictwo ma to do siebie, że ze względu na praktyczne aspekty podoba się
młodym ludziom, którzy chcą dotknąć
urządzeń i samodzielnie przeprowadzić próbę realizacji procesu technologicznego. Jak więc wyglądała sytuacja
z zainteresowaniem studiami spawalniczymi w ostatnim dziesięcioleciu?
AK: Był to okres, kiedy młodzież niechętnie garnęła się na studia techniczne,.
a w szczególności na wydział mechaniczny technologiczny. Po prosu jest to wydział trudny i taką też miał opinię – trzeba
dużo pracować, dużo uczyć się i wymagana jest systematyczność pracy. To nie
zawsze młodzieży odpowiadało. Niemniej
jednak, wśród tych co studiowali u nas na
wydziale, spawalnictwo zawsze cieszyło
się sporym zainteresowaniem, nawet do
tego stopnia, że musiał ingerować dziekan, aby „obdzielić” wszystkie specjalności i kierunki studiów, nie tylko te, cieszące
się popularnością wśród studentów, jak
np. spawalnictwo. Odbywało się to oczywiście troszkę naszym kosztem, gdyż więcej
osób chciało studiować spawalnictwo, niż
de facto mogło – ograniczeniem był limit
miejsc. Miało też to swoje dobre strony, bo
kryterium przyjmowania na specjalność
były wyniki w nauce. Przychodzili więc do
nas trochę lepsi studenci oraz dysponowaliśmy nowoczesnym laboratorium. W tym
czasie nasze główne laboratorium zostało
przeniesione do nowo wybudowanej części – było ładne i czyste, co również miało znaczenie. W tym czasie otrzymaliśmy
również od naszych absolwentów wieści,
że spawalnicy bardzo dobrze radzą sobie
na rynku pracy i to nie tylko krajowym,
ale i międzynarodowym – światowym.
i europejskim. Wielu naszych absolwentów pracowało wówczas na budowach

zagranicznych – o czym opowiadali po
powrocie do Polski w czasie odczytów.
i spotkań. Spawalnictwo zawsze kojarzyło
się z męską przygodą – można pojechać
budować np. rurociąg, most, czy instalację
przemysłową, pracować w zakładach wydobycia czy przetwórstwa ropy naftowej.
i przy okazji zarobić. To był zawsze kawał
dobrej inżynierskiej roboty, gdzie spawalnicy odgrywali kluczową rolę. Kojarzyło
się to dobrze ludziom chcącym pracować.
w zawodzie, sprawdzić się jako inżynierowie i jeżeli dołoży się do tego platformy
wiertnicze, przemysł związany z wydobyciem gazu na Morzu Północnym, w Norwegii i w Niemczech, to spawalnictwo wydaje się być ciekawą specjalnością, gdzie
ktoś kto myślał, żeby realizować się jako
inżynier – mógł to robić z ogromnym powodzeniem.
JN: Jest to bardzo znamienne dla
spawalnictwa, ale Zakład Inżynierii
Spajania zlokalizowany w stolicy miał
również większą szansę rozwijania
kontaktów międzynarodowych w zakresie dydaktyki i badań naukowych.
Ktoś, kto poszukiwał możliwości studiowania, czy realizacji pracy doktorskiej w Polsce, jeżeli nie miał w naszym
kraju żadnych kontaktów, to pierwsze
kroki kierował być może tutaj. Recenzowałem prace doktorskie zrealizowane w Zakładzie przez studentów zagranicznych, ostatnią parę tygodni temu.
Czy zagraniczne kontakty miały istotny
wpływ na działalność Zakładu?
AK: Myślę, że to miało jakiś wpływ,
ponieważ realizowanych było kilka prac
magisterskich i doktorskich przez studentów z Libii, mieliśmy również kontakty.
z Chinami – była realizowana wymiana
kadry, a w wyniku tej współpracy został
w całości zrealizowany i obroniony jeden
doktorat oraz wykonywano w zakładzie
część badań do prac doktorskich realizowanych w Chinach. Kontakty te mieliśmy
głównie z krajami arabskimi i z Chinami.
JN: Te kraje traktowały Polskę jak
Zachód.
AK: Tak, chętnie tutaj przyjeżdżali.
Oni twierdzili, że były dwa powody, dla
których przyjeżdżali studiować w Polsce:
po pierwsze mieli możliwość prowadzenia badań – oferowaliśmy infrastrukturę
badawczą i tematykę badań, którą sami
się zajmujemy. Po drugie, co wszyscy
podkreślali, znajdowali miłą i przyjazną atmosferę – nierzadko osoby, które te słowa
wypowiadały, realizowały pracę magisterską w jakimś innym kraju, a na doktorat

przyjeżdżali do Polski. I tutaj im zdecydowanie lepiej się pracowało. Myślę, że
rzutowało to później na ilość aplikacji docierających do naszego zakładu, ale niestety nie wszyscy otrzymywali stypendia,
żeby tu przyjechać. A lokalizacja Zakładu
w Warszawie pewnie też miała jakieś znaczenie.
JN: Umocnienie pozycji oraz rozwój wyposażenia i dorobku Zakładu
są dużym osiągnięciem ostatniego
dziesięciolecia, zapewne pozytywnie
wpływającym na dalszy rozwój kadry
naukowej?
AK: Prac habilitacyjnych w tym okresie było bardzo mało. Prac doktorskich
obroniono kilka nie tylko pracowników
przez zakładu, ale i ludzi z zewnątrz.
w ramach prowadzonych studiów doktoranckich. Gdy kończyłem swoją kadencję
w 2008 r. zakład był w dobrej kondycji
– dwóch pracowników samodzielnych,
prawie trzeci, który miał ukończoną pracę
habilitacyjną. Personel stanowili głównie
ludzie ze stopniem naukowym doktora
i ugruntowanym dorobkiem naukowym
oraz mieliśmy doktorantów. Myślę, że
sytuacja zakładu była ustabilizowana
pod względem kadrowym, aparaturowym.
i finansowym. Mieliśmy w pewnym sensie
czym się pochwalić.
JN: W końcu nadszedł, spowodowany innymi obowiązkami, koniec
działalności Pana Profesora jako Kierownika Zakładu.
AK: Tak, nowy statut uczelni nie
pozwalał na łączenie akademickich
funkcji wewnętrznych i zewnętrznych,
a ponieważ zaangażowałem się w tworzenie nowej, publicznej uczelni w Ciechanowie, nie mogłem podczas trwania
kadencji rektorskiej zrezygnować z dokończenia tego dzieła. Będąc absolutnie pewnym, że oddaję Zakład w dobre
ręce, nie miałem oporów by przekazać
kierowanie Zakładem Profesorowi Jackowi Senkarze.
JN: Obecny kierownik Zakładu,
Prof. Jacek Senkara, ma nieco odmienne
zainteresowania
naukowe
świadczące pozytywnie o pluralizmie
naukowym kadry naukowej Zakładu.
W swoich pracach koncentruje się bardziej na materiałowych i metalurgicznych aspektach spajania. Dużą uwagę
przywiązujesz do przemian fazowych
i procesów podstawowych przebiegających w samym materiale w czasie
spajania.

Jacek Senkara (JS): Zgadza się. Jest
to chyba konsekwencją drogi, którą przeszedłem. Jestem absolwentem Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, moją specjalnością była metalurgia metali nieżelaznych, która jest związana z ciekłą fazą
metaliczną. Pierwszą pracę podjąłem w
Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, który zajmował się
opracowaniem materiałów dla elektroniki
– zajmowałem się tam materiałami stykowymi. Była to dziedzina bardzo pokrewna
inżynierii spajania, dlatego że styki miały
budowę kompozytową i były otrzymywane
metodami, w których występowała faza
ciekła. Kluczowe znaczenie miały tam
oddziaływania ciecz – faza stała. Zawsze
tym się interesowałem. Mój doktorat, broniony na Wydziale Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej, był poświęcony właśnie tym zagadnieniom. Potem prof.
Władysław Włosiński, ówczesny kierownik
Zakładu Spawalnictwa, zaproponował mi
przejście na uczelnię, co dokonało się.
w 1987 r. Kontynuowałem tutaj tę tematykę, tylko w innej skali – tam oddziaływania
międzyfazowe mają miejsce w obszarach
mikro lub mili, natomiast w spawalnictwie
występują w skali makro, ale procesy leżące u podstaw obu technologii są przecież
tożsame. Moja praca habilitacyjna była już
poświęcona inżynierii procesów spajania.
Tak więc interesuję się procesami,
które leżą u podstaw technologii spajania
i uważam, że jest tutaj jeszcze duże pole
do postępu. Współczesne technologie.
i urządzenia zmieniają się szybko, natomiast zjawiska fizykochemiczne i metalurgiczne oraz prawa je opisujące są niezmienne. Zatem ktoś, kto ma wiedzę na
ten temat, może ją bardzo dobrze w spawalnictwie wykorzystać, zwłaszcza że tutaj często praktyka wyprzedza teorię. Mogłem się o tym niejednokrotnie przekonać,
choćby obserwując od lat postęp zachodzący w technice zgrzewania oporowego
punktowego. Jest to proces dobrze znany,
jeden z najstarszych, ale okazuje się, że
jest w nim nadal wiele interesujących obszarów i ciągle pojawiają się nowe idee.
Wspólną cechą procesów spajania jest
odległość od stanu równowagi termodynamicznej, z czym wiąże się ich dynamika,
a także występowanie zazwyczaj dużego
gradientu temperatury, oddziaływania ciekłej fazy metalicznej z fazą stałą, gazami
i plazmą. Zachodzi w iw nich wiele złożonych zjawisk i procesów, które rzutują na
technologię.
JN: Procesami tymi sam zajmuję się aktualnie w ramach współpracy
międzynarodowej,
dotyczą
one m.in. zastosowaniem przemian

w czasie spajania w stali o wysokiej
wytrzymałości w przemyśle motoryzacyjnym i uważam, że technologię zgrzewania oporowego można
i trzeba nadal skutecznie rozwijać.
JS: Kontynuując wypowiedź prof. Andrzeja Kolasy, miałem to szczęście, że
przejąłem kierownictwo Zakładu w dobrym momencie, kiedy jego pozycja była
ugruntowana i ustabilizowana. Staram się
kontynuować kierunki, które były wcześniej rozwijane, w tym spajanie materiałów
zaawansowanych zapoczątkowane przez
prof. W. Włosińskiego. Obok tego jednak
chciałbym nadać nowy kierunek naszym
badaniom, a mianowicie szukać większej
oszczędności energii i materiałów w procesach spajania, ponieważ mamy tutaj do
czynienia z oczywistą rozrzutnością. Otóż
dla uzyskania „dobrej” spoiny – cokolwiek
to słowo oznacza z punktu widzenia konstrukcyjnego czy technologicznego – topimy wielką ilość materiału i niszczymy strukturę na dużym obszarze w strefie wpływu
ciepła, podczas gdy złącze mogłoby być
zrealizowane w obszarze kilkudziesięciu
lub kilkuset warstw atomowych. Myślę, że
wielkie znaczenie dla tego kierunku mają
badania w obszarze aktywacji i modyfikacji powierzchni przed spajaniem, a także
stosowanie wyrafinowanych procesów
dostarczania kontrolowanej porcji ciepła.
w określone rejony z określoną precyzją.
JN: Problematyka aktywacji i modyfikacji powierzchni przed spajaniem,
jako obszar zainteresowań badawczych jest bardzo nowoczesna, a próby ograniczenia ilości dostarczanego
ciepła do obszaru spawania są właściwym kierunkiem badań o charakterze
podstawowym i rozwojowym. Ten oryginalny kierunek badań może stanowić
podstawę dalszego umocnienia pozycji
Zakładu w najbliższej przyszłości.
JS: Chciałbym, aby tak się stało.
Z nową aparaturą jest nieco gorzej niż.
w minionym okresie, choć ostatnio wzbogaciliśmy się w precyzyjny piec laboratoryjny, urządzenie do CMT, mikrozgrzewarki, urządzenie do nakładania cienkich
warstw, a także aparaturę pomiarową.
i pomocniczą. Nie zdołaliśmy jednak uzyskać jakiegoś dużego wsparcia, np. z funduszy strukturalnych, czyli tego, co zmienia w obecnej chwili sytuację aparaturową
wielu ośrodków. Staramy się jednak cały
czas unowocześniać naszą bazę, choćby
przy okazji realizowanych grantów. Kupiliśmy także ostatnio po okazyjnej cenie
ciekawą aparaturę z likwidowanych zakładów. Posiadamy też trochę urządzeń.
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szczególnych, własnej konstrukcji i produkcji, np. urządzenie do badania zjawisk
kontaktowych faza ciekła – faza stała.
JN: Jeśli chodzi o studentów, to myślę, że również dzisiaj ich nie brakuje.
JS: Istotnie, nie brakuje. Nadal jest zainteresowanie naszym kierunkiem kształcenia, które chyba się nawet zwiększa mimo
nadciągającego niżu demograficznego.
Myślę, że spawalnictwo cieszy się dobrą renomą i ma dobrą prasę. Poczyniliśmy także
kroki w kierunku uruchomienia w Zakładzie
w najbliższym czasie kursu dla uzyskania
stopnia międzynarodowego inżyniera spawalnika. Procentują nasze kontakty z przemysłem lotniczym i innymi zakładami.
JN: Co będzie bardzo korzystne dla
realizacji nowych koncepcji w dydaktyce.
AK: Nasi absolwenci nie kończą studiów ze specjalnością spawalnictwo, tylko
technologia budowy maszyn. Uważam, że
spawalnictwo oparło się i będzie się opierać niżowi demograficznemu, mniejszemu
przypływowi studentów na studia, ponieważ przychodzi czas na uczelnie techniczne. Rynek dla absolwentów studiów
humanistycznych lub ekonomicznych się
nasycił, nawet mocno, natomiast popyt na
absolwentów uczelni technicznych w wielu krajach i dziedzinach będzie. Sytuacja
taka wynika z różnych względów, m.in.
młodzież nie chciała podejmować takich
trudnych studiów.

JN: Już w trakcie Pana kadencji została ukończona jedna habilitacja, zapoczątkowana jeszcze za czasów kierowania Zakładem przez Prof. Andrzeja
Kolasę.
JS: Tak, to było w 2008 r., stopień
naukowy uzyskał dr hab. inż. Dariusz
Golański. Osobiście nie miałem jednak
wkładu w jej realizację, poza przyjacielską stymulacją. Mamy także uzyskanych ostatnio kilka nowych doktoratów,.
a w perspektywie widać ukończenie jednej lub nawet dwóch prac habilitacyjnych.
Nie jest to jeszcze perspektywa tego
roku, ale na pewno nie jest to też jakiś
daleki horyzont.
JN: Kolejne habilitacje będą dotyczyły bardziej konstrukcji aparatury
i sprzętu, czy też może nowych kierunków badań procesów spajania?
JS: Raczej nowych kierunków. Chociaż niewykluczone, że z akcentami aparaturowymi.
JN: Zakład Inżynierii Spajania jest
miejscem silnie skupiającym wokół
siebie absolwentów. Odbywa się tu
dużo spotkań związanych z działalnością Sekcji Spawalniczej SIMP. Zakład
pełni nie tylko funkcje centrum badawczego i dydaktycznego, ale również
instytucji integrującej czynnych zawodowo i emerytowanych inżynierów
spawalników.

JS: Istotnie, właśnie oddział warszawski sekcji spawalniczej działa w ramach
SIMP bardzo dobrze. Tworzą go nasi absolwenci, którzy pracują w różnych instytucjach, ale mają również mocne wsparcie ze strony Zakładu. Bardzo często
odbywają się na naszym terenie odczyty
i są organizowane wycieczki techniczne.
Należałoby wspomnieć w tym miejscu
także o Polskiej Izbie Spawalniczej, której
inicjatorem i prezesem jest prof. Kolasa.
Spełnia ona dobrze swoje cele statutowe
i jest realizatorką wielu ważnych przedsięwzięć, jak np. dorocznej edycji „Kalendarza Spawalniczego”, który ma już piękną
tradycję. Tutaj też aktywni są pracownicy
Zakładu i nasi absolwenci.
JN: Możliwość odwiedzenia po
latach swojej uczelni ma wielkie znaczenie emocjonalne i zawsze związane
jest z sentymentalnym wspomnieniem
okresu studiów .
Dziękuję za umożliwienie wysłuchania tak wielu ciekawych wypowiedzi.
Myślę, że mogą być Panowie spokojni
o dalszy dynamiczny rozwój Zakładu
we wszystkich obszarach, zarówno badań, jak i dydaktyki, ale również rozwoju kadry i kontaktów z przemysłem.
Zatem w czasie jubileuszu 60-lecia
Zakładu mogą Panowie z dumą patrzeć
na dotychczasowe dokonania i z optymizmem w przyszłość, czego dziękując
za rozmowę serdecznie gratuluję.
Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny

Prace doktorskie i habilitacyjne
w Zakładzie Inżynierii Spajania (2001-2011)
Prace habilitacyjne
Dariusz Golański:
Modelowanie naprężeń własnych
termicznych w złączach ceramicznometalowych 2009.

Prace doktorskie
Marek Barlak:
Spajanie stali żaroodpornej z ceramiką typu Al2O3 z wykorzystaniem
materiału gradientowego
Prom. Doc. K. Pietrzak, 2002.
Anna Krzyńska:
Struktura i własności mechaniczne
połączeń ceramika Al2O3 -Cu
Prom. Prof. W. Włosiński, 2003.
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Tomasz Chmielewski:
Opracowanie procesu nakładania
plazmowego warstw chromowych
z dodatkiem węglików chromu lub
tlenków aluminium na podłoża ze
stali chromowych
Prom. Prof. W. Włosiński, 2003.
Jerzy Krawiec:
Model matematyczny i program symulacyjny określający skuteczną
powierzchnię odbicia obiektów złożonych zbudowanych w technologii
STEALTH
Prom. Prof. A. Kolasa, 2004.
Paweł Janus:
Modyfikacja powierzchni matryc do
wyciskania hydrostatycznego
Prom. Prof. W. Włosiński, 2004.
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Mohamed M. Abdalla:
Study of Mechanical Properties and
Microstructure of Intermetallics –
Steel Joints.
Prom. Prof. W. Włosiński, 2006.

Jakub Górecki:
Badania wpływu przechodzenia metalu w łuku przy spawaniu metodą
MAG na właściwości złączy
Prom. Prof. A. Kolasa, 2009.

Jolanta Zimmerman:
Analiza zjawisk termo-dynamicznych
i dyfuzyjnych w procesie zgrzewania.
Prom. Prof. W. Włosiński, 2006.

Mariusz Bober:
Oddziaływania
międzyfazowe
w technologii napawania plazmowego warstw na osnowie Ni z węglikami
metali przejściowych.
Prom. Prof. J. Senkara, 2010.

Paweł Kołodziejczak
Badania właściwości złączy ze stopów magnezu spawanych wiązką
lasera CO2.
Prom. Prof. A. Kolasa, 2006.
Marek Węglowski:
Badanie właściwości spawalniczych
źródeł energii elektrycznej z wewnętrzną przemianą częstotliwości.
Prom. Prof. A. Kolasa, 2008.

Alireza Araee:
Joining of Martensitic Stainless Steel
with Silver in the Presence of Interstitial Layers.
Prom. Prof. J. Senkara, 2011.

Absolwenci
Zakładu Inżynierii Spajania (2001-2011)
2001
Antosiewicz  Adam
Kucharski  Krzysztof
Leszczyński  Marcin
Smęt  Radosław
Szewczyk  Mariusz
Szurmiej  Jerzy
Tański  Tomasz
Wawrzonkiewicz  Wojciech
Żeleźnicki  Grzegorz
2002
Barcikowski  Grzegorz
Bober  Mariusz
Grzankowski  Paweł
Jabłecki  Mariusz
Jaworski  Tomasz
Kubiszewski-Jakubiak  Łukasz
Kukla  Mariusz
Leszczyński  Robert
Pawłowski  Daniel
Spaliński  Zbigniew
Szewczyk  Tomasz
Szymanowski  Ryszard
Walczuk  Mariusz
Wielgosz  Sławomir
Wierzbicki  Mariusz
Wiszowaty  Jarosław
Żurowski  Jakub
2003
Boniecki  Mariusz
Borsuk  Artur
Brzuszkiewicz  Wojciech
Budzanowski  Adam
Góra  Artur
Górczyński  Grzegorz
Grabowska  Anna
Kawka  Ryszard
Korzeniewski  Andrzej
Krasuski  Artur
Kubik  Krzysztof
Kucharczyk  Mariusz
Kwaśny  Andrzej
Mitura  Tomasz
Naganowski  Wojciech
Niski  Roman
Raczko  Michał
Regulski  Marcin
Saks  Andrzej
Słabik  Bogusław
Sobania  Daniel
Wysocki  Piotr
2004
Adamczyk  Łukasz
Anusiewicz  Paweł
Butkiewicz  Krystian
Chałupnik  Marek
Drabiński  Przemysław
Flis  Michał
Gipsiak  Paweł
Górecki  Jakub
Górska  Aneta
Karbownik  Marek
Kącki  Jakub
Kosidło  Konrad
Kozakiewicz  Krzysztof
Kucharski  Paweł
Maciejewski  Adam
Michna  Bartłomiej
Nazaruk  Luiza
Pietrzak  Katarzyna

Polak  Mariusz
Romańczuk  Wojciech
Rzepiński  Jacek
Siniarski  Piotr
Stępniewska  Jolanta
Strupińska  Anna
Szor  Sebastian
Szymala  Cezary
Wójcik  Rafał
Wudarczyk  Rafał
Zakrzewski  Łukasz
Zieliński  Piotr
2005
Barycki  Adam
Furmański  Mirosław
Górski  Sebastian
Jordan  Dariusz
Kieniewicz  Mateusz
Krajczyński  Michał
Majewski  Tomasz
Mądry  Piotr
Pilecki  Wojciech
Piłka  Rafał
Sadek  Lahwal Ali Abugamga
Sadłowski  Adam
Sawicki  Tomasz
Szpak  Maciej
Świątkowski  Grzegorz
Świder  Przemysław
Tajoore  Melood
Trojanowska  Izabela
Tuz  Lechosław
Włodarczyk  Paweł
Woźniczka  Michał
Zawadzki  Rafał
Zdziarski  Paweł
2006
Algool  Mahdi
Andrejczuk  Maciej
Andziak  Bolesław
Gębala  Adam
Gniwek  Robert
Gontarz  Grzegorz
Grzelak  Tomasz
Hassan  Gheith Ahmed
Iciak  Paweł
Jakubowski  Rafał
Jóźwiak  Marcin
Kapica  Piotr
Kiersnowski  Przemysław
Konkol   Cezary
Kowalczuk  Grzegorz
Krygielski  Krzysztof
Kunicka  Katarzyna
Laskowski  Piotr
Lipka  Marcin
Mierzejewski  Łukasz
Orliński  Paweł
Rudnicka  Katarzyna
Stępień  Krzysztof
Wnuk  Kamil
Wołoszun  Zbigniew
Wycech  Krzysztof
Zajączkowski  Tobiasz
2007
Augustyniak  Andrzej
Brzemiński  Artur
Cegiełka  Paweł
Fuśnik  Daniel
Gajewski  Marcin

Garbaczuk  Mateusz
Gmurzyński  Andrzej
Jabłoński  Andrzej
Janus  Sławomir
Kamiński  Michał
Kostka  Daniel
Koźlicki  Mariusz
Kuszlis-Grygołowicz  Tomasz
Lekszycki  Michał
Lendzion  Ewa
Lipka  Marta
Lipka  Piotr
Lis  Sebastian
Lisowski  Mariusz
Macińska  Marta
Marczak  Adrian
Markiewicz  Ireneusz
Nawrocki  Piotr
Niedziółka  Grzegorz
Opryszek  Jarosław
Osęka  Patryk
Popławski  Przemysław
Reinhard  Andrzej
Rudaś  Tomasz
Sarba  Paweł
Szczepaniak  Dariusz
Sztajerwald  Bartosz
Tyka  Daniel
Waśkiewicz  Grzegorz
Wodkowski  Piotr
Żurawski  Jacek
2008
Antolik  Łukasz
Bilicka  Paulina
Fabijaniak  Marcin
Głuchowski  Emil
Gosk  Aleksander
Grzechnik  Radosław
Kębłowski  Artur
Liebert  Marek
Ludziński  Rafał
Makowska  Beata
Marciniuk  Michał
Okołot  Marlena
Ostrowski  Andrzej
Ostrowski  Marek
Pietras  Marcin
Redosz  Cezary
Reizler  Wiktor
Sepczuk  Robert
Skiba  Paweł
Sochaj  Mariusz
Sychowiec  Agata
Tabęcki  Rafał
Uczciwek  Karolina
Ulas  Piotr
Walczuk  Łukasz
Wojda  Monika
Zagajewski  Piotr
2009
Andrzejczak  Łukasz
Augustyniak  Piotr
Bochenek  Tomasz
Chędoszko  Artur
Dziewulski  Wojciech
Godek  Jan
Gontarz  Grzegorz
Gruczek  Rafał
Grzybicki  Mateusz
Jarosz  Artur
Kisielewski  Marcin

Kosmalski  Krzysztof
Kruk  Jakub
Lewecki  Konrad
Lipka  Michał
Madej  Adam
Matejek  Maciej
Matosek  Łukasz
Mazurkiewicz  Marcin
Mieszkowski  Piotr
Modzelewski  Robert
Pałuba  Małgorzata
Pietrzak  Łukasz
Pochylski   Łukasz
Sierpiński  Marcin
Sochacki  Maciej
Stawiński  Dominik
Towarek  Rafał
Trukan  Dominik
Wasilewski  Krzysztof
Wiski   Albert
Wittels  Paweł
Ziomecki  Paweł
2010
Baranowski  Michał
Cibor  Piotr
Ciebień  Agata
Cioć  Erwin
Garycka  Justyna
Gawin  Piotr
Gawroński  Adam
Giżyński  Paweł
Gronostajski  Maciej
Izbicki  Robert
Jaworowski  Marcin
Kochanowski  Sebastian
Konarzewski  Wojciech
Kondej  Adam
Kowalczyk  Kamil
Kowalski  Łukasz
Kropiwiec  Rafał
Kucharski  Michał
Kuciński  Marcin
Ludziński  Rafał
Mazurek  Piotr
Nerło  Paweł
Nowakowski  Konrad
Piątek  Maciej
Rechnio  Monika
Rogala  Joanna
Sędek  Konrad
Siedlec  Robert
Sołowiej  Sylwester
Stanisławiak  Rafał
Wachowski  Piotr
Walo  Piotr
Wdowiński  Daniel
Wojtala  Michał
Zieliński  Adam
Zręda  Jakub
2011
Czmiel Olga
Czubrzyński Damian
Karpiesiuk Kamil
Michalski Tomasz
Rosiak Mariusz
Rudaś Tomasz
Stopczyński Łukasz
Wawruch Jakub
Zembrzuski Paweł
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Robotyzacja procesów spawalniczych

Uniwersalne rozwiązania spawania zrobotyzowanego
Obok robotów przemysłowych, pozycjonerów i osprzętu niezbędnego do budowy stanowisk,
ABB oferuje takie innowacyjne rozwiązanie – gotowe cele spawalnicze FlexArc. Cela FlexArc,
jako kompletna maszyna gotowa do rozpoczęcia produkcji, to odpowiedź ABB na wymagania
specyficznego rynku aplikacji spawalniczych.
Współczesny przemysł wymaga, aby przygotowanie lub przezbrojenie stanowiska spawania zrobotyzowanego było maksymalnie
krótkie. Dodatkowo stanowisko takie powinno cechować się zwartą
kompaktową budowa, rozbudowanymi układami bezpieczeństwa,
prostym programowaniem, a także korzystna cena, dobrą opieką
serwisową oraz krótkim czasem dostawy.
Wszystkie te cechy łączy w sobie rozwiązanie FlexArc produkcji
ABB. Urządzenia te: występują w rożnych typach, dzięki czemu użytkownik może wybierać spośród gotowego, asortymentu. Dodatkowo,
fachowa pomoc inżynierów pozwala na dobranie, najkorzystniejszego technologicznie i kosztowo rozwiązania.
Różnice pomiędzy poszczególnymi typami cel spawalniczych
dotyczą głownie rodzaju zastosowanego robota oraz pozycjonera.
Standardowo do wyboru jest jeden z pozycjonerów typu IRBP K, R,
C i B, roboty typu IRB 1600 oraz IRB 2600 lub nowe modele robotów
IRB 1600ID oraz 2600ID. Duża elastyczność konfiguracji i indywidualne podejście do każdego klienta, jakim szczyci się Dywizja Robotyki ABB, pozwalają na realizację indywidualnych zamówień pod
konkretne potrzeby. Dopasowanie komponentów celi można konfigurować w ramach czterech elementów składowych: pozycjonerów,
robotów, źródeł spawalniczych oraz osprzętu.
Pozycjonery, w zależności od typu spawanego detalu dobierany
jest odpowiedni pozycjoner. Poszczególne typy różnią się od siebie
ilością sterowanych osi – pozycjonery typu R, K oraz B maja trzy
zsynchronizowane z robotem osie, kontrolowane przez sterownik robota – oś wymiany stanowisk oraz dwie osie przeznaczone do montażu przyrządów spawalniczych. Typ C ma dwa nieruchome stoły po
obu stronach oraz mechanizm wymiany stanowisk.
Roboty. W zależności od wielkości zastosowanego pozycjonera wybierać można pomiędzy robotem IRB 1600 o zasięgu 1,45 m
oraz robotem IRB 2600 o zasięgu 1,85 m w wersji klasycznej lub
IRB 1600ID o zasięgu 1,5 m oraz robotem IRB 2600ID o zasięgu
2,0 m w wersji ze zintegrowanym wewnątrz ramienia okablowaniem
procesowym. Nowe roboty w wersji ID zapewnią znacznie większą
wydajność wykorzystując mniej miejsca w celi spawalniczej. Dzięki kompaktowej, wąskiej konstrukcji nadgarstka i zintegrowanemu
wewnątrz ramienia okablowaniu procesowemu oraz zwiększonemu
zasięgowi pracy, cykl pracy aplikacji spawalniczej opartej na tym.
robocie, może być zredukowany nawet o 15%.
Dzięki wszystkim przewodom zintegrowanym wewnątrz ramienia robota, bezawaryjny czas pracy okablowania spawalniczego
został znacznie wydłużony a ruchy robota mogą być precyzyjnie
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przewidziane (nie istnieje ryzyko zahaczenia przewodami o inne
elementy celi), co zapewnia proste i pewne programowanie off-line
oraz symulację stanowiska doskonale odzwierciedlającą rzeczywistą celę spawalniczą. Dzięki osłonie kabli nie kołyszą się one.
i nie zwisają, a także są zabezpieczone przed odpryskami spawalniczymi. Cele oferowane są w wariantach z jednym robotem przemysłowym lub dwoma. To ostatnie rozwiązanie często stosuje się dla
skrócenia cyklu pracy oraz zapewnienia optymalnego zasięgu przy
dłuższych detalach.

Osprzęt spawalniczy
Źródła spawalnicze dobiera się tak, aby można je było w pełni parametryzować i kontrolować z układu sterowania robota np..
firmy ESAB i Fronius lub innych producentów w zależności od potrzeb klienta.
Oprzyrządowanie. W zależności od potrzeb stanowisko może
być wyposażone w układ do czyszczenia palnika, urządzenie.
BullsEye do ustawiania punktu TCP robota lub oba jednocześnie.
Jeżeli chodzi o sam palnik to wybór także jest duży, w zależności
od potrzeb można stosować palniki chłodzone wodą lub powietrzem.
o rożnych mocach.
Niezależnie od wybranej konfiguracji, komponentów dodatkowych i liczby robotów, stanowisko dostarczane do klienta jest
zmontowane i gotowe do pracy natychmiast po rozpakowaniu.
i przyłączeniu do instalacji zasilającej oraz gazów spawalniczych.
Aby rozpocząć pracę wymagane jest jedynie zainstalowanie konstruowanych przez użytkownika lub podwykonawcę przyrządów
spawalniczych, a także napisanie programu spawania. Doskonałym
ułatwieniem dla inżyniera programisty jest panel programowania.
z interfejsem graficznym, dotykowym ekranem o intuicyjnej obsłudze
(także w języku polskim), a także programowaniem robota w dwóch
trybach. Programista może wybierać pomiędzy programowaniem
robota na rzeczywistym detalu, poprzez „uczenie” (zapamiętanie
pozycji, w której jest ustawiany robot), a programowaniem w trybie
off-line z wykorzystaniem oprogramowania Robot Studio, z wirtualnym modelem stanowiska. Wart podkreślenia jest fakt, że oprócz
stanowiska spawalniczego ABB oferuje profesjonalne szkolenia.
w zakresie obsługi i programowania robotów. Oferta może objąć kilkuetapowe szkolenie, którego zakres określa klient. W ramach cyklu szkoleń omawiane są tajniki programowania, edycji.

Robotyzacja procesów spawalniczych

Roboty przemysłowe serii IRB 2600 ID oraz IRB
1600ID – specjalistyczne roboty spawalnicze ze
zintegrowanym okablowaniem

Cele spawalnicze FlexArc – kompleksowy produkt. Sprzęt, oprogramowanie, szkolenie i opieka serwisowa. Maksymalne korzyści przy
minimalnych nakładach.

programów, czynności obsługowe i inne szczegóły dotyczące robotów ABB. Dzięki indywidualnemu podejściu tematyka szkolenia jest
ściśle dopasowana do wymagań, co sprawia, że czas wykorzystywany jest w sposób najbardziej efektywny.
Niemniej ważnym aspektem jest profesjonalny serwis robotyki
ABB świadczący usługi w zakresie naprawy, czynności obsługowych,
modyfikacji oprogramowania oraz szkoleń. Każdy klient jest objęty
opieką serwisowa. Dodatkowo ma możliwość wyboru specjalnych
pakietów usług serwisowych, w ramach których może wybrać.
np. pakiet godzin serwisowych czy hot line, gdzie w każdym momencie, przez 7 dni w tygodniu, uzyska pomoc lub Remote Service, który pozwala na zdalne monitorowanie programu, parametrów i stanu robota przez pracowników serwisu co pozwala
na natychmiastowa reakcję i identyfikację powstałych problemów.
w sytuacjach kryzysowych.
VirtualArc wyniki kalkulacji spoiny

Środowisko programistyczne RobotStudio dostarczane
z celami FlexArc:
Cele spawalnicze FlexArc dostarczane są z pakietem oprogramowania RobotStudio z dodatkiem Arc Welding Power Pack.
Oprogramowanie to umożliwia przygotowanie kompletnej trajektorii spawania a także dobór parametrów spawalniczych w środowisku off-line (na ekranie komputera PC). Dzięki tym możliwościom nie ma potrzeby przerywania pracy celi spawalniczej nawet
w trakcie przygotowywania produkcji dla nowych detali. RobotStudio łączy w sobie możliwości symulacji oraz prawdziwego programowania off-line/ Dzięki użyciu technologii VirtualRobot zachowanie rzeczywistego robota i jego modelu w symulacji jest dokładnie
takie samo i pozwala na transfer wszystkich danych w obie strony.
pomiędzy kontrolerem robota i oprogramowaniem.
Programy napisane za pomocą RobotStudio, po wgraniu do rzeczywistego kontrolera, wymagają jedynie sprawdzenia i ewentualnie
drobnych korekt przed ponownym uruchomieniem produkcji. RobotStudio zapewnia obsługę i dostępność modeli CAD wszystkich
elementów niezbędnych do budowy zrobotyzowanego stanowiska.
do spawania.

Arc Welding Power Pack

ABB Sp. z o.o., ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, tel.: 22 220 23 20, e-mail: robotyka.sprzedaz@pl.abb.com, www.abb.pl/robotics
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Moje spawalnictwo
W szkole nie myślałem o czymś takim jak spawalnictwo, ale dzisiaj, już jako senior, jestem w pełni zadowolony z mojego wyboru.
Po wojnie budowę socjalizmu rozpoczęto od eliminowania m.in. niewygodnych ludzi. Moja starsza
siostra, mimo dwukrotnego zdania z bardzo dobrym
wynikiem egzaminów wstępnych na medycynę, nie została przyjęta „z braku miejsc”. Starszy brat, podobnie
– na politechnikę. Taki był skutek tzw. wówczas „złego pochodzenia”. Ojciec, student – ochotnik w wojnie.
z bolszewikami 1918-1921 r., później „sanacyjny” prokurator, wreszcie oficer AK poległy w Powstaniu Warszawskim. Matka, lekarz – dyskryminowany „wolny zawód”. Siostra harcerka – łączniczka AK w Powstaniu,.
a po wyzwoleniu z obozu jenieckiego przez Amerykanów, żołnierz 2 Korpusu WP gen. Andersa. Brat – Orlak
AK. I dopiero po „poprawieniu” życiorysów i wykorzystaniu znajomości, siostrę, po zdaniu egzaminów za
trzecim razem, przyjęto na medycynę jako córkę syna
małorolnego chłopa, a brata na politechnikę w innym
mieście jako pomocnika murarza. Po takim doświadczeniu mój los był oczywisty. A jednak... Młodzież zdawała wówczas na uczelnie na początku lipca, zaś junacy Służby Polsce, po przepracowanych wakacjach we
wrześniu i dla nich rezerwowano dużą ilość miejsc na
uczelniach. W 1951 r. po włączeniu Szkoły Wawelberga do Politechniki Warszawskiej i utworzeniu nowego
Wydziału Mechanicznego Technologicznego zwiększyła się liczba miejsc, więc kto dobrze zdał egzamin
wstępny i jeszcze miał „podrasowaną” opinię Przodownika Pracy Socjalistycznej z brygady „Służba Polsce”,
został przyjęty – a ja wśród nich. Zaskoczenie i zdumienie rodziny starsza i kochająca siostra skwitowała
krótko: „głupi ma szczęście”. I tak, bez spodziewanych
utrudnień, stałem się studentem.
Spawalnictwo – nowość na krajowych uczelniach,
na naszym wydziale spotykała się z lekceważeniem,
a nawet pogardą zarówno wśród kadry nauczycieli,
jak i części studentów. Mnie jednak przyciągnął szeroki wachlarz oferowanej wiedzy – mechanika, fizyka,
chemia, metaloznawstwo, metalurgia, obróbka cieplna
i plastyczna, elektrotechnika, korozja, wytrzymałość,
konstruowanie oprzyrządowania i in., co mogłoby też
ułatwić znalezienie pracy. Dodatkową zachętą była
przyjemna koleżeńska atmosfera panująca w Katedrze
Spawalnictwa, tworząca jakby rodzinę spawalników.
Profesor Dobrowolski i pracownicy: Nekanda-Trepka,
Biernacki, Juffy, Ciecierski, Hillar, Piwowar, Berezowska, Pyziak, dosłownie przygarniali studentów. Zdarzyło się, gdy koledzy nabroili w akademiku, że prof. Dobrowolski w komendzie MO osobiście poręczał za nich,
a jednego nawet przez kilka dni trzymał pod nadzorem
w swoim mieszkaniu. Katedra i kierunek spawalniczy
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zyskiwały więc sympatię studentów, których co roku
przybywało.
O nakaz pracy dla dwóch warszawiaków wystarał
się, poza limitem, w instytucie budowlanym, dr Nekanda-Trepka. Obawiałem się tej pracy jako zbyt oderwanej od przemysłu. Na szczęście, myliłem się. W środowisku ludzi z wykształceniem i praktyką budowlaną
trudno było znaleźć „wspólny język” mnie, po studiach
mechanicznych. Inne słownictwo, materiały i inne widzenie konstrukcji. Na szczęście los dał mi dobrego
kierownika, po technikum mechanicznym, studiach budowlanych i po rocznym kursie w Instytucie Spawalnictwa w NRD, który dobrze pokierował moim wejściem.
w środowisko budowlane.
Prawdziwy chrzest spawalniczy przeszedłem.
w pierwszym miesiącu pracy. Musiałem własnoręcznie pospawać doświadczalny wiązar kratowy o dużej
rozpiętości, według mojej technologii, co zresztą było
związane z moją pracą dyplomową. Nie ukrywam,
skóra mi nieco cierpła, gdy stałem z taśmą mierniczą.
i stoperem, a nad głową dźwig „szarpał” wiązar z moimi spoinami. Wiązar wyszedł z prób bez szwanku,
a ja z przekonaniem, że jednak to spawanie jest coś.
warte i że Edward Pyziak nauczył mnie spawać.
Wejście w świat spawalnictwa miałem udane – staż
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, zapoznanie się
z produkcją oraz atestacją wyrobów stalowych w kilku
hutach, wizyty na budowach i w instytutach w b. ZSRR,
zakładach i uczelniach w Wielkiej Brytanii (stypendium
ONZ) i co bardzo ważne, wysłuchanie nieoficjalnie wybranych wykładów z konstrukcji stalowych czołowych
profesorów na Wydziale Budownictwa Politechniki
Warszawskiej. Poznałem środowisko, w którym pracuję
całe życie zawodowe i niezmiennie uważam, że krajowi inżynierowie budownictwa prawie nie znają stali ani
spawalnictwa, zaś wadliwe Prawo Budowlane nakłada
na nich uprawnienia decyzyjne i odpowiedzialność za
konstrukcje spawane oraz – co najgorsze – daje im
przekonanie o posiadaniu kompetencji spawalniczych.
Boją się jedynie konfrontacji ze spawaczami.
Bardzo pożyteczna okazała się współpraca z dozorem technicznym oraz udział w szkoleniu i egzaminowaniu spawaczy, gdyż przy okazji doskonaliłem
własną umiejętność spawania, uzyskując ostatecznie
uprawnienia UDT do spawania kotłów. Obok wiedzy
uzyskanej przy badaniach setek połączeń spawanych
– defektoskopowych, niszczących, metalograficznych,
korozyjnych i in., pomogło to bardzo w ustalaniu technologii spawania wielu trudnych i nowatorskich konstrukcji, a szczególnie napraw i wzmocnień starych
konstrukcji będących pod obciążeniem.
Szczególnym doświadczeniem zawodowym były
kontakty i współpraca ze spawaczami. Jeżeli spawacz

na zwróconą uwagę mówił, jak zwykle do inżyniera
budowlanego: „Tego się nie da zrobić, jakżeś pan taki
mądry, to pokaż sam”, to pokazywałem – i już dawało
się zrobić i od tej pory spawacze kłaniali się z daleka.
Nigdy nie ganiłem, nie upokarzałem spawaczy, ani nie
używałem wulgarnego słownictwa. Spokojnie, po koleżeńsku, w „cztery oczy”, pouczałem i namawiałem do
podnoszenia umiejętności. W przyjacielskiej atmosferze, we wzajemnym szacunku, współpraca i jakość robót zawsze na tym zyskiwały.
Do osobnych doświadczeń – przykrych, chociaż.
i pouczających, zaliczam kontakty ze służbami specjalnymi, śledczymi i prokuratorskimi. Oskarżenia o sabotaż, zarzut błędnej technologii spawania, braku nadzoru itp., w czasach PRL-u były groźne. Do bardziej
spektakularnych zaliczam zdyskwalifikowanie przeze
mnie spawanych zbiorników ze stali platerowanych.
w instalacjach reaktora atomowego, realizowanych
pod nadzorem specjalistów radzieckich, czy spawanego wodociągu zaopatrującego Łódź z zalewu sulejowskiego, jak też w Iraku rurociągu do eksportu LPG (za
co grożono mi śmiercią). Za załamanie się produkcji
papieru po popękaniu spawanego rurociągu ze stali
1H13 w zmodernizowanej krajowej wytwórni, dla której
opracowałem technologię spawania, grożono mi więzieniem i odebraniem dyplomu inżyniera. Ostatecznie
uwolniono mnie od wszelkich zarzutów, a przypadkiem
wykryto, że pęknięte rury pospawano przed wydaniem
mojej technologii, ale nerwy szargano. Podobnie niemiły, ale i pouczający był udział w ekspertyzach katastrof
spawanych konstrukcji, z załączoną przez śledczych
listą pytań, w tym ostatnim: wskazać winnego. Nie było

łatwo spawalnikowi wskazać techniczne przyczyny
katastrofy, nie wskazując winnego i nie narażając się
służbom, ale czasem udawało się.
Znaczącą cząstką praktyki spawalniczej, jak u wielu
kolegów, była praca inspektora za granicą, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Oprócz pieniędzy – bogaty
przegląd sprzętu spawalniczego i kontrolnego, szkolenia spawaczy, rodzajów dokumentacji technicznej oraz
mentalności różnych narodowości. I potwierdzenie
słuszności zasady ograniczonego zaufania do innych
– nigdy nie potwierdzaj, nie podpisuj, dopóki osobiście
nie sprawdzisz i ocenisz.
Nieodłączną częścią działalności zawodowej są
kontakty z ludźmi, a szczególnie z własnym środowiskiem. „Rodzina” kolegów spawalników skupiona w rodzimym Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej oraz w Sekcji Spawalniczej, która jest jedną
z bardziej zwartych i czynnych sekcji SIMP, daje bardzo
cenne poczucie zawodowego wsparcia. Uczestnictwo
w spotkaniach, wycieczkach technicznych, konferencjach, podtrzymuje koleżeńskie kontakty, wnosi nowinki techniczne, ułatwia „dojście” do wielu instytucji,
takich jak: uczelnie, instytuty, PKN, UDT. Daje zadowolenie i satysfakcję, że ciągle jest się spawalnikiem,
nawet na głębokiej emeryturze. Sprawdza się dewiza
Skandynawów: Nie dlatego przestaje się pracować, że
się starzeje, tylko dlatego się starzeje, bo przestaje się
pracować i działać.
Młodzi Koleżanki i Koledzy – jak najdłużej bądźcie
spawalniczą rodziną.
Jan Grzebalski

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:

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

SIMP – SEKCJA SPAWALNICZA Oddział w Poznaniu
TECHNIKA SPAWALNICZA POZNAŃ
RYWAL RHC Spółka z o.o. w Warszawie
W programie m.in.:
• 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
k.ptak@taskoprojekt.com.pl

tel.: 602 118 401
tel.: 602 118 404
tel.: 602 603 313
tel.: 609 061 311
tel.: 691 865 598
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Roboty przemysłowe Kawasaki – spawacze XXI wieku
Spawanie zawsze było jednym z najczęściej spotykanych
zastosowań robotów przemysłowych. Ich wykorzystanie.
w procesie produkcji pozwalało na uzyskanie produktów
spełniających najwyższe wymagania, jednocześnie gwarantując bardzo dużą wydajność. Dawniej ze względu na wysoki
koszt początkowy robotów i skomplikowaną obsługę korzystał z nich głównie przemysł samochodowy. Dziś dzięki rozwojowi techniki obsługa robotów jest prostsza, a cena zakupu.
przystępna nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Dlaczego robot ?
Jednym z głównych czynników przemawiających na korzyść
robotyzacji procesu spawania jest zwiększenie wydajności produkcji. Realizowane jest ono przede wszystkim przez zwiększenie efektywnego wykorzystania stanowiska spawalniczego
oraz poprawę jakości wykonywanych połączeń. Powtarzalność
ruchów robota zmniejsza ryzyko występowania braków wynikających ze zmęczenia spawacza oraz, przy poprawnie dobranych
parametrach procesu, eliminuje konieczność wykonywania poprawek (szlifowania spoin, usuwania odprysków).
Główne zalety zrobotyzowanego spawania
– Zapewnienie powtarzalności produkcji
– Większa elastyczność produkcji
– Redukcja kosztów szkolenia pracowników
– Zwiększenie kontroli procesu spawania
– Zmniejszenie zużycia materiałów spawalniczych
– Niezawodność
Należy pamiętać, że robotyzacja to również prestiż.
– czynnik trudno przeliczalny na pieniądze. Robot pracujący
na hali maszyn kreuje wizerunek firmy nowoczesnej, idącej.
z postępem technologicznym. Może mieć to pozytywny
wpływ na potencjalnych klientów.
Roboty Kawasaki – jakość na najwyższym poziomie
Roboty Kawasaki serii FA są przeznaczone do zrobotyzowanych aplikacji spawania łukowego. Dysponują 6 osiami napędowymi, sterowanymi za pomocą elektrycznych.
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serwonapędów, co czyni ich pracę szybką i dynamiczną.
Do serii FA należą następujące roboty:
– FA006N o zasięgu maksymalnym1000 mm i udźwigu 6 kg,
– FA006E o zasięgu maksymalnym1550 mm i udźwigu 6 kg,
– FA010L o zasięgu maksymalnym1850 mm i udźwigu 10 kg,
– FA020N o zasięgu maksymalnym1650 mm i udźwigu 20 kg.
Jednocześnie modułowa budowa robota zapewnia dużą
elastyczność przy zmianie zasięgu, udźwigu i maksymalnej
szybkości w zależności od zastosowania, tak aby jak najlepiej
przystosować robota do danej aplikacji.
Zastosowane w robotach Kawasaki funkcje spawalnicze
opracowano w celu ułatwienia procesu programowania oraz
maksymalizacji wydajności spawania. Podano opis funkcji
najczęściej wykorzystywanych w aplikacjach zrobotyzowanego spawania.
Touch Sensing
W aplikacjach zrobotyzowanego spawania wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie elementów łączonych.
Niestety w warunkach produkcyjnych nie zawsze można
zagwarantować pełną powtarzalność. W takich przypadkach rozwiązaniem może być zastosowanie funkcji Touch
Sensing.
Funkcja Touch Sensing może być wykorzystywana w następujących przypadkach:
– Ustawiania stałej długości wolnego wylotu elektrody.
– Potwierdzania obecności elementu
– Dokładnego pozycjonowania elementu
Parametryzacja wzorów ściegów zakosowych
W niektórych zastosowaniach zrobotyzowanego spawania
wymagane jest, aby lico spoiny było rozprowadzone na dużej
szerokości. Konieczne wówczas są ruchy boczne elektrody.
Tak wykonany ścieg nazywany jest ściegiem zakosowym. Wykorzystanie funkcji Parametryzacja Wzorów Ściegów Zakosowych (Special Pattern Weaving) powoduje, że proste ściegi
zakosowe mogą być dowolnie modyfikowane w zależności od
wymagań technologicznych. Użycie funkcji Special Pattern
Weaving nie wymaga programowania dodatkowych punktów. Wystarczy wybrać jeden z zapamiętanych schematów.  .

Wymagają one jedynie określenia parametrów takich jak np.
szerokość i częstotliwość oscylacji. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia własnych wzorów, według potrzeb.
Funkcja układania spoin wielowarstwowych
Podczas spawania detali o dużych grubościach konieczne jest zastosowanie spoin wielowarstwowych.
w celu polepszenia ich właściwości wytrzymałościowych. Roboty Kawasaki wyposażone są w funkcję Multi Layer Expansion, która umożliwia spawanie takich detali. Programowanie
polega na wskazaniu charakterystycznych punktów pierwszego ściegu. Pozostałe ściegi kolejnych warstw układane
są według harmonogramu, który tworzy się, zapisując go.
w systemie robota Kawasaki.
Modyfikacja ścieżki spawania w czasie rzeczywistym
Funkcja RTPM (Real Time Path Modulation – modyfikacja
ścieżki w czasie rzeczywistym) umożliwia śledzenie zmian
prądu oraz korektę ścieżki na bieżąco podczas procesu spawania. Monitorowanie tych parametrów sprawia, że spoina
zostaje położona dokładnie i precyzyjnie. Czujniki pomiarowe
odnotowują zmianę długości łuku powstającą w czasie układania ściegów zakosowych. Odchylenie od linii wtopienia lub
zmiana szerokości rowka wymuszają automatyczne wprowadzenie korekty do ustawienia palnika spawalniczego. Odbywa to się zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym tak,
aby utrzymać stałą długość wolnego wylotu elektrody. Dzięki
temu pomimo odchyłek kształtu łączonych elementów, ścieg
spoiny jest jednolity.
Roboty Kawasaki serii FA, dzięki szerokim możliwościom
komunikacyjnym, współpracują ze źródłami spawalniczymi
większości producentów. W standardowej konfiguracji mogą
komunikować się ze spawarką  w sposób analogowy. W tym
przypadku do dyspozycji są 32 wejścia dyskretne (binarne),
32 wyjścia dyskretne (binarne) oraz 2 wyjścia analogowe.
Jeżeli liczba wejść/wyjść jest za mała, istnieje możliwość rozszerzenia o kolejne, w zależności od potrzeb danej aplikacji.  
W przypadku gdy aplikacja tego wymaga oraz spawarka jest

przystosowana do komunikacji cyfrowej, roboty Kawasaki
mogą zostać rozbudowane o karty komunikacyjne pozwalające na komunikację wg protokołów cyfrowych.
Firma ASTOR posiada w ofercie również pozycjonery
oraz tory jezdne dla robotów Kawasaki. Zadaniem pozycjonerów jest ustawienie elementu spawanego w położeniu
zapewniającym dogodne wykonanie spoin, często również
manipulowanie przedmiotem podczas spawania. Tory jezdne pozwalają natomiast  powiększyć przestrzeń pracy robota.
i umożliwić spawanie detali o dużych gabarytach.
Szkolenie „Zrobotyzowane systemy spawalnicze Kawasaki”
Należy jednak pamiętać, że aby system zrobotyzowanego spawania pracował optymalnie, potrzeba wiedzy, umiejętności i doświadczenia. ASTOR – dystrybutor robotów Kawasaki oraz firma Fronius – producent sprzętu spawalniczego
– dobrze znają wymagania stawiane systemom zrobotyzowanego spawania. Firmy te wspólnie przygotowały szkolenie
„Zrobotyzowane systemy spawalnicze Kawasaki – konfiguracja i programowanie”, które będzie realizowane w ramach
Akademii ASTOR.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobem programowania i konfiguracji zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Podczas szkolenia uczestnik ma
możliwość skonfigurowania połączenia pomiędzy robotem
Kawasaki a spawalniczym źródłem prądu oraz poznania instrukcji umożliwiających efektywne wykorzystanie stanowiska spawalniczego. W trakcie szkolenia uczestnicy wykonują
szereg praktycznych ćwiczeń i programów mających na celu
samodzielnie przetestowanie omawianych zagadnień oraz
ugruntowanie pozyskanej wiedzy.
Zachęcamy do kontaktu z regionalnym oddziałem firmy
ASTOR. Służymy Państwu pomocą i doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego oprzyrządowania spawalniczego
jak również w pozyskiwaniu środków na sfinansowanie inwestycji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie.
www.astor.com.pl/robotyka
Marcin Kruczyński

ASTOR Sp. z o.o., ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
www.astor.com.pl
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Sławomir Bobrowski

Polski spawalnik w Kalifornii

W 1980 r. Teksas był amerykańskim szejkanatem.
Cena ropy osiągała 34 USD za baryłkę. Rafinerie gwałtownie modernizowały swoje linie produkcyjne, starając się wycisnąć jak najwięcej dolarów z każdej kropli
„czarnego złota”. Inżynierowie byli tu poszukiwani. Przy
średniej amerykańskiej stopie bezrobocia ok. 9%, w tym
czasie w Teksasie bezrobocie wynosiło 4%.
Znalazłszy się w Houston, stanąłem wobec dylematu, czy szukać tu pracy jako inżynier spawalnik (zgodnie
ze specjalnością studiów ukończonych w 1966 r. na Politechnice Warszawskiej), czy raczej projektant zbiorników
ciśnieniowych i wymienników ciepła – co robiłem w połączeniu z nadzorem spawalniczym w warszawskim Chemoinstalu w ciągu 5 lat zatrudnienia.
Mój znajomy, zatrudniony w prestiżowej firmie konstrukcyjnej Brown & Root, dał mi do wglądu amerykańskie normy spawalnicze. Zamiast znanego mi z Polski systemu oznaczania materiałów konstrukcyjnych.
wg ich gatunku, zobaczyłem P-Numbers, A-Numbers,
F-Numbers. Nie wyglądało to zachęcająco. Uznałem,
że łatwiej wejdę w rolę inżyniera jako projektant wymienników ciepła. Tym bardziej, że metody obliczania
wymienników wg norm ASME nie różniły się istotnie
od znanych mi zasad i wzorów stosowanych przez.
Urząd Dozoru Technicznego. Potem, będąc już projektantem wymienników ciepła korzystającym z normy
ASME Sec. IX, stopniowo nasiąkałem amerykańską inżynierią spawalniczą.
Projektant naczyń ciśnieniowych i kotłów nieopalanych, projektowanych wg normy ASME Sec. VIII, Div. 1,
musi być zaznajomiony z normą ASME Sec. IX – Spawanie i lutowanie twarde (konstrukcji kotłowych), a także
z normami materiałowymi: ASME Sec. II – A & B. Norm
materiałowych jest więcej niż A i B, ale te są podstawowe w zakresie metali używanych na naczynia ciśnieniowe.
i kotły nieopalane.
Kombinacje materiałów rodzimych i ich wzajemna
spawalność są zdefiniowane za pomocą tzw. P-Numbers,.
co jest skrótem od Parent Material - Numbers. P-Numbers
są podane w ASME Sec. IX. Stanowią one informacje
określające wymagania, wg których certyfikuje się zakładowe procedury spawalnicze. Niezależnie od tego zakład
produkujący kotły wg ASME Sec. VIII musi uzyskać certyfikację ASME, odpowiednik uprawnień nadawanych zakładowi przez UDT w Polsce. F-Numbers, czyli Filler Material – Numbers pozwalają na zdefiniowanie materiałów
dodatkowych (spoiw) do spawania. Wykaz F-Numbers
znajduje się w ASME, Sec. IX.
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Moją pierwszą pracę w Ameryce dostałem w firmie
Engineers and Fabricators w Houston, która zajmowała
się projektowaniem i wytwarzaniem wymienników ciepła dla dziesiątków rafinerii ciągnących się wzdłuż ok..
100 km drogi I-45, łączącej Houston z Galveston nad Zatoką Meksykańską. Po 3 miesiącach próbnych wiceprezydent firmy, dając mi podwyżkę powiedział, że wiedzą już,
że jestem inżynierem wg wymagań amerykańskich.
Rok później zostałem szefem zespołu projektowego
w firmie konkurencyjnej – Texas Metal Fabricating, gdzie
pracowałem do momentu załamania sie rynku naftowego
w 1983 r. Cena baryłki ropy spadła wtedy poniżej 12 USD
i rafinerie przestały inwestować w usprawnianie procesów
produkcyjnych.
Kolejne zatrudnienie znalazłem w Los Angeles, w Fansteel PSM (Precision Sheet Metal). Początkowo byłem.
odpowiedzialny za prowadzenie wydzielonej grupy projektowo-wykonawczej, której produktem były naczynia ciśnieniowe do agresywnych korozyjnie procesów chemicznych. Fansteel był jednym z pierwszych w USA twórców
technologii rafinacji tantalu, który ma doskonałe właściwości antykorozyjne względem większości kwasów. Naczynia, które znane firmy chemiczne i producenci materiałów wybuchowych zamawiali w Fansteel, miały powłoki
ochronne z blachy tantalowej. Niektóre operacje spawania.
(np. TIG/Heliarc) były wykonywane w specjalnych komorach lub w balonie z tworzywa sztucznego rozpiętym wokół
złącza spawanego.
W 1986 r. Fansteel sprzedał oddział naczyń ciśnieniowych, który stanowił w tym czasie ok. 20% wartości
produkcji firmy. Pozostałe 80% produkcji wykonywano
na zamówienia Pentagonu, NASA i producenta silników
lotniczych Pratt & Whitney, dla którego Fansteel często
wykonywał konstrukcje prototypowe. Kiedy pojawiła się
potrzeba kierowania wykonaniem dużego zamówienia,
które Fansteel dostał z Pratt & Whitney, zaoferowano mi
stanowisko inżyniera technologa (manufacturing engineer) odpowiedzialnego za ten projekt.
W latach 1989-1990 jako senior engineer nadzorowałem wykonawstwo kolejnych zamówień, będąc jednocześnie odpowiedzialny za oprzyrządowanie projektów,.
z budżetem przyznanym włącznie na te cele.
W większości nadzorowanych przeze mnie projektów występował duży udział technologii spawalniczych,
jak np. spawanie elektronowe, TIG/Heliarc ręczny i maszynowy, a niektóre projekty były realizowane w oparciu.
o technologie lutowania twardego i zgrzewania oporowego punktowego.

W Fansteel nadzorowałem zlecenia takie jak: system
przewodów paliwowych dla wahadłowca kosmicznego,
podgrzewacz dla tego wahadłowca, system dokujący
boczne rakiety startowe wahadłowca – umieszczone po
bokach głównego zbiornika paliwowego, dyszę wylotową
silnika głównego rakiety Delta II (wykonaną z niobu) ścienianą metodą trawienia i spawaną, komorę mieszankową
prototypowego silnika do latającego już F-22 Raptor, spawane systemy naczyń ciśnieniowych dla bombowca B-2.
Szczególnym projektem było wykonanie konstrukcji
kanalizującej wylot gazów z turbiny silnika (turbine exhaust
case) samolotu SR-71 (rys.1), używanego do zbierania
danych (fotografii) z obszaru b. ZSRR i Chin. Program SR71 został zamknięty przez Pentagon w 1989 r. (pierwszy
lot samolotu odbył się w 1964 r.). Był ponownie podjęty.
w 1995 r. i zakończony, chyba już na zawsze, w 1998 r.
Fansteel zapewniał części zamienne do SR-71 znajdujących się w bazie w Palmdale, na pustyni niedaleko Los
Angeles. Elementy konstrukcyjne zimne SR-71 były wykonane z tytanu, natomiast części gorące (silnika) – z superstopu o nazwie Waspaloy (rys. 2).
Waspaloy jest stopem na bazie niklu ze znaczącą ilością Cr, Co i innych pierwiastków, odpornym na działanie
wysokich temperatur. Stop ten jest używany do produkcji
części turbin gazowych, które zachowują wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję w temperaturach do 871°C.
Problemy spawalnicze, ograniczające się w zasadzie
do pękania spoin w odkuwkach wykonanych z Waspaloy,
wynikały głównie z niedostatecznie szybkiego schładzania spoin. Ponieważ spoiny były krótkie, skuteczne okazało się chłodzenie złącza przy użyciu suchego lodu natychmiast po spawaniu.
W czasie mojej 30-letniej działalności zawodowej.
w USA, będąc inżynierem technologiem nadzorowałem
także technologie spawania, ale formalnie nie byłem inżynierem spawalnikiem (welding engineer, wg AWS). Inżynier
spawalnik w USA to ktoś zupełnie inaczej zdefiniowany
aniżeli w Polsce, czy obecnie w Unii Europejskiej. W USA
nie ma studiów o kierunku spawalniczym. Specjalizacja
na studiach w znaczeniu środkowoeuropejskim w USA nie
istnieje. O kierunku studiów decyduje student w oparciu.
o wymóg spełnienia tzw. major, czyli zbioru zaliczeń,

które kwalifikują do ukończenia studiów w ogólnej specjalności, np. inżyniera mechanika. Specjalizację zdobywa się
w pracy i na dodatkowych kursach zawodowych.
W USA inżynier, który oferuje usługi konsultingowe, reklamujący się jako inżynier, musi posiadać uznaną przez
stan (w moim wypadku stan Kalifornii) licencję wydaną
przez Stanowy Urząd ds. Konsumentów. Inżynier projektujący urządzenia mogące stanowić zagrożenie dla życia
lub zdrowia musi być licencjonowanym inżynierem – professional engineer (P.E.).
W dużym skrócie, kandydat na P.E. musi spełnić warunek wykształcenia i praktyki. Następnie musi zdać dwa
egzaminy, każdy trwający 8 godzin, a mianowicie:
– E.I.T. (engineer in training) – na egzamin składa się
160 pytań i zadań, które kandydat może rozszerzyć.
o dodatkowe 40 pytań z wybranej przez niego dziedziny, jeśli uzna, że mogą one mu poprawić średnią
ocenę z egzaminu. Wymagane są poprawne odpowiedzi (rozwiązania) na min. 70% pytań (zadań). Egzamin
E.I.T. jest weryfikacją znajomości dziedzin, które składają się na program szkół inżynierskich (matematyka,
fizyka, statyka, dynamika, termodynamika, hydromechanika, ekonomia inżynierska).
– P.E. (professional engineer) – na egzamin składa sie
80 zadań, tzw. cluster problems – tematów złożonych,
które wymagają stopniowego dochodzenia do rozwiązania. Tutaj też wymaga się min. 70% poprawnych
rozwiązań. Na sam egzamin składa się kilka grup zadań wybieranych zgodnie ze specjalnością zawodową
zdającego.
W Kalifornii licencję można uzyskać w jednej z 25 specjalizacji inżynierskich. Wśród P.E. nie ma spawalnika.
Najbliższe spawaniu są tu specjalności: inżyniera metalurga (metalurgist) i inżyniera technologa (manufacturing
engineer).
„Inżynierem spawalnikiem” byłem w USA tylko dwukrotnie, w oparciu o wymagania określone przez pracodawcę. Nie posiadałem certyfikatu wg zasad kwalifikacji stosowanych przez AWS. W hierarchii zawodowej,.
wg informacji podawanej przez AWS, za pracę inżyniera
spawalnika odpowiada professional engineer, jeśli projekt
wymaga podpisu P.E. Tak więc byłem zdefiniowany jako
welding engineer na projekcie cywilnym – był to zakład

Rys. 1. Widok samolotu SR-71 w momencie odchodzenia od tankowca powietrznego KC-135, po zatankowaniu paliwa. Zdjecie wykonano z tankowca (http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/SR-71/
Small/index.html)

Rys. 2. Silnik J-58 do SR-71 podczas testu; widoczny jest odcinek
poza turbiną, rozgrzany do temperatury pracy, tj. ok. 710°C
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skraplania propanu w Abu Dhabi (cała moja praca została wykonana przy użyciu komputera i telefonu zza biurka.
w USA). Drugi raz był to projekt wojskowy, gdzie byłem
odpowiedzialny za spawanie elementów satelity.
Według kryteriów Amerykańskiego Towarzystwa Spawalniczego (American Welding Society – AWS) inżynierem spawalnikiem (certified welding engineer/CWEng)
jest osoba, która wykazała się wykształceniem, doświadczeniem i wiadomościami wymaganymi przez AWS, i zdała wymagane egzaminy.
Zgodnie z definicją AWS, CWEng może nadzorować
operacje, w których wytwarza się konstrukcje spajane
zgodnie z dokumentacją kontraktową, normami, a także
warunkami technicznymi (specyfikacjami), w celu uzyskania wyrobu o wymaganych właściwościach. Obowiązki
inżyniera spawalnika zaczynają się w fazie przygotowawczej (przedprodukcyjnej), trwają przez proces produkcyjny
i kończą, gdy cały proces produkcyjny został zakończony.
Szczegółowe określenie zakresu obowiązków CWEng.
w jego miejscu zatrudnienia mają pracodawcy.
Pomimo wysokich standardów, które stosuje AWS.
w procesie certyfikacyjnym, certyfikacja CWEng nie
jest prawnie wystarczająca do samodzielnego świadczenia usług technicznych. Dokumenty kontraktowe,.

Lesław Przybył

Sławomir Bobrowski

Być inspektorem nadzoru
spawalniczego Bureau Veritas…

Możliwość podzielenia się z absolwentami Zakładu
Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej i nie tylko,
moimi doświadczeniami zawodowymi sprawiła, że ten
jubileusz stał się okazją do spojrzenia w przeszłość, dokonania bilansu wyborów, poczynań, zysków i strat oraz
możliwością podzielenia się kilkoma uwagami i przemyśleniami dotyczącymi pracy spawalnika w firmie działającej na wszystkich kontynentach. Czynię to z satysfakcją,
gdyż nigdy nie żałowałem ani wyboru kierunku studiów,
ani miejsca realizacji przekazywanej nam na studiach
wiedzy spawalniczej. Po ukończeniu studiów w 1977 r.,
jeszcze przez cztery lata miałem szansę wiedzę tę ugruntować, pracując w Zakładzie Spawalnictwa PW.
Miejscem mojej, już 30-letniej, pracy jest Bureau Veritas
– jedno z największych w świecie towarzystw klasyfikacyjnych, certyfikacyjnych i inspekcyjnych, założone w 1828 r.,
zajmujące się początkowo statkami, a następnie samolotami. Obecnie działalność firmy obejmuje pełny zakres inspekcji, certyfikacji i doradztwa w praktycznie wszystkich
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przepisy budowlane oraz prawo lokalne mogą wymagać,
aby usługi CWEng były wykonywane pod kierunkiem i na
odpowiedzialność innych, np. inżyniera licencjonowanego
(professional engineer, P.E.). AWS zastrzega, że status
CWEng nie jest równoważny ze statusem P.E.
Co najmniej jedno z następujących wymagań musi być
spełnione, aby przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego
AWS:
– Dyplom licencjata (B.Sc.) po studiach inżynieryjnych.
i minimum jeden rok właściwej praktyki zawodowej.
– Dyplom licencjata (B.Sc.) po studiach technicznych.
i minimum 2 lata właściwej praktyki zawodowej.
– Dyplom licencjata (B.Sc.) po innych kierunkach studiów i minimum 5 lat właściwej praktyki zawodowej.
– Dyplom ukończenia studiów z tytułem Associate in Applied Science (A.A.S.) – jest to odpowiednik 2-letniej
szkoły pomaturalnej w Polsce – oraz 10 lat właściwej
praktyki zawodowej.
– Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub jej odpowiednika i minimum 15 lat właściwej praktyki zawodowej.
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obszarach gospodarki z silnie rozwiniętym działem przemysłowym (Industry Business Line). Dział przemysłowy
świadczy szeroki zakres usług weryfikacyjnych i konsultingowych, zarówno przy projektach i budowach nowych
inwestycji lądowych i morskich (CAPEX), jak i istniejących
obiektach przemysłowych (OPEX). Istotną częścią działalności działu przemysłowego jest doradztwo i udział w identyfikowaniu i ocenie ryzyka oraz optymizacji jego poziomu
zgodnie z wymaganiami norm i specyfikacji klienta.
BV zatrudnia ponad 40 000 specjalistów w 140 krajach (prężnie działający oddział istnieje w Polsce). Dział
przemysłowy Bureau Veritas dysponuje specjalistycznymi
własnymi jednostkami badawczymi (m.in. CEP Industry we
Francji, CCI w Australii, Atomic Technologies w Singapurze) i współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi we
Francji i poza jej granicami, realizując prace nad specjalistycznymi technologiami spawalniczymi oraz badaniami
nieniszczącymi złączy i materiałów konstrukcyjnych z zastosowaniem najnowszych technik badań i aparatury.

Prawdziwa i bardzo ciekawa przygoda ze spawalnictwem rozpoczęła się dla mnie w 1981 r. w Iraku i trwała
do 1986 r. Wraz ze mną praktykę zawodową pogłębiało
w Iraku kilkunastu absolwentów Politechniki Warszawskiej, wśród nich pracownicy Zakładu Spawalnictwa:.
J. Barwicki, K. Ferenc, B. Kołakowski, J. Litwińczuk,.
Z. Nita, M. Nowakowski, W. Kowalewski, M. Wiśniewski.
Pracodawcą było i dla mnie ciągle pozostaje Bureau Veritas, sprawujące tam rolę trzeciej, niezależnej strony z zadaniem wydania Certyfikatu Zgodności (głównie z wymaganiami norm amerykańskich) na nadzorowane projekty.
Na początku wszyscy byliśmy „liniowymi” inspektorami
nadzoru przy budowie najdłuższego wtedy na świecie
rurociągu LPG (950 km, średnica 14 cali, stal X52) i towarzyszącej infrastruktury, tj. przepompowni, urządzeń
rafineryjnych, zbiorników itp.  
Drugi etap mojej działalności w BV był związany z Abu
Dhabi, gdzie mieściła się centrala na cały Bliski Wschód,
i obejmował lata 1987-1997. Rozpoczynałem jako starszy
inspektor nadzoru nad pracami spawalniczymi i kontrolą jakości takich obiektów, jak: morskie platformy wydobywcze i przetwórcze, gazociągi podmorskie i lądowe,
zakłady przetwórstwa gazu (LPG i LNG), zbiorniki ciśnieniowe na statkach, urządzenia dźwigowe, konstrukcje
budownictwa stalowego lądowego. Z biegiem lat obszar
moich działań i obowiązków rozszerzał się. Od 1990 r.
pełniłem funkcję menedżera technicznego dużych projektów morskich i przemysłowych w Abu Dhabi, a w latach
1993-1997 generalnego menedżera BV Abu Dhabi, obejmującego całokształt działalności firmy w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, a także menedżera ds. komercyjnych i technicznych regionu bliskowschodniego skupiającego także Katar, Kuwejt, Oman, Irak i Arabię Saudyjską.
W zakres poszerzonych obowiązków wchodziło m.in.:
opracowywanie strategii działań rynkowych, przygotowywanie i negocjowanie umów, a po ich podpisaniu nadzór
nad realizacją, organizowanie i wdrażanie w praktyce systemu zapewnienia jakości, kierowanie międzynarodowym
zespołem inspektorów w liczbie ponad 200 osób (w tym
obecnych ciągle kilku spawalnikow polskich).
W czerwcu 1997 r. zostałem zatrudniony w centrali
Bureau Veritas w Paryżu na stanowisku zastępcy dyrektora Działu Instalacji Morskich (Offshore Division – DTO).
Obecnie pełnię funkcję wiceprezesa Działu Przemysłowego (Vice President – Corporate Industry Business
Line – IND BL) Bureau Veritas Group, będącego jednym
z największych działów firmy, którego obrót finansowy.
w 2010 r. wyniósł 600 mln euro.
W obszarze działań organizacji klasyfikacyjnych i certyfikacyjnych, a w szczególności działu morskiego i przemysłowego, obejmującego również prężnie działający pododdział energetyki jądrowej (kluczowa dziedzina energetyki
we Francji) – technologie spawalnicze zajmują znaczącą
pozycję – głównie dlatego, że procesy spawania należą
do grupy procesów specjalnych, więc ich jakość musi być
właściwie zaplanowana, realizowana i dokumentowana.
Nasuwają się zatem pytania: jakie są wymagania.
w stosunku do osób pełniących obowiązki inspektorów
nadzoru robót spawalniczych, jakie powinni mieć predyspozycje, wiedzę i doświadczenia i czy polscy spawalnicy
spełniają te wymagania i jak się sytuują wśród inspektorów z innych krajów?

Z perspektywy ok. 20 lat moich bezpośrednich kontaktów z inspektorami ds. spawalnictwa i badań nieniszczących wynikają na ogół pozytywne spostrzeżenia. Przygotowanie zawodowe polskich inżynierów jest dobre, nie
ustępujące specjalistom z krajów zachodnich. Należy tu
podkreślić, że taka ocena dotyczy raczej pracowników
z kilkuletnim doświadczeniem w zakładach przemysłowych o wysokim poziomie technicznym i organizacyjnym.
Odnosi się zasadniczo do okresu sprzed 15–30 lat, gdy
technologie i środki kontroli jakości były stosunkowo
proste, zarządzanie prawie „ręczne”. Współczesne, wysoce skomputeryzowane sterowanie procesami produkcji i kontroli oraz zarządzanie obiektami (Asset Integrity
Management) wymaga oprócz dobrego przygotowania
merytorycznego również znajomości stosowanych systemów zarządzania danymi i komunikowania się w danym
projekcie. Konieczna jest znajomość procedur i przepisów
normatywnych, które w projektach innych niż europejskie,
są głównie pochodzenia amerykańskiego.
Inspektorzy badań nieniszczących – najczęściej ultradźwiękowych – przed rozpoczęciem pracy są dokładnie
przeszkoleni w zakresie stosowanej procedury badań.
i zasad oceny niezgodności. Projekty o wysokim poziomie
ryzyka, w szczególności w przemyśle chemicznym lub
nuklearnym, gdzie stosuje się zaawansowane materiały
o bardzo dużych grubościach, badania powierza się renomowanej firmie badawczej, która musi wykazać się posiadaniem specjalistów o określonym poziomie kompetencji.
i doświadczeniu oraz właściwej aparatury badawczej.
Polscy inspektorzy zwykle ustępują zachodnim pod
względem znajomości języka angielskiego, szczególnie
technicznego (jest to powszechnie obowiązujący język
kontraktowy), co stwarza określone trudności w realizacji
indywidualnych zadań nałożonych na każdego inspektora. W wielu wypadkach dobra znajomość języka bywa
równie cenna jak wiedza zawodowa. Uratowała kilku
mniej doświadczonych inspektorów.
Każdy kandydat na inspektora spawalniczego lub
NDT podlega szczegółowemu sprawdzeniu (zazwyczaj
na podstawie CV i wywiadu środowiskowego) przez inwestora w zakresie kompetencji i doświadczeń. Umowy
z reguły zawierają klauzule o możliwości natychmiastowego zerwania kontraktu w przypadku naruszenia zasad
prawidłowego wypełniania ustalonych obowiązków. Typowe wymagania dla kandydata obejmują wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki to spawalnictwo, energetyka, mechanika), co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w branży energetycznej, doświadczenie.
w kontroli (QA/QC). Wysoko cenione jest posiadanie certyfikatu AWS CWI, EWE/IWE, znajomość wymaganych
norm europejskich oraz amerykańskich (zwłaszcza na
obiekty energetyczne). Oczywistym wymaganiem jest
bardzo dobra znajomość co najmniej języka angielskiego.
Korzystając z okazji życzę Szanownemu Jubilatowi –
Zakładowi Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej
– kontynuowania tradycji promowania absolwentów, inżynierów spawalników, dobrze przygotowanych do pracy na
różnych stanowiskach światowego rynku pracy.
Lesław Przybył
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W POL-AQUA S.A.
spawalnicy trzymają się mocno

Od lewej: Jerzy Lewicki, Robert Molo, Maciej Barycki

Różne szkoły spawania
Mogłoby się wydawać, że intensywny rozwój nowoczesnych urządzeń i technologii oraz ich wdrażanie
do procesów spawania będą zastępować ludzi. Trzeba
przyznać, że spawanie automatyczne, zrobotyzowane
zastępuje spawanie ręcznie, jednak nie eliminuje udziału człowieka, którego fachowa wiedza i doświadczenie
są niezbędne do zastosowania nowości w skomplikowanym organizacyjnie procesie produkcyjnym.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.,
w którym obecnie pracuję z kilkoma kolegami spawalnikami z Politechniki Warszawskiej, specjalizuje się m.in.
w budowie rurociągów ropy naftowej i gazociągów, instalacji petrochemicznych – czyli w dziedzinie, gdzie
precyzyjnie wykonane roboty spawalnicze odgrywają
szczególnie istotną rolę. Ważne są tu nie tylko umiejętności spawaczy, lecz również wykwalifikowana kadra
inżynieryjna, która nie tylko czuwa nad przebiegiem
procesu spawania, ale też powinna się cechować zdolnościami organizacyjnymi, znajomością zagadnień z zakresu budownictwa, biznesu oraz aspektów prawnych.
Z jednej strony jest to branża stosunkowo wąska, z drugiej jednak – wymagająca wszechstronności i otwartości
na wszelkie kwestie związane z ogólnie rozumianym pojęciem budownictwa.
Wszechstronność powinna przyświecać nowoczesnemu kształceniu inżynierów spawalnictwa, jeżeli
mają oni poradzić sobie w obecnych trudnych warunkach panujących na rynku pracy branży budowlanej.
Owszem, teoria procesów spawania oraz znajomość
technologii są niezwykle istotne. Nie można jednak pomijać zagadnień biznesowych, prawnych czy.
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handlowych, których podstawy powinny znaleźć się.
w programach nauczania. Tylko połączenie tych umiejętności pozwoli młodemu spawalnikowi z powodzeniem odnaleźć się w złożonym procesie, jakim jest
praktyczna realizacja zadania budowlanego – od fazy
planowania aż po ukończenie inwestycji i przekazanie
jej zamawiającemu.
Warto wziąć pod uwagę fakt, że w procesie budowlanym rola kierownika robót spawalniczych jest
równie istotna, jak kierownika reprezentującego inną
specjalność czy branżę. Moje i wielu innych kolegów  
długoletnie doświadczenia zebrane w kilku firmach.
o profilu budowlanym wskazują, że należałoby nadawać uprawnienia do kierowania robotami inżynierom spawalnikom, aby mogli w pełni odpowiedzialnie.
i zgodnie z prawem budowlanym sprawować funkcje
kierowników robót, a nawet budowy. Wymagałoby to
oczywiście zmian w prawie budowlanym lub przepisach wykonawczych (dotychczasowe starania organizacji spawalniczych o takie uprawnienia nie zakończyły
się sukcesem), jak również niezbędnych korekt w programach nauczania.
Przez cały okres pracy – od ukończenia studiów.
w 1983 r. – byłem bezpośrednio lub pośrednio związany
ze spawalnictwem i obserwowałem, jak wiele zmieniało
się na przestrzeni tych lat oraz jak wzrosły wymagania.
w stosunku do specjalistów spawalników. Zmiany te były
i są nadal inspirowane przez współpracę firm polskich.
z zagranicznymi inwestorami, konieczność przystosowania się do dyrektyw i norm EN/ISO, głównie dotyczących
bezpieczeństwa i zapewnienia jakości. Powszechny stał
się wymóg angażowania odpowiednio wykwalifikowanego nadzoru spawalniczego, zwykle z certyfikatami.
EWE/IWE, czego nie gwarantuje ukończenie nawet
specjalistycznych studiów politechnicznych.
W ciągu kilku lat uczestnictwa POL-AQUA w największych projektach w branży paliwowej i energetycznej, w których jakość złączy musi spełniać najwyższe
standardy, mam przyjemność współpracy z przedstawicielami kilku generacji inżynierów, reprezentujących inne – bo kończone w różnym czasie – „szkoły”
spawalnictwa. Warto zatem przytoczyć wspomnienia
i przemyślenia niektórych z nich. Przemyślenia, jakie
nasuwały się po zderzeniu wyobrażeń absolwenta.
z problemami, których niemało przecież na każdej budowie. Starszą szkołę niech więc reprezentuje inżynier
Jerzy Lewicki, który ukończył spawalnictwo w Katedrze
Spawalnictwa PW w 1969 r., a młodszą – inżynier Maciej Barycki, absolwent z 1998 r.
Robert Molo

Spawalnictwo w budowie rurociągów
Przed laty o miejscu pierwszej pracy po ukończeniu studiów decydował pełnomocnik rektora ds.
zatrudnienia absolwentów. Po obronie dyplomu na
kierunku Spawalnictwo na Wydziale Mechanicznym
Technologicznym PW skierowano mnie do Zespołu Budowy Gazociągu Tranzytowego ZSSR–NRD (o średnicy.
900 mm), umiejscowionego przy Warszawskich Okręgowych Zakładach Gazownictwa, które pełniły rolę inwestora. Był to 1969 r. i od tego czasu moje życie zawodowe związane zostało z budową rurociągów.
Technologia spawania była następująca: warstwa
przetopowa – spawana elektrodami rutylowymi, wypełnienie i lico – zasadowymi. Naprawy spoin dokonywano od zewnątrz, a w przypadkach wad w grani – od
środka rury przez szlifowanie i podpawanie.
Źródłami prądu spawalnia były agregaty prądu stałego (np. EWD1-300) lub prostowniki BESTER. Jako
materiały dodatkowe zastosowano elektrody R346 na
przetopy oraz B150 na pozostałą część spoin.
Kontrola spoin odbywała się metodą radiograficzną (100% spoin) i defektoskopami izotopowymi. Były
to defektoskopy IP-25, składające się z dwóch pojemników. Pojemnik transportowy ważył ok. 30 kg; drugi, roboczy – był dwa razy lżejszy. Źródło izotopowe.
– iryd 192 – było „przepompowywane” z pojemnika
transportowego do roboczego przewodem z wykorzystaniem podciśnienia powietrza, wytwarzanego ręczną
pompą, przypominającą tę do pompowania kół samochodowych. Moc źródła promieniotwórczego wynosiła
w tych defektoskopach maks. 25 curie (taka jednostka
obowiązywała wówczas w radiologii). Prześwietlenia
odbywały się głównie metodą „przez dwie ścianki”,
co wydłużało czas ekspozycji i powodowało konieczność zatrudniania kilku ekip radiologicznych, by nadążyć za czołówką spawalniczą. Na mniejszych średnicach rurociągów do badania spoin stosowało się,
tzw. granaty, czyli defektoskopy, w których moc źródła
irydowego wynosiła do 10 curie. Nazwa pochodziła
od kształtu defektoskopu. Na spoinę zakładało się
gniazdo, w które należało włożyć wyjęty z pojemnika
granat. Operator miał go wyjąć z pojemnika wyprostowaną ręką i umieścić na spoinie. Dzięki temu dawka
promieniowania skierowana była cały czas od pracownika, ewentualnie niewielka jej część zahaczała
o nogi. Było to urządzenie prymitywne, ale absolutnie
niezawodne, i w porównaniu z IP-25 dużo bezpieczniejsze. W przypadku IP-25 przewody, którymi przedmuchiwało się źródło między pojemnikami, lub między pojemnikiem roboczym a spoiną – były przyczyną
awarii radiologicznych – gdy dostało się do nich jakieś
zanieczyszczenie, np. piasek, lub połączenie się rozszczelniło.
Ocenę RT spoin prowadzono wg normy.
PN-87/M-69772 Klasyfikacja wad spoin na podstawie
radiogramów. Wyróżniono w niej 5 klas jakości, od R1
do R5, przy czym klasa R1 oznaczała spoinę idealną,
klasy R2 i R3 oznaczały spoiny dobre, klasa R4 była na

ogół uznawana za dopuszczalną, szczególnie niektóre wady z tej klasy, natomiast klasa R5 oznaczała, że
spoina ma wady niedopuszczalne i musiała być poprawiana lub usunięta i wykonana ponownie.
Należy dodać, że budowa gazociągu do b. NRD została przerwana po wybudowaniu ok. 30 km. Towarzysze radzieccy przestraszyli się najwyraźniej wydarzeń
na Wybrzeżu w 1970 r. i zmienili trasę rurociągu, który
omijając Polskę, został skierowany przez ówczesną
Czechosłowację.
Wraz z otwarciem na Zachód przejęliśmy normy
tam stosowane, zmieniły się kryteria oceny – generalnie zaostrzono ocenę wad, które obecnie nazywamy
niezgodnościami. Szczególnie zmieniło się podejście
do takich niezgodności ciągłych jak przyklejenie czy
podtopienia, żużle pasmowe, braki przetopu.
Obecnie kontrola spoin odbywa się przeważnie aparatem rentgenowskim umieszczonym na poruszającym
się środkiem rurociągu czołgaczu, dzięki czemu jedna
krótka ekspozycja pozwala otrzymać bardzo dobry obraz całej spoiny. Równie dobrą metodą jest badanie
ultradźwiękowe, które jest skuteczne szczególnie przy
wykrywaniu przyklejeń, praktycznie niewykrywalnych
metodą radiologiczną.
Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, obowiązują nas jej dyrektywy, znaleźliśmy się
wśród państw o wysokiej kulturze technicznej, musimy
odrobić wieloletnie spóźnienia w wielu dziedzinach..
I robimy to. Budowane obecnie przez nasze firmy rurociągi są wykonywane wg tych samych standardów co
w Niemczech lub we Francji.
Żeby sprostać rosnącej konkurencji, firmy rurociągowe stosują już inne technologie spawania, inaczej
bada się spoiny, zupełnie inne są wymagania dotyczące dokumentacji wykonanych robót, wzrosły też wymagania wobec nadzoru spawalniczego. Przypatrzmy się
nowym wymaganiom.
Materiały podstawowe
W rozpisanych już przetargach na budowę gazociągów DN 700 o grubości ścianek 11 i 16 mm stosowane
są stale L485MB i L550MB wg normy PN-EN 10208-2
– dobrze spawalne stale drobnoziarniste. Wymagany
jest atest 3.1 wg normy PN-EN 10204.
Materiały dodatkowe
Postęp w produkcji coraz wytrzymalszych spawalnych stali drobnoziarnistych wymusił na producentach
materiałów dodatkowych opracowanie nowych gatunków drutów i elektrod. Powstała cała gama drutów
proszkowych, w tym samoosłonowych, umożliwiających spawanie na wietrze do 5 m/s.
Oprócz dobrych właściwości spawalniczych materiały dodatkowe muszą wykazywać się wysoką
udarnością w niskich temperaturach, ponieważ napowierzchniowe odcinki rurociągów pracują niejednokrotnie w temperaturze –30oC, przy ciśnieniu roboczym
8,5 MPa, jak np. obecnie zaprojektowane gazociągi, lub wyższym. Inwestorzy wymagają, podobnie jak.
w przypadku stali, udokumentowania jakości świadectwem 3.1 wg PN-EN 10204.
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Technologia spawania
Nie można rozpocząć budowy bez przedstawienia
inwestorowi zakwalifikowania technologii spawania
wg normy PN-EN 15614-1, zatwierdzonej przez UDT.
i opracowanych na tej podstawie WPS-ów.
Technologie spawania opierają się jeszcze na stosowaniu elektrod celulozowych do wykonywania spoin
liniowych, jednak jest to już technologia, z której firmy
wycofują się.
POL-AQUA stosuje np. na przetopy spawanie 135
STT, a na wypełnienie i lico drut samoosłonowy (metodę 114). Najbliższa przyszłość należy do automatycznych głowic spawalniczych, których zastosowanie wymuszą kryteria odbioru i ekonomia.
Uprawnienia firmy budującej rurociągi
Firma musi posiadać działający system ustanowiony wg normy ISO 9001, mieć uprawnienia zgodne.
z normą PN-EN 3834-2, zatrudniać personel nadzoru
spawalniczego z certyfikatami EWE/IWE. Musi też posiadać certyfikaty UDT na budowę, naprawy, modernizację rurociągów oraz spełniać wymagania unijne.
W ciągu 60 lat od powstania naszej Katedry zmieniło się prawie wszystko, ale jedno jest niezmienne:
konieczność stałego śledzenia odbywającego się nieustannie postępu. Inżynier spawalnik musi uzupełniać
wiedzę przez całe swoje zawodowe życie.
				

Jerzy Lewicki

Spawalnictwo w budownictwie
Naukę w zakresie akademickim zakończyłem dyplomem w 1998 r., jednakże – jak się później okazało – nie był to koniec mojego kształcenia, szczególnie
zawodowego.
Głowę miałem pełną „regułek”, teorii, również ambicji i całej masy niesamowitych pomysłów, więc chciałem
w końcu zacząć realizować się w praktyce. Trafiłem do
firmy zajmującej się specyficzną, jak na wykształconego technologa „procesów produkcyjnych” branżą, którą
było budownictwo…
I tak naprawdę dopiero wtedy zaczęła się nauka.
Moja konfrontacja wyuczonej teorii z rzeczywistością
była dosyć brutalna. Okazało się, że mam bardzo rozległą wiedzę na temat spajania materiałów, a wymagano ode mnie bardzo wąskiej i szczegółowej wiedzy.
z zakresu spawalnictwa w bardzo konkretnej technologii – technologii spawania rurociągów dużych średnic.
Jakby tego było mało, musiałem posiąść wiedzę związaną raczej z aspektami prawnymi, jak mi się wtedy
zdawało, tzn. należało znać na pamięć i „na wyrywki”
zapisy konkretnych norm polskich, europejskich oraz
dodatkowo przepisy prawa polskiego, nie wyłączając
prawa budowlanego. Jeżeli dochodzi do tego konieczność „pracy z ludźmi” (w szczególności ze spawaczami i monterami) oraz mnóstwo spraw związanych.
z organizacją samego procesu produkcyjnego, który
w przypadku każdego nowego zlecenia jest inny, dochodzi się do wniosku, że nie jest tak, jak uczono nas
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na studiach o organizacji produkcji w fabryce, gdzie
wszystko jest poukładane, z wyliczeniem każdej operacji co do minuty. Nie funkcjonuje to niestety na placu
budowy, w improwizowanych warunkach – najczęściej
polowych, przy wykorzystaniu sprzętu i ludzi, jakich firma ma do dyspozycji, oraz w skrajnie niekorzystnych
warunkach pogodowych.
Tego na studiach nie uczono, a gdy do wspomnianych trudności doszła potrzeba umiejętności szybkiego
i klarownego formułowania myśli, przelewania ich na
papier w postaci korespondencji handlowo-technicznej oraz konieczność szacowania kosztów każdego
działania na budowie, w tym procesów spawalniczych
– mój zapał do pracy jako inżyniera spawalnika został
wystawiony na poważną próbę i zrozumiałem, że czas
na kolejny etap edukacji.
Z perspektywy nasuwają mi się pewne przemyślenia dotyczące umiejętności, jakimi powinni dysponować młodzi inżynierowie spawalnicy oraz wiedzy,.
w której powinni mieć rozeznanie.
Dość powszechny jest pogląd, że za kwestie spawalnictwa w firmie budowlanej odpowiada Główny
Spawalnik. Uważam, że jest to pogląd mocno uproszczony i niesłuszny. Budownictwo rządzi się bowiem
swoimi prawami i odpowiedzialność w tej branży jest
ściśle określona i zawężona do osób „mogących pełnić
samodzielne funkcje w budownictwie”.
Taki zapis w Prawie Budowlanym mocno ogranicza stanowisko, jakim jest Główny Spawalnik, ale daje
duże możliwości spawalnikom pracującym bezpośrednio na budowach. Najczęściej inżynierowie spawalnicy pracujący na budowach i zajmujący się szeroko
pojętymi konstrukcjami stalowymi, są wykorzystywani
również do kierowania robotami branży mechanicznej.
W związku z tym ich działalność w firmie budowlanej
związana jest z szerszym zakresem obowiązków, niż
zostali na to przygotowani podczas nauki na studiach,
gdyż należy do nich:
– analiza dokumentacji technicznej konstrukcji,
zwłaszcza w zakresie materiałowym, z której wynika wiedza na temat konieczności zastosowania odpowiedniej technologii łączenia elementów..
W tej kwestii spawalnicy są niezastąpieni, gdyż
posiadają odpowiednią wiedzę na temat stali i procesów w niej zachodzących. Z reguły specjalista
budownictwa stalowego nie zna procesów zachodzących w stali, w związku z tym polega na nas.
– wybranie, opracowanie i wykonanie odpowiedniej
technologii spawania, projektu organizacji robót
oraz opracowanie lub modyfikacja planu zapewnienia jakości wraz z niezbędnymi procedurami.
i instrukcjami.
– zorganizowanie odpowiednich środków produkcyjnych oraz brygad montażowych.
– prowadzenie robót branży mechanicznej, w której
spawanie jest głównym i bardzo ważnym procesem,
chociaż nie jedynym.
– wykonanie wymaganych odbiorów, a następnie prób i badań gotowego wyrobu – odbiory.

prowadzone są najczęściej z instytucjami zewnętrznymi: UDT, TDT, GUM, OUM itp.
– uruchomienie wyrobu, który w większości przypadków jest częścią innej dużej instalacji – ten element
do niedawna pomijany w procesie budowania, teraz
zaczyna być jednym z wiodących. Klienta interesuje
bowiem wyrób, który działa, a nie taki, który został
jwykonany.
Drugą, bardzo często wykorzystywaną działalnością spawalników w firmach, jest zarządzanie  jakością
(QM), gdzie ich wiedza i ciągła konieczność doskonalenia zawodowego oraz bycia na bieżąco z aktualnymi
przepisami i normami powoduje, że są bardzo pożądanymi pracownikami na tych stanowiskach. Ich działalność nie zawsze ogranicza się do procesu spawania,
lecz jest przez właścicieli firm rozumiana nieco szerzej.
Często można spotkać szefa działu QM całej firmy, który z wykształcenia jest spawalnikiem, a obejmuje swoim działaniem wszystkie dziedziny życia firmy.
Nie ukrywam, że brakowało mi na początku mojej
kariery zawodowej solidnej wiedzy oraz znajomości
przepisów i norm, które regulują proces spawalniczy.
Przepisy te wprawdzie często się zmieniają, jednak.
z doświadczenia wiem, że najczęściej są modyfikowane, poprawiane, lecz nie ma w nich zmian radykalnych,
więc mając ugruntowane podstawy, przyswojenie modyfikacji lub poprawki nie jest trudne.
Innym elementem istotnym w nauczaniu jest położenie nacisku na praktykę. Bywa, że dyskusja na
budowie z doświadczonym spawaczem na temat poprawności spawania lub przyczyn wadliwości spoin

spowodowanych złą technika spawania okazuje się
bardzo stresująca… i to dla tego pierwszego.
Wiedza związana ze znajomością wykonywania instalacji rurociągowych, zbiornikowych lub innych urządzeń, organizacją robót, a także ich prowadzeniem, jest
trudna i nabywa się ją w toku doświadczeń. Bardzo ważna jest też opieka starszych kolegów – najczęściej również spawalników, którzy w tym zakresie są nieocenieni.
Jak każda branża, także i spawalnictwo oraz powiązane z nim dziedziny ulegają ciągłym zmianom.
Otwartość na nowinki technologiczne oraz wszechstronne, nie tylko inżynierskie, podejście do realizowanych kontraktów stanowią nie lada wyzwanie dla firm i
pracujących w nich spawalników, ale są także kluczem
do sukcesu. Dlatego połączenie teoretycznej wiedzy
technicznej z elementami komercyjno-prawnymi, poparte solidnym doświadczeniem zawodowym, pozwala
inżynierom spawalnikom pełnić ważne funkcje w firmie.
Wymaga to oczywiście nieustannego doskonalenia
swoich umiejętności.
Gratulując pięknego Jubileuszu 60-lecia istnienia Katedry/Zakładu Spawalnictwa Politechniki Warszawskiej, życzymy jednocześnie, by w nawiązaniu
do dobrej tradycji spawalnictwa polskiego kształtowali Państwo otwartą na świat, fachową kadrę, która.
z ugruntowaną wiedzą i bez kompleksów będzie wkraczać na zawodową ścieżkę. Życzymy również sukcesów, satysfakcji i realizacji wszelkich zamierzeń i planów, jakie stawiacie Państwo przed sobą na kolejne
lata działalności Uczelni.
Maciej Barycki

Przegląd spawalnictwa 6/2011

23

Związek Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Nowa generacja podręczników
dla kursów spawalniczych
Istotną rolę w rozwoju i doskonaleniu procesu szkolenia
spawaczy w placówkach ZDZ odgrywały zawsze pomoce
dydaktyczne, w tym skrypty i podręczniki, stanowiące własne wydawnictwa Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Na przełomie 2005 i 2006 roku ZZDZ
podjął wiele działań związanych z aktualizacją programów
szkolenia spawaczy i powszechnym wdrażaniem norm europejskich. W tym samym czasie mgr Wanda Surosz, dyrektor.
w Zarządzie Głównym ZZDZ i mgr Stanisław Grzybek dyrektor w Wydawnictwie REA s.j. wystąpili z inicjatywą wydania
nowych podręczników przeznaczonych dla słuchaczy kursów spawalniczych. W pracach nad tym projektem uczestniczył również przyszły autor podręczników - niżej podpisany, dyrektor Krajowego Centrum Metodycznego Kształcenia
i Egzaminowania Spawaczy, placówki oświatowej Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Rezultatem tych
prac było przyjęcie koncepcji polegającej na wydaniu pierwszego podręcznika zawierającego podstawowe zagadnienia dotyczące powszechnie stosowanych metod spawania,.
a następnie wydawaniu cyklu podręczników poświęconych
poszczególnym metodom spawania.
Przewidziano ukazanie się kolejnych pozycji omawiających: spawanie metodami MAG i MIG, spawanie metodą TIG, spawanie acetylenowo-tlenowe i spawanie łukowe
elektrodą otuloną. Podręczniki mają zawierać aktualną wiedzę techniczną, co najmniej w zakresie tematów ujętych.
w obowiązujących programach kursów spawania. Ostatecznie zadecydowano też, że podręczniki będą przeznaczone
nie tylko dla słuchaczy różnego rodzaju kursów spawania,
ale także dla personelu nadzorującego prace spawalnicze.
Przewidziano możliwość korzystania z podręczników przez
osoby podnoszące kwalifikacje w różnych formach kształcenia pozaszkolnego i osoby wykonujące zawód spawacza.
Doświadczenie firmy REA s,j. zapewniało wydawanie podręczników na wysokim poziomie edytorskim m.in. z zachowaniem jednolitej formy graficznej wielobarwnych rysunków,
tablic, wyróżnieniem graficznym i kolorem w tekście najważniejszych kwestii omówionych w podręcznikach itp.,
Autor wykorzystał duże doświadczenie w nauczaniu zawodu spawacza, dzięki czemu wszystkie problemy. które muszą
zostać opanowane przez spawacza w czasie nauki zawodu
zostały przestawione w podręcznikach w sposób przystępny
i plastyczny. Do chwili obecnej projekt wydawniczy został zrealizowany w 80 %, wydano cztery podręczniki.
Podręcznik „Spawanie. Wiadomości podstawowe” został
podzielony na 14 rozdziałów tematycznych obejmujących
całość zagadnień z dziedziny wiedzy, jaką jest interdyscyplinarne spawalnictwo. Tematyka obejmuje: materiały podstawowe i dodatkowe do spawania oraz gazy techniczne, rysunek techniczny spawalniczy, przygotowywanie elementów
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do spawania, zapobieganie odkształceniom spawalniczym,
zabiegi cieplne, niezgodności spawalnicze, wymagania dotyczące technologii spawania, zagadnienia doboru gazów
osłonowych, kontrolę jakości prac spawalniczych, bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowisku spawacza, zabezpieczenia przeciwpożarowe przy spawaniu oraz egzaminowanie
spawaczy. Pracowników nadzorujących prace spawalnicze
może zainteresować przedstawiona metodyka oceny ryzyka
zawodowego na stanowisku spawacza.
W drugim podręczniku „Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG” uwagę zwraca szczegółowe przedstawienie istoty procesu spawania łukowego elektrodami topliwymi
w osłonie gazów, doboru parametrów spawania, technik wykonywania spoin w różnych pozycjach spawania oraz budowy, uruchamiania i obsługi urządzeń do spawania metodami
MIG/MAG. Podręcznik ten przybliża nowatorskie rozwiązania
techniczne, które znalazły zastosowanie w półautomatach
spawalniczych MIG/MAG.
Trzecią pozycją w zapowiedzianym cyklu wydawnictw poświęconych poszczególnym metodom spawania jest podręcznik „Spawanie w osłonie gazów metodą TIG” . Podręcznik został
podzielony na 10 rozdziałów, w których omówiono następujące tematy: istotę procesu spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, budowę, uruchamianie.
i obsługę źródeł prądu do spawania metodą
TIG, z uwzględnieniem urządzeń najnowszych generacji,
techniki wykonywania spoin w różnych pozycjach spawania z uwzględnieniem różnych grup spawanych materiałów
podstawowych oraz szczegółowym omówieniem zagrożeń
występujących w tej metodzie spawania i związanych z nimi
wymagań bhp.
Podręcznik „Spawanie gazowe i cięcie tlenowe” został podzielony na 14 rozdziałów, w których przedstawiono oprócz
procesu spawania gazowego, cięcie tlenowe i żłobienie oraz
inne procesy płomieniowe, urządzenia i osprzęt do spawania
gazowego, ciecia tlenowego i procesów pokrewnych, wymagania dla stanowisk pracy z użyciem palnika gazowego,
techniki spawania acetylenowo-tlenowego blach i rur, technologie spawania gazowego stali i żeliwa, ręcznego cięcia
tlenowego oraz innych procesów płomieniowych, szczególne
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przecipożarowe podczas prowadzenia omawianych
procesów.
Wszyscy współpracownicy  omawianego projektu wydawniczego chcą kontynuację działania w tym zakresie.

Jerzy Mizerski

Paweł Cegielski
Andrzej Kolasa
Tadeusz Sarnowski

Dostosowanie robotów
do spawania elementów
o obniżonej dokładności
Adaptation of welding robots control systems
to joining parts of lower dimensional accuracy

Streszczenie

Abstract

Spawanie zrobotyzowane elementów o obniżonej
dokładności lub niedokładnie pozycjonowanych jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed projektantami wdrażanych stanowisk. Dobór skutecznej metody
korekcji kształtu lub położenia części nie musi zawsze
oznaczać radykalnego wzrostu kosztów inwestycyjnych.
i stopnia skomplikowania stanowiska.
W artykule omówiono najważniejsze, z punktu widzenia powszechności stosowania, metody korekcji kształtu
i położenia spawanych elementów oraz koncepcję autorskiego opracowania, będącego przedmiotem prac wdrożeniowych.

Automatic welding of parts of lower dimensional accuracy preparation with the use of industrial robots is one of
an important challenge for robotic installation designers
as well as manufacturing engineers. The best method of
the workpieces position correction to be choose for a particular application not always has to cause the increase in
cost investment or the robotic system complication. Some
of most widely used methods of the work position correction with the use of robot control software and hardware
are described in this paper. A concept of authors proposal
of such a method to be soon implemented to industrial
practice is also presented.

Wstęp
Roboty przemysłowe są jednym z najważniejszych
środków do elastycznej automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych. Dzięki łatwości programowania.
i przystosowania do nowych zadań, znajdują zastosowanie zarówno przy produkcji wielkoseryjnej, jak.
i jednostkowej. Sukces, a więc wykorzystanie przewagi robota nad człowiekiem, możliwy jest tylko wtedy, gdy ograniczenia maszyny nie stanowią przeszkody w realizacji zadania. Jednak pomimo wieloletniego
rozwoju, nadal funkcjonuje wiele mitów związanych.

Dr inż. Paweł Cegielski, dr hab. inż. Andrzej
Kolasa prof. nzw. PW– Politechnika Warszawska,
dr inż. Tadeusz Sarnowski – ZAP Robotyka,
Ostrów Wielkopolski.

z nadzwyczajnymi możliwościami robotów. Jednym.
z nich jest przekonanie, że powtarzalność wymiarowa
spawanych elementów nie jest istotna. W praktyce wiele procesów technologicznych, w tym spawalniczych,
realizowanych jest przy wykorzystaniu robotów pozbawionych jakichkolwiek układów sensorycznych, a więc
niezdolnych do samoczynnego dostosowania do zmieniających się warunków zewnętrznych.
Istnieje wiele powodów utrudniających lub uniemożliwiających uzyskanie niezbędnej powtarzalności wymiarowej części przeznaczonych do spawania, w tym:
– brak możliwości technicznych wytwórcy, w tym maszyn i procesów produkcyjnych,
– niskie wymagania wymiarowe w stosunku do wyrobu końcowego, nieuzasadniające wysokiej dokładności elementów składowych,
– trudności z dokładnym mocowaniem i pozycjonowaniem części spawanych ze względu na ich złożony kształt, dużą liczbę elementów składowych,
znaczną masę czy wymiary,
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– zmiana wymiarów i/lub położenia części pod wpływem realizowanego procesu technologicznego, np.
na skutek odkształceń spawalniczych wynikających
z naprężeń cieplnych.

Sensory wbudowane
Wśród środków zaradczych dostępne są wbudowane do wielu systemów sterowania robotów programowe metody korekcji położenia i kształtu spawanych
elementów. Ich działanie przeważnie wymaga użycia
specjalnie przystosowanych źródeł spawalniczych,
związanych z układem sterowania robota połączeniem
sieciowym, np. DeviceNet.
Najprostsze metody oparte zostały na detekcji dotykowej narzędziem (końcem drutu elektrodowego lub
dyszą gazową dla głowic MIG/MAG) położenia elementów łączonych [1, 3÷6]. Przed spawaniem nowego
zespołu robot wykonuje zaprogramowane ruchy pomiarowe, a po porównaniu pozycji zaprogramowanej.
z rzeczywistą i dokonaniu niezbędnych przeliczeń przystępuje do spawania według skorygowanej, przesuniętej i/lub obróconej trajektorii (rys. 1a). Nowoczesne
roboty mogą być wyposażone w biblioteki schematów
„poszukiwania”, różniących się kształtem oraz rodzajem odchylenia. Niektóre systemy oferują dodatkową
funkcjonalność, jak ustawianie stałej długości wolnego
wylotu drutu elektrodowego czy potwierdzanie obecności detali (rys. 1b i 1c) [3]. Największymi zaletami
metod dotykowych jest niski koszt oraz łatwość zastosowania (rys. 2). Wśród ograniczeń zwraca uwagę
stosunkowo wolne działanie (pomiar poprzedzający
spawanie), korekta ograniczona tylko do kilku charakterystycznych punktów i nieuwzględniająca zależności
pomiędzy nimi, brak reakcji na ewentualne odkształcenia spawalnicze, czy też brak możliwości detekcji
obszarów o bardzo małych rozmiarach, np. większości
rowków spawalniczych.
W zależności od jakości spoiny, możliwe jest zastosowanie ciągłej korekty trajektorii robota podczas
spawania, opartej na precyzyjnej analizie parametrów
jarzącego się łuku spawalniczego [1, 4÷6]. Zamiast
wcześniej zaprogramowanej, często zgrubnej, realizowana jest trajektoria odpowiadająca rzeczywistemu
a)

b)

c)

Rys. 1. Zasada działania detekcji dotykowej stosowanej w robotach przemysłowych do: a) kompensacji pozycjonowania elementu,.
b) ustawiania stałej długości wolnego wylotu drutu elektrodowego,.
c) potwierdzania obecności detalu [3]
Fig. 1. The principle of the touch detection method employed in industrial robots for: a) work positioning compensation, b) electrode wire
extension adjustment, c) work present detection [3]
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Rys. 2. Przykład części o bardzo małej powtarzalności wymiarowej,
wymagających zastosowania funkcji detekcji dotykowej do każdej
korekty położenia spoin łączących zaczepy z podstawą
Fig. 2. An example of lower dimensional accuracy parts to be welded
with the use of the touch detection for each weld accomplishment

przebiegowi całej spoiny, a ewentualne odchylenia
przebiegu spawanego rowka pod wpływem procesu
są na bieżąco korygowane. Istotą korekty jest detekcja
zmian prądu spawania powstających w czasie układania ściegów zakosowych. Jest to zarazem największe
ograniczenie metody, uniemożliwiające jej stosowanie
w przypadku połączeń cienkościennych, albo złączach
doczołowych bez wyraźnie zaznaczonego rowka spoiny. Istnieje również wiele problemów technologicznych
związanych z doborem parametrów spawania gwarantujących skuteczne działanie funkcji korekcyjnych.

Laserowe czujniki triangulacyjne
Alternatywą dla funkcji wbudowanych mogą być
zewnętrzne sensory oparte na triangulacji laserowej.
[2, 7]. W odróżnieniu od systemów punktowych (jednowymiarowych – 1D) z projekcją pojedynczej plamki laserowej na mierzoną powierzchnię, nowoczesne
czujniki pozwalają na pomiar odległości czujnika dla
zdefiniowanej linii (2D). Projekcja linii laserowej nie wymaga obecnie ruchomych części czujnika, a detektory
CMOS umożliwiają bardzo szybki i dokładny pomiar.
Projekcja linii pomiarowej prostopadle do kierunku
spawania umożliwia ocenę zaburzeń w dwóch kierunkach – poprzecznym oraz wysokości, obrazujących
przekrój rowka, przesunięcie łączonych krawędzi itp.
Uzyskana dwuosiowa korekta położenia osi elektrody,
jej wysokości i przesunięcia poprzecznego, uzupełniona zostaje o trzecią oś – ruch czujnika wzdłuż skanowanej powierzchni, dając ostatecznie system analizy
3D (rys. 3).
Dzięki wysokiej rozdzielczości pomiarowej otrzymuje się precyzyjne narzędzie do detekcji nawet niewielkich odchyłek od pierwotnego położenia elementów, obrabianych krawędzi, w tym rowków spoin itp.
Możliwe jest rozpoznawanie szczelin o szerokości.

Nowe rozwiązanie

Rys. 3. Idea śledzenia rowka spoiny za pomocą triangulacyjnego
czujnika liniowego
Fig. 3. The general idea of welding groove observation with the use
of the triangular laser line sensor

Rys. 4. Głowice spawalnicze z laserowym czujnikiem triangulacyjnym (Kawasaki, Fanuc).
Fig. 4. The example of robot welding heads with triangular laser sensors (Kawasaki, Fanuc)

dziesiętnych części milimetra, co ma ogromne znaczenie przy wykonywaniu połączeń spawanych części cienkościennych. Rozpoznawanie nawet skomplikowanych przestrzennie obiektów może w niektórych
przypadkach wyeliminować konieczność stosowania
precyzyjnych układów pozycjonowania części spawanych. Odpowiednie zastosowanie czujnika zmniejsza
czas cyklu produkcyjnego w porównaniu z korektą dotykową – o ile była możliwa, oraz znacząco poprawia
jakość i powtarzalność procesu.
Wadą metody są znaczne wymiary głowic pomiarowych, powodujący wyraźne utrudnienia w operowaniu
narzędziem (rys. 4) oraz bardzo wysoka cena, czasem
przewyższająca koszt samego robota spawalniczego.
Pomimo ograniczeń, laserowe czujniki triangulacyjne stanowią nie tylko alternatywę dla systemów wbudowanych, znacznie wykraczając poza ich ograniczenia, ale także rozwiązanie dla wielu złożonych, często
nietypowych zagadnień. Skanowanie przeważnie ma
charakter ciągły, uwzględniający przebieg całej spoiny (rowka), bez istotnych ograniczeń co do grubości
spawanych elementów i szerokości szczeliny. Podobnie jednak jak w przypadku najprostszej detekcji dotykowej, pomiar następuje przed spawaniem nowego
zespołu, wydłużając czas jego wykonania, a także nie
uwzględnia ewentualnych deformacji przebiegu złącza
podczas procesu.

Rosnące zainteresowanie spawaniem zrobotyzowanym zespołów o obniżonej dokładności lub niedokładnym pozycjonowaniu skłoniło do opracowania
autorskiego, innowacyjnego systemu skanującego
z laserowym czujnikiem triangulacyjnym. Podjęte
działania realizowane są w ramach projektu celowego FSNT-NOT nr ROW-III-141/2010 (ZAP Robotyka,
Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej), a ich bezpośrednim celem jest opracowanie
oraz wdrożenie do produkcji uniwersalnego systemu
laserowego 3D do śledzenia obiektów w zrobotyzowanych procesach spawalniczych. Dotychczas
wdrażane stanowiska zrobotyzowane, pomimo bardzo dobrych parametrów technicznych, budowane
były zgodnie z klasyczną koncepcję sterowania programowego (bez sensorów) lub z wykorzystaniem
systemów wbudowanych, głównie opartych na detekcji dotykowej. Zastosowanie sensorów laserowych pochodzących od innych producentów, głównie z importu, z uwagi na bardzo wysoką cenę oraz
często ścisłe dopasowanie do określonego typu robotów, nie było uzasadnione ekonomicznie lub wręcz
niemożliwe.
Do najważniejszych cech nowo opracowywanego
systemu laserowego zaliczyć należy:
– uniwersalność zamocowania do ramienia robota, zarówno bez, jak i z typowym złączem antykolizyjnym,
także w przypadku tzw. pustego przegubu (HW),
– konstrukcję i montaż czujnika w jak najmniejszym
stopniu ograniczającą swobodę manewrowania.
i dostęp uchwytu elektrodowego do miejsc spawania,
– uniwersalność systemu sterowania, umożliwiającą
współpracę z wieloma typami robotów,
– automatyczną przesłonę, mechanicznie separującą
czujnik podczas spawania.
Wiele uwagi wymaga dobór sensora zapewniającego odpowiednie parametry użytkowe, takie jak
zakres roboczy (odległość od obiektu, szerokość
skanowania), czułość i rozdzielczość pomiarowa, odporność na rodzaj skanowanego materiału i stan jego
powierzchni. Możliwa będzie detekcja szczelin od.
0,1 mm oraz rozpoznawanie różnych profili, w tym:
– rowków o ścianach równoległych i skośnych w stosunku do osi głowicy skanującej,
– naroży wewnętrznych (złącza ze spoinami pachwinowymi) i zewnętrznych (złącza narożne),
– uskoków w przypadku złączy zakładkowych lub
spawania elementów o różnych grubościach,
– szczelin o nieregularnych kształtach,
– wypukłości, np. będących wynikiem wcześniejszego wykonania warstw lub ściegów w spoinach wielowarstwowych lub wielościegowych,
– innych, powstałych w pozostałych procesach, jak
napawanie, montaż, obsługa, kontrola itp.
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Znaczenie spawalnictwa
w procesie remanufacturingu
The role of welding engineering
in the remanufacturing
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono charakterystykę procesu
remanufacturingu oraz uwarunkowania ekonomiczne.
i techniczne stosowania tych metod przywracania części
do użytkowania. Omówiono również zastosowanie metod
spawalniczych do wykonywania powłok o charakterze naprawczym.

The article presents the characteristics of the remanufacturing process, economic conditions and technical
application of these methods of regeneration parts for
use. It presents also the use of welding methods for repair
coatings.

Wstęp
Spawalnictwo jest jedną z podstawowych metod
wytwarzania. Różnorodne konstrukcje spajane znajdują zastosowanie w każdej dziedzinie życia, począwszy
od części elektronicznych o mikrometrycznych rozmiarach, aż do wielkogabarytowych konstrukcji lądowych.
Metody spajania, oprócz łączenia materiałów technicznych znajdują również inne zastosowanie np. podczas
modyfikacji oraz regeneracji powierzchni różnorodnych
części maszyn. W obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, w świetle stale rosnących kosztów wytwarzania oraz drożejących materiałów konstrukcyjnych
stosowanych do budowy specjalistycznych maszyn.
i urządzeń, można zauważyć wyraźne zainteresowanie
przemysłu odtwarzaniem właściwości użytkowych drogich części maszyn. Odtwarzanie właściwości eksploatacyjnych części maszyn stało się już właściwie nową
ważną gałęzią przemysłu, a zakresem działania sięga
od prostych napraw aż po złożone technologicznie.
i proceduralnie procesy remanufacturingu.
W remanufacturingu stosuje się wiele metod modyfikacji powierzchni, a metody spawalnicze i pokrewne
stanowią znaczny procent ich zastosowań.
Dr inż. Tomasz Chmielewski, dr hab. inż.
Dariusz Golański – Politechnika Warszawska.

Remanufacturing ma szerokie znaczenie i jest
złożonym procesem technologicznym służącym do
kompleksowego odtworzenia właściwości użytkowych
przedmiotów technicznych z jednoczesnym formalnym potwierdzeniem przydatności użytkowej. Czasem
może umożliwiać uzyskanie nawet lepszych właściwości eksploatacyjnych przedmiotu niż te sprzed procesu
odtwarzania.
Stosowanie remanufacturingu powoduje m.in.
oszczędność ok. 80% energii zużywanej na wyprodukowanie nowego przedmiotu.

Charakterystyka remanufacturingu
W ostatnich latach w literaturze technicznej remanufacturing jest dość popularnym tematem, jednak.
z jego precyzyjnym zdefiniowaniem wciąż są kłopoty.
Z jednej strony jest to wynikiem trudności precyzyjnego tłumaczenia z języka angielskiego, z drugiej, funkcjonowania w nomenklaturze wielu bliskoznacznych
terminów oraz elastyczności samego procesu pod
względem stosowania i uzyskiwanych rezultatów..
Z remanufacturingiem kojarzą się takie słowa jak:
reperacja, regeneracja, recykling, odnowa, naprawa
itp. Każde z tych określeń jest jego tłumaczeniem,.
ale żadne nie oddaje jego istoty.
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Tablica I. Naprawa – remanufacturing, porównanie procesów i charakterystyki produktów [2]
Table I. Repair – remanufacturing, process comparison and product
characterization
Remanufacturing

Rys. 1. Przebieg procesu remanufacturingu
Fig. 1. The scheme of remanufacturing process

Remanufacturing oznacza proces technologiczny
przywrócenia eksploatowanego produktu do stanu co
najmniej takiego, jaki zawiera specyfikacja oryginalnego produktu (z punktu widzenia klienta), oraz nadający
temu produktowi formalną gwarancję, która jest co najmniej taka jak dla przedmiotu nominalnego [1].
Jest to proces technologiczny, dzięki któremu
produkt przywracany jest ze stanu nieużyteczności
do stanu o jakości co najmniej nominalnej. Najczęściej dotyczy przypadków zużycia części maszyn.
w sposób przewidywany na etapie projektowania oraz właściwy dla warunków eksploatacji, rzadziej dotyczy niespodziewanej awarii. Obecnie.
w wielu przypadkach projektowania drogich maszyn.
i ich części składowych uwzględnia się ich działanie
w przyszłości, a nawet przygotowuje gotowe procedury. Im bardziej złożony i skomplikowany technicznie jest wyrób, tym więcej korzyści przynosi jego odnowa (koszty wytworzenia są wielokrotnie większe
niż odnowa). Choć każdy przypadek odtworzenia
części maszyn jest traktowany indywidualnie, można
wyróżnić sześć głównych etapów procesu technologicznego (rys. 1).
W literaturze funkcjonuje wiele definicji remanufacturingu. W pierwszym opublikowanym raporcie na ten
temat Lund opisuje go jako „... proces przemysłowy, w
którym zużyte produkty są przywracane do stanu użyteczności poprzez szereg procesów przemysłowych,
począwszy od demontażu poprzez czyszczenie, naprawę i testowanie. Następnie elementy są ponownie
montowane w maszynie z której zostały wymontowane.
Remanufacturing prowadzi do uzyskania przez odtworzenie jednostki równoważnej, a czasem nawet o wyższej wydajności i trwałości w stosunku do pierwotnego
nowego produktu” [2]. W tablicy I pokazano porównanie
przebiegu klasycznej naprawy i remanufacturingu.
Metoda ta jest połączeniem 3R (reduce – redukcji; reuse – ponownego użycia; recycle – recyklingu).
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Naprawa
Proces
Produkt używany
produkt wadliwy
Całkowity demontaż maszyny
wykrywanie uszkodzenia
Czyszczenie części
demontaż wadliwych części
Regeneracja części lub uzuprzywrócenie lub wymiana
pełnienie przez nową część
uszkodzonej części
Montaż części
montaż części
Produkt zregenerowany
produkt zreperowany
Właściwości
Proces przemysłowy
proces jednostkowy
Przywrócenie właściwości
indywidualna naprawa
nowego produktu
Klient otrzymuje własny
klient otrzymuje
lub równoważny produkt
własny produkt
Produkt posiada gwarancję
gwarancja pokrywa
użyteczności
tylko zakres reperacji
Zmodernizowany
produkt utrzymuje
do współczesnej technologii
wcześniejszy standard

W XXI wieku nazwa ta nabiera coraz większego znaczenia.
W większości wiodących gospodarek światowych
rola remanufacturingu jest postrzegana jako bardzo
istotna. Podkreślił to prezydent Bush. który powiedział,
że we współpracy z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi należy: zmniejszyć ilość odpadów, ponownie wykorzystywać zasoby i surowce oraz zmniejszyć bariery dla międzynarodowego przepływu towarów,
materiałów i technologii recyklingu i remanufacturingu.
Potwierdzeniem zainteresowania remanufacturingiem liderów światowej gospodarki jest również powołanie do życia Narodowego Kluczowego Laboratorium
Remanufacturingu (ang. National Key Laboratory of
Remanufacturing) w Chinach w Pekinie, które pracuje
na potrzeby wojska i przemysłu cywilnego.

Ekonomiczne i środowiskowe
uwarunkowania procesu
Według Stowarzyszenia Automotive Parts Remanufacturers produkty odzyskiwane zachowują równoważność 400x109 BTU (1 BTU = 1055 J) energii rocznie.
Remanufacturing statystycznego produktu oszczędza
ok. 80% energii, która zostałaby wykorzystana do
produkcji nowej części, jest zatem narzędziem, które
może posłużyć do zmniejszenia nadmiernej emisji gazów cieplarnianych. Każdy zużyty milion BTU energii
emituje 140 kg CO2. Tak więc oszczędność energii
400x109 BTU/r. pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla CO2 o 28 000 t rocznie. Remanufacturing stosowany szerzej niż obecnie w przemyśle mógłby wnieść
istotne oszczędności energii i zmniejszyć znacząco
emisję gazów cieplarnianych.
Emisja gazów cieplarnianych (GHGE – Green House Gas Emission) wynika z różnych działań podczas

Uwarunkowania techniczne
stosowania procesu

Rys. 2. Wielkość emisji gazów cieplarnianych [3]
Fig. 2. The emission of greenhouse gases {3}

produkcji materiału. Zawartość GHGE została ustalona
jako iloczyn współczynnika emisji i masy materiału zużytego w nowej produkcji i regeneracji [3]. Obliczono
ją dla następujących materiałów: stal – 1,08 kg CO2,
aluminium – 5,5 kg CO2, żeliwo 1,08 kg CO2, miedź
– 7 kg CO2, tworzywa sztuczne – 2,45 kg CO2. Podane wskaźniki zostały obliczone na podstawie badań.
w USA oraz rynku energii, który różni się w innych
krajach. Ilość GHGE wygenerowana podczas recyklingu typowego samochodu o masie 1150 kg to 147
kg CO2. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki emisji gazów cieplarnianych z 4 procesów: produkcji z nowych
materiałów – 22,7 kg CO2, remanufacturingu – 2,58 kg
CO2, nowej produkcji z materiału wtórnego – 1,2 kg
CO2 oraz regeneracji z użyciem surowców wtórnych
– 0,43 kg CO2.
Podczas realizacji procesu produkcyjnego powstają
odpady, których średnia masa wynosi 30% masy wyprodukowanych części. W przypadku remanufacturingu odpady stanowią znikomy procent masy produktu
przywróconego do użytkowania.
Badania przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera w Stuttgarcie wykazały, że w ujęciu globalnym rocznie energia zaoszczędzona dzięki procesowi remanufacturingu równa jest w przybliżeniu
energii wytworzonej przez pięć elektrowni jądrowych lub.
10 774 000 baryłek ropy naftowej, która odpowiada flocie 233 tankowców [4].
Remanufacturing to ciągle rosnący rynek. Badania
dowodzą, że firmy zaangażowane w tym przemyśle
wykazują znaczny wzrost i zyski nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Według raportu An American
Resource w USA w branży remanufacturingu w 2003 r.
70 000 firm zatrudniało 480 000 pracowników i generowało roczne obroty na poziomie 53 mld dolarów [3].
Różnorodność produktów i osób korzystających.
z tej branży jest ogromna. Zachowanie przemysłu.
i konsumentów potwierdza walory ekonomiczne i środowiskowe odtwarzania właściwości użytkowych przedmiotów technicznych, które wcześniej były złomowane. Nawet środowiska Zielonych wspierają koncepcję
remanufacturingu.

Każda część, nawet zaprojektowana i wyprodukowana z najlepszego materiału, kiedyś ulegnie zużyciu.
Powierzchnie robocze najczęściej zużywają się.
w wyniku wzajemnego oddziaływania: procesów tarcia,
obciążenia udarowego, podwyższonej i wysokiej temperatury oraz korozji.
Najprostszym wskaźnikiem zużycia jest ubytek
masy materiału warstwy wierzchniej (roboczej), wynikający głównie z odkształcenia plastycznego, tarcia, korozji oraz pękania. Z badań prowadzonych nad
zużyciem części maszyn wynika, że ok. 50% ulega
zużyciu ściernemu, 15% adhezyjnemu, 8% – erozji,.
8% – frettingowi, 5% – korozji, a 14% – łącznemu oddziaływaniu korozji, erozji i ścierania [5].

Zastosowanie spawalnictwa
w remanufacturingu
Metody spawalnicze i pokrewne znajdują szerokie
zastosowanie w tym procesie, najczęściej w takich
przemysłach, jak: przemysł wydobywczy, przemysł
petrochemiczny, transport szynowy, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport samochodowy, lotnictwo,
budownictwo maszyn przemysłowych, energetyka,
hutnictwo szkła.
W zasadzie wszystkie metody spawalnicze znajdują zastosowanie w remanufacturingu – od napawania elektrodą otuloną przez napawanie laserem, aż
po metody natryskiwania cieplnego. Jako materiały
powłokowe stosowane są wszystkie spawalne stopy
metali, kompozyty metalowo-ceramiczne, ceramika.
i fazy międzymetaliczne oraz materiały powłokowe
wytwarzane in situ [6]. W tablicy II przedstawiono stosowane w remanufacturingu metody spawalnicze na
tle innych metod mechanicznych.
Na rysunkach przedstawiono przykłady napawania
będącego pośrednim etapem odtworzenia właściwości
użytkowych części maszyn. Na rysunku 3 i 4 pokazano
widok zewnętrzny oraz mikrostrukturę napoiny wykonanej metodą napawania mikroplazmowego na powierzchni roboczej formy stosowanej w przetwórstwie
tworzyw sztucznych. Rysunek 5 przedstawia widok
podczas napawania i po obróbce mechanicznej napawanego metodą TIG łożyska ślizgowego prasy.
Przedstawione przykłady świadczą o dużej roli, jaką
procesy spawalnicze odgrywają w procesie odtwarzania
zniszczonych czy zużytych powierzchni. Przy znacznie
niższych kosztach procesy napawania czy natryskiwania
zapewniają często kilkakrotnie dłuższą trwałość zmodyfikowanych części maszyn i narzędzi w porównaniu.
z nowymi wyrobami. Duża różnorodność spawalniczych
metod regeneracji powierzchni zapewnia możliwość doboru właściwego procesu praktycznie niemal w każdym
obszarze zastosowań remanufacturingu.
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Tablica II. Porównanie metod spawalniczych stosowanych w remanufacturingu z innymi metodami mechanicznymi
Table II. Comparison of welding methods used In remanufacturing together with other mechanical methods
Metody mechaniczne

Metody spawalnicze

Obróbka wymiarowa, tulejowanie, spęczanie,
wkładki regeneracyjne, prostowanie, obróbka nagniataniem
Metody statyczne

Natryskiwanie .
cieplne

Napawanie

metody dynamiczne

Naporowo –toczne

ślizgowe

nagniatanie
skoncentrowanym
źródłem energii

nagniatanie
rozproszonym
źródłem energii

Krążkowanie
Rolkowanie
Kulkowanie

.
przetłaczanie
diamentowanie

młotkowanie

śrutowanie

gazowe, łukowe,
plazmowe, detonacyjne, laserowe

łukowe:
MMA, GTA, GMA, SAW,
FCAW, MCAW,
plazmowe, laserowe, wiązka
elektronów

Podsumowanie

Rys. 3. Napoina mikroplazmowa wykonana na powierzchni roboczej
formy stosowanej w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Fig. 3. The picture of a microplasma hardface produced on the working surface of a mold used for plastics processing

Remanufacturing jako proces technologiczny
ma w przemyśle szerokie i głęboko uzasadnione
zastosowanie. Kluczowe dla tego procesu są spawalnicze i pokrewne metody wykonywania powłok .
o charakterze odtwórczym i modyfikacyjnym. Metody te są systematycznie rozwijane nie tylko pod
kątem łączenia materiałów konstrukcyjnych, ale
również w zakresie odtwarzania właściwości użytkowych części maszyn. Perspektywa rozwoju remanufacturingu w najbliższym czasie jest również
sygnałem dla branży spawalniczej, otwierającym
nowe rynki i stawiającym nowe wyzwania.

Literatura

Rys. 4. Mikrostruktura napoiny mikroplazmowej wykonanej na
powierzchni roboczej formy stosowanej w przetwórstwie tworzyw
sztucznych
Fig. 4. The microstructure of a microplasma hardface produced on
the working surface of a mold used for plastics processing

Rys. 5. Łożysko ślizgowe prasy na etapie napawania metodą TIG
oraz po obrobieniu mechanicznym na wymiar nominalny
Fig. 5. The picture of a press plain bearing hardfaced by TIG and
after mechanical treatment
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Badanie charakterystyk statycznych
i dynamicznych
układu źródło zasilania – łuk
Output static and dynamic characteristics
of welding power source-arc systems
Streszczenie

Abstract

Każda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów,
właściwości łuku (składu chemicznego przestrzeni łukowej, rodzaju elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia
metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania
dotyczące zarówno właściwości statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł zasilania. W artykule
przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badania
charakterystyk użytkowych urządzeń spawalniczych, będące efektem dotychczasowych prac oraz perspektywy
dalszych badań.

Arc welding methods differ from one another due to the
range of process parameters used, properties of the arc
determinated by the chemical composition of arc column,
type of electrode as well as the mode of metal transfer.
These conditions influence some specific requirements to
be fulfilled by power sources used for each arc welding
process. Some aspects concerning determination of output static and dynamic characteristics of welding power
source and power source-arc system are presented.

Wstęp
Spawanie łukowe wymaga dostarczenia znacznych
ilości energii cieplnej w krótkim czasie. W przewodniku
elektrycznym ciepło wydzielane jest na skutek przepływu prądu i jest proporcjonalne do kwadratu jego
wielkości, zgodnie z prawem Joule’a: Q = R x I2 x t.
Dwukrotne zmniejszenie prądu powoduje czterokrotne zmniejszenie wydzielanego ciepła. Moc elektryczna, wyrażana jako iloczyn napięcia i prądu P = U x I,
przesyłana jest przy wysokim napięciu i niskim prądzie,
właśnie ze względu na minimalizację strat na ciepło.
Proces spawania wymaga z kolei odwrotnej relacji: wysokiego prądu przy niskim napięciu w celu maksymalizacji wydzielanego ciepła.
Zadanie dopasowania prądu i napięcia do potrzeb
procesu pełnią zasilacze spawalnicze, które z tego

Mgr inż. Krzysztof Skrzyniecki, dr hab. inż.
Andrzej Kolasa, prof. nzw. PW, dr inż. Paweł
Cegielski – Politechnika Warszawska.

względu są przekształtnikami elektrycznymi. Zasilane
z sieci sinusoidalnym napięciem jednofazowym 230 V
lub trójfazowym 380 V pobierają prąd rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu amperów, generują natomiast
stały lub przemienny prąd o wartości kilkuset amperów
przy napięciu od kilku do kilkudziesięciu woltów. W obwodzie spawalniczym, na który składają się: łuk elektryczny, elektroda, łączone elementy, przewody oraz
urządzenie spawalnicze, pełnią funkcję źródła, stąd
często używane określenie spawalnicze źródło energii
elektrycznej.
Taki stopień uogólnienia wydaje się w pełni zrozumiały, jeżeli weźmie się pod uwagę dużą różnorodność
konstrukcji urządzeń spawalniczych. Producenci dzielą je wg przeznaczania, tj. do określonego procesu
spawania: elektrodą otuloną, TIG, MIG, MAG, łukiem
krytym itd. Różnią się one wyposażeniem (osprzętem),
lecz zastosowane w nich zasilacze energii elektrycznej
mają często taką samą konstrukcję, zasadę działania,
takie same lub nastawiane (regulowane) rodzaje charakterystyk, czy rodzaje prądu spawania.
Każda metoda spawania łukowego ma swoją
specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (składu chemicznego.
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przestrzeni łukowej, rodzaju elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania dotyczące zarówno właściwości
statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł
zasilania. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badania charakterystyk statycznych
i dynamicznych układu źródło zasilania – łuk, w różnych metodach spawania, będące efektem dotychczasowych prac autorów oraz perspektywy dalszych.
badań [2, 3, 6, 7].
Przedstawione wyniki otrzymano w ramach
pracy naukowej finansowanej ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2013 jako projekt
badawczy [5].

Zewnętrzne charakterystyki
statyczne
W obwodzie elektrycznym można wyróżnić dwa
typy źródeł:
– idealne źródło prądu – wymuszające określony
przebieg prądu (np. stały lub sinusoidalny) niezależnie od podłączonego obciążenia; napięcie jest
wielkością wynikową zależną od właściwości odbiornika;
– idealne źródło napięcia – wymuszające określony
przebieg napięcia (np. stały lub sinusoidalny) niezależnie od podłączonego obciążenia; przepływ prądu
jest wielkością wynikową.
W praktyce idealnych źródeł nie ma. W sieci energetycznej 230 V występują obniżenia napięcia w przypadku nagłego wzrostu obciążenia, np. przy jednoczesnym włączeniu wielu odbiorników. Jest to podobne
zjawisko do spadku napięcia akumulatora samochodowego podczas rozruchu, gdy jest on znacznie obciążony. Zdolność do utrzymywania parametrów pomimo wzrostu obciążenia określana jest jako sztywność

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie poszczególnych typów zewnętrznych charakterystyk statycznych spawalniczych źródeł energii
Fig. 1. Schematic presentation of output static volt-ampere characteristics of arc welding power sources
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źródła. Podobnie zachowuje się większość źródeł,
w tym szczególnie spawalnicze źródła energii, których
nominalne warunki obciążenia zbliżone są do stanu
zwarcia, gdyż wypadkowa rezystancja obwodu spawalniczego jest niewielka.
Do opisu właściwości źródła może być zastosowana jego zewnętrzna charakterystyka statyczna,
przedstawiająca wzajemną relację napięcia i prądu
przy zmieniającym się obciążeniu (rys. 1) [4]: idealna
charakterystyka napięciowa (1), idealna charakterystyka prądowa (2), charakterystyka opadająca – źródło.
o charakterystyce napięciowej (3), źródło o charakterystyce prądowej (4).
Idea pomiaru charakterystyki statycznej jest prosta.
Badane źródło obciążane jest stopniowo zmniejszaną
rezystancją, rejestrowane są przy tym wartości prądu i.
oraz napięcia u, które naniesione na wykres u(i)
tworzą charakterystykę statyczną badanego źródła.
(rys. 2). Dla zasilania stałego odczytywana jest jego

a)

b)

Rys. 2. Przykładowe charakterystyki statyczne uzyskane przy
wykorzystaniu opracowanego systemu pomiarowego: a) zasilacz do
spawania metodą TIG i elektrodą otuloną (źródło prądu), b) zasilacz
MIG/MAG (źródło napięcia)
Fig. 2. An example of output static characteristics registered with
the use of designed measuring system for: a) power source for TIG
and MMA process with current characteristic, b) power source for.
MIG/MAG process with voltage characteristic

wartość aktualna, natomiast dla zasilania przemiennego (sinusoidalnego lub innego) wartość skuteczna.
Wartość skuteczna (RMS) jest to stały odpowiednik danego sygnału niosący taką samą ilość energii.
Praktyczne wykonanie pomiarów charakterystyki
jest jednak utrudnione ze względu na specyfikę procesu. Rezystancja obciążenia powinna odpowiadać
sumarycznej rezystancji obwodu spawalniczego,.
a więc zawierać się w zakresie od kilku omów do
zera, czyli zwarcia. Ilość energii wydzielonej w postaci ciepła odpowiada energii wydzielonej podczas
spawania, powinna być więc wystarczająco szybko
odprowadzana, aby nie dopuścić do uszkodzenia
obciążenia. Dodatkowo, rezystancja przewodników
zmienia się wraz ze wzrostem temperatury, która powinna pozostawać na stałym poziomie.
W ramach badań prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Spajania PW powstało nowatorskie urządzenie do pomiaru charakterystyk statycznych [2]. Istota
jego działania polega na automatycznie sterowanym
obciążeniu rezystancyjnym, przełączanym elektronicznie za pomocą kluczy tranzystorowych IGBT,
przy jednoczesnej rejestracji wszystkich mierzonych
parametrów, takich jak prąd, napięcie, a nawet emisja
akustyczna łuku spawalniczego lub źródła. Zarówno
zadawanie kolejnych wartości obciążenia, jak i pomiar
oraz rejestracja mierzonych parametrów wyjściowych
badanego zasilacza spawalniczego realizowane są
przez nadzorujący pracę stanowiska komputerowy
system pomiarowo-sterujący.
W przypadku urządzeń transformatorowych oraz
prostownikowych charakterystyka statyczna zależy
od konstrukcji urządzenia, zastosowanych rozwiązań technicznych, wykorzystanych komponentów.
i materiałów (np. blach transformatorowych) oraz jakości wykonania (np. dokładności nawinięcia uzwojeń). W przypadku urządzeń inwertorowych sytuacja
jest bardziej złożona. Oprócz wymienionych czynników, charakterystyk tranzystorów oraz modulacji

PWM znaczny, a nawet decydujący wpływ ma układ
sterowania i zawarte w nim algorytmy. Urządzenia te
z łatwością spełniają dotychczasowe wymagania dotyczące charakterystyk statycznych, a nawet umożliwiają implementację wielu dodatkowych funkcji, dzięki
możliwości programowania charakterystyk statycznych. Przykładowo, ograniczenie wartości prądu podczas zwarcia ułatwia pracę i zapobiega przyklejeniu
elektrody. Dzięki temu proces spawania jest łatwiejszy.
i możliwy do wykonania nawet przez mniej doświadczonego pracownika. Jak widać, pojawia się
konieczność opracowania nowych metod badania.
i oceny urządzeń oraz ich właściwości.

Rys. 3. Przykładowa charakterystyka dynamiczna uzyskana przy
sterowanym obciążeniu
Fig. 3. An example of dynamic characteristics registered for controlled load

Rys. 4. Przykładowa charakterystyka dynamiczna uzyskana podczas spawania elektrodą otuloną
Fig. 4. An example of volt-ampere dynamic characteristics registered
during MMA welding process

Charakterystyki dynamiczne
Charakterystyki dynamiczne spawalniczych źródeł
energii można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza
opiera się kontrolowanej zmianie obciążenia według
zadanej sekwencji – badana jest m.in. odpowiedź
źródła na skok jednostkowy obciążenia. Funkcja sterowania obciążeniem realizowana jest za pomocą
opisanego wcześniej urządzenia do pomiaru charakterystyk statycznych. Dzięki możliwości zaprogramowania pożądanego przebiegu i wygenerowania
sekwencji sterującej obciążeniem pomiar odbywa się.
w pełni automatycznie bez ingerencji operatora.
(rys. 3). Odpowiedź na skok jednostkowy dostarcza
informacji o dynamice badanego obiektu, m.in. czasie
reakcji na zmianę oraz czasie do osiągnięcia stanu
ustalonego.
Druga kategoria obejmuje pomiary przebiegów
prądu i napięcia podczas spawania prowadzonego.
w kontrolowanych warunkach (rys. 4). Pomiar odbywa się na w pełni skonfigurowanym stanowisku
spawalniczym. Jedyną modyfikacją jest włączenie.
w obwód spawalniczy urządzenia pomiarowego
umożliwiającego rejestrację prądu i napięcia.
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Podsumowanie
Na rynku są dostępne różne urządzenia do pomiarów parametrów spawania. Oprócz rejestracji prądu
i napięcia umożliwiają monitorowanie posuwu drutu
elektrodowego czy wydatku gazów osłonowych. Jednak analiza zarejestrowanych przebiegów oraz ich
interpretacja jest nadal trudna i niejednoznaczna.
Celem badań prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Spajania PW jest poznanie relacji pomiędzy
zmianami parametrów elektrycznych obwodu spawalniczego a zjawiskami zachodzącymi podczas
spawania i mającymi wpływ na ostateczne cechy
złącza. Stąd też konieczność dostosowania urządzeń pomiarowych do specyfiki badań.
Ideą rozpoczętych badań jest analiza obwodu
spawalniczego pod kątem jego parametrów elektrycznych, takich jak rezystancja, indukcyjność i pojemność, dynamicznie zmieniających się w czasie
procesu spawania. Pomiar tych wielkości w stanie
ustalonym jest stosunkowo prosty, natomiast dynamika procesu znacząco utrudnia badania. Do
ich wyznaczenia posłużą metody modelowania,.
a   szczególnie identyfikacji obiektów dynamicznych
stosowane m.in. w automatyce oraz w analizie obwodów elektrycznych [1]. Uzyskane wyniki pomiarów
zostaną skonfrontowane z wynikami badań właściwości mechanicznych złączy w celu określenia wzajemnych relacji.
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Zapowiedź wydawnicza
Lechosław Tuz, Paweł Kołodziejczak, Andrzej Kolasa

Struktura złączy doczołowych odlewniczych stopów magnezu
Streszczenie
W artykule przedstawiono ocenę struktury złączy odlewniczych stopów magnezu, wykonanych trzema metodami spajania: zgrzewaniem tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW), spawaniem laserowym przy
zastosowaniu lasera CO2 oraz spawaniem łukowym w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą (TIG). Oceniano makro i mikrostrukturę złączy doczołowych przy zastosowaniu mikroskopu optycznego z układem cyfrowej
rejestracji obrazu.
Do badań zastosowano dwa stopy magnezu AZ91 i AM-Lite, w których cynk i aluminium stanowią główne dodatki stopowe. Materiał wyjściowy stanowiły gąski odlewnicze, które sfrezowano na określony wymiar a następnie
wycięto płaskowniki o grubości 3 mm.
Przeprowadzona ocena wykazała, że możliwe jest uzyskanie złączy ze stopów magnezu o wysokiej jakości.
Odnotowano jednak śladowe ilości porów w obszarze złącza.  
Referat wygłoszony na Seminarium Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej opublikowany zostanie w numerze 7/2011.
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Drgania mechaniczne
w procesach spawalniczych
Mechanical vibrations in the welding processes
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono aktualny stan zagadnienia
dotyczący wspomagania klasycznych procesów spawalniczych drganiami mechanicznymi. Omówiono także wybrane wyniki prac własnych w zakresie wpływu drgań mechanicznych na budowę i właściwości struktur spawalniczych.

The current state of knowledge of the mechanical vibration supporting conventional welding processes was
presented. The self research results according to mechanical vibration influent on structure and properties of welding joints were also described.

Wstęp
Współcześnie drgania mechaniczne znajdują zastosowanie w wielu procesach wytwarzania. Najważniejsze z nich to metalurgia, klejenie, zgrzewanie ultradźwiękowe, lutowanie i w ograniczonym zakresie
procesy spawania. Najczęściej ich częstotliwość mieści się w przedziale 20÷100 000 Hz. Drgania o niskiej
częstotliwości rzadko można spotkać w zastosowaniach technologicznych. Fale ultradźwiękowe stosuje
się za to znacznie częściej w procesie zgrzewania.
i w celach diagnostycznych. Są one ważnym narzędziem współczesnej inżynierii materiałowej, elektrotechniki i telekomunikacji i wykorzystuje się je w wielu
gałęziach przemysłu oraz medycynie, wciąż znajdując
nowe zastosowania. Zastosowanie drgań ultradźwiękowych do wspomagania konwencjonalnych procesów spawalniczych nie jest już tak powszechne.
Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszy z nich dotyczy problemu technicznego z wprowadzaniem drgań
w pobliżu strefy wysokiej temperatury, jaka towarzyszy procesom spawania i procesom metalurgicznym.
Kolejny problem to brak informacji o charakterystyce
rzeczywistego widma drgań w miejscu spawania, jakie powstają w konkretnym układzie geometrycznym
złożonym przykładowo z ukosowanych elementów łączonych. Ponadto postać wprowadzanych drgań ulega ciągłej przemianie przy przejściu z fazy stałej do
ciekłej i odwrotnie. Wpływ tych zjawisk na strukturę.
Dr inż. Arkadiusz Krajewski – Politechnika
Warszawska.

i właściwości złączy nie został jeszcze dostatecznie
poznany. Dlatego ocena, czy efekty uzyskane w wyniku zastosowania drgań mechanicznych będą korzystne, czy nie, zależeć będzie od wzajemnego usytuowania elementów łączonych, podatności spawanego
materiału na sprężyste oraz niesprężyste oddziaływanie struktury, a także od parametrów i rodzaju drgań.
Z tych powodów zastosowanie drgań mechanicznych
zniechęca potencjalnych badaczy do prowadzenia
prac nad ich oddziaływaniem ze środowiskiem spawanym. Trudności te nie powinny jednak być powodem do zaniechania prac badawczych w tym zakresie,
gdyż potencjalne korzyści płynące ze wspomagania
procesów spawalniczych drganiami mechanicznymi
są niezwykle obiecujące. Wielu badaczy uzyskało znaczącą poprawę właściwości mechanicznych i strukturalnych złączy spawanych w procesie wspomaganym
drganiami mechanicznymi.
Zastosowanie drgań mechanicznych w metalurgii.
i spawalnictwie można rozpatrywać w kilku aspektach:
poprawiania struktury w procesie rafinacji i krzepnięcia, odzysku stopów z żużli piecowych, czyszczenia
powierzchni i rozpraszania zarodników krystalizacji,
poprawiania zwilżalności w procesach lutowania, rozdrobnienia ziarna i poprawy właściwości mechanicznych złączy spawanych. Umiejętne zastosowanie
drgań mechanicznych w procesach zgrzewania rezystancyjnego czy dyfuzyjnego może także przyczynić
się do poszerzenia strefy dyfuzji w stanie stałym pomiędzy łączonymi materiałami. Ponadto drgania mechaniczne można wykorzystać do podniesienia poziomu energii układu powyżej energii aktywacji procesu
spajania, czy wreszcie do odprężania wibracyjnego
złączy spawanych.
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Zastosowanie drgań w metalurgii

Drgania mechaniczne
w procesach spawalniczych

Już w 1930 r. w opisano zastosowania drgań.
w metalurgii i odlewaniu szkliw, z czego wynika, że
oddziałują one zarówno w fazie ciekłej, na etapie
krzepnięcia, jak i w fazie stałej [1]. Podczas oddziaływania drgań na płynne stopy uzyskuje się pozytywne
efekty w postaci odgazowania i lepszej spoistości,
minimalizując zjawisko powstawania jam skurczowych. Ponadto, przez wprowadzanie drgań można
doprowadzić do wytworzenia stopów metali, które nie
tworzą roztworów ciągłych, np. Al-Cd, Al-Pb, Fe-Pb
oraz Zn-Pb.
Podczas krzepnięcia wprowadzane drgania mechaniczne powodują rozdrobnienie ziarna i poprawiają
jednorodność materiału [1÷20]. Wytłumaczenia tego
zjawiska upatruje się w występowaniu niszczących sił
tarcia pomiędzy powstającymi krystalitami a roztopionym metalem.
W fazie stałej drgania mechaniczne mogą wpłynąć
na osłabienie struktury i wywołać przykładowo sztuczne starzenie. Stwierdzono także istotny wpływ drgań
na właściwości magnetyczne ferromagnetyków, objawiający się wzmocnieniem magnesowania i jednoczesnym zmniejszeniem magnetyzmu szczątkowego.
Procesy te są częściowo nieodwracalne, co wskazuje
na zmianę struktury wewnętrznej. Można je zaobserwować np. w stali, gdzie wskaźnikiem zmian strukturalnych jest przyspieszona dyfuzja azotu wywołana osłabieniem struktury [12].
Energia drgań mechanicznych, wprowadzanych
do ciekłego stopu, wywołuje dwa rodzaje zjawisk:
natury mechanicznej, które niszczą front krystalizacji i zwiększają liczbę zarodków, oraz natury energetycznej, które powodują wzrost energii wewnętrznej
stopu [1÷20]. Obydwa rodzaje zjawisk wywołują korzystną modyfikację mechanizmu krystalizacji stopu, powodując zmniejszenie przechłodzenia, skrócenie czasu krystalizacji, rozdrobnienie struktury.
i zmianę kinetyki krystalizacji stopu oraz skrócenie
czasu ewentualnych przemian fazowych w stanie
ciekłym. Mechanizm oddziaływania drgań nie zależy istotnie od częstotliwości w stosowanym zakresie.
(20÷20 000 Hz), a jedynie od energii drgań wprowadzonej do jednostkowej objętości cieczy.
W literaturze [21÷23] przedstawiono próby wprowadzania podłużnych drgań ultradźwiękowych o częstotliwości 20 kHz i mocach: 400, 500, 600 i 700 W do
ciekłej stali 1Cr18Ni9Ti. Uzyskano zwiększenie wytrzymałości i rozdrobnienie struktury podczas zastosowania drgań ultradźwiękowych, przy czym wzrost
ten był tym większy, im bliżej przetwornika ultradźwiękowego znajdowała się badana próbka. Wysnuto
wniosek, że głównym czynnikiem, od którego zależy
efektywne oddziaływanie na ciekły stop, jest chwilowa
wartość ciśnienia akustycznego. Im jest ono większe,
tym bardziej znaczące zmiany zachodzą podczas
krzepnięcia stopu.

W procesach spawania występują istotne ograniczenia w stosowaniu drgań mechanicznych o częstotliwościach ultradźwiękowych. Wynikają one z następujących powodów:
– technicznych trudności z wprowadzeniem drgań do
ciekłego metalu przy wysokiej temperaturze źródła
ciepła z wyjątkiem zastosowania lasera jako źródła
ciepła oraz drgań jednocześnie [24],
– ograniczonego oddziaływania drgań na skutek
zmian ciśnienia akustycznego fali wraz z oddalaniem się od źródła drgań [21],
– problem synchronizacji momentu oddziaływania
drgań w stosunku do odpowiednich faz krzepnięcia
jeziorka spawalniczego od czego zależy rodzaj oddziaływania drgań z fazą ciekłą lub stałą [25],
– zagrożenia rozproszenia (wyrzutu) jeziorka ciekłego metalu w efekcie powstawania kawitacji i naruszenia sił spójności fazy ciekłej [26],
– trudności z wprowadzaniem drgań ultradźwiękowych do elementów cienkich o niewystarczającej
sztywności oraz złożonej geometrii [1].
Już w pod koniec lat 50. XX w. przeprowadzono
badania potwierdzające korzystny wpływ drgań niskiej
częstotliwości na strukturę i właściwości złączy spawanych ze stopu aluminium Al-Mg [26, 27]. Autorzy tych
prac sformułowali na podstawie wyników swoich badan
stwierdzenie, że oddziaływanie tego typu drgań na krystalizujące jeziorko przejawia się w:
– zmianie procesu krystalizacji przez rozdrobnienie
struktury pierwotnej i uzyskanie w ten sposób polepszenia właściwości mechanicznych,
– zwiększeniu stopnia odgazowania płynnego jeziorka, co objawiaj się zmniejszeniem pęcherzy i porów,
– równomiernym rozmieszczeniu wtrąceń niemetalicznych i uzyskaniu bardziej jednolitego składu
chemicznego w spoinie.
Wykonane pomiary wielkości ziarna wykazały, że
zależy ono od amplitudy drgań (rys. 1).
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Rys 1. Wpływ częstotliwości i amplitudy drgań na wielkość ziarna
przy spawaniu stopów lekkich typu Al-Mg: 1 – 25Hz, 2 – 47 Hz,.
3 – 55 Hz [26]
Fig. 1. Frequency and amplitude of vibration – grain size relationship
during Al-Mg alloys welding: 1 – 25 Hz, 2 – 47 Hz, 3 – 55 Hz [26]

Zmniejszenie wielkości ziarna przekłada się na właściwości mechaniczne (rys. 2).
Spawanie z oddziaływaniem drgań niskiej częstotliwości zaleca się stosować do wykonywania
konstrukcji lekkich i odpowiedzialnych z zastosowaniem stołów wibracyjnych o częstotliwości drgań od
50 do 600 Hz, wytwarzających drgania o amplitudzie od 0,2 do 2 mm. Korzystne efekty uzyskuje się,.
a)

b)

Rys. 2. Wpływ parametrów drgań o niskiej częstotliwości na właściwości mechaniczne napoiny przy amplitudzie 1,2 mm: a) wytrzymałość, b) plastyczność [27]
Fig. 2. Relationship between low frequency vibration parameters
and weld mechanical properties for constant amplitude 1,2 mm:.
a) strength, b) plasticity [27]

spawając metodami automatycznymi w pozycji podolnej, przy możliwie dużej objętości jeziorka.
Interesujące wyniki badań otrzymano, stosując
drgania mechaniczne o niskiej częstotliwości w czasie
spawania łukowego GTAW [28]. W badaniach zastosowano stop niklu 690 w formie blach o wymiarach.
150x100x8,7 mm. Proces spawania prowadzono, stosując materiał dodatkowy INOCEL 82 w postaci drutu
o średnicy 1,2 mm.
Drgania mechaniczne wprowadzono za pomocą
układu Meta-Lax 1701-1F firmy Bonal Technologies.
Zmierzona częstotliwość rezonansowa układu wynosiła 58 Hz. Badania procesu spawania, prowadzono przy
częstotliwości 0 Hz, 48 Hz oraz częstotliwości rezonansowej 58 Hz. Wibracje wprowadzono przez wirujący
element mimośrodowy, stosując, siły o wartościach
0,376 i 496 N przy odpowiadającym im amplitudom
drgań 0,48 oraz 58 μm.
W wyniku zastosowania drgań mechanicznych niskiej
częstotliwości uzyskano rozbicie dendrytów, a otrzymana struktura wykazywała większą równomierność budowy ziarnowej oraz zmniejszenie ich rozmiarów (rys. 3).

Rys. 3. Schemat stanowiska
do badań eksperymentalnych
spawania z udziałem drgań
mechanicznych niskiej częstotliwości oraz wyniki uzyskanych badań [28]
Fig. 3. Statement for welding
supported by a low frequency vibration and results of the
experimental work [28]

Rys. 4. Schemat eksperymentu spawania stali superaustenitycznej AL-6XN, skład chemiczny materiałów oraz wyniki
uzyskanych badań [29]
Fig. 4. Idea of the austenitic
steel AL-6XN welding experiment end research results [29]
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a)

b)

c)

Rys. 7. Wpływ drgań ultradźwiękowych na twardość złączy spawanych ze stopu aluminium 7075-T6 ukosowanych pod różnymi kątami: a) 0 i 30o, b) 0 i 45o, c) 0 i 60o [30]
Fig. 7. Ultrasonic vibration influence on welded 7075-T6 aluminum
alloy joints hardness for a various beveling angles of parent material:
a) 0 and 30o, b) 0 and 45o, c) 0 and 60o [30]

Rys. 5. Stanowisko badawcze do spawania stopu aluminium 7075-T6
ze wspomaganiem fal wprowadzanych pod kątem 30, 45 i 60o [30]
Fig. 5. Statement for welding 7075-T6 aluminum alloy supported by
a ultrasonic waves putted in by various angles 30, 45 and 60o [30]

Rys. 6. Wielkość ziarna w stopie aluminium 7075-T6 spawanym
z udziałem fali ultradźwiękowej o wysokiej mocy: a) strefa przegrzana, b) obszar w pobliżu linii wtopienia. Mikrografia 1 odpowiada złączu uzyskanemu bez ultradźwięków, a 2-4 z ich aplikacją dla
właściwych kątów wejścia: 30, 45 i 60o [30]
Fig. 6. Grain size in 7075-T6 aluminum alloy welded with high power ultrasonic supporting wave: a) heat affected zone, b) border
between melted and solid material. Picture no. 1 is corresponding
to welding without vibration and pictures no. 2, 3, 4 – with ultrasonic
vibration putted in by various angles 30, 45 and 60o [30]

W literaturze opisano wpływ drgań ultradźwiękowych na proces łukowego napawania w osłonie gazowej (SMAW) stali superaustenitycznej AL-6XN w formie
blachy o wymiarach 150 x 60 x 3 mm [29]. Materiałem dodatkowym był drut elektrodowy C-22 o średnicy.
3,2 mm. Proces spawania prowadzono przy następujących parametrach: I = 75 A, U = 22 V, prędkość napawania v = 30 cm/min (rys. 4).
W wyniku zastosowania drgań częstotliwości 20 kHz.
zaobserwowano, że strefa braku wymieszania spoiwa
i materiału podłoża całkowicie przestała istnieć.
W literaturze przedstawiono też wyniki badań nad
wpływem drgań ultradźwiękowych o dużym natężeniu
na spawalność stopu aluminium 7075-T6 [30].
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Głównym problemem przy spawaniu stopów jest
obniżenie wytrzymałości w wyniku wzrostu wielkości
ziarna oraz twardości, a także występowanie porowatości i pęknięć gorących. Wiele z tych niekorzystnych
zmian metalurgicznych zachodzących w strefie wpływu ciepła może zależeć od przebiegu spawalniczego
cyklu cieplnego. W niektórych przypadkach niekorzystne efekty oddziaływania tego cyklu można częściowo
niwelować za pomocą odpowiedniej obróbki cieplnej,
jednakże nie polepsza ona w istotnym stopniu właściwości mechanicznych złączy.
W badaniach opisanych w pracy [30] wprowadzano
drgania ultradźwiękowe, stosując zgrzewarkę ultradźwiękową. Drgania wprowadzano do specjalnie przygotowanego elementu spawanego metodą GTAW (rys. 5).
Poprawę spawalności uzyskano wskutek zmiennej
wartości naprężenia i odkształcenia podczas oddziaływania drgań ultradźwiękowych na powstające złącze spawane. Zbadano wpływ drgań ultradźwiękowych dużej mocy wprowadzanych pod różnymi kątami
na cykl cieplny, temperaturę maksymalną i szybkość
chłodzenia. Określono także wpływ drgań na wielkość
ziarna, głębokość wtopienia i twardość. Do spawania
użyto drutu 4043BY (Al-Si 0,5%) o średnicy 2,5 mm,.
a proces spawania realizowano z prędkością.
3,5 mm/s, stosując prąd spawania 180 A i napięcie
łuku 75 V. Drgania ultradźwiękowe wprowadzano falowodem o zarysie ekspotencjalnym podłączonym
do generatora ultradźwiękowego firmy francuskiej
MEGASONIC OMEGA_MPX II o mocy 2 kW i częstotliwości 20 kHz z amplitudą wyjściową 3,6·10-5 m.
Falowód wprowadzał drgania do próbki spawanego
materiału wykonanej z blachy aluminiowej o wymiarach 250 x 150 x 6 mm. Strukturę otrzymanych złączy
przedstawiono na rysunku 6.
Na rysunku 7 pokazano wyniki pomiarów twardości
uzyskane dla różnych kątów ukosowania.
Ukosowanie elementów spawanych pod różnymi
kątami podczas wprowadzania fal ultradźwiękowych
powoduje efekty, które w różnym stopniu poprawiają
strukturę ziarnową. W wyniku pomiarów temperatury
w czasie przeprowadzanych eksperymentów sformułowano przypuszczenie, że odbita fala podłużna typu L
determinuje przekazywanie ciepła spowodowane

szybkim transportem energii, a odbita fala poprzeczna typu T wpływa na wytwarzanie się ciepła w efekcie rozpraszania energii i zmniejszania się lepkości
ośrodka.
Szybkość i czas chłodzenia przybierają istotnie korzystniejsze wartości, ponieważ większa ilość ciepła
może być szybciej odprowadzona dzięki propagacji
fali. Sformułowano bardzo istotny wniosek, że możliwe
jest osiągnięcie żądanej wartości szybkości chłodzenia
i czasu chłodzenia w wyniku wprowadzania do powstającego złącza odpowiednich kontrolowanych rodzajów
fal ultradźwiękowych.
W celu zwiększenia głębokości wtopienia należy
zastosować wyższą wartość amplitudy odbitej fali poprzecznej i jednocześnie średnią wartość amplitudy
odbitej fali podłużnej.
Zaobserwowano, że oddziaływanie drgań zwiększa efektywne przewodnictwo cieplne ciekłego
metalu w jeziorku. Proces ten pomaga atomom.
w jeziorku przetrwać i wspomaga powstawanie ziaren o bardziej równomiernych kształtach i rozmiarach.
w strefie spoiny. Ponadto redukuje także skłonność.
do powstawania pęknięć gorących oraz wpływa na
zmniejszenie rozmiarów ziaren w strefie spoiny.
Na podstawie badań sformułowano wniosek, że
w celu uzyskania korzystnej struktury i zmniejszenia
wielkości ziaren oraz obniżenia twardości w spoinie.
i SWC należy stosować możliwie największe wartości
amplitud [30].

Badania własne
W ramach prac własnych   wykonano liczne próby
spawania materiałów wspomagane drganiami mechanicznymi [31, 32]. Drgania mechaniczne wprowadzano
różnymi metodami i za pomocą różnych źródeł.
W jednej z prób zastosowano myjkę ultradźwiękową z przetwornikiem magnetostrykcyjnym wytwarzającą drgania o częstotliwości ok. 20 kHz, w której
umieszczono materiał rodzimy, w innej zastosowano wibrator drgania niskiej częstotliwości ok. 50 Hz..
Do wprowadzania drgań mechanicznych zastosowano również generator ultradźwiękowy wyposażony.
w odpowiedni koncentrator i zakończony falowodem,
na którym prowadzono próby spawania i zgrzewania
rezystancyjnego. Wykonano następujące doświadczenia:
– napawanie elektrodą otuloną z udziałem ultradźwięków i drgań mechanicznych niskiej częstotliwości stali niskowęglowej,
– wtapianie laserem CO2 z zastosowaniem drgań ultradźwiękowych stali niskowęglowej,
– wtapianie laserem CO2 i TIG stopu PA6 z udziałem
drgań ultradźwiękowych,
– wtapianie metodą TIG stali 45, stali austenitycznej.
i tytanu z udziałem drgań ultradźwiękowych,
– pulsacyjne zgrzewanie rezystancyjne urządzeniem.

Microwelder folii ze stali austenitycznej.
na podłożu ze stali 45 z udziałem drgań ultradźwiękowych.
Wyniki wymienionych wstępnych prac eksperymentalnych wykazały, że istnieje wpływ drgań niskiej
częstotliwości oraz o częstotliwości ultradźwiękowej na
budowę strukturalną napoin.
Charakter zmian struktury przejawia się.
w wielkości i kształcie ziaren oraz prawdopodobnie.
w różnicach ilościowego występowania różnych faz
(wymaga to potwierdzenia innymi badaniami). Zaobserwować można, że zastosowanie drgań mechanicznych wpływa na zmniejszenie rozmiaru ziarna oraz
czyni budowę strukturalną po krzepnięciu bardziej homogeniczną oraz wpływa na zmniejszenie występowania pęknięć gorących.
Zastosowanie drgań ultradźwiękowych podczas
pulsacyjnego zgrzewania rezystancyjnego wpłynęło
w niewielkim stopniu na zmiany struktury, choć uwidoczniły się w mikrostrukturze w większej ilości wysepek perlitycznych w stali 45. Obserwuje się wzrost
twardości w strefie przejściowej pomiędzy nakładaną
folią a podłożem, a w obszarze jądra zgrzeiny twardość spada. Można zaobserwować lokalne strefy
niszczenia połączenia folia-podłoże, będące odzwierciedleniem natury drgań mechanicznych, dlatego też
wspomaganie drganiami procesu zgrzewania rezystancyjnego nie przynosi na obecnym etapie badań
pożądanej poprawy właściwości mechanicznych.
i strukturalnych.
Z przeprowadzonych doświadczeń podczas wtapiania laserem na powierzchni tworzącej falowodu ultradźwiękowego wynika, że drgania ultradźwiękowe mają
znaczący, ale różny wpływ na właściwości różnych
stref złączy spawanych [32].
Wprowadzenie do złącza spawanego drgań.
ultradźwiękowych podczas krzepnięcia ma wyraźny wpływ na rozkład twardości w powstałym złączu..
Jest on wyraźnie zależny od fazy, w jakiej znajdują
się wprowadzane drgania ultradźwiękowe. Szczególnie widoczne jest to na granicy strefy wpływu ciepła.
i materiału rodzimego. W strefie przetopu widoczna jest zależność pomiędzy rozkładem naprężeń.
wywołanych drganiami a rozkładem twardości,
choć nie jest ona już tak wyraźna. W miejscach
gdzie w linii wtopienia pojawiły się nieciągłości
przy przechodzeniu ze strefy wpływu ciepła (SWC)
do materiału wtopiny, obserwuje się znaczny spadek twardości. Prawdopodobną przyczyną powstania nieciągłości jest wybrzuszenie się napoiny, co spowodowało obniżenie poziomu materiału.
w płynnym jeziorku spawalniczym na brzegach
przy linii wtopienia. Podczas pomiaru twardości
wzdłuż falowodu okazało się, że materiał rodzimy
osiąga mniejszą twardość w punktach, w których
wychylenie drgających cząstek podłoża jest największe, natomiast dla minimum wychylenia drgań.
obserwuje się wzrost twardości.
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Podsumowanie
Literatura w zakresie wspomagania drganiami
mechanicznymi procesów spawalniczych nie jest
zbyt obszerna. Na podstawie analizy dostępnych pozycji literaturowych trudno jest wysnuć jednoznaczne
konkluzje, które z parametrów opisujących drgania.
i w jakim stopniu wpływają na poszczególne właściwości strukturalne i mechaniczne złączy spawanych.
Brak jest jednoznacznych i precyzyjnych informacji
na temat różnicowania wpływu rodzaju drgań na
właściwości uzyskiwanych połączeń różnych materiałów. Nie są prezentowane również szczegółowe
warunki, w jakich wprowadzane są drgania do złączy
spawanych, brak jest też informacji na temat rzeczywistych widm czy przebiegów tych drgań w spawanych elementach. Mimo udokumentowania korzystnego wpływu drgań mechanicznych na właściwości

złączy spawanych brak jest stanowiska w sprawie
oddziaływań i zjawisk niekorzystnych z punktu widzenia procesu spawania i krzepnięcia spoin. Być
może pokonanie problemów technicznych z wprowadzaniem drgań mechanicznych w gorącą strefę
złączy spawanych będzie kluczowe dla ich zastosowania do kontrolowanego wspomagania procesów
spawania.
Analiza literatury i wyniki przeprowadzonych do
tej pory własnych prac badawczych wskazują na jakościową zależność parametrów opisujących drgania mechaniczne, budowę oraz właściwości struktur
spawalniczych. W ramach planowanych prac badawczych istotne będzie określenie ilościowe wpływu parametrów drgań mechanicznych na struktury
spawalnicze wybranych materiałów.
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Mariusz Bober

Kompozytowe powłoki napawane
plazmowo – charakterystyka
i otrzymywanie
Composite coatings deposited by the plasma transferred
arc – characterization and coating formation
Streszczenie

Abstract

Na podstawie literatury oraz badań własnych w artykule przedstawiono stan wiedzy na temat kompozytowych
powłok otrzymywanych metodą napawania plazmowego.
Omówiono ogólną charakterystykę napoin kompozytowych
oraz mechanizmy ich umocnienia. Przedstawiono też metody otrzymywania napoin kompozytowych z zastosowaniem
łuku plazmowego.

The state of the art of coatings deposited by the plasma transferred arc has been presented basing on the
literature study and own research. The characterization
and strengthening mechanisms of composite overlay formation has been presented. The methods of composite
overlay production by the plasma beam have been discussed.

Wstęp
Napawanie plazmowe proszkowe (PPTAW – Plasma
Powder Transferred Arc Welding) jest jedną z technik
stosowanych w modyfikacji i regeneracji powierzchni
części maszyn. W metodzie tej, stosuje się odpowiedni
dobór mocy łuku, można z dużą dokładnością regulować głębokość przetopienia podłoża, uzyskując poniżej
5% udziału metalu podłoża w napoinie. Dzięki temu,.
w celu uzyskania powłoki o określonych właściwościach eksploatacyjnych, wystarczy wykonać napoinę
małej grubości, co ma wymierny efekt ekonomiczny.
Z kolei dobierając odpowiednie parametry napawania
plazmowego, o można otrzymać napoiny o grubości od.
0,25 mm do 5÷7 mm i wysokiej czystości metalurgicznej. Równomierny rozkład mocy plamki łuku plazmowego na powierzchni napawanego przedmiotu oraz
zastosowanie ruchu wahadłowego palnika plazmowego
zapewniają otrzymywanie napoin „o” jednakowej grubości na całej szerokości warstwy i o gładkim licu, często
bez konieczności stosowania obróbki mechanicznej.

Dr inż. Mariusz
Warszawska.

Bober

–

Politechnika

Dokładne sterowanie energią liniową procesu napawania umożliwia regulację szerokości i przemian strukturalnych strefy wpływu ciepła (SWC) napoiny, bez nadmiernego rozrostu ziarna oraz pęknięć podściegowych.
Wydajność procesu napawania plazmowego jest duża
i w zależności od konstrukcji palnika może wynieść nawet do 22 kg topionego proszku na 1 h [1, 2]. Można
napawać przedmioty płaskie i obrotowe wykonane ze
stali węglowych, stopowych i odpornych na korozję,
staliwa oraz niektórych gatunków żeliw. Napawane są
np. wałki rozrządu, zawory i gniazda zaworowe silników
spalinowych, sworznie i czopy łożyskowe, nurniki homogenizatorów, formy do precyzyjnego kształtowania
wyrobów szklanych, łopatki turbin, narzędzia skrawające, krawędzie tnące narzędzi do prac ziemnych, śruby
wytłaczarek, części armatury hydraulicznej i urządzeń
instalacji naftowych [2÷7].
Ze względu na koszt urządzeń do napawania plazmowego i materiałów dodatkowych (proszków) metoda ta stosowana jest głównie do nakładania warstw.
o szczególnych właściwościach, tj. wysokiej twardości i odporności na zużycie ścierne. Materiał napoiny
stanowią zwykle proszki na osnowie kobaltu, niklu.
i żelaza [2, 8, 9]. Osnowę można wznowić przez dodatek twardych cząstek, np. węglików, borków, tlenków,
czy krzemianów, otrzymując w ten sposób powłoki.
kompozytowe.
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Powłoki kompozytowe mogą być również otrzymywane technikami napawania laserowego, przetapiania wiązką elektronów bądź natryskiwania
cieplnego [8, 10]. W warunkach dużego obciążenia
ściernego powłoki kompozytowe przez natryskiwanie cieplne ulegają jednak szybkiej degradacji ze
względu na mechaniczny charakter połączenia warstwy z materiałem podłoża oraz porowatość tych
warstw. Większą trwałość wykazują warstwy napawane, w których istnieje metalurgiczny charakter
połączenia powłoki z materiałem podłoża. Zastosowanie do napawania warstw kompozytowych wysokoenergetycznych wiązek, takich jak laserowa.
i elektronowa, może powodować rozpuszczanie twardych cząstek fazy umacniającej, co prowadzi do pogorszenia właściwości tych powłok. Z tego względu
napawanie plazmowe proszkowe jest często stosowaną techniką otrzymywania powłok kompozytowych
[11÷13].

Napoiny o strukturze materiału
kompozytowego
Napoiny kompozytowe o osnowie metalicznej umacnianej twardymi cząstkami, np. węglikami metali przejściowych z IVB÷VIB grupy układu
okresowego, łączą właściwości odpornej na
ścieranie i jednocześnie stosunkowo plastycznej, a także odpornej na korozję matrycy oraz
twardej ceramiki. Właściwości tego rodzaju powłok powierzchniowych sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie przy równolegle występujących.
obciążeniach dynamicznych. Wymaganiom tym
nie mogą sprostać ani znane i stosowane warstwy metaliczne nakładane metodami spawalniczymi, ani warstwy ceramiczne, twarde i kruche.
Takie powłoki kompozytowe nanoszone są m.in.
na części silników spalinowych, odrzutowych, turbiny gazowe, zawory, śruby wytłaczarek, matryce
do kucia na gorąco, zsypy piecowe itp. Dodatek
twardych cząstek o różnym stopniu dyspersji powoduje dodatkowe umocnienie osnowy. Kompozyty o takiej osnowie metalowej mogą przenosić
większe naprężenia rozciągające i ściskające niż
stopy monolityczne, ponieważ przyłożone obciążenie jest przenoszone z plastycznej osnowy
do cząstek fazy umacniającej, co jest możliwe
w przypadku istnienia wiązania pomiędzy osnową a cząstkami fazy umacniającej [8]. Charakter
granicy międzyfazowej pomiędzy matrycą a fazą
umacniającą zależy od czasu i temperatury formowania się powłoki kompozytowej oraz od składu.
chemicznego osnowy. Zainteresowanie tymi materiałami wynika także z ich korzystnego parametru
konstrukcyjnego, jakim jest stosunek wysokiej wytrzymałości do masy.
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Mechanizmy umocnienia napoin
kompozytowych
W materiałach kompozytowych obecność w plastycznej osnowie cząstek o małych rozmiarach
(0,01÷0,1 μm) hamuje ruch dyslokacji, powodując
ugięcie linii dyslokacji i tworzenie się pętli wokół cząstek (rys. 1). Dalszy ruch dyslokacji wymaga już przyłożenia większego naprężenia. Obserwuje się wówczas
makroskopowe podwyższenie granicy plastyczności
kompozytu [14].
W materiałach kompozytowych umacnianych cząstkami o wielkości powyżej 1 μm nie może nastąpić
utwardzenie wydzieleniowe, a materiał uzyskuje właściwości użytkowe będące wynikiem oddziaływania
zarówno osnowy, jak i rozmieszczonych w niej cząstek
fazy umacniającej [15].
W powłokach kompozytowych napawanych plazmowo, w zależności od konstrukcji plazmotronu,
wielkość cząstek fazy umacniającej może zawierać się
zasadniczo w przedziale 40÷250 μm. Jednakże najczęściej zakres ten jest węższy i wynosi 50÷150 μm.
To ograniczenie metody PPTAW sprawia, że w napoinach tych trudno jest uzyskać umocnienia wynikające z obecności cząstek dyspersyjnych. Wysokie właściwości tych powłok wynikają bowiem.
z dużej twardości i odporności na zużycie ścierne
dużych cząstek faz umacniających rozmieszczonych.
w plastycznej osnowie.
Powłoki kompozytowe odznaczają się wysoką
twardością, a także dużą odpornością na zużycie
ścierne w warunkach pracy pod dużym obciążeniem.
Ten rodzaj zużycia jest spotykany wówczas, gdy pomiędzy dwoma pracującymi częściami metalowymi
znajdują się drobne i twarde cząstki, jak np. w młynach kulowych i walcowych, zębach kół zębatych,
bębnach hamulcowych itp. Oszacowano, że ok. 50%
części maszyn i urządzeń ulega zużyciu ściernemu. Odporność na zużycie ścierne jest zależna od.

a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Stadia przejścia dyslokacji przez obszar zawierający cząstki
fazy umacniającej: a) dojście do cząstek, b) ugięcie na cząstkach,.
c) ominięcie cząstek, d) utworzenie pętli wokół cząstek [14]
Fig. 1. The phases of dislocation movement through the region containing reinforcing particles. Dislocation: a) approaches particles,.
b)  diffracts on particles, c) omits particles, d) creates a loop around
particles [14]

a)

b)

c)

Rys. 2. Wpływ struktury warstwy wierzchniej na zużycie ścierne:
a) napoina o strukturze martenzytu – średnia twardość 58 HRC,.
b) napoina kompozytowa umacniana małymi cząstkami TiC – średnia twardość 58 HRC, c) napoina kompozytowa umacniana dużymi
cząstkami Cr3C2 – średnia twardość 55 HRC [16]
Fig. 2. The effect of surface layer structure on the wear resistance:
a) the overlay with martensite structure – average hardness 58 HRC,
b) the composite overlay reinforced with small TiC particles – average hardness 58 HRC, c) composite overlay reinforced with large
Cr3C2 particles – average hardness 55 HRC [16]

twardości oraz struktury napoiny. Na rysunku 2
przedstawiono powłoki o zbliżonej twardości i różnej strukturze, poddane zużyciu ściernemu. Najwyższą odporność na zużycie ścierne wykazują powłoki
kompozytowe o stosunkowo najmniejszej twardości,
umacniane dużymi cząstkami węglika chromu. Twarde cząstki fazy umacniającej znacząco zapobiegają
procesowi ścierania warstwy, dzięki czemu tylko nieznacznemu mikroskrawaniu ulega matryca (rys. 2c).
Jednocześnie plastyczna osnowa zapobiega wykruszaniu się cząstek twardej fazy. Powłoki kompozytowe o większej twardości umacniane małymi cząstkami.
w tych samych warunkach pracy ulegają intensywniejszemu zużyciu ściernemu (rys. 2b).

Otrzymywanie napoin
kompozytowych
Powłoki kompozytowe napawane plazmowo można
otrzymać, stosując różne techniki napawania. Przedstawiono je na rysunku 3.

Pierwsza metoda polega na nałożeniu pasty.
z mieszaniny proszków i jej przetopieniu łukiem
plazmowym oraz warstwy powierzchniowej materiału podłoża. Do napawania stosowane są proszki.
o małej ziarnistości (1÷40 µm) przygotowane w formie pasty z nośnikiem alkoholowym bądź szkła wodnego, naniesionej na materiał podłoża. Stosowane
są mieszaniny proszków z dodatkiem cząstek fazy
umacniającej, np. TiC, które w wyniku przetopienia
tworzą napoiny o strukturze kompozytowej [17]. Ciągły rozwój inżynierii powierzchni sprawia, że obecnie
oprócz wysokotopliwych faz stosowane są również
inne dodatki, np. siarczki (MoS2, MnS). W wyniku
przetopienia pasty Fe-Mn-S uzyskano powłoki kompozytowe z cząstkami MnS charakteryzujące się
zdolnościami samosmarnymi [25]. Przetapiane są,
pasty z mieszaniny proszków bez dodatku twardych
faz również zawierające często Cr, Mo, W, V i C, które w wyniku obróbki dają także powłoki o strukturze
kompozytowej z wydzieleniami węglików jak również
borków i faz międzymetalicznych in situ [18].
Powłoki kompozytowe otrzymywane są również
poprzez napawanie plazmowe z mieszaniny proszków osnowy i fazy umacniającej lub w których cząstki fazy umacniającej powstają z innych faz in situ.
W pierwszym wariancie jako materiał dodatkowy
stosowane są mieszaniny, w których osnowę stanowią proszki na bazie niklu lub kobaltu, a niekiedy
żelaza z dodatkiem twardych faz, często węglików
metali przejściowych [10, 19, 20]. Takie mieszanki
proszków metalicznych z dodatkową fazą wzmacniającą oferowane są na rynku wyrobów spawalniczych lub są wykonywane we własnym zakresie.
Technika ta umożliwia sterowanie strukturą – ilością.
i rozmieszczeniem fazy umacniającej – a tym samym
właściwościami napoin. Uzyskane powłoki kompozytowe charakteryzują się twardością i odpornością na
zużycie ścierne znacznie wyższą niż materiał podłoża. Przykłady mikrostruktur napoin otrzymanych.
z mieszanin proszków na osnowie Ni z dodatkiem TiC
i WC przedstawiono na rysunku 4.
a)

Rys. 3. Techniki napawania plazmowego powłok o strukturze kompozytowej
Fig. 3. The techniques of plasma overlaying of composite coating

b)

Rys. 4. Mikrostruktury kompozytowych powłok o osnowie stopu Ni
umacnianych: a) TiC, b) WC
Fig. 4. The microstructure of Ni alloy based composite coatings reinforced by: a) TiC, b) WC
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W drugim wariancie, częściej stosowanym, w wyjściowej mieszaninie proszków obok głównych pierwiastków (Ni, Co, Fe) znajdują się dodatki stopowe
takie jak: C, B, Si, W, Mo. Podczas napawania, w wyniku reakcji pomiędzy składnikami proszku i materiału
podłoża, powstają twarde fazy rozmieszczone w metalicznej osnowie [11, 12, 21÷23].
Powłoki kompozytowe można także otrzymywać
w wyniku nadtopienia strumieniem plazmy modyfikowanej powierzchni materiału i dostarczenie do
ciekłego jeziorka dodatku proszku fazy umacniającej. Wówczas osnowę tych powłok stanowi materiał podłoża. Warunkiem decydującym o możliwości
powstawania tego rodzaju powłok kompozytowych
jest konstrukcja palnika plazmowego. Wymagane
jest, aby strumień wstrzykiwanych cząstek fazy
umacniającej przecinał się z wiązką plazmową
na powierzchni materiału podłoża [8]. Stosowane
są także klasyczne plazmotrony, które topią powierzchnię metalu, a proszek fazy umacniającej podawany jest z niezależnych podajników. Technika
ta jest stosowana m.in. do modyfikacji powierzchni
stopów aluminium i tytanu. Do ciekłego jeziorka stopów aluminium dodawane są cząstki NbC, TiC, SiC

i Al2O3 [8]. Z kolei warstwa wierzchnia tytanu może
być modyfikowana przez dodatek NbC, TiC, WC,
Cr3C2 [8, 24].  Mimo że stopy tytanu i aluminium są
powszechnie stosowane w budowie maszyn, to jest
stosunkowo niewiele danych na temat na temat ich
modyfikacji strumieniem plazmy.
Na podstawie analizy literatury, w tablicy I przedstawiono zestawienie najczęściej modyfikowanych
podłoży oraz materiałów tworzących napoiny w procesie wytwarzania powłok kompozytowych strumieniem plazmy.
Badania napoin kompozytowych są oparte głównie na wnikliwej analizie mikrostruktur, badaniu odporności na zużycie ścierne w temperaturze otoczenia.
i podwyższonej oraz na pomiarze twardości. Wyniki
wskazują na bardzo dobre właściwości powłok kompozytowych, niekiedy kilkakrotnie przewyższające
analogiczne właściwości materiału podłoża. Natomiast brak jest informacji o wynikach badań podstawowych (zwilżalności, rozpływności, zachowaniu się
cząstek w strumieniu plazmy) dotyczących zjawisk.
i procesów będących podstawą wytwarzania tego
typu powłok. Dane te mogłyby być niewątpliwie pomocne w projektowaniu tego typu napoin.

Tablica. Materiał podłoża oraz materiał napoin wykorzystywany w procesie otrzymywania powłok kompozytowych metodą napawania plazmowego
Table. The substrate and overlay material used in the process of composite coatings deposited by plasma overlaying
Materiał napoiny
osnowa

faza umacniająca

Postać materiału
dodatkowego

Ziarnistość, μm

Literatura

Cr-Mo-C

50% TiC

pasta

1 – 45

17

Stal niskowęglowa

żelazo

10% MoS2
20% MoS2
30% MoS2
10% (Mn+S)

pasta

Stal niskowęglowa

W-Mo-Cr-V-C

Materiał podłoża
Stal niskowęglowa

1 – 40

pasta

18

Stal nierdzewna

NiTi

Stal niskowęglowa

stop Ni

30% Cr3C2

proszek

Stal średniowęglowa

Stellite 6

30% Cr3C2

proszek

Stal nierdzewna

Stellite 6

20% WC
50% TiC
50% Cr3C2
40% NbC

proszek

53 – 180

20

Stal nierdzewna

Triballoy 800

35% WC
35% (WC-12% Cr)

proszek

53 – 180

20

Aluminium

Al-Ni

Al2O3
SiC
TiC

proszek

70

27

Stal węglowa

Fe-Cr-C-Ni

proszek

70 – 140

11

Stal węglowa

Fe-Cr-C-Ni

proszek

Stal nierdzewna

Fe-Ti-C

proszek

26
75 – 185

10
19

12
70 – 140

13

Stal węglowa

stop Ni

proszek

135

21

Stal niskowęglowa

stop Co

proszek

75 – 180

22

Stal nierdzewna

stop NiCr-B

Tytan

46

pasta

25
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proszek
NbC

proszek

23
80 – 120

24

Podsumowanie
Coraz częstsze stosowanie w przemyśle warstw
kompozytowych na powierzchni detali wynika z ich
bardzo dobrych właściwości, w tym trybologicznych,
ale i korzystnego parametru konstrukcyjnego, jakim
jest stosunek wytrzymałości do masy. Napoiny kompozytowe uzyskane techniką PPTAW charakteryzują się wysoką jakością, a ich właściwości takie jak
twardość i odporność na zużycie ścierne znacznie
przewyższają właściwości materiału podłoża, który
najczęściej stanowią stopy żelaza, jak również niklu i kobaltu oraz aluminium i tytanu. Są to na ogół
powłoki umacniane węglikami metali przejściowych
bądź borkami. Wysokie właściwości tych powłok

wynikają z obecności cząstek twardych faz w metalicznej osnowie.
Większość publikowanych badań dotyczy napoin
kompozytowych z fazami umacniającymi tworzącymi
się in situ. Nieliczne opracowania są poświęcone warstwom uzyskanym z mieszaniny proszków zawierających cząstki fazy umacniającej. Stosowanie w procesie napawania materiału dodatkowego w postaci
mieszanin proszków osnowy i fazy umacniającej pozwala na precyzyjniejsze sterowanie strukturą powłok
kompozytowych, a tym samym ich właściwościami.
Prowadzone są również badania nad innymi warstwami kompozytowymi, w tym z dodatkami MoS2
i MnS, poprawiającymi właściwości trybologiczne.
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Jarosław Grześ

Warstwy pośrednie nakładane
metodą tamponową
Intermediate layers deposited
by the brush plating method
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań warstw pośrednich nakładanych metodą tamponową.
Przedmiotem badań były warstwy metalowe (Cu, Ni).
i warstwy kompozytowe (Cu+Al2O3, Ni+Al2O3), zastosowane do spajania ceramiki z metalami. Materiały łączono metodą zgrzewania dyfuzyjnego. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych, pomiarów mikrotwardości.
i wyniki prób ścinania otrzymanych złączy.

The paper presents the results of the investigation
of intermediate layers deposited by the brush plating
method. The metal (Cu, Ni) and composite metal-ceramic (Cu+Al2O3, Ni+Al2O3) intermediate layers have been
produced in frame of the research. The diffusion bonding
method was used to obtain ceramic-metal joints with intermediate layers. Results of metallography, microhardness
and shearing tests of ceramic-metal joints are presented.

Wstęp
Jednym z najważniejszych problemów w praktyce spajania ceramiki z metalami jest występowanie.
w złączu spajanym znacznych naprężeń własnych,
wynikających z różnic właściwości fizycznych i mechanicznych łączonych materiałów. Na poziom generowanych naprężeń istotny wpływ ma różnica między
współczynnikami rozszerzalności cieplnej ceramiki
i metalu oraz moduł sprężystości podłużnej i granica
plastyczności metalu.
W celu zmniejszenia poziomu generowanych.
w złączu naprężeń stosuje się rozwiązania konstrukcyjne (najczęściej polegające na zmianie kształtu.
i wymiarów elementów złącza) oraz technologiczne (m.in. zastosowanie warstw lub przekładek kompensacyjnych) [1]. Kompensacyjne warstwy pośrednie lub przekładki mogą być wykonane z materiałów.
o wysokiej plastyczności (np. miedzi) lub materiałów,
dla których wartość współczynnika rozszerzalności
cieplnej jest pośrednia w stosunku do wartości charakteryzującej łączone materiały. Zastosowanie znajdują
również materiały z gradientem właściwości.
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Warstwy pośrednie są wytwarzane kilkoma metodami. Do najbardziej rozpowszechnionych należy metoda metalizacji proszkowej. Stosuje się również chemiczne lub galwaniczne metody nakładania
warstw pośrednich. Metoda tamponowa (ang. brush
plating, selective plating, spot plating, swab plating)
jest jedną z odmian galwanicznego nakładania warstw.
i powłok. W metodzie tej elektrolit jest przenoszony
na powierzchnię elementu pokrywanego za pomocą
tamponu, który jest nasunięty na elektrodę połączoną z dodatnim biegunem źródła prądu. Element pokrywany połączony jest z ujemnym biegunem źródła
prądu. Źródło prądu stanowi prostownik o określonych
parametrach prądowo-napięciowych. W porównaniu.
z typowym procesem nakładania galwanicznego metoda tamponowa ma następujące zalety:
– krótszy czas nakładania powłoki (ok.10÷20 razy),
– niższy koszt procesu (ze względu na znaczną materiało- i energooszczędność),
– łatwość obsługi stosowanych urządzeń i ich mobilność,
– możliwość jest nakładania warstw zarówno na podłoża metaliczne, i niemetaliczne (po uprzednim wytworzeniu warstwy przewodzącej dowolną metodą).
Stosowane w metodzie tamponowej elektrolity
umożliwiają nakładanie warstw (powłok) charakteryzujących się takimi właściwościami, jak: wysoka odporność na zużycie i korozję, wysoka twardość, dobra.

Tablica I. Wybrane elektrolity i ich właściwości [2]
Table I. Selected plating solutions and their properties [2]
Kj, g/l

Ah/dm2 * µm

So, µm/min

QE, dm2/l*µm

Uwagi

Copper Alkaline - 1

60

0,079

9,8

710,0

niskie naprężenia wewnętrzne, dobra przyczepność

Copper High Build Alkaline

80

0,079

9,8

953,6

niskie naprężenia pozostające, wysoka cena

Nickel High Speed

50

0,104

12,7

562,9

Nazwa elektrolitu

Nickel Compact High Speed

50

0,113

12,7

562,9

Low Stress Nickel

75

0,214

2,5

1073,0

niska porowatość i naprężenia wewnętrzne

Cobalt

67

0,057

3,0

84,9

wysoka cena

Indium

65

0,040

5-12,7

952,6

jw.

Cadmium Low Hydrogen
Non-Embritling

100

0,020

30,0

1212,0

jw.

Silver Solution

jw.

67,3

b.d.

12,7-25,4

1905,0

Iron Solution

20

0,848

0,025

320,4

Tin

50

0,01

17,0

481,1

Kj – koncentracja jonów metalu w elektrolicie, P – współczynnik zużycia mocy, So – szybkość nakładania, QE – wydajność elektrolitu.

zwilżalność powierzchni. Stwarzają również duże możliwości w zakresie budowy warstw. W tablicy I przedstawiono wybrane elektrolity produkcji chińskiej, mogące
mieć zastosowanie do nakładania warstw pośrednich.
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem metody tamponowej do nakładania warstw
pośrednich, będące wynikiem prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki
Warszawskiej i poświęconych procesom łączenia ceramiki z metalami.

Metalowe warstwy pośrednie
W ramach prób spajania ceramiki z metalami z wykorzystaniem metalowych warstw pośrednich nakładanych metodą tamponową wykonano dwa rodzaje złączy ceramika-metal.
Pierwsze z nich to ceramika tlenkowa Al2O3 zgrzewana dyfuzyjnie z folią miedzianą o grubości 0,1 mm..
Zastosowano warstwy pośrednie Cu o grubości.
Tablica II. Parametry nakładania warstw pośrednich Cu i Ni
Table II. The deposition parameters of Cu and Ni intermediate layers
Warstwa
pośrednia

Elektrolit

Napięcie
nakładania
V

Czas nakładania
s

Prędkość
przesuwu
elektrody, m/min

Cu

Copper
Alkaline–1

14

300 (dla g = 10 μm)
900 (dla g = 30 μm)

ok. 6

Ni

Nickel
High Speed

12

1800

ok. 4

Tablica III. Parametry zgrzewania dyfuzyjnego
Table III. The parameters of diffusion bonding
Grubość
warstwy
pośredniej
μm

Temperatura
zgrzewania
o
C

Czas
zgrzewania
s

Docisk
wstępny/
końcowy
MPa

Cu-Cu-Al2O3

30

970

600

1/10

2*10-5

St3S-Ni-Si3N4

40

1270

3600

1/10

4*10-6

Złącza

Szybkość nagrzewania 30oC/min, szybkość chłodzenia 15oC/min.

Próżnia
Tr

10 i 30 μm, nałożone na powierzchnię ceramiki Al2O3.
Przed nałożeniem warstwy pośredniej powierzchnię
ceramiki oczyszczono i odtłuszczono. Następnie nałożono chemicznie cienką warstwę przewodzącą miedzi.
Drugi rodzaj badanych złączy stanowiła ceramika
azotkowa Si3N4 zgrzewana dyfuzyjnie ze stalą St3S.
Zastosowano warstwę pośrednią Ni o grubości 40 μm,
nałożoną na powierzchnię stali St3S. Przed nałożeniem warstwy pośredniej powierzchnię stali przygotowano, stosując standardową procedurę przewidzianą
w metodzie tamponowej (czyszczenie elektrolityczne
za pomocą elektrolitu Electroclean-1 i aktywowanie
za pomocą elektrolitu Activator-2). Następnie w celu
zwiększenia przyczepności warstwy pośredniej nałożono warstwę podkładową Ni z elektrolitu Nickel Special o grubości ok. 1 μm.
Metalowe warstwy pośrednie Cu i Ni nakładano,
stosując parametry podane w tablicy II.
Próby zgrzewania dyfuzyjnego przeprowadzono,
stosując różne czasy oraz temperatury zgrzewania.
Pozytywne wyniki otrzymano dla parametrów zgrzewania zamieszczonych w tablicy III. W przypadku Al2O3
zgrzewanego dyfuzyjnie z folią miedzianą z wykorzystaniem warstwy pośredniej Cu o grubości 10 μm nie
otrzymano trwałego połączenia.
Dla otrzymanych złączy przeprowadzono badania
metalograficzne, rozkładów liniowych i powierzchniowych pierwiastków oraz pomiary mikrotwardości. Na
podstawie badań metalograficznych złączy Cu-Cu-Al2O3
stwierdzono znacznie rozdrobnioną strukturę warstwy
pośredniej Cu (rys. 1a). Na granicy jej połączenia z folią miedzianą zaobserwowano występowanie niewielkiej porowatości. W przypadku złączy St3S--Ni-Si3N4
(rys. 1b) brak jest widocznych wad. Średnia mikrotwardość (HV 0,05) warstwy pośredniej Cu wynosiła 112,.
a warstwy pośredniej Ni – 245. Na rysunku 2 przedstawiono rozkłady liniowe pierwiastków.
Przeprowadzone próby wykazały przydatność metody tamponowej do nakładania warstw pośrednich.
Istotnym parametrem, obok parametrów zgrzewania,
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mającym wpływ na powstanie złącza oraz na jego wytrzymałość, jest właściwy dobór grubości warstwy pośredniej.
a)

b)

Rys. 1. Struktura złączy: a) złącze Cu-Cu-Al2O3, b) złącze St3S-Ni-Si3N4
Fig. 1. The cross-section of joints: a) Cu-Cu-Al2O3, b) St3S-Ni-Si3N4

a)

b)

Rys. 2. Rozkłady liniowe pierwiastków:
a) złącze Cu-Cu-Al2O3,
b) złącze St3S-Ni-Si3N4
Fig. 2. Linear elements distribution in joints:
a) Cu-Cu-Al2O3,
b) St3S-Ni-Si3N4

Warstwy pośrednie
z gradientem składu
Metoda tamponowa umożliwia nakładanie warstw
kompozytowych metalowo-ceramicznych. Właściwości
warstw (m.in. mikrotwardość, struktura, zawartość fazy
ceramicznej) nakładanych tą metodą zmieniają się.
w funkcji napięcia nakładania [3]. Dzięki temu istnieje
możliwość nakładania warstw z gradientem właściwości (FGM) [4]. Najprostszy sposób wykorzystania metody tamponowej do wytworzenia warstwy pośredniej
w złączu Cu-FGM-Ni został przedstawiony w publikacji
[5]. W tym artykule przedstawiono wyniki badań złączy,
w których warstwę pośrednią stanowiły warstwy nanokompozytowe FGM. Otrzymane wyniki badań omówiono częściowo w publikacji [6]. Badania były realizowane w ramach projektu KBN nr Z-KBN K011/T08/2000
„Nanomateriały metaliczne, ceramiczne i organiczne:
synteza, budowa, właściwości, zastosowanie”.
Badania wykonano na złączach stali niskowęglowej (St3S) z Al2O3. Jako warstwy pośrednie zastosowano gradientowe warstwy Cu + Al2O3 oraz
Ni + Al2O3 nakładane metodą tamponową. Nakładano je w dwóch wariantach: na powierzchnię stali (po
uprzednim jej przygotowaniu wg standardowej procedury obejmującej czyszczenie elektrolityczne, aktywowanie i nałożenie warstwy podkładowej Ni – wariant I).
oraz powierzchnię ceramiki (po uprzednim osadzeniu chemicznym Cu lub Ni – wariant II). Warstwę.
Cu + Al2O3 nakładano z elektrolitu Copper Alkaline–1,
natomiast warstwę Ni + Al2O3 z elektrolitu Nickel Extreme High Speed, domieszkowanych nanoproszkiem
Al2O3 o wielkości ziarna 80 nm w ilości 30 g/l. Zawartości proszku dobrano na podstawie wcześniejszych prób
własnych, mających na celu m.in. dobór parametrów
nakładania oraz dobór oprzyrządowania (uchwytów.
i elektrod). W celu otrzymania pośredniej warstwy gradientowej nakładano kolejno trzy podwarstwy, każdą
przy innym napięciu nakładania. Podstawowe parametry nakładania podano w tablicy IV.
Warstwy pośrednie nakładano za pomocą urządzenia DSQ-15, stosując uchwyty elektrodowe ZDB-1(II).
Elektrolit podczas nakładania był mieszany w celu
utrzymania zawiesiny nanoproszku w elektrolicie.
Otrzymane warstwy pośrednie poddano podstawowym badaniom metalograficznym, wykonano pomiary
mikrotwardości oraz określono wielkość krystalitów,
wykorzystując wyniki rentgenowskiej analizy fazowej.

Tablica IV. Parametry nakładania pośrednich warstw gradientowych
Table IV. The deposition parameters for intermediate FGM layers
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Warstwa pośrednia

Elektrolit

Cu + Al2O3

Copper Alkaline–1

podwarstwa 1
podwarstwa 2
podwarstwa 3

8
11
14

1200 / 900
900 / 600
600 / 300

Ni + Al2O3

Nickel Extreme High Speed

podwarstwa 1
podwarstwa 2
podwarstwa 3

6
10
14

1800 / 900
1800 / 900
1800 / 900
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Napięcie nakładania, V

Czas nakładania (wariant A/wariant B) s

Tablica V. Parametry zgrzewania dyfuzyjnego
Table V. The parameters of diffusion bonding
Złącza

Temperatura zgrzewania, oC

Czas zgrzewania, s

Docisk, MPa

Próżnia, Tr

Złącza bezpośrednie St3S – Al2O3

800
900
1000
1100

1800

5

10-5

St3S – Cu+Al2O3 – Al2O3

800
900
1000

1800

5

10-5

St3S – Ni+Al2O3 – Al2O3

800
900
1000
1100

1800

5

10-5

Szybkość nagrzewania 20÷30 oC/min, szybkość chłodzenia < 10oC/min.

Badania metalograficzne wykazały prawidłową budowę warstw, z tym, że w przypadku warstwy Ni + Al2O3
stwierdzono występowanie niewielkich pęknięć na jej
przekroju. Pomiary mikrotwardości wykonano na zgładach przekrojów poprzecznych badanych warstw. Mikrotwardość (HV 0,02) warstw Cu + Al2O3 wynosiła:
193÷231 (podwarstwa 1), 211÷282 (podwarstwa 2),
255÷298 (podwarstwa 3). Dla warstw Ni+Al2O3 mikrotwardość zmieniała się od 485 (przy podłożu) do 842
(przy powierzchni warstwy). Wielkość krystalitów Cu.
i Ni określono metodą Halla. Dla miedzi wynosiły 15,65÷19,41 nm, natomiast dla niklu w granicach 11,08÷12,95 nm. Podczas badań zaobserwowano złuszczanie się warstw pośrednich, zarówno.
Cu + Al2O3, jak i Ni + Al2O3, nakładanych na podłożu ceramicznym (wariant II), świadczące o ich niskiej przyczepności do podłoża.
Zgrzewaniu dyfuzyjnemu poddano walcowe próbki St3S i Al2O3, o średnicy 10 mm i wysokości 5 mm.
Złącza bezpośrednie St3S-Al2O3 wykonano w celach
porównawczych. Po wstępnych próbach zgrzewania
dyfuzyjnego (parametry podano w tablicy V) okazało
się, że nie uzyskano poprawnych złączy dla wariantu
II. Badania kontynuowano dla wariantu I i temperatur
wyróżnionych w tablicy V.

a)

b)

a)

Rys. 4. Rozkłady liniowe pierwiastków złączy:
a) St3S – Cu+Al2O3 – Al2O3,
b) St3S – Ni+Al2O3 – Al2O3
Fig. 4. Linear elements distribution in joints:
a) St3S – Cu+Al2O3 – Al2O3,
b) St3S – Ni+Al2O3 – Al2O3

a)

c)

Rys. 3. Przekroje poprzeczne
złączę: a) St3S – Al2O3,
b) St3S – Cu+Al2O3– Al2O3,
c) St3S - Ni+Al2O3 - Al2O3
Fig. 3. The cross section of joints: a) St3S – Al2O3,
b) St3S – Cu+Al2O3 – Al2O3,
c) St3S – Ni+Al2O3 – Al2O3

b)

b)

Rys. 5. Warstwa pośrednia w połączeniu żeliwo 250 – stop łożyskowy Ł83 (250x): a) Ni-Cu, b) Ni-Cu-Ni
Fig. 5. Intermediate layer in cast iron – bearing alloy joint (250x):
a) Ni-Cu, b) Ni-Cu-Ni
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W ramach badań otrzymanych złączy wykonano
podstawowe badania mikroskopowe, badania rozkładów liniowych pierwiastków oraz próby ścinania złącza. Na rysunku 3 przedstawiono przekroje poprzeczne
złączy. Zgłady metalograficzne zostały wykonane pod
kątem 45o do płaszczyzny przekroju poprzecznego,
a ich powierzchnia poddana została trawieniu. Widoczne są nieciągłości na granicy połączenia St3S – Al2O3.

Na rysunku 4 przedstawiono rozkłady liniowe wybranych pierwiastków. Widoczna jest dyfuzja niklu i żelaza.
Próby ścinania wykonano dla 10 złączy każdego rodzaju. Najwyższą wytrzymałość na ścinanie miały złącza.
z warstwą pośrednią Ni + Al2O3 (56÷70 MPa), najniższą
złącza bezpośrednie St3S – Al2O3 (12÷26 MPa). Wytrzymałość złączy z warstwą pośrednią Cu+Al2O3 mieściła się w granicach 39÷68 MPa.

Podsumowanie
Przedstawione w artykule wyniki prób łączenia
metodą zgrzewania dyfuzyjnego wybranych materiałów ceramicznych (ceramika tlenkowa Al2O3,
ceramika azotkowa Si3N4) z metalami (Cu(MOOB)
i stal St3S) wykazały przydatność stosowania metody tamponowej do wytwarzania warstw pośrednich. Warstwy pośrednie mogą być nakładane jako
warstwy metalowe oraz jako warstwy kompozytowe
(w tym z gradientem właściwości). Ze względu na
znacznie lepszą przyczepność badanych warstw do
podłoża metalicznego nie zaleca się ich nakładania
na podłoża ceramiczne. Z badanych warstw pośrednich najwyższą wartością wytrzymałości na ścinanie
charakteryzowały się warstwy Ni + Al2O3.

Warstwy pośrednie nakładane metodą tamponową mogą być stosowane nie tylko przy łączeniu
ceramiki z metalami. Jednym z przykładów jest
zastosowanie warstw pośrednich Ni-Cu i Ni-Cu-Ni.
w regeneracji panewek żeliwnych (rys. 5).
Stopy łożyskowe o wiele lepiej łączą się z podłożem np. stalowym, niż z podłożem żeliwnym. Stąd
głównym celem zastosowania warstwy pośredniej
było zwiększenie przyczepności stopu łożyskowego Ł83 (wylewanego metodą odśrodkową) do powierzchni żeliwa szarego ŻL250.
Badania wykazały dobre przyleganie nałożonych
warstw i stopu do podłoża.
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lutowania twardego przy użyciu lutów srebrnych, mosiężnych
i miedziano-fosforowych,
lutowania miękkiego lutami cynowymi,
montażu elementów z wykorzystaniem technik lutowania.
(w tym elementy ciśnieniowe i próżniowe).
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Wdrożenia przemysłowe projektów
badawczo-rozwojowych
w zakresie mechanizacji i automatyzacji
procesów spawalniczych
Industrial implementation of research and development
projects within the area of mechanization and automation
of welding processes
Streszczenie

Abstract

Jednym z głównych kierunków rozwoju technologii
spawalniczych jest mechanizacja i automatyzacja procesów spawania realizowana za pomocą urządzeń, w których wykorzystane są najnowsze osiągnięcia z zakresu
automatyki przemysłowej, elektroniki i informatyki. Tematyka ta jest jednym z obszarów zainteresowań i kierunków
prac badawczych i projektowych realizowanych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej. W artykule przedstawiono wyniki kilku, wykonanych w ostatnich
pięciu latach, projektów zakończonych wdrożeniami przemysłowymi.

Automation and mechanization of welding processes
are one of main areas of welding technology development. Both of them utilize equipment and machines designed with the use of newest achievements of industrial
automatics, electronics as well as information technology.
The design and application of both automated welding
processes and equipment used are also one of main areas of research and development activity of Welding Division of Warsaw University of Technology. Some of projects completed last years and implemented to industries
are presented here.

Wstęp

urządzeń technologicznych przeznaczonych głównie
do mechanizacji i automatyzacji procesów spawalPrawie od początku istnienia Katedry, później Za- niczych, w tym również z wykorzystaniem robotów
kładu Spawalnictwa, a obecnie Zakładu Inżynierii przemysłowych. Projekty te były realizowane głównie
Spajania Politechniki Warszawskiej, tj. od 1951 r. jed- jako prace badawczo-rozwojowe w ramach projektów
nym z istotnych obszarów prac naukowo-badawczych. celowych KBN i FSNT NOT z krajowymi przedsiębiori projektowych była mechanizacja i automatyzacja pro- stwami produkcyjnymi: ZAP Robotyka z Ostrowa Wielcesów spawalniczych oraz konstrukcje urządzeń słu- kopolskiego i ZASO Elektronik z Warszawy. Obroniono
żących do ich realizacji. W okresie ostatnich piętnastu też kilka prac doktorskich oraz wiele prac magisterskich.
lat opracowano i wdrożono do produkcji przemysłowej i inżynierskich związanych z tą tematyką.
Opracowanie i wdrożenie nowego urządzenia wyszesnaście nowych maszyn, urządzeń i zestawów
maga doświadczenia i wiedzy z różnych dziedzin, począwszy od fizyki samego procesu technologicznego
Dr inż. Paweł Cegielski, dr hab. inż. Andrzej
poprzez teorię sterowania, podstawy konstrukcji maKolasa prof. nzw. PW – Politechnika Warszawska,
szyn, automatykę oraz umiejętność programowania.
dr inż. Tadeusz Sarnowski – ZAP Robotyka, Ostrów
i wykorzystywania komercyjnych programów komputeWielkopolski, Arkadiusz Oneksiak – ZASO Elektrorowych. Często trzeba korzystać ze specjalistycznych
nik, Warszawa.
metod i komputerowych programów do modelowania
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i symulacji. Zaprojektowanie, zbudowanie, a następnie wdrożenie przemysłowe każdego urządzenia jest
skomplikowanym procesem wymagającym, oprócz
prac koncepcyjnych, wielu prób i badań zarówno.
w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych.
Cykl prac „od pomysłu do przemysłu” w przypadku
urządzeń technologicznych jest procesem bardzo złożonym i wymagającym dużego nakładu pracy i środków finansowych.
W artykule przedstawiono wyniki kilku projektów.
z zakresu automatyzacji i mechanizacji procesów spawalniczych zrealizowanych przez zespół pracowników
Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej,
zakończonych udanymi wdrożeniami przemysłowymi
w ostatnich pięciu latach.

System do wycinania otworów
i spawania króćców
na powierzchniach walcowych
Wycinanie termiczne otworów na powierzchniach
walcowych (rur, zbiorników), a następnie spawanie.
w ich miejscu króćców wiąże się z trudnościami technicznymi (zróżnicowanie średnic i grubości blach, złożona trajektoria – kontur, po jakim przemieszcza się
narzędzie) i technologicznmi (zmienne warunki spawania na obwodzie złącza). Najlepsze efekty techniczne.
i ekonomiczne uzyskuje się przez automatyzację obydwu tych zadań technologicznych. Można do tego celu
wykorzystać urządzenia znanych firm zagranicznych,
których zastosowanie wymaga  jednak wysokich kosztów inwestycyjnych.
Celem zrealizowanego projektu było wdrożenie
nowej generacji urządzeń zintegrowanych, w pełni funkcjonalnych i konkurencyjnych, zarówno pod
względem ceny, jak i poziomu technicznego [5]. Innowacyjność pomysłu polega na zastosowaniu w jednym
urządzeniu przezbrajanego do procesów cięcia lub
spawania systemu naprowadzania głowicy roboczej,
z kopiowaniem zarysu powierzchni walcowej bezpośrednio w czasie procesu technologicznego. Możliwe
jest zastosowanie cięcia tlenowego lub plazmowego,
a do spawania metody MIG i MAG. Dobór metod cięcia wynikał z ich wysokiej podatności na mechanizację i automatyzację, w tym łatwości sterowania, a także wysokiej stabilności i powtarzalności uzyskiwanych
efektów. Metody MIG i MAG umożliwiają wykonywanie spoin pachwinowych jedno- i wielowarstwowych
(wielościegowych), charakterystycznych dla tego typu
konstrukcji. Metody te charakteryzują się wysoką podatnością na mechanizację i automatyzację, wysoką
stabilnością i powtarzalnością. Możliwe też jest zastosowanie metody TIG z podawaniem dodatkowego
spoiwa, szczególnie w zakresie małych średnic i grubości ścianek króćców, jakkolwiek ten wariant nie był
przedmiotem projektu i nie był dotychczas praktycznie
wykorzystywany.
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Wysokie parametry użytkowe wdrożonego systemu osiągnięto dzięki zastosowaniu zaawansowanych
układów automatycznego sterowania i napędów (m.in.
serwonapędów elektrycznych), a także przez wdrożenie nowoczesnych koncepcji mechanicznych oraz
przeprowadzonych na etapie badań przemysłowych
prac modelowych i symulacyjnych.
Omawiany system do zautomatyzowanego wycinania otworów i spawania króćców na powierzchniach walcowych zawiera dwa urządzenia: wysięgnik
ze stołem pryzmatycznym oraz układ napędowo-kopiujący (rys. 1).
Pierwsze z urządzeń obejmuje zespół ramy nośnej
dla wszystkich elementów napędowych, sterowania.
i zasilania oraz zespół stołu pryzmatycznego do pozycjonowania ciętych lub spawanych elementów. Zadaniem stołu pryzmatycznego jest uzyskanie pionowego
ustawienia osi wycinanego otworu lub tworzonej spoiny pachwinowej oraz stabilne, nieruchome utrzymanie ciętej lub spawanej konstrukcji w ustalonym położeniu. Średnice mocowanego na stole walcowego
elementu głównego (rury) zawierają się w zakresie:.
60÷300 mm, przy praktycznie nieograniczonej długości tego elementu limitowanej powierzchnią stanowiska i nośnością stołu, którą można łatwo powiększyć
przez dodanie kolejnych podpór pryzmatycznych. Zespoły ramy nośnej oraz stołu pryzmatycznego są ze.
sobą połączone mechanicznie.
Układ napędowo-kopiujący realizuje zsynchronizowany, równoczesny ruch obwodowy głowicy kopiującej
i roboczej (tnącej lub spawającej) pod warunkiem, że
oś wycinanego otworu i następnie spoiny jest prostopadła do osi rury i zorientowana pionowo. Głowica
kopiująca omiata powierzchnię walcową elementu
głównego – rury lub elementu pomocniczego o takich
samych wymiarach obok równocześnie wykonywanej
spoiny lub wycinanego otworu. Automatyczne, samoczynne naprowadzanie głowicy roboczej polega zatem
na kopiowaniu zarysu powierzchni walcowej i przekazywaniu, bezpośrednio w czasie spawania, sygnałów
korekcyjnych do suportów napędowych. Promień cięcia lub spawania, a także pochylenie głowic regulowane jest za pomocą ręcznych suportów korekcyjnych.

Rys. 1. Widok kompletnego stanowiska podczas badań
Fig. 1. View of the
welding set under
tests

Zgodnie z przyjętym założeniem, średnica spawanego
króćca nie powinna przekraczać 0,6 średnicy elementu
głównego – rury.
W zakres opracowania wszedł także nowoczesny
układ automatycznego sterowania zrealizowany na bazie sterownika PLC oraz kompletny zespół urządzeń
spawalniczych wraz ze źródłem zasilającym MIG/MAG
400A/P60%. Opisywany tu system urządzeń został
wdrożony do produkcji w Przedsiębiorstwie Naukowo-.
-Produkcyjnym ZASO Elektronik w Warszawie [5].

Portal do zautomatyzowanego
spawania blachownic
Wytwarzanie blachownic (prefabrykatów konstrukcyjnych o znacznej długości, najczęściej w postaci
teownika lub dwuteownika, w których pasy i środnik
wykonane są z blach) wymaga przede wszystkim wykonywania długich, prostoliniowych spoin pachwinowych, jedno- lub dwustronnych, ciągłych lub przerywanych. Pomimo pozornej prostoty, spawanie tego typu
konstrukcji wiąże się z szeregiem utrudnień technologicznych i organizacyjnych. Znaczne rozmiary, w tym
wielometrowe długości spoin powodują niebezpieczeństwo wystąpienia znacznych naprężeń i odkształceń,.
a niedokładność wymiarowa podzespołów może stać
się przyczyną dyskwalifikujących je niezgodności spawalniczych. Istnieje oczywiście wiele środków zaradczych, jednak wymagają one dodatkowych zabiegów,
specjalistycznych maszyn lub sensorów naprowadzających głowicę spawalniczą, a często także konieczne jest prostowanie całej konstrukcji po spawaniu..
W przypadku blachownic, niezależnie od zastosowanej metody spawania, przeważnie łukiem krytym lub.
w osłonach gazowych MAG, znaczna długość połączeń oraz wymagania jakościowe nie pozwalają na
spawanie ręczne czy półautomatyczne. Konieczne staje się zastosowanie co najmniej zmechanizowanego
prowadzenia głowicy spawalniczej (lub równocześnie
dwóch głowic) wzdłuż spawanego złącza. Maszyny do
zautomatyzowanego, także dwustronnego spawania
blachownic, stanowią niezbyt liczną grupę wyspecjalizowanych urządzeń, przede wszystkim przelotowych
i suwnic bramowych. W najprostszych aplikacjach wykorzystywane mogą być także wszelkiego rodzaju samojezdne głowice (traktory) spawalnicze.
W wyniku prowadzonych badań i prac eksperymentalnych opracowano i wdrożono do produkcji.
w Przedsiębiorstwie Naukowo-Produkcyjnym ZASO
Elektronik w Warszawie spawalniczy system do zautomatyzowanego wytwarzania gotowych prefabrykatów
konstrukcyjnych typu długa belka o długości do 30
m, łączącego zalety maszyn przelotowych z mobilnością i niższymi kosztami głowic samojezdnych [2].
Innowacyjność pomysłu polegała na stworzeniu przejezdnego, szynowego portalu bramowego z dwustronnym mocowaniem głowic spawalniczych, układem.

Rys. 2. System do spawania blachownic: 1 – portal
bramowy, 2 – siłownik hydrauliczny docisku mocująco–kompensacyjnego,.
3 – rolki systemu pozycjonującego środnik, 4 – przejezdny uchwyt ramowy,.
5 – stół zaciskowo – chłodzący z modułowym torem
jezdnym.
Fig. 2. The installation for
plate girder mechanized
welding: 1 – gate portal,.
2 – hydraulic servo-motor
for fixing and stress compensation clamp, 3 – rolls
for web of an I-beam positioning, 4 – moving device,.
5 – table for fixing and cooling the work

pozycjonującym i dociskowym środnika spawanej konstrukcji oraz uniwersalnym stołem zaciskowo–chłodzącym (rys. 2). Dzięki rolkom systemu pozycjonującego
środnik oraz przejezdnym, nienapędzanym uchwytom ramowym, posadowionym na tym samym torze
i spychanym przez portal podczas spawania, nie jest
stosowane żadne oprzyrządowanie montażowe czy
wstępne spawanie (sczepianie) łączonych elementów.
Jednocześnie, odpowiednio dobrany docisk środnika
w połączeniu z radiatorem chłodzącym z zamkniętym
obiegiem wodnym kompensują odkształcenia termiczne spawanych elementów, bez konieczności prostowania konstrukcji po spawaniu. Złożony problem kompensacji odkształceń z użyciem zastosowanych środków
– radiatora chłodzącego oraz docisku hydraulicznego
rozwiązano za pomocą modelowania numerycznego
metodą MES [7].

Uniwersalna, autonomiczna
głowica do spawania obwodowego
Samojezdne głowice do zautomatyzowanego spawania obwodowego stanowią niezbyt liczną grupę wysoko wyspecjalizowanych, autonomicznych urządzeń,
oferowanych przez wąskie grono producentów. Dla
średnic powyżej 300 mm przybierają zwykle postać
wózków (traktorów) poruszających się na torach jezdnych lub z wykorzystaniem łańcuchów napinających.
Oprócz ruchu głównego, coraz częściej wyposażane
są w napędy dodatkowego ruchu oscylacyjnego poprzecznego do kierunku jazdy, realizowanego przez
tzw. oscylatory. Wspólną cechą dotychczasowych rozwiązań jest konieczność zastosowania systemu prowadzącego (toru jezdnego lub łańcucha napinającego)..
W większości przypadków nie jest także możliwe spawanie innych profili niż kołowe, a jeśli jest taka możliwość, to wymaga przebudowy lub przezbrojenia stanowiska spawalniczego, np. przez wymianę toru jezdnego.
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metodą TIG (z możliwością spawania tzw. „gorącym”
drutem), nadrzędny układ sterowania oraz  maszynowe
uchwyty elektrodowe dla metod MIG/MAG oraz TIG.
Omawiany zestaw urządzeń do mechanizacji prac
spawalniczych z powodzeniem został wdrożony do
produkcji seryjnej w Przedsiębiorstwie Naukowo – Produkcyjnym ZASO Elektronik z Warszawy [1].

Pozycjonery modułowe
Rys. 3. Widok kompletnej głowicy do spawania obwodowego
Fig. 3. Complete machanized head for orbital welding

Ideą opracowanego i wdrożonego do produkcji
projektu jest stworzenie głowicy całkowicie niezależnej od jakichkolwiek elementów prowadzących i mocujących, niezależnie od pozycji, w jakiej wykonywane
jest spawanie [1]. Zrealizowano to dzięki zastosowaniu
innowacyjnego systemu prowadzenia wózka, wykorzystującego chwyt magnetyczny. Do jego wykorzystania
niezbędne są oczywiście odpowiednie właściwości
magnetyczne materiału podłoża. Dotychczas tego typu
magnetyczne prowadzenie służyło jedynie do stabilizacji jazdy lub, co najwyżej, pozwalało na jazdę w różnych pozycjach wyłącznie na powierzchniach płaskich.
W prezentowanym rozwiązaniu wózek jezdny zaopatrzono w przegubowe rolki naprowadzające z miniaturowymi magnesami, a zajmujące centralne miejsce
krótkie gąsienice jezdne nałożono na pary kół napędowych i napinających (rys. 3). Gąsienice pełnią rolę
układu przekazującego ruch. Pozwala to zarówno na
ruch na powierzchni płaskiej, jak i na powierzchniach
zakrzywionych (dowolnych profili falistych – wklęsłych
lub wypukłych), w tym na zewnętrznym obwodzie walca, np. rury, zbiornika, czopu wału itp. Nie jest przy tym
potrzebne przezbrajanie głowicy jezdnej.
Specjalna konstrukcja przegubowych rolek magnetycznych, oprócz zapewnienia wystarczająco silnego
przylegania wózka do powierzchni, stabilizuje warunki przeniesienia napędu gąsienicowego oraz zapewnia jego samonaprowadzanie na właściwy kierunek
jazdy – prostopadle do tworzącej walca, po którym się
porusza. Precyzję ruchu zapewnia też stabilizacja tachometryczna układu napędowego z silnikiem elektrycznym (serwonapęd). Osiągnięta nośność wózka.
– 30 kg w pozycji poziomej i 15 kg w dowolnej. Bezstopniowo regulowana prędkość jazdy zawiera się w zakresie
10÷60 cm/min. Próby wykazały, że minimalna średnica
spawania obwodowego (profile wypukłe) to 200 mm, nie
ma natomiast ograniczeń co do średnicy maksymalnej.
Pewnym ograniczeniem będzie minimalna krzywizna
profili wklęsłych, ze względu na rozmiar samego wózka
wraz z osprzętem.
W ramach prac nad samojezdną głowicą opracowano
kilka dodatkowych urządzeń, tworzących kompletny system spawalniczy. W jego skład weszły: napęd ruchu oscylacyjnego (oscylator liniowy), podajnik drutu do spawania
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Pozycjonery wykorzystywane są do manipulowania
przedmiotami zamocowanymi do stołu roboczego za
pośrednictwem specjalnego oprzyrządowania. Na stanowiskach zrobotyzowanych pełnią zazwyczaj rolę tzw.
zewnętrznych osi robota. Z uwagi na ogromną różnorodność układów kinematycznych, ciekawą alternatywą dla urządzeń konwencjonalnych mogą być systemy
modułowe. Pozwalają producentowi lub końcowemu
użytkownikowi na łatwą konfigurację nowych czy rozbudowę już istniejących stanowisk. Niestety, oferowane przez nielicznych producentów, np. firmy Panasonic
czy Motoman, mogą pracować wyłącznie w połączeniu
z robotami przemysłowymi własnej produkcji.
W wyniku podjętych prac badawczo-rozwojowych
opracowano i wdrożono do produkcji seryjnej w ZAP
Robotyka z Ostrowa Wielkopolskiego uniwersalny, modułowy system pozycjonerów [3]. Innowacyjność pomysłu polegała na zamknięciu modułów napędowych
w obudowach umożliwiających ich dowolne, wzajemne
zestawianie, a jednocześnie gwarantujących wysoką
sztywność i funkcjonalność.
Opracowano dwa moduły napędowe: o nośności
200 i 1000 kg, oraz szereg elementów pomocniczych,
służących do składania zestawów manipulacyjnych
(rys. 4). Zakres obrotu stołu roboczego wynosi n×360o,
a powtarzalność pozycjonowania ±0,10 mm. Napęd
elektryczny przekazywany jest za pośrednictwem
redukującej przekładni harmonicznej i pasowej. Ze
względu na zastosowania spawalnicze, wewnątrz modułów napędowych zamontowano odpowiednie przepusty prądowe. System ma charakter otwarty, zdolny
do współpracy z większością robotów.
Moduły przewidziano do pracy samodzielnie lub.
w zestawach. Najbardziej rozbudowane warianty uzyskane będą ze złożenia maksymalnie trzech jednostek
napędowych, a także w układzie dwustanowiskowym.
O funkcjonalności systemu modułowego decyduje
także dodatkowy osprzęt. Opracowano m.in. adapter
do ręcznego, wspomaganego przekładnią pochylania
mniejszego modułu napędowego w zakresie 0÷90O
z mechanicznym blokowaniem w jednym z czterech
położeń. W celu umożliwienia tworzenia prostych,
autonomicznych stanowisk do prostej automatyzacji.
z niezależnym sterowaniem, opracowano także statyw
z przegubowym wysięgnikiem do nieruchomego mocowania spawalniczych uchwytów elektrodowych.
W omawianym systemie zastosowano liczne innowacje. Wzorem otwartych tarcz kołnierzowych.

Rys. 4. Zestaw manipulacyjny złożony z dwóch modułów
napędowych: 200 i 1000 kg
Fig. 4. Manipulating set compiled with two 200 and 1000
kg modules

w robotach przemysłowych zastosowano otwartą, rurową oś piasty napędowej, na której mocowany jest stół
roboczy. Ułatwia to przeprowadzanie przewodów technologicznych, sterujących czy zasilających dodatkowy
osprzęt itp. W module 200 kg zastosowano podwójny
system mocowania elektrycznych silników napędowych
– zewnętrzny dla większych, np. zmiennoprądowych
jednostek napędowych z niezależnym sterowaniem falownikowym, oraz wewnętrzny, przewidziany dla zwykle
mniejszych silników pochodzących od producentów robotów. W obydwu wariantach napęd podłączany jest za
pośrednictwem przekładni pasowej, co dodatkowo ułatwia montaż i serwisowanie silników, a także zwiększa
odporność układu na obciążenia udarowe.

Podwieszane tory jezdne
do robotów
Tory jezdne, po których przemieszczane są zamocowane na nich roboty przemysłowe, umożliwiają
realizację zadań obejmujących obszary znacznie wykraczające poza ich przestrzeń roboczą. W grupie jednoosiowych torów jezdnych szczególną rolę odgrywają
jednostki podwieszane, przeznaczone do robotów pracujących w pozycji odwróconej. W takiej pozycji uzyskuje się znaczny wzrost efektywnego wykorzystania
przestrzeni roboczej. Możliwe staje się stosowanie
mniejszych, lżejszych i tańszych robotów, czy realizacja zadań ze znacznie utrudnionym dostępem do miejsca obróbki. Ze względu na odmienne warunki montażu.
i pracy, w tym obciążenia statyczne i dynamiczne, nie
jest możliwe wykorzystanie toru podłogowego w wariancie podwieszanym. Konieczne staje się stosowanie
odrębnych jednostek, o odpowiednio wzmocnionych
układach jezdnych i napędowych.
Przedmiotem opracowania i wdrożenia w ZAP.
Robotyka z Ostrowa Wielkopolskiego był typoszereg
podwieszanych torów jezdnych do współpracy z niemal dowolnymi typami robotów przemysłowych, o całkowitej masie nieprzekraczającej 300 kg (rys. 5) [4].
Długość toru, w zależności od wariantu wykonania,
ustalona została w zakresie od 2 do 6 m i jest kompromisem pomiędzy ceną a funkcjonalnością. Powtarzalność pozycjonowania ustalono na bardzo wysokim
poziomie ±0,15 mm.

Rys. 5. Nowa konstrukcja
podwieszanego toru jezdnego prezentowana podczas Międzynarodowych
Targów Poznańskich
Fig. 5. New structure of
suspension moving rail at
Poznań International Fair
exposition

Rys. 6. Schemat opracowanej konstrukcji bramowej z podwieszanym torem jezdnym
Fig. 6. Carrying gate with suspension rail

W skład jednostki bazowej wchodzi: belka jezdna
toru, bieżnie z prowadnicami, platforma jezdna robota
z silnikiem i układem przeniesienia napędu opartym na
przekładni zębatkowej (rys. 6). Takie rozwiązanie ułatwi
budowę toru o niemal dowolnej długości. Podobnie jak
w przypadku pozycjonerów modułowych, opracowane
tory mają charakter otwarty, dający możliwość łączenia
z układami sterowania większości robotów.
Dla torów podwieszanych konieczny jest niezwykle
staranny dobór wszystkich elementów nośnych i prowadzących, zwykle poparty obliczeniami i próbami ruchowymi. Z uwagi na niezwykle wysokie koszty i czasochłonność takich badań, w ramach realizowanego
projektu zastosowano zaawansowane techniki modelowania komputerowego, oparte na metodzie elementów
skończonych MES [8]. Pozwalają one na wiarygodne
określenie ugięć, sił wzdłużnych, poprzecznych i momentów zginających już na etapie projektowania i weryfikację zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

Modułowy system kabin
do instalacji i zabezpieczania
robotów przemysłowych
Konfiguracja zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego wymaga nie tylko zgromadzenia odpowiednich
maszyn i wyposażenia technologicznego, ale także ich
prawidłowej instalacji mechanicznej, systemu zabezpieczeń i połączeń sygnałowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami i systemami. Zazwyczaj na zrobotyzowanych stanowiskach instaluje się obok robota
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różne maszyny i urządzenia, m.in. zewnętrzne osie robota, układ sterowania, oprzyrządowanie montażowe
obrabianych przedmiotów, urządzenia technologiczne
właściwe dla danego procesu, np. spawalnicze źródło
energii elektrycznej do spawania łukowego oraz inne
wyposażenie technologiczne i osprzęt, np. urządzenia
do automatycznego czyszczenia uchwytów elektrodowych, automatyczne nożyce do cięcia drutu elektrodowego na stanowiskach zrobotyzowanych, urządzenia
do kalibrowania narzędzi itp.
Z punktu widzenia instalacji mechanicznej, najważniejsze jest zapewnienie sztywnego zamocowania robota do podstawy oraz względem tych maszyn
i urządzeń stanowiska, które mają bezpośredni wpływ
na proces dokładnego i powtarzalnego pozycjonowania
obrabianych obiektów względem narzędzia w kiści robota. Zadanie to realizowane jest za pomocą różnego
rodzaju ram, fundamentów, kotew itp. Innym, niezwykle
ważnym czynnikiem związanym z instalacją stanowiska zrobotyzowanego, jest spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Odnosi się to zarówno do obsługi, osób postronnych, jak i pozostałej infrastruktury
przedsiębiorstwa. Zwykle konieczne jest zastosowanie
różnych środków, od mechanicznych (barier, siatek,
blaszanych ścian czy kurtyn), poprzez sensoryczne, jak
systemy aktywnych czujników i barier, a skończywszy
na zabezpieczeniach programowych, jak np. ograniczeniu zakresu ruchu ramienia robota. Całość uzupełniają
pulpity operatorskie z wyłącznikami bezpieczeństwa,
wieże sygnalizacji świetlnej itp. Ostatnim czynnikiem
jest zapewnienie połączeń sygnałowych pomiędzy poszczególnymi obiektami stanowiska, w tym systemami
zabezpieczającymi. Powstaje w ten sposób złożona
sieć połączeń, narażona zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i zakłócenia elektromagnetyczne.
Indywidualnie instalowane stanowiska zrobotyzowane charakteryzują się brakiem jakiejkolwiek mobilności – przeniesienie w nowe miejsce wymaga powtórnego fundamentowania i mocowania ramy oraz
pozostałych elementów wyposażenia.
W odniesieniu do robotów małej i średniej wielkości (w zakresie nośności od ok. 3 do 15 kg i masie
nieprzekraczającej 300 kg), zamiast indywidualnie
projektowanych stanowisk, złożonych z osobno instalowanych komponentów, niektórzy producenci proponują gotowe kabiny. Zapewniają one kompleksowe
rozwiązanie większości potrzeb instalacyjnych i zabezpieczających. Nie jest potrzebne wylewanie specjalnego fundamentu ani stosowanie dodatkowych
środków zabezpieczających. Kompletnie wyposażone
stanowisko zamontowane jest wewnątrz kabiny, a dostęp do poszczególnych urządzeń odbywa się przez
kontrolowane czujnikami drzwi i okna serwisowe. Niestety, oferowane rozwiązania przyjmują w większości
kompaktowe rozmiary i zaopatrywane są w gotowe,
często proste systemy załadowcze i pozycjonujące
obrabiane części.
Najczęstszymi mankamentami dostępnych na rynku kabin są:
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– kompaktowe rozmiary, dostosowane do możliwości
transportu zmontowanej kabiny (bez wewnętrznego wyposażenia technologicznego) pojedynczym
środkiem transportu,
– możliwość transportu wewnątrzzakładowego całej
kabiny np. za pomocą wózka widłowego,
– najczęściej proste systemy załadowcze i pozycjonujące obrabiane części – w praktyce pozycjonery dwustanowiskowe o pionowej lub poziomej osi
zmiany stanowisk (obsługiwanej ręcznie lub w sposób zmechanizowany), z nieruchomymi lub obracającymi się stołami montażowymi – układy od 1 do 3
stopni swobody,
– montaż jednego lub dwóch robotów, jednak bez stosowania wewnętrznych układów lokomocji robota
za pośrednictwem torów jezdnych,
– monolityczna konstrukcja – przeważnie brak możliwości rozbudowy, a w przypadku producentów robotów – przystosowanie kabin do robotów własnej
produkcji, np. ABB, Panasonic czy Motoman.
Nie bez znaczenia są wysokie koszty inwestycyjne oferowanych kabin. Głęboko uzasadnione jest  zatem wdrożenie do produkcji nowej generacji urządzeń
krajowych, w pełni funkcjonalnych i konkurencyjnych,
zarówno pod względem ceny, jak i poziomu technicznego, w oparciu o które możliwe będzie tworzenie nowoczesnych stanowisk z zakresu robotyzacji procesów
technologicznych. Analiza potrzeb w tym zakresie była
podstawą podjęcia projektu, którego celem było opracowanie oraz wdrożenie do produkcji w ZAP Robotyka
w Ostrowie Wlkp. modułowego systemu kabin do instalacji i zabezpieczania robotów przemysłowych [6].
Dla osiągnięcia postawionego celu niezbędne było
zaprojektowanie i wdrożenie takich modułów, aby.
w maksymalnym stopniu uprościć proces produkcji.
i wdrażania kabin, a jednocześnie uniknąć ograniczeń
funkcjonalnych dotychczasowych konstrukcji. Innowacyjność pomysłu polegała na opracowaniu modułowego systemu pozwalającego na łatwe dostosowanie kabiny do realizowanego zadania, użytych maszyn oraz
wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Przewiduje
się zastosowanie kabin w takich procesach, jak: spawanie, cięcie, szlifowanie, klejenie, nakładanie past itp..
z użyciem robotów małej i średniej wielkości.
Konstrukcję kabin oparto na trzech zestawach modułów: podłóg montażowych, ścian i osłon oraz układu
załadowczego, pozwalających na tworzenie różnorodnych kabin montażowo–zabezpieczających zachowujących możliwość ich wszechstronnego wykorzystania
przy zastosowaniu niemal dowolnego typu robotów.
o małej i średniej wielkości, w zakresie nośności od.
ok. 3 do 20 kg i masie nieprzekraczającej 300 kg (rys. 7).
Typoszereg modułów podłóg montażowych pozwala na zestawianie różnorodnych konfiguracji podłóg i łatwe mocowanie poszczególnych elementów
stanowiska: technologicznych, jak robot, pozycjoner
czy stół montażowy, zabezpieczających, w postaci
ścian, barierek, kurtyn itp. oraz okablowania sygnałowego i zasilającego. Możliwe są również konfiguracje,.

Rys. 7. Model projektowy i konfiguracyjny kabiny przy zastosowaniu
komputerowych narzędzi wspomagających
Fig. 7. Design and completion model of robotic working cabin prepared with computer design software

zależne od liczby użytych modułów podłogi oraz.
pozostałych komponentów stanowiska. Montaż modułów ścian i osłon jest również uproszczony dzięki systemowi zaczepów mocujących. Okablowanie sterujące i
zasilające znajduje się w specjalnie przygotowanych korytach i zaczepach przewodów, włącznie z możliwością
centralnego zasilania energią elektryczną całej kabiny.
Pozostałe urządzenia technologiczne i osprzęt instalowane są indywidualnie wewnątrz kabiny, zależnie od
konkretnych potrzeb. Mocowanie modułów podłóg do

podłoża nie jest wymagane i zależy od charakteru wykonywanych zadań, dynamiki pracy robota itp. Moduły
opierają się na podłożu w systemie regulowanych podstaw, ułatwiających poziomowanie stanowiska.
Moduły ścian i osłon pełniące rolę zabezpieczenia stanowiska wykonywane są z blach, półprzezroczystych ścian, siatek, barier czy kurtyn. Szerokość
wszystkich modułów jest stała i wynosi 1000 mm. Wysokość modułów zabudowy pełnej wynosi 2000 mm,.
natomiast barier i niskiej ścianki 1400 mm. Kurtyny
w postaci ruchomych zasłon odsuwanych w sposób zmechanizowany mają szerokość 1000 mm do.
2000 mm i wysokość dostosowaną do aktualnych
potrzeb, ale nie większą niż wysokość zabudowy
pełnej. Możliwe jest dowolne, wzajemne zestawianie
oraz zamiana większości modułów ścian i osłon, np.
w przypadku zmiany koncepcji organizacyjnej stanowiska. Zabudowę stanowiska uzupełniają drzwi serwisowe zabezpieczone czujnikami. Możliwe też jest
zakrywanie kabiny od góry, także z opcjonalnym systemem wyciągowym dymów i pyłów procesowych.
Podstawowy moduł układu załadowczego stanowi
typowy dla stanowisk kabinowych prosty pozycjoner
dwustanowiskowy z nieruchomymi stołami montażowymi i ręcznym lub zmechanizowanym napędem
służącym do zmiany stanowisk. Możliwe jest jego zastąpienie dowolnymi układami pozycjonerów jedno-.
i dwustanowiskowych, także w połączeniu z podłogowym torem jezdnym robota.
Opracowany i wdrożony system kabin pozwala na elastyczne konfigurowanie różnorodnych, w pełni funkcjonalnych stanowisk do robotyzacji procesów produkcyjnych.

Podsumowanie
Przedstawione urządzenia powstały na podstawie oryginalnych projektów realizowannych
przy wykorzystaniu nowoczesnych, wspomaganych komputerowo metod projektowania i modelowania, oraz najnowszych układów energoelektronicznych, napędowych i sterowania. Uwzględniają

potrzeby i możliwości potencjalnych, głównie krajowych użytkowników, zarówno pod względem
ceny, jak i oferowanych możliwości. Stanowią też
dobry przykład transferu innowacyjnych projektów
i rozwiązań konstrukcyjnych nowych urządzeń
technologicznych do przemysłu.
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