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Doświadczenia i kierunki rozwoju
robotyzacji w spawalnictwie
Dynamiczny rozwój i rozszerzające się obszary możliwości zastosowań
systemów robotyzacji procesów spawania skłania do prezentowania
w kolejnych wydaniach miesięcznika Przegląd Spawalnictwa informacji
dotyczących nowych rozwiązań w zakresie procesów robotyzacji spawania
łukowego. W czasie dyskusji towarzyszącej zwiedzaniu stanowiska firmy
Cloos Polska na Międzynarodowych Targach Spawalniczych ExpoWelding
w Sosnowcu w 2010 r. doszliśmy do wniosku, że nadszedł czas na próbę
podsumowania dokonań i ocenę przyszłości zaawansowanych procesów
robotyzacji w spawalnictwie. Dlatego zwróciliśmy się do Pana Andrzeja
Siennickiego, Prezesa firmy Cloos Polska i członka Rady programowej
naszego miesięcznika o pomoc w redakcji numeru poświęconego ocenie
stanu robotyzacji spawalnictwa.
Pan Prezes Andrzej Siennicki, uznawany przez nas jako „skarbnica wiedzy
o robotyzacji polskiego spawalnictwa” i jeden z pionierów tej dziedziny,
który już od prawie 30 lat, jest autorem wielu oryginalnych wdrożeń
zrobotyzowanych systemów spawalniczych, realizowanych również we
współpracy z ważnymi instytutami naukowymi. Opracowana przez Niego
prekursorska koncepcja wdrażania rozwiązań robotyzacji procesów spawania
jest aktualna do dnia dzisiejszego.
Koncepcja numeru 8/2011 Przeglądu Spawalnictwa poświęconego próbie
podsumowania dokonań i oceny kierunków rozwoju procesów robotyzacji
w spawalnictwie, przyjęta przez członków Rady Programowej miesięcznika
na posiedzeniu w kwietniu bieżącego roku, została wzbogacona oryginalnymi
i atrakcyjnymi artykułami, w których autorzy oraz wiodące firmy produkcyjne
i wdrożeniowe podzieliły się swoimi doświadczeniem i zaprezentowały
nowoczesne rozwiązania z obszaru robotyzacji procesów spawania.

W miesiącu sierpniu obchodzimy 67. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego. W hołdzie Powstańcom i Ofiarom II. Wojny światowej, której
kolejną rocznicę wybuchu obchodzimy we wrześniu, pragniemy nawiązać do
mrocznych czasów okupacji artykułem Pani dr inż. Anny Pocicy pt. „Produkcja
broni w czasie okupacji”.
Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny
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Andrzej Siennicki

Perspektywy rozwoju robotyzacji
spawania łukowego w osłonie gazowej
Prospects for the development of robotic
arc welding with shielding gas
Streszczenie

Abstract

W artykule podjęto tematykę zmian w podejściu do
procesów robotyzacji w aspekcie spawania łukowego
w okresie zmian ustrojowych oraz współczesnych wymagań stawianych stanowiskom zrobotyzowanym. Przedstawiono również doświadczenia i spostrzeżenia autora
o wieloletnim doświadczeniu w robotyzacji procesów spawalniczych.

The article deals with changes in the approach to the
processes in terms of robotic arc welding during the political changes and the requirements of modern robotic
applications. The article presents the author’s experience
and insights of many years of experience in the robotic
welding processes.

Garść wspomnień
Roboty zastępujące ludzi były początkowo obiektem science fiction i podobnie jak inne urządzenia
zaistniały najpierw w wyobraźni ludzkiej. Samo określenie robot pochodzi najprawdopodobniej ze sztuki
czeskiego pisarza Karola Capka pt. „Świat Robotów”. Wraz z rozwojem techniki napędów oraz techniki sterowania podjęto próby skonstruowania maszyn przypominających mechanikę funkcjonowania
człowieka, a więc maszyna taka powinna mieć trzy
ruchome osie robocze podstawy odwzorowujące
ruchy tułowia człowieka oraz trzy ruchome osie robocze odwzorowujące ruchy ręki człowieka. Wysiłki
konstruktorów zakończyły się sukcesem i do dzisiaj
kraje o wysokim zaawansowaniu technologicznym
prowadzą bardzo drogie badania zmierzające do
udoskonalenia techniki robotowej i ciągle powiększane są obszary zastosowania robotów.
Po raz pierwszy miałem możność zetknięcia się
z techniką robotyzacji w połowie lat 70. ub.w.
Uczestniczyłem wtedy jako młody inżynier spawalnik z Fabryki Wagonów Świdnica, chyba trochę
przez przypadek, w sympozjum naukowo-technicznym w Warszawie, zorganizowanym przez Instytut
Andrzej Siennicki – Cloos Polska.

Mechaniki Precyzyjnej z udziałem firmy Unimate
ze Stanów Zjednoczonych. Sympozjum to było adresowane do decydentów zarządzających polskim
przemysłem, którzy mieli plany gruntownej modernizacji technik i technologii wytwarzania przede
wszystkim w sektorze przemysłu maszynowego.
Trzeba podkreślić, że pod koniec lat 70. Polska zakupiła licencję na wytwarzanie dwóch typów robotów IRB 6 oraz IRB 60 od szwedzkiej firmy ASEA.
Działo się to w okresie, kiedy Ministerstwem Przemysłu Maszynowego zarządzał świdniczanin dr inż.
Aleksander Kopeć. Powstały również krajowe konstrukcje robotów.
Podczas sympozjum przedstawiciel firmy Unimate wyjaśnił przyczyny, dla których w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy zastosowano roboty
przemysłowe. Okazało się, że siłą napędową, która
spowodowała powstanie robotów, była „walka klas”,
tj. klasy przedsiębiorców z klasą robotniczą, z tym
że trochę inaczej niż w teorii Marksa, walka ta zakończyła się zwycięstwem przedsiębiorców, m.in.
dzięki rozwiązaniom firmy Unimate.
W amerykańskim przemyśle samochodowym
przy obsłudze pras zatrudniono ludzi o stosunkowo
niskim wykształceniu, którzy ze względu na dużą
uciążliwość wykonywanej pracy mieli wygórowane
żądania płacowe. Ponadto stwierdzono dużą liczbę
wypadków przy pracy. Uważano, że część tych wypadków była aranżowana celowo, w celu wyłudzenia
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odszkodowań. Unimate wyeliminowała te problemy
przez wprowadzenie do amerykańskich tłoczni robotów, które zastąpiły operatorów pras. Pamiętam
historyczne zdjęcie robota ze sterownikiem w postaci ogromnego bębna, na którym był zakodowany
kilkuminutowy program roboczy. Sympozjum to zrobiło na mnie dosyć duże wrażenie i zastanawiałem
się, kiedy w moim zakładzie roboty zastąpią pracę
spawaczy. Powodem zastosowania robotów miało
być zwiększenie potencjału produkcyjnego zakładu
i odsunięcie ludzi od szkodliwych dla zdrowia warunków pracy. Później dowiedziałem się, że mniej
więcej w tym samym okresie inżynier Erwin Cloos,
przebywając na targach przemysłowych w Stanach
Zjednoczonych, wpadł na pomysł, aby zakupić od
firmy Unimate robot przemysłowy i zastosować go
do spawania w osłonie gazów ochronnych metodą
MIG/MAG.
Firma Carl Cloos Schweisstechnik GmbH od
połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku rozwijała produkcję urządzeń do spawania w osłonach
gazowych. Obok doskonałych jak na owe czasy
półautomatów spawalniczych Cloos projektował
i budował automaty do spawania metodą MIG/
MAG, wykorzystując napędy liniowe i obrotowe
oraz sterowanie oparte na stycznikach, przekaźnikach i krzywkach. Robot stwarzał możliwości rozszerzenia automatyzacji przy wykonywaniu spoin
wg krzywoliniowych trajektorii oraz takich spoin,
których wykonanie na automacie było niemożliwe
lub nieopłacalne.
Próby sprzężenia robota Unimate z półautomatem Cloosa wykazały, że opanowanie procesu spawania przez robota wymaga zbudowania urządzenia spełniającego wymagania wynikające z procesu
spawania. Robot Unimate tych cech nie miał, ponieważ był manipulatorem z napędami hydraulicznymi,
ale umożliwił opracowanie założeń konstrukcyjnych
dla robota spawalniczego. Cloos opracował własny
produkt pod nazwą robot przemysłowy ROMAT, który od 1978 r. po wielu modyfikacjach jest dostępny
na rynku i ciągle prowadzone są prace nad jego
udoskonaleniem. W ubiegłym roku nastąpiło odnowienie marki i robot ten po gruntownej modernizacji
występuje pod nazwą Qirox.
W latach 70. i 80. w Europie, a przede wszystkim w Japonii, powstały konstrukcje robotów, które
z mniejszym lub większym powodzeniem stosowano do różnych zadań. Pamiętam również, że
w jednej z zachodnich firm produkujących półautomaty prowadzono badania nad aplikacjami spawalniczymi robotów TRALFA i ASEA. Roboty te były typowymi robotami manipulacyjnymi i ich przydatność
do spawania była ograniczona.
W kraju w toruńskim APATORZE sprawdzono
aplikacje spawalnicze licencyjnych robotów ASEA.
Możliwości spawalnicze i programowe tych robotów
uniemożliwiły ich zastosowanie w produkcji wagonów na szerszą skalę.
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Pytanie, czy roboty mogą skutecznie zastąpić spawaczy w procesie produkcji wagonów towarowych,
nadal pozostało bez odpowiedzi. Należało więc poszukiwać informacji również o innych rozwiązaniach
a nie było to łatwe. Początek lat 80. to okres burzliwych przemian społecznych i politycznych, które nie
sprzyjały rozwojowi i postępowi technicznemu.
Rozpoznanie techniczne pozwoliło mi na sformułowanie kilku wniosków warunkujących zastosowanie robotów w przemyśle budowy taboru kolejowego, które w mniejszym lub większym stopniu są
aktualne również teraz.
1. Konstrukcje wagonowe wykonane z profili
hutniczych i detali wycinanych tlenowo z blach nie
zapewniają powtarzalności umiejscowienia złącza
spawanego w przestrzeni pracy robota. Wynika
to z tolerancji wykonania wyrobów walcowanych
i giętych oraz z dokładności procesu cięcia tlenowego (cięcia plazmą i laserem nie stosowano w tym
czasie). W związku z tym należy zastosować roboty adaptacyjne, które przed spawaniem wykonują
pomiar rzeczywistego położenia spoiny, a podczas
spawania będą śledzić miejsce ułożenia spoiny.
2. Sterowanie ruchami robota oraz sterowanie
parametrami spawania powinno być sprzężone i powinno umożliwiać:
– zmianę parametrów na długości spoiny oraz wypełnienie krateru,
– wykonywanie spoin wielowarstwowych,
– wykonywanie spoin ruchem zakosowym,
– optymalizowanie parametrów w czasie spawania.
3. Praca na stanowisku zrobotyzowanym powinna być tak zorganizowana, żeby robot realizował
zaprogramowane zadania produkcyjne bez udziału
operatora, który w tym czasie wykonuje inne prace,
np. montaż, sczepianie, załadunek części, a w proces realizacji programu wkracza wtedy, kiedy nastąpiło zatrzymanie awaryjne lub robot zasygnalizował
zakończenie spawania. Takie założenie wymagało
wykonawstwa odpowiednich przyrządów do montażu i spawania podzespołów na robocie oraz zastosowania urządzeń peryferyjnych sterowanych przez
robot, służących do pozycjonowania spawanego
wyrobu.
4. Aby robotyzacja procesu spawania przyniosła zamierzone efekty, musi być wprowadzona przy
pełnej świadomości jej zalet oraz ograniczeń. Konieczne jest przede wszystkim przeszkolenie technologów, konstruktorów, programistów, operatorów
robotów i spawaczy.
Pamiętam, że w Świdnickiej Fabryce Wagonów
przy analizowaniu problemów robotyzacji jednym
z najważniejszych był podniesiony przez Dyrekcję
Zakładu problem stosunku spawaczy, a szerzej klasy robotniczej – do robotów. Wynikało to z obaw
przed nieprzychylną reakcją spawaczy, konfliktami,
być może strajkiem. Umiejętnie wprowadzony system wdrożenia na szczęście spowodował pełną akceptację spawaczy dla nowych procesów.

5. Wybór partnera do współpracy w dziedzinie robotyzacji ściśle wiąże się z poprzednimi wnioskami.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jego kluczowe
znaczenie tym zakładom produkcyjnym, dla których
robotyzacja nie stanowi jednorazowego zakupu, ale
rozłożona jest w czasie na wiele etapów. W latach
80. wybór był niewielki, co nie oznacza, że nie było
konkurencji. W tym czasie brakowało spójnej filozofii
w dziedzinie wdrożenia robotyzacji przy spawaniu
i ważne było, aby oferta sprzedaży i wdrożenia pokrywała się z oczekiwaniami dostawcy. W Fabryce wybrano niemiecką firmę Carl Cloos Schweisstechnik,
która spełniła oczekiwania użytkownika, a w późniejszym czasie nawiązała bliską współpracę w zakresie
produkcji urządzeń peryferyjnych oraz w zorganizowaniu doświadczalno-szkoleniowego Ośrodka Robotyzacji Spawania. Dzięki ośrodkowi uzyskano darmowy dostęp do najnowszej wiedzy.
Prowadzenie dalszych prac w oparciu o te wnioski miało sens tylko w przypadku spełnienia dwóch
warunków.
Pierwszym było zapewnienie środków finansowych i to w dwóch rodzajach, a mianowicie złotych
polskich na sfinansowanie inwestycji i dewiz na zakup niezbędnych urządzeń. W kraju uruchomiono
wtedy w Ministerstwie Przemysłu resortowy program
rozwoju robotyki, którego zadaniem było centralne

wspieranie i modernizacja zakładów. W ramach tego
programu można było sfinansować wiele zadań.
Przypomina to trochę obecne dofinansowanie z Unii
Europejskiej. Większy problem stanowiło pozyskiwanie dewiz. Fabryka była w szczęśliwym położeniu, ponieważ była eksporterem do tzw. drugiego
obszaru płatniczego, co oznaczało, że za sprzedane wagony i kontenery uzyskiwano środki dewizowe. Zdecydowana część tych środków musiała
być sprzedana w NBP po tzw. kursie oficjalnym, ale
niewielka ich część mogła zostać na koncie dewizowym, z którego za pośrednictwem centrali handlu
zagranicznego można było płacić za maszyny lub za
materiały do produkcji.
Drugim czynnikiem było posiadanie stabilnej,
seryjnej produkcji nadającej się do robotyzacji.
W przypadku gospodarki sterowanej centralnie sytuacja była wręcz komfortowa. Wagony produkowano
w seriach kilku tysięcy sztuk i nakłady ponoszone
na stanowiska zrobotyzowane zwracały się po kilku
latach nawet w tamtych warunkach przy zaniżonej
wartości kosztów robocizny.
Pod koniec lat 80. w Fabryce pracowało 6 stanowisk zrobotyzowanych w linii spawania podwozi
wagonów i kontenerów. Poziom techniczny zastosowanych rozwiązań był bardzo wysoki i niestandardowy, a pomysły z tamtego okresu są wykorzystywane
do dzisiaj.
Niedawno widziałem stanowisko zrobotyzowane
do spawania części przedniej wagonu platformy dla
odbiorcy z Kanady, wykonane wg pomysłu zastosowanego w Fabryce (rys. 1). Należy podkreślić, że
nawet w czasie załamania gospodarczego początku lat 90. stanowiska zrobotyzowane pracowały po
adaptowaniu ich do innych wyrobów.

I co dalej?

Rys. 1. Zrobotyzowane stanowisko do spawania części przedniej
wagonu platformy. Projekt z roku 1987
Fig. 1. Robotic welding station of the front of the wagon platform.
Draft from 1987

Czy w czasie kryzysu z początku lat 90. miało
sens inwestowanie w robotyzację? – raczej nie. Wobec tego co zrobić z wiedzą i ludźmi, którzy opanowali dosyć unikalną jak na owe czasy wiedzę
w zakresie projektowania, programowania i serwisowania zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych? Aby nie utracić tego co osiągnięto, utworzono małą firmę o nazwie Cloos Polska, która zajmuje
się usługami i handlem. Spodziewano się, że po
zakończeniu kryzysu nastąpi ożywienie i przyjdzie
zapotrzebowanie ze strony przemysłu na robotyzację i automatyzację procesów spawalniczych.
Zapotrzebowanie przyszło, ale nie tak szybko jak
oczekiwaliśmy i z innej strony. Zmieniała się struktura polskiego przemysłu i dotychczasowi potentaci
w branży wagonów, samochodów ciężarowych, maszyn górniczych, maszyn budowlanych i rolniczych
borykali się z problemami, ale na rynku pojawiły się
małe i średnie prywatne firmy oraz filie zachodnich
koncernów. W tym czasie poświęcono bardzo dużo
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czasu na popularyzację robotyzacji przez udział
w targach, wystawach, konferencjach i publikowanie
reklam, artykułów technicznych i artykułów sponsorowanych. Przez wiele lat firma Cloos Polska jako
jedyna w Polsce prezentowała na targach zrobotyzowane stanowiska spawalnicze i konsekwentnie
zamieszczała artykuły i reklamy w czasopismach
spawalniczych. Obecnie na polskim rynku działają
firmy, które sprzedają stanowiska zrobotyzowane
zaprojektowane w oparciu o systemy z różnych firm.
Przemysł motoryzacyjny importuje kompletne linie
zrobotyzowane z różnych krajów zachodnich bądź
przenosi te linie do Polski z fabryk ulokowanych
w różnych częściach świata.
Także każda uczelnia techniczna prowadzi kierunki automatyzacji, robotyzacji bądź mechatroniki, a na wydziałach o innym profilu są zajęcia
z robotyzacji.
Do tego dochodzi jeszcze możliwość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.
Wydawać by się mogło – „pełnia szczęścia” – i że
robotyzacja spawania łukowego powinna rozwijać
się lawinowo. Niestety tak nie jest, chociaż trzeba
przyznać, że w okresie ostatnich 10 lat liczba zainstalowanych robotów znacznie wzrosła.

Motory i hamulce
w rozwoju robotyzacji
To, co przede wszystkim powoduje potrzebę zastosowania robotów spawalniczych w przemyśle, to
korzyści ekonomiczne. Na ten temat sporządzono
już wiele opracowań. Jeśli zakład produkcyjny ma
w miarę stabilną produkcję, a konstrukcje spełniają warunki do spawania robotem, należy go zastosować, pamiętając o zasadzie, że robot przynosi
efekty wtedy, kiedy spawa, a więc pracuje na dwie
lub trzy zmiany, a organizacja pracy na stanowisku
zrobotyzowanym wygląda tak, że czas jarzenia łuku
w ciągu 8 h jest 2÷3-krotnie dłuższy niż przy spawaniu ręcznym. Obecne środki techniczne to umożliwiają, i użytkownicy robotów, którzy pamiętają o tej
zasadzie, uzyskują zwrot nakładów poniesionych
na robotyzację w okresie 1÷2 lat. Do tego dochodzi
jakość, powtarzalność, zwiększenie mocy produkcyjnej, skrócenie czasu realizacji kontraktów. Można o zaletach procesów zrobotyzowanych napisać
bardzo dużo, ale lepiej zastanowić się, dlaczego robotyzacja nie jest tak powszechna, skoro jej zalety
są bezsporne.
Pomińmy aspekt finansowy, bo trudno zachęcać
do inwestycji zakład, który jest w upadłości lub znajduje się na granicy płynności finansowej. Spośród
wielu czynników na pierwszym miejscu wymieniłbym jednak czynnik ludzki – mentalny.
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Jeśli przedsiębiorstwo ma stabilną sprzedaż i nie
ma w swojej branży odpowiednio silnej konkurencji,
to nie ma wtedy zapotrzebowania na wprowadzanie
zmian, w wyniku których uzyska się poprawę efektywności, a zakup robota związany jest z dodatkowym wysiłkiem dla kadry technicznej, z ryzykiem
finansowym i wreszcie z odpowiedzialnością za wykonanie konstrukcji spawanej. W tej chwili za jakość
złącza odpowiada spawacz, w przypadku robota będzie to programista, który opracował program, czasami jest to spawacz, ale w większości wypadków
technolog spawalnik.
Niewłaściwe jest traktowanie robotyzacji w sposób
uproszczony, niejako w oderwaniu od procesu spawania. Potencjalni inwestorzy po obejrzeniu w telewizji
reportażu z linii zgrzewania nadwozi samochodowych
planują zrobotyzować w podobny sposób spawanie
metodą MAG – wg recepty dostarczamy blachę w kręgach i profile, a resztę mają zrobić roboty.
Przeciwwagą do powyższej metody „z szerokim
gestem” jest podejście siermiężne oszczędnościowe. Przedsiębiorca ma kilkunastoletnie półautomaty z regulacją skokową, dostał większe zamówienie
i chce seryjnie produkować np. łyżki do koparek. Do
tej pory łyżkę wykonuje się w taki sposób, że spawacz po sczepieniu układał łyżkę na posadzce i klęcząc lub w pozycji kucznej wykonywał spoiny, przewracając łyżkę ręcznie lub żurawiem. Koncepcja
w tym przypadku ma polegać na tym, aby w miejscu
klęczącego spawacza postawić robot, do którego
podłączy się półautomat z regulacją skokową. Najgorsze jest to, że często handlowiec utwierdzi klienta o słuszności jego koncepcji i dostarczy mu bardzo
szybko nowy lub używany robot twierdząc, że połączenie z półautomatem i uruchomienie to sprawa tak
prosta, że klient poradzi sobie sam. Takie działanie
na pewno zatrzyma robotyzację na dłuższy czas.
W obu przypadkach trzeba poświęcić sporo czasu na prezentację, szkolenia i wspólne wypracowanie poprawnej koncepcji robotyzacji.
Jako spawalnik odnoszę często wrażenie, że
przedsiębiorcy proces spawania często traktują jak
proces niewymagający zbyt dużych nakładów inwestycyjnych. Każdy z przedsiębiorców rozumie potrzebę zakupu obrabiarki ze względu na wymagania
zachowania tolerancji wymiarów, podobna sytuacja
zachodzi przy procesach malowania ze względu
na estetykę wyrobu. O spawaniu i jego robotyzacji
bardzo często zaczyna się mówić dopiero pod naciskiem odbiorców produktów, którzy coraz większą
uwagę zwracają na estetykę wykonania i powtarzalną jakość spoin.
Opisane zjawiska hamują rozwój robotyzacji
w tych obszarach zastosowań, gdzie jej stosowanie
jest oczywiste i nie nastręcza większych problemów
technicznych.
Poświęćmy trochę czasu tym obszarom problemów technicznych, które mogłyby ułatwić rozwój robotyzacji.

Sterowalność
procesem spawania łukowego
Zagadnienie to jest chyba najbardziej istotne
w procesie robotyzacji spawania łukowego. Najprostsze sterowanie polegało na podaniu przez sterowanie robota sygnałów włącz/wyłącz spawanie.
Nastawienie parametrów odbywało się ręcznie lub
przez proste sterowanie na źródle prądu. Rozwój
systemów sterowania w ciągu ostatnich lat odbywał się bardzo dynamicznie i obecnie można bardzo precyzyjnie sterować procesem i kontrolować
parametry w zakresie wartości zadanych i wartości
rzeczywistych.
Obecnie przy spawaniu zrobotyzowanym dzięki komunikacji sterowania robota ze sterowaniem
spawarki można uzyskać precyzyjne opanowanie
procesu jarzenia łuku i topienia drutu. Można powiedzieć, że obecna technika zapewnia właściwe sterowanie procesem, ale pomimo pełnej sterowalności
nie zawsze udaje się uzyskać zamierzony cel. Na
rysunku 2 przedstawiono złącze teowe ze spoinami
pachwinowymi (a) i ze spoiną czołowo pachwinową
(b). Wykonanie za pomocą robota spoin pachwinowych nie nastręczy trudności. Ważne jest pytanie,
jakie dodatkowe parametry należy wprowadzić do
procesu spawania robotem, aby uzyskać równomierny przetop, wypełnienie i lico przy zmieniającym się progu, odstępie i kącie ukosowania. Wiąże
się to z wielkością jeziorka i z procesami cieplnymi
w złączu. W obecnych warunkach te dwie rzeczy
a)

b)

Rys. 2. Złącze teowe: a) spoiny pachwinowe, b) spoina czołowopochwinowa
Fig. 2. Tee joint: a) fillet welds, b) butt-fillet weld

Rys. 3. Złącze wykonane przy zastosowaniu robota metodą Rapid
Weld w osłonie CO2, spoina o grubości 10 mm ułożona w jednym
przejściu.
Fig. 3. Joint made using Rapid Weld method in CO2 shielding gas in
the robotic station, weld 10 mm thick placed in a single slag

są wielkościami wynikającymi z parametrów spawania. Powstaje pytanie, czy obecny stan wiedzy
i techniki umożliwi zaprogramowanie procesu spawania w zależności od odprowadzenia ciepła i wielkości jeziorka, jakie wielkości należy uwzględnić,
aby taki proces się udał? Czy jest sens pracować
nad tego takimi, czy po prostu należy idealnie montować złącza i stosować np. metodę Rapid Weld
i wykonywać złącza jak na rysunku 3.

Wspomaganie procesów
programowania robotem
Obecne systemy off-line do programowania ruchów robota umożliwiają opracowanie programu
z użyciem komputera biurowego. Jednak systemy te są skomplikowane i wymagają programisty
o dużej wiedzy i doświadczeniu. Programy te przed
uruchomieniem należy zawsze sprawdzać pod kątem kolizyjności robota z otoczeniem. Dla ułatwienia pracy systemy te powinny zostać dopracowane
w zakresie programowania intuicyjnego, łatwego
w obsłudze do wyznaczenia trajektorii robota. Programowanie off-line powinno być tak łatwe jak programowanie on-line. Usprawnienie metody off-line
pozwoliłoby na stosowanie robotów w produkcji
jednostkowej i małoseryjnej.

Sensory i ich komunikacja
z robotem
Do ustalenia miejsca wykonania spoiny stosowane są najczęściej sensory kontaktowo-dotykowe lub
pomiarowe z użyciem promienia lasera. Do śledzenia rowka w czasie spawania stosowany jest najczęściej sensor łukowy, który przy spawaniu zakosowym dokonuje pomiarów parametrów łuku i koryguje
ruchy robota w taki sposób, aby utrzymać nastawione parametry. Do realizacji procesu śledzenia spoiny stosowany jest również sensor laserowy, który
przed spawaniem lub podczas spawania dokonuje
pomiaru rowka spawalniczego i robot przemieszcza
się po wyśledzonej przez sensor trajektorii. Systemy te są bardzo drogie i rzadko stosowane. Udoskonalenie tego systemu w powiązaniu z systemem
zadawania parametrów spawania w zależności od
kształtu rowka może stworzyć nowe możliwości zastosowania robotów.

Rozwój metod spawania
Optymalizowanie procesu spawania z wykorzystaniem robotów wymaga wyboru odpowiedniej
metody. Do niedawna wybór nie był zbyt bogaty,
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należało wybierać spomiędzy MIG/MAG lub TIG.
Obecnie w celu zwiększenia wydajności możemy
spawać metodą Tandem lub hybrydowo, a zamiast
metody TIG zastosować metodę plazmowo-proszkową. Wydaje się, że poszerzenie obszarów zastosowania robotów przyniesie dalszy rozwój tzw.
metod niskoenergetycznych. Metody te w powiązaniu z rozwojem sensoryki i rozwojem programowania mogą umożliwić robotom spawanie warstw
przetopowych złączy zakładkowych i czołowych dla
cienkich blach. Drugim obszarem, który może przyczynić się do zwiększenia efektywności robotyzacji,
jest technika laserowa. Budowa laserów o coraz
większej mocy oraz rozwój technik hybrydowych
(rys. 4) może spowodować zmiany w podejściu do
projektowania węzłów spawanych w konstrukcjach
stalowych i stanowi wyzwanie dla robotyzacji.
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a)

b)

Rys. 4. Makrostruktura złącza blach o grubości 12 mm wykonanego
przez robota metodą hybrydową (laser + MAG): a) złącze krzyżowe,
b) złącze doczołowe
Fig. 4. Macrostructure of joint of 12 mm thick made using robotic
hybrid welding method (laser + MIG): a) cruciform joint, b) butt joint
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Rozwój rynku robotów przemysłowych
w Polsce i na świecie
World and Polish industrial robots market evolution
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono rozwój rynku robotyki przemysłowej w kraju i na świecie. Omówiono zalety i podstawowe obszary zastosowania robotów przemysłowych,
a także zwrócono uwagę na główne kierunki rozwoju tej
branży. Przeanalizowano dane statystyczne dotyczące
wielkości sprzedaży robotów przemysłowych w różnych
krajach świata, w tym w Polsce.

Evolution of robotics in Poland and all over the world
has been presented. It has been discussed advantages
and main fields of industrial robots application, as well
as the direction of development of this industrial branch.
The statistical data concerning the amount of sold robots
in different parts of the world and in Poland have been
analyzed.

Wstęp
W wyniku przemian zachodzących na globalnym
rynku wytwórcy z różnych branż przemysłowych zmuszeni są zwiększać asortyment produkcji i jakość wyrobów, obniżając jednocześnie koszty ich wytwarzania.
Szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych wykonywanie manualnie prostych i powtarzalnych operacji
przestaje być opłacalne, dlatego firmy coraz chętniej
inwestują w robotyzację.
Robotyzacja to jeden z głównych kierunków rozwoju gospodarki w krajach uprzemysłowionych,
w tym również w Polsce. Roboty wykorzystywane są
w bardzo różnych aplikacjach, a liczba wdrażanych
w naszym kraju stanowisk w ostatnich kilku latach
szybko rosła. Dekoniunktura gospodarcza, która
w 2009 r. objęła gospodarkę światową, bardzo znacząco wpłynęła również na rynek robotów, przyczyniając
się do istotnego spadku sprzedaży tych urządzeń.
Wśród robotów przemysłowych bardzo ważną grupę stanowią roboty przeznaczone do procesów spawalniczych. Szacuje się, że stanowią one ok. 10÷20%
wszystkich przemysłowych zastosowań robotów. Najpowszechniej robotyzacja stosowana jest w procesach
spawania elektrodą topliwą w osłonie gazu (MIG/MAG)
w produkcji wielkoseryjnej. Proces ten wymaga odpowiedniej wydajności, wysokiej precyzji i jakości produktu
Dr inż. Tomasz Pfeifer – Instytut Spawalnictwa,
Gliwice.

finalnego, którym często są podzespoły wpływające na
bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń. Nowoczesne stanowiska zrobotyzowane wyposażone są
w najnowsze rozwiązania, umożliwiające zwiększenie
wydajności pracy, szybkości komunikacji pomiędzy robotem a urządzeniami peryferyjnymi oraz jakości procesu spawania.
W artykule przedstawiono zmiany ilościowe i jakościowe, zachodzące na rynku robotów przemysłowych,
ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania
w krajach europejskich, w tym w Polsce.

Robotyzacja – zalety, podstawowe
obszary zastosowania
oraz kierunki rozwoju
Roboty przemysłowe, zgodnie z definicją, to urządzenia do automatycznej manipulacji z możliwością
wykonywania ruchów względem kilku osi. Zaopatrzone są w narzędzia lub chwytaki i skonstruowane
do zastosowań w przemyśle. Chociaż początki robotyki sięgają wręcz kilkuset lat wstecz, era robotyki
przemysłowej rozpoczęła się całkiem niedawno, bo
w 1961 r. Wtedy w zakładach General Motors
w New Jersey pracę rozpoczął robot Unimate, którego koncepcję opracował w latach 50. zeszłego wieku George Devon [1]. Założona przez niego wraz
z Josephem Engelbergiem firma Unimation była
pierwszym na świecie producentem robotów. Opracowane przez tę firmę urządzenie przenosiło odlewy
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ciśnieniowe z wytwarzającej je maszyny, a następnie
spawało do ram samochodów.
Najważniejsze czynniki wskazywane przez polskich
dostawców robotów, skłaniające firmy do inwestycji
w te urządzenia, to [1]:
– redukcja kosztów produkcji – dotyczy różnych kosztów, w tym związanych z zastąpieniem personelu,
ale też wynikających z mniejszego zużycia surowców czy minimalizacji liczby wadliwych produktów,
– poprawa jakości i wydajności produkcji,
– możliwość pracy w wymagających aplikacjach, np.
w przemyśle spożywczym lub w trudnych warunkach środowiskowych,
– poprawa powtarzalności produkcji,
– zwiększenie elastyczności wytwarzania – roboty
umożliwiają reorganizację procesów produkcyjnych
bez konieczności wymiany sprzętu,
– lepsza przewidywalność i możliwość planowania
wydajności produkcyjnej zakładu,
– zastąpienie personelu, np. ze względu na braki kadrowe, szkodliwe warunki.
Korzyści z robotyzacji produkcji są duże, a wykorzystanie robotów obejmuje coraz więcej branż, w których wcześniej za niezbędne uznawano wykonywanie
niektórych czynności ręcznie lub stosowanie maszyn
specjalnych. Niestety jednak robotyzacja nie jest tania. Koszt zakupu robota wynosi ok. 100 tys. euro,
co często zwiększone jest nawet kilkakrotnie przez
konieczność wykorzystania dodatkowego osprzętu
czy przebudowę części linii technologicznej, co stanowi znaczący koszt inwestycyjny. Pomimo że może
on zwrócić się w niedługim czasie, nawet po dwóch
latach, początkowa wartość inwestycji jest uznawana
często za znaczącą.
Robotyka przemysłowa w Polsce i na świecie
związana jest z kilkoma rynkami i grupami aplikacji. Pod kątem zastosowań, do najczęstszych zastosowań robotów należą: przenoszenie, pakowanie
i paletyzacja, montaż, spawanie i zgrzewanie. Istotnymi obszarami ich zastosowań są także malowanie
i mycie. Kolejność taka obowiązuje również w przypadku zastosowań w naszym kraju, co przedstawione zostało na rysunku 1 [1].
Rodzaje aplikacji są bardzo często ściśle związane z branżami, w których stosowane są roboty.

Rys. 1. Zastosowanie robotów przemysłowych w Polsce [1]
Fig. 1. Application of industrial robots in Poland [1]
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Rys. 2. Udział robotów o różnym udźwigu w całkowitej sprzedaży
w Polsce [1]
Fig. 2. Participation of robots of varying capacity in the total sales
in Poland [1]

Przykładowo spawanie i zgrzewanie to zastosowania
typowe w przemyśle motoryzacyjnym i metalowym,
natomiast pakowanie i paletyzacja – w branży spożywczej, FMCG (branża produktów codziennego użytku), przy produkcji materiałów budowlanych i innych.
Roboty stosuje się też często w elektronice (montaż
precyzyjny), w produkcji różnych elementów (malowanie, nakładanie kleju, nakładanie uszczelek), wytwórstwie mebli, tworzyw sztucznych i w metalurgii. Głównymi klientami firm oferujących roboty przemysłowe
są w Polsce są oddziały międzynarodowych koncernów oraz duże i średnie polskie zakłady przemysłowe.
Robotami zainteresowane są też coraz częściej mniejsze firmy, jednak rynek traktować można jako mocno
rozproszony. W kraju najwięcej sprzedaje się robotów
o średnim udźwigu – od kilku do 100 kg. Drugie w kolejności są roboty duże, a ostatnie – wersje najmniejsze,
o udźwigu poniżej 6 kg (rys. 2).
W ostatnim przypadku często stosowane są wersje
SCARA (akronim z ang. Selective Compliant Articulated Robot for Assembly), które wykorzystywane są
przede wszystkim do montażu elementów oraz do ich
szybkiego przenoszenia – np. w przemyśle spożywczym czy elektronice. Omawiając sektory rynku, warto
zwrócić uwagę na to, jaki wpływ na zmiany w zastosowaniach robotów miał kryzys gospodarczy. W ostatnich
latach Polska stała się jednym z ważniejszych krajów
produkcji części samochodowych i pojazdów, w latach
2005-2008 roczne dostawy robotów wzrosły kilkakrotnie. Oprócz inwestycji w przemyśle samochodowym,
roboty trafiały m.in. do branży elektromechanicznej,
elektronicznej, AGD i spożywczej oraz opakowaniowej.
Przełom lat 2008-2009 okazał się szczególnie niekorzystny dla największego z rynków zbytu dla robotów,
a więc motoryzacji. Był to dla dostawców robotów bardzo trudny okres, nie tylko w Polsce, ale i na świecie,
co wymusiło poszukiwanie i rozwijanie nowych rynków
zbytu. Obecnie za najbardziej przyszłościową uznaje
się branżę spożywczą, w której roboty stosowane są
coraz częściej na różnych etapach procesów produkcyjnych. Dostawcy szukają zamówień również w innych
branżach, które zaczynają bardzo szybko się rozwijać.
Bardzo ważnym rynkiem staje się dla nich także branża
fotowoltaiczna (solarna), gdzie zachodzi konieczność
przenoszenia i montażu elementów ogniw słonecznych. W tym przypadku nie dotyczy to jednak w dużym
stopniu Polski, gdyż głównym rynkiem są Niemcy.
Robotyka jest jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się dziedzin techniki. Same roboty wymagają zastosowania nowoczesnych rozwiązań

konstrukcyjnych, gdyż są to urządzenia, które nie tylko muszą wykonywać ruchy o bardzo dużej precyzji
i powtarzalności, ale pracują przez wiele lat, często
w trudnych warunkach środowiskowych. Według specjalistów z branży, główne kierunki rozwoju robotyki
oraz najnowsze trendy w tej dziedzinie są następujące:
– rozwój technologii widzenia maszynowego – prawdopodobnie najważniejszy z trendów w robotyce,
gdyż zastosowanie systemów wizyjnych umożliwia
użycie robotów w zupełnie nowych aplikacjach lub
uproszczenie już istniejących,
– rozpoznawanie nacisku/siły,
– polepszanie parametrów robotów, takich jak:
udźwig, zasięg, dokładność i szybkość działania,
– rozwój układów i technologii bezpieczeństwa związanych z robotami,
– rozwój bezprzewodowych paneli operatorskich do
robotów,
– możliwość komunikacji sieciowej i zdalnej diagnostyki (np. przez internet),
– rozwój robotów sześcioosiowych mogących wykonywać precyzyjne ruchy,
– integracja kontrolerów robotów w ramach platform
sterowania,
– wprowadzanie robotów do pracy w strefach Ex oraz
z prowadzeniem wszystkich przewodów podłączeniowych w korpusie (w tym integracja podajnika
drutu w korpusie robotów spawalniczych),
– rozwój nowoczesnych aplikacji spawania (bezodpryskowego, niskoenergetycznego itp.),
– rozwój oprogramowania projektowego i symulacyjnego, gdzie wykorzystywane są algorytmy umożliwiające dokładną kontrolę przyspieszeń i całego
ruchu, jaki wykonuje ramię robota.

Światowy rynek robotów
– dane statystyczne
Sprzedaż robotów wzrastała od dłuższego czasu
o kilka, kilkanaście procent rocznie, a w ostatnich latach na tym rynku zachodzą również istotne zmiany wśród odbiorców tych maszyn. Tempo rozwoju
branży można szacować na podstawie dostępnych
danych statystycznych oraz przybliżonych prognoz
w tych gałęziach przemysłu i dziedzinach, gdzie roboty
znajdują zastosowanie obecnie lub znajdą je w przyszłości [2]. Rynek robotyki opisywany jest w różnych
raportach, w tym „World Robotics”, który przygotowywany jest co roku przez IFR Statistical Department pod
egidą VDMA Robotics + Automation [2]. Raport oraz
publikacje są również źródłem większości informacji
przedstawianych w artykule [1, 2].
Od momentu pojawienia się robotów przemysłowych w zastosowaniach komercyjnych, czyli mniej
więcej od końca lat 60. zeszłego wieku, określana jest
przybliżona liczba sprzedawanych co roku jednostek
tego typu. Przyjmując, że okres serwisowania i pracy
jednego urządzenia wynosi od 12 do 15 lat, całkowitą

liczbę działających w 2007 r. robotów oszacowano na
ok. milion sztuk. Przewiduje się, że do końca 2012 r.
ich liczba wzrośnie o ok. 300 tys. W tablicy I przedstawiono liczbę robotów przemysłowych działających
w różnych regionach świata.
Największy udział w rynku robotyki ma sprzedaż
robotów przemysłowych. Lata 2000-2008 były dla
dostawców robotów wyjątkowo sprzyjające. Roczna
sprzedaż robotów osiągnęła w 2005 r. rekordową wartość 125 tys. szt., a w kolejnych trzech latach utrzymywała się na poziomie ok. 115 tys. szt. (dane za IFR
– International Federation of Robotics) [1]. W tym okresie największym rynkiem dla robotów były kraje azjatyckie (średnio ok. 60 tys. robotów rocznie), następnie
Europa (35 tys.) i USA (ok. 18 tys.). Podane liczby dotyczą 2008 r. i pochodzą z opracowania World Robotics
z 2009 r. [1]. W latach 2005-2008 następował również
niewielki spadek liczby robotów sprzedawanych w Azji
i USA, natomiast do rosnących rynków zaliczyć można było m.in. Europę. Przełomowy okazał się 2008 r.
w Niemczech, na największym rynku robotów w Europie, sprzedaż wzrosła wtedy do rekordowej liczby
15,2 tys. jednostek, jednak w części innych krajów –
m.in. we Włoszech, sprzedaż robotów spadła. Z kolei kraje Europy Środkowej i Wschodniej zwiększyły
łącznie popyt na roboty o 22%, natomiast Polska – aż
o 78% [1]. Szacunkowe dane dotyczące sprzedaży robotów w krajach europejskich w 2006 r. przedstawiono
na rysunku 3 [2].
Jesienią 2008 r. wzrost sprzedaży został zatrzymany i nastąpiło załamanie koniunktury, które w skali
europejskiej miało niespotykaną dotychczas wielkość.
Powołując się na najnowsze szacunki IFR, stwierdzić
można, że w 2009 r. sprzedano globalnie ok. 57 tys.
robotów, co oznacza aż 50% spadek w stosunku do
roku poprzedniego. Łączne obroty robotyki i automatyki spadły w 2009 r. w Niemczech o 34%, co pod
Tablica I. Liczba robotów przemysłowych działających w różnych regionach świata (w tys. szt.) [2]
Table I. Number of industrial robots operating in various regions of
the world (in thous. pc) [2]
Kraj

2005

2006

2007
(szacunkowo)

2010
(prognoza)

Ameryka
Kanada, USA, Meksyk
Ameryka Południowa
i Środkowa
Azja
Japonia
Korea Południowa
Chiny
Indie
Europa
Niemcy
Włochy
Europa Środkowa
i Wschodnia
Afryka
Sumarycznie

143,6
139,9

154,6
170,7

167,1
162,4

209,0
200,9

3,6

3,9

4,7

8,1

481,6
373,4
61,5
11,5
1,0
296,9
126,3
56,2

479
351,6
68,4
17,3
1,9
315,6
132,5
60,0

500,5
355,0
73,6
23,9
3,5
329,8
137,9
63,8

579,9
362,9
94,0
47,0
14,1
380,0
147,4
72,0

9,4

10,7

0,6
922,8

1
950,9

brak danych
1,7
999,1

4,4
1173,3
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Rys. 3. Liczba robotów sprzedanych w Europie w 2006 r. [2]
Fig. 3. Number of sold robots in Europe in 2006 [2]

Rys. 4. Liczba robotów przypadająca na 10 000 pracowników w wybranych krajach w 2006 r. [2]
Fig. 4. Number of robots per 10 000 inhabitants in selected country
in 2006 [2]

względem wartości obrotów odpowiadało poziomowi
z 2002 r. [1]. Popyt na roboty zmniejszył się w znacznym stopniu szczególnie ze strony przemysłu motoryzacyjnego, gumowego oraz tworzyw sztucznych,
a spadków tych nie udało się zrównoważyć przez zwiększenie sprzedaży robotów do innych gałęzi przemysłu.
W ostatnim okresie zauważyć jednak można poprawę na rynku, która zaczęła się pod koniec 2009 r.
Zwiększa się stopniowo liczba zamówień, jak też,
co potwierdzają niemieckie organizacje branżowe,
rośnie liczba zapytań o roboty, która przez poprzednie 12 miesięcy była wyjątkowo niska [1]. W latach
2010-2012 prognozowane jest stopniowe ożywienie,
przy czym pod koniec tego okresu możliwy jest powrót
do wielkości rynku znanego z lat 2007 i 2008. Dobre
tempo rozwoju branży zależy jednak od utrzymania
się ogólnego wzrostu w gospodarce, dla tego należy
je traktować raczej w kategoriach możliwej prognozy.
Powołując się ponownie na szacunki rozwoju największego w Europie rynku automatyki i robotyki – wartość tej niemieckiej branży może wzrosnąć w tym roku
o ok. 5%, do 6,4 mld euro. Popyt powinien pochodzić
z różnych sektorów przemysłu: sektora tworzyw
sztucznych i gumowego, metalowego i budowy maszyn, spożywczego i opakowaniowego oraz elektronicznego i solarnego. Jeżeli chodzi o globalny rynek
robotyki, wg danych organizacji UNEC (United Nations Economic Comission) oraz IFR, wartość tej branży w perspektywie długoterminowej może sięgnąć
aż 51 mld dolarów (do 2025 r.) [1]. Szacunki te nie
uwzględniają sprzedaży robotów do zastosowań
wojskowych, która, wg niektórych analiz, może być
znacząca w porównaniu z wartością rynku standardowych robotów przemysłowych.
W celu oszacowania stopnia robotyzacji danego regionu stosowane są różne wskaźniki. Jednym
z nich jest tzw. gęstość robotyzacji (robot density),
określana jako liczba robotów przemysłowych przypadających na 10 000 osób zatrudnionych w zakładach
przemysłowych [2]. W latach 2001-2006 zatrudnienie
w przemyśle nieznacznie spadło, natomiast liczba instalowanych robotów wzrosła. Na pierwszym miejscu

pod względem gęstości robotyzacji była Japonia z 349
robotami, kolejna – Korea Południowa ze 187 robotami na 10 000 zatrudnionych w przemyśle. W Europie
na początku 2007 r. najwyższą gęstością robotyzacji
charakteryzowały się Niemcy, gdzie wynosiła ona 186,
kolejnymi krajami były Włochy, Szwecja i Finlandia.
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej charakteryzowały się gęstościami poniżej 40 [2]. Dane dotyczące
gęstości robotyzacji w wybranych państwach świata
w 2006 r. przedstawiono na rysunku 4 [2].
Pomimo istotnych różnic w stopniu robotyzacji
w rożnych krajach europejskich należy podkreślić, że
kilka z nich charakteryzuje się znacznie większą gęstością robotyzacji niż Stany Zjednoczone, gdzie wynosi
ona 99. Wiodącą rolę w zwiększaniu liczby robotów
w przemyśle pełni sektor motoryzacyjny, dla którego
gęstość robotyzacji w wybranych krajach wynosi odpowiednio: Japonia – 1820, Włochy – 1630, Niemcy
– 1220, Francja – 1160 i USA – 830. Jest to najbardziej
zrobotyzowany sektor, w którym jeden robot przypada
średnio na 10 pracowników.
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Rozwój rynku robotów
przemysłowych w Polsce
Polski sektor robotyki należy cały czas, pomimo
wieloletniej obecności na nim czołowych dostawców
tych maszyn, do rynków wschodzących, których potencjał wzrostowy jest duży. O dobrych perspektywach
dla działających w Polsce firm dostarczających roboty
świadczy m.in. wskaźnik gęstości robotów, który jest
standardowym w branży miernikiem rozpowszechnienia robotów w poszczególnych krajach. W Polsce jego
wartość to jedynie 10.
Biorąc z kolei pod uwagę liczbę dostarczanych
w Europie robotów, w 2008 r. w Polsce wdrożono
ok. 900 szt. tych maszyn (wg World Robotics, 2009),
czyli więcej niż w Czechach, Austrii, Turcji czy Szwajcarii [1]. Więcej robotów przemysłowych uruchomiono

Rys. 5. Szacunkowa roczna sprzedaż robotów przemysłowych
w Polsce [1]
Fig. 5. Estimated yearly sales of industrial robots in Poland [1]

m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i Francji
(po ponad 2 tys.), we Włoszech (5 tys.) i Niemczech
(aż 15 tys. jednostek) [1]. Porównanie to jest jednak
mniej miarodajne ze względu na różne wielkości wymienionych krajów i lepiej jest posługiwać się w tym
przypadku wskaźnikiem gęstości robotyzacji. Ogólnie
można oszacować liczbę działających w Polsce robotów przemysłowych na ok. 2700÷3000 szt.
Na początku 2008 r. polski rynek rozwijał się w tempie dwucyfrowym – średnie wzrosty sprzedaży dostawców robotów w Polsce odnotowane w 2007 r. wyniosły
aż 45%. Równie dobry okazał się 2008 r., kiedy szacunkowa roczna podaż robotów przemysłowych w Polsce
wyniosła ok. 900 szt. (wg World Robotics) (rys. 5) [1].

Występowanie trendu wzrostowego w branży robotów w latach 2003-2008 potwierdzają również informacje czołowych dostawców, dotyczące liczby
maszyn sprzedanych w tym okresie. Przedstawiciele ankietowanych firm zadeklarowali, że od 2003 r.
łącznie sprzedali lub wdrożyli do produkcji 1358 robotów i stanowisk zrobotyzowanych [1]. Niemal 400
z nich to samodzielne roboty. Obecne dane dotyczące liczby sprzedawanych i instalowanych w naszym
kraju robotów można traktować jako dotychczasowy
rekord, gdyż przez wiele lat, szczególnie przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, sprzedaż roczna była o rząd wielkości mniejsza. Pomimo globalnej
recesji rynek polski cechował się dobrą koniunkturą.
Z przedstawionej w raporcie grupy firm [1], dwudziestu ich przedstawicieli ujawniło wyniki sprzedaży (liczbę wdrożeń) robotów w latach 2008 i 2009. Średnie
wartości wyniosły 15,9 i 17,5 robota odpowiednio dla
2008 i 2009 r., co dało tym firmom wyniki: 318 wdrożonych maszyn 3 lata temu i 350 w 2009 r. Porównując
te liczby z ogólnymi trendami na świecie i w Europie,
rynek polski wydaje się być w dobrej kondycji, a popyt
na roboty, pomimo globalnej dekoniunktury, jest cały
czas wysoki. Sądzić można, że w uzyskaniu takich rezultatów dużą rolę odegrały firmy krajowe, które zajmują się dostarczaniem robotów i tworzeniem aplikacji z tymi maszynami. Specjaliści szacują, że wartość
polskiego rynku robotów przemysłowych wynosi ok.
200 mln zł [1].

Podsumowanie
Boom inwestycyjny w okresie 2004-2005, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, był wyjątkowo
korzystny dla producentów robotów. W kolejnych latach sprzedaż w tym sektorze zaczęła maleć na całym świecie, jednak znacząco wzrosło zapotrzebowanie w innych gałęziach przemysłu i będzie ono nadal
stymulowało rozwój rynku robotów przemysłowych
w kolejnych latach. Powinno się to przełożyć na
wzrost inwestycji w granicach 2÷15% rocznie w zależności od regionu [2]. Coraz więcej firm, które nie
będą przenosić swoich zakładów produkcyjnych do
krajów o tańszej sile roboczej, będzie inwestowało
w robotyzację linii produkcyjnych. Można też przewidywać, że coraz więcej robotów sprzedawanych

będzie do krajów, których znaczenie na rynku globalnym rośnie. Dotyczy to m.in. Chin, Indii, Brazylii, Meksyku, a w Europie – Turcji, Rosji oraz krajów Europy
Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Istotna staje
się robotyzacja niewielkich zakładów produkcyjnych.
Zakup urządzeń takich jak roboty ma na celu nie
tylko zatrzymanie produkcji w krajach rozwiniętych,
ale także zwiększenie jakości produkowanych wyrobów. Pomimo że robotyzacja linii produkcyjnych wymaga ich odpowiedniego zmodernizowania lub zaprojektowania, znacznie poprawia się elastyczność
i ciągłość produkcji. Często roboty zastępują też ludzi tam, gdzie wykonywana praca jest niebezpieczna i uciążliwa.
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Od 2 kilogramów do 20 ton
– zrobotyzowane aplikacje spawalnicze do
spawania podzespołów
Do końca 2010 r. pracownicy firmy Cloos Polska
wdrożyli ponad 160 zrobotyzowanych aplikacji spawalniczych. Służą one do spawania różnorodnych
podzespołów o szerokim zakresie gabarytów i masy.
Jednym z najmniejszych podzespołów, dla którego
opracowano proces spawania, był podzespół silnika
lotniczego o masie ok. 1 kg. Na drugim biegunie znajdują się aplikacje do spawania wielkogabarytowych
konstrukcji stalowych oraz podzespołów maszyn
budowlanych i pojazdów szynowych. Gabaryty tych
podzespołów sięgają nawet kilkudziesięciu metrów,
a ich masa przekracza często 10 ton. Do budowy
stanowisk zrobotyzowanych, służących do spawania tak różnych podzespołów, Cloos Polska stosuje
komponenty wytwarzane przez firmę Cloos Schweißtechnik z Niemiec. Firma ta w 1981 r. opracowała
zrobotyzowany system ROMAT, który był unowocześniany i rozwijany do 2009 r., a w kolejnym roku został zastąpiony przez system zrobotyzowany najnowszej generacji Qirox. Podstawowymi komponentami
tego systemu są roboty spawalnicze: QRC 320, QRC
350, QRC 410, QRH 360, QRC E 350 i QRC E 410.
Mają one obszar roboczy o średnicy 3200÷5600 mm
i udźwig 10 lub 15 kg. Rodzinę tę uzupełniają roboty
Romat 400, 520, 540 oraz 620 o udźwigu 16÷240 kg.
Nowością na skalę światową są roboty QRC E i QRH
E wyposażone w dodatkową, siódmą oś zwiększającą ich zasięg o 1000 mm (rys. 1). Obecnie produkowane roboty wyposażane są w najnowszej generacji system sterowania Qirox, który w 2010 r. zastąpił
wcześniej oferowany system Rotrol II. System sterowania wyposażony jest w przenośne, ergonomiczne
urządzenie do programowania z dotykowym ekranem
LCD (rys. 2).
Istotnym komponentem stanowisk zrobotyzowanych są urządzenia spawalnicze. Firma Cloos Schweiß
technik ma w swojej ofercie urządzenia do spawania
metodami MIG/MAG, TIG, plazmą oraz do spawania
hybrydowego. Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza rodzina spawarek QINEO PULSE budowana w
trzech zakresach mocy: 350, 450 i 600 A (rys. 3). Urządzenia te są wyposażone w interfejs do współpracy z
układem sterowania robota. Umożliwiają spawanie metodami CONTROL WELD, VARI WELD, SPED WELD,
RAPID WELD i DUO PULSE. W 1996 r. firma Cloos
Schweißtechnik, jako jedna z pierwszych firm, wdrożyła, a w następnych latach rozwinęła metodę spawania
Cloos TANDEM. Metoda ta zapewnia nawet trzykrotny
wzrost wydajności w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą jednodrutową (rys. 4). Do dzisiaj metoda
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Cloos TANDEM została zastosowana w kilku tysiącach
zrobotyzowanych i zautomatyzowanych aplikacjach
spawalniczych. W 2004 r. firma Cloos wdrożyła do
zastosowań przemysłowych wysokowydajną metodę
spawania hybrydowego, będącą połączeniem techniki
spawania promieniem lasera i metodą MIG/MAG.
Bardzo mocną stroną zrobotyzowanego systemu
ROMAT były pozycjonery i urządzenia peryferyjne,
których typoszereg został rozwinięty i dopracowany
w systemie QIROX. Pozycjonery służą do manipulacji
przedmiotem spawanym. Cloos oferuje kilkadziesiąt typów pozycjonerów jedno-, dwu- i wieloosiowych. Każdy
z typów budowany jest w kilkunastu wielkościach
o udźwigu od 100 kg do 20 ton. Do zastosowań
specjalnych budowane są pozycjonery o udźwigu

Rys. 1. Siedmioosiowy robot spawalniczy QRH E o zwiększonym
zasięgu

Rys. 2. Panel programowania z zamocowaną maską spawalniczą

dochodzącym do 200 ton. Urządzenia peryferyjne służą
do przemieszczania robota w celu zwiększenia jego zasięgu. Do urządzeń peryferyjnych należą jezdnie poziome (LVEb i LVEh), pionowe (VVE), poprzeczne (QVE)
oraz wysięgniki obrotowe. Jezdnie LVEb i LVEh mają
długość od kilku do kilkudziesięciu metrów i nośność
od 500 kg do 10 ton. Wszystkie osie pozycjonerów
i urządzeń peryferyjnych są wyposażone w serwonapędy kontrolowane przez układ sterowania robota. Przy
wykonywaniu spoin ruch pozycjonerów i urządzeń peryferyjnych jest zsynchronizowany z ruchami robota.
W skład systemu Qirox wchodzi też szeroka gama
sensorów: sensor łukowy, sensor dotykowy oraz rodzina sensorów i kamer laserowych. Umożliwiają one dostosowanie drogi przejazdu palnika do niedokładności
wykonania podzespołu oraz odkształceń termicznych
występujących podczas spawania. Uzupełnieniem
komponentów do budowy stanowisk zrobotyzowanych
jest technika bezpieczeństwa i filtrowentylacyjna.
Na bazie opisanych podzespołów oraz własnych
rozwiązań konstrukcyjnych firma Cloos Polska opracowała i wdrożyła dziesiątki różnych aplikacji zrobotyzowanych. W artykule opisano kilka typów najczęściej
wdrażanych aplikacji, które ze względu na budowę
pogrupowano na stanowiska kompaktowe, stanowiska
zrobotyzowane o wielu strefach roboczych, stanowiska
do spawania podzespołów wielkogabarytowych oraz
zrobotyzowane kabiny spawalnicze.

Zrobotyzowane stanowiska
kompaktowe
Ze względu na korzystną cenę i duże możliwości
techniczne stanowiska kompaktowe cieszą się największym zainteresowaniem odbiorców. Służą one do
spawania podzespołów o masie od kilku kilogramów do
1 tony. Maksymalne gabaryty podzespołów spawanych na tych stanowiskach zazwyczaj nie przekraczają
1 x 1 x 2,5 m. Główne składniki, z których są budowane to robot spawalniczy z układem sterowania, dwa
pozycjonery, wyposażenie spawalnicze, technika bezpieczeństwa oraz wyposażenie do odciągania dymów
spawalniczych. Pozycjonery mogą być zintegrowane
z pozycjonerem taktującym lub być zastosowane niezależnie. Na rysunku 5 przedstawiono kompaktowe
stanowisko z dwoma strefami roboczymi. W każdej
z nich umieszczony jest pozycjoner obrotowy.
Dużą zaletą rozwiązania przedstawionego na rysunku 5 są dwie strefy robocze i dwa niezależne pola
odkładcze. Sprawdza się to szczególnie przy dużej
różnorodności produkcji. Dwie strefy umożliwiają naprzemienną pracę na obu stanowiskach, zapewniając
optymalne wykorzystanie czasu pracy robota. Podczas wymiany oprzyrządowania lub prowadzenia prac
konserwacyjnych w jednej ze stref roboczych możliwe
jest użytkowanie stanowiska i spawanie podzespołów

Rys. 5. Stanowisko zrobotyzowane z dwiema strefami roboczymi,
w których zainstalowane są pozycjonery obrotowe; 1 – robot spawalniczy, 2 – szafa sterownicza, 3 – wyposażenie spawalnicze, 4 – pozycjoner obrotowy, 5 – przyrząd mocujący z podzespołem, technika
bezpieczeństwa
Rys. 3. Urządzenie QINEO PULSE

Rys. 4. Porównanie wydajności stapiania metod „jednodrutowych”
z metodą TANDEM

Rys. 6. Trzy zrobotyzowane stanowiska spawalnicze z dwiema niezależnymi strefami roboczymi. Stanowiska składają się z podzespołów przedstawionych na rysunku 5. Dodatkowym wyposażeniem są
kurtyny chroniące przed promieniowaniem UV oraz systemy odciągania i filtracji dymów spawalniczych
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w drugiej strefie roboczej. Dużą zaletą tego rozwiązania jest również możliwość zastosowania w każdej ze
stref roboczych różnych pozycjonerów. W pierwszej
strefie można zainstalować np. pozycjoner obrotowy,
a w drugiej przechylno-obrotowy. Stanowiska tego
typu zastosowano w produkcji kotłów CO, palet metalowych, drzwi okrętowych, szaf elektrycznych, stelaży
podtynkowych, podzespołów wagonów, podzespołów
naczep, grzejników oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Przykładowe wdrożenie takiego stanowiska
przedstawiono na rysunku 6.
Innym rodzajem stanowisk kompaktowych są stanowiska zbudowane z wykorzystaniem pozycjonera taktującego, z którym zintegrowane są dwa jedno-, dwu- lub
trzyosiowe pozycjonery służące do sterowania podzespołem spawanym (rys. 7). Charakteryzują się one tym,
że strefa robocza, w której odbywa się spawanie, oraz
strefa załadunku i rozładunku są rozdzielone.
Stanowiska wyposażone w pozycjoner taktujący
mają wiele zalet, m.in. strefa załadunku i rozładunku
jest oddzielona od strefy roboczej, personel obsługujący znajduje się w bezpiecznej odległości od strefy spawania, zastosowanie odciągu dymów spawalniczych
nie utrudnia załadunku (rys. 8, 9).

Rys. 9. Zrobotyzowane stanowisko do spawania podzespołów maszyn budowlanych wyposażone w 5-osiowy pozycjoner VWR-5DP.
Do spawania jednego podzespołu zużywa się 16 kg stopiwa. Robotyzacja metodą TANDEM spowodowała skrócenie czasu spawania z
8 h (przy spawaniu ręcznym) do 70 min

Rozwiązanie to najczęściej jest stosowane do spawania podzespołów produkowanych w większych seriach. Stanowiska kompaktowe wyposażone w pozycjoner taktujący zostały wdrożone m.in. do spawania
podzespołów maszyn rolniczych, stelaży foteli samochodowych, stelaży krzeseł, podzespołów urządzeń
biurowych oraz podzespołów maszyn budowlanych.

Stanowiska zrobotyzowane
o wielu strefach roboczych
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Rys. 7. Zrobotyzowane stanowisko wyposażone w trzyosiowy pozycjoner (pionowa oś taktująca oraz dwie osie poziome do sterowanie podzespołem spawanym); 1 – strefa załadunku i rozładunku,
2 – strefa spawania, 3 – trzyosiowy pozycjoner VWR

Kolejną kategorią są stanowiska z kilkoma strefami
roboczymi. Stanowiska te wyposażone są najczęściej
w jezdnię naziemną lub podwieszoną, służącą do przemieszczania robota. Rozwiązanie to umożliwia zwiększenie liczby stref roboczych i jest stosowane przy
dużej różnorodności produkcji. Na stanowiskach zbudowanych wg projektu przedstawionego na rysunku 10
zostało wdrożone spawanie kotłów CO, podzespołów
maszyn rolniczych oraz konstrukcji stalowych (rys. 11).

Rys. 8. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze do spawania podzespołów maszyn rolniczych wyposażone w trzyosiowy pozycjoner
VWR-3DP o udźwigu 500 kg

Rys. 10. Zrobotyzowane stanowisko wyposażone w jezdnię oraz
2 roboty spawalnicze obsługujące 4 niezależne strefy robocze. Każda ze stref wyposażona jest w pozycjoner obrotowy
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Rys. 11. Stanowisko do spawania kotłów CO zbudowane wg projektu z rysunku 10

Stanowisko zostało wyposażone również w komplet
techniki bezpieczeństwa (wygrodzenie, bariery fotoelektryczne, drzwi serwisowe z czujnikami bezpieczeństwa) oraz system do odciągania i filtrowania dymów
powstających podczas cięcia i spawania.
Kolejnym przykładem jest zrobotyzowane stanowisko do spawania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, wyposażone w jezdnię podwieszoną długości
22 m (rys. 14, 15). W celu zwiększenia zasięgu robota w kierunku pionowym stanowisko wyposażone jest
w dodatkową jezdnię VVE długości 1,5 m. Stanowisko
podzielono na dwa obszary robocze, na których zostały zainstalowane pozycjonery obrotowe o udźwigu
10 ton. Rozstaw tarcz pozycjonerów regulowano w zakresie 3÷10 m. Stanowisko wyposażono w system automatycznej wymiany narzędzi, technikę spawalniczą

Zrobotyzowane stanowiska
do spawania podzespołów
wielkogabarytowych
Stanowiska zrobotyzowane do spawania podzespołów wielkogabarytowych wyposażone są w urządzenia
peryferyjne służące do zwiększenia zasięgu pracy robota, do których należą wysięgniki obrotowe oraz jezdnie
naziemne lub podwieszone o długości przejazdu od kilku do kilkudziesięciu metrów. W celu uzyskania dostępu robota do wszystkich spoin często stosowane są dodatkowe jezdnie pionowe i poprzeczne. Stanowiska do
spawania podzespołów wielkogabarytowych najczęściej
wyposażone są w pozycjonery o udźwigach od kilkuset
kilogramów do kilkudziesięciu ton.
Jednym z ciekawszych zrobotyzowanych stanowisk
wdrożonych przez firmę cloos Polska jest przedstawione na rysunku 12 stanowisko do regeneracji czerpaków. W skład stanowiska wchodzi robot spawalniczy
zainstalowany w pozycji podwieszonej, który przemieszczany jest za pomocą poziomej jezdni naziemnej LVEb o długości przejazdu 10 m, pionowej VVE
i poprzecznej QVE o długości przejazdu 2 m (rys. 13).
Obszar pracy robota podzielony jest na dwie strefy.
W pierwszej strefie zainstalowane jest stacjonarne
oprzyrządowanie do mocowania czerpaka i tam są
wycinane naroża. W drugiej strefie zainstalowany jest
dwuosiowy pozycjoner o udźwigu 10 ton. Pozycjoner
służy do sterowania czerpakiem podczas spawania lub
napawania. Stanowisko zostało wyposażone w system
automatycznej narzędzi, który steruje:
– głowicą do spawania i napawania metodą jednodrutową;
– głowicą do spawania metodą TANDEM;
– palnikiem do cięcia tlenem;
– palnikiem do cięcia plazmą;
– kamerą laserową służącą do skanowania kształtu
podzespołu.

Rys. 12. Zrobotyzowane stanowisko do regeneracji czerpaków

Rys. 13. Urządzenia peryferyjne; 1 – jezdnia naziemna LVEb, 2 –
jezdnia pionowa VVE, 3 – jezdnia poprzeczna QVE

Rys. 14. Zrobotyzowane stanowisko z jednią podwieszoną o długości przejazdu 22 m
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Rys. 15. Zrobotyzowane stanowisko do spawania podzespołów wielkogabarytowych wyposażone w jezdnię podwieszoną długości 22 m

Rys. 17. Zrobotyzowana kabina do spawania podzespołów dla przemysłu samochodowego i lotniczego. Kabina została opracowana
przez firmę Cloos-Polska i nagrodzona złotym medalem na MTP
w Poznaniu

wad praca kabiny jest blokowana aż do momentu odłożenia podzespołu do separatora braków. System ten
na podstawie analizy parametrów spawania potrafi nawet rozpoznać, czy spoina została zaporowana.

Podsumowanie
Rys. 16. Zrobotyzowane stanowisko do spawania podzespołów
wózków wagonowych wyposażone w podwieszoną jezdnię oraz dwa
pozycjonery przechylno-obrotowe o udźwigu 1 tony każdy

jednodrutową oraz tandem. Poprawne ułożenie spoiny
zapewniają zastosowane sensory: prądowy, dotykowy
oraz kamera laserowa. Całość uzupełnia technika bezpieczeństwa oraz system odciągania dymów spawalniczych. Na rysunku 16 przedstawiono spawanie podzespołów wózków wagonowych.

Zrobotyzowane kabiny spawalnicze
Zrobotyzowane kabiny spawalnicze są często stosowane przez producentów wytwarzających dużo
podzespołów o niewielkich gabarytach (rys. 17). Jedną z ważniejszych zalet kabin jest łatwość ich przemieszczania i możliwość ustawienia bezpośrednio
w ciągu produkcyjnym. Zmniejsza to znacznie koszty
wewnątrz zakładowego transportu, bo kabiny wyposażone są w zintegrowaną technikę spawalniczą, odciągową i bezpieczeństwa.
Dla producentów podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego instalowany jest system kontroli
parametrów spawania, umożliwiający rozpoznanie poprawności wykonania spoin. W przypadku wystąpienia
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Stanowiska
zrobotyzowane
wyposażone
w technologie spawania metodami TANDEM i hybrydową zapewniają znaczny wzrost wydajności
w porównaniu ze stanowiskami wyposażonymi
w klasyczną metodę MIG/MAG. Najnowsze urządzenia spawalnicze wraz z zaawansowanymi
systemami monitoringu parametrów spawania zapewniają uzyskanie połączeń spawanych o dużej
powtarzalności i wysokiej jakości, spełniających
wymagania przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Współczesne oprogramowanie ułatwia i
znacznie skraca czas tworzenia programów spawania umożliwiając robotyzację procesów spawania podzespołów wytwarzanych w krótkich seriach,
a nawet jednostkowo. Zrobotyzowany system spawalniczy QIROX pozwala praktycznie dowolne
tworzyć podzespoły. Rodzaj materiału nie stanowi
obecnie ograniczenia dla robotyzacji.
Nie jest możliwe opisanie na kilku stronach
wszystkich aplikacji opracowanych i wdrożonych
przez firmę Cloos Polska. Zainteresowanych uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na ten
temat zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych www.cloos.pl i www.cloos.de oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikami firmy Cloos
Polska.
Bogdan Turek
Cloos Polska

Andrzej Nieroba

Krokodyl 814 w produkcji
wież wiatrowych
Crocodile 814 in the wind towers manufacturing
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono unikatową technologię oraz
urządzenia do montażu i spawania słupów wież wiatrowych. Na przykładzie kompleksowej zautomatyzowanej
linii produkcyjnej, w której centrum znajduje się urządzenie Krokodyl 814, omówiono szczegółowo budowę
i sposób działania tej aplikacji oraz liczne zalety i korzyści
płynące z jej stosowania.

In following text author presents unique technology
and equipment for mounting and welding wind towers.
Based on example of complex automated production line,
where machine called Crocodile 814 plays a major role,
author describes in details construction and functionality
of this application, showing advantages of this technology.

Wstęp
Początek XXI w. zaowocował m.in. łatwo dostrzegalną zmianą naszego krajobrazu, gdzie coraz częściej widać piękne, wyniosłe i monumentalne elektrownie wiatrowe, ulokowane zarówno na lądzie, jak i na
morzu. Ten widok pozostanie pewnie już na stałe, ponieważ we współczesnym świecie jest potrzebna zmiana sposobu wytwarzania energii elektrycznej z paliw
kopalnych na energię ze źródeł odnawialnych.
W większości obecnie budowanych elektrowni wiatrowych jako konstrukcję do zamocowania generatora i łopat wykorzystuje się stalową rurę o stożkowym
kształcie, ze średnicą rosnącą ku podstawie, zwaną powszechnie wieżą wiatrową. Takie rozwiązanie konstrukcyjne gwarantuje dużą wytrzymałość, oszczędność
materiału oraz możliwość automatyzacji procesu prefabrykacji segmentów rur w fabryce. Temu ostatniemu
zagadnieniu poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Słupy wież wiatrowych
z

Proces wytwarzania wież wiatrowych składa się
następujących operacji: formatowanie blach

Mgr inż. Andrzej Nieroba – Cloos Polska.

i przygotowanie ich krawędzi do spawania, zwijanie
blach w kręgi zwane cargami, spawanie wzdłużne
blach, składanie ze sobą kolejnych zwijek, ich montaż
oraz spawanie obwodowe, wykonanie kołnierzy i wspawanie ich do skrajnych carg sekcji wieży, czyszczenie,
malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne.
Chociaż każdy z tych etapów jest istotny dla całego przedsięwzięcia i wymaga należytego wykonania,
to najistotniejsza jest operacja składania i montażu
carg ze sobą, gdyż od właściwego wykonania tego
zadania zależy zachowanie osiowości i poprawności
kształtu nie tylko poszczególnych sekcji, ale i całej wieży. Bez odpowiednich narzędzi, oprzyrządowania czy
systemu montażu składanie ze sobą carg jest zadaniem niesłychanie uciążliwym i wymagającym zaangażowania dużej liczby pracowników. Warto podkreślić,
że mamy do czynienia z cargami o średnicach nawet
do 6 m, wykonanych z blachy o grubości dochodzącej do 100 mm. Masa pojedynczej zwijki wynosi ok.
kilkanaście ton. Manewrowanie takim elementem jest
bardzo trudne, a dwie sąsiednie cargi trzeba ze sobą
zestawić ich powierzchniami czołowymi z dużą dokładnością. W tym etapie produkcji słupów wież wiatrowych
bardzo pomocne, czy wręcz niezastąpione jest urządzenie o handlowej nazwie Krokodyl 814.
Krokodyl jest opatentowanym urządzeniem niemieckiej firmy Deuma. Jest on znany na rynku od blisko 50 lat. Pierwsze wdrożenia Krokodyla miały miejsce głównie w produkcji korpusów łodzi podwodnych
(okres wyścigu zbrojeń), a kolejne lata to czas ciągłej
modernizacji. Obecny kierunek rozwoju urządzenia
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Krokodyl 814 oraz liczne jego wdrożenia są efektem
systematycznego rozwoju energetyki wiatrowej, a co
za tym idzie – poszukiwanie przez producentów wież
wiatrowych wydajnych systemów produkcyjnych. Niewątpliwie jednym z nich jest linia montażowa spawalnicza Krokodyl 814 postrzegana jako najlepsze rozwiązanie dla tego rodzaju produkcji.

Budowa Krokodyla
W ogólnym zarysie, jak przedstawiono na rysunku 1, Krokodyl zbudowany jest z połączonych ze sobą
dwóch strzemion, wskutek czego budową przypomina
spłaszczoną literę C.
Taki kształt Krokodyla jest konieczny, aby po wprowadzeniu go między rolki obrotnika, na którym leży
zwijka, mógł objąć na całej szerokości między swoje
strzemiona. Na końcu górnego i dolnego strzemienia, od otwartej strony urządzenia, rozmieszczone są

elementy systemu centrowania. Całość jest posadowiona na wózku umożliwiającym przemieszczanie się
Krokodyla po szynach ze znaczną prędkością i dużą
siłą. Strzemiona z wózkiem są połączone w sposób
ruchomy, w płaszczyźnie pionowej, poprzez przegub
i parę siłowników hydraulicznych umieszczonych od
czoła urządzenia. Na górnym strzemieniu jest zabudowana głowica spawalnicza oraz pulpit operatorski.
W tylnej części znajdują się silniki, pompy układu hydraulicznego, zasilacze spawalnicze, zasobniki topnika, szpule drutu itp. Wzdłuż górnego strzemienia jest
ulokowany podest dla operatora.
Wspomniany obrotnik jest integralną częścią urządzenia, ma prześwit między rolkami o wielkości dopasowanej do dolnego strzemienia Krokodyla. Obrotnik
dysponuje dwoma niezależnymi napędami rolkowymi
potrzebnymi do swobodnego obracania jedną i drugą
cargą w dowolną stronę. Obrotnik ten jest również wyposażony w ruchome rolki i podpory, dzięki którym jest
możliwe przemieszczanie cargi w różnych kierunkach.
Całość kinematycznego układu Krokodyla wraz z obrotnikiem gwarantuje bardzo szybkie i pewne wzajemne ułożenie montowanych carg, tak aby była zachowana ich osiowość i dokładność styku ich krawędzi na
całym obwodzie.
Główne podzespoły systemu mocowania i centrowania carg, przedstawione na rysunku 2: 1 i 2 – dolne i
górne strzemiona Krokodyla; 3 – platforma serwisowa;
4 – pryzma podporowa; 5 – siłownik hydrauliczny; 6
– wózek; 7, 8 i 9 – elementy dociskowe; 10 – docisk
osiowy; 11 – ruchoma podpora.

Opis działania
Rys. 1. Urządzenie Krokodyl 814
Fig. 1. Krokodyl 814 installation

Rys. 2. Elementy systemu centrowania
Fig. 2. Elements of the alignment system
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Najistotniejszą cechą charakterystyczną Krokodyla
jest system montażu carg schematycznie przedstawiony na rysunku 3.
Przebieg procesu składania i montażu carg wygląda następująco. Pierwszą czynnością po założeniu carg na rolki obrotnika (przy wycofanym Krokodylu) i uprzednim dostosowaniu rozstawu rolek
do średnicy zwijki, jest wyszukanie takiego wzajemnego położenia carg, aby ich spoiny wzdłużne się
mijały, a ewentualne odchyłki wymiaru średnic były

Rys. 3. Schemat budowy sekcji wieży wiatrowej
Fig. 3. Scheme of the wind tower sections

rozłożone równomiernie na całym obwodzie. W tej
pozycji zachowywany jest kilkucentymetrowy odstęp
między cargami. Następnie Krokodyl przejeżdża po
torowisku w kierunku wykonywanego styku i nasuwa
się na ostatnią zwijkę, obejmując całą jej szerokość
w przestrzeń między strzemionami. W kolejnym kroku Krokodyl zaciska pierwszą parę siłowników hydraulicznych na przedostatniej zwijce, dzięki czemu
zostaje ona (lub większy fragment sekcji) unieruchomiona. Dalej Krokodyl wraz z ruchomą częścią obrotnika dosuwa ostatnią cargę do poprzedniej, dociskając ją z dużą siłą. Następnie zostaje zamknięta
druga para siłowników systemu centrowania, przy
jednoczesnym uniesieniu końca ostatniej cargi w celu
zapobieżenia powstawaniu szczeliny w górnej części
styku obwodowego. W razie potrzeby w tej części
operacji można manewrować ostatnią cargą w różnych kierunkach, tak aby zapewnić dokładny styk łączonych krawędzi carg, a tym samym osiowość całej
sekcji wieży wiatrowej. Następnie wykonywana jest
pierwsza spoina sczepna w dolnej części pomiędzy
pierwszą a drugą parą siłowników. Po otwarciu zacisków i obrocie całości o 180o jest wykonywana kolejna
spoina sczepna i w analogiczny sposób pozostałe.
Tak przygotowany styk jest gotowy do pospawania od wewnętrznej strony głowicą umieszczoną na
końcu górnego strzemienia Krokodyla. Spawanie
odbywa się w pozycji podolnej przy nieruchomej
głowicy spawalniczej, a ruch roboczy jest realizowany przez obrotnik rolkowy. Ostatnią czynnością jest
przepchnięcie całości sekcji do przodu o szerokość
jednej zwijki. Operacji tej dokonuje Krokodyl w ten
sposób, że wycofuje się do początku sekcji, zaciska
parę siłowników na krawędzi ostatniej cargi, podnosi
sekcję lekko do góry i w ruchu powrotnym przesuwa
całość do przodu, robiąc tym samym miejsce do położenia kolejnej zwijki. Ważną rolę odgrywają tu obrotniki pomocnicze, które przed rozpoczęciem procesu
są umieszczone jeden za drugim w pobliżu obrotnika
głównego, a by w miarę jak sekcja rośnie o kolejne
cargi, podpierać jej koniec oraz część środkową.
Podczas całego procesu montażu i spawania sekcji
suwnica jest potrzebna tylko do załadunku zwijek na
obrotnik główny Krokodyla. Do wykonywania drzwi
serwisowych w dolnej części największej sekcji wieży
wiatrowej lub włazów w korpusach łodzi podwodnych
można skorzystać z gotowej, zrobotyzowanej aplikacji firmy Cloos. Robot Qirox, pracując naprzemiennie
palnikiem plazmowym i MAG, umożliwi precyzyjne
wycięcie odpowiedniego otworu oraz wspawanie w to
miejsce ościeży drzwi lub włazu.
Powyższy opis ujmuje schematycznie sposób działania Krokodyla. W rzeczywistości poszczególne operacje są bardziej skomplikowane, gdyż współdziałają
ze sobą w odpowiednich sekwencjach elementy układu kinematycznego Krokodyla i jego obrotników. W tym
opracowaniu nie sposób opisać wszystkich najmniejszych kroków i czynności, tym bardziej że niektóre
z nich stanowią tajemnicę producenta.

Krokodyl – główny element linii
Głównym obszarem zastosowań urządzenia Krokodyl 814, jak wynika z jego budowy, jest produkcja
wielkogabarytowych elementów o przekroju kołowym,
budowanych z carg, czyli tam gdzie jest konieczność
wykonywania spoin obwodowych. Kształt elementu
może być cylindryczny lub stożkowy, jak w przypadku
wież wiatrowych. Urządzenie to umożliwia również
montaż i spawanie kołnierzy oraz wewnętrznych
usztywnień np. przy produkcji korpusów łodzi podwodnych. Poza szerokością cargi, która praktycznie
wynika z hutniczych formatów blach, jedyną wielkością gabarytową ograniczającą stosowalność tego
urządzenia jest minimalna średnica detalu wynosząca 2000 mm. Średnica maksymalna, grubość ścianki, długość spawanego detalu i jego masa są właściwie nieograniczone, zależą tylko od możliwości
transportowych danego detalu.
Dobra koniunktura w sektorze energetyki wiatrowej
spowodowała dynamiczny rozwój urządzenia Krokodyl
814. Obecnie nie jest on już tylko samodzielnym stanowiskiem montażowym spawalniczym. W większości
wdrożeń, w tym u takich potentatów jak np. firma SIF
Holand, jest on centralnym i najważniejszym komponentem całościowej, zautomatyzowanej spawalniczej
linii montażowyej. Producent oferuje swoim klientom
optymalne rozwiązanie całości procesu wytwarzania
słupów wież wiatrowych. Podobnie jak Krokodyl pozostałe stanowiska wchodzące w skład linii produkcyjnej
wyróżniają się innowacyjnością i zapewniają prowadzenie procesu z maksymalną wydajnością przy zaangażowaniu minimalnej liczby pracowników.
Na rysunku 4 przedstawiono schemat organizacyjny kompletnej zautomatyzowanej linii montażowej,
której głównym elementem jest Krokodyl 814. Ta kompaktowa linia jest przewidziana do średnio seryjnej
produkcji, a jej niewielkie wymiary zabudowy na hali
produkcyjnej wskazują na kolejny aspekt przemawiający na korzyść omawianego rozwiązania. Dla większych potrzeb produkcyjnych bez trudu, ze względu
na pełną skalowalność, można zaprojektować dwa
lub cztery równoległe ciągi technologiczne Krokodyl
814. W takim przypadku wskazane będzie ulokowanie całości w długiej prostokątnej hali, tak aby suwnice

Rys. 4. Schemat organizacyjny linii produkcyjnej wież wiatrowych
Fig. 4. Organizational chart of the wind towers production line
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umieszczone na jednym torowisku obsługiwały
wszystkie etapy produkcji. Dodatkowym atutem będzie możliwość wykorzystania słupowysięgników,
przeznaczonych do spawania zewnętrznych warstw
spoin obwodowych, do dwóch sąsiadujących ciągów
Krokodyla.
Od właściwego zaprojektowania linii produkcyjnej
Krokodyl 814 będzie zależała wydajność, pracochłonność, a więc i końcowy, jednostkowy koszt wytwarzania. Podstawowym kryterium pod tym względem jest
oczywiście asortyment produkcji. To od niego zależy
liczba potrzebnych ciągów Krokodyla 814, liczba walcarek, słupowysięgników, kabin śrutowniczych i malarskich oraz innych urządzeń pomocniczych. Istotnym
czynnikiem będzie również wybór odpowiedniej techniki spawalniczej oraz proces jej realizacji. Tradycyjną
technologią jest spawanie łukiem krytym, w odmianie
wielodrutowej (układ tandem bądź twin). Przy wyborze
tej metody spawania, w celu zwiększenia wydajności,
wskazane jest przygotowywanie złączy obwodowych
na niesymetryczne „X” z mniejszą liczbą ściegów po
stronie wewnętrznej cargi. Takie rozwiązanie umożliwi
równoczesne wykonywanie jednego ściegu wewnątrz,
przez głowicę umieszczoną na Krokodylu, oraz kilku
(dwóch, trzech) ściegów zewnętrznych za pomocą słupowysięgników. Parametry spawania muszą być wtedy
bardzo ściśle dopasowane, już na etapie projektu, do
jednej wspólnej prędkości obwodowej.

Ze względu na duże grubości łączonych blach
i sposób przygotowania krawędzi właściwych dla łuku
krytego, dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie
metody spawania hybrydowego LASER/MAG, przynajmniej wewnętrznej części łącza. Zaletą tej metody jest
możliwość pełnego przetopienia materiału o znacznej
grubości, a więc gotowe złącze można uzyskać przy
jednym przejściu, a nie przy kilkunastu tak jak w metodzie SAW. Kolejne oszczędności wynikają z braku konieczności ukosowania brzegów spawanych krawędzi.
Również kształt spawanego elementu jest korzystny
dla technologii spawania laserowego, gdyż rura ogranicza możliwość emisji promieniowania światła laserowego, tak że wystarczy osłonić przednią i tylną część
sekcji i spawanie będzie się odbywać w zamkniętej
komorze.
Większą wydajność procesu można uzyskać, przez
zastosowanie wielopalnikowej głowicy spawalniczej
z równomiernie rozmieszczonymi palnikami, wraz
z wykorzystaniem jednej z wysokowydajnych odmian
metody spawania MAG (np. Tandem lub RapidWeld
firmy Cloos). Liczba użytych palników będzie determinowała krotność skrócenia czasu wykonania jednego pełnego ściegu spoiny obwodowej. Taką głowicę można zamontować na Krokodylu i za jej pomocą
wykonywać wewnętrzną część spoiny. Również i przy
takim rozwiązaniu zamknięty kształt rury, jaką jest słup
wieży wiatrowej, osłoni światło łuku spawalniczego.

Podsumowanie
Nie przypadkiem wskazane sąsiadujące ze
sobą firmy Deuma i Cloos (miasta Netphen i Haiger) stały się liderami w swoich branżach. Deuma
w dziedzinie mechanizacji procesów produkcyjnych
oraz Cloos w zrobotyzowanych aplikacjach spawalniczych. Długoletnia współpraca, wymiana doświadczeń oraz fakt, że ich produkty się doskonale
uzupełniają, stworzyły wspaniały tandem mogący
zaoferować swoim klientom najlepsze rozwiązania
automatyzacji i mechanizacji procesów spawania
wielkogabarytowych komponentów.
Czy to w wielkoseryjnej produkcji słupów wież
wiatrowych, czy w jednostkowym procesie budowy korpusów łodzi podwodnych, opisywane

urządzenie Krokodyl 814 gwarantuje prowadzenie montażu i spawania obwodowego carg z najwyższą dokładnością przy najkrótszym czasie potrzebnym do tego zadania. Wart podkreślenia jest
fakt, niespotykany w żadnej innej produkcji detali
o podobnych gabarytach, że Krokodyla obsługuje
tylko jeden pracownik, wykonując wszystkie wyżej
opisane czynności montażu i wewnętrznego spawania carg.
Kompleksowa zautomatyzowana spawalnicza linia montażowa, w której centrum znajduje się urządzenie Krokodyl 814, jest najlepszym rozwiązaniem
dla producentów konstrukcji takich jak słupy wież
wiatrowych.

W następnym numerze
W następnym numerze opublikowane zostaną artykuły zgłoszone na 1. Międzynarodową Konferencję
Naukowo-Techniczną „Napawanie – postęp i zastosowania” we Wrocławiu.
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Robotyzacja spawania w produkcji
wagonów towarowych robotami firmy Cloos
Wstęp
Prace nad zastosowaniem automatyzacji i robotyzacji rozpoczęto w Fabryce Wagonów Świdnica w latach 60. i 70. ub.w., co sukcesywnie budowało odpowiednio wysoki poziom techniczny przedsiębiorstwa.
Uwzględniając to, że procesy spawania w produkcji
wagonów towarowych stanowiły 30% pracochłonności,
zrobotyzowanie tych prac stanowiło wizję usprawnienia i humanizowania prac spawalniczych.
Automatyzowanie procesów spawania i cięcia termicznego rozpoczęto w 1960 r. od uruchomienia stanowiska do spawania automatycznego pod topnikiem.
W latach siedemdziesiątych wdrożono do produkcji
automatyczne urządzenia do cięcia tlenem czterema
palnikami oraz dwugłowicowe automaty spawające
w osłonie gazów ochronnych, a następnie, od połowy
lat siedemdziesiątych, zainteresowano się możliwością
zastosowania w fabryce robotów spawalniczych.
Rozpatrując możliwości zastosowania robotów przemysłowych do prac spawalniczych w budowie wagonów
towarowych, rozważano wątpliwości, czy robot przemysłowy będzie mógł pracować niezawodnie w warunkach
dużych tolerancji wykonania materiałów hutniczych:
kształtowników i blach. Ponadto wykonywanie części
w procesach cięcia i gięcia na maszynach wyeksploatowanych i niedokładnych wpływało na dalsze zwiększenie tolerancji wykonania podzespołów.
Podzespół złożony z tych części miał właściwe
wymiary zewnętrzne, ponieważ podczas montażu
stosowano docinanie ręczne palnikiem acetylenowo-tlenowym, ale w każdym podzespole inaczej były
rozmieszczone złącza spawane i różny był kształt rowków spawalniczych. Te czynniki w zasadniczy sposób
utrudniały zastosowanie robotów przemysłowych do
spawania konstrukcji wagonów.
W latach osiemdziesiątych XX w. wiele typów wagonów produkowano w dużych seriach w liniach technologicznych, co umożliwiało wyposażenie tych stanowisk spawalniczych w roboty przemysłowe.

Pierwsze wdrożenie
– spawanie belki skrętowej
Z inicjatywy mgr. inż. Andrzeja Siennickiego Głównego Spawalnika rozpoczęto w 1983 r. rozeznanie
możliwości automatyzacji produkcji burt wagonów
platform. W skład wagonu platformy wchodziło osiemnaście burt, których pracochłonność montażu i spawania wynosiła 85 h na wagon. Przy dziennej produkcji
dwóch wagonów zatrudniano 18 spawaczy w systemie

dwuzmianowym. W marcu 1984 r. opracowany został
przez kadrę techniczną zakładu program automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania w fabryce,
a w lipcu 1984 r., jako pierwsze w kraju, utworzono
stanowisko Głównego Specjalisty ds. Automatyzacji
i Robotyzacji.
Przystępując do pracy nad robotyzacją spawania
w Fabryce Wagonów Świdnica, zespół złożony ze spawalników, automatyka i inżynierów produkcji określił
wymagania, jakie powinien spełniać robot przemysłowy do prac spawalniczych:
– sześcioosiowa mechanika,
– dostosowanie do spawania łukiem w osłonie gazów,
– proces spawania prowadzony z ustalonymi empirycznie parametrami,
– wyszukiwanie i podążanie elektrody za złączem
– robot musi być adaptacyjny, zdolny do korekcji
trajektorii w czasie procesu spawania,
– sensory wyszukiwania i śledzenia spoiny nie mogą
utrudniać dostępu do złącza spawanego.
Rozpoczęto rozpoznanie rynku robotów przemysłowych przez analizę literatury, wizyty na targach krajowych i w Czechosłowacji, NRD oraz Bułgarii. Rozwiązania z sensorami optycznymi, indukcyjnymi czy
ultradźwiękowymi mocowanymi do głowicy spawalniczej
były nie do zaakceptowania, ponieważ uniemożliwiały
dojście do wszystkich miejsc spoiny. Poważny problem
dla prawidłowej pracy sensorów stanowią ciepło, światło
i rozpryski powstające podczas spawania.
W czasie targów w Brnie zapoznano się z rozwiązaniem prezentowanym przez firmę Carl Cloos Schweiss-technik z Haiger (RFN), w którym rolę
sensora pełnił łuk spawalniczy. Kierując się przede
wszystkim zaletami tego systemu wyszukiwania
i śledzenia spoiny, zdecydowano się na zastosowanie robota przemysłowego firmy Cloos typu Romat
76 na pierwszym stanowisku spawania podzespołów
w Fabryce Wagonów Świdnica. Nie bez znaczenia
przy wyborze robota były referencje z zakładów produkujących wagony towarowe w RFN i we Włoszech,
gdzie pracowały roboty wyposażone w układ śledzenia rowka spawalniczego.
Dodatkowymi zaletami wybranego robota spawalniczego były:
– możliwości zastosowania źródeł prądu do spawania
impulsowego, które zapewniały spawanie bez rozprysku oraz brak wrażliwości na wady techniczne
krajowego drutu spawalniczego,
– podajniki drutu elektrodowego wyposażone w rolki
prostujące, co zapobiegało błądzeniu końcówki drutu elektrodowego po wyjściu z dyszy prądowej,
– bardzo szeroki asortyment obrotników i pozycjonerów możliwych do integracji ze sterowaniem robota,

Przegląd spawalnictwa 8/2011

23

– możliwość zastosowania dla robotów jezdni podwieszonych lub podłogowych do 50 m przejazdu
robota ze swobodnym zaprogramowaniem pracy
robotów na wybranym stanowisku pracy,
– zintegrowane ze sterowaniem robota sterowanie
parametrami źródła prądu,
– wszystkie urządzenia zrobotyzowanego systemu
projektowane i produkowane przez jednego dostawcę.
Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze tej
firmy była możliwość współpracy przy budowie linii.
Firma Cloos miała być dostawcą specjalizowanych
automatów wielogłowicowych i robota spawalniczego,
a przyrządy montażowe i spawalnicze do linii spawania
burt wagonowych miała zaprojektować i wykonać Fabryka Wagonów Świdnica.
Ponadto firma zaoferowała bezpłatną dostawę, jako
stanowiska doświadczalnego, zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, aby kadra techniczna dobrze
przygotowała się do projektowania i eksploatacji linii do
spawania burt wagonowych. W grudniu 1984 r. grupa
pięciu pracowników wyjechała do Haiger na szkolenie
z obsługi i programowania robotów serii Romat, a już
w styczniu 1985 r. doświadczalne stanowisko zostało
dostarczone i uruchomione w Świdnicy.
Pierwsze doświadczalne zrobotyzowane stanowisko do spawania podzespołów wagonu platformy składało się z:
– robota przemysłowego Romat 76 o sześciu stopniach swobody ze sterowaniem MPS 85; sterowanie komputerowe o budowie hierarchicznej, napędy
osi robota przez silniki prądu stałego współpracujące z rezolwerami, tachogeneratorami i hamulcami;
programowanie punktów programu z przenośnego
panelu programowania; polecenia programowe
wprowadzane z klawiatury;
– sterowania ze specjalnymi funkcjami, np.:
wygładzanie ruchów w przestrzeni, przesunięcie
równoległe programu, ruch zakosowy, wyszukiwanie i śledzenie spoiny, dostępność do innych
programów w czasie wykonywania wybranego
programu;
– obrotnika pozycjonowanego z napędem elektrycznym i blokadą pneumatyczną o udźwigu 500 kg,
którego praca była programowana i nadzorowana
przez sterowanie robota;
– źródła prądu do spawania impulsowego MAG 400 A
z oddzielnym podajnikiem zainstalowanym przy
robocie (optymalizacja długości przewodów dla
sprawnego podawania drutu elektrodowego); podczas opracowywania i testowania programu możliwa była optymalizacja parametrów spawania za
pomocą sterowania robota;
– pistoletu z chłodzeniem wodnym, zamocowanego
na robocie przez złącze antykolizyjne;
– urządzenia do mechanicznego czyszczenia pistoletu spawalniczego;
– przyrządu mocującego podzespół do spawania na obrotniku, zaprojektowanego i wykonanego przez FWŚ.
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Rys. 1. Stanowisko do zrobotyzowanego spawania belki skrętowej

Do zrobotyzowanego spawania wytypowano belkę
skrętową wagonu platformy, której 4 szt. wchodziły na
jeden wagon. Roczna produkcja wagonów platform
była na poziomie 1200 szt. O wyborze tego podzespołu
decydowały następujące czynniki:
– spawany podzespół mieścił się w obszarze pracy
robota,
– ciężar elementu wraz z przyrządem mocującym nie
przekraczał udźwigu obrotnika,
– wielkość serii, pracochłonność spawania ręcznego,
– rodzaj spoin, złączy spawanych i dokładność montażu.
Belka miała wymiary 500 x 1090 x 260 mm, łączna długość spoin wynosiła 6,04 m, a pracochłonność
spawania ręcznego to 72 min. Czas spawania belki
skrętowej robotem wynosił 23 min, przy jednoczesnym
zapewnieniu powtarzalności podzespołu i wysokiej jakości złączy spawanych.
Wdrożenie spawania podzespołu belki na stanowisku doświadczalnym dało następujące doświadczenia
i wnioski:
– Wdrożenie podzespołu do spawania robotem musi
poprzedzać szczegółowa analiza konstrukcji zespołu, w szczególności założone tolerancje wymiarowe,
jak również analiza technologii wykonania części
oraz montażu podzespołu. Musi być zapewniona
stała baza wymiarowa wykonania części, montażu
podzespołu, oprzyrządowania montażowego podzespołu oraz przyrządu mocującego podzespół do
spawania na pozycjonerze.
– Celowe jest stopniowe wdrażanie robotów w zakładzie, gdy doświadczenia techniczne i organizacyjne nabyte przy kolejnych robotach dają bazę do
wdrażania kolejnych. Jednoczesne wdrażanie kilku
robotów przemysłowych może spowodować spiętrzenie problemów technicznych, materiałowych,
organizacyjnych, opóźniających pełne wdrożenie
robotów, co wpływa niekorzystnie na nastawienie
pracowników do procesu robotyzacji.
– Niewłaściwe wdrożenie wpływa na obniżenie niezawodności pracy.
Te wnioski są aktualne również dzisiaj.

Stanowisko do spawania kłonic
Kolejnym krokiem było wdrożenie spawania na stanowisku doświadczalnym kłonic obrotowych do wagonów platform, których na jeden wagon wchodziło
16 szt. Kłonica miała wymiary 1600 x 85 x 100 mm,
długość spoin wynosiła 5,2 m, a pracochłonność spawania ręcznego 0,737 h. Czas spawania kłonicy robotem wynosił ok. 20 min.
W okresie 4 miesięcy od stycznia do kwietnia 1985 r.
kadra techniczna fabryki zaprojektowała, a dział narzędziowni wykonał urządzenia do linii montażu i spawania
burt wagonowych. W fabryce wagonów przygotowano
dwa stanowiska montażowe z przyrządami mocującymi części do spawania i kompensującymi odkształcenia spawalnicze, przyrząd mocujący podzespół
do spawania robotem przemysłowym oraz podajniki
rolkowe, a następnie urządzenia zostały wysłane do
zakładu Cloos w Herborn, gdzie zmontowana została
cała automatyczna i zrobotyzowana linia produkcyjna.
Sterowanie przyrządami mocującymi zostało zintegrowane ze sterowaniem automatami spawalniczymi i sterowaniem robota. W październiku 1985 r. linia została
wdrożona do produkcji w Fabryce Wagonów Świdnica.
Linia była obsługiwana przez 4 pracowników i na jednej
zmianie wykonywała 36 burt wagonowych.
Całkowity koszt wykonania linii, wyniósł 65 mln zł,
natomiast roczny efekt w wyniku jej stosowania wyniósł
56 mln zł.

Rys. 3. Stanowisko do spawania ostojnic

Rys. 4. Stanowisko do spawania ram drzwi kontenerów uniwersalnych

Rys. 2. Linia spawania burt

Kolejne wdrożenia
W latach 1985-1989 wdrożono do produkcji w Fabryce Wagonów Świdnica kolejne 3 zrobotyzowane
stanowiska spawalnicze Cloos z 4 robotami:
– stanowisko do spawania ostojnic wagonów platform
z dwoma robotami przejezdnymi na jezdni podłogowej długości 26 m, gdzie jezdnia stanowiła dodatkową, siódmą oś swobodnie programowaną (1988 r.).
Wykorzystując duży zakres pracy robotów, przy
jezdni ustawiono szereg obrotników o poziomej
osi obrotu do spawania podzespołów podwozi

wagonów towarowych: belek czołowych, środkowych belek skrętowych i kłonic wysuwanych;
– stanowisko do spawania ramy drzwi kontenera uniwersalnego z robotem podwieszonym na obrotowej
programowanej wieży, obsługującym manipulator
przechylno-obrotowy i obrotnik o poziomej osi obrotu. Łącznie zrobotyzowany system dysponował
10 osiami swobodnie programowanymi (1989 r.).
Stanowisko to, przed zainstalowaniem i wdrożeniem do produkcji w fabryce, było prezentowane na
międzynarodowej wystawie środków do produkcji
taboru kolejowego w Moskwie.
Łącznie w Fabryce Wagonów Świdnica w 1989 r.
pracowało 6 zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Istotne jest, że urządzenia peryferyjne do tych
stanowisk były wykonane w fabryce, na podstawie dokumentacji technicznej udostępnionej przez firmę Carl
Cloos Schweisstechnik w Haiger (Niemcy).
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Ośrodek Robotyzacji Spawania
FWŚ – Cloos
Fabryka Wagonów Świdnica wykorzystała koncepcję wypracowaną wspólnie z Departamentem Nauki
i Techniki MHiPM, tworząc z firmą Cloos Ośrodek Robotyzacji Spawania FWŚ – Cloos. Ośrodek powstał
jako jeden z integratorów zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w kraju, obok już istniejących,
takich jak Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie, Instytut Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie i Apator w Toruniu.
Ośrodek jako kolejny etap współpracy z firmą Cloos, został utworzony 3 grudnia 1986 r. W jego uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: Josef Müllner – Cloos
Austria, Henryk Kamiński – Dyrektor Departamentu
MHiPM, Stanisław Kunikowski – Główny Specjalista
ds. Robotyzacji MHiPM, Jan Pilarczyk – Dyrektor Naukowy Instytutu Spawalnictwa, Irena Wiśniewska –
Przegląd Spawalnictwa, Kazimierz Chmielewski – Dyrektor Naczelny FWŚ.
Pracą Ośrodka kierował mgr inż. Andrzej Siennicki.
W zespole specjalistów pracujących w Ośrodku byli:
mgr inż. Wiesław Borgosz, inż. Zdzisław Kaniewski,
mgr inż. Andrzej Kociuba, mgr inż. Bogdan Turek.
Ośrodek został wyposażony przez firmę Cloos
w robot przejezdny, z nowym sterowaniem Rotrol, na
pozycjonowanej jezdni podłogowej, współpracujący
z manipulatorem przechylno-obrotowym. Ośrodek pełnił funkcję doświadczalno-szkoleniową.
W 1986 r. zorganizowano 3 sympozja naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom robotyzacji
spawania oraz udzielono 48 konsultacji technicznych
w zakresie opracowań z dziedziny robotyzacji dla zakładów taboru kolejowego i przemysłu maszynowego.
W Ośrodku wykonano próby weryfikacji możliwości
zrobotyzowanego spawania podzespołów dostarczonych przez kilkanaście zakładów krajowych, w tym:
Bumar Fadroma Wrocław, Ryfama Rybnik, FSO MEBLOMOR Czarnków, Mostostal Słupca, HCP Cegielski
Poznań czy próby spawania wózków kopalnianych dla
MONTANY Katowice.

Rys. 5. Otwarcie Ośrodka Robotyzacji Spawania FWŚ – Cloos
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W Ośrodku prowadzone były szkolenia z programowania robotów ROMAT dla specjalistów krajowych, jak
również z zagranicy. Ze Związku Radzieckiego szkoleni byli specjaliści m.in. z zakładów: Newski Zavod –
Leningrad, Uralmasz – Świerdłowsk, Traktornyj Zavod
– Mińsk, Biełaz – Żodino, Instytut Spawalnictwa im.
E.O. Patona w Kijowie i z zakładów Turbowerke Meissen z NRD.
Ośrodek świadczył usługi serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego urządzeń firmy Cloos wprowadzonych na rynek polski.
Efektem prób spawania w Ośrodku był zakup przez
Fabrykę Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR w Czarnkowie zrobotyzowanego stanowiska do spawania
drzwi okrętowych. Stanowisko było zaprojektowane
i wdrożone przez specjalistów pracujących w Ośrodku. Zrobotyzowane stanowisko w Czarnkowie pracowało nieprzerwanie od 1987 r. do 2011 r., kiedy
zostało zmodernizowane przez Cloos Polska. Zastosowano nowy robot z nowym systemem sterowania
Qirox oraz wymieniono napędy w dwóch obrotnikach
o poziomej osi obrotu.
Zgodnie z umową o stworzeniu Ośrodka, firma Carl
Cloos Schweisstechnik Haiger prowadziła systematyczne szkolenia pracowników FWŚ działających w Ośrodku z nowych wersji oprogramowania robotów oraz

Rys. 6. Robot w Czarnkowie – 1987 r.

Rys. 7. Robot z systemem Qirox przed wysyłką do Czarnkowa
– 2011 r.

Rys. 8. Stanowisko prób odbioru pozycjonerów ORBIT

Rys. 9. V seminarium Automatyzacji i Robotyzacji

serwisowania robotów, automatów spawalniczych
i źródeł prądu. Przeszkoleni specjaliści z Ośrodka brali
udział w latach 1987–1990 w uruchomieniu i wdrożeniu
zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych w BUMAR
Waryński, FAMAK Kluczbork, PREMA Milmet Sosnowiec, HCP Cegielski Poznań, Tagorze w Tarnowskich
Górach, ZASTAL Zielona Góra, a także stanowiska
w Instytucie Spawalnictwa im. E.O. Patona w Kijowie.
W IV kwartale 1987 r. został zawarty kontrakt
z Cloos Austria na wykonanie przez Fabrykę 13 urządzeń peryferyjnych do zrobotyzowanych stanowisk
spawalniczych. W 1991 r. wykonano 10 stołów pozycjonujących Orbit z pięcioma osiami swobodnie programowanymi. Firma Cloos udostępniła bezpłatnie
dokumentację do tych urządzeń, natomiast specjaliści
z Ośrodka i fabryki opracowali technologię produkcji
oraz program odbiorów jakościowych. Wszystkie wyprodukowane urządzenia peryferyjne zostały zainstalowane w zakładach w Austrii i w Niemczech.

Ośrodek prowadził działalność non profit w zakresie
popularyzacji zastosowania robotów do prac spawalniczych. Organizowane były sympozja o charakterze
ogólnopolskim oraz kierowane do określonych zakładów, np. OZAS Opole, zrzeszenie zakładów MOSTOSTAL, zrzeszenie zakładów budowy taboru kolejowego. Na sympozjach tych przekazywana była wiedza
i doświadczenie z wdrażania robotów przemysłowych
w świdnickiej fabryce. Informacje te były przekazane
również na I Krajowej Konferencji Robotyki w 1985 r.
we Wrocławiu w formie wygłoszonego referatu i artykułu zamieszczonego w materiałach konferencyjnych.
W 1991 r. Ośrodek FWŚ – Cloos był gospodarzem V seminarium Automatyzacji i Robotyzacji
z udziałem wszystkich krajowych ośrodków robotyzacji. Udział wzięły m.in. Apator Toruń, PIAP Warszawa,
ZAP Ostrów Wlkp., Instytut Elektrotechniki Warszawa.
Mgr inż. Wiesław Borgosz

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

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

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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Christian Paul
Lars Höfner

Sensory w robotyzacji spawania
Sensors in robotic welding
Streszczenie

Abstract

W artykule opisano sensory stosowane w aplikacjach
zrobotyzowanych systemów spawalniczych oraz ich zalety
i wady wpływające na dobór odpowiednich rozwiązań do
poszczególnych zastosowań, umożliwiający osiągnięcie
oczekiwanej jakości złączy oraz wymaganej wydajności
procesu.

The article presents the sensors used in the robotic
applications for welding processes and their advantages
and disadvantages to have an effect on selection of appropriate solutions for specific applications for achieving
the desired quality of joints and welding process capacity.

Wstęp
W celu zautomatyzowania procesów technologicznych w różnych dziedzinach produkcji wykorzystuje
się roboty przemysłowe. Najczęściej roboty stosuje się
w produkcji samochodów przy czynnościach manipulacyjnych, zgrzewaniu i spawaniu w osłonach gazów.
Znajdują one coraz częściej zastosowanie również
poza obszarem przemysłu motoryzacyjnego.
Zastosowanie robotów wymaga dużej dokładności wymiarowej, co w wielu przypadkach wiąże się
z poniesieniem wysokich nakładów na prace przygotowawcze. Dzięki zastosowaniu sensoryki można
te nakłady zredukować i uzyskać korzystne rozwiązanie oraz optymalne pod względem jakościowym.
Najważniejszym wymaganiem, jakie stawia się sensorom, jest rozpoznanie i pomiar geometrii spoiny,
optymalne pozycjonowanie robota i poprawny dobór
parametrów spawania.

Przykłady zastosowań
Roboty przemysłowe mają liczne zastosowania. Wykonują wiele czynności manipulacyjnych np. w liniach
produkcyjnych w przemyśle samochodowym, w paletowaniu różnorodnych komponentów albo w przygotowaniu produkcji. Inne zastosowanie to prace malarskie,

Christian Paul, Lars Höfner – Cloos Schweisstechnik GmbH, Niemcy.
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Rys. 1. Robot spawalniczy
Fig. 1. Robot for welding applications

do których wykorzystuje się specjalne roboty antywybuchowe. Kolejnym dużym obszarem wykorzystania
robotów jest spawanie i cięcie materiałów (rys. 1).
We wszystkich aplikacjach stosuje się sensory
w celu wyrównania skutków tolerancji wykonawczych.

Sensory taktylne
Sensory taktylne służą przeważnie do pomiaru
rowka spawalniczego lub położenia części w trybie
off-line. Zostaje rozpoznane rzeczywiste położenie części, które po przeliczeniu jest przenoszone
do programu użytkowego. Pomiar może być wykonany za pomocą dyszy gazowej uchwytu spawalniczego, drutu spawalniczego lub za pomocą specjalnego sztyftu umieszczonego w pobliżu uchwytu

Sensory łukowe

Rys. 2. Sensor taktylny do pomiaru off-line
Fig. 2. Tactile sensor for off-line measurements

Często stosuje się kombinacje z sensorem taktylnym i sensorem łukowym.
Po wcześniejszym pozycjonowaniu uchwytu spawalniczego na początku spoiny za pomocą sensora
taktylnego nadzór nad śledzeniem przebiegu spawania wzdłuż rowka przejmuje sensor łukowy zwany
również sensorem prądowym. Sensor łukowy wymaga
zastosowania zakosowego ruchu uchwytu spawalniczego poprzecznego w stosunku do kierunku spawania (rys. 4). W prawym i lewym położeniu zostają
przy każdym zakosie sprawdzone przebiegi prądu
i napięcia. Sygnały prądowe i napięciowe są przeliczane przez system sterowania i przekształcone w
sygnały bocznej i pionowej korekcji położenia uchwytu spawalniczego. Na podstawie sygnałów korygujących, które pobrano bezpośrednio z procesu spawania, uzyskuje się prowadzenie uchwytu w osi rowka w
trybie on-line. Bezpośrednie wykorzystanie procesu
do prowadzenia uchwytu ma tę zaletę, że w przeciwieństwie do innych sensorów przemysłowych nie
wymaga instalowania w otoczeniu uchwytu spawalniczego żadnych dodatkowych urządzeń, często utrudniających dojście uchwytu do złącza. Sensor łukowy
można wykorzystywać do wszystkich rodzajów złączy
stalowych pod warunkiem, że złącze będzie miało
krawędzie o wysokości nie mniejszej niż 5 mm.

Rys. 3. Sensor analogowy
Fig. 3. Analog sensor

spawalniczego (rys. 2). Na element dotykowy zostaje
podane napięcie i element ten podjeżdża z zadaną
prędkością na obiekt pomiaru. Podczas zetknięcia ze
spawanym podzespołem zostaje wytworzony sygnał
i miejsce styku jest zapamiętane. Na podstawie zapamiętanego położenia oryginalnej części, dla której
opracowano program, oraz na podstawie rzeczywistego położenia określonego sensorem, zostaje wyliczona różnica w położeniu trajektorii spoiny i opracowany wcześniej program wzorcowy przesuwa się
o wektor wynikający z obliczeń. Wykonując pomiary
w kilku punktach można tę metodę wykorzystać do
przenoszenia programu w systemie transformacji 3D.
Do pomiarów on-line w rowku spawalniczym często
stosuje się w konwencjonalnych urządzeniach sensor
z sygnałem analogowym – sztyft lub igłę, które montowane są elastycznie przed uchwytem spawalniczym
(rys. 3). Podczas procesu spawania rowek spawalniczy śledzony jest na bieżąco za pomocą sztyftu i położenie uchwytu spawalniczego jest korygowane w stosunku do zaprogramowanego toru. Ponieważ przebieg
sensora w rowku nie jest sterowany, nie ma pewności,
że prowadzenie uchwytu spawalniczego będzie poprawne przy przechodzeniu przez spoiny sczepne i na
zakończeniu spoiny.

Rys. 4. Zasada funkcjonowania
sensora łukowego
Fig. 4. The principle of operation of
an arc sensor

Sensory laserowe
do pomiarów off-line
Jedno- lub dwuwymiarowe sensory należą do optymalnych sensorów laserowych pomiaru odległości.
Sensory pracują na zasadzie trangulacji, tzn. sensor
wysyła punktowy promień laserowy, który odbija się od
powierzchni i zostaje przeliczony w odbiorniku głowicy sensorowej (rys. 5). Przy przejeździe sensora nad

Rys. 5. Laserowy sensor pomiaru odległości
Fig. 5. Laser distance measurement sensor
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powierzchnią detalu zostaje np. rozpoznane złącze
zakładkowe, ponieważ na podstawie zmian odległości od głowicy zostaje wytworzony sygnał analogowy
sterowania robota, który rozpoznaje miejsce i wielkość
uskoku złącza zakładkowego. Ponieważ sensory te
pracują bezdotykowo, czynności pomiarowe wykonywane są wielokrotnie szybciej niż przy zastosowaniu
sensorów taktylnych.

Sensory laserowe
do pomiarów on-line
Obok sensorów odległości sensor laserowy on-line
jest narzędziem uniwersalnym. Przy jego zastosowaniu można wykonać pomiar rowka spawalniczego
przed spawaniem oraz w czasie spawania w trybie
on-line, dokonując pomiaru rowka przez umieszczenie sensora przed uchwytem spawalniczym, oraz wykorzystać wyniki pomiarów do spawania adaptacyjnego (rys. 6). Sensor laserowy on-line wysyła promień
laserowy pod ustalonym kątem. Światłoczuły element
sensora przyjmuje promienie odbite od powierzchni wyrobu. Punkt wejścia na optyce odbiorowej daje
informację o odległości i pozycji od powierzchni wyrobu, a także informację o geometrii rowka. Te informacje zostają sprawdzone (porównane) na zgodność
ze wcześniej zdefiniowanym wzorem. We wzorcu jest
dokładnie opisany kształt spoiny łącznie z dopuszczalnymi tolerancjami. Jeśli odchyłki są przekroczone, proces spawania zostaje automatycznie przerwany, aby wyeliminować błędy spawalnicze wynikające
z przekroczenia tolerancji. W obszarze ustalonych
granic procesu spawania, tzn. prędkości spawania,
amplitudy zukosowania, wydajności spawania, zostaną dopasowane do odczytanej geometrii rowka
spawalniczego. Dzięki niewielkim wymiarom sensor można umieszczać w pobliżu miejsca spawania
i dzięki temu uzyskiwać optymalne warunki do śledzenia przebiegu spoiny. Do integracji sensora z robotem
można wykorzystać różne rodzaje interfejsów.

Rys. 6. Sensor laserowy do pomiaru off-line
Fig. 6. Laser sensor for off-line measurements
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Transmisja danych surowych
Sensor wysyła aktualne dane sensora bez dalszej obróbki do nadrzędnego sterowania robota.
Sterowanie nadrzędne przejmuje filtrowanie danych
sensora i aplikuje je jako korekty TCP w czasie rzeczywistym. Ta metoda ma tę zaletę, że system sensora nie musi być poinformowany o aktualnej pozycji
i prędkości TCP.

Transmisja korekt TCP
Niektóre interfejsy wymagają korekty danych sensora względem TCP dotyczących układu współrzędnych bazowych lub narzędzia. Przy ustawieniu system
sensora wymaga wstępnych danych w zakresie aktualnego położenia i prędkości w czasie rzeczywistym,
a następnie wymagane są również dane o zorientowaniu narzędzia. System sensora przejmuje wszystkie
opracowania danych i analizy.
Przesłane dane są przekazywane do sterowania po
przefiltrowaniu.

Koncepcja master
Są to systemy sensorów, które mierzą w układzie
6D dane położenia oraz dane zorientowania i przejmują kontrolę nad robotem (manipulatorem) prowadząc
narzędzie wzdłuż rowka w czasie rzeczywistym.
Śledzenie rowka przez sensor laserowy jest zawsze niezbędne wtedy, kiedy robot spawalniczy jest
konfrontowany z częściami obarczonymi tolerancjami, których nie można wykryć za pomocą innych sensorów. Ograniczeniami w stosowaniu sensorów są
np. zakresy cienkich blach, spoiny pachwinowe
o krawędzi mniejszej niż 5 mm, spoiny czołowe typu
I oraz w przypadku sensora łukowego spawanie stopów aluminium. Podczas śledzenia przebiegu spawania sensor pozycjonowany znajduje się we wstępnym

Rys. 7. Sensor laserowy do śledzenia on-line
Fig. 7. Laser sensor for on-line joints follow-up

Rys. 8. Przygotowanie złącza
Fig. 8. Preparing the joints

Rys. 9. Złącze pospawane adaptacyjnie
Fig. 9. Adaptively welded joint

punkcie spoiny, a później przejeżdża w określonym
kierunku ze zdefiniowaną prędkością. Po rozpoznaniu
geometrii rowka uchwyt spawalniczy zostaje ustawiony
na początku spoiny, proces spawania zostaje włączony
i uchwyt spawalniczy prowadzony jest wzdłuż rowka.
Zakończenie spoiny jest rozpoznawane przez sensor,
a dane z rozpoznania zapewniają zakończenie procesu spawania w rzeczywistym zakończeniu spoiny.
Dzięki śledzeniu w trybie on-line zostają rozpoznane
tolerancje wykonania wyrobu oraz odkształcenia spawalnicze powstałe w czasie spawania. Dystans pomiędzy promieniem lasera a uchwytem spawalniczym
jest uwzględniony przy obliczeniu położenia tak, że
uzyskuje się dokładne prowadzenie uchwytu spawalniczego. Rozpoznanie spoiny przez system sensora
nie zależy od materiału spawanego i od przygotowania rowka. Ponieważ sensor może pracować w trybie
on-line w czasie procesu spawalniczego, jego zastosowanie nie wpływa na czas taktu pracy (rys. 7).

procesu spawania w trybie on-line przy zmieniających
się wymiarach jeziorka zachodzi proporcjonalne dopasowanie wszystkich niezbędnych parametrów w celu
zabezpieczenia optymalnego równomiernego wyglądu
spoiny (rys. 9). Przy dopasowywaniu parametrów spawania zachodzi możliwość przełączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami parametrów oraz dokonywania analogowo w sposób linearny lub skokowy zmian
wszystkich niezbędnych parametrów wynikających
z geometrii złącza.

Adaptacja parametrów spawania
Sensory laserowe 2D dostarczają informacji nie tylko o położeniu, ale również o geometrii rowka. Na podstawie mierzonych wartości można sformułować wnioski o szerokości szczeliny, głębokości rowka i przekroju
spoiny, co umożliwia adaptacyjne dopasowanie parametrów spawania (rys. 8). W tych warunkach podczas

Czynności kontrolne
dla zastosowań CAQ
Sensory laserowe znajdują również zastosowanie
w CAQ (Computer Aided Quality Assurance). Są stosowane podczas kontroli spoin w ramach zabezpieczenia jakości. Dla kontrolowanych kryteriów powierzchni
złącza zostają opracowane wzorce w zakresie szerokości spoiny, wysokości lica, wycieków grani i porów powierzchniowych. Po zeskanowaniu geometrii
spoiny można rozpoznać w mikrometrach zmiany na
powierzchni spoiny. Odchyłki niemieszczące się w tolerancji wzorca zostają uznane za niezgodności i są
dokumentowane. Poprzez połączenia sieciowe z zakładowym systemem jakości można zapewnić obowiązek
dokumentowania przebiegu procesu i jego nadzoru.

Podsumowanie
Aby stosowanie sensorów stało się bardziej
uniwersalne, obok wzrostu sprawności niezbędne jest zmniejszenie wymiarów i stosowanie rozwiązań kompaktowych. Do tego potrzebne jest
zwiększenie pola widzenia sensora w celu poprawienia obszaru dojścia oraz zmniejszenie czułości
na refleksy powstałe przy odbiciu promienia od

powierzchni. Trójwymiarowe rozpoznanie geometrii szwu i spawanego wyrobu za pomocą systemu
sensorowego umożliwi rozwiązywanie dalszych
zadań w spawaniu. Zastosowanie sensora trójwymiarowego uczyniłoby w robotyzacji proces rozpoznawania porównywalnym z procesem rozpoznawania przez ludzkie oko.
Zdódło: DVS – Merkblatt: DVS 0927-1
Zdjęcia: Cloos Schweisstechnik D. Holler
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Robotyzacja procesu spawania hybrydowego
– przykład aplikacji
Spawanie hybrydowe HLAW (hybrid laser arc
welding) jest to kombinacja procesu spawania łukowego MAG i spawania wiązką laserową (rys. 1) lub
kombinacja innych metod spawania łukowego (TIG,
plazma) z laserem. Połączenie tych metod w jeden
proces spawania HLAW niweluje ograniczenia występujące przy spawaniu tylko wiązką laserową, dotyczące m.in. dużej wrażliwości procesu na dopasowanie
łączonych elementów. Spawanie wiązką laserową
wymaga bardzo dokładnego przygotowania brzegów
łączonych elementów oraz ich wzajemnego dopasowania. Szczelina między łączonymi elementami nie
powinna przekraczać 0,2 mm.
Ze względu na duże prędkości spawania dochodzące w zależności od grubości i gatunku spawanego materiału do kilku, a nawet do 8-10 m/min dla
cienkich blach istnieje problem z podhartowaniem
i kruchością złączy spawanych oraz występowaniem
niezgodności takich jak: wklęśnięcie lica, przepalenia, przyklejenia, pęknięcia, pory i pęcherze. Ponadto podczas procesu spawania dochodzi do zubożenia
spoiny w składniki stopowe, które ulegają wypaleniu
i wyparowaniu. Na rysunku 2 przedstawiono geometryczny kształt spoiny wykonanej metodą MAG, wiązką
laserową oraz hybrydą laser+MAG.
Skojarzenie spawania wiązką laserową z konwencjonalnym MAG umożliwia ograniczenie wpływu
najsłabszych punktów spawania wiązką laserową na
przebieg procesu tj: mniejszą wrażliwość na przygotowanie brzegów łączonych elementów i ich dopasowa-

nie, wklęśniecie lica, niepełny przekrój spoiny, wysoką
twardość i kruchość dzięki dodatkowej zwiększonej
energii liniowej łuku. Ta ostatnia cecha jest szczególnie
przydatna podczas łączenia nie tylko stali niestopowych
jak P235, P355, a przede wszystkich stali dla przemysłu energetycznego 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10.
Zastąpienie tradycyjnej metody spawania łukiem krytym technologią spawania hybrydowego laser+MAG
przy spawaniu ścian szczelnych kotłów energetycznych (rys. 3), umożliwiło zwiększenie wydajności spawania o 400 % (z 1 m/min spawania łukiem krytym do
4 m/min hybrydą), 8-krotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 5-krotne zmniejszenie zużycia drutu
elektrodowego, zmniejszenie ilości wprowadzonego
ciepła, a co z tym związane mniejsze odkształcenia
i prostszy proces technologiczny gięcia paneli.
W metodzie HLAW możliwe jest nawet 3-krotne zwiększenie obszaru parametrów użytkowych
w porównaniu z procesem spawania samym laserem i znacznie mniejsze odkształcenia spawalnicze
w porównaniu do spawania łukowego. Dodatkowo
metoda MAG umożliwia wpływanie za pomocą spoiwa na właściwości metalurgiczne złącza, układanie
spoin pachwinowych i napoin.

Rys. 2. Geometria złącza spawanego wykonanego: a) metodą MAG,
b) wiązką laserową, c) hybrydą laser+MAG

Rys. 1. Proces spawania hybrydowego laser + MAG
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Rys. 3. Porównanie spawania łukiem krytym i hybrydą HLAW paneli
ścian szczelnych z materiału 16Mo3 i o grubości ścianki 5 mm

Robotyzacja procesu
Robotyzacja procesów technologicznych wykorzystujących metodę HLAW jest zadaniem trudnym ze
względu na dużą liczbę specyficznych wymagań, które
musi spełnić zrobotyzowane stanowisko do spawania
hybrydowego. Specjalne wymagania dotyczą stosowanych głowic spawalniczych, źródeł wiązki laserowej,
robotów i systemów bezpieczeństwa.
Na rynku dostępne są dwa typy głowic spawalniczych do spawania metodą HLAW: głowice standardowe (rys. 4) i głowice z wbudowaną osią obrotową pozwalającą na zmianę położenia uchwytu
spawalniczego MAG względem wiązki laserowej
(rys. 5). Wszystkie głowice hybrydowe Cloos wyposażone są w dodatkowe, lokalne podajniki drutu Duo
Drive, pozwalające na zapewnienie maksymalnej stabilności procesu podawania drutu.
Głowice do spawania hybrydowego charakteryzują
się dużą masą (do 20 kg), co stawia duże wymagania dla robota spawalniczego, mającego taką głowicą
manipulować. Najczęściej wybieranymi do procesu
HLAW są roboty o udźwigu w zakresie 30-60 kg oraz
o zwiększonej precyzji (powtarzalność ok. 0,04 mm).
Przykładem robota, który doskonale spełnia zadania
związane z wymaganiami technologii hybrydowej jest
robot QIROX 400H.
Dostarczenie wiązki laserowej do głowicy spawalniczej odbywa się za pomocą światłowodu, w związku z czym nie jest możliwe zastosowanie najbardziej
rozpowszechnionych na rynku laserów molekularnych
CO2. Najczęściej stosuje się w tych aplikacjach lasery
dyskowe lub włóknowe.
Wymogi bezpieczeństwa związane ze stosowaniem głowicy laserowej na robocie m.in. duża minimalna odległość głowicy laserowej od ścianki kabiny
powodują, że stanowiska przeznaczone do zrobotyzowanego spawania hybrydowego mają rozmiary znacznie większe od stanowisk do spawania metodami
klasycznymi.

Zrobotyzowane stanowisko
do spawania hybrydowego
Najprawdopodobniej pierwszym i jak na razie jedynym przemysłowym wdrożeniem zrobotyzowanej
technologii spawania hybrydowego w Polsce, jest zrobotyzowane stanowisko do technologii laserowych uruchomione w 2010 r. przez firmę Cloos Polska w Centrum Innowacyjnych Technologii Laserowych (CITL)
firmy Energoinstal SA.
Stanowisko wyposażono w:
– robota spawalniczego QIROX 400H, podwieszonego na jezdni o długości 7 m;
– głowicę do spawania hybrydowego bez dodatkowej osi, uzbrojoną w kamerę laserową do śledzenia
rowka spawalniczego;
– głowicę do cięcia laserowego, wyposażoną w pojemnościowy system ustawiania odległości końcówki dyszy tnącej od detalu ONLINE;
– odciągowy, sekcyjny stół do cięcia, umieszczony
na szynach umożliwiających wysunięcie stołu poza
stanowisko w celu załadunku lub umożliwienia zamocowania na stanowisku komponentów o dużych
gabarytach;
– obrotnik spawalniczy o udźwigu 500 kg;
– kabinę, umożliwiającą bezpieczną eksploatację stanowiska.
Zastosowano dyskowe źródło laserowe TRUDISK
firmy TRUMPF, połączone ze stanowiskiem zrobotyzowanym za pomocą światłowodu o długości 100 m.
Instalacja umożliwia wykonywanie zrobotyzowanych
operacji cięcia 3D wiązką laserową, spawania metodą
MAG i spawania hybrydowego.
Stanowisko przeznaczone jest do wykonywania
trudno spawalnych połączeń przy produkcji elementów kotłów energetycznych oraz do prowadzenia prac
badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem technologii
laserowych.
Dr inż. Wojciech Gawrysiuk – Energoinstal SA
Mgr Marcin Siennicki – CLOOS Polska

Rys. 4. Standardowa głowica
do spawania hybrydowego

Rys. 5. Głowica do spawania
hybrydowego wyposażona w dodatkową oś

Rys. 6. Pierwsze w Polsce przemysłowe zrobotyzowane stanowisko
do spawania hybrydowego
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Zgrzewanie tarciowe materiałów
o różnych właściwościach
Andrzej Ambroziak
Format: B5, miękka okładka
Liczba stron: 222
ISBN 978-83-7493-593-7
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Na rynku wydawniczym pojawiła się unikatowa oraz
poszukiwana pozycja „Zgrzewanie tarciowe materiałów
o różnych właściwościach”, której autorem jest prof.
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak.
Książka dotyczy złożonej problematyki jednego
z najnowocześniejszych i rozwojowych procesów spajania elementów maszyn i konstrukcji, jakim jest zgrzewanie tarciowe. Problematyka zgrzewania tarciowego
materiałów o różnym składzie chemicznym i właściwościach jest stosunkowo słabo opracowana i stanowi
przedmiot aktualnego zainteresowania licznych ośrodków badawczych, szczególnie w obszarze podstaw
procesu.
W rozdziałach pierwszym i drugim, „Podstawy
Łączenia materiałów w stanie stałym” oraz „Łączenie materiałów różnorodnych w stanie stałym”, Autor
przedstawia podstawy fizyczne zgrzewania tarciowego
i charakterystykę procesów FW i FSW.
W rozdziale trzecim pt „Charakterystyka zgrzewania tarciowego” dokonany jest opis znaczenia tarcia
w tych procesach.
W rozdziale czwartym „Zgrzewanie tarciowe różnorodnych materiałów” analizowane są uwarunkowania
materiałowe, parametry zgrzewania oraz właściwości
zgrzein metali i ich stopów: miedzi z aluminium, stali,
tytanu, molibdenu, wolframu, tantalu, ceramiki i kompozytów o różnym składzie chemicznym i różnych
właściwościach.
W rozdziale piątym „Modelowanie procesu zgrzewania tarciowego“ rozważana jest problematyka numerycznej symulacji procesu zgrzewania w obszarze
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jego geometrii, rozkładu ciepła, wpływu oporów tarcia
na te charakterystyki.
Rozdział szósty „Wpływ międzywarstwy na właściwości wytrzymałościowe złącza“ dotyczy możliwości i efektów stosowania warstw pośrednich podczas
zgrzewania elementów z materiałów o różnym składzie
chemicznym i właściwościach.
W rozdziale siódmym „Badanie procesu zgrzewania tarciowego” rozważane są zagadnienia metod planowania eksperymentu w procesie zgrzewania tarciowego, monitorowania procesu, niszczących
i nieniszczących metod badań złączy oraz problemy
jakości zgrzewania.
W książce „Zgrzewanie tarciowe materiałów o różnych właściwościach” Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak dokonał obszernej charakterystyki podstaw
i technik zgrzewania tarciowego oraz silnie zaakcentował znaczenie i rolę praktycznych zastosowań tych
technik w spawalnictwie a liczne fragmenty książki
stanowią oryginalny publikowany i niepublikowany dorobek Autora. Jednocześnie książka cechuje się wysokim poziomem naukowym, atrakcyjną formą graficzną
a także dużymi walorami dydaktycznymi.
Książka ma objętość 222 stron ze 155 rysunkami
i 15 tabelami, wykaz ważniejszych oznaczeń, wprowadzenie, siedem rozdziałów, wykaz literatury obejmujący 208 aktualnych pozycji, z których w siedmiu
prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak jest autorem
i w dziewięciu współautorem.
Jerzy Nowacki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Sekcja Spawalnicza

60  lat  Oddziału  Simp  w  Wałbrzychu
Oddział SIMP w Wałbrzychu powstał w 1951 r. Początkowe lata działalności były trudne. Brak doświadczenia, nieukształtowany model pracy oraz brak systematyczności – to podstawowe przyczyny kłopotów
i dorywczej działalności, zarówno Zarządu, jak i Kół.
Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 1957 r. Przewodniczącym Oddziału został Stanisław Reiser. Wyznawał
on pogląd, że o obliczu Stowarzyszenia i jego autorytecie decyduje aktywność członków, ich kwalifikacje,
doświadczenie zawodowe i społeczne, czego nie zastąpiła nawet najlepiej pracujące instytucje. W tym
okresie wiele czasu poświęcaliśmy polityce kadrowej w
zakładach oraz sytuacji bytowej swoich członków. Jednak przede wszystkim dominował problem aktywizacji
pracy Kół Zakładowych.
Omawiając działalność Oddziału z lat sześćodziesiątych należy wspomnieć, że nastąpił znaczny rozwój działalności statutowej oraz podjęto nowe kierunki
działania, m.in.: pełnienie roli społecznego doradcy
w kształtowaniu i realizacji planów technicznych, doskonalenie kadry technicznej, zwiększenie społecznego oddziaływania na pracę KTiR oraz ZOINTE.
Największe zaangażowanie członków SIMP w pracy społecznej widoczne było w okresie przygotowań
do V i VI Kongresu Techników Mechaników Polskich.
Aktywność ta zaowocowała cennymi wnioskami w zakresie gospodarki oraz działalności społecznej.
Dużym osiągnięciem Oddziału w latach 1965-66
było wraz z Oddziałem Rejonowym NOT w Wałbrzychu
nawiązanie kontaktu z władzami Politechniki Wrocławskiej, a efektem tego było powstanie filii Politechniki
w Wałbrzychu, funkcjonującej do dziś.
Reforma administracyjna w 1975 r. spowodowała,
że ubyło z naszego Oddziału 5 kół, które przeszły do
Oddziałów w Jeleniej Górze i Legnicy. Oddział nasz
wzbogacił się o 4 koła z Oddziału Wrocławskiego.
Największy rozkwit działalności oraz wzrost liczby
członków przypadał na lata 1971-1980, kiedy Przewodniczącym oddziału była Stefania Janiga. Okres
ten charakteryzuje się największą ilością różnorodnego rodzaju imprez, także o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim, wzrostem znaczenia SIMP
w regionie, udziałem w pracach na rzecz tego regionu. Główne obszary naszych działań to: konferencje,
sympozja, narady techniczne, doradztwo w zakresie
techniki, odczyty, publikacje w prasie zakładowej, regionalnej i ogólnopolskiej, wystawy techniczne, wymiana doświadczeń z innymi zakładami, wyjazdy specjalistyczne, współpraca z kołami poza granicami kraju,

wydawanie przez koła biuletynów technicznych i jubileuszowych, organizowanie kursów języków obcych
i wiele innych działań na rzecz firm, kadry technicznej i lokalnych społeczności. Aktywnie uczestniczyliśmy w odbudowie i wyposażaniu Zamku w Rydzynie oraz zabytkowej Baszty w Świdnicy na siedzibę
działających w tym mieście SNT.
W regionie funkcjonowały zakłady o wysokim poziomie technologii spawania, jak: Fabryka Wagonów
Świdnica, Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, Wałbrzyskie Zakłady Przemysłu Węglowego. Zatrudnieni w nich spawalnicy działali aktywnie
w SIMP i w Sekcji Spawalniczej SIMP. Organizowano wymianę doświadczeń z zakładami z Niemiec
i z Czechosłowacji oraz konferencje spawalnicze
o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
Wydarzenia lat 80. podzieliły nasze środowisko
i miały ogromny wpływ na spadek liczby członków
i aktywności kół zakładowych. Koniec lat 80. to kolejny
kryzys w naszej działalności. Recesja w gospodarce,
likwidacja i niepewny los wielu firm, zwolnienia kadry
technicznej, zobojętnienie – to czynniki niesprzyjające
działalności społecznej. Dotychczasowe formy działania przestały być atrakcyjne dla członków. Nowe formy
nie są jeszcze wykształcone. Brak środków na działalność także pogarsza sytuację. Brak jest w kołach młodych ludzi. Sytuacja taka trwa do dziś. Ubyło kół i ludzi
w tych kołach. Działalność prowadzona jest pasywnie,
głównym motywem rozmów są pieniądze i pytanie „co
ja z tego będę miał?”.
Zarząd Oddziału, uznając sprawy młodzieży za
jeden z priorytetów, ścisle współpracuje ze średnimi
szkołami mechanicznymi w Świdnicy, Wałbrzychu i Nowej Rudzie, fundując corocznie nagrody i stypendia dla
wyróżniających się uczniów.
Koła naszego Oddziału wypracowały i realizują
swoje formy działania najbardziej im odpowiadające
i wynikające z tradycji koła i firmy, w której działają.
Mamy także koła niezwiązane z żadnymi firmami i działające w lokalnych społecznościach. Należy podkreślić
wiodącą rolę członków kól w promowaniu i wdrażaniu
myśli inżynierskiej. Za co nasi Koledzy byli nagrodzeni
„za wybitne osiągnięcia techniczne” w skali ogólnopolskiej i regionalnej. Do liderów należy zaliczyć zespoły
inżynierskie z kół w Wagonach Świnica SA, Świdnickiej
Fabryce Urządzeń Przemysłowych (już nieistniejącej),
LEGRAND – Ząbkowice i TERMET w Świebodzicach.
Zarząd Oddziału od 1972 r. prowadził współzawodnictwo między kołami. Do kół najlepiej pracujących
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w okresie naszego istnienia należy zaliczyć koła w:
Wagonach Świdnica SA, Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych (już nieistniejącej), Zakładach
Elektrotechniki Motoryzacyjnej (obecnie REMY Automotive) w Świdnicy, DIORA w Dzierżoniowie (już
nieistniejące), Fabryce Aparatów Elektrycznych FAEL
w Ząbkowicach (obecnie LEGRAND), TERMET
w Świebodzicach, a także Koło Seniorów.
Pierwsze sekcje naukowo-techniczne powstały
w 1970 r. Była to Sekcja Poligrafów oraz Sekcja Energetyczna. W 1977 r. powstała Sekcja Pojazdów Szynowych, a w 1980 r. Sekcja Zmechanizowanego Sprzętu
Gospodarstwa Domowego. Sekcje te działały przez
wiele lat z różnym natężeniem. W latach 90. zaprzestały swojej działalności. Obenie następuje reaktywacja Sekcji Poligrafów, Klubu Pompiarza oraz, dzięki
inicjatywie Dariusza Ryla rozpoczyna działalność Towarzystwo Rzeczoznawców Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego oraz Instytut Techniki Motoryzacyjnej. Powstała też Sekcja Spawalnicza na bazie firmy
Cloos Polska i Wagony Świdnica SA.
Koledzy, którzy odeszli na zasłużony odpoczynek
od funkcji zawodowych, działają w Kole Seniorów,

prowadzonym przez wiele lat przez Józefa Lukasa,
a po jego śmierci przez Henryka Zachwyca. Działalność tego Koła ma przede wszystkim charakter integracyjno-kulturalny dzięki uczestnictwu członków
w organizowanych imprezach, wycieczkach i spotkaniach. Szczególnie kontakty towarzyskie i koleżeńskie
sprawiają uczestnikom imprez wiele radości i osobistej
satysfakcji.
Dobra praca i aktywność naszych członków przełożyła się na liczne wyróżnienia i odznaczenia. Odznaczenia SIMP i NOT posiada ok. 150 członków
naszego Oddziału. Honorową Odznaką im. Prof. Mierzejewskiego zostali odznaczeni Koledzy: Stefania
Janiga, Wiesław Borgosz, Krzysztof Frąckowiak, Stanisław Godula, Ryszard Grzesik, Józef Jarząbek, Stanisław Kielesiński, Józef Lukas, Bronisław Macocha,
Edmund Plaskacz, Henryk Pruski, Andrzej Siennicki,
Henryk Zachwyc. Honorowa Odznakę „Zasłużony Senior SIMP” posiada 17 Kolegów. Ja mogę poszczycić
się Godnością „Honorowego Członka SIMP”.
Krzysztof Frąckowiak
Prezes O/SIMP w Wałbrzychu

Wydarzenia

X Szczecińskie Seminarium Spawalnicze w Szczecinie
Jubileuszowe X Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
odbyło się 2 czerwca 2011 r. w Szczecinie. Uczestnictwo
w czerwcowych spotkaniach stało się tradycją spawalników
Szczecina i Wybrzeża, głównie absolwentów oraz studentów Zakładu Spawalnictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. W tym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, w obradach w Sali Senatu ZUT uczestniczyło
ponad 120 osób. Podczas Jubileuszowego Seminarium goście mieli możliwość poznania propozycji nowych technologii takich firm jak: Linde Gaz Polska, Abicor-Binzel, Lincoln
Electric Bester, ESAB, 3M Polska, Instytut Łączenia Metali,
Technika Spawalnicza oraz z wynikami prac badawczych
prowadzonych w Zakładzie Spawalnictwa ZUT.
Uczestników spotkania w imieniu organizatorów przywitali prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki oraz przedstawiciel współorganizatora – firmy Linde Gaz Polska dyrektor Jerzy Bereza.
W części naukowej seminarium wygłoszono referaty
nt.: „Stale o wysokiej wytrzymałości AHSS (Advanced High
Strenght Steel)” prof. dr. hab. inż. Jerzego Nowackiego i mgr.
inż. Sławomira Krajewskiego z ZUT, „Wysokotemperaturowa trwałość stali i złączy spawanych w środowisku spalin”
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prof. dr. hab. inż. Jerzego Łabanowskiego i dr Marii Głowackiej z Politechniki Gdańskiej oraz „Badanie technologii spawania stali o podwyższonej wytrzymałości elektrodą celulozową” dr. inż. Ryszarda Pakosa z ZUT.
W części technicznej programu przedstawiciele producentów materiałów, sprzętu i urządzeń spawalniczych zaprezentowali: „Nowości z ABICOR BINZEL” mgr inż. Mariusz
Bereziuk z Abicor-Binzel, „Podgrzewanie wstępne stali drobnoziarnistych różnymi gazami palnymi i ich wpływ na właściwości materiału” – mgr inż. Grzegorz Olejnik z Linde Gaz
Polska, „TAWERS AWP „Active Wire Process” – innowacyjna metoda spawania MAG cienkich elementów stalowych”
– inż. Mirosław Nowak, mgr inż. Daniel Wiśniewski z Techniki
Spawalniczej, „Kontrola odkształceń spawalniczych poprzez
technikę spawania” – mgr inż. Ryszard Jastrzębski z Instytutu Łączenia Metali, „SAT wysokowydajny proces MIG/MAG
do systemów zmechanizowanych” – inż. Patryk Bydłowski
z ESAB, „Znaczenie pomiaru realnej energii liniowej w oparciu o True EnergyTM” – dr inż. Krzysztof Sadurski z Lincoln
Electric Bester, „Nowości w ofercie 3M dla spawalnictwa”
– mgr inż. Witold Postrach z 3M Poland.

Większość referatów została opublikowana w numerze 5/2011 Przeglądu Spawalnictwa poświęconym m.in.
X Szczecińskiemu Seminarium Spawalniczemu oraz w numerze 7/2011.
W części wystawowej producenci zaprezentowali swoje urządzenia i propozycje nowych technologii w obszarze
konstrukcji spawanych, metod spawania, BHP oraz automatyzacji i robotyzacji. Wśród prezentacji praktycznych dużym
zainteresowaniem cieszyły się stoiska firm: ESAB – prezentującej urządzenia spawalnicze, Abicor-Binzel – nowoczesne
uchwyty spawalnicze, Lincoln Electric Bester – urządzenia
spawalnicze, Linde Gaz Polska – gazy techniczne, Technika Spawalnicza – robot spawalniczy Panasonic TAWERS,
3M – bezpieczeństwo i higiena prac spawalniczych oraz Labus Industrii – urządzenia i osprzęt spawalniczy.

Rys. 1. Od lewej: prof. dr hab. inż Włodzimierz Walczak; prof. dr
hab inż. Jerzy Łabanowski; prof. dr hab. inż. Jrzy Nowacki w czasie
prowadzenia obrad

Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne skierowane są do przedstawicieli z przemysłu, wykorzystujących
w swojej działalności procesy spajania i cięcia metali. Odważne osoby, które zgłosiły się do konkursu sprawdzającego
umiejętności spawalnicze MIG/MAG na stanowisku ESAB,
rywalizowały o specjalne nagrody ufundowane przez Linde Gaz Polska. Liczba miejsc była ograniczona, natomiast
studenci wykazali się szczególnie zainteresowani wzięciem
udziału w potyczce. Po wyłonieniu lidera spawania metodami
MIG/MAG wśród spawalników przyszedł czas na oddanie się
rozmowom przy poczęstunku.

Rys. 2. Na sali obrad

Ostatnią częścią X Szczecińskiego Seminarium Spawalniczego było spotkanie towarzyskie, na które zaproszeni zostali przez Linde Gaz Polska wszyscy uczestnicy seminarium
oraz studenci z kierunku mechanika i budowa maszyn zaproszeni przez prof. dr. hab. inż. Jerzego Nowackiego.
Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń zawodowych oraz odnowienie kontaktów z czasów studiów. Absolwenci i studenci mieli okazję porozmawiać z profesorem
i wykładowcami w bardziej kameralnej niż w czasie zajęć
dydaktycznych atmosferze, a wielu studentów zyskało możliwość zaaranżowania praktyk oraz pracy w firmach współorganizujących seminarium.
Liczba ponad 120 uczestników dowodzi zainteresowania
dyskusją nt. nowych technologii i utrzymywaniem kontaktów
z Uczelnią.
ORGANIZATORZY: Zakład Spawalnictwa ZUT, Linde
Gaz Polska.
SPONSORZY: Linde Gaz Polska, Lincoln Electric Bester, ESAB, Abicor-Binzel, 3M Polska, Technika Spawalnicza, IŁM z Krakowa.
PATRONAT: Przegląd Spawalnictwa, Gdańska Sekcja
Spawalnicza SIMP.
Mgr inż. Sławomir Krajewski
fot. dr inż. Adam Sajek

Rys. 3. Uczestnicy X Szczecińskiego Seminarium Spawalniczego w Szczecinie
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Podzespoły OTC-Daihen do integracji
zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych
Założona w 1989 r. firma SAP-Spawalnictwo, Automatyka, Pomiary, od pięciu lat zajmuje się robotyzacją
spawania. Dostawcą komponentów do integracji jest
japoński koncern OTC-Daihen, który oferuje:
– manipulatory spawalnicze,
– pozycjonery,
– źródła prądu spawania,
– standardowe oprogramowanie użytkowe, softwarowe wersje specjalne.
Pełen asortyment najwyższej jakości podzespołów
od jednego producenta umożliwia bezproblemową
integrację stanowisk, ułatwia wdrożenie i szkolenia
obsługi, a klientowi daje serwisowe bezpieczeństwo.
W 2009 r. Daihen wprowadził nową generację modułów do robotyzacji (rys. 1).

Manipulatory spawalnicze OTC
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Rys. 2. Unifikacja w budowie „nowych” manipulatorów

W porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami roboty
Almega AII mają zmodyfikowane ramiona osi drugiej
oraz napędy. Zwiększono prędkość i dynamikę pracy przy wyższej (równej 0,08 mm) dokładności pozycjonowania. Udźwig, wynoszący odpowiednio: 4, 6
i 20 kg, umożliwia robotyzację spawania w technologii
MIG/MAG, TIG oraz technologii hybrydowej (z głowicą
laserową).
Podstawą budowy obecnych manipulatorów V6
i B4 (rys. 2÷4) było dążenie do unifikacji elementów

konstrukcyjnych. „Dłuższe wersje”, oznaczone odpwiednio AII-V6L i AII-B4L, powstały w oparciu
o wspólne z manipulatorem V20, także całkowicie
nowo wyprofilowane, ramię. Wprowadzono tylko moduł przedłużający „nadgarstek” manipulatora. Reszta
elementów z wersji „krótszej” pozostaje bez zmian.
Uzyskana standaryzacja podzespołów i ograniczenie
asortymentu napędów poszczególnych osi do dwóch

Rys. 1. Nowa generacja manipulatorów i pozycjonerów OTC

Rys. 3. Manipulator AII-V6
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Rys. 4. Manipulator AII-B4
z wbudowanym w ramię przewodem spawalniczym

typów serwomotorów ułatwia pracę integratora. Przede
wszystkim, na etapie ofertowania prostsze jest wykonanie symulacji i zaprojektowanie stanowiska. Przy
wdrażaniu nie bez znaczenia jest uproszczenie oprogramowania „obsługującego” we wszystkich wersjach
te same bryły geometryczne manipulatora. Wreszcie,
w okresie eksploatacji unika się tworzenia kosztownego (ze względu na różnorodność podzespołów) magazynu . Znacznie łatwiejsze stają się procedury zamówień części eksploatacyjnych do stanowiska.
W modelach B4 i B4L przewód spawalniczy jest
zabudowany w ramieniu manipulatora, dzięki temu
ogranicza się możliwość kolizji z elementami oprzyrządowania spawalniczego. Łatwiejszy staje się dostęp
palnika do miejsc „zasłoniętych” przez zaciski przyrządu oraz proces „uczenia robota”. Możliwe jest skrócenie cyklu produkcji przez zminimalizowanie jałowych
ruchów robota.Modele te są idealne do pracy z oprogramowaniem off-line.

Pozycjonery spawalnicze
Wraz z nową serią manipulatorów OTC wprowadziło unowocześnione pozycjonery. Celem producenta było zwiększenie mocy serwonapędów
(wzrost dynamiki i predkości pracy) i ich standaryzacja. Najwięcej modyfikacji dokonano w dwuosiowych pozycjonerach z serii: AII-2PF300, AII-2PF500,
AII-2PF1000 o nośności odpowiednio 300, 500
i 1000 kg (rys. 5).
Zastosowane w nich nowe serwonapędy są takie same dla obu osi i zgodne ze standardami silników stosowanych w manipulatorach AII. Podobne modyfikacje zastosowano w pozycjonerach
jednoosiowych serii AII-PB o nośnościach 250, 500
i 1000 kg.

Rys. 5. Nowe pozycjonery serii AII-2PF

Źródła prądu spawania
Dawniej spawarki OTC do robotyzacji były zabudowane w szafie sterowniczej manipulatora.
Obecnie kiedy w konstrukcji spawarek o ich parametrach decyduje głównie elektronika taka integracja mogłaby ograniczać wprowadzanie innowacji
w inwertorach spawalniczych bez istotnych zmian
w oprogramowaniu robota (manipulatora). Ewolucja techniczna tego typu podzespołów przebiega
znacznie szybciej, niż innych (np. mechanicznych).
Także ze względów serwisowych zadecydowano, że
obecnie spawarki OTC do robotyzacji dostarczane
są jako osobne moduły, z możliwością wykorzystania ich także do pracy ręcznej (rys. 6). Są to urządzenia cyfrowe:
– DM-400 – inwertor do spawania MAG/MIG,
– DP-400/50 – inwertor do spawania łukiem pulsacyjnym MAG/MIG,
– DA-300 – inwertor do spawania metodą TIG,
– DW 300 – inwertor prądu przemiennego.
Na szczególną uwagę zasługuje DW-300 (wyróżnienie Złotym Metalem MTP na targach ITM 2008
w Poznaniu), które jest pierwszym w świecie źródłem
prądu przemiennego, wykorzystującym metodę AC
MIG PULSE do spawania cienkich blach aluminiowych
oraz łączenia detali ze stali zwykłej i nierdzewnej (kwasoodpornej) z zachowaniem zasad niskoenergetycznych metod spajania. Spawarka DW-300 znajduje liczne zastosowania także do spawania ręcznego.

Rys. 6. Źródła prądu spawania OTC Daihen
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AC SERVO TORCH
– siódma oś robota
AC SERVO TORCH jest to specjalny, zintegrowany
z palnikiem system podawania drutu elektrodowego,
wyróżniony Złotym Medalem MTP na Targach ITM
Welding w 2009 r. w Poznaniu. Stanowi uzupełnienie oferty OTC na wyposażenie manipulatorów serii AII, stosowanych do zrobotyzowanego spawania
aluminium i stali nierdzewnych. Złożony jest z podajnika wstępnego (rys. 7) umiejscowionego przy szpuli
(beczce) z drutem oraz dwurolkowego systemu podającego (podajnik główny) zamontowanego przy palniku
spawalniczym (rys. 8).
Dzięki pełnej kontroli z szafy robota, taki system podawania spoiwa stanowi siódmą oś manipulatora spawalniczego, która w połączeniu z doskonałymi spawarkami OTC, szczególnie ze źródłem DW-300 (AC MIG),
daje możliwość realizacji dotychczas nieosiągalnych
w praktyce funkcji, takich jak:
– RS (RETRACT START) – bezproblemowe i bezodpryskowe zajarzenie łuku. Dotychczas funkcja ta
mogła być realizowana jedynie przez sterowanie
6. osią robota (nadal taki sposób stosuje większość
producentów). Ze względu jednak na stosunkowo
dużą inercję działania tej osi, w praktyce efekty
funkcji RS nie zawsze były adekwatne do kosztów
jej aplikacji w robocie. Dopiero zainstalowanie AC
SERVO TORCH pozwala w pełni wykorzystać zalety tej funkcji.
– SYNCHRO MIG – zalecane przy spawaniu doczołowym blach aluminiowych o różnych grubościach, z użyciem oscylacyjnych, w stosunku do
kierunku spawania, ruchów poprzecznych palnika.
Wiadomo, że przy różnych grubościach łączonych
materiałów potrzebne jest precyzyjne sterowanie
prędkością podawania drutu, tak aby dokładnie
ustalić prąd spawania w zależności od położenia
palnika. Zastosowanie systemu AC SERVO TORCH

Rys. 8. Podajnik główny systemu AC SERVO TORCH

pozwala zsynchronizować ruchy poprzeczne palnika z bieżąco kontrolowaną wartością prądu spawania. O skuteczności funkcji SYNCHROMIG decyduje bardzo krótki czas reakcji systemu AC SERVO
TORCH na sygnały sprzężenia zwrotnego.
– FC-MIG (FEED CONTROL – kontrola podajnika)
– daje pełne wykorzystanie opcji WAVE PULS (podwójny puls), w którą wyposażona jest większość
dzisiejszych spawarek do aluminium. Źródła OTC
serii DP400 mają tę funkcję realizowaną elektronicznie z maks. częstotliwością 32 Hz. Aby otrzymać złącze i estetykę spoiny zbliżoną do wykonanej
metodą TIG, należy przy spawaniu zrobotyzowanym wprowadzić synchronizację zmian prędkości
podawania drutu, ze zmianami napięcia generowanymi w ramach opcji WAVE PULS. Klasyczne
umiejscowienie podajnika na ramieniu robota nie
daje pewności realizacji tego zadania. Niemożliwe
jest przewidzenie oporów podawania drutu, zmieniających się w zależności od ułożenia ramienia
robota i związanego z nim „prowadnika” drutu. System AC SERVO TORCH eliminuje tę niedogodność.
Krótki do sterowania odcinek drutu w palniku (ok.
150, a nie 1500 mm) i precyzyjny serwonapęd AC
podajnika głównego, pozwala na w pełni kontrolowane zmiany prędkości (z częstotliwością nawet do
7 Hz) podawania spoiwa i tym samym efektywne
wykorzystanie opcji WAVE PULSE.

Oprogramowanie dodatkowe

Rys. 7. Podajnik wstępny systemu SEVO TORCH
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Należy też wspomnieć o oprogramowaniu specjalnym możliwym do zainstalowania w nowych manipulatorach serii AII:
– AII-ST służy do programowania off-line. Umożliwia tworzenie symulacji komputerowych zarówno
pracy robota w przestrzeni, jak i wstępne ustalenie parametrów spawania. Dzięki temu skraca się
proces projektowania stanowiska i jego wdrażania.

Przy jego pomocy można zaprojektowad przyrządy
spawalnicze. Sprawdzając w przestrzeni wirtualnej ich położenia względem palnika zapewniamy
bezkolizyjne działanie manipulatora. Korzystanie
z programu AII–ST minimalizuje więc możliwośd
podstawowych błędów wykonania przyrządu w metalu. Przy bogatej bibliotece trajektorii ruchów manipulatora oraz programów spawalniczych możliwa jest optymalizacja procesu spawania w celu
osiągnięcia najkrótszego z możliwych cykli produkcyjnych. Przydatność tego programu sprawdza
się szczególnie u klientów dysponujących większą
liczbą robotów OTC. Wtedy przy konieczności

wprowadzenia zmian produkcyjnych w liniach
zrobotyzowanych minimalizuje się czas ich kosztownych przestojów.
– AII-ONDESK to oprogramowanie przeznaczone
wyłącznie dla integratora. Umożliwia ono utworzenie wirtualnego środowiska robota i na podstawie
dostarczonych od klienta sygnałów zwrotnych, błyskawiczną diagnostykę pracy robota i wszystkich
jego osi zewnętrznych. Otrzymane na tej podstawie
analizy serwisowe pozwalają, praktycznie zdalnie,
usunąć usterki i stany awaryjne stanowiska wynikłe
z niewłaściwej obsługi lub też innych zakłóceń zewnętrznych.
Krzysztof Jaskulski

Przykłady stanowisk do spawania zrobotyzowanego,
zrealizowanych w oparciu o podzespoły OTC-Daihen

Rys. 9. Manipulatory w systemie Twin

Rys. 13. Manipulator na słupowysięgniku
Rys. 10. Stanowisko z dwoma
gniazdami roboczymi

Rys. 14. Słupowysięgnik z manipulatorem A II V6L na jezdni

Rys. 11. Manipulator podwieszony na belce

Rys. 12. Stanowisko z czterema gniazdami roboczymi

Rys. 15. Robot na jezdni

SAP-Spawalnictwo Automatyka Pomiary, 61-343 Poznao, ul. Oświęcimska 86, www.sap.poznan.pl
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Robotyzacja procesów spawalniczych

Urządzenia dodatkowe i uzupełniające
w zrobotyzowanych celach spawalniczych

Na co zwrócić uwagę przy wyborze rozwiązania i dostawcy systemu?
Do istotnych elementów i parametrów celi zrobotyzowanej należą:
– urządzenia dodatkowe,
– kontroler robota i jego oprogramowanie,
– konstrukcja mechaniczna i elektryczna manipulatora i pozycjonera (obrotnika) spawalniczego,
– możliwość zdalnego serwisu całego systemu.
W tym opracowaniu przybliżymy pierwszy z wymienionych parametrów i systemów dla prawidłowego doboru
celi, mając na uwadze ich opis, działanie oraz korzyści
jakie dają użytkownikowi i czym grozi brak danego elementu. Pozostałe będą omówione w kolejnym wydaniu
pisma.

IRB 2600ID long arm
Robot 2600ID z długim ramieniem

W literaturze i pismach fachowych z zakresu automatyki
i robotyki wielokrotnie pojawiają się artykuły dotyczące wdrożeń robotów w produkcji. Często jednak w opracowaniach
tych, jako główne kryterium doboru robota podaje się udźwig
i zasięg. Oczywiście, są one podstawowymi i istotnymi parametrami, jednak jest też wiele innych aspektów, na które
należy zwrócić uwagę, dokonując wyboru robota do określonego rodzaju produkcji.
Aplikacje spawalnicze są jednymi z najbardziej wymagających rodzajów wdrożeń. Wynika to przede wszystkim z
tego, że kryterium jakości procesu jest właściwie położona
spoina o odpowiednich parametrach. ABB określa spawanie
zrobotyzowane mianem aplikacji procesowej, co oznacza, że
do jej realizacji nie wystarczy robot, tak jak w przypadku np.
paletyzacji. W procesie spawania o jakości w równym stopniu
decyduje osprzęt spawalniczy, oprogramowanie, znajomość
procesu po stronie inżyniera programisty i szereg dodatkowych czynników. Warto pamiętać, dobrze dobrana i wykonana aplikacja spawalnicza jest prosta w użytkowaniu, zarówno
dla programisty, jak i operatora. Aby jednak osiągnąć wysoką
jakość samej aplikacji, należy precyzyjnie dobrać sprzęt do
konkretnych zastosowań.
Czy można zatem udzielić odpowiedzi na pytanie
– „Co należy wziąć pod uwagę, tworząc zapytanie ofertowe
na zrobotyzowane stanowisko spawalnicze”? Wieloletnie doświadczenie ABB w tworzeniu aplikacji zrobotyzowanych pozwala odpowiedzieć – „Należy posiadać podstawową wiedzę
o możliwościach systemów tego typu”.
Ten artykuł ma na celu przybliżenie zastosowania najważniejszych komponentów aplikacji spawalniczej, a także
ich parametrów i wskazówek do zastosowania.
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Urządzenia dodatkowe
BullsEye
Układ BullsEye® to specjalne urządzenie ABB – przypomina kształtem „podkowę” i jest unikatowym rozwiązaniem
ABB oszczędzającym czas serwisowania celi spawalniczej. Urządzenie to służy do automatycznej korekcji punktu
TCP palnika (punktu końca narzędzia a więc położenia
szyjki palnika). Pomiędzy ramionami „podkowy” przebiega niewidzialny promień świetlny, robot przecina ten
promień w kilku pozycjach, na podstawie czego kontroler
robota wyznacza rzeczywistą pozycję końca palnika. Jest
to unikatowy na rynku system, który nie tylko automatycznie zgłasza błąd położenia ale automatycznie koryguje
wartości położenia szyjki palnika. W cyklu automatycznym
co kilka (np. 5-10) wyprodukowanych części robot automatycznie koryguje położenie
szyjki palnika, co wyklucza
przestoje i nie zatrzymuje
produkcji. Nawet po kolizji
przywrócenie
sprawności
celi trwa kilka sekund. Gdy
cela robotowa jest pozbawiona urządzenia BullsEye, użytkownik musi co
kilkanaście cykli deklarować
położenie narzędzia, co jest
skomplikowane i zajmuje
kilka minut. W tym czasie
następuje przestój produkcji.
BullsEye

Robotyzacja procesów spawalniczych

Układ do automatycznego czyszczenia
palnika z obcinarką do drutu
oraz natryskiem środka antyadhezyjnego
Układ czyszczenia palnika TC96® jest urządzeniem,
które automatycznie usuwa
zgorzelinę z szyjki palnika,
i natryskuje środek antyadhezyjny. Robot wjeżdża do
specjalnej pozycji, w której
następuje proces czyszczenia dyszy palnika. W cyklu
automatycznym, co kilka
(np.
5-10)
wyprodukowanych części robot automatycznie czyści szyjkę
palnika co wyklucza przestoje i nie zatrzymuje produkcji.
Brak urządzenia TC96 powoduje konieczność ręcznego
czyszczenia palnika, co zajmuje kilka minut. W tym
czasie następuje przestój
produkcji.

Układ czyszczenia palnika TC96

Układy śledzenia statycznego
oraz prądowego
Układy ABB służące
do śledzenia spoin, kompensujące niedokładności
detali – statyczne SMAR-TAC® i działające na podstawie pomiaru prądu i napięcia łuku – dynamiczne
WELDGUIDE® Śledzenie
statyczne umożliwia wy- Układy śledzenia statycznego
krycie położenia części oraz układy śledzenia prądowego
jeszcze przed spawaniem,
detekcja następuje przez dotknięcie końcówką drutu
spawalniczego danego detalu. Śledzenie dynamiczne
działa na zasadzie ciągłego pomiaru prądu i napięcia
łuku i daje możliwość precyzyjnej korekty ścieżki robota w czasie spawania. Oba układy zapewniają idealną
jakość części, nawet przy zmiennych tolerancjach.

Zastosowanie sprzętu spawalniczego
uznanych producentów – ESAB, FRONIUS,
KEMPPI, LINCOLN

Markowy sprzęt spawalniczy uznanych światowych
producentów m.in.: źródła spawalnicze i automatyczne
podajniki drutu ESAB, FRONIUS, KEMPPI, LINCOLN
oraz palniki spawalnicze ABICOR BINZEL, FRONIUS,
DINSE. ABB w swoich aplikacjach spawalniczych
zawsze stosuje sprzęt uznanych światowych producentów. Dzięki temu Klient ma doskonały dostęp do
lokalnej bazy serwisowej, a także prosty i tani zakup
części zamiennych. Inaczej niż w przypadku niektórych dalekowschodnich marek robotów ABB oferuje
zestawy w pełni otwarte – najczęściej większość części
zamiennych źródeł czy podajników jest idealnie zamienna z urządzeniami do spawania ręcznego – Klient
nie ma problemu z zakupem np. rolki podajnika czy
specjalnej dyszy gazowej.

Wyszczególnione opcje i urządzenia nie wyczerpują
wszystkich aspektów wdrożenia aplikacji spawalniczej.
Co ważne, w ABB większość z nich jest standardem,
oferowanym Klientom w jednej niskiej cenie, w komplecie, zintegrowanych w jednej celi spawalniczej, razem
z robotem spawalniczym i pozycjonerem. Inżynierowie
ABB chętnie służą pomocą, w przypadku jakichkolwiek
pytań są zawsze gotowi na przyjazd do Klienta i konsultacje techniczne.
Michał Ochmański

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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TAWERS – Nowa Generacja Robotów Spawalniczych
Firmy PANASONIC
Wśród robotów przemysłowych bardzo ważną grupę stanowią
roboty przeznaczone do procesów spawalniczych. Stanowią one
ok. 40% wszystkich zastosowań [1], przy czym ok. 90% robotów
przeznaczonych do systemów spawalniczych pracuje w oparciu
o metody MIG/MAG (131, 135 wg PN – EN ISO 4063:2002).
Dotychczas głównym czynnikiem wymuszającym szybki rozwój
robotyzacji było zwiększenie wydajności prac spawalniczych. Obecnie równie ważnym powodem jest konieczność zapewnienia wysokiej jakości złączy spawanych z możliwością jej monitorowania.
Roboty przeznaczone do spawania, szczególnie metodami MIG/
MAG, przeszły ewolucję w komunikowaniu się ze źródłem prądu
(spawarką) od komunikacji analogowej poprzez cyfrową (digital) do
komunikacji w pełni cyfrowej – full digital. Najbardziej zaawansowanym etapem w rozwoju komunikacji między sterownikami robota
i źródłem prądu jest zrobotyzowany system spawalniczy najnowszej
generacji TAWERS (The Arc Welding Robot System) do spawania
metodami MIG/MAG/TIG.
Innowacyjność systemu TAWERS polega na koncepcji połączenia sterownika robota ze sterownikiem źródła prądu spawania oraz
systemem monitorowania procesu spawania tzw. FUSION 3 in 1.
Jest to pierwsze i jedyne w świecie rozwiązanie, w którym nie
ma klasycznego źródła prądu. Zostało ono zastąpione przez źródło
prądu zintegrowane ze sterownikiem robota.
Bezpośrednie połączenie sterownika robota ze źródłem prądu
zwiększa szybkość komunikacji ponad 250-krotnie. W najnowocześniejszych systemach full digital komunikacja zwrotna następuje
w ciągu kilkunastu milisekund, a w systemie TAWERS co 10 µs. Tak
szybka komunikacja pozwala do perfekcji zarządzać głównymi parametrami spawania MIG/MAG/TIG, tj. napięciem łuku i natężeniem
prądu oraz utrzymywać je na praktycznie stałym poziomie.
Precyzyjne sterowanie parametrami spawania umożliwiło powstanie nowej odmiany metody spawania MIG/MAG, tzw. procesu
SP-MAG (SUPER IMPOSITION).
Proces SP-MAG łączy zalety spawania łukiem krótkim i łukiem
pulsującym. Dzięki superszybkiej komunikacji pomiędzy sterownikiem robota i źródłem prądu, umieszczonych w jednym module,
możliwe jest sterowane przenoszenie kropli metalu w przestrzeni
międzyelektrodowej przy zasilaniu łuku napięciem stałym.
Superszybka kontrola procesu umożliwia wykonanie złącza
praktycznie bez rozprysków z prędkością do 1,2 m/min, w zakresie
natężenia do 250 A.
Ewolucja systemu TAWERS firmy PANASONIC przebiega od
momentu wdrożenia na światowy rynek w listopadzie 2004 r. do
dzisiaj, kiedy pojawił się na rynku system TAWERS ACTIVE WIRE.
Firma PANASONIC od 2004 r. nieustannie udoskonala system
spawania różnego rodzaju elementów, które do dej pory sprawiały wiele trudności przy spawaniu zrobotyzowanym. Na rysunku 1 przedstawiono rozwój systemu na przestrzeni lat.

Bardzo istotne jest to, że posiadając system zakupiony w 2004 r.,
można go wyposażyć we wszystkie nowe rozwiązania ponieważ
każde z nich jest opcją systemu.
Wymagania klientów dotyczące nie tylko wydajności spawania,
ale również estetyki i jakości spoin wykonywanych na zrobotyzowanych stanowiskach sprawiły, że znacząco zwiększyła się liczba
robotów wyposażonych w źródła do spawania metodą TIG, które
od lat sprawiają problemy ze względu na stosowanie metody zajarzenia wysoką częstotliwością. W 2006 r. zaprezentowano system
TAWERS TIG, w którym wyeliminowane zostały wszystkie problemy,
z jakimi borykały się poprzednie systemy.
Rok później pojawiło się oprogramowanie TAWERS MIG z funkcją spiral weaving do spawania aluminium i jego stopów. Pełna kontrola wartości prądu przy oscylacjach spiralnych w każdej połówce
elipsy daje możliwość łączenia ze sobą blach aluminiowych o różnej
grubości ścianek przy estetycznym wyglądzie spoiny i bardzo dobrym przetopie. Funkcja spiral weaving znajduje zastosowanie przy
spawaniu aluminium metodą MIG, dając wygląd łuski jak podczas
spawania metodą TIG.
Przez kolejne lata pojawiały się dodatkowe opcje pozwalające na
zminimalizowanie problemów dotychczas pojawiających się podczas
procesu spawania. Jedną z ważniejszych opcji jest zaprezentowana
w 2009 r. jednostka AC MIG służąca do spawania aluminium i jego
stopów metodą MIG prądem przemiennym. System TAWERS AC
MIG umożliwia stabilny proces spawania najtrudniejszych połączeń
z aluminium w przypadku złego przygotowania materiału do spawania (szczeliny) lub przy spawaniu elementów cienkościennych.
W 2010 r. firma PANASONIC Solution Europe w oparciu o zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS, który otrzymał wiele medali
i wyróżnień na międzynarodowych imprezach targowych, stworzyła
innowacyjny system TAWERS ACTIVE WIRE do spawania cienkich
materiałów ze stali.
System TAWERS ACTIVE WIRE (wyróżniony na targach Expo
-Welding 2010, Sosnowiec) powstał, aby sprostać trudnościom związanym ze spawaniem ultracienkich materiałów ze stali stopowych
i niestopowych, jak również do spawania detali, w których nie jest
zalecane wprowadzanie dużej energii liniowej.
System doskonale sprawdza się w przemyśle motoryzacyjnym,
gdzie wymagana jest duża prędkość spawania, estetyka wykonywanych połączeń, a także tam, gdzie występuje ryzyko przepalenia
materiału.
System znajduje zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym przy spawaniu elementów układu wydechowego, elementów
nadwozia, elementów układu paliwowego. Odnotowano również
wiele przypadków wdrożenia w firmach zajmujących się produkcją
elementów zawieszenia.

Opis systemu

Rys. 1. Rozwój systemu TAWERS
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Na system TAWERS ACTIVE WIRE składa się standardowy
system TAWERS MAG, uchwyt spawalniczy Servo Pull z aktywnym podawaniem drutu, jednostka Wire Booster oraz oprogramowanie ACTIVE WIRE. TAWERS ACTIVE WIRE umożliwia spawanie
stali drutem litym oraz drutem proszkowym o średnicy 0,8÷1,2 mm
prądem do 350 A w cyklu P60%. Najlepsze rezultaty uzyskuje się
w zakresie prądowym do 200 A.
Ideą układu jest uchwyt spawalniczy Servo Pull, który powtarza
z dużą częstotliwością ruch wysuwania i cofania drutu, zapewniając

Rys. 2. Zastosowanie TAWERS ACTIVE WIRE

Rys. 4. Zmiana kąta natarcia w metodzie AWP nie destabilizuje łuku

stały krótki cykl łuku spawalniczego, co ogranicza ilość odprysków.
Bardzo istotną częścią całego systemu jest urządzenie
Wire Booster do wspomagania podawania drutu. Urządzenie jest
montowane bezpośrednio na beczce z drutem lub na kasecie szpuli
z drutem i poprzez prowadnik spiralny doprowadza płynnie drut do
uchwytu spawalniczego.

Metoda AWP dzięki aktywnemu podawaniu drutu zmniejsza
odkształcenia i naprężenia spawalnicze. Ograniczenie ilości odprysków jest możliwe dzięki kontroli odrywania kropli płynnego
metalu oraz gwałtownemu obniżeniu wartości prądu wyjściowego. Stabilizacja łuku wskutek ciągłej zmiany prędkości podawania drutu zapobiega nieregularnemu skracaniu drutu, co
w przeciwnym wypadku prowadzi do generacji odprysków.
W standardowym systemie TAWERS SP-MAG (rys. 3a) zmiana wolnego wylotu elektrody powoduje powstawanie rozprysków
w momencie przejścia z jednego materiału na drugi, natomiast
w przypadku AWP (rys. 3b) skrócenie lub wydłużenie wolnego
wylotu elektrody nie powoduje powstawania rozprysków, a proces
spawania pozostaje stabilny.
Duża zmiana kąta natarcia nie powoduje utraty stabilnego łuku,
a w ekstremalnym przypadku wywołuje jedynie znikomą ilość odprysków (rys. 4).

Opis technologii
Połączenie znanej metody SP-MAG z systemów TAWERS oraz
kontroli podawania drutu umożliwiło powstanie nowej innowacyjnej
technologii TAWERS ACTIVE WIRE.

Podsumowanie
Metoda AWP jest stosowana głównie w przemyśle motoryzacyjnym do spawania cienkich elementów, gdzie priorytetem jest:
duża prędkość spawania, skrócenie czasu cyklu, estetyka wykonywanych połączeń, potrzeba uzyskania niskich kosztów spawania, oraz tam, gdzie występuje ryzyko przepalenia materiału. Nie
bez znaczenia jest również oszczędność czasu przeznaczonego
na zajarzenie i wygaszenie łuku oraz wyeliminowanie rozprysków
w przypadku skomplikowanego połączenia spawanego z utrudnionym dostępem palnika.

Literatura
[1] Pilarczyk J.: Kierunki rozwoju współczesnego spawalnictwa. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 5/2001.

Rys. 3. Destabilizacja łuku przy przejściu z jednego materiału na
drugi, a) metoda MAG, b) płynne przejście – metoda AWP
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ServoTorch – nowy, innowacyjny system
podawania drutu firmy FANUC Robotics
Ogólna charakterystyka
Produkt ServoTorch™ firmy FANUC Robotics to
w pełni zintegrowany, sterowany przez serwowzmacniacz, montowany na kiści robota czterorolkowy podajnik drutu typu PULL, w pełni sterowany przez roboty
z serii Arc Mate® (rys. 1) Konstrukcja jest zoptymalizowana do pobierania zarówno drutu aluminiowego jak
i drutu z innych miękkich stopów. Napęd mechanizmu
to sprawdzony serwomotor firmy FANUC o wysokim
momencie obrotowym umożliwia płynne pobieranie
drutu zarówno ze standardowych szpuli, jak i z beczek
z drutem. Użyty wraz z dużymi szpulami i jednostką
odwijającą pozwala zminimalizować czasy przestojów związane z wymianą drutu. Powiązanie napędu
podajnika drutu z układem sterującym robota wpływa znacząco na poprawę jakości procesu spawania.
Czas reakcji posuwu drutu jest w pełni kontrolowany,
stąd brak problemu synchronizacji występującego
w przypadku integracji z zewnętrznymi podajnikami
drutu o nieokreślonej regulacji prędkości i opóźnieniach
w komunikacji. Powiązanie napędu podajnika drutu
PULL z ruchami robota umożliwia stałą i płynną regulację posuwu drutu, co ma szczególne znaczenie podczas zajarzenia łuku w procesie MIG/MAG.

Rys. 1. Przykład wykorzystania sytemu ServoTorch

Konfiguracja systemu
Serwonapęd wykorzystywany w systemie ServoTorch sterowany jest przez dodatkowy serwowzmacniacz oraz specjalne opcje programowe. Podajnik
montowany jest bezpośrednio na kiści robota, znacznie bliżej miejsca zajarzenia łuku niż w przypadku standardowych mechanizmów, dzięki czemu zakłócenia
posuwu drutu zostały znacznie zredukowane.
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Ramię robota

Podajnik drutu
+ Serwonapęd
Uchwyt

Rys. 2. Systemem ServoTorch

Uchwyt ze zintegrowanym
podajnikiem drutu (rys. 2)

Rys. 3. Zintegrowany podajnik drutu z uchwytem – system ServoTorch
Korzyści płynące z powyższej konfiguracji:
• jeden kontroler do sterowania robotem, mechanizmem
ServoTorch i spawarką – wszystko z poziomu TeachPendanta,
• brak problemów z komunikacją z osprzętem zewnętrznym
oraz synchronizacją procedury Push-Pull,
• jednoznaczne pozycjonowanie drutu optymalizujące proces
Touch Sensing oraz zajarzenia łuku,
• sprzęt kompatybilny z większością dostępnego na rynku
osprzętu spawalniczego,
• podłączenia „Plug-n-Play” ze źródłami firmy Lincoln Electric
z serii PowerWaveTM.

Zastosowanie i zalety
Dostępne są dwa rodzaje systemu ServoTorch różniące się zastosowaniem.
Zinegrowana wersja hybrydowa do spawania aluminium zapewnia stabilne podawanie miękkiego aluminiowego drutu w procesie spawania łukowego oraz łatwą
konserwację dzięki zastosowaniu zewnętrznego przewodu doprowadzającego drut (rys. 4). System ServoTorch w wersji przeznaczonej do spawania łukowego stali
charakteryzuje się bardzo praktycznym doprowadzeniem przewodów przez wykorzystanie zintegrowanych

uchwytów na kable, co doskonale sprawdza się podczas spawania w ograniczonej przestrzeni (rys. 5).
ServoTorch firmy FANUC Robotics jest zoptymalizowany do podawania drutu ze stopów aluminium i innych miękkich stopów o przekrojach
0,9÷1,6 mm, zapewniając podawanie drutu do prędkości 35 m/min. Wysoki moment napędu jednostki podajnika pozwala unikać problemów pojawiających się
przy posuwie drutów o małym przekroju, a ulokowanie
podajnika możliwie blisko łuku redukuje tarcie i poślizg
drutu oraz pozwala na pewne i kontrolowane zajarzenie łuku i zakończenie spoiny.
Dużą zaletą połączenia systemu ServoTorch z opcją
Touch RetractArc Starting jest minimalizacja liczby rozprysków podczas procesu spawania łukowego. Touch
Retract Arc Starting to opcja powodująca zajarzenie
łuku z jednoczesnym cofnięciem drutu (rys. 6). W momencie zajarzenia łuku ilość powstających rozprysków
jest zredukowana do minimum, natomiast w dalszej
części procesu utrzymywany jest stabilny łuk z minimalną liczbą rozprysków przy stałej prędkości spawania.
Dodatkową zaletą stosowania systemu ServoTorch
jest wyeliminowanie mechanicznego zabezpieczenia
uchwytu przed uszkodzeniem podczas kolizji. Zastosowanie programowej opcji Collision Guard Pack w najwyższym stopniu chroni robot i uchwyt spawalniczy, eliminując konieczność stosowania złączy antykolizyjnych.
Do dodatkowych zalet systemu ServoTorch należy
zaliczyć:
– wykorzystanie sprawdzonej technologii, wiodącej
na rynku serwonapędów FANUC,
– wbudowany hamulec drutu eliminujący skręcanie i wysuwanie się drutu wskutek zmiany położenia robota,
– kompaktową konstrukcję mechanizmu napędzającego,
– integralność z systemem robota co minimalizuje
czas konfiguracji systemu,

Rys. 4. ServoTorch – zintegro- Rys. 5. ServoTorch - zintegrowawana wersja hybrydowa do spa- na wersja do spawania stali
wania aluminium

Rys. 6. Opcja Touch RetractArc Start realizowana przez innowacyjny
system ServoTorch

Rys. 7. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z systemem
ServoTorch

Podsumowanie
System ServoTorch jest jedną z wielu opcji sprzętowych i programowych oferowanych przez firmę FANUC
Robotics, przeznaczonych do spawania łukowego. Ten
innowacyjny podajnik drutu idealnie uzupełnia się we
współpracy z innymi opcjami np. HeatWave – opcją
poprawiającą kontrolę nad dystrybucją energii łuku
spawalniczego. Dzięki wykorzystaniu opcji HeatWave
można spawać elementy o różnych grubościach (grube
z cienkimi), możliwe jest również spawanie elementów
z pozostawieniem szczeliny między nimi. Dodatkowo
w wyniku połączenia opcji HeatWave i ServoTorch
otrzymuje się bardzo dobrą jakość i wygląd spoiny powstałej w procesie spawania łukowego.

Rys. 8. Widok spoin otrzymanych w procesie spawania łukowego
z zastosowaniem systemu ServoTorch I opcji HeatWave

FANUC Robotics Polska Sp. z o.o., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, www.fanucrobotics.pl
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Wydarzenia

XLVIII Studencka Sesja Naukowa
w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
W AGH w Krakowie 12 maja 2011 r., już po raz 48,
odbyła się międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Pionu Hutniczego. Zgłoszono 425 referatów, przygotowanych przez ponad 500 autorów z 7 uczelni
i 63 kół naukowych AGH, prezentowanych w 23 sekcjach i 7 podsekcjach tematycznych. Jest to największa w Polsce studencka sesja naukowa. Jednym
z Kół Naukowych biorących udział w Studenckiej
Sesji Naukowej jest Koło Naukowe Metaloznawców,
którego opiekunem jest dr inż. Grzegorz Michta.
KN Metaloznawców koordynowało dwie sekcje tematyczne, tj. Inżynierii Spajania oraz Metaloznawstwa, w których wygłoszono 37 referatów. W sekcji
Inżynierii Spajania 16 referatów oraz w sekcji Metaloznawstwa 21 referatów. W obu sekcjach studenci starszych lat studiów prezentowali swoje prace
wykonywane w bieżącym roku akademickim.
Koło Naukowe Metaloznawców powstało w 1950 r.
na ówczesnym Wydziale Hutniczym i działa bez przerwy do dnia dzisiejszego. Jest to jedno z najstarszych
kół naukowych działających w AGH.

Otwierając obrady Studenckiej Sesji Naukowej,
Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki
Przemysłowej prof. dr hab. inż. Andrzej Ciaś podkreślił
wagę pracy studentów w kole naukowym i jej znaczenie w aktywnej działalności Uczelni i rozwoju naukowego studentów. Wspomniał także o istotności badań
prowadzonych przez studentów, pozwalających na ich
wszechstronny rozwój, nie tylko teoretyczny. Profesor
A. Ciaś zaakcentował ogrom pracy i wysiłku włożonego
przez studentów w przygotowanie referatów, tym bardziej, że głównie są to referaty łączące naukę z możliwością zastosowania bezpośredniego w przemyśle.
W jury zasiedli nie tylko pracownicy naukowi, ale także przedstawiciele przemysłu, którzy podkreślili wysoki
poziom wygłoszonych referatów. Ze względu na dużą
liczbę wygłoszonych referatów organizatorzy podzielili prelegentów na dwie podsekcje. Przewodniczącym
jury pierwszej był prof. Edmund Tasak (AGH), a drugiej
dr inż. Aneta Ziewiec (AGH). W skład komisji oceniającej referaty weszli przedstawiciele firm: Dariusz Baluch, Benedykt Ślązak, Krzysztof Sadurski – Lincoln

Uczestnicy i członkowie jury międzynarodowej XLVIII Studenckiej Sesji Naukowej Pionu Hutniczego
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Electric Bester Bielawa, Tadeusz Silezin – Mostostal Kraków, Jacek Słania – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
i w zastępstwie Andrzeja Zborowskiego – Prezesa
o/Kraków Polskiego Towarzystwa Spawalniczego Stanisław Marcinowski – Naftobudowa Kraków. W ocenie
brali udział także pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH: dr inż.
Sławomir Kąc oraz mgr inż. Sławomir Parzych.
Postanowiono przyznać dwa równorzędne pierwsze, drugie i trzecie miejsca.
Laureatami XLVIII Sesji Naukowej Pionu Hutniczego w sekcji Inżynierii Spajania zostali:
I miejsce Krzysztof Pańcikiewicz (rok V), który wygłosił referat pt. „Wpływ obróbki cieplnej
na właściwości połączeń spawanych stali
bainitycznej 7CrMoVTiB10-10 (T24)”,
I miejsce Paweł Zbroja (rok IV), za referat „Spawalność stali austenitycznych, przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze”,
II miejsce Waldemar Radomski (rok V), za referat
„Analiza spoin pachwinowych wykonanych
metodą 135 i 136 w pozycji PB blach klasy
S355”,
II miejsce	Mirosław Kępiński (rok III), za referat „Naprężenia własne w spoinach stali bainitycznej 7CrMoVTiB10-10 (T/P24)”,
III miejsce Bartosz Tenerowicz (rok IV), za referat
„Tekstura złączy spawanych stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo”,
III miejsce Paweł Klimowski (rok III) za referat „Wpływ
parametrów utwardzania wydzieleniowego na
mikrostrukturę i właściwości spoin stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo”.
Przedstawiciele firm wręczyli swoje wyróżnienia,
które otrzymali:
– Lincoln Electric Bester – Waldemar Radomski, Paweł Klimowski,
–	Mostostalu Kraków – Mirosław Kępiński,
– Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – Krzysztof
Pańcikiewicz,
– Prezes Polskiego Towarzystwa Spawalniczego
o/Kraków – Łukasz Rogoda.
Specjalne wyróżnienie za duże zaangażowanie
w prowadzenie badań oraz osiągnięte wyniki otrzymał
Paweł Zbroja.
Po wręczeniu nagród i wyróżnień na zakończenie
sesji naukowej Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej AGH prof. Andrzej Ciaś
podsumował jej przebieg i pogratulował wszystkim
uczestnikom. Podkreślił, że wygłoszone referaty były
aplikacyjne z możliwością zastosowania wyników
w firmach zajmujących się spawalnictwem. Podziękował także wszystkim członkom jury za ich czas oraz
wnikliwe oceny, a w szczególności Dyrektorom i Zarządom firm, które ufundowały nagrody i wyróżnienia: Lincoln Electric Bester Bielawa, Mostostal Kraków, Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach, Polskie Towarzystwo Spawalnicze o/Kraków. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.

Streszczenia referatów
Marcin Laprus
Wpływ metody spawania i czasu obróbki cieplnej na właściwości złączy spawanych ze stali 7CrMoVTiB10-10 (T24)
Opiekun naukowy referatu: mgr inż. Sławomir Parzych
Jednym z nowszych materiałów stosowanych na
ściany szczelne kotłów o parametrach nadkrytycznych
zastępujących klasyczną stal 10CrMo9-10 (T22) jest
stal niskostopowa nowej generacji 7CrMoVTiB10-10
(T24). Użycie nowej stali T24 jest niezwykle istotne
dla wzrostu współczynnika sprawności generowania
energii, gdyż stal ta wykorzystywana jest głównie na
bloki energetyczne (ściany szczelne) o parametrach
nadkrytycznych. Stal T24 jest w szczególności wykorzystywana na rury kotłowe o małej średnicy i niewielkiej grubości ścianki. Projektując skład chemiczny
stali T24, zwracano uwagę na możliwość uniknięcia
kosztownej obróbki cieplnej po spawaniu. Dopuszczalna maksymalna twardość strefy wpływu ciepła (SWC)
wynosząca 350 HV30 była niemożliwa do osiągnięcia
bez zastosowania, obróbki cieplnej po spawaniu. Istotnymi czynnikami wpływającymi na właściwości złącza
spawanego oprócz optymalnego doboru parametrów
spawania oraz materiału dodatkowego, jest jego obróbka cieplna. Celem pracy było zbadanie wpływu
zastosowania różnych metod spawania oraz czasu
obróbki cieplnej na właściwości złącza spawanego ze
stali 7CrMoVTiB10-10 (T24). W prezentowanej pracy
przeprowadzono badania metalograficzne mikrostruktury, twardości złącza oraz próby udarności z karbami
naciętymi w spoinie (VWT) i SWC (VHT).
Dariusz Adamczyk
Mikrostruktura i właściwości spoin stali austenitycznych wykonanych wiązką laserową
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
Celem pracy było zbadanie struktury spoin stali
austenitycznych X6CrNiMoTi 17-12-2 i X5CrNi 18-10
spawanych wiązką laserową o różnych parametrach.
Badania wykazały, że w porównaniu ze stalami spawanymi metodą TIG struktura jest znacznie drobniejsza,
a istotny wpływ na mają parametry spawania.
Mateusz Kurczab
Przyczyny pękania spoin obwodowych wykonanych na
rurach płuczkowych ze stali S355
Opiekun naukowy referatu: mgr inż. Sławomir Parzych
Stal S355 należy do grupy stali niestopowych jakościowych o podwyższonej wytrzymałości. Jest stosowana na konstrukcje budowlane, mosty, siatki i pręty
do zbrojenia betonu, na zbiorniki i rury ciśnieniowe, itp.
Ze względu na podwyższoną wytrzymałość stal S355
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ma dobrą spawalność, i znalazła zastosowanie na rury
płuczkowe do wiercenia wielkośrednicowego. Aby połączyć ze sobą rury płuczkowe, należy dospawać na
obu końcach tzw. zworniki, które mają z jednej strony gwint zewnętrzny, a z drugiej gwint wewnętrzny, co
umożliwia łączenie ze sobą rur płuczkowych połączeniem gwintowym.
Po wykonaniu odwiertu na głębokość ok. 800 m z
otworu, przez który wypływa płuczka, wynosząc zwierciny na powierzchnię, wypadł kawałek spoiny obwodowej
łączącej rurę ze zwornikiem. Po wyciągnięciu wszystkich rur i poddaniu kilku losowo wybranych badaniom
nieniszczącym (defektoskopowym, penetracyjnym),
stwierdzono liczne niezgodności spawalnicze w postaci
pęknięć powierzchniowych oraz braku przetopu.
Celem pracy było wyjaśnienie przyczyn pękania
spoin obwodowych wykonanych na rurach płuczkowych. W tym celu wykonano badania metalograficzne
mikrostruktury oraz pomiary twardości. Dodatkowo
podjęto próbę dobrania prawidłowej technologii łączenia zworników z rurami płuczkowymi, aby wyeliminować w przyszłości pękanie spoin.
Łukasz Rogoda
Wpływ obróbki cieplnej na twardość złączy stopu aluminium wykonanych metodą zgrzewania tarciowego
z mieszaniem materiału zgrzeiny
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Izabela Kalemba
Przedmiotem badań były złącza płyt stopu aluminium 7136-T76 wykonane metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (Friction Stir
Welding – FSW). Stop 7136 należy do nowej generacji stopów aluminium do zastosowań lotniczych. Mimo
dobrych właściwości, tj. wysokiej wytrzymałości przy
dobrej odporności korozyjnej, jest stopem niespawalnym. Połączenie tego stopu możliwe jest za pomocą
technologii FSW. Zastosowanie tej metody pozwala
uzyskać trwałe złącza o wysokich właściwościach
wytrzymałościowych. Celem pracy jest określenie
wpływu obróbki cieplnej na twardość złączy stopu
7136 wykonanych metodą zgrzewania tarciowego
z mieszaniem materiału zgrzeiny. W ramach pracy
przeprowadzono obróbkę cieplną złączy polegającą
na przesycaniu i starzeniu. Zaproponowano 5 wariantów procesu starzenia, dla każdego wariantu obróbki
cieplnej sporządzono mapy twardości na przekroju
poprzecznym złącza.
Paweł Klimowski
Wpływ parametrów utwardzania wydzieleniowego na
mikrostrukturę i właściwości spoin stali nierdzewnych
utwardzanych wydzieleniowo
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Aneta Ziewiec
Spoiny stali utwardzanych wydzieleniowo po spawaniu charakteryzują się niskimi właściwościami wytrzymałościowymi i małą plastycznością. Aby uzyskać
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wysokie właściwości wytrzymałościowe, porównywalne
z właściwościami materiału spawanego, poddawane są
procesowi utwardzania wydzieleniowego. Optymalną
temperaturą dającą maksymalne właściwości wytrzymałościowe jest ok. 450ºC, jednakże udarność spoin
po takiej obróbce jest bardzo niska. Celem badań było
przeprowadzenie procesu obróbki cieplnej w zakresie
wyższych temperatur z zamiarem osiągnięcia lepszej
ciągliwości materiału złącza kosztem jego twardości.
Badanie wykonano na stali 17-4 PH. Analizowano twardość i strukturę po spawaniu oraz po starzeniu w temperaturach: 480, 540, 620ºC.
Mateusz Ślaga
Wpływ obróbki cieplnej na właściwości złączy spawanych łukiem krytym stali bainitycznych T24 (7CrMoVTiB10-10)
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
Spoiny stali T24 wykonanej łukiem krytym charakteryzują się wysoką twardością i niską udarnością, dlatego dla spoin o grubości powyżej 8 mm wymagana jest
obróbka cieplna po spawaniu. Celem badań było określenie wpływu parametrów obróbki cieplnej na twardość
złącza spawanego oraz mikrostruktury. Badania zostały
wykonane dla złączy doczołowych typu rura-płaskownik.
Złącza spawane wykonano drutem Union S P24 + topnik UV305. Badaniu poddano próbki po spawaniu oraz
po wyżarzaniu w temperaturze od 300÷740oC przez
30 min i 1 h. Wynikiem pracy było określenie optymalnych parametrów obróbki cieplnej gwarantujących uzyskanie żądanego poziomu twardości i udarności.

Paweł Zbroja
Spawalność stali austenitycznych, przeznaczonych do
pracy w podwyższonej temperaturze
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
Wysoka temperatura pracy kotłów energetycznych
wymaga stosowania stali austenitycznych lub stopów
niklu. Jedną z najnowocześniejszych stali stosowanych do pracy w temperaturze 600÷650ºC jest stal
austenityczna Super 304H, utwardzona wydzieleniowo
miedzią i niobem. Stale austenityczne cechuje duża
skłonność do pęknięć gorących. W pracy podjęto próbę określenia skłonności do pęknięć gorących w próbie
Varestraint. Badania przeprowadzono na stali 304 oraz
Super 304H. Wyniki badań wskazują, że stal Super
304H jest szczególnie podatna na pęknięcia gorące.
Oprócz prób Varestraint, wykonano próby spawania
doczołowego rur z wykorzystaniem materiału dodatkowego Thermanit 304HCu o składzie odpowiadającym
stali Super 304H oraz drutu ze stopu niklu Inconel 617.
W obu przypadkach zaobserwowano w spoinie pęknięcia gorące.

Jarosław Piątek
Analiza spoin pachwinowych wykonanych metodą 136
w pozycjach PB i PF blachy ze stali klasy 355
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Grzegorz Michta

rozkład twardości w złączu i strukturę. Określono
zależność zmiany twardości od temperatury i czasu
wyżarzania.

W pracy przedstawiono metodę łączenia materiałów metodą GMAW łącznie z parametrami spawania
i ich wpływem na wymiary spoiny. Zaprezentowane zostały podstawowe rodzaje drutów rutylowych zastosowanych do spawania blachy o grubości 10÷15 mm dla
stali klasy 355. Spawanie wykonywano w dwóch pozycjach, tj. nabocznej i pionowej z dołu do góry (PB i PF)
oraz przedstawiono problemy związane ze spawaniem
tak grubych elementów. Wyniki badań pokazały różnice związane z pozycją spawania, jej wpływ na kształt
spoiny oraz rozkład mikrotwardości w spoinie i SWC
badanej stali.

Bartosz Tenerowicz
Tekstura złączy spawanych stali nierdzewnych utwardzanych wydzieleniowo
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Małgorzata Witkowska

Kacper Wójcicki
Pękanie gorące spoin stali austenitycznych wykonanych stopami niklu
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
Stale austenityczne o strukturze czysto austenitycznej charakteryzują się dużą skłonnością do pęknięć gorących. Podobną skłonność do pęknięć mają
stopy niklu. Do spawania stali austenitycznych Super 304H przeznaczonych do pracy w podwyższonej
temperaturze stosuje się stopy niklu Inconel 617. Badania mikroskopowe połączeń spawanych wykazały
obecność mikropęknięć, chociaż nie stwierdzono ich
w badaniach rentgenowskich i penetracyjnych. Również próby zginania złączy nie spowodowały pęknięć.
Celem pracy było więc określenie charakteru pęknięć
w spoinach stali austenitycznych wykonanych stopami
niklu. Stwierdzono, że obserwowane przy małych powiększeniach pęknięcia w rzeczywistości są silnie wytrawionymi granicami krystalitów (ziaren), na których
zaszły procesy odkształcenia plastycznego i rekrystalizacji. Na granicach tych stwierdzono drobne pęknięcia
gorące o wielkości kilkudziesięciu mikrometrów, które
są na tyle małe, że nie wpływają na właściwości wytrzymałościowe i plastyczne złącza spawanego.
Jarosław Stano
Wpływ obróbki cieplnej na właściwości złączy spawanych wykonanych metodą TIG stali bainitycznej
7CrMoVTiB10-10
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
Przedmiotem badań były złącza spawane stali
żarowytrzymałej niskostopowej nowej generacji
7CrMoVTiB10-10 (T24). Stal ta ma zastosowanie
w kotłach energetycznych. W pracy przedstawiono
wpływ parametrów obróbki cieplnej po spawaniu na

Stale nierdzewne utwardzane wydzieleniowo należą do grupy stali odpornych na korozję i charakteryzują
się dobrą lub bardzo dobrą odpornością korozyjną oraz
doskonałymi właściwościami mechanicznymi. Są to
gatunki stali o niskiej zawartości węgla, których utwardzenie następuje w wyniku przemiany martenzytycznej
i utwardzenia wydzieleniowego miękkiego martenzytu. Celem wykonywanych badań była analiza tekstury
w złączu spawanym metodą TIG stali nierdzewnych
utwardzanych wydzieleniowo po obróbce cieplnej
w różnej temperaturze. Wstępne badania rentgenowskie wskazują na silne steksturowanie materiału.
Waldemar Radomski
Analiza spoin pachwinowych wykonanych metodą 135
i 136 w pozycji PB blach klasy S355
Opiekun naukowy referatu: dr inż. Grzegorz Michta
Prezentowana praca obejmuje omówienie metody
GMAW (Gas Metal Arc Welding) łącznie z podstawowymi parametrami spawania i ich wpływu na wykonane spoiny. Zostały zaprezentowane rodzaje drutów
litych i proszkowych metalicznych zastosowanych do
spawania blachy o grubości 10 mm klasy 355, pozycje
spawania oraz rodzaje i wpływ gazów osłonowych na
kształt i wymiar spoiny. W podsumowaniu omówiono
wyniki badań, które wykazały różnice pomiędzy złączem uzyskanym metodą 135 a złączem uzyskanym
metodą 136, ich wpływem na kształt i właściwości
mechaniczne spoiny. Przedstawiono również analizę
kosztów dla poszczególnych metod spawania.

Mateusz Gil
Badania mikrostruktury stali szynowej w obszarze
zgrzeiny
Opiekun naukowy referatu: dr hab. inż. Anna Zielińska-Lipiec, prof. AGH
W procesie zgrzewania stali perlitycznej ze stalą Hadfielda stosuje się wkładkę austenityczną, która
ma na celu poprawę właściwości połączenia. Proces
zgrzewania stali austenitycznej ze stalą węglową wykonano metodą zgrzewania oporowo iskrowego. Badanie mikrostruktury w obszarze zgrzeiny po stronie
stali węglowej ma na celu ujawnienie zmian strukturalnych, które wpływają na właściwości złącza, oraz możliwych nieprawidłowości, które mogłyby mieć wpływ
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na trwałość tego połączenia podczas eksploatacji. Badania zawierają wyniki badań makro- i mikroskopowych
oraz wyniki badań za pomocą transmisyjnej mikroskopii
elektronowej.
Bartłomiej Jarząb
Struktura i właściwości napoin na stopie Inconel 100
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
Zamki łopatek turbin ze stopu Inconel 100 są napawane stellitem, co powoduje znaczne zwiększenie
twardości i odporności na ich ścieranie. Czasem podczas napawania stwierdza się niezgodności spawalnicze w postaci pęknięć. Celem pracy było zbadanie
mikrostruktury i właściwości napoin wykonanych przy
użyciu stellitu. Na wykonanej łopatce zbadano mikrostrukturę materiału rodzimego, napoiny i rozkład twardości. Stwierdzono pęknięcie od brzegu spoiny, podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny powstania pęknięć.
Mirosław Kępiński
Naprężenia własne w spoinach stali bainitycznej
7CrMoVTiB10-10 (T/P24)
Opiekun naukowy referatu: dr hab. inż. Stanisław
Skrzypek, prof. AGH, prof. dr hab. inż. Edmund Tasak
Stal 7CrMoVTiB10-10 (T/P24) jest stosowana
w energetyce do pracy w warunkach nadkrytycznych
na elementy konstrukcji, m.in. na ściany komory paleniskowej kotłów. Elementy tych kotłów często wykonywane są różnymi technikami spawania. Proces spawania, a szczególnie termiczne i metalurgiczne zjawiska
towarzyszące generują naprężenia własne, które mają
istotny wpływ na zachowanie konstrukcji podczas eksploatacji. Nadmierna koncentracja naprężeń w połączeniu z obciążeniami roboczymi może prowadzić do
powstania wad uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie. Znajomość wielkości naprężeń wprowadzanych
do materiału jest istotna przy projektowaniu procesu

technologicznego i wytrzymałości konstrukcji. Tematem opracowania jest porównanie wielkości naprężeń
własnych obliczonych numerycznie ze zmierzonymi
dyfrakcyjnymi metodami rentgenowskimi oraz prezentacja metodyki przeprowadzonych pomiarów.
Krzysztof Pańcikiewicz
Wpływ obróbki cieplnej na właściwości połączeń spawanych stali bainitycznej 7CrMoVTiB10-10 (T24)
Opiekun naukowy referatu: prof. dr hab. inż. Edmund
Tasak
Celem pracy było zbadanie wpływu obróbki cieplnej
na właściwości połączeń spawanych grubościennych rur
ze stali bainitycznej 7CrMoVTiB10-10 (T24), stosowanej na ściany szczelne kotłów pracujących w warunkach
nadkrytycznych. Po spawaniu oraz po obróbce cieplnej
w temperaturze 300°C udarność spoin jest bardzo niska.
Dobre właściwości plastyczne złącza zapewnia obróbka
cieplna w wysokiej temperaturze wyżarzania. Podjęto również próbę wyjaśnienia przyczyn występowania
niezadowalającej udarności spoin po obróbce cieplnej
w niskiej temperaturze wyżarzania.

Warto wspomnieć, że Inżynieria Spajania ma ponad 77-letnią tradycję w AGH. W 1934 r. na ówczesnym Wydziale Hutniczym inż. Piotr Tułacz, Dyrektor
Stowarzyszenia dla Rozwoju Spawalnictwa i Cięcia
Metali w Polsce, prowadził wykłady z wybieranego
przedmiotu Spawanie i cięcie metali. Od tamtych lat,
aż do dnia dzisiejszego prowadzone są wykłady z zakresu szeroko pojętej inżynierii spajania. W 2003 r.
została utworzona specjalność Inżynieria Spajania na
Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
AGH. Jest to jedyna specjalność w Polsce, która jest
utworzona na kierunku Inżynieria Materiałowa.
Edmund Tasak i Grzegorz Michta
fot.: Stanisław Malik
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Błędy w pomiarach wielkości fizycznych
na przykładzie wybranych metod badań
nieniszczących złączy spawanych
Errors in measurement of physical quantities based
on selected methods  of nondestructive testing of welds
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z tematyką błędów występujących w pomiarach
różnych wielkości na przykładzie badań nieniszczących złączy spawanych. Opisano podstawowe rodzaje błędów oraz sposoby szacowania niepewności
pomiarowych. Część teoretyczna została poparta przykładami opisu badań nieniszczących złączy spawanych,
szczególnie badań magnetyczno-proszkowych.

The paper presents issues related to the topic of errors in measurements of various sizes on the example
of non-destructive testing of welds. Describes the basic
types of errors, and ways of estimating uncertainty of
measurement. The theoretical part was supported by the
examples described based on the tests of welded joints of
non-destructive testing and in particular magnetic-powder
testing.

Wstęp
Pomiary wielkości fizycznych powinny być dokonywane z określoną dokładnością. Wynika to z niedoskonałości urządzeń pomiarowych oraz nieprecyzyjności
ludzkich zmysłów. Podawanie samego wyniku pomiaru
jest niewystarczające, opracowanie pomiarów powinno
zawierać także miarę ich wiarygodności, czyli ocenę niepewności pomiaru. W celu przedstawienia wiarygodnych
wyników powstała teoria niepewności pomiaru (zwana
wymiennie rachunkiem niepewności pomiaru) [2].

Pomiar i niepewność
Pomiar jest to proces oddziaływania przyrządu pomiarowego z badanym obiektem, zachodzący w czasie
i przestrzeni, którego wynikiem jest uzyskanie informacji o właściwościach mierzonego obiektu. Pomiar
to także zespół czynności wykonywanych w celu
Mgr inż. Karolina Poch, mgr inż. Piotr Wojtas
– Politechnika Częstochowska.

ustalenia miary określonej wielkości fizycznej lub
umownej, jako iloczynu jednostki miary oraz liczby określającej wartość liczbową tej wielkości, tzn.
porównywanie wartości danej wielkości z jednostką miary. Wynik pomiaru musi zawsze składać się
z dwóch części: wartości liczbowej oraz jednostki.
Metoda pomiarowa to zastosowany podczas pomiaru sposób porównywania. Opracowano wiele metod pomiarowych różniących się między sobą sposobem postępowania oraz wyborem odpowiednich
środków pomiarowych. Zawsze jednak do wykonania
pomiaru, tj. określenia stosunku wartości mierzonej
do wartości rzeczywistej, przyjętej za jednostkę miary, niezbędne jest określenie odpowiedniej jednostki
miary oraz dobór odpowiedniego narzędzia pomiarowego [2].
Wyróżnia się następujące rodzaje pomiarów fizycznych: bezpośrednie, pośrednie, ciągłe i dyskretne.
Pomiary bezpośrednie są najprostszymi metodami,
polegającymi na porównaniu danej wielkości z odpowiednią miarą wzorcową. Przykładami mogą być: pomiar wymiarów danego obiektu za pomocą linijki bądź
suwmiarki, pomiar czasu trwania procesu lub zjawiska,
pomiary wartości danej wielkości za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego.
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Dokonując pomiaru pośredniego, wartość badanej
wielkości wyznacza się na podstawie pomiarów bezpośrednich innych wielkości fizycznych, które są powiązane z nią znanym prawem fizycznym. Prostym
przykładem jest wyznaczenie wartości przyspieszenia
ziemskiego na podstawie okresu drgań wahadła matematycznego [1].
Okres drgań wahadła opisuje wzór:
						

(1)

Rys. 1. Rozrzut wyników pomiaru [5]
Fig. 1. The dispersion of measurement results [5]

gdzie: T – okres drgań wahadła, 1/s; l – długość nici wahadła, m;
g – wartość przyspieszenia ziemskiego, m/s2.

Po przekształceniu wzoru otrzymuje się zależność
pozwalającą obliczyć wartość przyspieszenia ziemskiego:
						

(2)

Zatem w celu obliczenia wartości przyspieszenia ziemskiego g trzeba zmierzyć okres drgań wahadła T oraz
długości nici l.
W zależności od wyboru metody pomiarowej, wartości niektórych wielkości fizycznych mogą być wyznaczane metodą pomiarów pośrednich i bezpośrednich.
Pomiar ciągły umożliwia uzyskanie ciągłego zbioru
wartości wielkości mierzonych. Przykładem jest pomiar
prędkości jadącego pojazdu, kiedy w chwili przyspieszenia otrzymuje się odpowiednią chwilową prędkość.
Pomiar dyskretny dostarcza wyniki wartości mierzonych w sposób punktowy. Jest on prowadzony cyklicznie, niekoniecznie w sposób regularny. Przykładem
jest kontrola poziomu oleju w samochodzie lub pomiar
temperatury ciała. Pomiary dyskretne dokonywane są
tylko w momencie zapotrzebowania na dany wynik
mierzonej wartości [1].
Niepewność pomiarowa jest związana z wynikiem
pomiaru i jest parametrem charakteryzującym rozrzut
wyników, który można w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej. Definicja wskazuje, że możliwe są różne miary niepewności. Do określenia niepewności pomiaru bezpośredniego wykorzystuje się dwie
miary: podstawową jest niepewność standardowa u(x),
drugą miarą przydatną w określonych sytuacjach jest
niepewność graniczna Δx [1].
W przypadku niepewności granicznej Δx powinno
się określić przedział:
		

x0− Δx < xi < x0+ Δx		

(3)

w którym mieszczą się wszystkie otrzymane wyniki pomiaru wielkości xi, co przedstawiono na rysunku 1.
Niepewność graniczna jest miarą deterministyczną,
ponieważ wartość prawdziwa zawarta jest w przedziale
x0 ± Δx. Niepewność maksymalna jest stosowana
w określonych sytuacjach, np. jako miara dokładności
elektrycznych przyrządów pomiarowych.
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Miarą dokładności pomiaru najpowszechniej stosowaną i uznaną za podstawową jest niepewność standardowa. Jej najkrótszą definicją jest: oszacowanie odchylenia standardowego. Niepewność standardowa u
jest miarą średniego odchylenia wyników pomiarów od
wartości rzeczywistej, zatem część wyników (ok. 1/3)
znajdzie się poza przedziałem (x0 − u(x), x0 + u(x).
Niepewność u ma wymiar taki jak wymiar wielkości
mierzonej.
Określa również niepewność względną. Jest ona
określana jako stosunek niepewności bezwzględnej do
wartości mierzonej co określa wzór [1]:
			

(4)

gdzie: w(x) – niepewność względna, u(x) – niepewność standardowa, x – wartość mierzona.

Błędy pomiarowe
Niezależnie od wybranej metody pomiarów, nie
można wyznaczyć rzeczywistej wartości wielkości
mierzonej. Wszystkie pomiary obarczone są niepewnościami, których nie można całkiem wyeliminować.
Niepewność pomiaru jest nieodłączną cechą pomiaru
i charakteryzuje rozrzut wyników pomiaru.
Błędy pomiarów dzieli się na: grube, przypadkowe
i systematyczne [4].
Błędy grube powstają na skutek niestarannego podejścia obserwatora do odczytu mierzonej wartości i jej
zapisu. W przypadku wykonywania serii pomiarów, błędy grube są łatwe do wykrycia i wyeliminowania.
Błędy przypadkowe nie wynikają z czynników systematycznych i powtarzalnych, co oznacza, że nie można
z góry przewidzieć ich wartości w kolejnych pomiarach.
Informację na temat skali ich występowania można uzyskać dopiero po wykonaniu serii pomiarów i wyliczeniu
wybranej miary zróżnicowania rozkładu, np. odchylenia standardowego. Błędy te wskazują na przypadkową zmianę wyników. Nie można ich uniknąć, gdyż ich
przyczyny są nieznane. Występowanie błędów przypadkowych można modelować za pomocą rozkładów statystycznych, np. rozkładu normalnego Gaussa (rys. 2).

Rys. 2. Rozkład normalny Gaussa
Fig. 2. Gaussian normal distribution

Rozkład Gaussa jest rozkładem gęstości i prawdopodobieństwa f(x) dla zmiennej losowej, która może
przyjmować dowolne wartości rzeczywiste. Oznacza to, że prawdopodobieństwo znalezienia wartości
zmiennej losowej w przedziale (x1, x2), wyrażone jest
wzorem:
(5)
gdzie

(6)
gdzie: a – wartość średnia, σ – odchylenie standardowe.

Jeżeli wartość x1 zdąża do minus nieskończoności,
a wartość x2 do plus nieskończoności, to otrzymuje się
warunek unormowania rozkładu, przedstawiający się następującą zależnością:
					

(7)

co oznacza, że prawdopodobieństwo zdarzenia
pewnego równe jest jedności [2]. Właśnie dlatego funkcja f(x) zawiera czynnik √2π, ponieważ:
					

Rys. 3. Relacja wartości rzeczywistej x0 i zbioru wyników pomiaru
(zaznaczonych kreskami) na osi liczbowej: a) dla błędu przypadkowego, b) dla błędu systematycznego, c) dla kombinacji błędu przypadkowego i błędu grubego [5]
Fig. 3. The interplay of actual and set of measurement results (selected lines) on the number line: a) for random error, b) for systematic
error, c) for a combination of random error and big error [5]

po dołączeniu do urządzenia lub układu pomiarowego, sposób wykonania przyrządów pomiarowych
w zakresie skalowania, wzorcowania oraz montażu
i wpływ czynników otoczenia na stanowisko pomiarowe. Przyczyny te mogą mieć wpływ na wystąpienie
błędów systematycznych, w zależności od rodzaju
parametru mierzonego oraz sposobu pomiaru. Ocena
błędów systematycznych należy do osoby wykonującej
pomiary, co pozwala na eliminację lub ich ograniczenie
nawet w początkowej fazie pomiarów.
Błędy systematyczne powodują błędną ocenę wartości zmierzonej wielkości fizycznej, czyli w przypadku powtarzanego pomiaru otrzymany rozrzut wyników
będzie taki jak dla błędu przypadkowego. Dlatego też
przy wielokrotnym powtarzaniu pomiaru nie jest możliwe wykrycie błędu systematycznego. Wykrycie takiego
błędu systematycznego jest możliwe przy zastosowaniu innej, niezależnej metody pomiaru.
Występowanie błędów systematycznych i przypadkowych charakteryzuje się zróżnicowanym charakterem rozrzutu oraz częstości występowania (rys. 3).

(8)

Ze wzoru (5) wynika, że rozkład Gaussa jest rozkładem symetrycznym względem a, kiedy funkcja gęstości
prawdopodobieństwa przyjmuje wartość maksymalną.
Wartość a jest wartością oczekiwaną dla rozkładu Gaussa. Wartość σ jest odchyleniem standardowym.
Prawdopodobieństwo odpowiadające znalezieniu
zmiennej losowej opisywanej rozkładem Gaussa
w granicach całkowitej wartości odchylenia standardowego względem wartości oczekiwanej jest następujące:
P (|x – a| ≤ б = 68,3%
P (|x – a| ≤ 2б = 95,4%
P (|x – a| ≤ 2б = 99.8%
Błędy systematyczne wynikają z zastosowanej
metody pomiaru lub innych przyczyn, zmieniających
wyniki pomiaru. Podstawowe przyczyny powstawania
błędów systematycznych to: zmiany obiektu badanego

Metody określania pomiarów
pośrednich
Niepewność standardowa
pomiarów bezpośrednich
Wyniki pomiarów w serii różnią się losowo. Oznaczane są: x1, x2, x3, ....... xn, gdzie n jest liczbą powtórzeń pomiaru w serii i powinna wynosić przynajmniej
10. Jej wartość rzeczywista nie jest znana, ale z serii
pomiarów wartością najbardziej zbliżoną do rzeczywistej jest średnia arytmetyczna:
				

(9)

Słuszność tego twierdzenia potwierdzają kolejne
pomiary. Im ich jest więcej, tym bardziej precyzyjnie
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można określić błąd pomiarowy. W tym przypadku do
określenia niepewności standardowej zaleca się stosowanie wzoru na odchylenie standardowe średniej:
					

(10)

Jeśli wyniki pomiarów nie wykazują rozrzutu, tj. wszystkie są równe, to niepewność pomiarową możemy
oszacować na podstawie naukowego osądu obserwatora. Przykładem może być wykorzystanie informacji
o niepewności maksymalnej Δx, określonej przez producenta urządzenia pomiarowego. W tym celu należy
posłużyć się wzorem:
						

(11)

W przypadku prostych urządzeń pomiarowych, takich jak: linijka, śruba mikrometryczna czy termometr,
za Δx można przyjąć działkę elementarną przyrządu.
W przyrządach elektronicznych niepewność maksymalna urządzenia podawana jest przez producenta
w instrukcji obsługi i jest zwykle kilkakrotnie większa
od działki elementarnej. Często wartość działki elementarnej zależy od wielkości mierzonej (x) i zakresu
pomiarowego (z). Wówczas niepewność maksymalną
określa się wzorem:
		

Δ x = c1x + c2z		

(12)

gdzie: c1, c2 – wartość działki elementarnej, x – wielkość mierzona,
z – zakres.

W przypadku wystąpienia dwóch wymienionym typów niepewności (np. rozrzutu wyników oraz niepewności wzorcowania) należy skorzystać z następującego wzoru:
						

(13)

gdzie: s – liczba pomiarów.

Niepewność standardowa
pomiarów pośrednich
Rozważając występowanie niepewności standardowych pomiarów pośrednich, wielkość mierzoną oznacza się jako funkcję:
		

y = f( x1, x2, …, xk)		

(14)

gdzie x1, x2, …, xk odpowiadają k wielkości pomiarów fizycznych,
mierzonych bezpośrednio.

Zakładamy, że znane są wyniki pomiarów
tych wielkości oraz ich niepewności standardowe
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Rys. 4. Prezentacja propagacji niepewności
Fig. 4. Graphical representation of uncertainty propagation [1]

u(x1), u(x2), u(xk). Wówczas wynik pomiaru końcowego
oblicza się na podstawie wzoru:
					

(15)

W pomiarach pośrednich nieskorelowanych, tzn.
gdy każdą z wielkości mierzy się niezależnie od pozostałych, niepewność złożoną wielkości y ocenia się wg
prawa propagacji niepewności (rys. 4), które wyraża
się wzorem:
						

(16)

Niepewność rozszerzona
Niepewność standardowa całkowicie i jednoznacznie określa wartość wyniku, jednak do wnioskowania
o zgodności wyniku pomiaru z innymi wynikami (np. z
wartością tabelaryczną) oraz dla celów komercyjnych
i do ustalania norm przemysłowych, zdrowia, bezpieczeństwa itp. Międzynarodowa Norma Oceny Niepewności Pomiarowych wprowadza pojęcie niepewności
rozszerzonej oznaczanej symbolem u (dla pomiarów
bezpośrednich) lub uc (dla pomiarów pośrednich). Wartość niepewności rozszerzonej oblicza się ze wzoru:
						
lub

(17)

						

(18)

Liczba k, tzw. współczynnik rozszerzenia, jest
umownie przyjętą liczbą wybraną tak, aby w przedziale x + u(x) • x + u(x) znalazła się większość wyników
pomiaru potrzebna dla danych zastosowań. Wartość
współczynnika rozszerzenia mieści się najczęściej
w przedziale 2÷3. W większości zastosowań zaleca się
przyjmowanie umownej wartości k = 2.

Zapis wyników pomiaru
z uwzględnieniem
błędów pomiarowych
Otrzymane wyniki mierzonej wielkości zapisuje się
łącznie z niepewnością oraz jednostką, w jakiej wyrażana jest mierzona wartość. Niepewność podawana jest
z dokładnością do dwóch cyfr znaczących, a liczbę cyfr
znaczących wyniku dobieramy tak, aby ostatnia cyfra
wyniku i niepewności należały do tego samego rzędu.
Dla niepewności standardowych zalecany jest zapis
z użyciem nawiasów, zaś dla niepewności rozszerzonej stosowany jest zapis z użyciem symbolu ± [4].
		

xR = xM ± Δx 		

(19)

gdzie: xr – wartość rzeczywista wielkości mierzonej, xM – wartość
uzyskana w wyniku pomiaru, Δx – niepewność lub błąd pomiaru.

Z podanego zapisu odczytuje się, że najlepszym
przybliżeniem wartości mierzonej jest liczba xm, której
należy szukać w przedziale (xm – Δx) i (xm + Δx).
Przy zapisywaniu wyników pomiaru należy pamiętać, że:
– błąd pomiaru Δx jest wielkością oszacowaną. Nie
ma potrzeby podawania wszystkich cyfr otrzymanych w wyniku obliczeń. Obliczone wartości xm i Δx
podaje się zaokrąglone, czyli przybliżone;
– cyframi znaczącymi danej liczby różnej od zera
nazywa się wszystkie jej cyfry z wyjątkiem występujących na początku zer. Do cyfr znaczących zalicza się również zera końcowe, jeśli są one wynikiem
obliczeń, a nie zaokrągleń. Oznacza to, że pierwsza
liczba znacząca musi być różna od zera, natomiast
druga, trzecia i dalsze mogą być zerami;
– są cyfry pewne. Jeśli błąd spowodowany przybliżeniem liczby dziesiętnej jest mniejszy od jedności na
ostatnim miejscu dziesiętnym, mówi się, że wszystkie jej cyfry są pewne. Przybliżenie dziesiętne podaje się wtedy z zachowaniem tylko cyfr pewnych,
np. 125 x 103 lub 1,25 x 105;
– przy zaokrąglaniu wyniku pomiaru stosowane są
powszechnie przyjęte zasady zaokrągleń, tzn. liczbę kończącą się cyframi 0÷4 zaokrągla się w dół,
a 5÷9 w górę lub liczby 0÷4 zaokrągla się w dół, 6÷9
w górę, cyfrę 5 w dół, jeśli poprzedza ją cyfra parzysta, zaś w górę, jeśli poprzedza ją liczba nieparzysta. Można stosować dowolną z tych zasad, ale
w jednym opracowaniu wyników pomiarów należy
konsekwentnie stosować tylko jedną z nich;
– oszacowane błędy zaokrągla się w górę, ponieważ
w żadnym przypadku nie wolno zmniejszać błędów;
– obliczenia wykonuje się zawsze z większą liczbą
cyfr, niż podawany jest wynik. Zaokrągleń dokonuje
się dopiero po zakończeniu obliczeń;
– błędy pomiarów zaokrąglane są do pierwszej cyfry
znaczącej.

Ostatnia cyfra znacząca w każdym wyniku pomiaru
powinna stać na tym samym miejscu dziesiętnym, co
błąd pomiaru, np. nie powinno się podawać wyniku
w postaci u = (9,82 ± 0,02389) v.
Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby niepewność
pomiarowa mogła być znana z dokładnością czterech
cyfr znaczących.
Przy bardzo dokładnych pomiarach można czasem
podawać wynik z dwiema cyframi znaczącymi po przecinku, czyli w podanym przykładzie Δu = 0,02 v zatem:
u = (9,82 ± 0,02) v
Od podanej reguły jest wyjątek – jeśli pierwszą
cyfrą znaczącą niepewności Δx jest 1 (lub 2), to lepiej zachować dwie cyfry znaczące niepewności,
np. Δx = 0,14, gdyż zaokrąglenie do Δx = 0,1 prowadzi
do 40% zmniejszenia niepewności [5].

Przykłady występowania błędów
pomiarowych w procesach
badawczych i technologicznych
Występowanie błędów pomiarowych jest bardzo częstym zjawiskiem podczas pomiarów parametrów technologicznych odnoszących się do ściśle określonego
procesu badawczego. Na szczególną uwagę zasługują
pomiary w procesach spawalniczych oraz kontroli jakości złączy spawanych. Każdy parametr technologiczny
odgrywa ważną rolę i ma wpływ na przeznaczenie wykonanej konstrukcji czy też urządzenia.
Biorąc pod uwagę procesy spawalnicze, można
zauważyć, że prawdopodobieństwem wystąpienia
błędów pomiarowych są obarczone pomiary natężenia prądu spawania, napięcia biegu jałowego, pomiary długości, szerokości oraz wysokości grani i lica
spoiny, prędkości podawania drutu elektrodowego,
prędkości spawania, napięcia łuku spawalniczego,
energii liniowej łuku.
W odniesieniu do tych wielkości występują zarówno błędy grube, przypadkowe, jak i systematyczne,
w zależności od sposobu prowadzenia pomiaru.
W badaniach złączy spawanych przykładem mogą
być błędy zaobserwowane przez autorów podczas
badań magnetyczno-proszkowych oraz ultradźwiękowych, gdzie zauważono błędy pomiarów natężenia
pola magnetycznego, natężenia światła UV (bądź
dziennego) i natężenia pola szczątkowego [6, 7].

Błąd pomiaru natężenia
pola magnetycznego
Do pierwszej serii pomiarów został użyty miernik
MP-100; wówczas wyniki pomiarów wskazywały wartości w zakresie 2,2÷2,6 kA/m. Drugą serię pomiarową
wykonano miernikiem MP-U. Wtedy wyniki pomiarów
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Tablica I. Wyniki pomiarów natężenia pola magnetycznego
Table I. Results of measurements of magnetic fields
Typ miernika
MP – 100
MP – U

Pomiar 1
2,54 kA/m
5,2 kA/m

Pomiar 2
2,6 kA/m
5,43 kA/m

Tablica II. Wyniki pomiarów długości wskazań liniowych (mm)
Table II. Results of the linear length measurements indicated (mm)

Pomiar 3
2,57 kA/m
5,39 kA/m

mieściły się w zakresie 5,5÷6,5 kA/m. Wartości pomiarów przedstawiono w tablicy I. Zestawienie tych
wyników wskazuje na duży rozrzut pomiędzy nimi,
co oznacza, że któreś z urządzeń działa niepoprawnie. Z dokumentacji dotyczącej wzorcowania i kalibrowania tych dwóch urządzeń wynika, że wzorcowanie
pierwszego z nich miało miejsce w 2010 r., natomiast
drugiego w 2008 r. Wskazuje to na możliwość utraty
poprawności wykonywanych pomiarów przez drugie
urządzenie. Jednocześnie wyniki pomiarów pierwszym
urządzeniem są bardziej wiarygodne, gdyż wartości
odpowiadają wielkościom otrzymanych wskazań na
określonych głębokościach. Jest to przykład sytuacji,
kiedy przyczyną wystąpienia błędów pomiarowych jest
zastosowanie dwóch różnych urządzeń lub brak aktualnej kalibracji i wzorcowania. Odnosi się to do wszystkich rodzajów wykonywanych pomiarów, nie tylko pomiaru natężenia pola magnetycznego.
Jest to przykład błędu systematycznego uwarunkowanego zmianą wyników pomiaru, wynikającą z zastosowania dwóch mierników wzorcowanych w dwóch
różnych terminach. Otrzymane wyniki są jednostronnie
zawyżane.

Błąd pomiaru długości
Podczas badań doczołowego złącza spawanego
wykonywane były pomiary długości wskazania oraz
analiza wyników. Każdy pomiar wykonywała inna osoba. Odchylenia nie były duże, jednak jednoznacznie
wskazywały, że dla każdej osoby wartość długości
wskazania była inna, co wynika z subiektywnej interpretacji intensywności wskazania, np. dla jednej osoby
wskazanie może być intensywne na długości 60 mm,
a dla drugiej na długości 65 mm. Uwarunkowane
jest to predyspozycjami operatora.
Kolejnym przypadkiem błędu pomiaru długości jest
nieprecyzyjność dokonywania pomiaru. W tablicy II
przedstawion, wyniki pomiarów długości wskazań liniowych dokonane w dwóch seriach pomiarowych za pomocą suwmiarki. Uzyskane wyniki można zapisać jako
60±0,2 mm, gdzie 0,2 jest błędem wynikającym z błędu
odczytu pomiarowego.

Seria 1
Seria 2

Pomiar 1
60,2
60,0

Pomiar 2
60,0
59,9

Pomiar 3
59,8
60,1

podobnych do siebie, może wystąpić błąd wynikający
z niewielkiej różnicy grubości badanych złączy.
Badanie wykonano na dwudziestu próbkach blach
ze złączem doczołowym, oczyszczonych strumieniowo-ściernie. Do badania grubości użyto suwmiarki. Na
podstawie zmierzonej grubości ośmiu próbek, która
wyniosła 14 mm, błędnie przyjęto założenie, że grubość pozostałych dwunastu elementów jest taka sama.
W rzeczywistości zmierzona grubość osiemnastu
próbek wynosi 14 mm, a pozostałych dwóch 16 mm.
Zaniechanie pomiaru grubości dla całej partii próbek
przyczyniło się do opisanych poniżej błędów. Przeprowadzając badanie za pomocą poprawnie wyskalowanego defektoskopu ultradźwiękowego dla ww. głowicy
i grubości 14 mm, można popełnić błąd w przypadku
dwóch próbek, których grubość wynosi 16 mm. Błędy
te mogą dotyczyć: lokalizacji niezgodności oraz doboru
wielkości płaskodennego reflektora tarczowego, którego wielkość ma wpływ na czułość badania. Na rysunku 5 przedstawiono wpływ zmian grubości badanego
elementu na głębokość zalegania niezgodności.
Rysunek 5 przedstawia przykład wystąpienia przyklejenia brzegowego w pobliżu przetopu. Na rysunku
5a zilustrowano przebieg wiązki ultradźwiękowej dla
grubości 14 mm, który wskazuje prawidłową lokalizację niezgodności. Natomiast w przypadku próbki o
grubości 16 mm, której rzut przedstawiono na rysunku 5b, występuje błąd lokalizacji niezgodności. Ponieważ cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy do obliczeń
wykorzystuje niepoprawnie wprowadzoną grubość
próbki (14 mm), zakłamanie występuje przy przeliczeniu głębokości zalegania niezgodności. Przyczyną
niepoprawnie wprowadzonej grubości jest zła lokalizacja i nieodpowiednia wielkość niezgodności. Linią
ciągłą czerwoną zilustrowano wykrycie niezgodności
a)

b)

Błąd pomiaru grubości
Podczas badań ultradźwiękowych złączy spawanych za pomocą wyskalowanego defektoskopu
ultradźwiękowego USM 25 dla głowicy MWB 70-4,
wykonywanych na dużej liczbie próbek o takich samych właściwościach materiałowych oraz wizualnie
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Rys. 5. Przebieg fali ultradźwiękowej w próbce oraz wskazanie na
ekranie defektoskopu
Fig. 5. Ultrasonic waveform in the sample and indication on the screen flaw

Rys. 6. Zmiana położenia linii odniesienia wskutek podwyższenia
wzmocnienia o 3 dB
Fig. 6. Repositioning if the reference line due to an increase of 3 dB
to strengthen

Rys. 7. Ekran defektoskopu po kalibracji
Fig. 7. Screen view after calibration

z nieprawidłowo wprowadzoną grubością materiału,
a linia przerywana obrazuje przekłamanie lokalizacji
niezgodności.
Rozpatrując nieprawidłowe wprowadzenie grubości materiału dla dwóch badanych próbek, powinno
zmienić się również średnicę reflektora płaskodennego
w metodzie OWR. Dla próbki o grubości 14 mm średnica reflektora wynosi 1 mm, a dla 16 mm powinna być
zwiększona do 1,5 mm. Różnica średnic dla tego przypadku to 0,5 mm, co przekłada się na zmianę wzmocnienia o 3 dB (rys. 6).
Na rysunku 6 przedstawiono zmianę; linii odniesienia wskutek podwyższenia wzmocnienia, linia
czarna charakteryzuje krzywą OWR dla poprawnie
wyskalowanego defektoskopu dla grubości 14 mm,
natomiast linia jaśniejsza jest krzywą OWR po podwyższeniu wzmocnienia o 3 dB. Jak widać, dla dwóch
próbek o grubości 16 mm ocena wskazania dokonywana jest w ostrzejszy sposób niż zakładają to normy
PN-EN 1712 i PN-EN 1714.
Kolejny przykład błędu systematycznego związany ze zmianą grubości badanego materiału został przedstawiony na podstawie pomiaru grubości

defektoskopem ultradźwiękowym. Do pomiaru użyto
cyfrowego defektoskopu ultradźwiękowego USM 25
oraz głowicy SEB 4, przyrząd wyskalowano na grubości wzorca W2, tj. 12,5 mm. Na rysunku 7 przedstawiono widok ekranu defektoskopu po kalibracji. Pierwsze
echo dna znajduje się na 1,25 działki ekranu, co odpowiada grubości 12,5 mm, kolejne echa oddalone są od
siebie o 1,25 działki.
Następnie wykonano pomiary grubości pięciu próbek, grubość czterech z nich była zbliżona do grubości
wzorca W2 i wynosiła: 10,5; 16,3; 20,9 oraz 25 mm.
Przełożyło się to na właściwy pomiar grubości dokonanej defektoskopem, co potwierdził powtórny pomiar
suwmiarką. Piąta próbka znacznie odbiegała grubością
od pozostałych. Pomiar dokonany za pomocą defektoskopu wskazał 69,7 mm, natomiast rzeczywista grubość zmierzona suwmiarką wynosiła 70,1 mm. Rozbieżność 0,4 mm spowodowana jest tym, że grubość
wzorca użytego do kalibracji jest niemal sześciokrotnie
mniejsza od badanej grubości, czego przyczyną był
niewłaściwy pomiar grubości. Należało zwiększyć zakres obserwacji oraz dokonać kalibracji na innym wzorcu, np. W1 (użyć wymiaru 100 mm).
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Anna Pocica

Produkcja broni w czasie okupacji
Weapons manufacturing in the occupation
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono przykłady zastosowania
spawania łukowego i acetyleno-tlenowego przez ruch
oporu podczas II wojny światowej. Omówiono broń ręczną i pojazdy bojowe wykonane w latach 1939 – 1944 na
terenie Generalnej Guberni.

The article presents examples of the use of arc
welding and air-acetylene welding by the resistance
movement in the World War II. Presented handguns as
well as fighting vehicles made between 1939-1944 in the
General Government.

Wstęp
Wybuch II wojny światowej spowodował wstrzymanie produkcji przemysłowej. Z czasem jednak zaczęły powstawać warsztaty rzemieślnicze, a Niemcy
otwierali fabryki, wykorzystując istniejące zasoby.
W artykule skoncentrowano się na wykorzystaniu
spawania przez ruch oporu na terenie Generalnej
Guberni (GG) z pominięciem produkcji spawalniczej
w zakładach niemieckich.
Broń, niezbędna dla ruchu oporu, była bardzo trudno dostępna. W związku z tym na terenie GG rozpoczęto konspiracyjną produkcję granatów, granatników
i broni maszynowej. Podczas okupacji powstał również
wóz bojowy „Kubuś” oraz miotacz butelek zapalających
„Kusza”. We wszystkich przypadkach do wytwarzania
broni stosowano technologie spawalnicze. Spawanie
było również wykorzystywane do naprawy uzbrojenia.

Broń ręczna
Pierwszym rodzajem broni, którego produkcję podjęto w okupowanym kraju, były granaty (rys. 1). Pierwsze granaty, o nazwie „Filipinka” opuściły konspiracyjną wytwórnię w Warszawie już w 1940 r. [1].
Granaty wykonywano z rur wodociągowych, które cięto na tokarkach, następnie do powstałych tulei spawano denka i dokręcano pokrywki z otworami
na zapalnik. Już pierwszego dnia wyprodukowano
Dr inż. Anna Pocica – Politechnika Opolska.

60

Przegląd spawalnictwa 8/2011

Rys. 1. Granat ręczny „Filipinka”
[18]
Fig. 1. „Filipinka” hand grenade
[18]

233 granaty [1], a do końca 1944 r., wg jednych źródeł 115 tys. [13], a według innych ok. 240 tys. sztuk
[18]. Z powodu ostrzelania warsztatu mieszczącego
się na Świętojerskiej, trzeba było przenieść produkcję
na Nowomiejską, gdzie nie było maszyn do spawania.
Prace mechaniczne wykonywano ręcznie, a spawanie
w warsztacie na Długiej.
Jednym z największych warsztatów był zakład
mieszczący się w budynku Związków Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich na Hożej 1, pracujący dla konspiracji już od 1942 r., w którym w czasie powstania,
oprócz granatów, produkowano butelki zapalające,
granatniki, a także naprawiano broń. Spawano prądem
elektrycznym (łukiem) lub palnikiem acetylenowo-tlenowym [1].
W granatnikach spawano dno komory wybuchowej
i uchwyty ułatwiające jej odkręcenie (rys. 2) [2]. Dno
było przyspawane elektrycznie, wykonywano więc spoiny pachwinowe i obwodowe [3]. Łącznie wyprodukowano ok. 25 granatników [4].
Spawanie stosowano również przy produkcji naboi
do granatników. Granat był wykonany z rury o grubości ścianki 3 mm, z jednej strony zakrytej przyspawanym dnem, z drugiej dokręcaną pokrywką [4]. Granaty, od 1944 r., produkowano również w Poznaniu
w wytwórni Focke Wulf. Dno do tulei żeliwnych spawano

Rys. 2. Powstańcze granatniki [19]
Fig. 2. Insurgent grenade launchers [19]

Rys. 4. Replika pistoletu KIS [20]
Fig. 4. KIS gun replica [20]

Rys. 3. Pistolet maszynowy Sten z zaznaczonymi spoinami
Fig. 3. Sten submachine gun with the indicated joints

Rys. 5. Powstańczy wóz bojowy Kubuś
Fig. 5. Insurgent Kubuś fighting vehicle

samodzielnie wykonaną spawarką elektryczną [5].
W Ostrowcu produkcję granatów prowadzono w kilku
miejscach, jednak głównym były Zakłady Ostrowieckie.
Powołano tam specjalną grupę techniczną, która opracowała pierwszą dokumentację. W Zakładach, na wydziale montowni, wykonywano tuleje o średnicy 50 mm
i dna granatów. Części te wywożono do pałacu Wielopolskich w Częstocicach, gdzie w piwnicy spawano
granaty. Aparat spawalniczy i 100 metrów kabla pochodziły z Zakładów Ostrowieckich, a jeden z najlepszych
spawaczy, Edward Czuba, został oddelegowany do
montowni. Ponieważ zapotrzebowanie oddziałów partyzanckich i grup dywersyjnych było coraz większe,
rozpoczęto również spawanie granatów w warsztacie
Mirosława Krakowiaka ps. Krakus – pracownika wydziału montowni, i w prywatnym warsztacie Stanisława Białasa [6]. W warsztacie Białasa odbywał się też
montaż pistoletów maszynowych wg wzoru pistoletu
Sten. Produkcję tych pistoletów rozpoczęto pod koniec 1943 r. w narzędziowni Zakładów Ostrowieckich
z części dostarczonych z Radomia i Skarżyska. Steny
produkowano również w warsztatach firmy „Dom Handlowy” Sypniewskiego i Jakubowskiego w Krakowie,
wybudowanych w latach 1941-1942. Można przyjąć,
że prototypowe egzemplarze pistoletów zbudowano na
przełomie grudnia 1942 i stycznia 1943 r., a produkcję
rozwinięto w pierwszej połowie 1943 r. [7].

W pistoletach Sten metodą spawania wykonywano
magazynki, łączono muszkę trójkątną z komorą zamkową, kolbę rurową ze stopką i wspornikiem, a także
gniazdo magazynka (rys. 3) [8].
Spoiny angielskie były gładkie, natomiast polskie
grube, miejscami nierówne, więc po spawaniu można było broń odróżnić [7]. To nierówne i niedokładne
spawanie mogło, szczególnie w przypadku magazynków, spowodować nieprzewidziane zacięcia, dlatego zaniechano ich produkcji [7]. Według inż. Czerniewskiego problem magazynków rozwiązał jesienią
1943 r., spawacz Marian Spychaj, zatrudniony w Zakładach w Suchedniowie [9]. Wykonał je z blachy
obustronnie szlifowanej i lutował twardo bronzytem
(spoiwo mosiężne) wzdłuż tworzącej [10]. Był wyjątkowo uzdolnionym mistrzem blacharskim i spawaczem.
Wykonał pierwsze magazynki do polskiego modelu ręcznego karabinu maszynowego typu browning
dla oddziałów majora Hubala. Prowadnice nabojów
utwardzał za pomocą palnika acetylenowego [11].
Innym rodzajem broni spawanej, wzorowanym na
Stenie, był KIS opracowany przez Polikarpa Rybickiego ps. Konar, Witolda Szafrańskiego ps. Igo i Stanisława Skorupkę ps. Smrek (rys. 4). Nazwa pistoletu
pochodzi od pierwszych liter pseudonimów konstruktorów. Pistolet nie miał kolby, a lufa była pozbawiona
osłony [2]. Części pistoletu spawano w Wąchocku
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lub w Szkole Wetalowej Zakładów Starachowickich.
Znaczną trudność stwarzało zaopatrzenie w tlen
i acetylen do spawania. Butle z tlenem dostarczano

Rys. 6. Wóz bojowy Szary Wilk [19]
Fig. 6. Szary Wilk carrier [19]

okresowo, trudniej było zdobyć butle z acetylenem.
Ponieważ karbid był wówczas dostępny, zaczęto poszukiwać wytwornicy acetylenu. Pierwszą, niewielką,
uzyskano od właściciela małego warsztatu, drugą zdobyto podczas akcji przechwycenia sprzętu od ekipy naprawiającej słup wysokiego napięcia. Zdobyto również
komplet nowych palników [12]. Do remontu broni stosowano lutowanie twarde mosiądzem [12] oraz spawanie acetylenowe [13].
Znaczną ilość broni wyprodukowano w Warszawie.
Na użytek Armii Krajowej w kilku wytwórniach, do lipca
1944 r., wykonano 650 Stenów i ok. 2000 pistoletów
Błyskawica [13], a dla Armii Ludowej ok. 100 Stenów
[14]. W artykule nie omówiono konstrukcji Błyskawic,
podobnie jak granatów „Sidolówka”, ponieważ nie były
spawane.

Pojazdy bojowe

Rys. 7. Działo samobieżne Chwat w bramie Poczty Głównej [arch.
J. Lassocińskiego]
Fig. 7. Chwat self-propelled gun in the Main Post Office gate
[J. Lassociński archives]

Rys. 8. Spawanie działa samobieżnego Chwat [arch. J. Lassociński]
Fig. 8. Welding of Chwat self-propelled gun [J. Lassocińskiego archives]
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W Warszawie po wybuchu powstania, ok. 15 VIII
1944 r., rozpoczęto budowę wozu pancernego Kubuś
(rys. 5).
Prace odbywały się w garażu na rogu tamki
i ul. Topiel. Elektrownia Warszawska przekazała na ten
cel samochód ciężarowy Chevrolet, blachy i kątowniki,
sprzęt spawalniczy do spawania elektrycznego i acetylenowego oraz elektrody. Do prac też oddelegowano
rutynowanego spawacza Antoniego Nowakowskiego
(Gryf) [15].
Arkusze blachy odpowiednio przycięte przyspawano do karoserii Chevroleta i szkieletu nadwozia. Stosowano wyłącznie spawanie elektryczne, gdyż tlen
i acetylen oszczędzano do cięcia. Obawiano się, że
w przypadku uszkodzenia elektrowni warsztat będzie
musiał korzystać ze spawania gazowego, a wtedy brakowało gazów spawalniczych.
Za pomocą spawania przerobiono również zdobyczny transporter typu Viking [2], który nazwano na
cześć poległego dowódcy Szarym Wilkiem (rys. 6).
Konstrukcja chroniła załogę od góry zamontowanym
stropem, a także, podobnie jak w Kubusiu, przednie
koła wozu osłonięto blachami pancernymi. Dalsza
przeróbka polegała na podwyższeniu czołowej osłony
pancernej i przedpiersia strzeleckiego.
2 sierpnia 1944 r. powstańcy warszawscy zdobyli
działo samobieżne Hatzer. Maszyna była w znacznym
stopniu nadpalona i przez pewien czas była wbudowana w barykadę na Szpitalnej. Po kilku dniach pojazd
odholowano do bramy Poczty Głównej i wyremontowano, wykorzystując narzędzia ze zdobytego na terenie Poczty Głównej warsztatu naprawy samochodów
pocztowych oraz urządzeń do spawania acetylenowego i elektrycznego, sprowadzonych z elektrowni na
Powiślu [2, 20]. Działo o nazwie „Chwat” stało niestety bezużytecznie w bramie Poczty Głównej, ponieważ
skierowanie pojazdu do walki wymagałoby wcześniejszego rozebrania kilku barykad (rys. 7, 8).

Podsumowanie
Ruch oporu to nie tylko wytwarzanie broni, ale
również dywersja w zakładach niemieckich. Wadliwe spoiny wykonano przykładowo w Hucie Bankowa
i Hucie Zgoda przy produkcji kadłubów czołgów,

kadłubów torped, w Zakładach Zieleniewskiego przy
produkcji pływaków, czy w Ursusie przy produkcji
podwozi czołgów [17].
Jak widać technologia spawalnicza pomagała
w walce z okupantem.
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