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53. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali
Poznań, 12 - 14 październik 2011

Szanowni Czytelnicy,
Wielki to dla mnie zaszczyt, a zarazem przyjemność, że mogę zwrócić się tą drogą do Państwa, dużego grona znakomitych specjalistów zajmujących się spawalnictwem:
– pracowników uczelni i instytutów badawczych,
– spawalników z zakładów produkujących konstrukcje spawane,
– przedstawicieli firm wytwarzających urządzenia i materiały dla spawalnictwa.
Zwracam się z serdecznym zaproszeniem do wzięcia udziału w już 53. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej. Konferencja, pod hasłem: „Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali”, zorganizowana została w Poznaniu, w dniach 12÷14 października 2011 r., przez poznańską Sekcję Spawalniczą SIMP, wspólnie z dwiema firmami spawalniczymi: Technika Spawalnicza
w Poznaniu i Rywal-RHC w Warszawie.
Konferencja zorganizowana została z dużym rozmachem. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Urząd
Dozoru Technicznego, a patronat medialny: Przegląd Spawalnictwa i Biuletyn Instytutu Spawalnictwa. Bardzo
kompetentny i sprawny Komitet Organizacyjny z ogromnym zaangażowaniem prowadził Prezes Techniki Spawalniczej pan Mirosław Nowak. Komitetowi Naukowemu skupiającemu liczne grono najlepszych krajowych
profesorów i pracowników nauki miałem zaszczyt przewodniczyć osobiście.
Konferencja przebiegnie w sposób nietypowy, dni: pierwszy i trzeci obejmą sesje referatowe, dzień drugi poświęcony zostanie referatom w sesji popołudniowej, a do południa wycieczkom technicznym do fabryki Volkswagena w Poznaniu i na nowo zbudowany poznański Stadion Miejski. Taka organizacja pozwoli skorzystać z wycieczek technicznych wszystkim zainteresowanym uczestnikom konferencji.
Komitetowi Naukowemu udało się zebrać ok. 30 interesujących referatów związanych z hasłem konferencji, które zostały opracowane przez wysokiej klasy autorów z ważnych ośrodków badawczych i przemysłowych
w kraju i za granicą. Dotyczą one przede wszystkim problematyki robotyki procesów spawalniczych i procesów
pokrewnych oraz nowych technologii i nowoczesnych materiałów. Obejmują również interesujące zagadnienia
techniczne, dotyczące m.in. konstrukcji stalowej Stadionu Miejskiego w Poznaniu i konstrukcji iglicy Stadionu Narodowego w Warszawie. Materiały konferencyjne zostały opublikowane w całości w dwóch kolejnych numerach
czasopisma Przegląd Spawalnictwa.
Konferencji towarzyszyć będzie wystawa urządzeń i sprzętu spawalniczego, a w szczególności pokazy robotów spawalniczych.
Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie życzę przede wszystkim wyniesienia nowej wiedzy z wygłoszonych referatów, a dodatkowo interesujących nowych kontaktów, ciekawych wrażeń oraz bogatych doświadczeń.
Życzę też miłego pobytu w Poznaniu, sympatycznych koleżeńskich spotkań i równie sympatycznych wspomnień po powrotach do domów.
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Przewodniczący Komitetu Naukowego
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Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali
Poznań, 12 - 14 październik 2011

Znów w Poznaniu
Z wielką satysfakcją zapraszam Czytelników czasopisma Przegląd Spawalnictwa do lektury
artykułów prezentowanych podczas 53. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
pt. „Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali”, 12-14 października 2011 roku w Poznaniu.
Coroczne krajowe naukowo-techniczne konferencje spawalnicze są powszechnie uznawane
za ważne wydarzenia naukowo-techniczne o ponad 50-letniej tradycji.
W 2011 r. trudu zorganizowania konferencji podjęło się środowisko wielkopolskich spawalników
w Poznaniu pod kierownictwem Pana Prezesa Mirosława Nowaka (EWE), nie tylko spawalnika i znanego przedsiębiorcy wielkopolskiego kierującego firmą Technika Spawalnicza, ale także działacza społecznego i wielkiego patrioty Poznania.
Dobra to wiadomość, ponieważ ostania konferencja, która odbyła się w Poznaniu siedem lat temu,
zorganizowana była perfekcyjnie pod każdym względem i do dzisiaj wspominana jest z wielkim uznaniem. Nie ma wątpliwości, że obecna w niczym nie ustąpi poprzedniej.
Zaszczyt publikowania materiałów konferencji przypadł naszemu miesięcznikowi. W numerach
11 i 12 znajdują się wygłoszone na konferencji referaty oraz liczne informacje o środowisku spawalniczym Poznania i związanych z nim wydarzeniach, noty i materiały o charakterze informacyjnym oraz
wspomnieniowym, a także archiwalne zdjęcia mające dziś wielką wartość historyczną. Dlatego cieszę
się, że Przegląd Spawalnictwa będzie mógł przyczynić się do ich zachowania.
Organizatorom i uczestnikom konferencji serdecznie życzę miłej atmosfery, spotkań z kolegami
i satysfakcji wynikającej z obrad.
Jerzy Nowacki
Redaktor Naczelny
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Poznań, 12 - 14 październik 2011

Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali
W 2004 r. doszło do bezprecedensowej decyzji Ogólnopolskiej Sekcji Spawalniczej, która zaprosiła firmę prywatną do współorganizacji 46. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej. Konferencja ta pt. „Procesy spajania i cięcia w przemyśle samochodowym” została wówczas zorganizowana w Poznaniu przez Sekcję
Spawalniczą SIMP oddział w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Poznańskie i firmę Technika Spawalnicza
z Poznania. Odbyła się w czerwcu, towarzysząc Międzynarodowym Targom Poznańskim, salonowi Mach-Tool.
Miałem przyjemność pełnić funkcję przewodniczego Komitetu Organizacyjnego. W oparciu o opinie uczestników do mogę stwierdzić, że 46. Konferencja zakończyła się sukcesem. Uczestniczyło w niej 160 osób, wygłoszono 22 referaty, w tym 3 z zagranicy i 3 z przemysłu. Uczestnicy mieli okazję do zwiedzenia zakładu VOLKSWAGEN Poznań, a także do zapoznania się z wystawami towarzyszącymi targom Mach-Tool.
Po siedmiu latach firma Technika Spawalnicza z Poznania została ponownie zaproszona do współorganizacji 53. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej, a mnie obdarzono zaufaniem powierzając
funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
Tym razem 53. Konferencja pt. „Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali” odbywa się w październiku, przy współudziale Sekcji Spawalniczej SIMP oddział w Poznaniu. Trzecim współorganizatorem jest firma
Rywal-RHC.
Z firmą Rywal-RHC na co dzień konkurujemy, ale na okres przygotowań i czas Konferencji intensywnie i solidarnie współpracowaliśmy. Ze strony firmy Rywal-RHC równoległym partnerem jest Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego inż. Ryszard Wesołowski, Dyrektor Techniczny oddziału w Poznaniu.
53 Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna upłynie pod znakiem jubileuszy. W 2011 r. obchodzimy 100-lecie UDT, 90-lecie MTP, 80 lat poznańskiego ZDZ, 55-lecie SEKCJI SPAWALNICZEJ SIMP oddział w Poznaniu
oraz 20-lecie TECHNIKI SPAWALNICZEJ. Tak dużo jubileuszy pojawi się dopiero w 2021 r. i może wtedy dane
nam będzie zorganizować 63. Konferencję.
Wyrażam głęboką nadzieję, że 53. Konferencja zakończy się sukcesem, a moją pewność pogłębia fakt, że
w przygotowaniach wspomogli mnie koledzy z Komitetu Organizacyjnego, pracownicy firmy Rywal-RHC i firmy TECHNIKA SPAWALNICZA. Szczególne podziękowania za pomoc i wsparcie składam członkom komitetu Naukowego i jego przewodniczącemu profesorowi Janowi Pilarczykowi, profesorowi Jerzemu Nowackiemu,
redaktorowi naczelnemu Przeglądu Spawalnictwa, całemu zespołowi Przeglądu Spawalnictwa: mgr. inż. Irenie
Wiśniewskiej, mgr. inż. Lechosławowi Tuzowi i Michałowi Dudzińskiemu oraz dr. inż. Janowi Plewniakowi, przewodniczącemu Ogólnopolskiej Sekcji Spawalniczej.
Osobne podziękowania składam głównemu sponsorowi firmie LINDE oraz pozostałym sponsorom w kolejności alfabetycznej: ABICOR BINZEL, ESAB, FANUC ROBOTICS, KEMPPI, LINCOLN ELECTRIC, STIGAL,
TRUMPF, VOLKSWAGEN Poznań Pojazdy Użytkowe, TASKOPROJEKT Poznań, PBG Poznań, MTP Poznań,
H. CEGIELSKI Poznań, Patronowi Medialnemu BIULETYNOWI INSTYTUTU SPAWALNICTWA w Gliwicach
i jego Redaktorowi Naczelnemu mgr. inż. Alojzemu Kajzerkowi za promocję Konferencji oraz URZĘDOWI DOZORU TECHNICZNEGO, który objął patronat honorowy.
Życzę miłego pobytu w Poznaniu i Wielkopolsce.
inż. Mirosław Nowak (EWE)
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – Instytut Spawalnictwa, Gliwice

Przewodniczący
inż. Mirosław Nowak (EWE) – Technika Spawalnicza, Poznań

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PG – Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Andrzej Kolasa, prof. PW – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PWr – Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. PWr
– Politechnika Wrocławska
Doc. dr inż. Henryk Grzybowski – Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk – Politechnika Poznańska

Wiceprzewodniczący
mgr inż. Ryszard Wesołowski – Rywal-RHC
Członkowie
Dr inż. Artur Wypych – Politechnika Poznańska
inż. Andrzej Wiśniewski (EWE) – Technika Spawalnicza, Poznań
mgr inż. Stanisław Nowakowski
mgr inż. Roman Walkowiak (EWE) – H. Cegielski, Poznań
inż. Krzysztof Ptak – TASKOPROJEKT
mgr inż. Marek Menzel – Linde Gaz Polska
mgr inż. Aleksandra Wolnomiejska – TDT oddział w Poznaniu
inż. Jerzy Wilczyk (EWE) – ZRUG Poznań
mgr inż. Ryszard Ziomek (EWE)

SESJA I
Środa, 12.10.2011
1100 – 1120

Otwarcie konferencji

1120 – 1140

Referat wprowadzający: Spawalnictwo na tle gospodarki krajowej pod koniec pierwszej dekady XXI wieku – prof. dr hab. inż.
Jan Pilarczyk, mgr Wanda Zeman, Instytut Spawalnictwa, Gliwice

1140 – 1200

Neuartiges Konzept zur Schweißparameterregelung beim Widerstandspunktschweißen – Dipl. Ing. Pawel Baryliszyn – Volkswagen Aktiengesellschaft, mgr inż. Krzysztof Janus – Volkswagen Poznań, Dipl. Ing. Thomas Noack – Volkswagen Aktiengesellschaft, prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w szczecinie

1200 – 1220

Spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych – dr inż. Dariusz Fydrych, dr inż. Grzegorz Rogalski, dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PG, Politechnika Gdańska

1220 – 1240

Konstrukcja stalowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu – mgr inż. Ryszard Walkowiak (IWE), PBG

1240 – 1300

Nowatorskie procesy spawania łukowego WISE zwiększające jakość i wydajność – KEMPPI

1300 – 1500

Obiad oraz wystawa urządzeń

SESJA II
1500 – 1520

Właściwości spoin stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności – dr inż. Jacek Górka, Politechnika Śląska, Gliwice

1520 – 1540

Nowa europejska norma budowlana EN 10900 – mgr iż. Marian Kropacz, mgr inż. Mariusz Calik, UDT

1540 – 1600

Struktura i właściwości mechaniczne złączy doczołowych ze stopów magnezu spawanych metodą MIG – mgr inż. Lechosław
Tuz, dr hab. inż. Andrzej Kolasa, prof. PW, Politechnika Warszawska, dr inż. Tomasz Pfeifer, Instytut Spawalnictwa, Gliwice

1600 – 1620

Technologia spawania laserowego TRUMPF – TRUMPF

16 – 16

Kawa

20

40

SESJA III
1640 – 1700

Spajanie laserowe z materiałem dodatkowym w postaci drutu z mechanicznym układem śledzenia złącza – prof. dr hab. inż.
Jan Pilarczyk, dr inż. Marek Banasik, dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Jerzy Dworak, Instytut Spawalnictwa

1700 – 1720

Modyfikacja warstwy wierzchniej biomateriałów metodą stopowania plazmowego na przykładzie tytanu – mgr inż. Andrzej
Miklaszewski, M.U. Jurczyk, prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny, Poznań

1720 – 1740

Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze FANUC Robotics – FANUC

1740 – 1840

Wystawa

1900 – 2300

Uroczyste otwarcie konferencji (medale, powitania) oraz uroczysta kolacja

Dalszy ciąg programu na stronie 20
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Sekcja Spawalnicza

55 lat Sekcji Spawalniczej Oddziału SIMP w Poznaniu

Historia i działalność w latach 1956–2011
Powstanie
Z inicjatywy ś.p. Alfonsa Kuleczki, 5 czerwca 1956
r., w obecności siedmiu kolegów-sympatyków spawalnictwa, zawiązała się w Poznaniu Sekcja Spawalnicza,
skupiająca spawalników z czterech sąsiadujących ze
sobą województw: poznańskiego, wrocławskiego, bydgoskiego i zielonogórskiego.
Pierwszy Zarząd Sekcji Spawalnictwa stanowili:
– Alfons Kuleczka – Przewodniczący (SIMP),
– Antoni Głowiak – Z-ca Przewodniczącego (SITKom),
– Marian Stanny – Sekretarz (SITKom),
–	Lubomił Szmytkiewicz – Członek Zarządu (PZITB).
Jako delegaci województw do Zarządu Sekcji Spawalnictwa weszli:
– Eugeniusz Rachwalski – z woj. wrocławskiego (SITKom),
– Augustyn Stadnik – z woj. zielonogórskiego (SIMP),
– nazwisko nieznane – z woj. bydgoskiego.
Pierwsze zwyczajne zebranie plenarne członków
Sekcji Spawalniczej w Poznaniu odbyło się 22 czerwca
1956 r., przy obecności 18 osób, z czego 15 kolegów
było formalnie członkami Sekcji.
Na Walnym Zebraniu 11 stycznia 1957 r. Sekcja
Spawalnicza liczyła już 34 członków.
Lata 1956÷1958 były okresem organizacyjnym. Do
1958 r. zebrania Sekcji odbywały się w pomieszczeniach NOT przy ul. Lampego, następnie w lokalu SIMP
przy placu Wolności (budynku PKO), a od wielu lat
członkowie Sekcji zbierają się w Domu Technika przy
ul. H. Wieniawskiego. Zebrania członków odbywały się również w zakładzie Spawalnictwa Politechniki
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Poznańskiej, w Zakładach H. Cegielskiego oraz
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Instalacyjnej INSTAL Oddział w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej.

Liczebność
W okresie 55 lat działalności Sekcji Spawalniczej liczebność jej członków do 1981 r. wynosiła przeciętnie
65÷70 osób. Pierwsze zmniejszenie stanu osobowego
członków Sekcji nastąpiło w październiku 1960 r., kiedy to 12 kolegów z Wrocławia utworzyło własną Sekcję Spawalnictwa i zostało skreślonych z listy członków sekcji poznańskiej. W maju 1962 r. odłączyli się
od nas koledzy spawalnicy z Zielonej Góry, którzy również utworzyli własną Sekcję Spawalnictwa. Najwyższy
stan osobowy członków Sekcji Spawalnictwa w Poznaniu przypada na 1973 r. Sekcja liczyła wtedy 93 członków. W latach 2002÷2011 odnotowuje się umiarkowane pozyskiwanie młodej kadry spawalników.

Działalność
Do podstawowych celów działalności należało i należy skupienie wielkopolskich spawalników w zawodową organizację branżową, podnoszenie ich kwalifikacji
zawodowych w zakresie wszelkich zagadnień spawalnictwa oraz przenoszenie postępu technicznego z dziedziny spawalnictwa do wielkopolskiego przemysłu.

Cel ten realizowany jest przez:
– korzystanie z opracowań, referatów, odczytów technicznych o tematyce związanej ze spawalnictwem,
wygłaszanych podczas zebrań plenarnych,
– uczestnictwo w naradach, sympozjach i konferencjach technicznych,
– wycieczki techniczne i wyjazdy krajowe i zagraniczne,
– wymianę doświadczeń,
– osobiste kontakty,
– pomoc przy rozwiązywaniu zagadnień z zakresu
spawania.
Na przestrzeni od 1956 r. do czerwca 2011 r. odbyło się 197 zebrań plenarnych członków Sekcji, organizowanych przeważnie czterokrotnie w ciągu każdego
roku. Na zebraniach wygłoszono łącznie 373 referaty
i odczyty oraz wyświetlono ok. 75 filmów technicznych.
Średnia frekwencja członków na zebraniu wynosiła
25 osób. W tym okresie odbyły się 82 wycieczki techniczne połączone z dyskusją i wymianą doświadczeń
zawodowych. Lata 1956÷1961 były okresem dość intensywnej pracy Sekcji. Natomiast okres lat następnych 1962÷1964 i 1967÷1968 charakteryzował się wyraźnie mniejszą aktywnością działalności Sekcji.
Ponowny wzrost aktywności pracy Sekcji wystąpił
w latach 1970÷1980, gdy corocznie odbywało się średnio po 6 zebrań plenarnych oraz 2 wycieczki techniczne. W tym czasie odbyły się: 3 narady, 1 sympozjum
i 1 Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza. W 1981 r.
Sekcja Spawalnictwa zorganizowała uroczyste Seminarium z okazji 25-lecia działalności. Kolejne załamanie aktywności Sekcji nastąpiło w latach 1982÷1988.
Od 1991 r. następuje stabilizacja działalności.
W prezentowanych odczytach i referatach znalazły
się m.in. następujące zagadnienia:
– konstrukcja i technologia spawanych maszyn, urządzeń, zbiorników silników okrętowych, kotłów, rurociągów oraz wagonów,
– technologiczne problemy spawania stali, staliwa,
żeliwa i metali nieżelaznych,
– zgrzewanie stali,
– lutowanie stali,
– budowa i eksploatacja sprzętu i urządzeń spawalniczych,
– zastosowanie robotów w procesach spawania,
– urządzenia pomocnicze do spawania (manipulatory,
centrowniki) i oprzyrządowanie prac spawalniczych,

– badanie i kontrola spoin,
– wymagania organów dozoru technicznego w zakresie spawania urządzeń podlegających dozorowi
technicznemu,
– procesy pokrewne spawaniu (napawanie, natapianie, cięcie termiczne, żłobienie),
– tryb i przepisy w sprawie szkolenia i kwalifikowanie
spawaczy podstawowych i ponadpodstawowych,
– normowanie prac spawalniczych,
– kwalifikacja metod spawania i kwalifikowania metod
wg normy EN-ISO 15614-1.
Tematy referatów i odczytów zależały przeważnie od
audytorium, dla którego były przeznaczony. Nie zabrakło opracowań na poziomie akademickim, były opracowania o poziomie średnim, ale nie zapomniano wcale
o prelekcjach na poziomie podstawowym. Poza odczytami i prelekcjami na zebraniach przekazywano również sprawozdania oraz informacje z wyjazdów służbowych niektórych członków Sekcji, którzy brali udział
w imprezach spawalniczych za granicą.
Podczas zebrań Sekcji wystąpiło 102 kolegów
– członków Sekcji w roli autorów i prelegentów. Wśród
autorów referatów byli pracownicy naukowi Politechniki
Poznańskiej, Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki
Częstochowskiej i Politechniki Krakowskiej
W początkowym okresie działalności Sekcji, członkowie – poza prelekcjami i odczytami na zebraniach
– podejmowali również akcje odczytowe o spawalnictwie w wybranych zakładach pracy – głównie, w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych
w tych zakładach inżynierów i techników.
Tę inicjatywę przejawili i zainicjowane akcje realizowali w szczególności koledzy: Kuleczka, Żak, Sierański, Kapczyński, Górny, Płatek i Rachwalski.
Konsekwentnym uzupełnieniem prelekcji dla inżynierów i techników były w owym okresie organizowane również w zakładach pracy pogadanki techniczne z udziałem spawaczy, m.in. w Poznaniu, Pleszewie, Wronkach, Gnieźnie i Nowym Tomyślu, podczas których w bezpośredniej rozmowie i dyskusji nasi
członkowie przekazywali wszelkie informacje niezbędne do wykonywania połączeń spawanych o wymaganych i ustalonych ściśle standardach takich instancji
kwalifikacyjnych, jak: Rejonowe Dozory Techniczne, Komisariaty Ministerstwa Komunikacji, Oddziały
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Polskiego Rejestru Statków itp. Najaktywniejszy w tym
zakresie był J. Żak.
W celu zwiększenia atrakcyjności plenarnych zebrań
Sekcja Spawalnictwa w Poznaniu zapraszała wielokrotnie autorów opracowań i prelegentów spoza Poznania.
Byli to m.in.: mgr inż. E. Fabiszewski, doc. dr inż. Załęski, inż. Eugeniusz Śledziszewski, dr inż. Radwan, prof.
dr inż. Leszek Nekanda – Trepka, prof. dr hab. inż. Stanisław Piwowar, prof. dr hab. inż. Mieczysław Myśliwiec,
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, prof. dr hab. inż. Andrzej Zając. Z gości zagranicznych na szczególnie miłe
wspomnienia zasłużyli: dr Klopfer – z belgijskiej firmy
ELECTROMECANIOUE, inż. Erickson – ze szwedzkiej
firmy ESAB, p. Schoummecker – z belgijskiej firmy ARCOS, p. Moreliz – z Holandii oraz nieznani nam już dzisiaj imiennie przedstawiciele firm z Japonii.
Najściślejszy kontakt utrzymywała nasza Sekcja z
firmą MESSERGRIESHEIM z RFN, CLOOS – POLSKA
firmą ESAB ze Szwecji, firmą KEMPPI z Finlandii, firmą LindeGaz Kościan, które przez wiele lat – zwłaszcza w okresie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich – wręcz na każde życzenie zapewniały udział
swych fachowych prelegentów w organizowanych przez
Sekcję akcjach odczytowych oraz bardzo chętnie demonstrowały produkowany w swoich zakładach sprzęt
spawalniczy i materiały pomocnicze do spawania na
doraźnych ekspozycjach podczas narad i konferencji,
względnie organizowały pokazy jego działania, konserwacji i obsługi w pełnej oprawie serwisowej.
Poza udziałem we własnych zebraniach, członkowie naszej Sekcji wygłaszali ciekawe referaty i opracowania na naradach, sympozjach i konferencjach
bratnich sekcji spawalniczych i innych sekcji branżowych. Tak więc na Ogólnokrajową Konferencję Spawalniczą w Gliwicach w 1971 r. koledzy: M. Bąkowski
i O. Garstecki opracowali referat „Ekonomiczna potrzeba utechnologicznienia konstrukcji spawanych na przykładzie pudeł wagonów osobowych i lokomotyw”.
Ponadto, na VI Ogólnokrajową Konferencję
w Gdańsku 17-19 września 1972 r., poświęconą silnikom spalinowym, koledzy: B. Krysztof i M. Bąkowski opracowali referat „Technologiczność konstrukcji
a problemy technologiczne przy spawaniu silników
okrętowych produkowanych w Zakładach Przemysłu
Metalowego H. Cegielski Poznań”. Tekst tego referatu
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został opublikowany w Przeglądzie Spawalnictwa
nr 6 i 7 z 1972 r.
Obecnie dużą aktywność w opracowywaniu referatów i ich prezentowaniu na ogólnopolskich konferencjach spawalniczych wykazuje inż. Mirosław Nowak –
aktualny Prezes Sekcji Spawalniczej SIMP w Poznaniu.
Do końca czerwca 2011 r. Sekcja zorganizowała:
– 7 konferencji, w tym XX Międzynarodową Konferencję Spawalniczą w 1975 r., w której uczestniczyło
400 osób, Ogólnopolską Konferencję nt. „Zastosowania robotów w spawalnictwie” w 1988 r., w której wzieło udział 200 osób oraz 46 Krajową Naukowo-Techniczną Konferencję Spawalniczą w czerwcu 2004 r., w której uczestniczyło 160 osób,
– 10 seminaria,
– 6 sympozjów,
– 7 narad.
W wymienionych imprezach uczestniczyło 1708 osób.

Wycieczki techniczne
Wycieczki techniczne miały na celu zapoznanie się
członków Sekcji z urządzeniami i sprzętem oraz techniką spawalniczą, stosowaną w zwiedzanych zakładach
pracy i były połączone z wszechstronną wymianą doświadczeń zawodowych.
Działalność ta była szczególnie przydatna w początkowych latach istnienia Sekcji, zwłaszcza że Sekcja Spawalnictwa w Poznaniu obejmowała swym zasięgiem cztery województwa: poznańskie, bydgoskie,
wrocławskie i zielonogórskie w dawnym układzie administracyjnym. Łącznie zorganizowano ponad 50 wycieczek technicznych, w tym do zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego w Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Ostrowie Wlkp., Zaodrzańskich Zakładów Konstrukcji Stalowych ZASTAL w Zielonej Górze, ZPM
HCP, poznańskiego Mostostalu, Spomaszu we Wronkach i Pleszewie, Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal w Słupcy, Poznańskiego Kombinatu Budowlanego w Suchym Lesie, Kombinatu Metalplast w Obornikach Wlkp., Przedsiębiorstwa Instal i Energopol-7
w Poznaniu oraz ZM Ursus w Warszawie.
W latach 2004 i 2005 zorganizowano zwiedzenie
fabryki VOLKSWAGEN POZNAŃ.

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Odwiedzane corocznie Międzynarodowe Targi Poznańskie były najlepszą okazją do gruntownego rekonesansu w zakresie produkcji nowoczesnych urządzeń, sprzętu i materiałów spawalniczych, eksponowanych przez takie firmy jak: MESSER-GRIESHEM,
ESAB, ARCOS, SCIAKY, ELECTROMECANIOUE,
LANGUEPIN, CASTOLIN, AGA, KEMPPI, CLOOS
POLSKA oraz przez firmy polskie, takie jak: PERUN,
OZAS, BESTER, ASPA, TECHNIKA SPAWALNICZA
z Poznania, RYWAL-RHC.
Od 2005 r. członkowie Sekcji uczestniczą co roku
w czasie Targów w czerwcu w Akademiach Spawania
organizowanych przez MTP i Instytut Spawalnictwa.
Niejednokrotnie też zagraniczny sprzęt i materiały
spawalnicze – po zakończeniu MTP – były przedmiotem pokazów ich praktycznego zastosowania w wybranych zakładach pracy. Kilkakrotnie Koło Zakładowe
SIMP przy Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Instalacyjnej Instal – Oddział w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej, Zakład Spawalnictwa Politechniki Poznańskiej oraz Zakłady HCP udostępniały
swoje lokale w celu przeprowadzenia pokazów sprzętu
lub zademonstrowania nowych technik spawalniczych.
W ten sposób członkowie Sekcji mieli okazję obserwować działanie i obsługę następującego sprzętu spawalniczego:
– półautomatów do spawania w osłonie CO2 – firmy
Kemppi,
– napawania metodą firmy Castolin + Eutectic,
– spawania elektrodami EcuGT (polska metoda spawania miedzi),
– spawania metodą MIG łukiem pulsującym urządzeniami firmy CLOOS,
– półautomatycznego spawania rur w ścianach sitowych metodą MIG i MAG za pomocą urządzeń firmy ESAB,
– robotów do spawania.
Sekcja Spawalnictwa zorganizowała dwie wystawy:
– wspomnianą już przy XX Konferencji Spawalniczej
wystawę sprzętu spawalniczego połączoną z wystawą książki technicznej,
– wystawę przy okazji narady pt.: „Rozwój Spawalnictwa w Wielkopolsce w XXV-leciu PRL”, na którą złożyła się ekspozycja plansz z wybranym

wyposażeniem spawalniczymi stosowanymi technologiami spawalniczym i z największych zakładów
przemysłowych HCP, Mostostal, ZNTK oraz Zakład
Spawalnictwa Politechniki Poznańskiej.

Szkolenie
Członkowie Sekcji Spawalniczej SIMP w Poznaniu
uczestniczyli w szkoleniach spawaczy niemal od początku istnienia Sekcji, a jej członkowie brali czynny
udział w prowadzeniu wykładów i zajęć praktycznych
na kursach. Były to przeważnie kursy podstawowe, organizowane bez oderwania od pracy, przez co wydłużony był czas ich trwania do 3, a nawet 4 miesięcy,
a obciążone z natury rzeczy wysokimi kosztami materiałowymi i rzeczowymi warsztatu spawalniczego, nie
zawsze dawały ekonomiczne wyniki.
Czynione przez Sekcję Spawalniczą w latach
1957÷1960 próby organizowania kursów specjalistycznych w zakresie spawania metali nieżelaznych
– głównie miedzi – oraz łączenia blach platerowanych
nie dały niestety pomyślnych rezultatów w związku
z nadmiernymi trudnościami zapewnienia bazy materiałowej do szkolenia praktycznego i bardzo wysokimi kosztami.
Tymczasem na tle dość dobrze rozwijającego się
już w latach 1959÷1960 szkolenia spawaczy w sektorze uspołecznionym, rzemiosło wielkopolskie nie miało praktycznie jeszcze w owym czasie żadnej możliwości zapewnienia swym udziałowcom nawet podstawowych kwalifikacji spawalniczych i przyznania im właściwego dokumentu stwierdzającego fachowe przygotowanie do wykonywania zawodu spawacza.
Jednocześnie nie było tajemnicą, że każdy bez
mała warsztat rzemiosła metalowego posiadał sprzęt
spawalniczy i w ramach pełnionych usług wykonywał
prace spawalnicze. Dlatego więc, w nastroju prawdziwej satysfakcji z podjętej inicjatywy wypada podkreślić,
że to właśnie członkowie Sekcji Spawalnictwa – Koledzy A. Kuleczka i J. Żak – występując oficjalnie w jej
imieniu nawiązali w końcu 1958 r. bezpośredni, pierwszy kontakt z Zarządem ówczesnego Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu – reprezentowanym
przez mgr. Antoniego Lisieckiego i przedłożyli uzasadnione sugestie organizowania w tym Zakładzie kursów
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spawania dla potrzeb indywidualnych rzemieślników
wielkopolskich. Inicjatywa okazała się nader owocna
a dzięki zarówno wyjątkowej życzliwości Zarządu Zakładu Doskonalenia jak też rzetelnej aktywności Zespołu Kształcenia tego Zakładu. Akcja szkolenia spawaczy nabrała dużego rozmachu i szybko zdobyły sobie uznanie.
Do 1978 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Poznaniu przeszkolił na kursach z wolnego naboru
(dla indywidualnych kandydatów) i na kursach zlecanych przez zakłady pracy ok. 21 000 spawaczy.
Przytoczona liczba charakteryzuje pośrednio wkład
pracy wniesionej do tych akcji przez członków Sekcji
Spawalnictwa, którzy byli od samego początku szkolenia w ZDZ, i są nadal głównymi realizatorami nauczania teorii na kursach w Poznaniu i w ośrodkach terenowych ZDZ a ponadto stanowią Oddziałową Komisję
Spawalniczą przy ZDZ – Poznań, prowadzącą wszelkie egzaminy kwalifikacyjne i nadzorującą całokształt
szkolenia spawaczy w aspekcie zapewnienia należytego poziomu i warunków nauczania na kursach.
Po 1960 r. liczba organizatorów szkolenia spawalniczego znacznie się powiększyła. Na rzecz potrzeb rzemiosła wielkopolskiego rozpoczęło prace szkoleniowe
Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej (obecnie
już nie istnieje) oraz Spółdzielnia Pracy „Oświata”, organizująca kursy spawania poprzez swój Wojewódzki
Zakład Szkolenia w Poznaniu.
W miarę upływu lat mnożyły się nie tylko kursy spawalnicze, ale także ich programy.
W latach 1956÷1967, gdy szkolenie spawaczy dla
własnych potrzeb przejęły niektóre resorty, pojawiły
się różne programy podstawowych kursów spawania
opracowane przez kompetentne w tych resortach instancje, np. dla MPC i MPM program opracował Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, a dla MBiPMB – Spawalniczy Ośrodek Budownictwa. Również Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wydał własne programy nauczania na kursach spawania
organizowanych przez ośrodki i punkty szkolenia ZDZ
w całej Polsce.
Lata 70. przynosiły znaczne nasilenie akcji szkolenia spawaczy na kursach specjalistycznych, głównie
w zakresie łukowego i gazowego spawania rur oraz łukowego spawania blach i kształtowników elektrodami
otulonymi. Rozpoczynały się już także kursy spawania
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łukowego w osłonach gazów ochronnych, ale były to
raczej jeszcze akcje indywidualne, wynikające z doraźnych potrzeb przedsiębiorstw montażowych, takich jak:
Mostostal, Instal, Energopol, Elektromontaż i COBRTI Instal.
Wszędzie tam, gdzie po wojnie odbywało się i odbywa nadal w Wielkopolsce szkolenie spawaczy, działali i działają członkowie naszej Sekcji. Najwięcej pracy w dzieło edukacji spawaczy wielkopolskich, łącznie z działalnością programistyczną w aspekcie ujednolicenia i koordynowania programów nauczania, włożyli koledzy: J. Żak, J. Jarząbkiewicz, B. Sierański,
B. Piechota, S. Kowalski, J. Prusimski, W. Kłobuchowski, H. Grzybowski, R. Ziomek, T. Schmidt, M. Nowak,
J. Grabkowski, A. Wiśniewski, J. Kieruj.
W 1968 r. powstał Ośrodek Doskonalenia Kadr przy
Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu. Szkolenie
inżynierów i techników Sekcja Spawalnictwa podjęła
na zlecenie tego Ośrodka dopiero w 1977 r., organizując pod kierownictwem Kol. R. Ziomka 3 kursy III stopnia pt.: „Spawalnictwo dla konstruktorów”.
Wykłady na tych kursach prowadziło pięciu
członków naszej Sekcji. Łącznie przeszkolono 61
(17+21+23) osób.
Od 1969 r. członkowie Sekcji, na zasadzie współpracy z Sekcją Wytrzymałości i Badania Materiałów,
biorą udział w organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Kadr OW-SIMP w Poznaniu kursach doskonalących z dziedziny badań ultradźwiękowych materiałów
i połączeń spawanych.
Dla potrzeb tego szkolenia Kol. J. Prusimski opracował ramowy i szczegółowy program nauczania przeznaczony do wykorzystania podczas szkolenia pracowników zajmujących się na co dzień kontrolą jakości złączy spawanych zarówno w fazie wytwarzania
i montażu, jak i naprawy konstrukcji stalowych. W latach 1969÷1976 zorganizowano 6 takich kursów dla
80 przeszkolonych w zakresie badań ultradźwiękowych pracowników zajmujących się nieniszczącą kontrolą wyrobów spawanych i urządzeń technicznych.
Na wyróżnienie zasługuje fakt, że w 1975 r. członkowie Sekcji Spawalnictwa w ramach szkolenia zorganizowanego przez Zakład Spawalnictwa Politechniki Poznańskiej byli wykładowcami na kursie przeznaczonym dla personelu technicznego i kontrolnego, przewidzianego do permanentnej kontroli jakości spawanych

złączy budowanego na terenie Związku Radzieckiego
rurociągu „Orenburg”. Szkoleniem tym objęto 45 pracowników służby kontroli jakości Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych Energopol-7 w Poznaniu.
Pierwszy wyjazd zagraniczny członka naszej
Sekcji – zorganizowany przez SIMP – miał miejsce
w 1956 r. Wyróżnienie to spotkało ś.p. Kol. A. Kuleczkę, który uczestniczył w obradach Międzynarodowej
Konferencji Spawalniczej w Halle (NRD). Ponownie
z ramienia SIMP w 1958 r. wyjechał Kol. A. Kuleczka
na Międzynarodową Konferencję Spawalniczą do Budapesztu. W 1960 r. Sekcję Spawalnictwa SIMP reprezentował na Konferencji Spawalniczej w Halle Kol.
O. Garstecki. Pięć lat później, w 1965 r., uczestniczył
w obradach Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej w Timisoara (Rumunia) Kol. B. Sierański. Na tej
Konferencji, odbywanej pod hasłem „Technika spawania i badania materiałów”, Kol. Sierański wygłosił referat. W 1966 r. Kol. A. Kuleczka uczestniczył
w sympozjum w Bratysławie. W programie sympozjum
omawiano zagadnienia BHP, problemy socjologicznopsychologiczne, jak również problemy i warunki zdrowia spawaczy.
W 1976 r. Kol. J. Prusimski został wydelegowany
przez Zarząd Główny SIMP do Budapesztu na Konferencję, zorganizowaną przez GTE – Węgry w sprawie
normalizacji badań doczołowych złączy spawanych
blach i rur. W czasie obrad tej Konferencji organizatorzy zapewnili uczestnikom możliwość zapoznania się
z wykonawstwem i kontrolą jakości połączeń spawanych w takich węgierskich zakładach przemysłowych,
jak: GANZ-MAVAG, DUNAJ VAROS VASMU I MAV
(Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego w Budapeszcie).
Niezależnie od wyjazdów zagranicznych finansowanych przez SIMP, kilku kolegów miało możliwość
wyjazdu za granicę na polecenie służbowe kierownictw
macierzystych zakładów pracy (R. Ziomek – montaż zbiorników paliwowych we Francji, J. Żak i J. Jarząbkiewicz – udział w wystawie spawalniczej w CSRS
„WELDING 1975 – Brno”, T. Jarocki – budowa rurociągu orenburskiego w ZSRR), ponadto 2 kolegów skorzystało ze stypendiów naukowo-technicznych (kol. O.
Garstecki w 1969 r. stypendium ONZ oraz kol. A Kuleczka w 1970 r. – stypendium rządu francuskiego).

Rzeczoznawstwo
Bardzo wielu naszych kolegów uzyskało tytuł rzeczoznawcy SIMP. W ramach ZORPOT i SIMP wykonano dotychczas setki ekspertyz, prac studialnych, opracowań projektowanych, procesów technologicznych
i szczegółowych instrukcji spawania.

Publikacje
Działalność kolegów z Sekcji Spawalnictwa przejawiła się również w publikacjach. Artykuły o tematyce
spawalniczej publikowano w Biuletynie Technicznym
HCP, Informacji Technicznej Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa, w zeszytach Centralnego Ośrodka Instal, rzadziej w Przeglądzie Spawalnictwa lub wyjątkowo w Biuletynie Informacyjnym Instytutu Spawalnictwa.
Najwięcej artykułów ogłoszono w latach 1969÷1971.
Trzeba jednak zauważyć, że w dokumentach sekcji nie
odnotowuje się publikowanych artykułów lub komunikatów, a przecież to też praca i osiągnięcia członków Sekcji.
Do najbardziej aktywnych autorów należy zaliczyć
Kolegów: A. Kuleczkę, J. Żaka, M. Bakowskiego, R.
Szymczaka, Rogalińskiego, O. Garsteckiego, B. Piechotę, R. Ziomka, H. Grzybowskiego, S. Kowalskiego,
J. Picheta, M. Nowaka, T. Krzywdę.

Współpraca
Sekcja współpracowała z Katedrą, a następnie z Zakładem Spawalnictwa Politechniki Poznańskiej, a obecnie współpracuje z Instytutem Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej oraz z Zakładami Produkcyjnymi
i Ośrodkami Badawczymi z terenu Poznania i Wielkopolski, takimi jak: Zakłady H. Cegielski, ZNTK POZNAŃ, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Oddział w Poznaniu, Technika Spawalnicza, Spawalniczy Ośrodek Budownictwa,
Zjednoczenie PTK TASKO, PPT TASKOPROJEKT,
Okręgowy Dozór Techniczny, Zakłady Produkcyjno–
Remontowe Energetyki, Rejonowy Dozór Techniczny,
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Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego SPOMASZ W Pleszewie, WSK-Poznań, ZUCH METALCHEM Kościan, Zakłady Produkcji Części ZREMBUD, Energopol-7, Poznański Kombinat Budowlany,
POWOGAZ, HYDROBUDOWA 9, Volkswagen – Poznań, RYWAL – RHC, LINDE GAZ Polska O/Kościan.

Zasłużeni działacze Sekcji
Spawalniczej Oddziału Simp
– inż. Alfons Kuleczka (1919-1984) inicjator założenia
sekcji i jej pierwszy przewodniczący
– doc. mgr inż. Kazimierz Marcolla (1905-1995)
– mgr inż. Michał Bąkowski (1935-1997)
– mgr inż. Bogdan Piechota (1937-1995)
– mgr inż. Jerzy Jarząbkiewicz (1924-2003)
– inż. Józef Kieruj (1934-2003)
– mgr inż.Tadeusz Schmidt (1926-1993)
– mgr inż. Jerzy Kornacki (1925-2010)
– mgr inż. Jerzy Żak (1922-2010)
– mgr inż. Ryszard Andrzejak
– mgr inż. Olgierd Garstecki
– doc. mgr inż. Henryk Grzybowski
– mgr inż. Łucja Jaegier
– mgr inż. Waldemar Kłobuchowski
– dr inż. Stefan Kowalski
– mgr inż. Bożena Krawczyk (EWE, EWI-E, IWE)
– Bronisław Krysztof
– inż. Tadeusz Melcer
– inż. Mirosław Nowak (EWE)
– mgr inż. Stanisław Nowakowski
– Stanisław Pawlak
– dr inż. Jerzy Pichet
– mgr inż. Janusz Prusimski
– mgr inż. Wojciech Stachowski
– mgr inż. Ryszard Wesołowski
– mgr inż. Włodzimierz Wiesner (EWE)
– mgr inż. Witold Szymczak
– mgr inz. Roman Walkowiak
– inż. Andrzej Wiśniewski (EWE)
– inż. Jerzy Wilczyk (EWE)
– mgr inż. Ryszard Ziomek (EWE)
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Ważniejsze wydarzenia w historii
sekcji spawalniczej oddziału
simp w Poznaniu
– 5 czerwca 1956 r. – założenie sekcji.
– Rok 1958 – uruchomienie szkolenia spawaczy wspólnie z Zakładem Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu.
– Rok 1961 – zorganizowanie Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej nt.:
Spawalnictwo w kolejnictwie.
– Rok 1969 – opracowanie programu nauczania pracowników kontroli jakości złączy spawanych i uruchomienie kursów na ten temat.
– Rok 1975 – zorganizowanie XX Międzynarodowej
Konferencji Spawalniczej: Spajanie konstrukcji metalowych obciążonych dynamicznie.
– Rok 1977 – zorganizowanie kursu III stopnia pt.
Spawalnictwo dla konstruktorów.
– Rok 1981 – 25-lecie działalności Sekcji.
– Rok 1988 – zorganizowanie Konferencji Spawalniczej nt.: Zastosowanie robotów w spawalnictwie
– stan obecny i perspektywy.
– Rok 1996 – 40-lecie Sekcji.
– Rok 1999 – zorganizowanie wspólnie z firmą PPHU
Technika Spawalnicza Seminarium nt.: Spawanie w
osłonie gazów ochronnych.
– Rok 2000 – zorganizowanie wspólnie z Biurem Informacji Technicznej Międzynarodowych Targów
Poznańskich pod honorowym patronatem Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach – Konferencji nt.: Trendy
w światowym spawalnictwie u progu trzeciego tysiąclecia.
– Rok 2001 – 45-lecie Sekcji, zorganizowanie wspólnie z BIT – MTP Konferencji nt.: Nowoczesne metody badań materiałów, konstrukcji i wyrobów.
– Rok 2002 – zorganizowanie wspólnie z BIT – MTP
Konferencji nt.: Wymagania i jakość konstrukcji
Spawanych w gazownictwie.
– Rok 2003 – zorganizowanie wspólnie z BIT-MTP
Konferencji nt.: Przegląd aktualnych PN z zakresu
wymagań technologii i jakości w spawalnictwie oraz
Zagadnienia zgrzewania.

– Rok 2004 – zorganizowanie wspólnie z MTP
i Techniką Spawalniczą w Poznaniu obecnej
46. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji
Spawalniczej SIMP.
– Rok 2006 – zorganizowanie Seminarium z okazji
50-lecia Sekcji.
– Rok 2007 – zorganizowanie Seminarium nt. Rozwoju
konstrukcji Spawanych silników okrętowych w HCP.
– Rok 2008 – zorganizowanie Seminarium w Fabryce
Urządzeń Spożywczych SPOMASZ w Pleszewie
nt. Stosowanych technologii spawalniczych oraz
montażu instalacji biatanolu w Zakładzie Produkcji
Etanolu Goświnowice k/Nysy.
– Rok 2009 – zorganizowanie z firmą RYWAL- RHC
w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej nt. Robotów firmy Motoman w Polsce
oraz oprzyrządowania do prac montażowo-spawalniczych firmy DEMMELERA.
– Rok 2009 – zorganizowanie Seminarium w HCP
n.t. Kwalifikacji metod spawania i kwalifikowanie
metod wg EN-ISO 15614-1.

– Coroczne uczestnictwo członków Sekcji w Akademii Spawania organizowanej w okresie MTP
– w czerwcu przy udziale Instytutu Spawalnictwa.
Coroczne spotkania integracyjne w grudniu.
– 22. Rok 2011 – zorganizowanie wspólnie z Techniką Spawalniczą z Poznania i firmą Rywal-RHC
z Warszawy obecnej 53 Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej Simp nt. Nowe
kierunki w procesach spajania i ciecia metali.
Dotychczasowi przewodniczący i prezesi:
1956 - 1958 – inż. Alfons Kuleczka
1959 - 1960 – mgr inż. Jerzy Żak
1961 - 1964 – inż. Alfons Kuleczka
1965 - 1966 – mgr inż. Ryszard Ziomek
1967 - 1968 – mgr inż. Jerzy Żak
1969 - 1974 – mgr inż. Michał Bąkowski
1975 - 1979 – mgr inż. Ryszard Ziomek
1980 - 2009 – mgr inż. Stanisław Nowakowski
od 2010
– inż. Mirosław Nowak

Tablica. Wykaz pełnionych funkcji w Zarządzie sekcji spawalnictwa simp w poznaniu w latach 1956÷1995
Lata pełnionych funkcji
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nazwisko
M. Bąkowski
K. Brożek
O. Garstecki
A. Głowiak
H. Grzybowski
J. Jarząbkiewicz
W. Kłobuchowski
J. Kornacki
S. Kowalski
A. Kuleczka
T. Łodyga
K. Marcolla
T. Melcer
M. Nowak
St. Nowakowski
J. Pichet
B. Piechota
J. Prusimski
Przybył
W. Roszak
A. Sadowski
B. Sierański
W. Stachowski
M. Stanny
L. Szmytkiewicz
W. Szymczak
R. Wesołowski
R. Ziomek
J. Żak
J. Wilczyk
A. Wiśniewski
B. Krawczyk
Wł. Wiesner
K. Ptak
R. Walkowiak
M. Menzel
G. Kleczewski
A. Tuczyński
Al. Wolnomiejska

Przewod.
prezes
6

Z-ca przewod.
Prezesa

Sekretarz

Z-ca
Sekretarza

Skarbnik

27

Członek
Zarządu
6

Komisja Rewizyjna
Przewodniczy
Sekretarz

Członek

Honorowi
Członkowie

10

1
8
4
3
14
4
6
3
6

2
6
7

18

5
1
30

12
1

4

5
5
14
8
7

6

10
3
3

20

3
1

5

14
2
2

2

3

10
11
4

9
1
3
3
7
4

5
9
9
13
4

8
1

4

4
4
1
1
9
1
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Członkowie Sekcji Spawalniczej odznaczeni Medalem im. St. Olszewskiego: Za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa
– inż. Alfons Kuleczka (nie żyje)
– doc. mgr inż. Kazimierz Marcolla (nie żyje)
– mgr inż. Bogdan Piechota (nie żyje)
– mgr inż. Michał Bąkowski (nie żyje)
– mgr inż. Jerzy Jarząbkiewicz (nie żyje)
– mgr inż. Olgierd Garstecki
– doc. dr inż. Henryk Grzybowski
– mgr inż. Jerzy Kornacki
– inż. Mirosław Nowak
– mgr inż. Stanisław Nowakowski
– mgr inż. Janusz Prusimski
– mgr inż. Ryszard Ziomek
– mgr inż. Jerzy Żak
– mgr inż. Bożena Krawczyk
– mgr inż. Wojciech Stachowski
– inż. Jerzy Wilczyk
– mgr inż. Roman Walkowiak
– mgr inż. Włodzimierz Wiesner

Skład Zarządu Kadencja 2010-2013
inż. Mirosław Nowak – Prezes
mgr inż. Stanisław Nowakowski – Z-ca Prezesa
mgr inż. Ryszard Ziomek – Z-ca Prezesa
inż. Andrzej Wiśniewski – Skarbnik
inż. Krzysztof Ptak – Sekretarz
mgr inż. Marek Menzel – Członek Zarządu
mgr inż. Aleksandra Wolnomiejska – Członek Zarządu
– inż. Jerzy Wilczyk – Członek Zarządu
– mgr inż. Ryszard Wesołowski – Członek Zarządu
–
–
–
–
–
–
–

Komisja Rewizyjna Kadencja 2010-2013
– mgr inż. Janusz Prusimski – Przewodniczący
– mgr inż. Artur Tuczyński – Sekretarz
– mgr inż. Grzegorz Kleczewski – Członek
Członkowie Honorowi
mgr inż. Stanisław Nowakowski – Honorowy Prezes
Sekcji Spawalnictwa SIMP w Poznaniu.

Zakłady pracy i organizacje odznaczone medalem im. St. Olszewskiego: Za osiągnięcia w rozwoju spawalnictwa
1. Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski – Poznań
2. Przedsiębiorstwo Projektowo – Techniczne TASKOPROJEKT – POZNAŃ
3. TECHNIKA SPAWALNICZA Sp. z o.o. – Poznań
4. SEKCJA SPAWALNICZA Oddziału SIMP w Poznaniu
Zarząd Sekcji w 1956 r.
– Kol. Alfons Kuleczka – SIMP – Przewodniczący
– Kol. Antoni Głowiak – SITKom – Z-ca Przewodniczącego
– Kol. Marian Stanny – SITKom – Sekretarz
– Kol. Lubomił Szmytkiewicz – PZTIB Członek Zarządu
– Kol. Eugeniusz Rachwalski – SITKom – z woj.
wrocławskiego
– Kol. Augustyn Stadnik – SIMP – z woj. zielonogórskiego
– nazwisko nieznane – z woj. bydgoskiego
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Opracował na podstawie dotychczasowych publikacji oraz uzupełnił mgr inż.
Stanisław Nowakowski – Honorowy prezes Sekcji Spawalniczej SIMP w Poznaniu

Związek Zakładów
Doskonalenia Zawodowego

Szkolenie spawaczy w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego w Poznaniu
Szkolenie spawaczy w Wielkopolsce ma wieloletnią
tradycję. W sprawozdaniu Poznańskiej Izby Rzemieślniczej za 1933 r. jest informacja, że wśród siedmiu kursów zawodowych jeden zorganizowany w Ostrowie
Wielkopolskim dotyczył spawania i cięcia metali.
Chociaż brak jest w tej informacji szczegółów na temat rodzaju spawania będącego przedmiotem szkolenia, to należy przypuszczać, że był to kurs spawania
acetylenowo-tlenowego.
Organizatorem szkolenia był utworzony w 1931 r.
Wojewódzki Instytut Rzemieślniczo–Przemysłowy
w Poznaniu.
W 1947 r., na Walnym Zebraniu członków przedwojennego Wojewódzkiego Instytutu RzemieślniczoPrzemysłowego uchwalono wznowienie działalności
WIRz-P w oparciu o statut przedwojenny.
Na przeszkodzie realizacji tej uchwały stanęła decyzja Centrali Naukowych Instytutów Rzemieślniczych
w Warszawie o nadaniu Wojewódzkim Instytutom Rzemieślniczo-Przemysłowym jednolitej formy prawno-organizacyjnej i nazwy Zakłady Doskonalenia Rzemiosła. W 1955 r. na mocy Uchwały Prezydium Rządu
w sprawie rozwoju i upowszechnienia spawalnictwa,
Książka Spawacza stała się właściwym dokumentem
uprawniającym do wykonywania zawodu.
W tym samym roku Zakład Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu, przy współpracy z Sekcją Spawalniczą Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu przeprowadził w Gorzowie Wlkp. egzamin weryfikacyjny dla
43 spawaczy elektrycznych.
W latach następnych można odnotować dynamiczny rozwój kształcenia i doskonalenia spawaczy:
– 1959 r. – 166 osób
– 1960 r. – 544 osoby
– 1966 r. – 726 osób
Sumienna działalność poznańskiego ZDZ w dziedzinie szkolenia spawaczy została nagrodzona.
Decyzją Zarządu Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, w porozumieniu z Centralną Komisją Spawalniczą, w połowie 1967 r. została powołana pierwsza w kraju Oddziałowa Komisja Spawalnicza
w Poznaniu. Inne Oddziałowe Komisje Spawalnicze
zostały powołane dwa lata później.
Pierwszym długoletnim przewodniczącym poznańskiej OKS był mgr inż. Jerzy Żak.

W początkowym okresie rozwój szkolenia spawaczy był możliwy dzięki pomocy pracowników Politechniki Poznańskiej:
– prof. Kazimierza Marcolli, który udostępnił na potrzeby kursów spawalnię Politechniki Poznańskiej,
– ówczesnych asystentów katedry spawalnictwa dr.
inż. Stefana Kowalskiego i mgr. inż. Bogdana Piechoty, którzy byli pionierami nauczania teoretycznego na kursach spawania.
Dr inż. Stefan Kowalski nadal aktywnie uczestniczy
w pracach poznańskiej OKS jako jej wiceprzewodniczący.
Obecnie, aby móc odpowiadać na potrzeby przemysłu, także korzystamy z wiedzy pracowników naukowych. Bardzo pozytywną ocenę zleceniodawcy uzyskał kurs lutowania lutami miękkimi, w tym lutami bezołowiowymi, przeprowadzony wg autorskiego programu firmy Technika Spawalnicza z Poznania.
Kursy spawalnicze prowadzone przez poznański
ZDZ znane są z dobrej organizacji i wysokiego poziomu szkolenia, wynikającego z wysokiej kultury przemysłowej i rolnej obszaru objętego działaniem zakładu.
Organizowane są na podstawie wytycznych programowych Instytutu Spawalnictwa na pierwszym poziomie kwalifikacji spawania blach i rur ze stali niestopowych i wysokostopowych spoinami pachwinowymi
w grupach materiału podstawowego 1.1; 8 w procesach 111,135,141 oraz aluminium i jego stopów w procesach 131,141.
Na życzenie klienta organizowane są kursy o charakterze podstawowym, m.in. w zakresie metody 311.

Przegląd spawalnictwa 11/2011

15

Ponadto organizowane są na podstawie aktualnych
wytycznych programowych kursy ręcznych przecinaczy termicznych: tlenowych, plazmowych i tlenowo-plazmowych, a także ręcznych lutowaczy gazowych.
Obecnie działalność szkoleniowa (w tym szkolenie
spawaczy) prowadzona jest w pięciu Centrach Kształcenia:
– Poznań (ośrodki kształcenia: Poznań, Września,
Gniezno, Szamotuły, Śrem),
– Kalisz (ośrodki kształcenia: Kalisz, Krotoszyn),
– Konin (ośrodki kształcenia: Konin, Koło),
–	Leszno (ośrodki kształcenia: Leszno, Rawicz, Kościan, Gostyń),
– Piła (ośrodki kształcenia: Piła, Złotów).
Szkolenie spawaczy prowadzone jest w bazie własnej oraz na terenie szkół zawodowych, a także w zakładach przemysłowych.
Centrum Kształcenia w Poznaniu prowadzi praktyczne szkolenie spawaczy na podstawie porozumienia z prezesem inż. Mirosławem Nowakiem, w bardzo
dobrze wyposażonej bazie szkoleniowej firmy Technika Spawalnicza w Poznaniu, posiadającej atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, uznanie Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu oraz dysponującej wysoko kwalifikowaną kadrą instruktorską.
Merytoryczny nadzór nad szkoleniem spawaczy
sprawuje powoływana przez Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego mgr. Mariusza Mikołajczaka na kadencje czteroletnie – Oddziałowa Komisja Spawalnicza, która przeprowadza także egzaminy
kwalifikacyjne oraz wydaje uprawnienia spawalnicze
zgodnie z PN-EN 287-1: i PN-EN ISO 9606-2.
Do chwili obecnej Oddziałowa Komisja Spawalnicza wydała ok. 70 tys. uprawnień spawalniczych.
Aktualnie OKS liczy 6 członków. Skupia w swoim
składzie inżynierów spawalników o bardzo wysokich
kwalifikacjach zawodowych – posiadających certyfikaty EWE i VT2, długoletnich praktyków oraz organizatorów szkolenia spawaczy.

Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Spawalniczej, a także członkiem Centralnej Komisji Spawalniczej od kilkunastu lat jest mgr inż. Jerzy Grabkowski.
Dwóch członków OKS posiada licencje egzaminatora
spawaczy Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
Egzaminowanie i uprawnianie spawaczy po kursach
spawalniczych, a także okresowa weryfikacja spawaczy prowadzone są przez egzaminatorów na podstawie wytycznych Instytutu Spawalnictwa nr W-07/IS-17.
Słuchaczami kursów spawalniczych są osoby
z wolnego naboru, skierowane przez Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie i zakłady
pracy, a także finansowane z funduszy unijnych.
Absolwenci otrzymują w dniu egzaminu Książkę Spawacza lub wpis do już posiadanej książki oraz
Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza
w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej.
Mgr inż. Jerzy Grabkowski – Przewodniczący OKS Poznań
Inż. Jerzy Kornek – Z-ca Przewodniczącego OKS Poznań

Sponsorzy
53. Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
pt. Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali
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Jan Pilarczyk, Wanda Zeman

Spawalnictwo na tle gospodarki krajowej
pod koniec pierwszej dekady XXI wieku

Wstęp
Spawanie wraz z technikami pokrewnymi pozostaje podstawową technologią współczesnej gospodarki.
Ponad połowa produktu krajowego brutto krajów o wysoko rozwiniętym przemyśle tworzona jest z wykorzystaniem technik spawalniczych. Około 60% stalowych
wyrobów walcowanych przetwarza się za pomocą ponad 100 metod łączenia i wykorzystuje do wytwarzania
stalowych konstrukcji i wyrobów spawanych. Spawalnictwo daje zatrudnienie milionom ludzi – od zwykłych
spawaczy do najwyższej klasy specjalistów.
Metodami spawalniczymi przetwarza się materiały
metaliczne, tworzywa sztuczne, kompozyty i ceramiki,
łączy i dzieli elementy o grubościach od mikrometrów
do metrów, a masy wyrobów spawanych zawierają się
w granicach od gramów do ton. W wielu przypadkach
spawanie jest jedynym możliwym lub optymalnym sposobem wykonania połączeń nierozłącznych lub całych
gotowych wyrobów. W wielu przypadkach techniki spawalnicze wyeliminowały odlewanie, kucie, walcowanie,
a nawet skrawanie.
Techniki spawalnicze są wykorzystywane w tysiącach podmiotów gospodarczych na całym świecie:
w dużych koncernach, małych i średnich przedsiębiorstwach, niewielkich zakładach i warsztatach. Na
potrzeby tych podmiotów pracują setki producentów
i dystrybutorów, urządzeń spawalniczych i wytwórców
materiałów dodatkowych do spawania.
Potencjał spawalnictwa krajowego jest ogromny
i składa się z:
– ponad 100 różnych metod spawania i metod pokrewnych,
– ok. 7 tys. firm stosujących metody spawania,
– ponad 2,5 tys. producentów i dystrybutorów materiałów i urządzeń spawalniczych,
– ok. 400 ośrodków prowadzących szkolenie personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących;
– 130÷180 tys. osób zaangażowanych w prace na
rzecz spawalnictwa,
– wiele jednostek naukowych zaangażowanych
w badania z dziedziny spawalnictwa.
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, mgr Wanda Zeman –
Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

Dzięki powszechnej dostępności stali oraz nowoczesnym technologiom łączenia konstruktorzy mogą
projektować, a technolodzy wykonywać użyteczne
konstrukcje. Architekci mogą realizować swoje najśmielsze wizje. Przykłady konstrukcji spawanych można wymieniać i mnożyć bez końca.
Skala potencjału spawalnictwa z uwagi na duże rozproszenie nie jest niestety dostatecznie zauważalna.

Stan w dziedzinie materiałów
konstrukcyjnych i technologii spawania
Postęp w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych
stanowi główne wyzwanie dla spawalnictwa. Za rozwojem materiałów i ich właściwości postępuje rozwój
technologii spawania, z uwzględnieniem metalurgii złącza spawanego i struktury strefy wpływu ciepła, właściwości materiałów dodatkowych, urządzeń spawalniczych, systemów sterowania itd.
Wielkość i struktura produkowanych materiałów
konstrukcyjnych ma bezpośredni wpływ na skalę i rodzaj stosowanych technologii spawania. Ma również
wpływ na kierunki badań związanych z rozwojem
i opracowywaniem nowych technologii i metod spawania, dostosowanych do łączenia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych.
Materiały konstrukcyjne przetwarzane za pomocą technik spawalniczych to: stal, aluminium, miedź,
cynk, nikiel, magnez, tytan, stopy metali nieżelaznych
oraz tworzywa sztuczne. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się tzw. zaawansowanym materiałom, do których zalicza się multimateriały, materiały kompozytowe i ceramiczne oraz nanometale
i tzw. szkła metaliczne.

Trendy w produkcji materiałów konstrukcyjnych
W ciągu ostatnich 40 lat wzrósł udział aluminium
i tworzyw sztucznych w strukturze produkcji materiałów
konstrukcyjnych
Na świecie wzrosła produkcja:
stali			
aluminium		
tworzyw sztucznych

2,0 – krotnie (z 595 do 1227 mln t)
3,7 – krotnie (z 13 do 48 mln t)
8,5 – krotnie (z 27 do 230 mln t)
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Równocześnie wzrosło znaczenie takich materiałów, jak: kompozyty, multimateriały, „tailored blanks”.
W Polsce struktura zużycia materiałów konstrukcyjnych jest podobna.
W dziedzinie nowych materiałów warto zwrócić
uwagę na:
– stopy aluminium, które osiągają wytrzymałość
dobrej jakości stali węglowej przy 1/3 masy;
– materiały kompozytowe, których roczny przyrost na
światowym rynku wynosi 5,5% (np. Airbus planuje
zamianę aluminium na kompozyty);
– „tailored blanks” – półfabrykaty wytwarzane z różnych stali o różnych grubościach i właściwościach
(łączna długość spoin w samochodach wynosi
15÷30 m);
– materiały różnoimienne łączone ze sobą, np. aluminium + miedź.

Badania w dziedzinie materiałów
konstrukcyjnych i technologii spawania
Obecnie na świecie stosuje się ponad 25 tys. gatunków stali w 51 grupach. Stal jest najstarszym i najdokładniej przebadanym materiałem konstrukcyjnym.
Może właśnie dlatego w strukturze badań materiałów
z punktu widzenia możliwości ich łączenia, to nie stali,
lecz aluminium i jego stopom (zwłaszcza trudno spawalnym) poświęconych jest najwięcej, bo ok. 39% prac
badawczych. Kolejne miejsce zajmują tzw. multimateriały – 17%, magnez i jego stopy – 8%, tworzywa
sztuczne – 6%, ceramika – 5%.
W najbliższych latach stal pozostanie dominującym
materiałem konstrukcyjnym, a jej nowe gatunki będą
przedmiotem systematycznych badań i stałego rozwoju. Specjaliści mówią, że stal jest i będzie materiałem
XXI wieku.
W dziedzinie technologii spawalniczych dominującą
rolę pełnią procesy spawania łukowego – 38%, dalej:
spawanie laserowe – 20%, spawanie hybrydowe (łuk
+ laser) – 11%, spawanie elektronowe – 8%, inne procesy spawania – 9% oraz zgrzewanie oporowe – 14%.
Szczególny nacisk kładzie się na rozwój wysokowydajnych metod spawania, takich jak spawanie
dwułukowe w osłonie gazów aktywnych, spawanie
łukiem krytym wieloma drutami, spawanie łukiem krytym cienkimi drutami, spawanie metodą Time. Większość wysokowydajnych metod spawania, ze względu na wysokie parametry prądowe i prędkość spawania, wymaga automatyzacji lub robotyzacji. Znaczny
udział zautomatyzowanych i zrobotyzowanych prac
spawalniczych świadczy o wysokim poziomie spawalnictwa.
Postęp w technologiach spawania wiąże się z kontrolą ilości energii wprowadzanej do złącza spawanego.
Umożliwia to postępująca elektronizacja i komputeryzacja urządzeń. Kontrola energii wprowadzanej do złącza jest szczególnie istotna w technologiach łączenia
nowoczesnych stali niestopowych i wysokostopowych,
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elementów bimetalicznych oraz metali z niemetalami.
Monitorowanie, rejestracja i optymalizacja parametrów spawania to kierunek rozwoju urządzeń spawalniczych i warunek postępu w technologiach spawania.
Szczególną rolę w spawalnictwie odgrywają procesy niskoenergetyczne. W zakresie zgrzewania szybko
rozwija się metoda FSW (zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny). W zakresie spawania
rozwijane są procesy niskoenergetyczne: CMT (Cold
metal Transfer), STT (Surface Tension Transfer), Cold
Arc, SCW (Synergic Cold Wire).
Wielką troską, wręcz celem strategicznym osób zaangażowanych w rozwój spawalnictwa jest wzrost jakości. Możliwość wyboru i modelowania procesów spawania, rozwój technologii spawalniczych oraz badań
nieniszczących połączeń spawanych powinno zapewnić uzyskiwanie złączy spawanych oraz całych konstrukcji spawanych o jakości na poziomie 6σ (sześć
sigma). Znaczy to, że prawdopodobieństwo uzyskania założonych, czy wręcz idealnych właściwości złączy spawanych, będzie bliskie 100%, czyli liczba braków będzie dążyć do zera.

Wykorzystanie walcowanych wyrobów
stalowych na konstrukcje spawane
O skali wykorzystania technik spawalniczych w gospodarce krajowej świadczy ilość wyrobów walcowanych przetwarzanych za pomocą tych technik na konstrukcje spawane. Ilość tę szacuje się na ok. 60%.
Ogólna ilość wyrobów walcowanych przetworzonych
na konstrukcje i wyroby spawane w Polsce w czasie
światowego kryzysu zmalała od 7,0 mln t w 2007 r. do
4,8 mln t w 2009 r. Jest to spadek ok. 30%. Jeżeli jednak porównać go ze spadkiem w innych krajach, Polska nie jest w gorszej sytuacji niż Francja czy Hiszpania i dorównuje Niemcom.
Spadek zużycia stali ogółem w 2009 r. w porównaniu do 2007 r.:
Czechy – 31%
Francja – 36%
Niemcy – 33%
Polska – 33%
Hiszpania – 51%
UE (27) – 40%

Związek ze spawalnictwem mają te branże, które
wykorzystują wyroby walcowane. A są to: budownictwo – 13%, pojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy – 3%, pozostały sprzęt transportowy – 2%, maszyny i urządzenia – 8%, wyroby z metali – 26%, produkcja metali – 24%, inne – 24%.
Potwierdzeniem szerokiego zakresu wykorzystywania technik spawalniczych jest to, że są one stosowane w ponad 100 branżach polskiej gospodarki (na ok. 200 istniejących). Udział jedynie 5 przykładowych branż stosujących techniki spawalnicze w sprzedaży przemysłu ogółem w 2009 r.

oscyluje wokół 30%. Są to: metale – 3,7%, wyroby
z metali – 7,5%, maszyny i urządzenia – 5,0%, pojazdy samochodowe – 1,2%, pozostały sprzęt transportowy – 1,7%, pozostałe branże – 70,9%.

Produkcja sprzedana w branżach
przemysłu stosujących techniki spawalnicze
W latach 2000÷2009 produkcja sprzedana w branżach przemysłu wykorzystujących techniki spawalnicze
wzrastała do 2007 r. Wówczas stała tendencja wzrostowa sprzedaży przemysłu została zatrzymana zarówno
w świecie, jak i w Polsce. Przykładowe zmiany sprzedaży w 2009 r. w porównaniu do 2007 r. wyniosły:

Rys. 2. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle

wyroby z metalu – 7,5% (spadek)
maszyny i urządzenia – 25,2% (spadek)
pojazdy mechaniczne – 4,5% (wzrost)
pozostały sprzęt transportowy – 10,0% (spadek)

Natomiast produkcja konstrukcji stalowych w Polsce w latach 2007÷2009 wzrosła (rys. 1) o ok. 15%.
Konstrukcje stalowe były w dużych ilościach eksportowane. Imponujący wzrost eksportu konstrukcji stalowych trwał do 2008 r. W 2009 r. eksport spadł
o ok. 15%. Zmniejszył się również import o ok. 25%.
W produkcji spawalniczej duże znaczenie mają
przede wszystkim urządzenia i materiały. W związku
z tym, pomimo kryzysu, w całym okresie 2000÷2009
widoczne były wyraźne nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia. Niestety, nakłady na badania i rozwój, gotowe technologie, oprogramowania, czy marketing były niewielkie (rys. 2).

Rynek urządzeń i materiałów spawalniczych
Na rynku sprzedaży urządzeń spawalniczych w Polsce wystąpił w latach 2007÷2009 spadek, który wyniknął ze spadku eksportu. Wyniósł on tylko 5%, ale dotknął zwłaszcza urządzeń produkcji krajowej. Tu zahamowanie eksportu było tak wielkie, że w dziedzinie urządzeń spadek wyniósł 47%, a w dziedzinie części – 14%.

Rys. 1. Wzrost produkcji konstrukcji stalowych w latach 2007÷2009
spowodował przesunięcie się Polski z 3 na 2 miejsce w UE

Rys. 3. Struktura importu elektrycznych urządzeń spawalniczych
wskazuje, że Chiny są trzecim, co do wartości, partnerem w handlu
urządzeniami spawalniczymi. Informacje o zalewie rynku polskiego
przez chińskie urządzenia i materiały nie są prawdziwe

Dzięki wzrastającemu importowi ilość urządzeń
spawalniczych instalowanych w krajowym przemyśle spadła tylko o ok. 5%. Wartość importu, porównując rok 2009 z 2007, w dziedzinie urządzeń wzrosła
o 3,8%, a w dziedzinie części zmalała o 32,7%.
Dynamiczny wzrost eksportu urządzeń i części do
2007 r. został przez światowy kryzys zahamowany,
a spadek wyniósł ok. 38%. Wartość eksportu, porównując rok 2009 z 2007, zmalała w dziedzinie urządzeń
o 44,5%, a w dziedzinie części o 13,5%.
Kierunki eksportu elektrycznych urządzeń spawalniczych pokrywają się z krajami, w których kryzys odbił się poważnie na gospodarce. Kierunki importu elektrycznych urządzeń spawalniczych w 2009 r. przedstawiono na rysunku 3.
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Wnioski
Zarówno potencjał spawalnictwa, jak również udział
ponad 100 branż wykorzystujących w procesie produkcji techniki spawalnicze, potwierdza znaczący wpływ
spawalnictwa na gospodarkę kraju.
Kryzys miał zróżnicowany wpływ na branże wykorzystujące techniki spawalnicze. Spadki wartości sprzedaży wynosiły od kilku do kilkunastu i więcej procent, ale
takie branże, jak pojazdy mechaniczne, czy konstrukcje
stalowe, zanotowały wzrost wartości sprzedaży.
Polska w 2009 r. przesunęła się z trzeciego na drugie miejsce pod względem wielkości produkcji konstrukcji stalowych w UE. Techniki spawalnicze mają
również w tym swój udział.

Wysoka dynamika eksportu urządzeń i materiałów
dodatkowych do spawania w latach 2000÷2007 świadczy o wzroście potencjału firm produkujących wymienione wyroby.
Zjawiska kryzysowe w branży spawalniczej znalazły
odzwierciedlenie przede wszystkim w spadku eksportu. Spadek ten wynosił ponad 40%. Kierunki eksportu
pokrywają się z krajami, w których kryzys odbił się poważnie na gospodarce.
W dużo mniejszym stopniu kryzys był zauważalny na polskim rynku w zakresie urządzeń i materiałów spawalniczych. Wartość zakupu tych urządzeń przez firmy wytwarzające konstrukcje i wyroby spawane spadła jedynie o ok. 5%, a materiałów,
np. drutów proszkowych, o ok. 10%.

53. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza
Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia metali
Poznań, 12 - 14 październik 2011
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0900 – 1300

Wyjazdy techniczne: Volkswagen Poznań lub Stadion Miejski w Poznaniu, wystawa
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Możliwości spajania węglików spiekanych ze stalą promieniem lasera – dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. PWr, dr hab. inż.
Kazimierz Granat, prof. PWr, Politechnika Wrocławska, dr inż. Sebastian Stano, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
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Nowoczesne rozwiązanie spawania łukiem lub zgrzewania punktowego: Pierwsze na świecie 7 osiowe roboty spawające
i zgrzewające – mgr inż. Leszek Wojtowicz, MOTOMAN
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Modyfikacja natryskiwanych powłok aluminiowych na stali skoncentrowanym źródłem ciepła – mgr inż. Grzegorz Gontarz,
dr inż. Tomasz Chmielewski, dr hab. inż. Dariusz Golański, Politechnika Warszawska
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Rozwój zrobotyzowanej technologii TAWERS – mgr inż. Daniel Wiśniewski (IWE), inż. Mirosław Nowak (EWE), Dipl -Ing. Aleksander Thomas, Technika Spawalnicza, Poznań
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Konstrukcja iglicy Stadionu Narodowego w Warszawie – mgr inż. Roman Walkowiak (EWE), H. Cegielski Poznań

1620 – 1640

Nowa technologia zgrzewania tarciowego rury z pokrywą – dr inż. Adam Pietras, mgr inż. Aleksandra Węglowska, mgr inż.
Beata Rams, dr inż. Marek Stanisław Węglowski, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
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Pawel Baryliszyn
Krzysztof Janus
Thomas Noack
Jerzy Nowacki

Neuartiges Konzept
zur Schweißparameterregelung
beim Widerstandspunktschweißen
Nowoczesna koncepcja regulacji
parametrów zgrzewania oporowego punktowego
Streszczenie

Abstract

Przeprowadzono analizę wpływu szczeliny między łączonymi blachami ze stali o różnej wytrzymałości w procesie punktowego zgrzewania konwencjonalnego i zgrzewania z zastosowaniem sterowania geometrią zgrzeiny i strefy wpływu ciepła na jakość złączy. Wykazano, że nowy proces zgrzewania punktowego z systemem regulacji geometrii zgrzeiny i strefy wpływu ciepła jest szczególnie korzystny w przypadku łączenia stali
o wysokiej wytrzymałości, zwłaszcza przy większej grubości blach.

The analysis of influence of the gap between the
joining steel plates of varying strength in the conventional spot welding and spot welding with weld and heat-affected zone geometry control on the welds quality is
presented. It is shown that the new spot welding process
with the weld and heat affected zone geometry control
system is particularly advantageous for high strength steel joining, especially for thick plates.

Einleitung
Das Widerstandspunktschweißen ist ein weit verbreitetes Fügeverfahren in der Automobilindustrie
beim Karosseriebau aus Stahl. Durch die hohe Wirtschaf-tlichkeit des Prozesses auf Grund eines hohen
Automatisierungsgrades sowie das Fehlen von Schweißzusätzen und Schutzgasen hat dieses Schweißverfahren eine bedeutende Stellung erlangt. Im Weiteren
entsteht beim konventionellen Schweißprozess eine
geringe Menge an gesundheitsschädlichen Gasen

Dipl. Ing. Pawel Baryliszyn, Dipl. Ing. Thomas
Noack – Volkswagen Aktiengesellschaft, Niemcy,
mgr inż. Krzysztof Janus – Volkswagen Poznań,
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

daher ist keine hocheffizientes Ventilationssystem notwendig. Weiterhin verursacht der Schweißvorgang
nur eine geringe Lichtemission. Die Anzahl der Widerstandsschweißpunkte an einer modernen Rohkarosse
beträgt zwischen 3000 und 5000 [1].
Die Tabelle 1 stellt den Anteil von Fügeverfahren
an einer modernen Fahrzeugkarosserie am Beispiel
des Audi A4 dar. An 3. Stelle steht hier auf Grund hervorragender Eigenschaften in der Dünnblechverarbeitung das Laserschweißen. Dieses Verfahren verdankt seinen Aufschwung der Anwendung in der Automobilindustrie. Mittels des Laserstrahles werden die
Bauteile ausschließlich lokal erwärmt und dadurch bei
einer relativ hohen Prozessgeschwindigkeit quasi verzugsarm verschweißt. Eine große Herausforderung
stellt das Schweißen von verzinkten Materialen dar, da
das Verdampfen des Zinkbelages die Entstehung von
Schweißspritzern und -poren verursacht. Zur Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität muss beim Laserschweißen mit Hilfe von aufwendiger Spanntechnik
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Tabelle I. Verteilung verschiedener Fügeverfahren im Karosseriebau
am Beispiel des Audi A4 [2]
Widerstandspunktschweißen

5000 Pkt. (≈ 225 m bei
Punktabstand 45 mm)

Strukturkleben
Laserstrahlschweißen
Plasmalöten
MAG - Schweißen
Laserlöten

90 m
4m
3,8 m
0,77 m
0,65 mm

ein Blechabstand von genau 0,1 bis 0,2 mm zwischen
den zu fügenden Bauteilen zur Entgasung eingestellt
werden, wodurch die Prozesskosten steigen [3].
Im Gegensatz dazu wird beim Widerstandspunktschweißen das flüssige Zink aus der Fügezone sowie Kontaktflachen des Werkstücks mit den Elektrodenkappen durch die Anpresskraft beider Elektroden
nach außen verdrängt, wodurch ein dichter Mantel
zum Schutz vor der Oxidation herum entsteht. In Verbindung mit der Abkühlphase während der Nachhaltezeit wird die Porenentstehung verhindert.

Problemstellung
Die erwähnte Problematik des negativen Einflusses vom Spalt zwischen den zu fügenden Blechen betrifft ebenso das Widerstandspunktschweißen. Größere Passungsprobleme der Bauteile führen zur Veränderung des elektrischen Widerstandes über die effektive Anpresskraft in der Fügeebene. Im Weiteren werden die Bauteile mit Maßabweichungen im Laufe des
Schweißprozesses verzogen und unter Spannung verschweißt. Die Spaltentstehung nimmt mit der Bauteilkomplexität und Werkstofffestigkeit zu, Abbildung 1.
Bei größeren Spalten kann eine prozesssichere Spaltüberbrückung mit dem konventionellen Schweißverfahren nicht hergestellt werden. Der Lösungsansatz ist
eine veränderte Prozessführung, welche einen normgerechten Schweißpunkt unter Berücksichtigung der
vorliegenden Passungssituation durch die Anpassung
von Schweißparameter sicherstellt.

Abb. 1. Spaltentstehung beim Fügen komplexer Bauteile mit
Toleranzen [4]
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Abb. 2. Widerstandsverlauf bei
einem statischen
Beulversuch am
Bauteil mit und
ohne Spalt [6]

Der quasistatische Druckversuch in [6] beweist
einen Zusammenhang zwischen dem gemessenen
Übergangswiderstand und der Festigkeitsgrenze des
Werkstoffes bei Toleranzproblemen. In der Abbildung
2 ist bei 3 mm Spalt am Beispiel des HX340LAD+Z100
eindeutig der Übergang von der elastischen in die plastische Beulung zu erkennen. Die Änderung des elektrischen Widerstandes entsteht durch das Eindringen
der Elektrodenkappe in den Grundwerkstoff und demzufolge der Zunahme der Kontaktfläche von Elektrodenkappen.

Anforderungen aus dem
Karosseriebau
Die Reaktionen des Grundwerkstoffes auf den
Schweißprozess zusammen mit der konstruktiven Gestaltung von Schweißverbindungen definieren die Anforderungen an den Schweißprozess. Moderne Werkstoffe im Karosseriebau müssen hohe Ansprüche nicht
nur im Bezug auf die Beschaffungskosten, eine kostengünstige Verarbeitung zu Bauteilen, sondern auch die
Festigkeit erfüllen. Mit ca. 40% des Gesamtgewichts
stellt eine zeitgemäße Rohkarosserie das größte Potential zur Gewichtsreduzierung für zukünftige Produktinnovationen dar. Eine Reduzierung dieses Anteils führt zur Verbesserung der Fahrdynamik und Verringerung des Fahrzeugverbrauchs. Dabei darf die Sicherheit von Insassen nicht beeinträchtigt werden [1].
Die Fahrzeughersteller verwenden im Produktionsprozess verschiedene Werkstoffe von Stahl, über Leichtmetalllegierungen (z.B. Aluminium-, Magnesiumlegierung) bis hin zu Kunststoffen oder Verbundwerkstoffen (z.B. Kohlenstofffasern). Obwohl alle Materialien
gewisse Vor- und Nachteile haben, wird der Stahl am

häufigsten in der Automobilindustrie eingesetzt, weil er
ein relativ preiswerter Werkstoff und einfach in der Verarbeitung ist. Weiterhin können beim Material alle bewährten Verbindungstechnologien mit dem hohen Reifegrad zum Einsatz kommen. Abhängig von der verwendeten Stahlsorte wird ein breiter Festigkeitsbereich
bis zu Rm = 1650 MPa gedeckt [7, 8]. Dies ermöglicht
eine optimale Anpassung von Werkstoffeigenschaften
an die Anforderungen des jeweiligen Karosseriebauteils. Die Abbildung 3 stellt für ausgewählte Stahlsorten
mechanische Werkstoffeigenschaften dar. Die Anwendung alternativer Werkstoffe erfordert dagegen den
Einsatz von neuen Verbindungsverfahren.
In den ersten Automobilen war für die Kunden die
Insassensicherheit unwichtig, da die damals erreichten
Höchstgeschwindigkeiten deutlich geringer als heutzutage waren. Ein großer Wert wurde auf den Komfort, die Dynamik und natürlich Kosten gelegt. Die nicht
selbstragende Fahrzeugkarosserie wurde bei diesen
Fahrzeugen meistens auf einem steifen Rahmen aus

Abb. 3. Leistungsspektrum kalt- und warmgewalzter Stahlsorten in
der Automobilindustrie [9]

Abb. 4. Passive Sicherheitsbereiche eine Fahrzeugkarosserie [10]

Abb. 5. Anwendung unterschiedlicher Werkstofffestigkeiten in der
Struktur einer moderner Karosserie am Beispiel VW Tiguan [1]

Stahlprofilen aufgebaut. Massive Stoßfänger dienten lediglich dem Schutz bei leichten Kollisionen. Eine
moderne, selbstragende Fahrzeugkarosserie besteht
aus mehreren passiven Sicherheitsbereichen, die verschiedene Funktionen bei einer Kollision erfüllen (Abbildung 4). Beispielweise werden in den Deformationszonen Stahlsorten mit einer Festigkeit bis 420 MPa
und in der Sicherheits-Fahrgastzelle über 1000 MPa
eingesetzt, welche den enormen Kräften beim Unfall
standhalten können [1].
Die blau markierte Zone schützt vor leichten Stößen
z.B. beim Parken, welche bei einer Geschwindigkeit
unter 15 km/h geschehen. Gelb dargestellt ist die tatsächliche Deformationszone. Durch eine plastische Verformung bei einer Kollision wird die kinetische Aufprallenergie absorbiert und verteilt. Die Sicherheits- Fahrgastzelle (grün) ist dagegen eine sehr feste und steife
Konstruktion aus dem Tunnel, Schwellern sowie Säulen.
Durch den Einsatz verschiedener Blechgüten wird die
erforderliche Bauteilsteifigkeit erreicht, ohne dabei die
Blechstärke zu vergrößern. Mit diesem Ansatz können
stetig steigende Anforderungen an die Sicherheit bei
gleichbleibendem oder sogar reduziertem Fahrzeuggewicht erfüllt werden. Die Abbildung 5 zeigt die Verteilung
verschiedener Stahlgüten in der Struktur einer modernen PKW-Karosserie am Beispiel des VW Tiguan.
Mit Hilfe der Fügetechnik müssen sehr komplexe
Konstruktionen heutiger Fahrzeugkarosserien bestehend aus vielen Einzelteilen und verschiedenen Stahlsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften miteinander prozesssicher verbunden werden. Um eine normgerechte Schweißverbindung nach [11, 12, 14, 15] herzustellen, ist eine genau Bauteilpassung besonders bei
einer höherer Werkstofffestigkeit von Vorteil. Dies sollte durch konstruktive Maßnahmen z.B. Materialkombinationen, Fügefolgen oder Schweißpunkposition in
der Planungsphase ermöglicht werden. Hierbei sollten Schweißpunkte an Bauteilkanten und in jeglichen
Rundungen vermieden werden. Liegt zwischen den
zu fügenden Bauteilen ein Spalt während des Widerstandspunktschweißens vor, geht ein gewisser Teil der
eingestellten Anpresskraft für die elastische Bauteildeformation verloren und steht dem Prozess nicht mehr
zur Verfügung. Die effektive Anpresskraft ist umso geringer, je größer der Spalt zwischen den Bauteilen und
je dicker und steifer diese selbst sind. Ein zu großer
Abstand zwischen den Bauteilen führt zu fehlerhaften
Schweißpunkten. Nach [13] liegt die zulässige Spaltgröße bei 0,8 mm bei Langzeitschweißungen und bei
0,3 mm bei Kurzzeitschweißungen.
Im Einzelfall wird in Anlehnung an [13] das Bauteilausrichten zur Spaltminimierung insbesondere bei
Blechstärken von mehr 2 mm empfohlen. Es ist jedoch
nur im Falle von Bauteilen aus Werkstoffen mit einer
geringen Festigkeit und Materialstärke, welche eine
einfache Geometrieform besitzen, möglich. Des Weiteren kann dieser Lösungsansatz nicht in der Massenproduktion angewendet werden, da die Taktzeit erheblich steigen würde.
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Abb. 6. Verformungsanteile am Flansch mit einem Spalt

Abb. 7. Spaltdefinition nach ISO 6520-2 (links) und VW 01105-1 (rechts)

Wegen variablen Bauteiltoleranzen ist eine genaue Einstellung von Prozessparametern nur beding
möglich und mit sehr hohen Kosten verbunden. Dies
erfolgt entweder anhand von praktischen Versuchen
an realen Bauteilen durch manuelle Prozessparameteranpassung oder während des Schweißvorganges mit
Hilfe von adaptiven Regelkonzepten.
In der Abbildung 6 ist die entstandene Flanschverformung nach dem Widerstandspunktschweißen bei
einem Spalt schematisch dargestellt. Die gesamte plastische Verformung der Bleche setzt sich aus der lokalen und globalen Verformung zusammen. Die lokale
Deformation geschieht nach der Definition in [5, 6] ausschließlich im Bereich bis 8 mm von der Elektrodenkappenachse und die globale auf der restlichen Flanschfläche. Außer der plastischen tritt ebenfalls eine
elastische Verformung des Schweißflansches auf. Dieser Anteil nimmt bei einer gleichbleibenden Elektrodenkraft mit der Streckgrenze des Stahls zu.
Fertige Schweißpunkte müssen entsprechende Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Spaltproblematik ist
in den gültigen Normen für das Widerstandsschweißen
nicht genauer dargelegt. In den Normen [14, 15] wird
versucht, mit dem Begriff „ein zu großer Spalt“ diesen
Prozessparameter zu definieren. Außer diesem Begriff
fehlt in [14] jede Angabe über den zulässigen Maximalwert für die Störgröße dem Symbol P 525 (Abbildung 7).
[15] legt genau den zulässigen Spalt tS (Abbildung 7) für
eine Zweiblechverbindung nach dem Schweißvorgang
anhand der verursachten Einschnürung der Wanddicke
tr im Randbereich der Schweißlinse. Hierbei müssen
auch die übrigen Anforderungen erfüllt sein.

für HX340LAD +Z100MB und 22MnB5 +AS150 in 1,0
und 1,5 mm Materialstärke dargestellt. Erwartungsgemäß nimmt der Schweißlinsendurchmesser ohne Anpassung von Schweißparameter mit der zunehmenden Materialstärke und -festigkeit ab. Die horizontalen Linien markieren den Mindestpunktdurchmesser
nach [15] untersuchter Blechstärken. Größte Schweißpunktdurchmesser wurden bei 1 mm Spalt erreicht,
da durch eine leichte Blechverformung eine Steigerung der Stromdichte in der Fügezone entstand. Darüber hinaus wurde mehr Energie zur Schweißlinsenbildung in der gleichen Zeit eingebracht. Weitere Spaltvergrößerung verursacht wegen einer größeren Lokalblechverformung eine Verringerung des Punktdurchmessers bzw. der Verbindungsfestigkeit. Bei 5
mm Zwischenlagen nahmen die Kontaktflächen zu
und der Mindestpunktdurchmesser wurde für alle Versuchswerkstoffe nicht mehr erreicht. Die Abbildung 9
zeigt die Bruchbilder beim Spalt von 0 und 5 mm für
den HX340LAD +Z100 und 22MnB5 +AS150. Beim
geringen Spalt kam es zum Versagen der Schweißverbindung durch das Ausknöpfen mit einem erheblichen
Anteil des Grundmaterials, was auf eine ausreichende
Festigkeit der Schweißverbindungen schließen lässt.
Aus den Versuchen geht hervor, dass eine Änderung
des Zwischenlageabstandes neben dem Schweißpunktdurchmesser auch das Verbindungsversagen
beeinflusst. Dies war deutlich anhand von höher- und
höchstfesten Werkstoffen zu erkennen. Beim höchstfesten Werkstoff in 1,5 mm Materialstärke verlief der
herkömmliche Schweißprozess unstabil und es kam
zu Löchern und Poren im Grundwerkstoff.
Die Tendenz zum Stoffleichtbau mit höchstfesten
Stählen erfordert die Entwicklung neuartiger Anlagentechnik für die Automobilindustrie, um bei neuen Anforderungen die normgerechte Schweißpunktqualität
in der Großserienfertigung weiterhin zu gewährleisten.
Eine moderne Fahrzeugkarosserie besteht aus vielen
komplexen Einzelteilen mit gewissen Fertigungstoleranzen. Dadurch können beim Fixieren in einer Spannvorrichtung an Schweißflanschen Spalte entstehen.
Dieses Problem kann mit einer größeren Anpresskraft
der Schweißelektroden gelöst werden, was jedoch mit
Mehrkosten für leistungsfähigere Maschinen verbunden ist. Dabei muss aber übermäßige Deformation von
Bauteilen in Kauf genommen werden. Weiterhin hat

Zweistufiger Prozess
Um den Einfluss des Spaltes am Schweißflansch
auf den Schweißpunkdurchmesser beim herkömmlichen Widerstandsschweißprozess zu untersuchen,
wurde eine Reihe von Schweißversuchen bei verschiedenen Spaltmaßen im Konstantstromregelmodus
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 8
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Abb. 8. Einfluss des Spaltes auf den Schweißpunktdurchmesser
beim herkömmlichen Widerstandsschweißprozess

dieser Lösungsansatz die Entstehung von Spannungen
an den Fügestellen zur Folge, was wiederum eine Rissbildung unterstützt. Eine Vergrößerung der Elektrodenkraft verringert den elektrischen Übergangswiderstand
im Bereich der Fügezone, wodurch eine Anpassung
elektrischer Schweißparameter erforderlich ist.
Im Rahmen dieses Projektes wurde eine veränderte, zweistufige Prozessführung beim Widerstandspunktschweißen von Bauteilen mit Maßabweichungen untersucht. Im ersten Prozessschritt wird der vorliegende Spalt bei einer geringen Elektrodenkraft und
Stromstärke im Vergleich zum herkömmlichen Schweißvorgang durch eine überwiegend lokale Beule quasi
spannungsfrei überbrückt. Die Dauer des Stromflusses ist dafür länger. So verformte Bleche können anschließend mit einer geringen Elektrodenkraft konta-ktiert und prozesssicher verschweißt werden. Das
Prinzip des zweistufigen Prozesses und die erzeugte
Flanschgeometrie nach beiden Prozessschritten sind
in der Abbildung 10 dargestellt.
Der zeitliche Ablauf der neuartigen Prozessführung ist in der Abbildung 11 schematisch gezeigt. Der

Prozess beginnt mit einer synchronen Bewegung
beider Elektroden in der Richtung der Bauteile. Hierbei wird nur eine sehr geringe Elektrodenkraft aufgebaut. Im Falle eines Spaltes wird die Elektrodenkraft
leicht erhöht und anschließend der Strom zum Warmbeulen eingeschaltet. Der Schweißflansch bleibt weiterhin symmetrisch belastet. Der Strom fließt bis zum
Kontakt beider Bleche. Während der Wärmeausgleichzeit wird die Fügestelle über die kontaktierende
Elektrodenkappen gekühlt und die Elektrodenkraft auf
den Wert zur eigentlichen Schweißlinsenbildung gesteigert. Eine endgültige Verbindung der Bleche geschieht während des Schweißens der vorgeformten
Bauteile. Die herkömmliche Nachhaltezeit schließt
den zweistufigen Prozess ab.
Adaptive Qualitätsregelsysteme zum Widerstandspunktschweißen ermöglichen eine individuelle Anpassung elektrischer Schweißparameter während der
Schweißlinsenbildung für jeden einzelnen Schweißpunkt. Die Integration des zweistufigen Schweißprozesses auf derselben Plattform garantiert zusätzlich
mit Strom- und Kraftprogrammen eine prozesssichere
Spaltüberbrückung unter Berücksichtigung von Randbedingungen der Automobilindustrie.

Versuchsaufbau und -durchführung

Abb. 9. Bruchbilder des HX340LAD +Z100 und 22MnB5 +AS150 bei
0 und 5 mm Spalt

Abb. 10. Schematische Darstellung des zweistufigen Prozesses [5]

Abb. 11. Zeit-Strom-Kraft-Diagramm des zweistufigen Widerstandspunktschweißprozess [5]

Zur Analyse des neuartigen Regelkonzeptes wurde in der Konzernforschung der Volkswagen AG eine seriennahe Schweißanlage mit einer
C-Roboterschweißzange um eine zusätzliche Schnittstelle für einen übergeordneten Regler, verschiedene Sensoren zu Erfassung von Prozessparameter und
einen Zangenausgleich mit einem Servomotor erweitert. Die Abbildung 12 zeigt schematisch den Aufbau
der Versuchsanlage.
Die veränderte Prozessführung wurde vom übergeordneten Steuerrechner auf PC-Basis mittels eines
speziellen LabView-Programms koordiniert. Auf der
Abbildung 13 sind Verläufe von Stell-, Messwerte der
Elektrodenkräfte und der Stromstärkesollwerte während des zweistufigen Schweißvorganges mit der
Umformung und anschließender Schweißlinsenbildung
am Beispiel des HX340LAD +Z100 in 1,0 mm Materialstärke abgebildet. Der Prozessverlauf entspricht dem
aus der Abbildung 11.
Im Rahmen dieser Untersuchung erfolgte keine
Taktzeitoptimierung der Versuchsanlage. Anhand der
praktischen Erfahrung wurde die maximal zulässige
Warmumformung auf 1000 ms begrenzt. Die Wärmeausgleichzeit und die Nachhaltezeit lagen werkstoffunabhängig entsprechend bei 500 und 300 ms.
Für die Schweißversuche mit der beidseitigen
Flanschspannung wurden Blechproben von 200 x 45
mm hergestellt und in einem Spezialwerkzeug eingespannt, wie in der Abbildung 14 schematisch dargestellt. Der Passungsabstand P blieb während aller
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Abb. 12. Schematischer Aufbau der Versuchsanlage

Abb. 13. Prozessgrößenverlauf aus der LabView-Bedienoberfläche
beim zweistufigen Schweißvorgang am Beispiel HX340LAD+Z100 in
1,0 mm Materialstärke

Fügestelle geprüft. Ein optimaler Prozess sollte bereits
vor der tatsächlichen Schweißlinsenbildung eine prozesssichere Bauteilkontaktierung gewährleisten. Dabei wurden die Elektrodenkraft und die Stromstärke
variiert.
Die Abbildung 15 stellt die Verteilung der lokalen
und globalen Flanschverformung im entlasteten Zustand nach dem Warmbeulen für ausgewählte Prozessparameter dar. Trotz einer geringen Flanschsteifigkeit des HX340LAD+Z100 konnte der Spalt innerhalb der
vorausgesetzten Prozesszeit erst ab der Elektrodenkraft von 0,7 kN überbrückt werden. Im Allgemeinen
kam es mit der zunehmenden Elektrodenkraft zu einer
größeren Globalverformung des Flansches. Bei einer
geringeren Anpresskraft trat ein erheblicher Anstieg
des elektrischen Widerstandes an der Kontaktstelle
der Bleche mit den Elektroden und in der Fügezone
auf. Demzufolge nahm mit der eingebrachten Energie
der Elektrodenkappenverschleiß und die Verschmutzung der Blechoberfläche wesentlich zu. Außerdem
wurden vermehrt Schweißspritzer in der Stromphase
zu beobachtet.
Beim höchstfesten 22MnB5+AS150 konnte mit dem
herkömmlichen Schweißvorgang wegen einer sehr hohen Streckgrenze und Flanschsteifigkeit keine Schweißlinse gebildet werden. Alle Schweißversuche mit 1
und 1,5 kN Elektrodenkraft führten auf Grund eines
höheren Werkstoffwiderstandes und einer geringeren
Wärmeleitfähigkeit zum Schmelzen des Versuchsmaterials und der Elektrodenkappe. Die Schweißspritzer waren nicht zu verhindern. Nach einer Elektrodenkrafterhöhung auf 2 kN konnte der eingestellte Spalt
sowohl mit der Stromstärke von 4 kA als auch 4,5 kA
ohne Materialverluste überwindet werden. Erst ab

Abb. 14. Einspannung der Versuchsbleche

Versuche konstant und betrug 50 mm. Der Spalt zwischen den zu fügenden Blechen wurde ebenfalls auf
5 mm festgelegt. Durch eine sehr hohe Steifigkeit der Einspannvorrichtung und eine beidseitige Blecheinspannung konnte ein praxisnahes Verhalten des
Schweißflansches an größeren Baugruppen abgebildet werden. Anhand der Werkstoffanalyse der Fahrzeugkarosserie wurden für die Untersuchung repräsentativ Stähle HX340LAD+Z100 in 1,0 mm und
22MnB5+AS150 in 1,5 mm Materialstärke ausgewählt.

Abb. 15. Verformungsanteile bei Variation der Elektrodenkraft und
Stromstärke während des Beulens

Warmbeulen
Bei der Analyse der Beulphase wurde die Möglichkeit zur Spaltüberbrückung mittels einer überwiegend
lokalen Verformung des Schweißflansches um die
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Abb. 16. Flanschgeometrie nach dem Warmbeulen mit optimierten
Schweißparametern

3 kN Elektrodenkraft wurde der globale Anteil der Flanschverformung festgestellt.
Für den hochfesten Stahl wurde bereits mit der Elektrodenkraft von 0,7 kN und Stromstärke von 3,0 kA der
eingestellte Spalt überbrückt und dabei die geringste
globale und plastische Deformation des Flansches gemessen. Da die Verformungskomponenten beim höchstfesten, warm umgeformten Stahl weitgehend unabhängig von der Stromstärke waren, entschied die Sichtprüfung äußerer Befunde über die Auswahl den Parametersatz der Elektrodenkraft von 2,0 kN und Stromstärke von 4 kA zur Untersuchung der Schweißlinsenbildung des zweistufigen Schweißprozesses. Die Seitenansicht des Schweißflansches sowie das metallografische Schliffbild beider Werkstoffe nach dem Warmbeulen sind im unbelasteten Zustand in der Abbildung 16 für
ausgewählte Prozessparameter präsentiert.

Schweißlinsenbildung nach der unkontrollierten Spaltüberbrückung erst begann.
Der Vergleich beider Prozessführungen zeigte unterschiedliche Deformationen im Bereich des Schweißpunktes. Aus Schliffbildern in der Abbildung 18 war die
überwiegend lokale Deformation aus dem Warmbeulen
auch der der Schweißung deutlich zu erkennen.
Wie bereits erwähnt, konnte mit dem herkömmlichen Schweißprozess wegen eines enormen Materialverlustes keine Schweißlinse gebildet werden, Abbildung 19. Obwohl es auf der Blechinnenseite zum
Schmelzen und Fügen beider Versuchsbleche kam,
entstand jedoch aufgrund der im Gefüge eingefrorenen
Spannungen keine dauerhafte Schweißverbindung.

Schweißlinsenbildung
Die Bewertung der Schweißpunktqualität und der
Schweißflanschgeometrie wurde für den optimierten Parametersatz aus der Analyse der Warmbeulung
durchgeführt. Als Ausgangswerte für den Schweißvorgang des zweistufigen Schweißprozesses wurden berechnete Schweißparameter für den herkömmlichen
Schweißprozess verwendet.
Mit dem zweistufigen Schweißvorgang konnte mit
optimierten Beulparametern am HX340LAD+Z100 die
lokale Flanschverformung von ca. 50% der Gesamtdeformation erreicht werden. Bei den restlichen Parametersätzen lag dieser Anteil unter 30%. Die Abbildung
17 zeigt die Flanschoberfläche und die Seitenansicht
um die Fügestelle des zweistufigen Prozesses nach
der Optimierung der Prozessparameter beider Prozessphasen im Vergleich zum herkömmlichen Schweißvorgang mit einer manuellen Parameteranpassung.
Der größte Unterschied nach der Sichtprüfung lag
in der Größe der Wärmeeinflusszone. Diese ist beim
herkömmlichen Prozess deutlich geringer, da mit dem
langen Beulvorgang der Fügestelle eine zusätzliche
Energie zugeführt wird. Erwartungsgemäß trat beim
Schweißen ohne das Warmbeulen eine größere Globalverformung auf. Die zweite Prozessphase erhöhte
den lokalen Verformungsanteil zusätzlich um ca. 20%.
Das Bauteilkontaktieren erfolgte jedoch überwiegend
durch eine globale Deformation.
Wegen einer größeren Kontaktfläche des Werkstücks mit den Elektrodenkappen und in der Fügeebene entstand nach dem Warmbeulen und der anschließenden Schweißung mit berechneten Schweißparametern ebenso keine normgerechte Schweißlinse, siehe Abbildung 18. Demzufolge ist eine Anpassung der
Schweißparameter für die veränderte Geometrie des
Schweißflansches beim zweistufigen Schweißprozess notwendig. Mit dem gleichen Parametersatz wurde der mittlere Punktdurchmesser nach dem gängigen
Schweißprozess von etwa 2,5 mm erreicht, weil die

Abb. 17. Oberflächenzustand und die Flanschgeometrie nach dem
herkömmlichen und zweistufigen Schweißvorgang am HX340LAD
+Z100 in 1,0 mm Materialstärke

Abb. 18. Vergleich der Schweißlinsenbildung mit berechneten
Schweißparameter des zweistufigen (links) und herkömmlichen
(rechts) Prozesses für HX340LAD +Z100

Abb. 19. Oberflächenzustand des Schweißflansches (links) und die
Fügeebene (rechts) nach dem herkömmlichen Schweißvorgang am
22MnB5 +AS150 in 1,5 mm Materialstärke

Abb. 20. Oberflächenzustand und die Flanschgeometrie nach dem
zweistufigen Schweißvorgang am 22MnB5 +AS150 in 1,5 mm Materialstärke

Abb. 21. Vergleich der Schweißpunktgeometrie mit berechneten
Schweißparametern des zweistufigen (links) und herkömmlichen
(rechts) Prozesses für 22MnB5 +AS150
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Während des Warmbeulens kam es zur Verringerung des Spaltes auf 2,4 mm, was eine Bauteilkontaktierung mit der Schweißkraft bei einer höheren Stromstärke in der nächsten Prozessphase ermöglichte. Die
Messung der Blechdeformation nach dem Gesamtprozess ergab den Elektrodenweg von insgesamt 5,6 mm,
wobei der lokale Anteil bei 70% lag. Trotz des zweistufigen Schweißvorganges entstand während der Schweißlinsenbildung eine geringe Werkstoffauspressung,
wie in der Abbildung 20 dargestellt. Außerdem kam es
zur Schweißspritzenbildung in der Fügezone.
Ähnlich dem hochfesten Werkstoff war eine geringe Anpassung von Schweißparametern notwendig, um eine normgerechte Schweißlinse mit dem
zweistufigen Prozess zu erreichen. Wegen einer

Vergrößerung Kontaktfläche führte eine Verlängerung
der Prozesszeit nicht zur Verbesserung. Erst nach
der Erhöhung der Stromstärke von 9 auf 11 kA entstand der Schweißpunkt mit dem Durchmesser von
6,3 mm. Dabei blieb die Schweißzeit und die Elektrodenkraft unverändert bei entsprechend 400 ms und
3,9 kN. Die Stromerhöhung verursachte eine stärkere Erwärmung des Werkstoffes und dadurch ein tieferes Einsinken der Elektroden. Trotz einer nur geringen Einschnürung der Wanddicke im Randbereich
der Schweißlinse wurde die gesamte Blechdicke am
Schweißpunkt um fast 50% reduziert. Die verbliebene
Restblechdicke im Bereich des Elektrodeneindrucks
ist im Vergleich zum herkömmlichen Schweißvorgang
in der Abbildung 21 gezeigt.

Zusammenfassung
Die Untersuchungen am toleranzbehafteten
Schweißflansch haben beim herkömmlichen Schweißvorgang sogar beim Tiefziehstahl große Probleme
mit der Schweißpunktqualität in Bezug auf die Festigkeit und das Aussehen verdeutlicht. Die unkontrollierte Flanschdeformation bewirkt nicht nur eine
Verkürzung der Prozesszeit zur Schweißlinsenbildung, sondern verändert auch die Kontaktbedingungen in der Fügestelle. Diese Problematik nimmt
mit der Werkstofffestigkeit und Steifigkeit zu, weil
kein Blechkontakt mit der zur Verfügung stehenden
Elektrodenkraft hergestellt wird. In diesem Fall verläuft der Prozess sehr unstabil.
Der untersuchte Lösungsansatz trennt den
Schweißvorgang abhängig von der Spaltsituation
in das Warmbeulen und das Schweißen. Im ersten Schritt wird der Schweißflansch lokal verformt
und erst in der zweiten Phase eine normgerechte

Schweißlinse gebildet. Durch eine werkstoffspezifische Anpassung der Schweißparameter wurde eine
Verringerung der globalen Verformung der Fügestelle erreicht. Der so verformte Schweißflansch
wurde anschließend quasi spannungsfrei in der
zweiten Prozessphase verschweißt.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass
beim zweistufigen Schweißprozess eine symmetrische, poren- und rissfreie Schweißlinse entsteht.
Ebenso erschienen keine Poren oder Rissen in der
Wärmeeinflusszone oder im Grundwerkstoff. Durch
die zusätzliche Prozessphase wird mehr Energie
zugeführt, wodurch sich der Elektrodeneindruck im
Werkstück vergrößert. Hierbei kommt es beim Spalt
zu einer genauen Anpassung der äußeren Blechoberfläche an die Elektrodenkappenform. Der zweistufige Prozess hat sich als besonders vorteilhaft
beim Fügen von höchstfesten Werkstoffen erwiesen.
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Nowa technologia zgrzewania
tarciowego rury z pokrywą
New friction welding technology of the tube with the cover
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem do zgrzewania końcówek rur z pokrywami nowej
technologii zgrzewania tarciowego z niezużywającym się
narzędziem. Rury i pokrywy wykonane były ze stopu aluminium EN AW 2017A, niespawalnego konwencjonalnymi
metodami. Sprawdzono możliwość zgrzewania pokrywy
z rurą metodą FSW oraz nową metodą z narzędziem
o specjalnie wyprofilowanej powierzchni tarcia. Przedstawiono wyniki badań budowy strukturalnej zgrzeiny i wytrzymałości złączy uzyskanych nową techniką.

Results of the use of the new friction welding technology with non-consumable tool for welding of the tubes
with the covers are presented in this paper. Tubes and covers were made from the EN AW 2017A aluminium alloy,
which is unweldable with the use of the conventional welding methods. Possibility of application of the FSW technology and of the new method with the use of the tool
with a specially profiled friction face was tested during the
investigations. Results of the microscopy and the joints
strength examination are also presented.

Wstęp
Technologia zgrzewania końcówek rur z pokrywami wymaga uwzględnienia wielu czynników związanych z późniejszą eksploatacją złączy oraz szybkością
i łatwością wykonywania połączenia. W przypadku zamykania końcówek rur, stanowiących cylinder siłownika, zastosowana technologia musi umożliwiać uzyskiwanie trwałego i wytrzymałego połączenia, zachowującego dużą szczelność przez cały okres eksploatacji siłownika. W przypadku zastosowania materiałów
niespawalnych lub trudno spawalnych, wykonywanie
tego typu złączy jest zagadnieniem trudnym. Instytut
Spawalnictwa podjął się zadania opracowania technologii zgrzewania końcówek rur z pokrywami wykonanymi z wytrzymałego i lekkiego stopu aluminium EN AW
2017A, który – choć bardzo przydatny w wielu zastosowaniach konstrukcyjnych – jest trudno spawalny znanymi metodami spawalniczymi. Zamknięcie rury wymaga zagwarantowania wysokiej jakości połączenia
Dr inż. Adam Pietras, mgr inż. Aleksandra Węglowska, mgr inż. Beata Rams, dr inż. Marek Węglowski – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

na całej długości pobocznicy rury, uzyskiwanego
w powtarzalny sposób w warunkach produkcyjnych.
Zastosowanie konwencjonalnego zgrzewania tarciowego elementów rurowych wykonanych z tego materiału nie gwarantuje odpowiedniej jakości złącza. Również techniki spawania łukowego nie zapewniają poprawnego połączenia wzdłuż całego obwodu rury. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń zgrzewania metodą FSW różnego rodzaju materiałów, zdecydowano się zastosować tę stosunkowo nową metodę zgrzewania z niezużywającym się narzędziem do
łączenia tych elementów [1÷3]. Opracowano warunki
wykonywania połączenia tarciowego odpowiednio dobranym narzędziem FSW oraz metodą, która pozwala na uzyskiwanie połączenia o stałej jakości na całym
obwodzie zgrzeiny, bez otworu technologicznego na
końcu [4]. Narzędzie do FSW pozostawia na końcu linii zgrzewania otwór technologiczny, który może być
wyeliminowany tylko przez przeprowadzenie dodatkowych zabiegów ograniczających płynność produkcji. Opracowanie nowej metody podyktowane było koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania tej niedogodności. W ramach badania zgrzewania nową metodą, korzystając z rozwiązania opracowanego w Instytucie Spawalnictwa, przygotowano technologię do
jej zastosowania w warunkach produkcyjnych [5, 6].
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Stanowisko badawcze
i narzędzia do zgrzewania
Badanie procesu zgrzewania prowadzono na stanowisku do zgrzewania metodą FSW, znajdującym się
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. W skład stanowiska wchodziły: frezarka konwencjonalna FYF32JU2,
unikatowa głowica pomiarowa LowStir, pirometr firmy
FLUKE 576 oraz komputer wyposażony w oprogramowanie umożliwiające rejestrację, wizualizację i analizę danych pomiarowych, na bieżąco odczytywanych
z przyrządów. Widok stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 1.
Narzędzia do nagrzewania i formowania lica zgrzeiny wykonano ze stali szybkotnącej HS 6-5-2-5. Widok
części roboczej narzędzi przedstawiono w tablicy I. Parametry technologiczne zostały dobrane na podstawie
dotychczasowych doświadczeń autorów, związanych

z badaniem procesu FSW i FSP oraz zakresem pracy
zgrzewarki (frezarki FYF32JU2).
Pomiary momentu tarcia oraz sił rejestrowano podczas procesu zgrzewania na całym obwodzie z częstotliwością 100 Hz. Wartość średnią momentu obliczano ze 100 punktów pomiarowych, przy czym pod uwagę wzięto jedynie obszar, gdzie nastąpiła pełna stabilizacja procesu.
W celu oceny głębokości oddziaływania narzędzia
bez dodatkowego trzpienia w materiał obszaru zgrzewania przeprowadzono badania metalograficzne struktury zgrzein otrzymanych w różnych warunkach procesu. Badania wykonano na mikroskopie świetlnym
MEF4M firmy Leica. Zgłady wykonywane były prostopadle do kierunku przesuwu narzędzia w odległości
50 mm od końca płyty próbnej. Wykorzystując analizator obrazu Omnimet Enterprise ver. 5.4 firmy Buehler, dla każdego z badanych parametrów prowadzenia
procesu wykonano pomiary grubości g uplastycznionej
i wymieszanej warstwy tworzącej zgrzeinę.

Elementy zgrzewane
Próby zgrzewania prowadzono na rurach o średnicy
zewnętrznej 68 mm i grubości ścianki 2,5 mm oraz odpowiednio przygotowanych pokrywach. Elementy wykonano ze stopu aluminium EN AW 2017A. Zastosowany materiał oraz konfiguracja zgrzewanych elementów wymagała specjalnego przygotowania obszaru łączenia. Pokrywa zamykająca rurę została przygotowana w taki sposób, aby rura na całym obwodzie podczas
zgrzewania była nasunięta na odpowiednie wybranie
pokrywy usztywniającej cały układ łączonych elementów. Odpowiednio uformowana pokrywa stanowiła zarazem podporę uplastycznionych podczas procesu
warstw materiału. Elementy przygotowane do zgrzewania przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Stanowisko badawcze
Fig. 1. The welding stand
Tablica I. Części robocze narzędzi zastosowanych w badaniach
Table I. The view of the working parts of tools used during investigation
Typ narzędzia

Rzut z boku

Narzędzie Triflute

Narzędzie specjalne
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Rzut z dołu

Widok narzędzia

a)

a)

b)

b)

Rys. 3. Schemat ustawienia narzędzia z trzpieniem względem styku
rura-pokrywa podczas zgrzewania: a) trzpień narzędzia umieszczony w miejscu styku dwóch elementów, b) krawędź trzpienia narzędzia umieszczona w styku dwóch elementów
Fig. 3. Scheme of tool setting with pin in relation to the pipe–cover
contact during the welding process: a) pin set in the pipe–cover contact, b) edge of pin set in the pipe–cover contact
a)

b)

Rys. 2. Elementy przygotowane do łączenia metodą FSW:
a) schemat konstrukcji pokrywy, b) widok pokrywy i rury
Fig. 2. The view of the elements ready to weld with FSW: a) the scheme of cover construction, b) the view of cover and tube

Tablica II. Skład chemiczny stopu aluminium EN AW 2017A (% wag.)
Table II. Chemical constitution of aluminium alloy EN AW 2017A (weight %)
Si

Fe

Cu

Mn

Mg

0,2÷0,8

0,7

3,5÷4,5

0,4÷1,0

0,4÷1,0

Cr

Zn

Al

0,1 0,25 reszta

Skład chemiczny stopu, z jakiego wykonano zgrzewane elementy, zestawiono w tablicy II. Jest to stop
utwardzony przez naturalne utwardzanie wydzieleniowe. Wykazuje dużą skłonność do pęknięć podczas
procesów spawalniczych, stąd też uważany jest za niespawalny.
W pracy badano oddziaływanie narzędzia bez
trzpienia na proces zgrzewania. Do badań wykorzystano blachy o grubości 2,5 mm, wykonane z tych samych
materiałów co rury i pokrywy. Badanie procesu tworzenia zgrzeiny w tym układzie prowadzono przy tym samym zakresie parametrów, jak przy zgrzewaniu rur.

Badanie procesu zgrzewania
elementów rurowych metodą FSW
Opracowanie najbardziej korzystnej technologii
zgrzewania rury z pokrywą rozpoczęto od sprawdzenia
możliwości zgrzewania ww. elementów metodą FSW.
Rury i pokrywy montowano na odpowiednim stanowisku
(rys. 1) i prowadzono proces zgrzewania z wykorzystaniem narzędzia Triflute (tabl. I). Proces zgrzewania prowadzono przy prędkości zgrzewania 200÷700 mm/min,
i różnych prędkościach obrotowych narzędzia. Badania

Rys. 4. Struktura zgrzeiny uzyskana z zastosowaniem narzędzia Triflute. Prędkość obrotowa narzędzia, od lewej: 450, 560 i 710 obr/min,
prędkość zgrzewania: 430 mm/min. W czasie zgrzewania elementy
wykonały 1 obrót: a) trzpień narzędzia umieszczony w miejscu styku dwóch elementów (wg rys. 3a), b) krawędź trzpienia narzędzia
umieszczona w styku dwóch elementów (wg rys. 3b)
Fig. 4. Structure of weld obtained with the use of a Triflute tool. Rotational speed of tool, from the left side: 450, 560 i 710 rpm, welding
speed: 430 mm/min. During the welding process elements executed
one revolution: a) pin set in the pipe–cover contact (fig. 3a), b) edge
of pin set in the pipe–cover contact (fig. 3b)

zgrzewania elementów przeprowadzono dla różnych
układów narzędzie-element. Schematy ustawienia narzędzia względem elementów zgrzewanych przedstawiono na rysunku 3. Poszukiwano takiego ustawienia
narzędzia, które zagwarantuje tworzenie powtarzalnej
zgrzeiny o odpowiedniej budowie strukturalnej. Wybrane wyniki badań budowy strukturalnej uzyskanych
zgrzein przedstawiono na rysunku 4.
Z badań wynika, że w przypadku usytuowania trzpienia narzędzia w styku łączonych elementów uzyskiwano zwartą strukturę zgrzeiny o prawidłowej budowie.
W przypadku ustawienia trzpienia narzędzia na krawędzi styku elementów jakość zgrzeiny była niezadowalająca, bez względu na zastosowane prędkości obrotowe
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narzędzia. W przypadku zastosowania podczas procesu zgrzewania narzędzia z trzpieniem, po jego wycofaniu na końcu linii zgrzewania pozostawał otwór technologiczny, który może stanowić znaczącą niedogodność
przy planowanym wykorzystaniu tej technologii w warunkach produkcyjnego zamykania rur.

Badanie procesu zgrzewania
płaskich blach narzędziem
specjalnym
Proces zgrzewania elementów rurowych narzędziem z trzpieniem, przygotowanym jak do typowego
procesu FSW, przebiegał poprawnie, lecz na końcu linii
zgrzewania pozostawał otwór technologiczny. W celu
jego wyeliminowania sprawdzono możliwość uzyskiwania użytecznej zgrzeiny, wykorzystując w celu nagrzania i uplastycznienia materiału w obszarze styku
narzędzie bez trzpienia, ze specjalnie uformowaną powierzchnią roboczą, jak w tablicy I. Podczas wykonywania złączy zastosowano różne zestawy parametrów
zgrzewania. Pozwoliło to na określenie wpływu prędkości obrotowej narzędzia oraz prędkości liniowej na

głębokość oddziaływania wieńca narzędzia na zgrzewane elementy oraz na jakość złączy. Badania procesu zgrzewania prowadzono z prędkością liniową zgrzewania (posuwu): 280, 450 i 560 mm/min. Prędkości obrotowe narzędzia wynosiły dla każdego posuwu: 450,
560, 710, 900 i 1120 obr/min. Dodatkowo dla posuwu 280 mm/min zastosowano niższe prędkości obrotowe narzędzia: 280 oraz 355 obr/min. Schemat prowadzenia procesu pokazano na rysunku 5. Przykładowe makrostruktury uzyskanych zgrzein przedstawiają
rysunki 6 i 7.
Przebieg zmian grubości zgrzeiny g oraz uzyskiwanych wytrzymałości zgrzein Rm, aproksymowanych
odpowiednimi funkcjami, przedstawiono na rysunku 8.
Z badań wynika, że dla stosunkowo niewielkiej prędkości obrotowej narzędzia grubość czynna zgrzeiny g
jest stosunkowo wysoka i sięga prawie grubości zgrzewanych blach. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej narzędzia grubość zgrzeiny gwałtownie spada. Ze
zmianą grubości zgrzeiny zmienia się wytrzymałość
złączy. Największą wytrzymałością charakteryzują się
złącza wykonane przy niskiej prędkości obrotowej narzędzia, natomiast przy wysokich prędkościach zgrzewania i wysokich prędkościach obrotowych narzędzia
wytrzymałość złączy jest bardzo niska.

Tablica III. Zestawienie danych dotyczących głębokości zgrzewania
w zależności od zastosowanych parametrów zgrzewania
Table III. Statement of data concerning of the thickness of weld in dependence on the used welding parameters
Parametry zgrzewania

Grubość
zgrzeiny
g, mm

Wytrzymałość na rozciąganie Rm,
MPa

280

1,9

240,12

355

2,0

252,63

450

1,5

189,47

0,8

100,05

710

1,0

101,02

900

0,2

24,15

1120

0,1

10,10

450

1,2

151,55

560

1,1

138,90
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Prędkość obrotowa
vn, obr/min
Rys. 5. Schemat procesu zgrzewania z narzędziem specjalnym i zaznaczona grubość zgrzeiny g; 1, 2 – zgrzewane blachy; 3 – narzędzie; P – siła docisku narzędzia; vn – prędkość obrotowa, obr/min;
vzg – prędkość zgrzewania, mm/min
Fig. 5. Scheme of the welding process with a special tool, with mark
thickness of weld g; 1, 2 – welded sheets; 3 – tool; P – weld force;
vn – rotational speed, rpm; vzg – welding speed, mm/min

Rys. 6. Makrostruktura zgrzeiny. Parametry zgrzewania:
vn = 355 obr/min, vzg = 280 mm/min
Fig. 6. Macrostructure of weld. Welding parameters: vn = 355 rpm,
vzg = 280 mm/min

Rys. 7. Makrostruktura zgrzeiny. Parametry zgrzewania:
vn = 710 obr/min, vzg = 280 mm/min
Fig. 7. Macrostructure of weld. Welding parameters: vn = 710 rpm,
vzg = 280 mm/min
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Rys. 8. Przebieg zmian grubości zgrzeiny g i wytrzymałości złączy Rm uzyskanych przy różnych parametrach zgrzewania
Fig. 8. Run of the thickness of weld g and the tensile strength Rm as a function of the rotational speed obtained for different welding speeds

Zgrzewanie rury z pokrywą
specjalnym narzędziem bez trzpienia
Proces zgrzewania narzędziem bez trzpienia, badany w przypadku zgrzewania blach, zastosowano
również do łączenia rury z pokrywą. Schemat ustawienia narzędzia podczas prób technologicznych przedstawiono na rysunku 9. Oś narzędzia ustawiona była
w styku łączonych elementów.
Stabilizację warunków zgrzewania po obwodzie
rury, wzdłuż całej linii zgrzewania, badano analizując zarejestrowane przebiegi momentu tarcia oraz sił
w kierunku zgrzewania, a także temperaturę narzędzia
w miejscu jego styku z materiałem zgrzewanym. Dobór
parametrów zgrzewania prowadzono pod kątem o selekcji najbardziej stabilnych i powtarzalnych warunków
Rys. 9. Schemat procesu zgrzewania tarciowego rury z pokrywą;
1 – rura, 2 – pokrywa, 3 – narzędzie; P – siła docisku narzędzia,
vn – prędkość obrotowa, obr/min,
vzg – prędkość zgrzewania (posuwu), mm/min
Fig. 9. Scheme of the friction
welding process of tube and cover; 1 – tube, 2 – cover, 3 – tool;
P – friction force, vn – rotational
speed, rpm, vzg – welding speed,
mm/min

a)

b)

Rys. 10. Przykładowy przebieg zmian sił (a) i temperatury (b) podczas zgrzewania rury z pokrywą z prędkością obrotową narzędzia
1120 obr/min oraz prędkością liniową zgrzewania 430 mm/min
Fig. 10. Exemplary run of the force and torque (a), and temperature (b) during welding of the tube and cover with the rotational speed
1120 rpm and the welding speed 430 mm/min
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a)

b)

c)

Rys. 11. Zmiana momentu tarcia Mt i temperatury T wraz ze zmianą prędkości obrotowej narzędzia dla różnych prędkości liniowych zgrzewania: a) 210 mm/min, b) 430 mm/min, c) 540 mm/min
Fig. 11. Diagram of the friction torque Mt and temperature T as a function of the rotational speed for a different welding speeds:
a) 210 mm/min, b) 430 mm/min, c) 540 mm/min

nagrzewania i uplastyczniania materiału na całym obwodzie rury. Typowy przebieg momentu tarcia, sił i temperatury przedstawiono na rysunku 10.
Podczas prowadzenia pomiarów zanotowano, że
stabilizacja sił i momentów następowała szybko po
pierwszej fazie wnikania narzędzia w materiały zgrzewane, natomiast temperatura narzędzia i całego obszaru zgrzewania w całym okresie tarcia rosła. Wyniki pomiarów temperatury i momentu tarcia, zarejestrowane w końcowym obszarze zgrzewania, tuż przed zakończeniem procesu, aproksymowane odpowiednimi
funkcjami, przedstawiono na rysunku 11.
a)

b)

c)

Jak wynika z badań, dla wszystkich prędkości liniowych zgrzewania wraz ze wzrostem prędkości obrotowej narzędzia moment tarcia gwałtownie spada, natomiast temperatura obszaru zgrzewania wzrasta. Jest
to typowe zjawisko obserwowane podczas zgrzewania
tarciowego konwencjonalnego i FSW.
Zbadano budowę strukturalną zgrzein wykonanych
przy różnej prędkości obrotowej zgrzewania oraz ustalonej, najbardziej korzystnej prędkości liniowej zgrzewania. Prędkość zgrzewania dobrano pod kątem prognozowanej wydajności procesu podczas produkcji. W wyniku prowadzonej analizy danych pomiarowych i po wykonanych wstępnych próbach za najkorzystniejszą uznano
prędkość zgrzewania 430 mm/min, która pozwalała na
wykonanie zgrzeiny na całym obwodzie w czasie 0,5 s.
Ze względu na obserwowany wzrost temperatury wzdłuż
całej linii zgrzewania sprawdzono budowę zgrzeiny na
początku procesu i na końcu linii zgrzewania. Wybrane
wyniki badań przedstawiono na rysunku 12.
Jakość zgrzewania sprawdzono w próbie ciśnieniowej, na zamkniętej z dwóch stron pokrywami rurze. Próbę ciśnieniową prowadzono do momentu
zniszczenia złączy w zgrzeinie, w strefie wpływu ciepła lub zniszczenia materiału rury. Wyniki z próby ciśnieniowej dla elementów zgrzewanych przy różnych
prędkościach obrotowych narzędzia wykazały, że dla

d)
a)

b)

e)

Rys. 12. Makrostruktury złączy wykonanych przy różnych prędkościach obrotowych narzędzia, vzg = 430 mm/min. Z lewej strony struktury zgrzein na początku linii zgrzewania, z prawej struktury zgrzein na końcu linii: a) vn = 450 obr/min, b) vn = 560 obr/min,
c) vn = 900 obr/min, d) vn = 1120 obr/min, e) vn = 1400 obr/min
Fig. 12. Macrostructures of joints made by different rotational speeds, Vzg = 430 mm/min. On the left side the weld’s structure on the
beginning of the process and on the right side the weld’s structure at
the end of the process are shown: a) vn = 450 rpm, b) vn = 560 rpm,
c) vn = 900 rpm, d) vn = 1120 rpm, e) vn = 1400 rpm
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Rys. 13. Przykładowe zdjęcia próbek po próbie ciśnieniowej:
a) zniszczenie złącza w zgrzeinie (vn = 1400 obr/min, vzg = 430
mm/min), b) zniszczenie w materiale rury (vn = 450 obr/min,
Vzg = 430 mm/min)
Fig. 13. Exemplary photographs of the test pieces after the pressure
test: a) failure in the weld (vn = 1400 rpm, Vzg = 430 mm/min), b) failure in the material of tube (vn = 450 rpm, vzg = 430 mm/min)

wszystkich warunków zgrzewania szczelność złącza
jest gwarantowana do ciśnienia próbnego 10 MPa.
Złącza ulegały zniszczeniu przy ciśnieniu 11÷15 MPa.
Przykładowe zdjęcia próbek poddanych badaniom ciśnieniowym przedstawiono na rysunku 13. Największą
wytrzymałość wykazywały złącza wykonane przy najmniejszej prędkości obrotowej narzędzia.

Analiza wyników
W artykule zbadano możliwość wykonywania złączy zgrzewanych tarciowo na elementach z niespawalnego stopu aluminium EN AW 2017A. Jest to materiał cechujący się dużą wrażliwością na temperaturę podczas procesów spawalniczych. Kruche struktury powstałe w czasie nagrzewania tego stopu podczas
spawania lub zgrzewania obniżają jakość złączy i nie
pozwalają na stosowanie znanych technik spawalniczych w procesie produkcyjnym, zwłaszcza odpowiedzialnych wyrobów. Z tego powodu, opracowując warunki zgrzewania elementów wykonanych z tego materiału, zwrócono uwagę na poznanie warunków cieplnych procesu nagrzewania tarciowego i przeanalizowano ich wpływ na budowę zgrzeiny.
Z badań wynika, że metodą FSW można uzyskać
złącza o wysokiej i powtarzalnej jakości, w szerokim
zakresie parametrów zgrzewania. Złącza charakteryzują się typową dla FSW budową strukturalną i mają
wysokie właściwości wytrzymałościowe. Trudnością,
wiążącą się z procesem FSW, jest pozostały po procesie otwór technologiczny – ślad po wycofywanym narzędziu, znacznie obniżający wytrzymałość tego odcinka zgrzeiny obwodowej. Otwór technologiczny na końcu zgrzeiny wykonywanej na pobocznicy elementów
walcowych poważnie ogranicza możliwość zastosowania produkcyjnego tej metody.
Wstępne wyniki badan zgrzewania blach nowo
opracowaną metodą z narzędziem, na powierzchni roboczej którego nacięto rowek w postaci spirali, wykazały znaczny wpływ warunków zgrzewania na jakość
złączy. Wytrzymałość złączy zależała głównie od prędkości obrotowej narzędzia oraz w mniejszym stopniu
od prędkości zgrzewania. Największą wytrzymałość
uzyskują złącza wykonywane przy niskiej prędkości
obrotowej – 450 obr/min. Wraz ze wzrostem prędkości
obrotowej wytrzymałość gwałtownie spada. Zależność
ta występuje dla przebadanych prędkości zgrzewania: 280, 450 i 560 mm/min (rys. 8). Wytrzymałość złącza wiąże się z budową strukturalną zgrzeiny. Stwierdzono, analizując makrostruktury zgrzein wykonanych
w różnych warunkach prowadzenia procesu zgrzewania, że im mniejsza jest prędkość obrotowa narzędzia,
tym większa jest głębokość jego oddziaływania i związana z tym grubość zgrzeiny g (tabl. III). Przy małej
prędkości obrotowej narzędzia grubość zgrzeiny sięga
grubości zgrzewanych blach, natomiast przy maksymalnej prędkości obrotowej uwzględnionej w badaniach
(1120 obr/min) stanowi jedynie 5% grubości blach.

Korzystając z wyników badań zgrzewania blach
dobrano warunki zgrzewania elementów rurowych,
gwarantujące uzyskanie odpowiednich właściwości
złącza zgrzewanego i tym samym właściwe parametry jego eksploatacji. Opracowano konstrukcję pokrywy przydatną do zgrzewania tarciowego (rys. 2) oraz
narzędzie do zgrzewania (tabl. I). Przeprowadzono
cykl badań zgrzewania tarciowego z zastosowaniem
narzędzia z naciętą spiralą na płaskiej powierzchni
roboczej.
Analizując proces zgrzewania od strony warunków cieplnych tarcia stwierdzono, że przy najmniejszych prędkościach obrotowych narzędzia, korzystnych z punktu widzenia wytrzymałości złącza, temperatura procesu jest najniższa i wzrasta wraz ze wzrostem prędkości obrotowej tarcia oraz prędkości zgrzewania. Moment tarcia zaś spada wraz ze wzrostem
prędkości obrotowej narzędzia (rys. 11). Można stwierdzić, że przy wzrastającej prędkości tarcia proces odkształcania materiału siłami tarcia odbywa się w coraz
wyższej temperaturze, przy spadającej wytrzymałości
i objętości odkształcanego materiału. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że aby uzyskać złącze
o odpowiedniej jakości, należy prowadzić proces zgrzewania przy stosunkowo niskiej prędkości tarcia, czyli niskiej prędkości obrotowej i małej prędkości zgrzewania, wówczas temperatura procesu będzie najniższa, a zgrzeina będzie rozbudowana na wystarczającą głębokość. Odrębny problem stanowi wzrost temperatury i kumulowanie się ciepła wzdłuż linii zgrzewania rury, obserwowany we wszystkich przebadanych warunkach procesu (rys. 10). Jednak jak stwierdzono, nie wpływa on istotnie na budowę strukturalną zgrzeiny. Przy odpowiednim zestawie parametrów ruchu narzędzia uzyskano zgrzeinę ciągłą o wystarczającej grubości i szczelności wzdłuż całej linii
zgrzewania (rys. 12). Wpływ kumulowanego się ciepła w badanej konfiguracji elementów na przebieg
procesu zgrzewania jest w dalszym ciągu badany.
Nowa technologia zgrzewania tarciowego, wykorzystująca specjalnie ukształtowane narzędzie, odpowiednio ustawione podczas procesu zgrzewania względem osi elementów (rys. 3a), spełniła wszystkie warunki, jakie musi spełniać technologia przewidziana
do zastosowania produkcyjnego. Średnicę narzędzia
w części roboczej ustalono na 14 lub 15 mm, w zależności od sztywności i mocy urządzenia do zgrzewania i wydajności procesu. Dla obu narzędzi uzyskano w Instytucie Spawalnictwa odpowiednią jakość
zgrzeiny. Najkorzystniejsza z punktu widzenia jakości i wydajności procesu okazała się prędkość zgrzewania 430 mm/min. Przy tej prędkości czas zgrzewania całego obwodu wynosi ok. 0,5 s, co gwarantuje
wystarczającą płynność produkcji.
Przy ustalonych warunkach prowadzenia procesu zgrzeina na całym obwodzie zgrzewania ma grubość ok. 2 mm i stanowi szczelne połączenie pokrywy z rurą (rys. 13). Ocenę wytrzymałości tak uzyskanego złącza prowadzono głównie na podstawie badań
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szczelności w próbie ciśnieniowej. Wszystkie złącza
uzyskiwały wystarczającą wytrzymałość, nie ulegając zniszczeniu przy wymaganym ciśnieniu próbnym
10 MPa. W zależności od warunków zgrzewania złącza ulegały zniszczeniu przy ciśnieniu 11÷15 MPa.
Elementy wykonywane przy najmniejszej prędkości

zgrzewania ulegały zniszczeniu przez rozerwanie rury,
przy zachowaniu spójności zgrzein. Jak sprawdzono,
obróbka skrawaniem powierzchni prawidłowo wykonanych złączy nie obniża jakości połączeń poniżej wymaganego poziomu. Głębokość skrawania nie może być
jednak większa niż 0,5 mm.

Wnioski
Szczelne połączenie pokrywy z rurą, wykonane
z niespawalnego stopu aluminium EN AW 2017A,
można uzyskać metodą zgrzewania tarciowego
z niezużywającym się narzędziem trącym.
Najlepszą jakość połączenia uzyskuje się przy
stosunkowo niewielkich prędkościach obrotowych
narzędzia i małej prędkości zgrzewania.
Wzrost prędkości obrotowej tarcia powoduje spadek głębokości oddziaływania narzędzia i zmniejszenie grubości zgrzeiny.
Temperatura obszaru zgrzewania wzrasta wraz
ze wzrostem prędkości tarcia.

Temperatura obszaru zgrzewania wzrasta
podczas procesu wzdłuż linii zgrzewania na skutek
kumulowania się ciepła w materiale rury i pokrywy.
Wzrost ten nie wpływa jednak na budowę strukturalną zgrzeiny.
Narzędzie bez dodatkowego trzpienia może być
zastosowane do zgrzewania blach i płyt. Głębokość oddziaływania narzędzia, jak i związane z tym
grubość zgrzeiny i jej nośność zależą od prędkości
zgrzewania. Użyteczne połączenia można uzyskać
dla bardzo niskich wydajności procesu.
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Kierunki rozwoju technik
i technologii zgrzewania
na przykładach rozwiązań firmy tecna
Development directions of bonding technique
and technology in the examples of Tecna solutions
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono podstawowe informacje techniczne na temat zgrzewarek inwertorowych oraz
wykaz ich zalet w stosunku do tradycyjnych zgrzewarek
prądu zmiennego. Ponadto opisany został system Tecna
Ethernet przeznaczony do programowania parametrów,
archiwizacji i analizy statystycznej wykonywanych zgrzein, który staje się niezbędnym rozwiązaniem w przedsiębiorstwach, gdzie pracuje dużo zgrzewarek.

The article presents basic technical information on inverter welders and a list of their advantages over traditional AC welding machines. In addition, the article describes Tecna Ethernet system designed for programming of
welding parameters, archiving and statistical analysing of
performed welds, which becomes an essential solution
for businesses using a large amount of welding machines.

Zgrzewarki inwerterowe
Spełnienie nowych, coraz wyższych wymagań
w dziedzinie technologii zgrzewania jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zgrzewarek i urządzeń
kontrolno-pomiarowych. Dlatego zagadnieniami ciągłego rozwoju urządzeń zgrzewalniczych zajmuje się wiele placówek badawczych oraz światowych producentów tych urządzeń. Ciągły rozwój urządzeń do zgrzewania wiąże się nie tylko ze wzrostem wymagań technologicznych, ale także ze stałym postępem w elektronice i energoelektronice [1].
Przełom konstrukcji zgrzewarek spowodowany był
pojawieniem się pod koniec lat 80. wysokonapięciowych
tranzystorów o dużej obciążalności prądowej. Dzięki
tym elementom czołowi producenci wprowadzili do produkcji zgrzewarki inwertorowe o częstotliwości przetwarzania 600÷2000 Hz (aktualnie Tecna oferuje częstotliwość w zakresie 1000÷4000 Hz), wyposażone w szybkie diody prostownicze w obwodzie wtórnym (rys. 1).

Zgrzewarki te wyróżniają się lepszymi właściwościami
energetycznymi (współczynnik mocy ok. 0,95), technologicznymi (większa dynamika procesu niż w klasycznych zgrzewarkach prądu stałego i przemiennego),
a także możliwość kształtowania charakterystyki przebiegu prądu zbliżonej do zgrzewarek kondensatorowych [1].
W zgrzewarkach z przemianą częstotliwości występuje kilka etapów przetwarzania energii. W pierwszym

Widoczny blok przetwarzania prądu zgrzewania

inż. Mirosław Nowak (EWE), mgr inż. Mariusz
Nowicki (EWE) – Technika Spawalnicza, Poznań.

Rys. 1. Zgrzewarka inwertorowa o mocy 180 kVA produkcji firmy Tecna
Fig. 1. 180 kVA inverter welder made by Tecna
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etapie przetwarzania w układzie prostownika trójfazowego zasilanego z sieci trzyfazowej i filtrze pojemnościowym energia prądu przemiennego o częstotliwości
50 Hz ulega zmianie na energię prądu stałego i zostaje zmagazynowana w kondensatorze. W drugim etapie przetwarzania, w falowniku opartym na tranzystorach IGBT, dokonywana jest zmiana napięcia stałego
na jednofazowe napięcie przemienne o częstotliwości
np. 1000 Hz.
Kolejnym etapem przetwarzania jest obniżenie
przemiennego napięcia jednofazowego w transformatorze średniej częstotliwości do napięcia zgrzewania,
a tym samym uzyskanie odpowiedniego prądu zgrzewania w kA. W dalszej kolejności, w module prostowniczym po stronie wtórnej transformatora dokonuje się
dwupołówkowe prostowanie prądu zgrzewania, w wyniku czego powstaje prąd stały o niewielkich tętnieniach. Finalnym etapem przetwarzania, jak we wszystkich zgrzewarkach oporowych, jest zmiana prądu
zgrzewania na energię cieplną wydzielaną w tworzonej zgrzeinie (rys. 2).
Zgrzewarki inwertorowe (rys. 3) oparte na koncepcji zmiany standardowego zasilania obwodu wtórnego prądem zmiennym na prąd stały charakteryzują się
wieloma nowymi, dotychczas niemożliwymi do osiągnięcia cechami i parametrami, takimi jak:
1 zmniejszenie poboru mocy oraz obciążenia prądowego sieci – moc transformatora energetycznego

2
3
4

5
6

zasilającego zgrzewarkę, przy tych samych wymaganiach dotyczących obwodu wtórnego, jest dla
zgrzewarki prądu zmiennego aż czterokrotnie większa niż moc potrzebna do zasilania zgrzewarki inwertorowej. Tablica I obrazuje przykładowe wartości
prądu zgrzewania wymaganego w obwodzie wtórnym obu zgrzewarek,
wykonanie tej samej jakości zgrzeiny przy znacznie
mniejszym prądzie zgrzewania niż na zgrzewarce
konwencjonalnej (rys. 4),
symetryczne obciążenie wszystkich trzech faz sieci
zasilającej,
znikomy spadek napięcia wtórnego wraz ze wzrostem długości ramion, co daje oszczędności zarówno energetyczne, jak i zużycia elektrod. Pozwala też na uzyskanie dużo większych wartości prądu
zgrzewania dla długich ramion, co w konsekwencji pozwala na zastosowanie zgrzewarki inwertorowej o mniejszej mocy nominalnej niż użyta w takim
przypadku zgrzewarka prądu zmiennego, a w niektórych przypadkach pozwoli na zgrzanie elementów w dużej odległości od korpusu zgrzewarki, co
w przypadku zgrzewarki klasycznej wymagałoby by
użycia bardzo dużego transformatora (rys. 5),
wysoka wartość cos φ, współczynnik mocy osiąga
wartość ok. 0,95,
zmniejszenie negatywnego efektu wpływu pola magnetycznego podczas zgrzewania,

Tablica I. Przykładowe wartości prądu zgrzewania wymaganego
w obwodzie wtórnym obu zgrzewarek
Table I. Examples of necessary in the secondary circuit current
in both welding machines
Natężenie
Rodzaj
prądu
prądu
zgrzewania
zgrzewania
kA
50 Hz
Prąd stały

40
40

Napięcie
wtórne
V
11,9
4,0

Pierwotny
Moc
prąd
transformatora
fazowy energetycznego
A
%
1250
296

422
100

Rys. 2. Schemat ideowy przetwarzania prądu w zgrzewarce
inwertorowej
Fig. 2. The scheme of current transformation in the inverter welder

Rys. 3. Wdrożone do produkcji stanowisko do zgrzewania nakrętek
M14 do blach o grubości powyżej 6 mm przy zastosowaniu zgrzewarki inwertorowej oraz wibracyjnego podajnika nakrętek
Fig. 3. Produced station for M14 screw cap and over 6 mm thick
plate bonding using inverter welder and vibrator cap supplier
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Rys. 4. Zależność średnicy jądra zgrzeiny od natężenia prądu zgrzewania przy stosowaniu zgrzewarek: z wewnętrzną przemianą częstotliwości, trójfazowych prądu stałego i jednofazowych prądu
przemiennego [1]
Fig. 4. Function of weld nugget diameter and current for using welding machines with internal frequency change, three-phase direct
current, and single-phase alternating current [1]

Rys. 5. Zależność spadku napięcia od długości stosowanych ramion
w zgrzewarkach [2]; 1 – spadek napięcia dla zgrzewarki jednofazowej prądu zmiennego, 2 – spadek napięcia dla zgrzewarki inwertorowej prądu stałego
Fig. 5. Function of voltage decrease and welding machine arm length
[2]; 1 – voltage decrease for single-phase alternating current, 2 – voltage decrease for direct current inverter welding machine

7 regulacja czasu zgrzewania z dokładnością do
1 ms podczas gdy dotychczasowe możliwości zgrzewarek prądu zmiennego kończyły się na wartości
10 ms (a najczęściej 20 ms),
Dwudziestokrotne skrócenie kontrolowanego
przez sterownik czasu zgrzewania, wysoka precyzja regulacji natężenia prądu oraz możliwość kształtowania charakterystyki przebiegu prądu zbliżonej
do zgrzewarek kondensatorowych powodują, że
zgrzewarki inwertorowe stają się szczególnie przydatne do wykonywania mikrozgrzewań, gdzie dotychczas najpewniejsze były zgrzewarki kondensatorowe. Dają możliwość zgrzewania materiałów
trudno zgrzewalnych, m.in. takich jak miedź, aluminium i jego stopy, a także materiałów o różnych właściwościach fizycznych, które wymagają skoncentrowanej energii dostarczonej w krótkim czasie (firma Resistronic – producent najwyższej klasy urządzeń do mikrozgrzewania w ciągu kilku lat zmieniła całkowicie swoją ofertę, wprowadzając w miejsce
dotychczasowych zgrzewarek kondensatorowych
nowe, inwertorowe źródła zgrzewalnicze),
8 uzyskanie złączy o większych wymiarach bez ryzyka powstawania wyprysków,
9 wyższa jakość i estetyka zgrzeiny,
10 zwiększenie trwałości elektrod ze względu na zauważalne obniżenie prądu zgrzewania w przypadku
zgrzewarki inwertorowej,
11 ze względu na kilkakrotnie mniejszą masę transformatora pojawiła się możliwość szerokiego zastosowania zgrzewarek inwertorowych na stanowiskach
zrobotyzowanych.
Jak każda nowa technologia, tak i zgrzewarki inwertorowi poza wieloma pozytywnymi zmianami opisanymi
powyżej, mają też wady.
Jedynymi zauważalnymi dotychczas wadami zgrzewarek inwertorowych są wysoka cena oraz złożona
konstrukcja. Należy jednak przewidywać, że w przypadku upowszechnienia tych zgrzewarek w znaczący
sposób obniżona zostanie cena samego urządzenia
i uproszczony zostanie sposób wytwarzania.

Rys. 6. Zależność trwałości elektrod oraz zużycia energii przy zastosowaniu zgrzewarek inwertorowych i zgrzewarek prądu przemiennego na przykładzie zgrzewania blach ocynkowanych typu Solplex [1]
Fig. 6. Function of electrodes life and energy consumption for inverter welding machines and AC welding machines galvanized Solplex
plates [1]

Nowoczesne techniki zarządzania
zgrzewarkami oporowymi
Pierwsze lata XXI w. przyniosły, na niespotykaną
dotąd skalę, rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Technologia łączenia elementów metalowych za pomocą zgrzewania oporowego stała się bardzo popularna
w tej branży stanowiąc aktualnie główny sposób łączenia metalowych elementów samochodu. Stale rosnące wymagania jakościowe dotyczące połączeń zgrzewanych i wynikająca z potrzeby łączenia nowych materiałów konstrukcyjnych konieczność zagwarantowania stabilnych i powtarzalnych parametrów spowodowały powstanie nowej generacji sterowników mikroprocesorowych, które mogą zapewnić niezwykłą precyzję
nastawianych parametrów.
Powstające linie technologiczne bardzo często składają się z kilkudziesięciu zgrzewarek wymagających
stałej kontroli parametrów prowadzonej przez nadzór
technologiczny.
Konieczna jest również systematyczna kontrola
elektrod oraz planowa ich wymiana.
Bardzo często zdarza się, że wykonywane w dziesiątkach tysięcy zgrzeiny wymagają również archiwizacji dla potrzeb odbiorcy. Realizacja tego przedsięwzięcia w tradycyjnych warunkach, czyli przy obsłudze indywidualnej każdej zgrzewarki, staje się bardzo uciążliwa. Dlatego, wychodząc naprzeciw użytkownikom takich rozbudowanych linii zgrzewalniczych Tecna stworzyła program komunikacyjny Tecna Ethernet oparty na
protokole TCP/IP udostępniającym możliwość transferu informacji pomiędzy poszczególnymi sterownikami
znajdującym się w wyodrębnionej wspólnej sieci komunikacyjnej.
Program może zostać zainstalowany na wytypowanym komputerze np. w biurze technologicznym lub
dziale produkcyjnym.
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Program – wybór programu, Setup – ustawienie wstępne, Stepper – funkcja narostu prądu wraz z postępującym zużyciem elektrod,
Features – ustawienia serwisowe, Diagnostic – diagnostyka, Program Sequence – praca w zamkniętym cyklu przy różnych parametrach dla każdej zgrzeiny, Dressing – programowanie ostrzenia cyklu elektrod, Thickness sense – pomiar grubości
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Rys. 7. Ekran główny programu Tecna Ethernet
Fig. 7. Main menu of Tecna Ethernet software

Rys. 8. Przekształcony ekran sterownika wybranej zgrzewarki
nr 192.168.2.11
Fig. 8. Changed control menu of selected no 192.168.2.11 welding
machine

Zadaniem tego systemu jest umożliwienie zdalnego programowania parametrów zgrzewania oraz kontroli realizowanych w trakcie zgrzewania parametrów
nawet na 254 jednostkach zgrzewających połączonych
wewnątrz lokalnej niezależnej sieci ethernetowej.
Tecna Ethernet nie tylko zarządza programowaniem wszystkich jednostek połączonych ze sobą
w sieć, ale także może być wykorzystany do tworzenia
pełnej dokumentacji informacji wyjściowych, pozwalając użytkownikowi na archiwizowanie wszystkich zaprogramowanych i zastosowanych parametrów wykonanych zgrzein. Oferuje on również możliwość tworzenia kopii zapasowych wszystkich programów zapisanych w sterownikach.
Ekran główny umożliwia użytkownikowi w zależności od posiadanego poziomu dostępu korzystanie
z różnych oferowanych opcji, takich jak archiwizacja,
programowanie lub prowadzenie statystyki parametrów.
Zastosowanie programu Tecna Ethernet pozwala
na zdalne programowanie wszystkich dostępnych na
określonym sterowniku parametrów.
Spośród wielu dostępnych opcji możliwe jest np. nastawienie takich parametrów jak czas docisku wstępnego, czas opóźnienia przekucia, czas podgrzewania i
wygrzewania, czas chłodzenia, czas zgrzewania, prądy zgrzewania, energie zgrzewania, czas narastania i
opadania prądu, ilości impulsów, czas docisku końcowego, limity prądowe i wiele innych parametrów wpływających na jakość zgrzewania.
Dostęp do regulacji parametrów jest ułatwiony dzięki zastosowaniu w programie Tecna Ethernet szaty
graficznej odpowiadającej każdemu sterownikowi
w rzeczywistości.
Zarządzanie programem Tecna Ethernet może
być realizowane z trzech poziomów dostępu. Najniższy, tzw. podstawowy umożliwia operatorowi czytanie
parametrów oraz ich analizę wewnątrz poszczególnych sterowników, bez możliwości ingerencji w parametry zgrzewania. W kolejnym użytkownik zaawansowany ma uprawnienia takie, jak w podstawowym oraz
możliwość konsultowania i nastawiania parametrów

zgrzewania. Najwyższy ma wszystkie uprawnienia poprzedniego oraz dostęp do wszelkich informacji serwisowych i kodowych.
Magazynowanie danych poszczególnych sterowników, czyli tzw. archiwizacja parametrów (rys. 9) umożliwia zebranie wszystkich parametrów stosowanych
w sterownikach łącznie z danymi dotyczącymi zgrzeiny. Ponieważ każda wykonana zgrzeina jest opisana
również czasem wykonania, możliwe staje się w przypadku wykrycia nieprawidłowości w zgrzeinach odtworzenie każdego procesu i ustalenie czasu i danych dotyczących niepoprawnie wykonanych zgrzein.
System Tecna Ethernet jest przygotowany do blokowania i izolowania z sieci wybranych jednostek w przypadku wystąpienia na nich awarii lub niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia personelu obsługującego.
Tecna Ethernet działa na standardach TCP/IP. Program komunikuje się ze sterownikiem przez interfejs
zamieszczony na sterowniku. Działa on jak most łączący pomiędzy wewnętrznym protokołem sterownika a zewnętrznym lokalnej sieci, do której podłączone
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Rys. 9. Przykładowa tabela archiwizacji parametrów zgrzewania na
zgrzewarce 192.168.2.11 z dnia 26.02.2010 od godz. 16.31.24 do
16.31.36
Fig. 9. Example of table for welding parameters storage for
192.168.2.11 welding machines collected 26.02.2010 between
16:31:24 and 16:31;36

Rys. 10. Wykres statystyczny przeprowadzonego zgrzewania z zadanymi parametrami prądu zgrzewania o wartości 0,93 kA w czasie 60 ms
Fig. 10. Diagram of welding with the 0,93 kA current and 60 ms welding time

są jednostki zgrzewalnicze. Wszystkie sterowniki w obrębie sieci są „niewolnikami”, tj. mogą brać udział w
operacji tylko i wyłącznie, jeśli zostaną „poproszone”
przez program zarządzający. Istotne dla poprawnego
działania programu Tecna Ethernet jest, aby sieć obsługująca zgrzewarki nie była połączona z żadną inną
siecią działającą w obrębie zakładu.
Program Tecna Ethernet może przyjąć do współpracy praktycznie wszystkie sterowniki firmy Tecna mające możliwość odczytu parametrów rzeczywistych, tzn.
TE500, TE550, TE600, TE450, TE470, TE700, TE710.
Istotną cechą programu jest jego zdolność, na podstawie zgromadzonych danych, do prowadzenia statystyki określonej zgrzeiny tzn. realizowania odczytów w porządku chronologicznym oraz tworzenie wykresów wzajemnych zależności wybranych parametrów zgrzewania.

Wnioski
Stałą tendencją rozwoju technologii zgrzewania elementów metalowych będzie coraz szerszy zakres stosowania zgrzewarek inwertorowych, których najważniejszymi zaletami z perspektywy obecnych wymogów są:
– mniejszy pobór mocy i obciążenia prądowego sieci,
– wyższa jakość wykonanych zgrzein,
– wzrost precyzji nastawiania parametrów zgrzewania,
– przydatność do zgrzewania materiałów trudno
spawalnych,
– spadek zużycia elektrod,
– spadek negatywnego efektu wpływu pola magnetycznego podczas zgrzewania korzystny zarówno
dla samego zgrzewania, jak i dla operatora.

W przedsiębiorstwach, w których jest dużo zgrzewarek oporowych i gdzie jakość wykonywanych
zgrzein decyduje o bezpieczeństwie użytkowników
zgrzanych elementów, konieczna stanie się centralna koordynacja pracy tych maszyn, rygorystyczny
system wprowadzania parametrów tylko przez jednostki uprawnione oraz pełna archiwizacja wykonanych zgrzein. Umożliwi to elektroniczny system nadzoru technicznego prowadzony w sieci „ethernetowej”, czego przykładem może być opisany program
Tecna Ethernet.
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Zapowiedź wydawnicza
Paweł Cegielski, Andrzej Kolasa, Krzysztof Skrzyniecki, Paweł Kołodziejczak

Komputerowy system do badań właściwości statycznych
i dynamicznych źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego
Streszczenie
Od kilku lat w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawczo-konstrukcyjne nad
opracowaniem i wdrożeniem do praktyki systemu pomiarowego dla potrzeb badań właściwości statycznych i dynamicznych
urządzeń zasilania łuku spawalniczego. Pierwsze wersje tego systemu były omawiane fragmentarycznie w publikowanych
wcześniej opracowaniach. Najnowsza jego wersja jest połączeniem wirtualnego przyrządu pomiarowego ze sterowanym obciążeniem rezystancyjnym. W artykule omówiono najważniejsze założenia konstrukcyjne oraz praktyczną realizację opracowanego, unikalnego systemu pomiarowego.
Artykuł zostanie opublikowany w numerze 1/2012 Przeglądu Spawalnictwa.
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Leszek Wojtowicz

Nowoczesne rozwiązanie spawania
łukowego i zgrzewania punktowego:
Pierwsze na świecie 7–osiowe roboty
spawające i zgrzewające
Wstęp
YASKAWA oferuje roboty oraz sterowniki najnowszej generacji. Kontroler DX 100 jest w stanie sterować 72 osiami, w tym ośmioma robotami 7-osiowymi. Wraz ze sterowaniem DX100 dostępne są również
nowe roboty przeznaczone do spawania, zgrzewania
punktowego i wielu innych zastosowań.
Nowe roboty przemysłowe zostały opracowane, aby
spełnić coraz wyższe wymagania w aplikacjach spawania łukowego, zgrzewania punktowego, lakiernictwie,
klejeniu, przenoszeniu, paletyzacji i wielu innych.
Roboty MOTOMAN przeznaczone do spawania
umożliwiają skrócenie procesu, co powoduje wzrost
wydajności, wyższą jakość i oszczędność energii.
Dzięki ich nowoczesnej budowie, elastyczności i szybkości ruchów, otrzymuje się większe możliwości realizacji przy wykorzystaniu minimum przestrzeni. Przy
użyciu robotów przemysłowych MOTOMAN możliwe jest tworzenie koncepcji zintegrowanej produkcji
o optymalnym czasie cyklu oraz wysokiej wydajności.

bezpieczeństwa virtual safety fence, który redukuje wymagany obszar pracy.
Prezentowane w artykule informacje dotyczą głównie rozwiązań spawalniczych, ale nowe 7-osiowe roboty znajdują również zastosowanie w innych aplikacjach,
takich jak podawanie, montaż itd. W artykule opisano
cechy użytkowe robotów MOTOMAN, a w szczególności modeli 7-osiowych MOTOMAN-VA1400 (robot spawalniczy) oraz MOTOMAN-VS50 (robot zgrzewający).
Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono możliwości ograniczenia wymaganej powierzchni roboczej przez zastosowanie robotów 7-osiowch, a większa elastyczność
zdecydowanie odróżnia je od tradycyjnych robotów.

Korzyści
użytkownika

Krótki proces

Nowa koncepcja robota
Nowa koncepcja, opracowana na podstawie nowej kinematyki robota, zdecydowanie różni się od znanych rozwiązań 6-osiowego ramienia robota. Obejmuje skrócenie cyklu, skrócenie linii produkcyjnych oraz
zmniejszenie liczby etapów produkcji. Użytkownicy korzystają ze zwiększonej wydajności, wyższej jakości
oraz znacznej oszczędności energii, która przyczynia
się do znacznych oszczędności dla firmy.
Wykorzystanie manipulatora 7-osiowego daje większą elastyczność, a dzięki „opływowym” kształtom, łatwiejsze dotarcie w miejsca trudno dostępne. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowej generacji kontrolera DX, wyposażonego w funkcje takie jak multi-robot control (zawierający detekcję kolizji) oraz kontroler
Mgr inż. Leszek Wojtowicz –Integrator, Grupa RYWAL
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Rys. 1. Koncepcja skrócenia
procesu produkcji

Rys. 2. Cela spawalnicza

Rys. 3. Cela zgrzewająca

MOTOMAN-VA1400 7-osiowy robot spawalniczy
Robot ten charakteryzuje się wysoką wydajnością
pracy, łatwością konserwacji oraz instalacji. Przewody
palnika zabudowane są w ramieniu robota w celu wyeliminowania kolizji z detalem, palnikiem lub pozostałymi robotami. Również kable prądowe oraz węże gazowe i powietrza podłączane są do podstawy robota.
Kilka robotów może być zainstalowanych blisko siebie,
bez ryzyka wzajemnych kolizji, co gwarantuje oszczędność miejsca. Przestrzenie stanowisk mogą być zminimalizowane dzięki nowej budowie ramienia. Innowacyjność 7 osi polega na większej swobodzie ruchów
robota. Przez utrzymanie optymalnej pozycji podczas
spawania w każdym momencie, MOTOMAN-VA1400
osiąga najwyższą jakość spawania. Robot charakteryzuje się największą wydajnością w swojej klasie,
w tym jedną z najwyższych prędkości przemieszczania, powtarzalnością +/- 0,08 mm oraz maks. zasięgiem
1434 mm. Podstawowe zalety:
– 7 kontrolowanych osi,
– powtarzalność +/- 0,08 mm,
– maks. zasięg 1434 mm,
– zintegrowane okablowanie,
– duża prędkość,
– duża oszczędność miejsca,
– zdecydowana poprawa jakości spawania dzięki 7. osi.
Rozwój robotów spawalniczych
W początkach stosowania serwonapędów w robotach spawalniczych, 5 osi wystarczało do pozycjonowania palnika. Przez lata był to standard i spełniał
oczekiwania klienta. Na początku lat 90. producenci robotów zdali sobie sprawę z korzyści stosowania 6 osi
– łatwiejsze dojście do trudno dostępnych miejsc.
Kolejnym krokiem było zwiększenie zasięgu robota przez zastosowanie serwonapędów w pozycjonerze
współpracującym z robotem. Początkowo detal był pozycjonowany ręcznie przed spawaniem. Kolejne innowacje sprawiły, że detal był obracany automatycznie
do uzyskania najlepszej pozycji spawania. Robot zaczął współpracować z obrotnikiem synchronicznie, co
dało możliwość utrzymania stałej prędkości spawania.
Specjaliści z YASKAWY 18 lat temu uznali, że zastosowanie kilku robotów do spawania jednego detalu
zredukuje czas cyklu oraz ułatwi spawanie trudno dostępnych miejsc. To zwiastowało powstanie systemów
wielorobotowych. Kolejnym kamieniem milowym dla
YASKAWY było opracowanie robota spawalniczego z
przewodami zabudowanymi w ramieniu. Dzięki temu
użytkownik mógł łatwiej programować robota. Zalety
są łatwo zauważalne podczas programowania off-line
w miejscach trudno dostępnych.
Nowe koncepcje robotów spawalniczych
7-osiowy robot ze zintegrowanymi przewodami
umożliwia tworzenie nowych rozwiązań w systemach

spawalniczych. Oferując nie tylko roboty, ale całe
systemy, YASKAWA zdobyła bogate doświadczenie
w tworzeniu nowych rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów.
Możliwość ustawienia kilku robotów bardzo blisko
siebie ułatwia uzyskanie wysokiej wydajności spawania w jednym miejscu i czasie, zwiększając produkcję
i likwidując napotkane przeszkody.
Jednocześnie obserwowano wzrost złożoności konstrukcji przyrządów i uchwytów spawalniczych w celu
zwiększenia podatności na automatyzację procesów.
Te zmiany wymuszają bardziej wyrafinowane podejście do problematyki robotyzacji procesów wytwórczych
i technologicznych, w których połączenie wszystkich wymienionych kierunków rozwoju, większej liczby robotów
i bardziej złożonych przyrządów wymaga stosowania robotów o większej liczbie osi niż 6. Skutkiem jest innowacyjna konstrukcja robota wyposażonego w 7 oś.

Rys. 4. Systemy wielorobotowe

Rys. 5. Cela spawalnicza z zestawem przyrządu

Rys. 6. Elastyczny robot 7-osiowy Rys. 7. Rozwiązanie konwencjonalne: robot 6-osiowy

Rys. 8. Nowa koncepcja:
spawanie robotem 7-osiowym. Zaleta: redukcja
miejsca
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MOTOMAN-VS50 7-osiowy robot zgrzewający
Specjalna kinetyka robota MOTOMAN-VS50 umożliwia dojście bliżej detalu, dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Przewody prądowe zabudowane w ramieniu robota umożliwiają swobodne poruszanie się ramienia. Ze względu na swoją konstrukcję, MOTOMAN
-VS50 pozwala na instalację w ciasnych pomieszczeniach. Umożliwia to budowę bardziej zwartych systemów, szybszą pracę w trudno dostępnych miejscach
i zwiększenie wydajności produkcji. MOTOMAN-VS50
jest odpowiedni do zgrzewania, przenoszenia, montażu elementów w trudno dostępnych punktach. W przypadku obsługi maszyn, robot może być umieszczony obok lub wewnątrz urządzenia, pozostawiając niezbędną przestrzeń dla operatora. Funkcje:
– 7 kontrolowanych osi,
– maks. udźwig: 50 kg,
– powtarzalność: +/- 0,1 mm,
– maks. zasięg: 1630 mm,
– idealny do zgrzewania, przenoszenia, montażu,
– 7 osi dla większej swobody ruchów oraz eliminacji
kolizji,
– zaawansowana ultrakompaktowa konstrukcja,
– przewody zabudowane w ramieniu umożliwiają
łatwiejsze poruszanie się.

Rys. 9. 7-osiowy robot do
zgrzewania,
przenoszenia,
obsługi maszyn i montażu.
Wyróżnia się dużym udźwigiem, do 50 kg

Główne zalety nowych robotów
Najistotniejsze zalety nowych 7-osiowych robotów
można podzielić na trzy obszary:
– podniesienie produktywności w spawalnictwie,
zgrzewaniu oraz szybkim podawaniu,
– oszczędność miejsca,
– ekonomia oraz oszczędność energii.
Wysoka produktywność
Wysoka produktywność spawania: Specjalnie
opracowane 7-osiowe roboty spawalnicze zapewniają
dużą wydajność, ponieważ obszar robota jest doskonale wykorzystany, a czas spawania skrócony w wyniku optymalizowania procesu.
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Rys. 10. Duża gęstość zabudowy

Rys. 11. Kontroler virtual safety fence

Wyższa wydajność zgrzewania: Robot do zgrzewania, specjalnie zaprojektowany do małych szczęk
zgrzewalniczych, gwarantuje zwiększoną produktywność. Czas zgrzewania jest zmniejszony przez funkcję Arm control.
Wysoka wydajność szybkiego przenoszenia:
Najlepsze rozwiązanie do przenoszenia, działające
z najwyższą prędkością. Wzmocniona konstrukcja ułatwia zastosowanie w szerokiej gamie aplikacji.
Oszczędność miejsca
Zintegrowane przewody w ramieniu robota oraz
bardziej opływowy kształt pozwalają na gęstą zabudowę i mniejsze linie produkcyjne.
Dzięki funkcji ograniczenia miejsca pracy (virtual
safety fence) obszar można zmniejszyć do minimum.
Urządzenie jest głównie wykorzystywane do oceny
zabezpieczenia osi oraz ograniczenia pracy. Jest wyposażone w funkcje monitorowania:
– granic osi,
– ograniczenia miejsca,
– bezpiecznej prędkości,
– stanu zatrzymania.
Funkcje te są stale monitorowane za pomocą
enkoderów położenia, serwosilników.
Oszczędność energii oraz ekologia
Funkcja energy saving wyłącza robota, kiedy nie jest używany przez dłuższy czas w celu oszczędności energii.

Zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie kosztów energii.
Zmniejszenie rozmiarów manipulatorów również przyczynia się do oszczędności energii przez użytkownika.
Łatwa obsługa
Multi window: Zaprogramowane ruchy, sygnały
wejścia/wyjścia oraz parametry wyświetlane są na wyświetlaczu w kilku oknach jednocześnie. Dzięki temu
operator może pracować bardziej wydajnie.
Mniejszy i lżejszy panel operatora: Panel operatora waży zaledwie 998 g i jest lżejszy o 25% od poprzedniego.
Funkcja reducer status check: Ta funkcja oprogramowania pozwala uniknąć nieoczekiwanych przestojów linii produkcyjnej. Użytkownik jest np. ostrzegany o niesprawności przekładni na podstawie kontroli
mocy silnika.
Funkcja troubleshooting: Funkcja ta ułatwia lokalizację uszkodzeń. Jest to sygnalizowane przez tekst
na panelu operatora w formie komunikatu alarmowego
(przyczyna błędu oraz uszkodzony element).
Redukcja czasu wymiany części zamiennych:
Użytkownik korzysta również z oszczędności czasu
podczas konserwacji, np. wymiana części jest ograniczona do 10 minut (skrócona o 20%).

operacji przy detalu. Zaletą małych silników firmy YASKAWA w osiach robota są niewielkie kontury ramienia ułatwiające dojście do trudno dostępnych miejsc.
Nowa koncepcja umożliwia skrócenie procesu produkcyjnego oraz zwiększenie elastyczności ruchów
wielu współpracujących robotów. Ponadto, ryzyko kolizji pomiędzy obrabianym przedmiotem a robotem jest
zminimalizowane.

Rys. 13. Konwencjonalne rozwiązanie 3 jednostki ES200N, 3 jednostki
UP120EN, Zasięg: 3,6 m
w jedną stronę

Prosty Ssymulator
Nowoczesne planowanie i przygotowanie do pracy wymaga szczegółowego przedstawienia realnego
świata w przestrzeni wirtualnej. Symulator MotSimEG-VRC jest oprogramowaniem off-line. Symulator jest
użytecznym narzędziem w szkoleniu pracowników.
W czasie planowania stanowiska istnieje możliwość
budowy systemu oraz wstępnego programowania z zachowaniem wszystkich szczegółów. Oczywiste korzyści, jakie płyną z takiego rozwiązania, to bezpieczeństwo oraz oszczędność czasu podczas programowania.
Zintegrowane modele robotów 7-osiowych są
szczególnie pomocne w programowaniu off-line, dając
przejrzysty obraz stanowiska. Dodatkowo 7 osi zwiększa zakres możliwości stanowiska, co można już zauważyć przy planowaniu w MotoSimEG-VRC.

Skrócenie procesu zgrzewania
System kinetyczny robotów 7-osiowych pozwala na
zastosowanie niskiego miejsca montażu, bliżej przedmiotów i utrzymania optymalnej pozycji przez robota podczas

Rys. 12. Funkcja oprogramowania: reducer status check

Rys. 14. Nowa koncepcja: wzrost
produktywności dzięki zwiększeniu
liczby robotów oraz oszczędności
miejsca 4 jednostki MB120, 1 jednostka M580, 2 jednostki V550 zasięg: 3,2 m w jedną stronę

Podsumowanie
Po 25 latach doświadczenia w dziedzinie robotyki YASKAWA-MOTOMAN spotkała się z szerokim zakresem wymagań rynku i wypracowała wiele innowacji technicznych. Etapy rozwoju były zawsze związane z nową generacją kontrolera oraz procesów obliczeniowych mających na celu kontrolę większej liczby osi.
Rozpoczynając od robotów 5-osiowych, 6-osiowych,
robotów z osią zewnętrzną, pracujących na ruchomej
podstawie oraz wielu ramion, roboty 7-osiowe stają się
teraz standardem.
Mają one wiele zalet, takich jak łatwiejszy dostęp do zadanego punktu, łatwiejsze programowanie, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, bardziej
dogodne miejsce montażu, zintegrowane okablowanie, umożliwiające bardziej efektywną produkcję, szybsze oraz łatwiejsze programowanie w trybie off-line
i większe bezpieczeństwo planowania. Przyszłość jest
jasna: w ciągu 10 lat 7-osiowe roboty będą wypierały stare 6-osiowe, aby stać się nowym standardem.
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TAWERS – nowa generacja robotów
spawalniczych firmy Panasonic
TAWERS – new generation of welding robots by Panasonic
Wstęp
Wśród robotów przemysłowych bardzo ważną grupą są roboty przeznaczone do procesów spawalniczych. Stanowią one około 40% wszystkich zastosowań przy czym 90% z nich pracuje w oparciu o metody
MIG/MAG (131, 135 wg PN – EN ISO 4063:2002) [1].
Do niedawna głównym czynnikiem wymuszającym
szybki rozwój robotyzacji było zwiększenie wydajności
prac spawalniczych. Obecnie równie ważnym uzasadnieniem 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 (rys. 1) przez cyfrową (digital, rys. 2) do komunikacji w pełni cyfrowej full digital (rys. 3). Najbardziej zaawansowanym etapem w rozwoju komunikacji między
sterownikami robota i źródłem prądu jest zrobotyzowany
system spawalniczy TAWERS (The Arc Welding Robot
System) do spawania metodami MIG/MAG/TIG.
Innowacyjność systemu TAWERS polega na połączeniu sterownika robota ze sterownikiem źródła prądu spawania oraz systemem monitorowania procesu
spawania (FUSION 3 in 1). Jest to jedyne rozwiązanie,
gdzie nie ma klasycznego źródła prądu. Zostało zastąpione przez źródło prądu zintegrowane ze sterownikiem robota.
Bezpośrednie połączenie sterowników zwiększa
ponad 150-krotnie prędkość komunikacji między sterownikami. W najnowocześniejszych systemach full digital komunikacja zwrotna następuje w ciągu kilkunastu ms, a w systemie TAWERS wymiana informacji odbywa się 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.
Takie 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
Inż. Mirosław Nowak (EWE), mgr inż. Daniel Wiśniewski (IWE) – Technika Spawalnicza, Poznań, Dipl. Ing.
Alexander Thomas – Panasonic Industrial Europe GmbH
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Rys. 1. Połączenie analogowe
Fig. 1. Analog connection

Rys. 2. Połaczenie cyfrowe
Fig. 2. Digital connection

Rys. 3. System TAWERS – fuzja sterownika robota ze źródłem prądu
Fig. 3. TAWERS system – fusion of robot controller and power source

Rys. 4. Rozwój systemu TAWERS
Fig. 4. Development of TAWERS system

i łukiem pulsującym. Dzięki superszybkiej komunikacji
między sterownikami robota i źródłem prądu, umieszczonych w jednym wspólnym 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 przebiega od momentu wdrożenia na światowy rynek listopadzie 2004 r. do
dnia dzisiejszego, kiedy to pojawił się na rynku system TAWERS ACITVE WIRE oraz nowy sterownik G3
z funkcją WELD NAVIGATION (rys. 4).
Bardzo istotną kwestią 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. W 2006 r.
odbyła się premiera systemu TAWERS TIG, w którym
wyeliminowane zostały zakłócenia układów elektroniki przez zajarzenie HF (high freqency) dzięki zastosowaniu zajarzenia przez potarcie Touch Sensing Start.
Jednym z przykładowych zastosowań metody TIG
w robotyzacji jest przedstawione na rysunku 5 stanowisko do spawania stalowych obudów rozdzielni prądowych, w których wykonywane są spoiny narożne cienkich blach ze stali austenitycznej o grubości 1 mm.
W 2007 r. 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 jednocześnie 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.
W 2008 r. firma PWS w oparciu o standardowy sterownik G3 wprowadziła zmodyfikowane oprogramowanie Thick Plate Welding do spawania grubych blach.
Spawanie elementów wielkogabarytowych składających się z blach o dużych grubościach sprawia bardzo

dużo problemów szczególnie w przypadku próby zrobotyzowania procesu.
Głównymi trudnościami są konieczność wprowadzenia wielu punktów uczenia, brak powtarzalności
spawanych części, bardzo duża liczba spoin, występowanie spoin wielościegowych i wielowarstwowych.
Oprogramowanie Thick Plate Welding wspomagane jest nowymi funkcjami oraz zastosowaniem nowych
sensorów łuku i dotyku.
W odróżnieniu od starszej generacji nowy sensor charakteryzuje się wprowadzeniem biblioteki ruchów umożliwiających wykrywanie położenia detalu. Po zlokalizowaniu detalu punkty wykrywające jego położenie są automatycznie zapisywane w programie, co znacznie ułatwia
programowanie i jednocześnie skraca czas pracy.

Sensor dotyku
Sensor dotyku umożliwia wykrywanie ukosowania, co pozwala to na dokładne zlokalizowanie złącza
i określenie wielkości rowka spawalniczego. Pomiar odbywa się przez dotknięcie drutem charakterystycznych
punktów detalu. Aby pomiar był jak najbardziej dokładny, drut podczas pomiaru blokowany jest za pomocą siłownika pneumatycznego w specjalnie skonstruowanym uchwycie spawalniczym PANASONIC. Dodatkowo
zainstalowano siłowniki w podajniku drutu, które dociskają rolki tak aby drut się nie przemieszczał (rys. 6).

Rys. 6. Sposób wykrywania położenia detalu i ukosowania; Ty, T, Tp
– kierunki wykrywania detalu względem narzędzia, X, Y, Z – kierunki
wykrywania detalu względem układu kartezjańskiego
Fig. 6. Libraries to execute sensing movement, Ty, T, Tp – directions of sensing by tool, X, Y, Z – directions of sensing by cartesian

Sensor łuku

Rys. 5. Stanowisko do spawania
stalowych rozdzielni
Fig. 5. System for welding electric
metal cabinet

W czasie ruchu oscylacyjnego jest na bieżąco dokonywany pomiar wartości natężenia prądu zgodnie
z przedstawionym na rysunku 7 schematem, tak aby
palnik utrzymywany był w rowku spawalniczym.
Jedną z bardzo istotnych funkcji oprogramowania
Thick Plate Welding jest możliwość wykonywania spoin wielowarstwowych bez programowania wszystkich
ściegów z osobna. Wystarczy zaprogramować pierwszą
warstwę, a kolejne definiuje się przez wprowadzenie
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Rys. 7. Zasada działania sensora łuku
Fig. 7. Principle of arc sensor

Rys. 9. Stanowisko w firmie Hitachi
Fig. 9. System in company Hitachi

wartości oznaczających przesunięcie oraz zmianę kąta
palnika tak, aby kolejne warstwy spawane były w dogodnych pozycjach (rys. 8).
W przypadku zmiany szerokości rowka spawalniczego system rozpoznaje o jaką wartość zmieniła
się ta szerokość i dopasowuje amplitudę drgań ruchu
oscylacyjnego do spawanego złącza.
Jednym z przykładów systemu zrobotyzowanego
do spawania grubościennych elementów wielkogabarytowych, opartego na urządzeniach firmy Panasonic,
jest system do spawania elementów maszyn budowlanych pracujący w firmie Hitachi (rys. 9). Prezentowany system wyposażony został w robot spawalniczy
TA-1800G3 ze źródłem prądu 500AF2. Robot został
podwieszony na 3-osiowym portalu umożliwiającym
poruszanie ramieniem robota w osiach X, Y, Z. Dodatkowo system wyposażony został w pozycjoner przechylno–obrotowy o udźwigu 5 ton umożliwiający pozycjonowanie elementu w dwóch osiach. Wszystkie osie
zewnętrzne zarówno portalu, jak i pozycjonera napędzane są silnikami firmy Panasonic, co oznacza, że
sterowane są z panelu sterowniczego robota.
Spawany detal mocowany jest w hydraulicznym
przyrządzie spawalniczym i ze względu na dużą masę
i gabaryty dodatkowo zabezpieczany łańcuchami. System wyposażony został w oprogramowanie Thick Plate Welding oraz sensory dotyku i łuku umożliwiające
wykrycie położenia rowka spawalniczego i wykonanie
bardzo dobrej jakości połączenia.
Przez kolejne lata pojawiały się dodatkowe opcje
pozwalające na zminimalizowanie problemów pojawiających się podczas procesu spawania. Jedną
z ważniejszych jest zaprezentowana w 2009 r. jednostka AC MIG służąca do spawania aluminium i jego sto-

pów metodą MIG prądem przemiennym. System TAWERS AC MIG pozwala na stabilny proces spawania
najtrudniejszych połączeń z aluminium w przypadkach,
gdy występuje złe przygotowanie materiału do spawania (nierówne i za duże odstępy) lub przy spawaniu
elementów cienkościennych.
Istotą procesu jest możliwość pełnej regulacji ilości wprowadzonego do materiału ciepła, dzięki czemu można w łatwy sposób kształtować wygląd spoiny
w zależności od gatunku materiału, grubości czy dokładności przygotowania.

Rys. 8. Programowanie ściegów
Fig. 8. Programing of welding lines
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Rys. 10. Stanowisko w firmie Caterpillar
Fig. 10. System in company Caterpillar

Rys. 11. Synchronizacja ruchu oscylacyjnego z parametrami
spawania
Fig. 11. Synchronization of weaving movement with welding waveform

Rys. 12. Uchwyt Servo pull
Fig. 12. Servo pull torch

Rys. 14. Porównanie ilości odprysków
Fig. 14. Comparing the amount of spatter

W połączeniu z funkcjami TAWERS można z użyciem funkcji low puls uzyskać połączenie dwóch blach
o różnych grubościach. Funkcja ta pozwala na synchronizowanie parametrów spawania z ruchem oscylacyjnym palnika. Parametry przełączane są w momencie, gdy robot osiągnie najwyższe punkty oscylacji. Wówczas w każdym z tych punktów zmieniane są
parametry spawania.
W 2010 r. firma PWS stworzyła innowacyjny system
TAWERS ACTICE WIRE do spawania elementów stalowych o bardzo małych grubościach.
System wychodzi naprzeciw problemom pojawiającym się w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie wymagana jest duża prędkość spawania, estetyka wykonywanych połączeń a także tam gdzie występuje ryzyko
przepalenia materiału.
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 (rys. 12).
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 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, gdzie
przez prowadnik spiralny doprowadza płynnie drut do
uchwytu spawalniczego (rys. 13).
Metoda AWP dzięki aktywnemu podawaniu drutu
umożliwia osiągnięcie krótkiego cyklu łuku, co pozwala na spawanie materiału ulegającego naprężeniom
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości spoin i ograniczeniu ilości powstających odprysków. Dzięki
AWP występuje nie tylko mniej odprysków, ale powstające odpryski są drobniejsze o mniejszej objętości, co
zapobiega ich przyklejaniu się do spawanych elementów (rys. 14).
Metoda AWP dzięki aktywnemu podawaniu drutu zmniejsza odkształcenia i naprężenia spawalnicze. Ograniczenie ilości odprysków jest możliwe dzięki kontroli sekwencji odrywania kropli płynnego metalu oraz gwałtowne obniżenie wartości prądu wyjściowego. Stabilizacja łuku przez ciągłą zmianę prędkości
podawania drutu zapobiega nieregularnemu skracaniu drutu, co w przeciwnym wypadku prowadzi do generacji odprysków.
W standardowym systemie TAWERS SP-MAG
(rys. 16b) zmiana wolnego wylotu elektrody powoduje
Standardowa metoda MAG

W standardowej metodzie MAG drut podawany jest ze stałą prędkością
Aktywny proces podawania drudtu AWP

Drut do spawania powtarza ruch wysuwania i cofania zapewniając stały krótki cykl łuku spawalniczego, co ogranicza
ilość odprysków.
Rys. 13. Wire Booster
Fig. 13. Wire Booster

Rys. 15. Porównanie metody MAG i systemu AWP
Fig. 15. Comparition of MAG and AWP system

Przegląd spawalnictwa 11/2011

49

a)

b)

Rys. 18. Porównanie głębokości wtopienia między SP-MAG a AWP
Fig. 18. Comparison of penetration between the SP-MAG and AWP

Rys. 16. Przejście z jednego materiału na drugi: a) Płynne przejście
– metoda AWP, b) Destabilizacja łuku przy przejściu z jednego materiału na drugi – metoda MAG
Fig. 16. a) Smooth transition – AWP, b) Destabilization of the arc at
the transition from one material to another –MAG

Rys. 17. Zmiana kąta natarcia w
metodzie AWP nie destabilizuje łuku
Fig. 16. Changing the angle of attack in the AWP method does not
destabilize the arc

powstawanie rozprysków w momencie przejścia
z jednego materiału na drugi, natomiast w przypadku AWP (rys. 16a) 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 powoduje
jedynie znikomą ilość odprysków (rys. 17).
W 2011 r. firma PWS wprowadza na rynek nowy
sterownik G3 dla robotów spawalniczych tej firmy, który jest 600% szybszy od poprzedniej wersji. Zwiększa
to możliwości dalszego rozwoju systemu TAWERS.
Najbardziej zawansowaną funkcją nowego sterownika
z punktu widzenia spawalnictwa jest funkcja Weld Navigation, która znacznie ułatwia proces programowania
oraz ustawiania parametrów spawania (rys. 19).
Dobór parametrów spawania z użyciem tej funkcji
sprowadza się jedynie do podania grubości materiału, rodzaju złącza, metody spawania, wielkości spoiny
oraz prędkości spawania, jaką zamierzamy uzyskać.
Na podstawie tych informacji sterownik proponuje wartość natężenia prądu, napięcia łuku oraz określa, jaki
kąt palnika i jego położenie powinien ustawić programista, aby uzyskać pożądany wynik.
System TAWERS ze sterownikem G3 i wbudowaną kartą Ethernet, monitorowaniem procesu spawania (Weld Data Management System) funkcją Weld
Navigation tworzy kompletny zrobotyzowany system
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Rys. 19. Funkcja Weld Navigation
Fig. 19. „Weld Navigation” function

spawalniczy. Dzięki nowym funkcjom nie ma potrzeby
zatrudniania wykwalifikowanej kadry, aby osiągnąć doskonałe rezultaty spawania.

Wnioski
Rozwój zrobotyzowanego systemu TAWERS idzie
w kierunku uniwersalności, tj. umożliwienia spawania
elementów o skrajnych grubościach – od bardzo cienkich do spawanych wielowarstwowo i wielościegowo.
TAWERS funkcji Weld Navigation stał się narzędziem, który wspomaga technologa spawalnika w przygotowywaniu kart WPS (Welding Procedure Specification) oraz w opracowywaniu technologii spawania.
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Robotyzacja procesów spawalniczych

Robotyzacja w zasięgu ręki
czyli stanowiska spawalnicze FlexArc w nowej odsłonie
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się optymalizacji
procesu produkcji. Dotyczy to zarówno inwestowania w nowe
urządzenia i maszyny, jak również reorganizacji linii produkcyjnej, która przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów. Także zmiana profilu produkcji czy
współpraca z nowym odbiorcą często wymaga nowego rozstawiania stanowisk, co jest szczególnie istotne dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Jak zatem kupując nowego robota
przemysłowego nie stać się zakładnikiem miejsca jego instalacji i w najlepszy sposób wykorzystać jego możliwości? ABB
opracowało rozwiązanie które eliminuje wszystkie ograniczenia. Jest to nowa linia doskonale znanych i sprawdzonych cel
spawalniczych FlexArc.

off-line oraz symulację stanowiska doskonale odzwierciedlającą rzeczywistą celę spawalniczą. Programowanie robota
jest szybsze i bardziej niezawodne. Dodatkowo, zintegrowane okablowanie zapewnia możliwość wykorzystania maksymalnego przyspieszenia robota.
Nowe roboty IRB 1600ID oraz IRB 2600ID dzięki kompaktowej, wąskiej konstrukcji nadgarstka i zintegrowanemu
okablowaniu mają możliwość dosięgnięcia tam, gdzie inne
roboty spawalnicze nie sięgają. Wąskie przestrzenie, zamknięte profile z trudnymi ruchami procesowymi to zadanie
idealne dla tego robota.

Nowe roboty

Rozwój nastąpił także w stosowanych pozycjonerach
w celach FlexArc.
Przykładem nowej generacji pozycjonerów jest pozycjoner typu R, który posiada dwie stacje robocze. Zaprojektowano go tak, aby po jednej stronie mógł pracować robot a po
drugiej operator, który zdejmuje bądź zakłada obrabiany element. Przedmiot zamocowany na każdym ze stołów może
być dowolnie obracany w osi równoległej do podłoża. Obie
osie robocze są w pełni skoordynowane z ruchem robota.
Ekran który znajduje się pomiędzy dwoma stacjami chroni
oczy operatora przed oślepiającym światłem jarzącego się
łuku. Każdy z pozycjonerów typu IRB R wyposażany jest w
funkcję „Tripple drive” zapewniającą możliwość jednoczesnego obrotu wszystkich 3 osi pozycjonera (przy wymianie detali jednocześnie odbywa się obrót pozycjonera i obrócenie detalu do pozycji rozładunkowej). Moduł falowników dla pozycjonera jest zintegrowany z kontrolerem robota gdzie pozycjoner działa jako wewnętrzna oś robota. Modularna budowa, niewiele części ruchomych bardzo odpornych na ciężkie warunki pracy oraz niewielkie wymagania konserwacyjne sprawiają, że pozycjoner IRBP R jest bardzo łatwy w serwisowaniu.
W porównaniu z poprzednią generacją tych pozycjonerów zwiększone zostały udźwigi poszczególnych stołów.
Zmiany zaszły także w samej budowie mechanicznej. Konstrukcja spawana zastąpiona została odlewami, które czynią
ten pozycjoner bardziej sztywnym i wytrzymałym.
Poszczególne typy stanowisk FlexArc różnią się od siebie
ilością sterowanych osi – pozycjonery typu R, K oraz B maja
trzy zsynchronizowane z robotem osie, kontrolowane przez
sterownik robota (oś wymiany stanowisk oraz dwie osie przeznaczone do montażu przyrządów spawalniczych). Typ C ma
dwa nieruchome stoły po obu stronach oraz mechanizm wymiany stanowisk. W szczególnych przypadkach, jeśli wymaga tego technologia spawania, cele mogą być wyposażone
również w inne niestandardowe typy pozycjonerów.

Wszystkie stanowiska wyposażone są w najnowszej generacji roboty przemysłowe ABB.
Nowe roboty IRB 1600ID oraz IRB 2600ID zapewniaja
znacznie większą wydajność wykorzystując mniej cennego
miejsca w celi spawalniczej. Okablowanie procesowe, czyli
wszystkie kable i przewody w robotach IRB 1600ID oraz IRB
2600ID (litery „ID” oznaczają Internal Dressing - upakowanie
wewnętrzne) przeprowadzone są wewnątrz górnego ramienia, co sprawia, że robot idealnie nadaje się do spawania łukowego. Zestaw gotowego okablowania procesowego przygotowany jest do dostarczania wszystkich mediów niezbędnych do spawania łukowego (zasilanie, drut spawalniczy, gaz
osłonowy i sprężone powietrze).
Z robotami IRB 1600ID i IRB 2600ID czas cyklu ulega
znacznemu skróceniu, a niezawodność całej aplikacji wzrasta. Dzięki wszystkim przewodom zintegrowanym wewnątrz
ramienia robota, ruchy robota mogą być precyzyjnie przewidziane (nie istnieje ryzyko zahaczenia przewodami o inne
elementy celi), co zapewnia proste i pewne programowanie

IRB 2600ID-8/2.00 ze zintegrowa- Urządzenie – BullsEye
ną obudową, znajduje zastosowanie przy spawaniu łukowym oraz
przenoszeniu materiałów
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Nowe pozycjonery

Nowe funkcje
Cele spawalnicze FlexArc wyposażone zostały w najnowocześniejsze rozwiązania, które czynią proces spawania
powtarzalnym i bezawaryjnym. Jednym z takich urządzeń jest

Robotyzacja procesów spawalniczych

Cela spawalnicza -FlexArc R

Pozycjoner – IRBP D

układ serwisowania palnika TC96 wraz z układem do korekcji punktu TCP – BullsEye. Zadaniem pierwszego z urządzeń
jest okresowe oczyszczenie palnika z odprysków a także natryśnięcie środka antyadhezyjnego na szyjkę palnika, co ułatwia przepływ gazu osłonowego a w efekcie przekłada się na
jakość i estetykę spoiny. Zadaniem drugiego urządzenia tzw.
BullsEye jest sprawdzenie i automatyczna korekcja położenia
końcówki wolnego wylotu elektrody (np. po kolizji lub wskutek naprężeń cieplnych). Nowa generacja cel FlexArc może
być wyposażone również w zaawansowane funkcje spawalnicze, których celem jest detekcja elementów spawanych i
optymalne prowadzenie spoiny. Wyszukiwanie statyczne typu
SMARTAC umożliwia wyszukiwanie pozycji elementu do spawania na podstawie dotknięcia końcówką drutu spawalniczego – proces wyszukiwania realizowany jest przed zajarzeniem łuku spawalniczego. Śledzenie dynamiczne WeldGuide
umożliwia natomiast spawanie z jednoczesną korekcją trajektorii spawania dzięki pomiarowi impedancji łuku. Ten typ śledzenia spoin idealnie nadaje się do spawania elementów, które mogą wykazywać dużą niezgodność wymiarów (wskutek
nie optymalnego procesu przygotowania detali).

Nowe możliwości
Oprócz wspomnianych zalet, należy zaakcentować także niskie koszty inwestycji. Dzięki standaryzacji rozwiązania, FlexArc charakteryzują się niższą ceną niż stanowiska projektowane i wykonywane na specjalne zamówienie.
Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których do niedawna robotyzacja była rozwiązaniem zbyt kosztownym. Dla takich firm istotne znaczenie
może mieć również fakt, że urządzenia serii FlexArc nie wymagają skomplikowanej instalacji, dzięki czemu czas, a zarazem koszty uruchomienia są minimalne. Wszystkie elementy są dostarczone wstępnie zmontowane i gotowe do działania natychmiast po uruchomieniu i przyłączeniu do instalacji
zasilającej oraz gazów spawalniczych. Wszystkie cele spawalnicze FlexArc wyposażone są w certyfikowany układ bezpieczeństwa chroniący obsługę i miejsca pracy. Dodatkowo,
dzięki zamkniętej konstrukcji wzrasta wskaźnik bezpieczeństwa pracy operatora oraz otoczenia. Wszystkie stanowiska
posiadają znak CE.		
Marcin Kruczyński
+ 48 695 420 130
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GRUPA PBG
BUDUJE
Stadion Miejski w Poznaniu
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Ryszard Walkowiak

Aspekty spawania konstrukcji zadaszenia
Stadionu Miejskiego w Poznaniu

W dniu 15 grudnia 2008 r. Konsorcjum Firm (Wykonawca), w skład którego wchodziły firmy:
– Hydrobudowa Polska S.A. – lider konsorcjum, odpowiedzialna za 60% zakresu prac związanych z
realizacją zadania,
– Alpine Bau Deutschland AG; Alpine Bau GmbH;
Construction Polska Sp. z o.o. partnerzy konsorcjum odpowiedzialni za 25% zakresu prac związanych z realizacją zadania,
– AK-BUD KURANT Sp. j. – partner konsorcjum,
odpowiedzialna za 5% zakresu prac związanych
z realizacją zadania,
– PBG S.A. – partner konsorcjum, odpowiedzialna za
10% zakresu prac związanych z realizacją zadania,
zawarło umowę z Sp. Euro Poznań 2012 Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) na wykonanie
zadania „Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu dla potrzeb EURO 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny wraz z zadaszeniem trybun I, II i III”, którego termin zakończenia określono na
31 maja 2010 r.
Umowa obejmowała modernizację Stadionu Miejskiego w Poznaniu, tak aby spełniał wymogi stawiane
przez UEFA stadionom klasy Elite, na których możliwe jest rozgrywanie meczów piłki nożnej w ramach Mistrzostw Europy.
Projekt obejmował budowę dwóch trybun żelbetowych I i III wraz z zadaszeniem jako uzupełnienie dla
istniejących trybun II i IV, z pełną infrastrukturą oraz zapleczem handlowo-usługowym i socjalno-technicznym,
wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w zakresie I i III trybuny wraz z łącznikami, zadaszeniem
i infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptację II i IV trybuny (rys. 1). Zwycięskie konsorcjum za 486 048 tys.
zł netto miało zrealizować umowę w ciągu 17 miesięcy. Z wyliczenia średni przerób miesięczny to 28,591
mln zł netto.
Głównym projektantem stadionu jest firma Modern
Construction Systems Poznań.
Umowę o najwyższej wartości spośród zawartych z podwykonawcami w ramach wykonania prac
związanych z realizacją zadania pt. „Rozbudowa
inż. Ryszard Walkowiak (IWE, IWC) – PBG Technologia
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Rys. 1. Stadion Miejski w Poznaniu (Pascal Web)

Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu dla potrzeb Euro 2012 w zakresie wykonania I i
III trybuny wraz z zadaszeniem trybun I, II i III”, podpisano pomiędzy PBG S.A. która pełniła rolę Zleceniodawcy, a PBG Technologia. Podwykonawca zobowiązał się wykonać określoną w umowie część prac związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej zadaszenia
trybun (tabl.).
Wcześniej, pod nadzorem dyrektora przedsięwzięcia, specjaliści PBG Technologia z zakresu zapewnienia jakości, spawalnictwa i kontroli jakości rozpoznali
możliwości wytypowanych firm funkcjonujących na polskim rynku.
W Szczegółowych Istotnych Warunkach Zamówienia, jakie zawierał projekt opracowany przez lidera konsorcjum, były określone warunki i zobowiązania
z zakresu spawalnictwa, jakie powinien spełnić wykonawca przy realizacji wykonania i montażu konstrukcji
stalowej zadaszenia przy modernizacji Stadionu Miejskiego w Poznaniu (dotyczyły wszystkich wykonawców
i podwykonawców).
Zakłady musiały przedłożyć:
1. certyfikaty wdrożenia systemu jakości wg norm PN
EN-ISO 9001 i PN EN ISO 3834-2,
2. certyfikat, świadectwo zakwalifikowania zakładu do
I grupy zakładów dużych wg PN-M-69009,
3. Certyfikat, świadectwo poświadczające możliwości
wykonywania i montażu konstrukcji stalowych klasy
I wg normy PN-M-69009 oraz PN-B-06200,

4. listę zatrudnionego personelu nadzoru spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy PN EN-ISO
14731 oraz numerami telefonów kontaktowych
wszystkich osób wraz z ich certyfikatami kwalifikacji,
5. listę zatrudnionego personelu kontroli jakości zgodnie z wymaganiami normy PN EN 473 wraz z ich
kwalifikacjami,
6. listę zatrudnionych spawaczy z certyfikatami kwalifikacji zgodnymi z normą PN EN-287-1 i operatorów
zgodnie z normą PN EN-1418,
7. listę urządzeń wykorzystanych na budowie (stadion w Poznaniu). Urządzenia powinny mieć aktualne przeglądy dopuszczające do eksploatacji oraz
dodatkowo dla urządzeń spawalniczych i elektronarzędzi, protokoły zerowania, a dla przyrządów pomiarowych protokół wzorcowania i walidacji,
8. przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zakład pod nadzorem inspektora głównego
Wykonawcy zobowiązany jest do przeprowadzenia przedprodukcyjnego kwalifikowania spawaczy
w metodzie i pozycji spawania wg zatwierdzonych
Instrukcji Technologicznych Spawania WPS (protokół kwalifikowania spawacza),
9. spawane połączenia montażowe według Instrukcji
Technologicznych Spawania zatwierdzonych przez
PBG Technologia.

Kwalifikowani wg tych wymagań podwykonawcy
zostali zaproszeni do składania ofert. Do współpracy
przystąpiły firmy: FUGO Konin, PONER Kępno, FAMAK Kluczbork, ZUGIL Wieluń, Maxi-Star Rogoźno
Wlkp., WUTEH Kępno, Mostostal Słupca, Mostostal
Chojnice, Mostostal Zabrze i Mostostal Częstochowa.
W tablicy zaznaczono, które elementy zadaszenia stadionu realizowali poszczególni podwykonawcy.
W realizacji projektu najtrudniejszym zadaniem
było wykonanie i złożenie na poziomie „O” kratownic:
północnej i południowej o masie odpowiednio 1457,8
i 1468,4 t (rys. 2). Następnie, po raz pierwszy w Polsce, konstrukcja o tak dużej masie wyniesiona została
na wysokość 35 m i zamontowana na żelbetowych słupach (rys. 3).
Kratownice wykonała firma FUGO z Konina, mając
do pomocy firmy FAMAK Kluczbork i ZUGIL Wieluń,
które do spawania konstrukcji skrzynkowej wykorzystały zautomatyzowane spawanie pod topnikiem (metoda
121), natomiast do spawania stężeń – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metoda 135).
Przygotowanie elementów do spawania odbywało się tradycyjnymi sposobami: mechanicznie oraz termicznie (cięcie tlenem i plazmą).
Następnym zadaniem wymagającym precyzji było
wykonane na poziomie „O” przez firmę Maxi-Star

Tablica. Wykaz zespołów konstrukcji stalowej stadionu obejmujący zakres umowy
KONSTRUKCJA STALOWA STADIONU – EURO POZNAŃ 2012
L. p.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Masa konstrukcji z dokumentacji warsztatowej brutto, kg

Opis konstrukcji (wykonawca)
Dach stalowy
Czasza dachu bez głównej konstrukcji nośnej i części otwieranej
Zadaszenie I trybuny (Mostostal Słupca, ZUGIL Wieluń)
Zadaszenie II trybuny (Mostostal Słupca)
Zadaszenie III trybuny (FUGO Konin)
Zadaszenie IV trybuny (Mostostal Chojnice)
Zadaszenie w narożnikach (WUTEH Kępno)
Główna konstrukcja nośna -konstrukcja sztywna (H z podwójną poprzeczką)
Kratownica północna (FUGO Konin, FAMAK Kluczbork)
Kratownica południowa (FUGO Konin, ZUGIL Wieluń)
Kratownica wschodnia i zachodnia (Maxi-Star Rogoźno Wlkp.)
Głowice stalowe słupów żelbetowych, tylko konstrukcja stalowa (FUGO Konin)
Zbiorniki odwadniające „górne” (PBG Technologia Mikołów)
Elementy do mocowania membrany (PONER Kępno)
Dach stalowy – część otwierana (PBG Technologia Mikołów)
Główna konstrukcja nośna (PBG Technologia Mikołów)
Koryta odwadniające (PBG Technologia Mikołów)
Konstrukcja stalowa pod telebimy (Mostostal Częstochowa)

2 063 778,31
633 926,04
222 071,71
633 926,04
248 284,67
325 569,86
3 931 935,33
1 457 780,20
1 468 411,34
1 005 743,79
258 179,55
14 078,64
ujęte w poz. 1.1
130 496,47
93 097,63
8 162,00
29 236,84

3

Podkonstrukcja stalowa membrany między słupami żelbetonowymi (łuki stalowe, prowadnice
łuków stalowych, (PONER Kępno) zbiorniki odwadniajace „dolne”(PBG Technologia Mikołów)

152 458,75

4

Pomosty technologiczne mocowane do dachu (konstrukcja stalowa, drabiny, kraty pomostowe) (PONER Kępno)

275 692,61

5

Rury zmniejszające długość wyboczeniową słupów żelbetowych (PONER Kępno)

47 164,27

6

Dachy stalowe nad promenadami (konstrukcja stalowa, kraty pomostowe, blacha żeberkowa)
(PONER Kępno)

151 433,77

7
8
9
10

Stalowa nadbudowa naroży IV trybuny (konstrukcja stalowa, kraty pomostowe) (PONER Kępno)
Balustrady (PONER Kępno)
Tłumiki masowe (zespół pod nadzorem prof. Flagi)
Montaż elementów (Mostostal Zabrze, FUGO Konin)
SUMA

148 640,60
383 426,01
8 360,00
7 565 644,32
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Rys. 5. Montaż kratownicy zachodniej na kratownicy północnej i południowej

Rys.  2. Głowica i fragment kratownicy północnej. Montaż na poziomie ”O”

Rys. 3. Kratownica północna zamontowana na żelbetowych słupach

Rys. 6. Przęsło wschodnie wraz z przęsłami zadaszenia trybuny I

z Rogoźna Wlkp. przęsła: wschodniego i zachodniego,
każde o masie ok. 500 t, które docelowo należało przenieść ponad trybunami i posadowić na kratownicach północnej i południowej na wysokości ok. 50 m (rys. 4÷6).
Na uwagę zasługuje budowa przęseł zadaszenia.
Zgodnie z projektem w węzłach kratownicy przenikają się wzajemnie 4 rury – specjaliści wiedzą jak problematyczne jest dopasowanie, wykonanie kątów, elementów o właściwej długości i ich ukosownie. Trzy firmy wykonawcze biorące udział w realizacji przedsięwzięcia
wyposażone były w wypalarki laserowe 3D sterowane
komputerowo, umożliwiające szybkie i precyzyjne przygotowanie materiałów podstawowych do spawania.
Dominującą technologią spawania przy prefabrykacji elementów było spawanie metodą 135, elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych, natomiast podczas
montażu spawanie elektryczne elektrodą otuloną metodą 111. Pomimo krótkich terminów, pod presją czasu
i mediów publicznych, dzięki dobremu zarządzaniu realizacją projektu i mobilizacji poszczególnych podwykonawców, firma PBG Technologia wykonała zadanie
zgodnie z terminem określonym umową.

Podsumowanie

Rys. 4. Podnoszenie kratownicy zachodniej.
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Stadion Miejski w Poznaniu to wielkie osiągnięcie polskiej myśli technicznej, gdyż jest jedynym stadionem budowanym na EURO 2012 według polskiego
projektu przez polskie firmy wykonawcze (ponad 90%).

Władysław Gluza, Stanisław Jamiński, Roman Walkowiak

Iglica stadionu narodowego w Warszawie

W artykule przedstawiono problemy spawalności
technologicznej zespołu iglicy wiszącej w centralnym
punkcie Stadionu Narodowego w Warszawie. Iglica pełni dwie funkcje: ozdobną – zamykającą architektonicznie bryłę stadionu, i funkcjonalną – zabezpieczającą
membranę rozciąganą nad murawą w przypadku deszczu i utrzymującą 4 telebimy. Iglica wisi na wysokości
ok. 20 m. Masa konstrukcji stalowej iglicy wynosi 100 t,
całkowita długość 72 m, a rozpiętość dachu garażu 20
m. Iglica spięta jest za pomocą 72 lin (60 linami górnymi
i 12 linami dolnymi) z 72 słupami zewnętrznymi.

– stożka dolnego z odlewem do mocowania 12 lin
podtrzymujących i wieszaków telebimów,
– rury prowadzącej z węzłem centralnym do mocowania 60 lin i kołnierzem do mocowania dachu garażu,
– stożka górnego z latarniami sygnalizacyjnymi,
– dachu garażu przykręcanego do kołnierza rury prowadzącej,
– garażu membrany przesuwającego się po rurze
prowadzącej.

Wstęp
Powierzenie Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012
wymusiło poszukiwanie konstrukcji i budowę nowych
stadionów piłkarskich. Narodowe Centrum Sportu dla
stolicy wybrało konstrukcję stadionu zaprojektowaną
przez niemiecką firmę Schlaich Bergman und Partner.
Projekt warsztatowy wykonała włoska firma Cimolai.
Jednym z wielu skomplikowanych zespołów konstrukcyjnych wchodzących w skład konstrukcji spawanych
stadionu była iglica. Wykonanie konstrukcji spawanej
iglicy firma Mostostal Zabrze zleciła firmie H. Cegielski Poznań.
Analiza dokumentacji konstrukcyjnej poszczególnych zespołów wchodzących w skład iglicy ujawniła rozbieżności pomiędzy spawalnością konstrukcyjną
a technologiczną. Firma H. Cegielski Poznań (HCP)
zaproponowała zmiany konstrukcyjne w zespołach iglicy, umożliwiające jej poprawne wykonanie.

Rys. 1. Widok usytuowania iglicy na Stadionie Narodowym

Budowa iglicy
Umiejscowienie iglicy na stadionie przedstawiono na rysunku 1, a kształt iglicy z podzespołami na
rysunku 2. Iglica składa się z 5 głównych zespołów:

Mgr inż. Władysław Gluza, mgr inż. Roman Walkowiak (EWE) – H. Cegielski Poznań, mgr inż.
Stanisław Jamiński – Mostostal Zabrze.

Rys. 2. Budowa iglicy z podzespołami
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Węzeł centralny
Analiza dokumentacji projektowej iglicy przez zespół HCP pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, wymagań jakościowych oraz możliwości wytwórczych wykazała zdolności wykonania prawie
wszystkich zespołów z wyjątkiem węzła centralnego.
Dokumentacja projektowa węzła centralnego pod
względem spawalności elementu konstrukcji wykazywała jedynie poprawność spawalności metalurgicznej
– poprawny dobór wytypowanych materiałów konstrukcyjnych. W ocenie zespołu HCP, w fazie projektowej
węzła centralnego nie uwzględniono wzajemnych oddziaływań spawalności konstrukcyjnej i technologicznej, w tym rodzaju złączy spawanych, sztywności konstrukcji oraz dostępu do zaprojektowanych spoin.
Tych korelacji nie odniesiono także do ostrych wymagań jakościowych stawianych złączom spawanym.
W celu potwierdzenia braku możliwości wykonania
konstrukcji spawanej węzła centralnego na podstawie
pierwotnie dostarczonej dokumentacji projektowej postanowiono wykonać jego fragment (rys. 3).

a)

b)

Rys. 3. Fragment węzła centralnego Stadionu Narodowego wykonanego wg pierwotnej dokumentacji konstrukcyjnej: a) fragment węzła
części górnej, b) utrudniony dostęp

Rys. 4. Pierwotna wersja konstrukcji węzła centralnego iglicy

60

Przegląd spawalnictwa 11/2011

Rys. 5. Propozycje zmian konstrukcyjnych węzła centralnego

Pierwotna konstrukcja węzła centralnego przewidywała przyspawanie do płyty środkowej i pierścienia wewnętrznego 60 płyt ustawionych promieniście,
każda pod ściśle określonym kątem w odniesieniu do
przyporządkowanego jej słupa zewnętrznego stadionu
(rys. 4). Następnie miały na nie być nałożone i przyspawane płyty – dolna i górna. Poszczególne elementy stanowiły złącza teowe, które miały być połączone
ze sobą spoinami czołowymi na K z wypełnieniem spoinami pachwinowymi. Grubość spoin w zależności od
grubości blach promienistych wynosiła 35 lub 40 mm.
Założenia konstrukcyjne przewidywały dla tych złączy spawanych jakość w klasie B wg PN-EN-ISO 5817
w zakresie 100% badań VT, MT, UT.
Wykonany fragment węzła centralnego nie tylko potwierdził tezę o nietechnologiczności konstrukcji, ale pozwolił wykryć również inne nieścisłości konstrukcyjne
mające wpływ na fazę montażową i eksploatacyjną.
Długość spoin czołowych pomiędzy płytami promienistymi, płytami górną i dolną, wynosząca
1150 mm, oraz odstęp między płytami promienistymi
równy 100÷150 mm uniemożliwiałby spawaczom swobodne manewrowanie uchwytem spawalniczym i obserwowanie układanych ściegów spoin czołowych.
Dokonaniem zmian konstrukcyjnych zajął się zespół H. Cegielski Poznań-Mostostal Zabrze. Zespół
ustalił, że nie można już zmienić wcześniejszych założeń konstrukcyjnych, lecz jedynie zaproponować
głównemu projektantowi wprowadzenie zmian poprawiających jej technologiczność. Rozważano przede
wszystkim zmiany ułatwiające montaż spawalniczy,
swobodny dostęp do rowków spoin z możliwością obserwacji tworzonych spoin, zapewniające jednocześnie założone dokładności wymiarowe i jakość złączy
spawanych.

Zaproponowano więc wykonanie na OSN:
– w płycie środkowej z każdej strony po 30 sfrezowań
na głębokości 2 mm,
– w płytach górnej, dolnej i pierścieniach wewnętrznych wykonanie wzdłużnych sfrezowań.
Zmiany umożliwiły:
– dokładne kątowe usytuowanie 60 płyt promieniowych,
– dogodny dostęp do spoin między płytą środkową
i płytami promieniowymi,
– wykonanie założonych badań złączy spawanych
i usunięcie wykrytych niezgodności spawalniczych,
– wykonanie spoin szczelnych zabezpieczających
przed penetracją wody deszczowej.
Wymienione propozycje zmian konstrukcyjnych zespół H. Cegielski Poznań – Mostostal Zabrze przedstawił projektantowi, który po dokonaniu weryfikacji
obliczeń wytrzymałościowych zaakceptował wariant II
(rys. 5) i wprowadził zmiany do dokumentacji konstrukcyjnej węzła. Ostatecznie zrezygnowano z wykonania 30 sfrezowań dwumilimetrowych kątowych z obu
stron w płycie środkowej. Montaż spawalniczy rozpoczęto od ustawiania na płycie górnej i dolnej pierścieni
wewnętrznych. W otwory wzdłużne płyt górnej i dolnej
i pierścieni wewnętrznych wsunięto płyty promieniowe
(rys. 7). Ponieważ otwory wzdłużne na płytach górnej
i dolnej oraz pierścieniach były wykonane na obrabiarce sterowanej numerycznie zapewniły one prostopadłość i właściwie kątowe rozmieszczenie.
Na tak ustawione elementy nałożono płytę środkową i sczepiono ją z płytami promienistymi i kołnierzem wewnętrznym. Następnie obrócono podzespół
i postawiono na płycie środkowej oraz zdjęto płytę górną i dolną, co umożliwiło spawaczom swobodny dostęp
do miejsc spawania i wykonanie spoin w pozycjach PA
i PB (rys. 8a).
Na rysunku 8a przedstawiono węzeł centralny z płytą środkową, pierścieniem wewnętrznym i spawanych
do niej płyt promienistych. W celu zapobieżenia odkształceniom spawalniczym z obu stron przyspawano

dwa pierścienie technologiczne. Dopiero po zespoleniu
tych detali na płyty promieniste nasunięto i pospawano
płyty górną i dolną. Biorąc pod uwagę grubość spoin,
ich liczbę i skoncentrowanie, w celu zapobiegnięcia odkształceniom opracowano szczegółowy plan kolejności
układania spoin.

Rys. 7. Montaż elementów węzła centralnego
a)

b)

Rys. 6. Złącza spawane w węźle centralnym po wprowadzeniu zmian

Rys. 8. Węzeł centralny: a) po zdjęciu płyty górnej w czasie produkcji, b) po wykonaniu i scaleniu z kołnierzem dachu garażu
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Rura prowadząca

Stożek dolny

Wykonanie rury prowadzącej nie nastręczało problemów wykonawczych, jednak trudne było scalenie
rury prowadzącej garaż z węzłem centralnym. Bezwzględnym warunkiem było zachowanie między prowadnicami garażu a węzłem centralnym współosiowości, prostopadłości i kątów wzajemnego ustawienia.
Obawiano się, że wykonanie spoiny obwodowej czołowej na K o grubości 25 mm, łączącej rurę z węzłem
centralnym może spowodować odkształcenia i niedotrzymanie wymaganych tolerancji wymiarowych.
Aby temu zapobiec, na węźle centralnym podczas
obróbki mechanicznej zaznaczono specjalne punkty
kontrolne, które następnie za pomocą przyrządu laserowego zostały odniesione do punktów kontrolnych na
rurze prowadzącej. Po ich nałożeniu się przystąpiono
do sczepiania, a potem do spawania, zachowując zaplanowaną kolejność.

Newralgicznym miejscem podczas produkcji stożka dolnego było jego zespawanie z 18-tonowym odlewem, do którego miało być zapiętych 12 lin dolnych.
Pierwotny projekt zakładał osadzenie stożka dolnego na odlewie, a jego centrowanie miał zapewnić występ (rys. 11a). Zespół HCP–MZ stwierdził, że występ
tworzy karb, który pod wpływem obciążeń, jakie będą
oddziaływały na iglicę, może być w przyszłości przyczyną rozwoju pęknięcia zmęczeniowego. Projektantom przedstawiono dwa warianty zmian konstrukcji
(rys. 11 b, c), polegające na:
– usunięciu występu w odlewie i wykonaniu tylko spoiny czołowej (wariant I) ,
– usunięciu występu i wykonaniu spoiny czołowej
i podpawaniu jej od strony wewnętrznej stożka spoiną pachwinową z licem wklęsłym.
Ostatecznie przyjęto wariant II i zmieniono kształt
odlewu.

a)

b)
a)

b)

c)

Rys. 11. Warianty połączenia stożka dolnego z 18-tonowym odlewem: a) projekt, b) wariant I, c) wariant II

Rys. 9. Rura prowadząca: a) budowa rury, b) przygotowanie rury do
spawania z węzłem centralnym

Rys. 12. Stożek dolny z 18-tonowym odlewem i wieszakami telebimów

Montaż próbny zespołów iglicy

Rys. 10. Rura prowadząca po pospawaniu z węzłem centralnym
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Po wykonaniu każdego z głównych zespołów, jakim były stożek dolny, rura prowadząca i stożek górny,
przystąpiono do ich montażu próbnego. Ze względu na
ograniczone długości hal produkcyjnych montaż próbny zaplanowano dwuetapowo:
– I etap obejmował montaż stożka dolnego z rurą prowadzącą,
– II etap obejmował montaż rury prowadzącej ze stożkiem górnym.

Transport zespołów

Rys. 13. Stopy osadcze na stożku dolnym

Wzajemne osiowe i kątowe ustawienia rury prowadzącej ze stożkiem dolnym gwarantowały natrasowane
punkty kontrolne i osie, w których spawano stopy osadcze. Stopy osadcze zaprojektowano tak, by po skręceniu tych dwóch zespołów na budowanym stadionie
zapewnić wykonanie spoiny montażowej. Stopy osadcze oprócz zapewnienia osi gwarantowały 3 mm odstęp między tymi zespołami. Takie zespolenie gwarantowało wykonanie poprawnego przetopu metodą 135
(MAG). Na rysunku 13 przedstawiono stopy osadcze.
Po spawaniu rury prowadzącej ze stożkiem dolnym
stopy osadcze zostały usunięte.
Spawanie stożka dolnego z rurą prowadzącą wykonano na stadionie na wysokości ok. 12 m w specjalnie zaprojektowanym pomoście w namiocie zabezpieczającym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Montaż próbny rury prowadzącej ze stożkiem górnym był łatwiejszy, gdyż połączenie tych zespołów zaprojektowano jako skręcane za pomocą śrub dostarczonych przez firmę ASMET.

Gabaryty każdego zespołu przekraczały dopuszczalne skrajnie transportowe, stąd transport czterech
głównych zespołów iglicy powierzono wyspecjalizowanej firmie. O kolejności transportu zespołów decydowała technologia montażu iglicy na stadionie.
Pierwszym zespołem, który musiał być dostarczony na budowę, był stożek dolny z 18-tonowym odlewem, drugim rura prowadząca, trzecim stożek górny,
czwartym dach garażu z garażem membrany. Transport wymienionych trzech pierwszych zespołów odbywał się nocą wg uzgodnionych tras z GDDK. Mimo
obaw, jakie budził transport najdłuższego zespołu,
którym był stożek górny o długości 31 662 mm, dowieziono go na stadion bez większych trudności. Na
rysunku 14 przedstawiono zespoły przygotowane do
transportu.

Podsumowanie
Niniejszy artykuł wskazuje, że piękny projekt architektoniczny Stadionu Narodowego, oprócz pracy architektów i konstruktorów wymagał znacznego znangażowania technologów, którzy zapewnili, że został
także spełniony jeden z trzech podstawowych czynników spawalności jakim jest spawalność technologiczna konstrukcji.

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Rys. 14. Transport zespołów iglicy na Stadion Narodowy w Warszawie; a) przygotowany transport stożka dolnego z odlewem, b) rura prowadząca z węzłem centralnym, c) stożek górny w oczekiwaniu na wyjazd z HCP i na stadionie
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Marian Kropacz, Mariusz Calik

Harmonizacja przepisów prawa
w procesie wytwarzania
konstrukcji stalowych i aluminiowych
Wstęp
Jak wiadomo, podstawą tworzenia wspólnych europejskich przepisów prawnych była m.in. likwidacja barier
w swobodnym przepływie towarów i usług na rynku
państw Unii Europejskiej.
W celu określenia jednolitych zasad odniesienia
dla metod oceny zróżnicowanych wymagań, wynikających m.in. z różnych warunków klimatycznych, przyjętych poziomów ochrony, wynikających z doświadczenia, tradycji budowlanych itp., harmonizacją techniczną objęto również obszar budownictwa.
Dokumentem wyznaczającym jednolite zasady
wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek została
Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących
wyrobów budowlanych (89/106/EWG). Odpowiedzią
na postępujący rozwój technologii przy jednoczesnej
potrzebie promowania zrównoważonego budownictwa
oraz ciągłych dążeniach do upraszczania ram prawnych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) z 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady
89/106/EWG, z określonym terminem przejściowym
do 30 czerwca 2013 r.
Wdrożenie dyrektywy do prawa polskiego nastąpiło
poprzez ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz akty wykonawcze, m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.
Zależnie od stopnia odpowiedzialności wyrobów
budowlanych przewidziano odpowiadające im procedury oceny zgodności. Procedury zdefiniowane są
w dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych jako
systemy, określające jednocześnie role producenta i jednostki notyfikowanej w całym procesie oceny
zgodności.
Mgr inż. Marian Kropacz, mgr inż. Mariusz Calik – UDT
Oddział Poznań
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Tablica I. Podział zadań przy ocenie zgodności stalowych lub aluminiowych elementów konstrukcyjnych
Wstępne badanie typu
Zadania
producenta

Zakładowa kontrola produkcji
Próby, badania i kontrola w wytwórni

Zadania
jednostki
notyfikowanej

Certyfikacja
zakładowej kontroli
produkcji
na podstawie:

wstępnej inspekcji
zakładu i zakładowej
kontroli produkcji
ciągłego nadzoru,
oceny i aprobaty
zakładowej kontroli
produkcji

Do wykazywania zgodności konstrukcji z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych przewidziano system
2+, polegający m.in. na certyfikacji i pełnieniu nadzoru
nad zakładową kontrolą produkcji przez jednostkę notyfikowaną.
Powyższe, nowe dla obszaru wykonywania konstrukcji budowlanych spojrzenie znalazło odzwierciedlenie w załączniku harmonizującym normę PN-EN
1090-1 z dyrektywą 89/106/EWG.
Uzyskanie zatem certyfikatu Zakładowej Kontroli
Produkcji jest niezbędne do wystawienia przez producenta deklaracji zgodności i umieszczenia na wyrobie
oznakowania CE.

PN-EN 1090-1 zharmonizowana
z dyrektywą 89/106/EWG
Do oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
wykorzystywana jest norma PN-EN 1090-1 Wykonanie
konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
Część 1. skupia się głównie nad określeniem zadań dla producenta, a w szczególności wdrożonej
przez niego zakładowej kontroli produkcji. Same zasady dotyczące projektowania i wykonywania konstrukcji
określają odpowiednie normy powołane – w zakresie

projektowania są to tzw. Eurokody, a w zakresie wykonywania są to kolejne części PN-EN 1090:
– PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne
dotyczące wykonania konstrukcji stalowych,
– PN-EN 1090-3 Wykonanie konstrukcji stalowych
i aluminiowych. Część 3: Wymagania techniczne
dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych.
Jak wspomniano, wykonanie konstrukcji budowlanych oparto na europejskich specyfikacjach, dotyczących projektowania. Dla stalowych i aluminiowych konstrukcji są to:
– PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania
konstrukcji
– PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje
– PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji
stalowych
– PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji
zespolonych stalowo-betonowych
– PN-EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji
poddanych oddziaływaniom sejsmicznym
– PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji
aluminiowych
Wykonanie konstrukcji wg PN-EN 1090 obejmuje
wszystkie aspekty, niemniej jednak dużą wagę przykłada się do realizacji prac spawalniczych. Znajduje to odzwierciedlenie w określeniu kwalifikacji wytwórcy konstrukcji w odpowiednich klasach wykonania konstrukcji
(EXC), zależnie od zapewnienia jakości w spawalnictwie wg norm serii PN-EN ISO 3834 (tabl. III).
PN-EN 1090-2, dotycząca wykonania konstrukcji stalowych, przywołuje zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG normy na elementy stalowe, jak również materiały dodatkowe do spawania wg PN-EN
13479, łączniki konstrukcyjne wg PN-EN 14399, PN
-EN 15048, jako wyroby oznaczone CE.

Wybrane zagadnienia dotyczące
procesów spawania, ujęte
w normie PN-EN 1090-2
Norma PN-EN 1090-2 dotyczy wykonania konstrukcji stalowych lub elementów wytwarzanych ze stali konstrukcyjnej gatunków nie wyższych niż S690 lub
ze stali nierdzewnej gatunków nie wyższych niż S700.
Pod warunkiem spełnienia wymagań dodatkowych dotyczących niezawodności, normę można również stosować do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków
łącznie z S960.
Najistotniejszym elementem wykonania konstrukcji jest określenie przez projektanta klasy jej wykonania. Właśnie na podstawie klasy wykonania określa się
wszelkie wymagania związane z produkcją, począwszy od przeglądu zamówienia.
W normie zdefiniowano cztery klasy wykonania
– od najmniejszej EXC1 do najwyższej EXC4. Klasy
wykonania mogą być stosowane do całej konstrukcji

albo do jej części. W jednej konstrukcji może być zawartych kilka klas wykonania. Szczegół lub grupa
szczegółów są przypisywane zwykle do jednej klasy
wykonania. Gdy nie określono klasy wykonania, należy stosować wymagania dla klasy EXC2.
Ustalanie klasy wykonania EXC przebiega w trzech
etapach:
a) wybór klasy konsekwencji (CC) z uwzględnieniem
potencjalnych konsekwencji zniszczenia elementu
(katastrofy konstrukcji), w postaci strat ludzkich, ekonomicznych i związanych z degradacją środowiska;
b) określenie kategorii użytkowania (SC) i kategorii
produkcji (PC);
c) ustalenie, w zależności od CC, SC i PC, klasy wykonania wg tablicy II.
Poziom wymagań jakości zgodnie z PN-EN ISO
3834, dotyczących spawania materiałów metalowych
wynika bezpośrednio z określonej klasy wykonania
konstrukcji (tabl. III).
Kwalifikowanie spawaczy przebiega zgodnie z PN
-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606-2, a operatorów urządzeń spawalniczych wg PN-EN 14181. Spawanie połączeń rozgałęźnych kształtowników rurowych o kącie
odchylenia mniejszym niż 60o powinno być kwalifikowane za pomocą badań specjalnych.
Nadzór spawalniczy przy spawaniu elementów klasy
EXC2, EXC3, EXC4 powinien być pełniony przez personel, spełniający wymagania EN ISO 14731. Personel powinien mieć wiedzę techniczną odpowiednią do
nadzorowanych operacji spawalniczych wg tablic V i VI.
Wszystkie procesy spawania, stosowane u wykonawcy wyrobów budowlanych podlegających ocenie
zgodności, mogą być prowadzone w oparciu o kwalifikowane technologie spawania wg wymaganych norm.
Zakres i zasady kwalifikowania precyzują normy PN-EN
ISO 15607 i PN-EN ISO 15610 do PN-EN ISO 15614.
Procesy 111, 114, 12, 13 i 14 kwalifikowane są wg
PN-EN ISO 15613 lub PN-EN ISO 15614-1 z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 1090-2.

Tablica II. Zależności przy ustalaniu klasy wykonania wg
PN-EN 1910-2
Klasy konsekwencji

CC1

CC2

CC3

Kategorie użytkowania

SC1

SC2

SC1

SC2

PC1

EXC1

EXC2

EXC2

EXC3 EXC3 a EXC3 a

PC2

EXC2

EXC2

EXC2

EXC3 EXC3 a EXC4

Kategorie
produkcji

SC1

SC2

a
Klasa EXC4 ma zastosowanie do konstrukcji specjalnych w rozumieniu przepisów krajowych lub konstrukcji, których zniszczenie
groziłoby ekstremalnymi konsekwencjami.

Tablica III. Poziom wymagań jakości wg PN-EN ISO 3834
Klasa
konstrukcji

EXC1

EXC2

EXC3 oraz
EXC4

Poziom
wymagań

PN-EN ISO
3834-4
Podstawowe
wymagania
jakości

PN-EN ISO
3834-3
Standardowe
wymagania
jakości

PN-EN ISO
3834-2
Pełne
wymagania
jakości
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Tablica IV. Wymagania związane z klasami wykonania w procesie spawania
Działanie
Postanowienie ogólne

EXC1
PN-EN ISO 3834-4

Kwalifikowanie
technologii spawania

brak wymagań

Kwalifikowanie
spawaczy i operatorów

określone wymagania: tablice VII i VIII

określone wymagania: wiedza techniczna personelu wg tablic II i III

brak wymagań
do kwalifikacji WPQR

zgodnie z kwalifikowaną technologią WPQR

Przyłączenia tymczasowe
Spoiny sczepne
Spoiny czołowe
Kryteria akceptacji niezgodności spawalniczych
wg EN ISO 5817

brak wymagań

poziom jakości D
opcjonalnie

poziom jakości C
ogólnie

Stal (grupa materiałowa)
t ≤ 25a 25 < t ≤ 50b t > 50

Tablica VII. Metody kwalifikowania technologii spawania w procesach 111, 114, 12, 13 i 14

Badanie technologii
spawania

Wg normy

EXC2 EXC3 EXC4

PN- EN ISO 15614-1

X

X

X

B

S

Cc

Przedprodukcyjne
badanie spawania

PN- EN ISO 15613

X

X

X

S420 do S700 (1.3, 2, 3)

S

Cd

C

Standardowa
technologia spawania

PN- EN ISO 15612

Xa

–

–

S235 do S355 (1.1, 1.2, 1.4)

S

C

C

Wcześniej nabyte
doświadczenie

PN- EN ISO 15611
Xb

–

–

PN- EN ISO 15610

EXC3
S420 do S700 (1.3, 2, 3)
EXC4 wszystkie

C

C

C

Zbadanie materiałów
dodatkowych

C

C

C

X – dopuszczalne – – niedopuszczalne,
b
– tylko dla stali ≤ S275

a
– blachy podstaw słupów i blachy czołowe ≤ 50 mm, b – blachy
podstaw słupów i blachy czołowe ≤ 75 mm, c – dla gatunków stali nie
wyższych niż S275 wystarczający jest poziom S, d – dla stali N, NL,
M i ML wystarczający jest poziom S.
Symbole B, S i C oznaczają odpowiednio: podstawową, specjalistyczną i pełną wiedzę techniczną, jaką podano w EN ISO 14731.

Tablica VI. Wiedza techniczna personelu nadzoru. Stale
nierdzewne
Stal (grupa materiałowa)

Grubość, mm
t ≤ 25 25 < t ≤ 50 t > 50

austenityczne (8)

B

S

C

austenityczno-ferrytyczne (10)

S

C

C

austenityczne (8)

S

C

C

austenityczno-ferrytyczne (10)

C

C

C

C

C

C

EXC4 wszystkie

Symbole B, S i C oznaczają odpowiednio: podstawową, specjalistyczną i pełną wiedzę techniczną jako podano w EN ISO 14731.
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poziom jakości B+

S235 do S355 (1.1, 1.2, 1.4)
EXC2

EXC3

poziom jakości B

Metoda kwalifikacji

Grubość, mm

EXC2

bez powłok gruntowych

określone w specyfikacji,
brak wymagań
cięcie i struganie niedozwolone
wykonane wg kwalifikowanej technologia spawania,
brak wymagań
określone wymagania co do długości spoiny
wymagane płytki dobiegowymagane płytki dobiegowe i wybiegowe,
brak wymagań
we i wybiegowe opcjonalnie
stała podkładka ciągła

Tablica V. Wiedza techniczna personelu nadzoru. Stale węglowe
konstrukcyjne

EXC

EXC4
PN-EN ISO 3834-2

brak wymagań

Przygotowanie brzegów

EXC

EXC3
PN-EN ISO 3834-2

określone wymagania: spawacze wg PN-EN 287 lub PN-EN ISO 9606-2, operatorzy wg PN- EN 1418

Nadzór spawalniczy
Naprawa spoin

EXC2
PN-EN ISO 3834-3
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a

– tylko dla stali ≤ S355,

Tablica VIII. Metody kwalifikowania technologii spawania w procesach 21÷23, 24, 42, 52, 783 i 784
Procesy spawania
(wg EN ISO 4063)
Numer

Metoda

Instrukcja
Kwalifikowanie
technologiczna
technologii
spawania (WPS)
spawania

21
22
23

zgrzewanie oporowe
zgrzewanie liniowe EN ISO 15609-5 EN ISO 15612
zgrzewanie garbowe

24
42
52

zgrzewanie iskrowe
zgrzewanie tarciowe
spawanie laserowe

783
784

EN ISO 15609-5 EN ISO 15614-13
EN ISO 15620 EN ISO 15620
EN ISO 15609-4 EN ISO 15614-11

zgrzewanie łukiem
ciągnionym kołków
w osłonie łuku tuleją
ceramiczną lub gazem
EN ISO 14555 EN ISO 14555 a
osłonowym
zgrzewanie krótkotrwałym łukiem ciągnionym
kołków

a
– dopuszcza się kwalifikowanie technologii spawania konstrukcji klasy EXC2 na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia,
a konstrukcji EXC3 i EXC4 tylko na podstawie badania technologii
spawania lub spawania przedprodukcyjnego.

Wymagany sposób kwalifikowania technologii spawania dla konstrukcji stalowych w budownictwie, powiązany z klasami wykonania złączy (EXC), określono
w tablicach VII i VIII.
Ważność kwalifikacji technologii spawania zależy
od wymagań norm zastosowanych do tej kwalifikacji.
Data ważności dla technologii kwalifikowanych zgodnie z PN-EN 15614-1 jest warunkowana wykonaniem
następujących dodatkowych badań okresowych:
a) na okres od jednego do trzech lat: należy wykonać
odpowiednie badanie produkcyjne spawania stali
gatunków wyższych niż S355. Diagnostyka i badanie powinny obejmować kontrolę wizualną, radiologiczną lub ultradźwiękową, wykrywanie pęknięć powierzchniowych badaniami magnetyczno-proszkowymi lub penetracyjnymi, badania makroskopowe
i badania twardości;
b) na okres dłuższy niż trzy lata:
– dla stali gatunków nie wyższych niż S355 należy
pobrać i sprawdzić próbkę makroskopową z badań produkcyjnych,
– dla stali gatunków wyższych niż S355 należy
wykonać odpowiednie badanie nowej technologii spawania.
Ponadto, pod kątem spawania mają zastosowanie
wymagania, wynikające z normy PN-EN ISO 3834, jak
sporządzanie planu spawania, zawierającego:
– instrukcje technologiczne spawania (WPS-y);
– wykaz zabiegów potrzebnych do uniknięcia odkształceń spawalniczych;

– kolejność spawania z ewentualnymi ograniczeniami;
– wymagania dotyczące kontroli międzyoperacyjnych;
– opis przebiegu elementów w procesie wykonywania
połączeń o określonej kolejności spawania;
– szczegóły usztywnień, które powinny być stosowane;
– wykaz zabiegów potrzebnych do uniknięcia pęknięć
lamelarnych;
– specyfikację wyposażenia specjalnego do materiałów dodatkowych (niski poziom wodoru, obróbka
wstępna itp.);
– określenie kształtu i wykończenia spoin w przypadku stali nierdzewnej;
– wymagania i kryteria odbioru spoin;
– wymagania dotyczące identyfikacji spoin;
– wymagania dotyczące ochrony powierzchni.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono umocowanie zharmonizowanej normy PN-EN 1090 w systemie prawnym,
związanym z oceną zgodności konstrukcji budowlanych. Dość szczegółowo przedstawiono wymagania
dla procesów spawania w budownictwie, ze względu
na prezentowane w normie „nowe podejście”. Nie należy jednak zapominać o wymaganiach normy, stawianych takim elementom produkcji jak chociażby montaż
za pomocą połączeń rozłącznych, czy zabezpieczeniu
antykorozyjnemu.
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Spawalność stali o podwyższonej
wytrzymałości w warunkach podwodnych
Weldability of high strength steels in water environment
Streszczenie

Abstract

W artykule scharakteryzowano problemy spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości w środowisku
wodnym. Oceniono eksperymentalnie skłonność do tworzenia pęknięć zimnych stali S355J2G3 i S500M spawanych w warunkach mokrych. Stwierdzono, że badane stale mają dużą skłonnością do pękania. Zaproponowano i sprawdzono doświadczenie przydatność techniki ściegu odpuszczającego jako metody poprawy spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości pod wodą
w warunkach spawania mokrego.

In this paper weldability problems of high strength steels in water environment are characterized. The susceptibility to cold cracking of S355J2G3 and S500M steels has
been experimentally confirmed. The temper bead welding
(TBW) as a method of improving the weldability of steels
in wet welding conditions was verified.

Wstęp
Środowisko wodne intensyfikuje oddziaływanie
niekorzystnych czynników mających wpływ na skłonność złączy spawanych do pękania zimnego [1÷5].
Przeniesienie procesu spawania do środowiska wodnego powoduje przede wszystkim zwiększenie zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie oraz szybkości stygnięcia [3, 6÷9]. Wzrost szybkości stygnięcia przyczynia się do formowania kruchych struktur
w strefie wpływu ciepła (SWC) i do wzrostu wartości
naprężeń pozostających.
Procesy spawania pod wodą można podzielić
na metody suche i mokre. Metody suche polegają na
lokalnym odizolowaniu obszaru spawania od otaczającej wody specjalnymi komorami, w których panuje ciśnienie atmosferyczne (spawanie izobaryczne) lub ciśnienie podwyższone wynikające z głębokości spawania (spawanie hiperbaryczne) [6, 10]. Cechą charakterystyczną spawania mokrego jest bezpośredni
Dr inż. Dariusz Fydrych, dr inż. Grzegorz
Rogalski, dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PG
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kontakt nurka-spawacza, elektrody i materiału rodzimego z wodą. Wariantem pośrednim pomiędzy spawaniem mokrym i suchym jest zastosowanie lokalnej komory suchej [3, 9, 10].
Spośród metod spawania mokrego najczęściej stosowane jest spawanie ręczne elektrodami otulonymi,
dlatego większość dostępnych w literaturze wyników
badań spawalności stali dotyczy tego procesu. Złącza
spawane ze stali konstrukcyjnych wykonywane bezpośrednio w wodzie charakteryzują się wysoką skłonnością do tworzenia pęknięć zimnych. Pęknięcia tworzą
się nawet w złączach ze stali o niskim równoważniku
węgla Ce ≤ 0,3%. W obszarze SWC złączy takich stali stwierdzono wzrost twardości do 350÷400 HV oraz
występowanie licznych mikropęknięć wodorowych
[11÷13]. Z porównania cykli cieplnych spawania przedstawionych na rysunku 1 widać, że czasy stygnięcia
złączy wykonanych pod wodą są znacznie krótsze niż
wykonanych na powietrzu. Zwiększanie ilości wprowadzanego ciepła podczas spawania w pozycji podolnej
w mniejszym stopniu powoduje wzrost czasu stygnięcia t8/5 dla spawania podwodnego, natomiast czasy stygnięcia złączy wykonanych pod wodą w pozycjach pionowych praktycznie nie zależą od ilości wprowadzonego ciepła, co można tłumaczyć powstawaniem silniejszych prądów konwekcyjnych (rys. 2) [6].

Rys. 1. Porównanie cykli cieplnych spawania w środowisku
powietrznym i wodnym, spawanie MMA, złącze doczołowe blach
o grubości 6 mm [14]
Fig. 1. Comparison of welding thermal cycles in air and water environment, MMA, BW, plate thickness 6 mm [14]

Rys. 2. Zależność czasu stygnięcia złącza od ilości wprowadzonego ciepła [6]: ○ – spawanie na powietrzu, ● – spawanie pod wodą,
▫ – napawanie a powietrzu, ▪ – napawanie pod wodą, s – spawanie
pod wodą w pozycji pionowej
Fig. 2. Effect of heat input on cooling time [6]: ○ – welding in air, ● –
welding under water, ▫ – overlaying in air, ▪ – overlaying under water,
s – welding under water in vertical position

Rys. 3. Wpływ ilości wprowadzonego ciepła przy spawaniu mokrym MMA na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie [16]
Fig. 3. Effect of heat input of
MMA wet welding on diffusible hydrogen content in deposited metal [16]

Spawanie elektrodami otulonymi w warunkach mokrych generuje ilości wodoru dyfundującego w stopiwie
rzędu kilkudziesięciu ml/100 g Fe w zależności od rodzaju otuliny i warunków spawania [12, 15]. Badania
wykonane przy użyciu najczęściej stosowanych w takich warunkach elektrod o otulinie rutylowej wykazały,
że zawartość wodoru w stopiwie nie zależy od stopnia
zawilgocenia otuliny i zastosowanej warstwy ochronnej, natomiast decydującym czynnikiem jest ilość wprowadzonego ciepła (rys. 3) [15, 16].
Na rysunku 4 pokazano wyniki uzyskane z prób Tekken wykonanych pod wodą, które posłużyły do opracowania równania pozwalającego na wyznaczenie minimalnej ilości wprowadzonego ciepła zabezpieczającego przed formowaniem pęknięć zimnych [6].
Równanie to ma następującą postać:
q = 200 × (P – T/600) – 67
gdzie: P = Ce + HD/60 + R/200 000, q – ilość wprowadzonego ciepła
kJ/cm; Ce – równoważnik węgla wg MIS%; HD – zawartość wodoru
dyfundującego w stopiwie, ml/100g Fe; R – intensywność utwierdzenia, MPa; T – temperatura podgrzewania wstępnego, oC.

Badania przeprowadzone na próbkach Implant wykonane w podobnych warunkach jak próby Tekken wykazały, że naprężenia krytyczne są wyższe od granicy plastyczności badanej stali [17]. Świadczy to o odporności
stali na pękanie i nie jest zgodne z wynikami badań [6].
Duża liczba czynników zmiennych podczas spawania podwodnego uniemożliwia precyzyjne określenie
bezpiecznych warunków spawania – takich, które zabezpieczą wykonywane złącza przed powstawaniem
pęknięć. Jednak na podstawie wielu badań określono
orientacyjne kryteria bezpiecznego spawania mokrego
stali niestopowych [18]:
– równoważnik węgla dla materiału rodzimego
Ce < 0,30 %,
– ilość wprowadzonego ciepła wyższa od 1,5 kJ/mm.

Rys. 4. Wyniki prób Tekken dla spawania mokrego MMA pod wodą
[6]: ○ – brak pęknięć, × – pęknięcia wewnętrzne, ● – pęknięcia wewnętrzne i zewnętrzne
Fig. 4. Results of Tekken tests, underwater wet MMA welding [6]:
○ – no cracks, × – internal cracks, ● – internal and external cracks
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W przypadku zastosowania elektrod austenitycznych wartość równoważnika węgla spawanej stali może
być wyższa – nawet do 0,4%. Wtedy należy jednak liczyć się z możliwością wystąpienia pęknięć gorących
w spoinie [6, 20]. Zmniejszenie skłonności do tworzenia
pęknięć zimnych stali dzięki spawaniu mokrym można
także osiągnąć przez zastosowaniu elektrod niskostopowych zawierających nikiel. Za optymalną zawartość
niklu w spoiwie przyjmuje się 2% [19].
Inną metodą ograniczenia skłonności do powstawania pęknięć zimnych jest zastosowanie techniki ściegu
odpuszczającego (Temper Bead Welding –TBW) [21,
22]. W technologii TBW uzyskuje się redukcję naprężeń
pozostających po spawaniu oraz zmniejszenie twardości SWC. Technologia ta stosowana jest dla złączy elementów o dużej grubości, tam gdzie nie można wykonać obróbki cieplnej po spawaniu. Polega ona na nakładaniu kolejnych ściegów na spoinę, co powoduje lokalną obróbkę cieplną w obszarze wcześniej nałożonej
warstwy spawanej. W SWC tej warstwy mogą zachodzić przemiany strukturalne w zakresie temperatur wyższych od temperatury AC1. Przepisy ASME wymagają
nakładania sześciu warstw, przy czym dla pierwszych
trzech warstw często stosuje się rosnące ilości wprowadzonego ciepła [21]. W przypadku wykorzystania techniki TBW do zapobiegania formowania się pęknięć zimnych istotne jest określenie czasu pomiędzy położeniem ściegu odpuszczanego i odpuszczającego. W zależności od typu zastosowanej elektrody czas do tworzenia się pęknięć przy spawaniu mokrym może wynosić od 3 minut do 2 godzin. Kolejnymi ważnymi z punktu widzenia skuteczności procesu parametrami są: ilość
wprowadzanej energii cieplnej w każdym ściegu oraz
odległość między osiami ściegów (podziałka) [21].

Badania własne
Celem badań było określenie skłonności do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości wykonanych metodą mokrą elektrodami otulonymi. Badania prowadzono wg następującego planu:
– przygotowanie stanowisk do spawania w środowisku powietrznym i pod wodą,
– przygotowanie próby technologicznej Tekken,
– wykonanie złączy próbnych,
– badania penetracyjne,
– badania metalograficzne makro- i mikroskopowe,
– pomiary twardości metodą Vickersa.
Dodatkowo, w celu oceny przydatności stosowania
techniki ściegu odpuszczającego do poprawy spawalności stali w środowisku wodnym, wykonano napoiny
próbne i poddano je badaniom metalograficznym makroskopowym i pomiarom twardości.
Do badań użyto blach o grubości 15 mm ze stali S355J2G3 oraz S500M. Skład chemiczny stali oraz
ich właściwości mechaniczne podano w tablicach I i II.
Spoiny próbne wykonano elektrodami OMNIA
(E 42 0RC 11) firmy Lincoln Electric o średnicy 4 mm.
Są to elektrody rutylowe ogólnego przeznaczenia do
spawania we wszystkich pozycjach o składzie chemicznym: C – 0,07%, Mn – 0,5%, Si – 0,5% i właściwościach mechanicznych stopiwa: Re – min. 420 MPa,
Rm – 500÷640 MPa, A5 – min 20% [23].
Wykonano złącza próbne Tekken ze stali S500M
pod wodą w środowisku powietrznym oraz złącza ze stali S355J2G3 pod wodą przy różnej ilości wprowadzanego ciepła spawania. Złącza próbne
wykonano zgodnie z wytycznymi normy [24]

Tablica I. Skład chemiczny badanych stali S355J2G3 i S500M
Table I. Chemical composition of investigated S355J2G3 and S500M steels
Stal
C
0,17
C
0,067

S355J2G3
S500M

Si
0,35
Si
0,018

Zawartość składników, % wag.
P
S
Cr
Ni
0,014
0,014
0,04
0,077
P
S
Nb
V
0,009
0,002
0,056
0,054

Mn
1,44
Mn
1,380

Cu
0,30
Ti
0,001

Al
0,02
Al
0,039

Ce
0,44
Ce
0,30

Tablica II. Właściwości mechaniczne blach grubości 15 mm ze stali S355J2G3 i S500M
Table II. Mechanical properties of S355J2G3 and S500M steels, plate thickness 15 mm
Stal

Re, MPa
464
525

S355J2G3
S500M

Właściwości mechaniczne
Rm, MPa
577
619

A5, %
22,1
20,5

Tablica III. Warunki wykonania próbek Tekken
Table III. Conditions of Tekken tests
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Nr próbki

Stal

Środowisko

W1
W2
W3
P6
P12
1A
2A

S500M
S500M
S500M
S500M
S500M
S355J2G3
S355J2G3

woda
woda
woda
powietrze
powietrze
woda
woda
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Parametry spawania
U, V
I, A
30,0
228
34,3
232
32,5
244
22,0
168
24,3
160
30,8
228
29,2
232

Czas spawania t
s

Ilość wprowadzonego ciepła q
kJ/mm

16,4
18,5
16,9
30,0
31,0
33,0
29,0

1,40
1,85
1,68
1,39
1,51
2,90
2,44

na stanowisku do spawania pod wodą na małej głębokości [3]. Warunki wykonania prób Tekken dla wybranych złączy zestawiono w tablicy III.

Badania penetracyjne
Badania penetracyjne złączy próbnych wykonano po upływie 72 godzin od zakończenia spawania
[25, 26]. Stwierdzono występowanie pęknięć w spoinach we wszystkich próbkach wykonanych w środowisku wodnym, przy czym pęknięcia w złączach ze stali S355J2G3 przebiegały w pobliżu linii wtopienia, natomiast w próbkach ze stali S500M w osi spoiny. Na
próbkach Tekken spawanych w powietrzu pęknięć nie
wykryto.

Rys. 5. Przekrój złącza próbnego W1 (S500M) z pęknięciem
w spoinie zainicjowanym w grani. Traw. nital
Fig. 5. Cross section of test joint with crack initiated in weld root.
Etch: nital

Rys. 6. Przekrój złącza próbnego 1A (S355J2G3) z pęknięciem
w spoinie zainicjowanym w linii wtopienia. Traw. nital
Fig. 6. Cross section of test joint with crack initiated in fusion line.
Etch: nital

Badania metalograficzne
makroskopowe
Badania metalograficzne makroskopowe przeprowadzono zgodnie z wytycznymi normy [27]. Przykładowe fotografie przekrojów przedstawiono na rysunkach
5÷7. W próbkach wykonanych pod wodą stwierdzono
występowanie rozległych pęknięć oraz niekiedy ograniczonej liczby pęcherzy gazowych. Próbki Tekken ze
stali S500M wykonane w powietrzu charakteryzowały
się znacznie mniejszą skłonnością do pękania, jednak
na jednej z nich też stwierdzono pęknięcia. Otrzymane
wyniki prób Tekken zestawiono w tablicy IV.

Rys. 7. Przekrój złącza próbnego P12 (S500M) z pęknięciem
w spoinie zainicjowanym w grani. Traw. nital
Fig. 7. Cross section of test joint with crack initiated in weld root.
Etch: nital

Tablica IV. Zestawienie wyników prób Tekken
Table IV. Results of Tekken tests
Nr próbki
W1.1
W1.2
W2.1
W2.2
W3.1
W3.2
P6.1
P6.2

Środowisko
woda

woda

woda

powietrze

Badania penetracyjne

Badania metalograficzne makroskopowe

Badania twardości
HV, 10 max

pęknięcie

pęknięcie

258

pęknięcie

pęknięcie

294

pęknięcie

pęknięcie

283

pęknięcie

pęknięcie

287

pęknięcie

pęknięcie

262

pęknięcie

pęknięcie

298

brak pęknięcia

brak pęknięcia

248

brak pęknięcia

brak pęknięcia

242

P12.1

powietrze

pęknięcie

pęknięcie

251

P12.2

powietrze

pęknięcie

pęknięcie

240

1A.1

woda

pęknięcie

pęknięcie

417

1A.2

woda

pęknięcie

pęknięcie

413

2A.1

woda

pęknięcie

pęknięcie

430

2A.2

woda

pęknięcie

pęknięcie

421

Procentowy udział pęknięć
Cf %
Cs, %
40

27,5

43,8

0

18,5

100

100

61
79,3
44,4
81,4
73,3
62,5
0
0
30
27
83
100
78
90
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Badania metalograficzne
mikroskopowe
Na rysunku 8 przedstawiono typowe struktury materiału rodzimego, spoiny i SWC przy linii wtopienia dla
badanych złączy wykonanych pod wodą. Struktura stali S500M składa się z ziaren ferrytu o bardzo zróżnicowanej wielkości ze śladową zawartością perlitu, podczas gdy stal S355J2G3 wykazuje strukturę ferrytyczno-perlityczną z wyraźną pasmowością. Struktura spoin obu stali jest podobna i składa się z ferrytu w układzie kolumnowym z zarysem struktury Widmannstättena. W SWC stali S500M widać struktury quasiiperlitu z iglastymi pasmami ferrytu sięgającymi w głąb
ziaren, natomiast w SWC stali S355J2G3 widoczne
są iglaste struktury hartowania.
złącze ze stali S500M

przeniesienie spawania do środowiska wodnego spowodowało dalszy wzrost twardości maksymalnej SWC
średnio o 40 HV10 (do ok. 280 HV10).
Twardości maksymalne w SWC złączy ze stali S355J2G3 były już znacząco wyższe. Większa zawartość węgla w stali spowodowała podhartowanie
w SWC i wzrost twardości do ponad 400 HV10.

złącze ze stali S355J2G3

Rys. 9. Rozkład twardości złącza próbnego P6, stal S500M spawana na powietrzu HV max = 242
Fig. 9. Hardness distribution across P6 joint, steel S500M welded
in the air, HV max = 242

a)

b)

c)

Rys. 8. Mikrostruktura złączy ze stali S500M i S355J2G3 spawanych
pod wodą: a) materiał rodzimy, b) spoina, c) SWC – obszar przegrzania, pow. 200x
Fig. 8. Microstructure of S500M and S355J2G3 steels joints; a) base
material, b) weld, c) overheated zone in HAZ. Magn. 200x

Rys. 10. Rozkład twardości złącza próbnego W2, stal S500M spawana pod wodą, HV max = 283
Fig. 10. Hardness distribution across W2 joint, steel S500M welded
under water, HV max = 283

Badanie twardości złączy
Pomiary twardości przeprowadzono zgodnie z normą [28] przy obciążeniu 98 N (HV10). Przykładowe
wyniki pokazano na rysunkach 9÷11. W złączach ze
stali S500M wykonanych zarówno na powietrzu, jak
i pod wodą, twardość spoiny i materiału rodzimego była zbliżona i wynosiła ok. 200 HV10. W SWC
obserwowano niewielkie zwiększenie twardości do
240 HV10 przy spawaniu w powietrzu, natomiast
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Rys. 11. Rozkład twardości złącza próbnego 1A, stal S355J2G3
spawana pod wodą, HV max = 425
Fig. 11. Hardness distribution across 1A joint, steel S355J2G3
welded under water, HV max = 425

Zastosowanie techniki
ściegu odpuszczającego
Wstępną ocenę przydatności zastosowania techniki ściegu odpuszczającego do poprawy spawalności w środowisku wodnym przeprowadzono na płytach ze stali S355J2G3. Na płycie próbnej o wymiarach 12×100×200 mm wykonano napoiny elektrodami
Omnia w odstępie 10 min. i z podziałką 40%. Przekroje
napoin poddano badaniom metalograficznym makroskopowym oraz pomiarom twardości. Parametry napawania zestawiono w tablicy V. Zgład makroskopowy
z zaznaczeniem kolejności wykonania napoin pokazano na rysunku 12.

Na rysunku 13 wskazano lokalizację i oznaczenia
obszarów, w których zostały wykonane pomiary twardości, natomiast w tablicy VI i na rysunku 14 zamieszczono wyniki pomiarów twardości w odległości 2 mm
od powierzchni próbki.
Przedstawione wyniki pomiarów twardości dla napoin pozwalają stwierdzić, że technika ściegu odpuszczającego przy spawaniu podwodnym umożliwia obniżenie twardości maksymalnej w SWC do poziomu
bezpiecznego ze względu na możliwość formowania
się pęknięć zimnych. Na rysunku 14 można zauważyć dwa charakterystyczne punkty wzrostu twardości
(swcap i swcbp). Występują one przy linii wtopienia
i jednocześnie bardzo blisko krawędzi napawanych
elementów. W miejscu tym następuje intensywne odprowadzanie ciepła m.in. na drodze wrzenia pęcherzykowego, co prowadzi do formowania się struktur o wysokiej twardości. Przy wykonywaniu złączy wielościegowych takie zjawisko może zostać zminimalizowane
poprzez ponowne dostarczanie ciepła podczas wykonywania kolejnych ściegów odpuszczających – w rozpatrywanym przypadku w czasie wykonywanym ostatniego ściegu pomiędzy dwoma napoinami.

Rys. 12. Przekrój napoin próbnych, stal S355J2G3, podziałka 40%
Fig. 12. Cross section of test weld beads, steel S355J2G3, pitch 40%

Rys. 13. Lokalizacja i oznaczenia badanych stref płyt próbnych: mr
– materiał rodzimy, mna – napoina pierwsza, mnb – napoina druga, swca – SWC napoiny pierwszej, swcb – SWC napoiny drugiej,
wswca – strefa zachodzących na siebie swca i swcb, wswcb – strefa swcb zachodząca w strefę mna, n – strefa normalizacji, p – strefa przegrzania
Fig. 13. Location and designation of investigated zones at test plate:
mr – base material, mna – first padding weld, mnb – second padding
weld, swca – HAZ of first padding weld, swcb – HAZ of second padding weld, swca and sweb overlop area, wswcb – sweb overlap in
mna, n – standarization area, p – overheat area

Rys. 14. Rozkład twardości wzdłuż linii A-A (rys. 13) na płycie próbnej ze stali S355J2G3. Poziomą linią zaznaczono HVmax strefy odpuszczonej w SWC pierwszej napoiny (swca2p)
Fig. 14. Hardness pattern in line A-A (fig. 13) at test plate S355J2G3
steel. HV max of tempered zone of first weld bead HAZ was marked
by horizontal line
Tablica VI. Wyniki badań twardości płyt próbnych ze stali S355J2G3
Table VI. Results of hardness tests
strefa

mr

HV10

191

swcan swcap mna

256

448

213

wswcb

mnb

198

250

swcbn swcbp

245

446

Napoina

Tablica V. Parametry napawania stali S355J2G3
Table V. Welding parameters of S355J2G3 steel
Natężenie
prądu
spawania
I, A

Napięcie
łuku U, V

Prędkość
spawania
v, mm/min

Ilość
wprowadzonego
ciepła, kJ/mm

1

206

34,5

255

1,67

2

226

41,0

213

2,60

strefa

mr

swca2n

swca2p

wswcan

wswcap

HV10

191

251

325

223

260
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Podsumowanie
We wszystkich złączach próbnych wykonanych pod
wodą stwierdzono występowanie pęknięć w spoinach.
Jest to zjawisko zgodne z informacjami zawartymi
w literaturze dotyczącej spawalności badanych stali
[2, 4, 5]. Próbki wykonane w powietrzu charakteryzowały się znacznie mniejszą skłonnością do pękania.
Obecność pęknięć w złączach wykonanych w środowisku powietrznym spowodowana jest zastosowaniem
elektrod rutylowych. Zastosowanie tego rodzaju elektrod uwarunkowane było odniesieniem badań do warunków rzeczywistych spawania pod wodą metodą 111
(najczęściej stosowane są elektrody o otulinie rutylowej) oraz zbieżnością z wymaganiami normy PN-EN
ISO 15618-1 dotyczącej certyfikowania nurków spawaczy przy spawaniu mokrym [29]. W normie tej jedną z zalecanych elektrod do spawania jest elektroda
o otulinie rutylowej. Spawanie elektrodami rutylowymi, zarówno w środowisku powietrznym, jak i podwodnym, jest procesem wysokowodorowym. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń zawartość wodoru
dyfundującego w stopiwie w środowisku powietrznym
można ocenić na ok. 35 ml/100 g Fe, natomiast w przypadku spawania pod wodą na 50 ml/100 g Fe [15, 30].
W warunkach spawania mokrego stali S500M
nastąpił wzrost twardości maksymalnej SWC
z 240÷250 HV10, charakterystycznej dla spawania w
środowisku powietrznym, do 260÷300 HV10. Twardości maksymalne w SWC stali S500M są niższe od
wartości 350 HV 10, uznawanej za krytyczną z punktu widzenia odporności na pękanie zimne. Natomiast
złącza próbne ze stali S355J2G3 charakteryzowały się znacznie wyższą twardością maksymalną SWC
– o wartościach powyżej 400 HV10. Wynika to z warunków spawania (m.in. zwiększone prędkości stygnięcia, a tym samym skrócone czasy stygnięcia t8/5),

które przy równoważniku węgla Ce = 0,44% dla stali S355J2G3 doprowadziły do formowania się struktur hartowniczych. Charakterystyczne dla próbek Tekken, dla stali S355J2G3 jest inicjowanie pęknięć z linii
wtopienia, co potwierdza obecność kruchych struktur
w tym obszarze (rys. 7). Rozkład twardości na przekroju złączy Tekken dla stali S500M spełnia kryteria przy
zatwierdzaniu technologii spawania dla spawania na
powietrzu. Ograniczenie twardości maksymalnej SWC
poniżej 350 HV10 jest efektem niskiej zawartości węgla
w stali oraz równoważnika węgla Ce = 0,30%. Przedstawione wyniki wskazują na przydatność niskowęglowych stali wysokowytrzymałych po walcowaniu cieplno-mechanicznym na konstrukcje hydrotechniczne wymagające spawania podwodnego.
Zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego
dla stali S355J2G3 umożliwiło uzyskanie zadowalającej twardości w newralgicznych obszarach napoin (tabl. V). Technika ta jest niezwykle przydatna przy
spawaniu elementów ze stali wymagającej np. obróbki cieplnej po spawaniu. W warunkach spawania mokrego, czy suchego hiperbarycznego, taki zabieg byłby bardzo kosztowny, a w większości przypadków niemożliwy do zrealizowania. Tego rodzaju technika pozwala na uzyskanie złączy spawanych spełniających
kryteria norm przedmiotowych czy towarzystw klasyfikacyjnych przy zastosowaniu dość prostych zabiegów technologicznych. Może znaleźć to zastosowane
np. do naprawach rurociągów podmorskich. Należy
zaznaczyć, że jakość ściegów odpuszczających zależy od wielu czynników, m.in. od pozycji spawania, natężenia prądu spawania, prędkości przejścia, długości
łuku, kąta ustawienia palnika czy ilości wprowadzonego ciepła. Kolejne badania powinny uwzględniać te
zmienne, co pozwoli na określenie optymalnych warunków zastosowania techniki ściegu odpuszczającego przy spawaniu pod wodą.

Wnioski
Złącza stali S355J2G3 i S500M wykonane pod
wodą w warunkach utwierdzenia wykazały wysoką
skłonność do tworzenia pęknięć zimnych w spoinie.
We wszystkich złączach próbnych Tekken ze stali S500M, wykonanych metodą mokrą stwierdzono występowanie pęknięć zimnych, natomiast w złączach
wykonanych w powietrzu pęknięcia stwierdzono tylko
w jednym z dwóch złączy próbnych.
Twardość maksymalna SWC złączy ze stali
S500M nie przekraczała 300HV, natomiast w SWC
złączy ze stali S355J2G3 stwierdzono twardość
maksymalną powyżej 400 HV10.
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Zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego spowodowało obniżenie twardości maksymalnej
SWC złączy ze stali S355J2G3 do wartości poniżej
350 HV10.
Wykazano skuteczność metody ściegu odpuszczającego dla złączy ze stali o podwyższonej wytrzymałości spawanych pod wodą. Opracowanie
technologii TBW dla złączy spawanych metodą mokrą wymaga jednak dalszych badań.
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W następnym numerze
W następnym numerze opublikowane zostaną artykuły prezentowane na 53. Krajowej
Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej Nowe kierunki w procesach spajania i cięcia
metali w Poznaniu.
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UDT-CERT

Twoje bezpieczeństwo - nasz certyfikat

Certyfikacja systemów zarządzania
własnych auditorów na terenie całej Polski
• 140
systemów zarządzania wg norm:
• •certyfikacja
PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005

• PN-N-18001:2004/ OHSAS 18001:2007, PN-EN ISO 3834:2007,

Certyfikacja osób

•
•

PN-EN 16001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007, PN-EN ISO
22000:2006, HACCP, PEFC

Ocena zgodności - oznakowanie CE

•
•

największa jednostka notyfikowana w Polsce (nr 1433)
notyfikacja do 12 dyrektyw

Certyfikacja wyrobów

•
•

certyfikacja wyrobów ciśnieniowych, dźwignicowych
i innych na zgodność z normami oraz specyfikacjami
technicznymi określonymi przez klienta
prawo znakowania urządzeń znakiem zgodności „UDT-CERT
Wyrób certyfikowany”

•
•
•
•

najszersza oferta w Polsce w zakresie certyfikacji personelu
badań nieniszczących
certyfikacja spawaczy stali, spawaczy aluminium, miedzi,
niklu, tytanu, cyrkonu i ich stopów, lutowaczy, laminerów,
klejaczy, spawacze i zgrzewacze termoplastycznych
tworzyw sztucznych, operatorów urządzeń spawalniczych
i nastawiacze zgrzewania oporowego
certyfikacja personelu nadzoru spawalniczego
certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz
obsługujących i konserwujących urządzenia transportu
bliskiego
certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
funkcjonalne
ocena ośrodków szkoleniowych i egzaminacyjnych spajaczy

Badania i ekspertyzy techniczne

•
•

900 rzeczoznawców na terenie całej Polski
własne laboratorium badawcze
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Dzięki FastMig Pulse 350/450
każdy statek może pływać

Inteligentne rozwiązania do
wymagających środowisk.
Zbuduj idealne urządzenie do spawania impulsowego MIG/MAG.
Zestawy chłodzone gazem lub płynem można łączyć z nowatorskimi
urządzeniami do podawania drutu na duże odległości i zdalnym
sterowaniem, uzyskując doskonałe wyniki spawania. Produkty
Kemppi Wise zwiększają możliwości wyboru i oferują rozwiązania
dostosowane do rzeczywistych zastosowań, zapewniając szybkie
spawanie oraz wysoką jakość i dużą wytrzymałość spoin.
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