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Konspekty referatów 

 

Wpływ rewolucji technologicznej na producentów konstrukcji stalowych (M. Restecka) 

       Wstęp 

       Tendencje zmian w branży konstrukcji stalowych. 

       Ilość wytwarzanych konstrukcji stalowych w Polsce oraz udział eksportu i importu. 

       Technologiczne trendy. 

       Charakterystyka możliwości Instytutu Spawalnictwa w zakresie innowacyjnych    technologii. 

       Podsumowanie 

 

Stale wysokowytrzymałe – znaczącym czynnikiem innowacyjności i konkurencyjności 

(P. Sędek) 

Wstęp – rys historyczny, potrzeby i korzyści ze stosowania HSS 

Przegląd stali HSS i ich własności – zestawienia gatunków HSS, ich własności  

Projektowanie – przedstawienie zasad projektowania z uwzględnieniem specyfiki 

przetwórstwa 

Przetwórstwo HSS – opis procesów gięcia i spawania, trudności i środki zaradcze 

Przykłady konstrukcji z HSS – ogólnie ( zdjęcia będą w prezentacji ) 

 

Nowoczesne metody spawania łukowego w aspekcie zwiększenia wydajności spawania 

(J. Rykała lub T. Pfeifer) 

Nowoczesne odmiany metody MAG – urządzenia, linie synergiczne, możliwości 

zastosowania 

Wykorzystanie łuku pulsującego – zwiększenie wydajności, poprawa jakości, minimalizacja 

odprysków, 

Innowacyjna metoda TOPTTIG – zastosowanie do zrobotyzowanego spawania i napawania, 

Spawanie łukiem krytym – innowacyjna technologia ICE 

Spawanie plazmowe – możliwość zwiększenia wydajności spawania 

 

Spawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny. 

Zalety metody i obszary zastosowań (M. Urbańczyk) 

 

Przedstawienie różnych  metod i odmian spawania laserowego – wiązka laserowa bez 

materiału dodatkowego, laser z dodatkiem drutu, lutospawanie laserowe, spawanie wiązką 

skanując (remote  welding) i spawanie hybrydowe (laser + MIG/MAG) 

Metoda HLAW jako innowacja, rozwój na przestrzeni lat (pierwsze stanowiska zbudowane w IS) 

Aplikacje przemysłowe wykorzystujące proces spawania HLAW (zagranica i kraj)  

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne z wykorzystaniem metody hybrydowej (przykładowe 

zdjęcia makrostruktur złączy doczołowych i teowych) 

Aspekty ekonomiczne (porównanie metod HLAW i MAG) 
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Robotyzacja procesów spawalniczych – kierunki rozwoju, zwrot nakładów z inwestycji 

(M. Restecka) 

Sprzedaż robotów na świecie i w Polsce z uwzględnieniem struktury środków automatyzacji, 

Kierunki rozwoju robotyzacji (tutaj można wspomnieć o możliwościach IS), 

Struktura zatrudnienia a ekonomia w robotyzacji procesów spawalniczych (zastępowanie 

ludzi przez roboty, kwalifikacje operatorów i programistów, bezpieczeństwo pracy), 

Obliczanie kosztów spawania oraz analiza porównawcza wydajności i kosztów spawania 

metodą ręczną MAG, zrobotyzowaną MAG i hybrydową laser + MAG 

Potencjalne źródła finansowania inwestycji (tutaj można wspomnieć o otwartości i chęci 

współpracy Instytutu w ramach różnego rodzaju projektów), 

 

Problemy oceny procesów spawania i producentów konstrukcji spawanych 

oraz certyfikowania procesów spawania (K. Stefaniszyn) 

Procesy spawania są powszechnie stosowane podczas produkcji wielu wyrobów. Mają one 

często decydujący wpływ na jakość tych wyrobów, tak więc ważne jest aby były odpowiednio 

wykonywane i nadzorowane, tym bardziej, że procesów tych nie można w łatwy sposób 

zweryfikować. Aby zapewnić właściwe prowadzenie procesów spawania opracowano normy 

jakościowe dla spawalnictwa. 

Referat omawia podstawowe zagadnienia związane z oceną producentów konstrukcji 

spawanych na podstawie wymagań normy PN-EN 1090-1 w ramach oceny zgodności z 

Rozporządzeniem 305/2011 (certyfikacja zakładowej kontroli produkcji). 

W referacie przedstawiono także systemy oceny procesów spawania stosowane w certyfikacji. 

Omówiono międzynarodowy (IIW) i europejski (EWF) system oceny wytwórców wyrobów 

spawanych oraz stosowany przez Instytut Spawalnictwa program certyfikacji procesów 

spawania. 

Przedstawiono także podstawowe normy dotyczące jakości w spawalnictwie a właściwie serię 

norm PN-EN ISO 3834. W normach tych ustalono kompletny zestaw wymagań jakości 

dotyczących sterowania procesem spawania. Normy mają zastosowanie do wytwarzania 

zarówno w wydziałach produkcyjnych jak i na placach budów. 

Szczegółowo omówiono kilka kluczowych wymagań tych norm takich jak: wymagania 

dotyczące materiałów dodatkowych do spawania, nadzór nad wyposażeniem do produkcji 

spawalniczej, kwalifikowanie procesów spawania i personelu spawalniczego a także 

kwalifikowanie personelu badań nieniszczących i wykonywanie badań NDT. 
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