INSTYTUT SPAWALNICTWA
Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości

Nagrody i wyróŜnienia otrzymane przez Instytut w 2008 roku
1. Złoty Medal na 107 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, CONCOURS – LÉPINE
w ParyŜu, Kwiecień-maj 2008 r., za „Sposób liniowego zgrzewania tarciowego elementów
z róŜnych materiałów”.
Autorzy wynalazku: dr inŜ. Adam Pietras, technik Andrzej Misz, technik Janusz Filipczyk
OPIS WYNALAZKU
Przedmiotem wynalazku jest metoda liniowego, doczołowego zgrzewania tarciowego, z mieszaniem
materiału zgrzeiny, elementów z materiałów róŜniących się własnościami fizycznymi i/lub
mechanicznymi, zwłaszcza elementów w postaci płyt, w szczególności z aluminium, miedzi lub ich
stopów.
Istota wynalazku polega na tym, Ŝe do łączonych elementów wprowadza się obracający się
penetrator do takiego połoŜenia aby jednocześnie dolna część penetratora posiadała stały kontakt z
górnymi powierzchniami obu elementów, aby takŜe większa część powierzchni bocznej kołka
penetratora kontaktowała się tylko z materiałem jednego z elementów, najkorzystniej z materiałem
elementu o niŜszych własnościach, oraz aby dolna część kołka penetratora posiadała stały kontakt z
materiałami obydwu elementów w obszarze ich występu i wybrania, od strony ich dolnych
powierzchni.
Z prowadzonego rozpoznania wynika, Ŝe nową metodą zgrzewania tarciowego aluminium z miedzią
zainteresowany jest głównie przemysł energetyczny i elektrotechniczny, zarówno w kraju, jak i
zagranicą. Metoda moŜe jednak znaleźć zastosowanie równieŜ w innych gałęziach np. w przemyśle
chemicznym.
WPROWADZONE NOWOŚCI
Innowacyjność zgłoszonego przez Instytut Spawalnictwa wynalazku polega na opracowaniu sposobu
przygotowania styku blach oraz dobraniu kształtu, wymiarów i parametrów ruchu penetratora z
kołkiem, umoŜliwiających nagrzewanie łączonych materiałów z róŜną intensywnością. Według
wynalazku wprowadza się do styku metali takie porcje ciepła, jakie są niezbędne do poprawnie
prowadzonego zgrzewania w stanie stałym oraz wytwarza się dodatkowe pole napręŜeń ułatwiające
podczas odkształceń materiałów oczyszczanie powierzchni styku.
Dotychczasowe rozwiązania umoŜliwiały wykonywanie wzdłuŜnych zgrzein z materiałów o takich
samych lub podobnych własnościach, np. aluminium i jego stopów. W przypadku materiałów
róŜniących się własnościami fizycznymi (np. twardością, temperaturą topnienia, własnościami
wytrzymałościowymi) np. aluminium z miedzią, problem tkwił w niesymetrycznym nagrzewaniu i
uplastycznieniu się elementów podczas zgrzewania. Prowadziło to do niewystarczającego nagrzania
i uplastycznienia jednego ze zgrzewanych elementów, albo do przegrzania jednego ze zgrzewanych
elementów, nie doprowadzając do właściwego uplastycznienia w obszarze styku materiałów obu
zgrzewanych elementów. W wyniku tego uzyskiwano złącze ze zgrzeiną bardzo kruchą, o niskiej
jakości i wytrzymałości.
Uzyskiwana przy zastosowaniu omawianej metody zgrzeina ma cechy ciągłej wzdłuŜnej zgrzeiny
zgniotowej, o duŜej plastyczności i wytrzymałości, niemoŜliwej do uzyskania dotychczas znanymi
sposobami łączenia.
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Przykładowe zdjęcia ilustrujące proces zgrzewania nową metodą
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Układ płyt do zgrzewania doczołowego (IS)

Schemat procesu FSW

Przykład zgrzewanych liniowo doczołowo płyt
Cu+Al (g = 6.0 mm)

Zniszczenie złącza Al+Cu zgrzanego
liniowo na zakładkę (g = 4.0 mm)

EFEKTY
Zalety zgrzewania nową metodą wiąŜą się z istotą procesu łączenia w stanie stałym, czyli brakiem
skurczu krzepnięcia metali, brakiem porowatości w zwartym materiale zgrzeiny. Dodatkowo proces
zgrzewania moŜna prowadzić w dowolnej pozycji usytuowania elementów. Zgrzewanie tą metodą nie
wymaga Ŝadnego materiału dodatkowego. Brak gazów osłonowych powoduje, Ŝe jest to proces
nieszkodliwy dla środowiska. Jak kaŜdy proces zgrzewania tarciowego jest energooszczędny, łatwo
go zmechanizować i monitorować.
Pozytywne efekty wynikają głównie z moŜliwości zastąpienia elementów miedzianych elementami
aluminiowymi. Cena miedzi jest niemal trzykrotnie wyŜsza niŜ cena aluminium i stale rośnie.

www.is.gliwice.pl

Strona 2 z 9

INSTYTUT SPAWALNICTWA
Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości

2. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii „Transfer Wyników Badań
Naukowych do Praktyki Gospodarczej” Poznań, Czerwiec 2008 r. za „Wielostanowiskowy
system monitorowania parametrów procesu zgrzewania SpotWeldQS”.
Autorzy rozwiązania: mgr inŜ. Leszek Szubert, mgr inŜ. Piotr Skoczowski, współpraca: mgr inŜ.
Tadeusz Szebeszczyk, Piotr Stodolny.
OPIS SYSTEMU
Wielostanowiskowy system monitorowania parametrów procesu zgrzewania SpotWeldQS to
innowacyjne rozwiązanie zapewniające wysoką jakość i powtarzalność produkcji. Poprzez ciągłą
kontrolę parametrów zgrzewania, równocześnie na dowolnej ilości stanowisk, system umoŜliwia
eliminację lub ograniczenie powstających braków oraz obniŜkę kosztów produkcji.
SpotWeldQS jest nowoczesnym systemem monitorowania danych o dwuwarstwowej architekturze
typu klient – serwer. System zawiera moduły pomiarowe, których zadaniem jest gromadzenie i
przesyłanie informacji o przebiegu procesu zgrzewania do serwera. Oprogramowanie serwera
dokonuje analizy i oceny przebiegu procesu, a wyniki archiwizuje w bazie danych. W skład systemu
wchodzi równieŜ aplikacja uŜytkownika będąca interfejsem pomiędzy personelem zarządzającym
procesem produkcji a informacjami o przebiegu procesu zgromadzonymi w bazie danych.

Rys. 1 Struktura wielostanowiskowego systemu kontroli procesu zgrzewania
Modułowa budowa systemu umoŜliwia dalszą rozbudowę funkcjonalności programu i jej
dostosowanie do potrzeb finalnego uŜytkownika.
WPROWADZONE NOWOŚCI
SpotWeldQS to innowacyjne rozwiązanie w skali światowej. Oryginalność systemu polega na
wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury informatycznej do nadzoru technologicznego parametrów
procesu zgrzewania, w czasie rzeczywistym, dla dowolnej ilości stanowisk zgrzewalniczych. Nadzór
ten moŜe być prowadzony z kaŜdego miejsca w zakładzie produkcyjnym (np. biuro technologa) lub z
miejsca znajdującego się poza zakładem pracy dzięki zastosowaniu sieci komputerowej.
EFEKTY
Efektem stosowania systemu SpotWeldQS jest wzrost jakości produkcji i radykalne zmniejszenie
odpadów produkcyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w obniŜeniu zuŜycia materiałów i energii
elektrycznej oraz kosztów produkcji.
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System, z uwagi na moŜliwość monitorowania i rejestrowania parametrów procesów zgrzewania, ma
pozytywny wpływ na wdraŜanie systemów zarządzania jakością takich jak np.: TQM, ISO 9000, QS
9000, czy strategia Six Sigma. Do efektywnego wdroŜenia tych systemów potrzebna jest bowiem
odpowiednia infrastruktura informatyczna wspierająca proces optymalizacji jakości wytwarzania –
będąca tak naprawdę systemem wspomagania decyzji umoŜliwiającym gromadzenie i dostęp do
danych o przebiegu procesu produkcji, analizę danych tj. stosowanie metod statystycznych oraz
rozpowszechnianie wyników analiz.
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3. Indywidualna Śląska Nagroda Jakości w kategorii „Praktyka” przyznana przez Regionalną
Izbę Gospodarczą dla Dyrektora Instytutu Spawalnictwa prof. Jana Pilarczyka
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4. Medal IV Międzynarodowych Targów Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa, Kielce,
Wrzesień 2008 r., za „Technologię laserowego spawania rurek wykorzystywanych w sondach
do pomiaru przepływu cieczy i gazów”
Autorzy technologii: dr inŜ. Marek Banasik dr inŜ. Sebastian Stano - Instytut Spawalnictwa, mgr inŜ.
Jan Polak – Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S. A.

ISTOTA OPRACOWANEJ TECHNOLOGII
Istota rozwiązania polega na opracowaniu technologii spawania rurek ze stali w gat. X2CrNi18-9 o
średnicach: 25 mm, 12 mm oraz 6mm. W oparciu o prowadzone w Instytucie Spawalnictwa w
Gliwicach badania dobrano parametry prowadzenia procesu spawania tj.: moc wiązki laserowej,
prędkość spawania, połoŜenie ogniska wiązki laserowej względem osi styku rurek oraz kąt padania
wiązki laserowej, sposób i kolejność spawania. Dobrane parametry spawania umoŜliwiły uzyskanie
połączenia dwóch rurek z poprawnie ukształtowaną spoiną, bez uszkodzenia (deformacji)
wewnętrznej ścianki rury. Na poniŜszym rysunku przedstawiono makrostruktury złączy spawanych
rurek, które obrazują precyzję połączeń.

a)

c)
Makrostruktury złączy spawanych rurek
a), b) spoiny jednostronne
c) spoiny dwustronne

b)

Opracowana technologia spełnia wymagania producenta co do jakości i powtarzalności spawanych
laserowo rurek. UmoŜliwia uzyskanie dobrze ukształtowanych złączy, przy zachowaniu wysokiej
estetyki i zadowalającej wytrzymałości połączeń. Złącza takie moŜna uzyskać zarówno przy
spawaniu jednostronnym, jak i dwustronnym, ciągłym lub odcinkowym. Uproszczenie budowy i
wykonania oraz powtarzalności i dokładności pomiaru sond piętrzących pełniących rolę czujników
przepływu to główne korzyści z opracowania technologii spawania laserowego rurek. Odpowiednio
dobrane średnice zewnętrzne rurek oraz rozkład otworów pomiarowych, poparte badaniami
modelowymi oraz badaniami rzeczywistych sond w tunelu aerodynamicznym, pozwoliły na
opracowanie i podjęcie produkcji nowej udoskonalonej wersji czujników.
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INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII
Innowacyjność technologii spawania rurek ze stali X2CrNi18-9 wzdłuŜ styku ich zewnętrznych
ścianek polega na: zastosowaniu do spawania tzw. wysokiej techniki tj. wiązki promieniowania
laserowego oraz robota przemysłowego. Polega równieŜ na precyzyjnym dobraniu odpowiednich
parametrów technologicznych, rodzaju i kolejności układania spoin, sposobu niwelowaniu
powstających odkształceń.
Do opracowania technologii spawania rurek wykorzystano najnowocześniejsze na świecie
urządzenia i rozwiązania technologiczne w dziedzinie spawalnictwa. Spawanie prowadzone było na
stanowisku spawalniczym wyposaŜonym w robot KR30HA firmy Kuka oraz laser Nd:YAG Trumpf HL
2006D wraz ze światłowodowym układem transmisji promieniowania laserowego oraz laserową
głowicą spawalniczą. W procesie spawania laserowego niezmiernie waŜny jest system kontroli
połoŜenia ogniska wiązki laserowej względem powierzchni spawanych materiałów. Zogniskowanie
wiązki laserowej na powierzchni spawanych materiałów gwarantuje uzyskanie największych gęstości
mocy w obszarze jej oddziaływania. W celu zapewnienia powtarzalności uzyskania prawidłowego
połoŜenia ogniska wiązki laserowej względem spawanych materiałów wykorzystano laser diodowy
małej mocy emitujący wiązkę laserową w kształcie linii. Wzajemne połoŜenie linii lasera diodowego
oraz lasera pilotującego na powierzchni spawanych materiałów pozwoliło określić prawidłowość
ustawienia ogniska wiązki laserowej.

Stanowisko badawcze do pomiarów
ugięcia rurek przed i po spawaniu.

Dla uzyskania złączy spawanych o wysokiej jakości zaprojektowano i wykonano we współpracy ze
ZRE Katowice precyzyjne oprzyrządowanie ustawczo-mocujące zapewniające dokładne zestawienie
i ścisłe doleganie zewnętrznych powierzchni obu rurek.
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5. Złoty Medal The Belgia and International Trade Fair for technological Innovation w Brukseli za
„Wielostanowiskowy system monitorowania parametrów procesu zgrzewania SpotWeldQS”.
Autorzy rozwiązania: mgr inŜ. Leszek Szubert, mgr inŜ. Piotr Skoczowski, współpraca: mgr inŜ.
Tadeusz Szebeszczyk, Piotr Stodolny.
OPIS SYSTEMU
Wielostanowiskowy system monitorowania parametrów procesu zgrzewania SpotWeldQS to
innowacyjne rozwiązanie zapewniające wysoką jakość i powtarzalność produkcji. Poprzez ciągłą
kontrolę parametrów zgrzewania, równocześnie na dowolnej ilości stanowisk, system umoŜliwia
eliminację lub ograniczenie powstających braków oraz obniŜkę kosztów produkcji.
SpotWeldQS jest nowoczesnym systemem monitorowania danych o dwuwarstwowej architekturze
typu klient – serwer. System zawiera moduły pomiarowe, których zadaniem jest gromadzenie i
przesyłanie informacji o przebiegu procesu zgrzewania do serwera. Oprogramowanie serwera
dokonuje analizy i oceny przebiegu procesu, a wyniki archiwizuje w bazie danych. W skład systemu
wchodzi równieŜ aplikacja uŜytkownika będąca interfejsem pomiędzy personelem zarządzającym
procesem produkcji a informacjami o przebiegu procesu zgromadzonymi w bazie danych.

Rys. 2 Struktura wielostanowiskowego systemu kontroli procesu zgrzewania
Modułowa budowa systemu umoŜliwia dalszą rozbudowę funkcjonalności programu i jej
dostosowanie do potrzeb finalnego uŜytkownika.
WPROWADZONE NOWOŚCI
SpotWeldQS to innowacyjne rozwiązanie w skali światowej. Oryginalność systemu polega na
wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury informatycznej do nadzoru technologicznego parametrów
procesu zgrzewania, w czasie rzeczywistym, dla dowolnej ilości stanowisk zgrzewalniczych. Nadzór
ten moŜe być prowadzony z kaŜdego miejsca w zakładzie produkcyjnym (np. biuro technologa) lub z
miejsca znajdującego się poza zakładem pracy dzięki zastosowaniu sieci komputerowej.
EFEKTY
Efektem stosowania systemu SpotWeldQS jest wzrost jakości produkcji i radykalne zmniejszenie
odpadów produkcyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w obniŜeniu zuŜycia materiałów i energii
elektrycznej oraz kosztów produkcji.
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System, z uwagi na moŜliwość monitorowania i rejestrowania parametrów procesów zgrzewania, ma
pozytywny wpływ na wdraŜanie systemów zarządzania jakością takich jak np.: TQM, ISO 9000, QS
9000, czy strategia Six Sigma. Do efektywnego wdroŜenia tych systemów potrzebna jest bowiem
odpowiednia infrastruktura informatyczna wspierająca proces optymalizacji jakości wytwarzania –
będąca tak naprawdę systemem wspomagania decyzji umoŜliwiającym gromadzenie i dostęp do
danych o przebiegu procesu produkcji, analizę danych tj. stosowanie metod statystycznych oraz
rozpowszechnianie wyników analiz.
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