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SŁOWO 

Szanowni Czytelnicy,

Prezentujemy Państwu Księgę Jubileuszową przygotowaną 
z okazji 70-lecia Instytutu Spawalnictwa, powołanego do 
życia 28 marca 1945 roku.
Niełatwe były początki Instytutu, utworzonego bezpośred-
nio po zakończeniu II wojny światowej. Następne 45 lat 
to czas mozolnego funkcjonowania w warunkach socjali-
zmu i gospodarki sterowanej centralnie. Później nadszedł 
bardzo trudny czas transformacji na przełomie lat 80. 
i 90. minionego stulecia. Wreszcie rozpoczęła się budzą-
ca ogromne nadzieje działalność w warunkach wolnego 
rynku, która trwa już ćwierć wieku – jak się okazało – 
wcale nie łatwiejsza od tej we wcześniejszych latach, 
a wprost przeciwnie wymagająca ciągłego zaangażowania, 
wytężonej pracy i stałych inicjatyw.

70 lat to ogrom czasu, a równocześnie niekończące się 
pasmo wydarzeń: zwykłych, normalnych, codziennych, cza- 
sem intrygujących, a czasem nieoczekiwanych, wręcz fa-
scynujących. Postanowiliśmy te wydarzenia przypomnieć, 
zebrać i razem spisać. Wydarzenia zostały przez pracowni-
ków Instytutu lepiej, niekiedy gorzej zapamiętane, zapisane 
w różnych dokumentach albo zarejestrowane na fotogra-
fiach. Niektórych faktów nie udało się już niestety dokładnie 
odtworzyć, ponieważ dokumenty opisujące te fakty zaginę-
ły, a najstarsi pracownicy, pamiętający początki Instytutu, 
od nas odeszli.

Księga Jubileuszowa nie ma charakteru kroniki, ani upo-
rządkowanej książki.
Wspomnieniowy rozdział pierwszy jest bardzo osobisty. 
Rzadko się bowiem zdarza, żeby Instytut zakładał i orga-
nizował ojciec, a potem prowadził go syn. Życie ojca i życie 
syna były splecione ze sobą rodzinnie, ale równocześnie 
związały się mocno z życiem Instytutu. Dzięki temu, syn, 
mimo że rozpoczynał pracę 20 lat po utworzeniu Instytu-
tu, jest z jednej strony żywą historią Instytutu, a z drugiej 
– kontynuatorem wielkiego dzieła swojego ojca.

Kolejne rozdziały Księgi Jubileuszowej zostały napisane 
w sposób bardzo różny. Nie obowiązywały żadne wskazów-
ki ani wytyczne, a każdy autor zbierał fakty i myśli według 
własnego uznania. Opisane zostały komórki Instytutu, prace 
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prowadzone w Instytucie, a równocześnie przedstawiono, 
jak z biegiem lat zmieniały się metody spawalnicze, ma-
teriały dodatkowe do spawania, urządzenia i technologie 
spawania oraz badania w spawalnictwie. Dzięki temu otrzy-
maliśmy urozmaicony zbiór wszechstronnych informacji, 
które będą interesujące, mamy nadzieję, nie tylko dla pra-
cowników Instytutu, ale i dla osób związanych z Instytutem, 
a może i dla osób znających słabo lub nieznających wcale 
Instytutu.

Kilka rozdziałów zostało opracowanych przez autorów 
młodszego pokolenia, pracujących w Instytucie od 20 do 
25 lat. Należy docenić ich pracę i wysiłek, związane z poszu-
kiwaniem i kompletowaniem informacji w oparciu o daw-
niejsze dokumenty i publikacje oraz o rozmowy z emeryta-
mi. Niektóre informacje w niewielkim stopniu powtarzają 
się. Nie dokonywaliśmy wykreśleń, uważając, że powtórze-
nia są nieznaczne i nie będą nużące dla Czytelników.
Dla mniej zorientowanego Czytelnika niejasne mogą być 
liczne i zmieniające się nazwy komórek Instytutu (zakładów, 
pracowni, laboratoriów itd.). Powoływanie nowych komó-
rek wiązało się z rozwojem Instytutu lub wynikało z wpro-
wadzanych zmian organizacyjnych. Duża liczba komórek 
w przeszłości wiązała się jednak również ze sztywnym 
taryfikatorem płacowym, o którym decydowały nadzorujące 
ministerstwa. Często jedynym sposobem zwiększenia wyna-
grodzenia pracownikowi było mianowanie go kierownikiem 
nowo powołanej komórki organizacyjnej. Obecna struktura 
organizacyjna Instytutu jest bardzo prosta: są cztery duże 
zakłady badawcze, trzy duże ośrodki i kilka mniejszych 
działów pomocniczych.

Podstawowym zadaniem Instytutu dzisiaj jest wykonywanie 
prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożeń we wszyst-
kich dziedzinach spawalnictwa. Solidną wiedzę i olbrzymie 
doświadczenie, jakie dają wykonywane prace, Instytut wy-
korzystuje, prowadząc na różne możliwe sposoby transfer 
technologii, a także organizując wszechstronne szkolenia 
i kursy na wszystkich poziomach nauczania spawalnicze-
go. W ten sposób Instytut wychodzi naprzeciw konkretnym 
potrzebom tysięcy spawalników, którzy zgodnie z obowiązu-
jącymi obecnie wymogami międzynarodowymi (normami, 
przepisami, dyrektywami itp.) muszą niezależnie od po-
siadanej wiedzy dysponować odpowiednimi dokumentami 
kwalifikującymi, dyplomami oraz certyfikatami umożliwia-
jącymi funkcjonowanie na otwartym europejskim i świato-
wym rynku.

Instytut Spawalnictwa ma status Polskiego Spawalnicze-
go Centrum Doskonałości, a równocześnie jest zaangażo-
wanym członkiem wielkiej europejskiej i międzynarodowej 
rodziny spawalniczej (Europejskiej Federacji Spawalniczej 
i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa).
Polska jest wyróżniającym się producentem i eksporte-
rem konstrukcji spawanych w Europie. Wytwarza ponad 
milion ton tych konstrukcji rocznie i zajmuje tym samym 
drugie miejsce po Niemczech. Liczba spawaczy pracujących 
w kraju jest porównywalna z liczbą górników, a perspekty-
wy pracy spawaczy są nieporównywalnie lepsze. A jednak 
spawalnictwo mające wielkie znaczenie w gospodarce 
i rozwoju naszego kraju jest niestety często niedoceniane 
w porównaniu z innymi dziedzinami czy branżami wytwa-
rzania.

Przedstawiając Księgę Jubileuszową, pragniemy zwrócić 
uwagę Czytelników na niepodważalną rolę Instytutu Spa-
walnictwa w kształtowaniu przez 70 lat polskiego spawal-
nictwa i świadczeniu wszechstronnej pomocy tysiącom 
podmiotów gospodarczych, wykorzystujących techniki i te-
chnologie spawalnicze.

W imieniu pracowników Instytutu Spawalnictwa

dyrektor – prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk

Gliwice, 28 marca 2015 roku
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HISTORIA

70 lat Instytutu Spawalnictwa 
(1945–2015)

Historia wspomnieniami pisana

Wszystko rozpoczęło się w marcu 1945 roku. Na różnych 
frontach toczyły się jeszcze działania wojenne, a na obsza-
rach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej rozpoczynało 
się organizowanie nowego życia z wielkim zapałem. Na 
okrutnie zniszczony, ale wyzwolony Śląsk – serce polskiego 
przemysłu, zjeżdżają ze wszystkich stron kraju i zagranicy 
ludzie, którzy szczęśliwie przeżyli wojnę, z zamiarem odbu-
dowy swoich dawnych miejsc pracy.
W tej sytuacji, z dniem 28 marca 1945 roku zostaje po-
wołany do życia ośrodek o nazwie Państwowy Instytut 
Spawalniczy, z którego wykształcił się później Instytut Spa-
walnictwa. Podstawą prawną powołania było pismo Mini-
sterstwa Przemysłu, a siedzibą zostało pięć pokoi i warsztat 
w gmachu Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 
w Katowicach przy ulicy Krasińskiego (obecnie są to po-
mieszczenia Politechniki Śląskiej), gdzie pozostało trochę 
sprzętu i urządzeń po niemieckim spawalniczym ośrodku 
szkoleniowo-badawczym.
Sprawy organizacyjne, związane z uruchomieniem działal-
ności Instytutu, prowadził Departament Kadr i Szkolenia 
Zawodowego w Katowicach. Departament miał swojego 
kandydata na dyrektora Instytutu w osobie inżyniera Józefa 
Pilarczyka, który do Katowic przybył po wojnie w składzie 
jednej z pierwszych grup operacyjnych już 31 stycznia 
1945 roku. Kandydat miał mocne rekomendacje, ponieważ 
w latach przedwojennych 1932–1939 bezpośrednio po 
zakończeniu studiów na wydziale hutniczym Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie okazał się zręcznym i bardzo 
skutecznym organizatorem wytwórni elektrod do spawania 
ręcznego, pierwotnie w Hucie Pokój, a potem w należącej 
do tego samego koncernu Hucie Baildon. Wytwórnia utwo-
rzona w 1932 roku już rok później produkowała miesięcznie 
20 ton elektrod w 5 gatunkach, a bezpośrednio przed wojną 
– 100 ton elektrod w 15 gatunkach. Przy wytwórni elektrod 
uruchomiona została mała spawalnia, w której odbywały się 
pokazy i kursy spawania łukowego, a wykłady dla kursan-
tów prowadził inżynier Józef Pilarczyk.
Sprawa powołania dyrektora Instytutu skomplikowała się 
jednak nieco, ponieważ Ministerstwo Przemysłu w War-
szawie wskazało swojego kandydata w osobie inżyniera 
Bolesława Szuppa. Kandydat z Warszawy, znacznie starszy 
od kandydata z Katowic, przed wojną był związany z bu-
downictwem kolejowym, warszawskim Stowarzyszeniem 
dla Rozwoju Spawania i Cięcia Metali w Polsce, szkoleniem 
spawaczy gazowych oraz działalnością normalizacyjną 
i publikacyjną w spawalnictwie.

Prof. Józef Pilarczyk



11

Dysponując dwiema rekomendacjami, Departament Kadr 
i Szkolenia Zawodowego znalazł rozwiązanie salomono-
we, zaakceptowane zresztą bezkonfliktowo przez obydwu 
kandydatów, ustalając kandydata z Warszawy dyrektorem, 
a kandydata z Katowic zastępcą dyrektora nowej placówki.

Instytut zaczyna żyć i pracować

W 1945 roku syn dyrektora Józefa Pilarczyka – Jan, kończy 
5 lat i zaczyna z chłopięcą ciekawością obserwować zacho-
dzące wydarzenia. Wieczorami, po powrocie ojca z pracy, 
słucha z matką i rodzeństwem niezbyt wtedy jeszcze zrozu-
miałych, ale pobudzających wyobraźnię opowieści o Insty-
tucie, zwłaszcza o przedstawianych z niezwykłym zapałem 
i entuzjazmem planach jego rozwoju. 

Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy:
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem
I obleka w nadziei złote malowidła.

„Oda do młodości” – Adam Mickiewicz (1798–1855)

W trakcie spacerów z mamą, małemu Janowi kilka razy 
udało się odwiedzić ojca w Instytucie. Największe jego zdzi-
wienie wzbudził fakt istnienia elektrycznego spawania łuko-
wego. Spawanie gazowe było stosowane przez rzemieślni-
ków, ale spawanie elektryczne?
Z kilku wizyt najbardziej zapadły jednak w pamięci nie spra-
wy spawalnicze, a maszyna do pisania, na której uprzejma 
sekretarka pozwoliła chłopakowi wystukać kilkanaście liter.

W okresie początkowym (1945–1948) Instytut zajmował 
się praktycznie wyłącznie szkoleniem spawaczy gazowych 
i elektrycznych, niezwykle poszukiwanych i potrzebnych 
w odbudowie ze zgliszczy i ruin bardzo zdewastowanego 
wojną kraju. Utworzony warsztat szkoleniowy już w 1948 
roku dysponował 22 stanowiskami spawania łukowego 
i 40 stanowiskami spawania gazowego.
Widząc ogromne zapotrzebowanie na spawaczy, dyrekto-
rzy od razu, w 1945 roku, podjęli starania zmierzające do 
zorganizowania filialnego oddziału Państwowego Instytutu 
Spawalniczego w Krakowie. Starania uwieńczone zostały 

sukcesem. W 1946 roku rozpoczęto szkolenie spawaczy 
gazowych i łukowych w warsztatach szkolnych Technikum 
Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy al. 
Mickiewicza. Warsztaty dysponowały 5 stanowiskami spa-
wania łukowego i 10 stanowiskami spawania gazowego.
Dużym utrudnieniem w szkoleniu był brak odpowiednich 
podręczników. Podręcznik dotyczący spawania łukowego 
opracował inżynier Józef Pilarczyk. „Kurs spawania elek-
trycznego w pytaniach i odpowiedziach” jego autorstwa 
ukazał się po raz pierwszy drukiem w październiku 1945 
roku, w nakładzie 3000 egzemplarzy. W następnych latach 
podręcznik był kilkanaście razy wznawiany, a łączny nakład 
osiągnął przeszło dwieście tysięcy egzemplarzy. Równolegle, 
przez inżyniera Bolesława Szuppa, opracowany został pod-
ręcznik dotyczący spawania gazowego.

W 1947 roku Instytut został podporządkowany Centralne-
mu Zarządowi Przemysłu Hutniczego w Katowicach, a jego 
nazwa zmieniona została na Hutniczy Instytut Spawalniczy. 
Nowy nadzorca zapewnił poprawę sytuacji finansowej 
Instytutu, co stworzyło możliwości szybszego rozwoju pla-
cówki. Jednak ciasne pomieszczenia w Katowicach nie 
rokowały dobrej przyszłości. W poszukiwaniu większej 
przestrzeni, nie bez trudności, udało się pozyskać teren 
w Gliwicach przy ul. Czesława 16-18 (potem nazwa ulicy 
była dwukrotnie zmieniana na Henryka Wiatreka i Feliksa 
Dzierżyńskiego i ostatecznie na Błogosławionego Czesła-
wa). Teren był zabudowany, jednak stare, poniemieckie 
budynki można było tylko częściowo zaadaptować. Resztę 
trzeba było wyburzyć i przygotować teren pod nową bu-
dowę. Adaptacja pierwszych pomieszczeń Instytutu to lata 
1947–1949.

Budynek IS – laboratoria technologiczne
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W pierwszej kolejności zaadaptowano jeden nieduży budy-
nek na tymczasowe biura Instytutu oraz podjęto gruntowny 
remont dwóch mocno zniszczonych, ale rokujących dłuższe 
użytkowanie budynków piętrowych. W jednym powstały 
sale wykładowe i warsztaty szkolenia spawalniczego, nato-
miast w drugim – pomieszczenia laboratoryjne do badań 
metaloznawczych i mechanicznych złączy spawanych. 
Spawalnie, oddzielne dla spawania łukowego i spawania 
gazowego (te drugie z centralnym zasilaniem w acetylen 
i tlen), zostały odpowiednio wyposażone w urządzenia do 
spawania oraz systemy wentylacji. Były też pomieszczenia 
do przygotowania materiałów do ćwiczeń i pomieszczenia 
dla instruktorów. Sale wykładowe wyposażono w ekspo-
naty i plansze pokazujące sprzęt spawalniczy oraz wzorce 
złączy spawanych prawidłowych i wadliwych. W pomiesz-
czeniach laboratoryjnych znalazły się: pracownia analiz 
chemicznych, hala badań rentgenograficznych z ciemnią 
fotograficzną, pracownia badań wytrzymałościowych z war- 
sztatem przygotowania próbek oraz laboratorium badań 
metalograficznych.
Dysponowanie takim zapleczem pozwoliło na podjęcie 
szkolenia spawaczy kotłowych, kończącego się egzaminami 
teoretycznymi i praktycznymi przy udziale przedstawicieli 
Urzędu Dozoru Technicznego.

W 1948 roku rozpoczęto wznoszenie nowych budynków. 
W pierwszej kolejności czterokondygnacyjnego budynku 
administracyjnego, w którym na trzecim piętrze urządzo-
no mały internat dla uczestników kursów i mieszkanie dla 
dyr. Szuppa, a w suterenie – stołówkę dla osiemdzie- 

Budynek Instytutu Spawalnictwa obecnie

sięciu osób. Równolegle rozpoczęto prace budowlane 
przy wznoszeniu trzech pierwszych hal laboratoryjnych, 
z perspektywą prowadzenia działalności badawczej.
W dniu 1 lipca 1948 roku Hutniczy Instytut Spawalniczy 
uzyskał oficjalną i ostateczną nazwę: Instytut Spawalnic-
twa. Niestety równocześnie został włączony do zespołu 
kilku innych instytutów przemysłowych i podporządkowany 
Głównemu Instytutowi Mechaniki w Warszawie. Nierówna 
walka konkurencyjna o dotacje budżetowe i kredyty inwe-
stycyjne oraz dominacja instytutu warszawskiego spowo-
dowały wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej Instytutu 
zlokalizowanego daleko od stolicy. Mimo trudności, w 1950 
roku ukończono budowę budynku głównego i kontynuowa-
no budowę hal technologicznych.
W 1949 roku nastąpiło całkowite przeniesienie Instytutu 
z Katowic do Gliwic, a funkcjonująca już 3 lata instytucja 
szkolenia spawaczy zaczęła się stopniowo przekształcać 
w instytut naukowo-badawczy.

Mający blisko 10 lat Jan, uczeń szkoły podstawowej, pilnie 
śledzi rozwój wypadków. Rodzice mieszkający w Katowi-
cach przenieśli się z dzielnicy Brynów do dzielnicy Ligota. 
Chodziło przede wszystkim o uzyskanie w miarę dogodnego 
dojazdu do Gliwic lokalnym pociągiem zatrzymującym się 
na przystanku kolejowym koło Instytutu. Ale chodziło rów-
nież o łatwy kontakt z dworcem w Katowicach, z którego 
ojciec jeździł do Warszawy. A jeździł wyjątkowo często, 
bo trzeba było stale bywać w miejscach, gdzie zapadały 
decyzje typu być, albo nie być Instytutu. Trzeba było nieby-
wałego hartu, żeby wyjeżdżać z Katowic wieczorem (pocią-
gi ciągnęły lokomotywy parowe), na siedząco, przyjeżdżać 
do Warszawy o świcie, czekać kilka godzin, zanim zaczę-
ły pracować urzędy i wreszcie po całym dniu wracać do 
Katowic. Bywały wyjazdy bez sukcesów, ale bywały i takie, 
które ojca uskrzydlały, bo Instytut uzyskiwał nowe możliwo-
ści rozwoju. Anglicy mówią: ”my home is my castle”, ale 
w przypadku ojca dobrze pasowałoby również: ”my Institute 
is my castle”.

Dużym sukcesem było wydzielenie Instytutu Spawalnictwa 
z Głównego Instytutu Mechaniki na przełomie lat 1951–
1952. Usamodzielnienie Instytutu oraz uporządkowanie 
systemu jego finansowania umożliwiło rozwinięcie działal-
ności naukowej i badawczej.

HISTORIA
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Podstawowym problemem dla podejmującego działalność 
naukowo-badawczą Instytutu było pozyskanie i przygoto-
wanie kadry pracowników naukowo-badawczych na od-
powiednim poziomie. Wojna w straszny sposób przetrze-
biła przedwojennych inżynierów, a powołana w 1945 roku 
Politechnika Śląska potrzebowała kilku lat, żeby pojawili 
się pierwsi absolwenci. Ponieważ na Politechnice brako-
wało specjalisty z dziedziny spawalnictwa, do współpracy 
został zaproszony dyrektor Instytutu Spawalnictwa – Józef 
Pilarczyk. W 1947 roku rozpoczął wykłady ze spawalnictwa 
na Wydziale Mechanicznym, a w 1951 roku, z jego inicjaty-
wy utworzona została na tym Wydziale Katedra Spawalnic-
twa. W tym samym roku został jej kierownikiem i równo-
cześnie został mianowany na stanowisko profesora.
Stosunki pomiędzy Instytutem Spawalnictwa a Katedrą 
Spawalnictwa na Politechnice Śląskiej od samego począt-
ku układały się na zasadzie symbiozy. Dyrektorem Instytutu 
i kierownikiem Katedry była ta sama osoba, ale równo-
cześnie Instytut udostępniał Katedrze swoje laboratoria, 
umożliwiając studentom wykonywanie prac przejściowych 
i dyplomowych. Wielu absolwentów, pod wpływem swoje-
go promotora, decydowało się na podjęcie pracy w Insty-
tucie (pomimo konkurencyjnych wynagrodzeń oferowanych 
przez zakłady przemysłowe). Pojawili się też absolwenci 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu i Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. Wszyscy ci magistrowie 
inżynierowie, późniejsi doktorzy, docenci i profesorowie, 
wysokiej klasy specjaliści, Kolumbowie, urodzeni w latach 
dwudziestych XX wieku: Emil Macalik, Stefan Spychalski, 
Lucjan Grzegórski, Stanisław Bryś, Zdzisław Szczeciń-
ski, Jan Węgrzyn, Jan Angres, Zbigniew Pufal, Kazimierz 
Żurawik, Władysław Witek, Marian Hyla, Karol Śniegoń, 
Tadeusz Robakowski, Mieczysław Sikora, Eugeniusz Śle-
dziewski byli twórcami komórek naukowych Instytutu, 
w których stawiali pierwsze kroki w badaniach w licznych 
dziedzinach spawalnictwa.
W Instytucie utworzone zostały pierwsze zakłady badawcze 
(Spawania Stali i Żeliwa, Spawania Metali Nieżelaznych, 
Spoiw i Metalurgii Spawania, Konstrukcji Spawanych, 
Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych) oraz Laboratorium 
Metaloznawcze. Z ciekawszych prac można wymienić opra-
cowanie receptur otulin podstawowych gatunków elektrod 
otulonych (uwieńczone przyznaniem nagrody państwowej), 
opracowanie technologii spawania przewodów aluminio-
wych, zbadanie spawalności stali budowlanej o podwyż-
szonej wytrzymałości, której produkcję przygotowywało 

krajowe hutnictwo, opracowanie regeneracji matryc ku-
ziennych przez napawanie, czy opanowanie spawania stali 
kwasoodpornych, miedzi i stopów lekkich.
W 1950 roku powołano pierwszą Radę Naukową Instytutu 
Spawalnictwa.
W 1951 roku ukończona została budowa 3 pierwszych hal 
technologicznych.
Szkolenie spawalnicze, które stanowiło początek działalno-
ści Instytutu, zostało na przełomie lat 1950–1951 z gestii 
Instytutu wydzielone. Powstał oddzielny Państwowy Cen-
tralny Ośrodek Szkolenia Spawalniczego podległy Central-
nemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego (CUSZ), który roz-
szerzył swoją ofertę, szkoląc również inżynierów i techników 
na kursach kontrolerów, konstruktorów i technologów spa-
walniczych. Instytut szkolenie to jednak nadzorował (funk-
cję dyrektora Ośrodka pełnił równolegle dyrektor Instytutu) 
oraz wspierał (wykładowcami na kursach byli pracownicy 
Instytutu angażowani na zasadzie zleceń).

Budynek IS – wnętrze

Milowym krokiem w rozwoju Instytutu było powołanie 
Zakładu Konstrukcji Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych oraz 
Zakładu Prototypów Urządzeń Spawalniczych. Po wojnie 
bazą materialną dla spawalnictwa w Polsce były jedynie: 
Wytwórnia Elektrod Huty Baildon w Katowicach, War-
szawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego „Perun”, kilkana-
ście wytwórni tlenu i kilka wytwórni acetylenu. Produkcja 
sprzętu elektrycznego do spawania w ogóle nie istniała, 
z wyjątkiem transformatorów spawalniczych o przestarzałej 
konstrukcji. Natomiast do wytwarzania ciężkich konstrukcji 
stalowych (kotłów energetycznych, zbiorników, kadłubów 
statków, mostów) powszechnie stosowano nitowanie.



Obydwa Zakłady zostały powołane na mocy Uchwały 
Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 roku i ulokowane 
w pomieszczeniach Instytutu. Pierwszymi osiągnięcia-
mi było wykonanie typoszeregu zgrzewarek zwarciowych 
o mocy 2, 6 i 10 kVA do zgrzewania drutów i zaworów do 
butli acetylenowych oraz 500-amperowego transformatora 
spawalniczego, opartego na ówczesnym wzorze radzieckim.
W wyniku Zarządzenia Ministra Przemysłu Maszynowego 
z dnia 27 czerwca 1956 roku nastąpiło połączenie obydwu 
Zakładów w jeden, prowadzony na zasadach rozrachunku 
gospodarczego Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spa-
walniczych (ZBPUS). Dyrektorem nowego Zakładu został 
mgr inż. Roman Korkiewicz, a jego zastępcą inż. Stefan 
Cieszewski. ZBPUS budował prototypy: urządzeń, maszyn, 
automatów i aparatury, niezbędne dla potrzeb i rozwoju 
polskiego spawalnictwa. Prototypy, powielane i ulepszane, 
kierowane były do seryjnego wytwarzania i sprzedawane 
do przedsiębiorstw przemysłowych. Jako przykłady pierw-
szych, pojawiających się kolejno prototypów można podać: 
spawarki transformatorowe, spawarki spalinowe, wysoko-
prężne wytwornice acetylenu, automaty do spawania elek-
trożużlowego, półautomaty do cięcia tlenowego, zgrzewarki 
do doczołowego zgrzewania prętów i rur, reduktory do tle-
nu, sieciowe i równoprężne, zbieraki topnika, zwijarki drutu 
elektrodowego i inne.
Konsekwencją konstruowania i budowy prototypów urzą-
dzeń spawalniczych było podjęcie seryjnej produkcji tych 
urządzeń w ZBPUS. Aby urządzenia dostarczane przez 
ZBPUS nie były traktowane przez nabywców jako egzempla-
rze prototypowe, z początkiem 1965 roku zmodyfikowano 
nazwę na Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych (ZBUS).
Ważnym wydarzeniem było ukończenie w 1965 roku bu-
dowy (rozpoczętej w roku 1962) nowej siedziby ZBUS poza 
Instytutem, na ulicy Przewozowej w Gliwicach. Siedzibę tę 
później rozbudowano z zamiarem rozwinięcia działalności 
eksportowej. Rozbudowę zakończono w 1969 roku.
Dysponując systemem szkolenia i kształcenia persone-
lu spawalniczego, zakładem konstruującym i budującym 
urządzenia spawalnicze, zespołem badaczy prowadzących 
wszechstronne badania z dziedziny spawalnictwa w zakła- 
dach i laboratoriach Instytutu oraz kompleksem goto-
wych budynków (w latach 1955–1959 zbudowane zostały 
3 ostatnie już hale technologiczne) nieźle wyposażonych 
w urządzenia i aparaturę do badań można było stwierdzić,  

że stworzone zostały podstawowe warunki dla rozwoju no-
woczesnego spawalnictwa w kraju. Osiągnięcia Instytutu 
zauważone zostały przez władze rządowe.

W 1958 roku na posiedzeniu Rządowej Komisji Specjalnej 
w Warszawie, powołanej w celu ustalenia, które z przemy-
słowych placówek badawczych Ministerstwa Przemysłu 
Ciężkiego mają zachować rangę instytutu, a które mają 
być przemianowane na centralne laboratoria uznano bez-
dyskusyjnie, że Instytut Spawalnictwa powinien pozostać 
w randze instytutu. Posiedzenie odbyło się w dniu 9 czerwca 
1958 roku, z udziałem wiceministrów Przemysłu Ciężkiego, 
Finansów i Szkolnictwa Wyższego.

Rok 1958 był bardzo ważny w życiu autora niniejszego 
opracowania. W tym roku zdał maturę w Liceum im. 
Adama Mickiewicza w Katowicach oraz podjął studia na 
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki 
Śląskiej. Codzienne dojazdy na studia z Katowic-Ligoty 
do Gliwic stwarzały świetne okazje odwiedzania Instytutu 
i zobaczenia na własne oczy tego, o czym ojciec opowiadał 
w domu tyle razy z wielkim entuzjazmem. Dawały również 
sposobność spokojnej (bywało i burzliwej) wymiany poglą-
dów w czasie wspólnych jazd pociągiem (około 1 godziny 
w jedną stronę).
Pobyty w Instytucie pozwoliły poznać szereg pracowników 
Instytutu. Najczęściej spotykaną osobą była oczywiście 
pani sekretarka (pani Lusia Sokołowska). Jednak z punktu 
widzenia przyszłości zasadnicze znaczenie miało poznanie 
pana docenta Irydiona Kubiszyna z laboratorium badań 
metaloznawczych oraz panów docentów – Tadeusza 
Robakowskiego i Jerzego Mryki z Zakładu Konstrukcji 
Spawanych. Zawarte znajomości przyniosły później brze-
mienne w skutki rozwiązanie – podjęcie pracy w Instytucie. 
Panowie docenci poszukiwali osoby, która miała zająć się 
tematyką spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości, 
a zwłaszcza zupełnie wtedy nieznanym problemem two-
rzenia pęknięć zimnych w złączach spawanych. Kończąc 
specjalizację Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna w zna-
nej szkole profesora Fryderyka Stauba oraz będąc mocno 
nasiąknięty spawalnictwem poprzez kontakty z ojcem, 
zostałem uznany przez moich rozmówców za kandydata 
właściwego. Przyjęcie do Instytutu w wymiarze pół etatu 
nastąpiło w dniu 1 marca 1963 roku, jeszcze przed zakoń-
czeniem studiów, w celu dokończenia pracy dyplomowej.
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W dniu 16 września 1959 roku umiera dyrektor Bole-
sław Szupp. Smutna uroczystość pogrzebowa odbyła się 
z udziałem większości pracowników na cmentarzu Lipowym 
w Gliwicach.
W grudniu 1959 roku, z powołania Ministra Przemysłu 
Ciężkiego dyrektorem Instytutu zostaje docent Józef Pilar-
czyk, a zastępcą – jeszcze wtedy mgr inż. – Zdzisław Szcze-
ciński.
Pod nowym kierownictwem Instytut rozwijał się bardzo 
dynamicznie. Prowadzone były liczne, bardzo ciekawe, czę-
sto trudne prace badawcze. Opracowywano i budowano 
w dużych ilościach rozliczne urządzenia. Spektakularnym 
przykładem była potokowa linia automatycznego spawania 
ścian wagonów – węglarek w Fabryce Wagonów Pafawag 
we Wrocławiu (w jej skład wchodziło 12 automatów spa-
walniczych), oddana do użytku w 1962 roku. Ówczesny 
dyrektor Fabryki, a późniejszy minister i wicepremier rządu 
polskiego Aleksander Kopeć do dzisiaj wspomina to niezwy-
kłe osiągnięcie na spotkaniach Rady SIMP, której jest prze-
wodniczącym. Organizowane były konferencje i spotkania 
spawalnicze, na których pracownicy Instytutu wygłaszali 
referaty i odczyty. Odbywały się pierwsze wyjazdy na konfe-
rencje zagraniczne, w tym na kongresy Międzynarodowego 
Instytutu Spawalnictwa, organizacji, w której oficjalnym 
przedstawicielem Polski i członkiem rzeczywistym został 
w dniu 1 lipca 1956 roku właśnie gliwicki Instytut.
W 1964 roku Instytut powrócił do szkolenia spawalnicze-
go. Nowe metody spawania półautomatycznego i automa-
tycznego (MAG, MIG, TIG, pod topnikiem), nowe materiały 
stosowane na konstrukcje spawane (stale podwyższonej 
wytrzymałości, kotłowe, materiały nieżelazne) oraz nowe 
wymagania technologiczne stworzyły wielką potrzebę 
uruchomienia kursów specjalistycznych dla pracowni-
ków przemysłu. Kursy były prowadzone przez dziesięć lat 
w pozyskanym i zaadaptowanym ośrodku szkoleniowym 
w Sławięcicach koło Kędzierzyna. Cieszyły się ogromnym 
uznaniem i zainteresowaniem, a świadectwa ich ukończe-
nia zdobyło kilka setek kursantów. W 1975 roku ośrodek 
w Sławięcicach zakończył swoją działalność, a szkolenie 
przejęły powstałe w całym kraju liczne mniejsze ośrodki 
szkoleniowe.
W latach 1966–1968 nastąpiła dodatkowa rozbudowa 
Instytutu. Wykorzystując wolne przestrzenie na własnym 
terenie, wzniesiono dwa budynki: jeden dwu- i drugi trzy-
kondygnacyjny z przeznaczeniem na pracownie i urządze-
nia nowych technologii oraz pomieszczenia działu ogólno-

technicznego. Była to ostatnia duża inicjatywa budowlana 
dyrektora Józefa Pilarczyka, wieńcząca jego wieloletnie dzie-
ło tworzenia pomieszczeń Instytutu. Tworzenia w czasach, 
kiedy zdobywanie najpierw odpowiednich zezwoleń, po-
tem wykonawców i wreszcie każdej przysłowiowej cegły 
i innych materiałów budowlanych wymagało ogromnej 
woli, wielkiego zaparcia, kunsztu negocjacyjnego i zręcz-
nych zabiegów dyplomatycznych. Powstałe budynki były 
oczywiście później kilkakrotnie modernizowane, jednak 
w swej wielkości i w swoim kształcie służą Instytutowi 
z powodzeniem do dzisiaj.

We wrześniu 1967 roku profesor Józef Pilarczyk w stosun-
kowo młodym jeszcze wieku (krótko przed 60. rokiem ży-
cia), w pełni sił witalnych i z wieloma pomysłami na dalsze 
lata zdecydował się odejść ze stanowiska dyrektora. Prze-
szedł do pracy wyłącznie na Politechnice Śląskiej, do Kate-
dry Spawalnictwa, której był kierownikiem i pracownikiem. 
Decyzja była własna, niewywołana żadnymi naciskami 
i podjęta pomimo zachęt pozostania jeszcze w Instytucie 
ze strony wielu członków załogi.

Kontakty z Instytutem jednak pozostały. Profesor Józef 
Pilarczyk pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej 
Instytutu. W 1968 roku Instytut był organizatorem XXI 
Kongresu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, 
a profesor Józef Pilarczyk został przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego tego Kongresu.
Zorganizowanie Kongresu w owym czasie wiązało się z nie-
wyobrażalnym wysiłkiem wielu pracowników Instytutu. Nie tu 
miejsce, żeby o tym wysiłku szczegółowo pisać. Warto może 
jednak wspomnieć dwa marginalne, choć ważne, a równocze-
śnie humorystyczne, budzące dzisiaj uśmiech fakty.
Z braku centrów kongresowych w Polsce uzyskano zgodę 
na przeprowadzenie Kongresu MIS w pomieszczeniach 
Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia bardzo znana 
i nobliwa, jednak nie obyło się bez pewnych remontów, 
z których może wstydliwy, ale ważny był remont sanitaria-
tów. Uniwersytet remontu nie przewidywał, więc samochód 
ciężarowy Instytutu załadowany instytutowymi materiałami 
budowlanym i armaturą sanitarną został wysłany do War-
szawy, a pracownicy Instytutu przebudowywali archaiczne 
toalety „z dziurką i stopkami”, zastępując je nowymi musz-
lami i spłuczkami.



Pokongresowe wycieczki techniczne na południe i północ 
Polski obsługiwane oficjalnie przez biuro podróży były wspo-
magane przez pracowników Instytutu. Każdą wycieczkę po-
przedzał samochód prowadzony przez inżyniera z Instytutu 
(niewielu miało wtedy jeszcze samochody), wyładowany 
„zdobytymi” wcześniej: papierem toaletowym, kostkami 
mydła i ręcznikami. Odpowiednia porcja tych rarytasów 
była wnoszona do toalet restauracji, bezpośrednio przed 
przyjazdem uczestników wycieczek (dla obecnej młodzieży 
prawdopodobnie niezbyt jasne będzie, dlaczego musiały być 
stosowane takie skomplikowane zabiegi).

Sam Kongres udał się jednakże doskonale. Uroczyste 
otwarcie odbyło się w stołecznej Filharmonii. Przemówie-
nie otwarcia wygłosił profesor Józef Pilarczyk, a wykłady 
wprowadzające zostały wygłoszone przez doc. dr hab. inż. 
Jana Węgrzyna (po angielsku) i młodego mgr inż. Jana 
Pilarczyka (po francusku). 5 dni trwały obrady robocze 
wielu komisji w salach wykładowych Uniwersytetu. Atrak-
cją Kongresu był wspaniały występ zespołu Mazowsze na 
deskach Teatru Wielkiego. Ponieważ występ był specjalny 
trzeba było uzyskać „specjalną” zgodę dyrektora Zespołu, 
którym była słynna i wyjątkowo trudno dostępna pani Mira 
Ziemińska-Sygietyńska. Talenty dyplomatyczne przewodni-
czącego Komitetu Organizacyjnego okazały się na wagę 
złota. Ostatecznie Instytut wykonał specjalne skrzynie 
metalowe do transportu strojów Zespołu, a pani dyrektor 
zgodziła się z Zespołem wystąpić.
Po Kongresie do Instytutu wpłynęła z całego świata 
ogromna ilość serdecznych podziękowań i wyrazów uzna-
nia, wręcz zachwytów nad organizacją Kongresu.

Profesor Józef Pilarczyk, pracując w Instytucie i na uczel-
ni pisał niezbędne skrypty i książki. Jego dziełem życia była 
książka „Spawanie i napawanie elektryczne metali”, wyda-
na przez Wydawnictwo Śląsk w Katowicach. Opracowanie 
książki poprzedziło wydanie skryptu o tym samym tytule. 
Książka wydana została w 1979 roku, po dokończeniu jej 
przez syna Jana w kilka miesięcy po śmierci autora. Drugie 
wydanie książki – ze zmianami wprowadzonymi zgodnie 
z wymaganiami czasu i stanem techniki, ale z zachowa-
niem w możliwie największym stopniu ducha autora – 
przygotował profesor Jan Pilarczyk 20 lat później, w 1996 
roku. Wydawca zamieścił w książce następującą opinię: 
„Profesor Józef Pilarczyk – wielce szanowany organizator,  

naukowiec, dydaktyk i człowiek, którego nazwisko na trwale 
jest związane z historią polskiego spawalnictwa”.

Lata 70. XX wieku

W październiku 1967 roku nominację na dyrektora Instytu-
tu otrzymał docent Roman Korkiewicz, wieloletni, doświad-
czony dyrektor Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych. 
Człowiek stosunkowo młody, bardzo oddany i zaangażo-
wany w sprawy Instytutu. Niestety, jego trwająca niepełne 
8 lat kadencja przerwana została nagłym zgonem (w maju 
1975 roku). Następcą dyrektora Korkiewicza został (w dniu 
18 marca 1976 roku), po prowadzonych blisko rok ministe-
rialnych uzgodnieniach nad nominacją, docent dr inż. Jerzy 
Mryka. Dyrektor Mryka, po niecałych 6 latach opuścił, 
a właściwie porzucił (w dniu 21 grudnia 1981 roku) Insty-
tut wyjeżdżając na stałe za granicę, wkrótce po ogłoszeniu 
w Polsce stanu wojennego.

Lata 70. w kraju, do dziś oceniane bardzo kontrowersyjnie, 
przyniosły jednak dużo nowego. Do kraju napłynęły kredyty, 
zbudowano wiele nowoczesnych jak na owe czasy przedsię-
biorstw, nastąpił duży postęp w technologiach. W dziedzinie 
spawalnictwa pojawiło się szereg nowych metod spawania 
i zgrzewania, którymi Instytut intensywnie się zajmował. 
Prowadzono badania spawania w osłonie CO2, a potem
w osłonie mieszanek gazowych, spawania i cięcia meto-
dami plazmowymi, spawania elektrożużlowego i elektro-
gazowego, zgrzewania tarciowego, zmechanizowanego 
i automatycznego cięcia termicznego itp. Równolegle pro-
wadzono w bardzo szerokim zakresie badania spawalności 
szeregu nowoczesnych stali konstrukcyjnych, produkowa-
nych przez krajowe huty oraz konsultowano i nadzorowa-
no wykonywanie odpowiedzialnych konstrukcji spawanych 
w największych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Budo-
wano i wdrażano w przemyśle liczne stanowiska i całe linie 
produkcyjne do zmechanizowanego spawania, zgrzewa-
nia i cięcia. Wielkie zmiany dokonały się w nauce poprzez 
uruchomienie dużych programów badawczych w cyklach 
5-letnich, tzw. problemów węzłowych (później Centralnych  
Programów Badawczych – CPB) obejmujących obszerną 
tematykę całych branż. Instytut aktywnie uczestniczył w re-
alizacji tych programów.
Ważnym wydarzeniem w życiu Instytutu było zorganizowa-
nie i wspólne prowadzenie z Politechniką Śląską, z inicjaty-
wy pracującego tam profesora Józefa Pilarczyka, Spawal- 
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niczego Studium Podyplomowego. Wykłady i ćwiczenia 
uczestników Studium odbywały się w pomieszczeniach 
Instytutu, a obowiązki wykładowców przyjęli doświadcze-
ni pracownicy Instytutu. Studium było prowadzone przez 
10 lat, do 1980 roku. 

Lata 80. XX wieku

Lata 80. były bardzo trudne dla Instytutu Spawalnictwa. 
Ogłoszony 13 grudnia 1981 roku stan wojenny, złożona 
sytuacja społeczna i polityczna, znaczne obniżenie lotów 
w gospodarce krajowej, rozkojarzenie wielu osób, odejścia 
dużej liczby pracowników, liczne przejścia na emerytury 
(w tym wcześniejsze) i na renty, wszystko to powodowa-
ło, że praca była szarpana, a sytuacja finansowa, zwłasz-
cza w zakresie wynagrodzeń i inwestycji, kiepska. Wielkie 
były problemy kadrowe, objawiające się brakiem przyjęć 
młodych inżynierów. Skutki odczuwamy do dziś, ponieważ 
obecnie brakuje wychowanych w Instytucie i zarażonych in-
stytutowym patriotyzmem pracowników w grupie wiekowej 
45–50 lat, którzy powinni przyjąć na siebie obowiązki kiero-
wania Instytutem i zakładami Instytutu.

Z końcem 1981 roku dyrekcję Instytutu dotknęło małe 
trzęsienie ziemi. Otóż 1 listopada 1981 roku na zasłużoną 
emeryturę (chociaż wydawało się, że jednak zbyt wcześnie, 
bo w wieku dokładnie 60 lat) przeszedł profesor Zdzisław 
Szczeciński, pełniący przez ponad 20 lat obowiązki zastępcy 
dyrektora. Jego następcą w dniu 1 grudnia 1981 roku został 
docent Jan Pilarczyk, nie tylko niespodziewający się odejścia 
wspomnianego już dyrektora Mryki, ale wprost przeciwnie, 
po szczegółowym ustaleniu z nim warunków dalszej wspól-
nej pracy w Instytucie. Równocześnie na emeryturę odszedł, 
pełniący od samego początku Instytutu obowiązki głównego 
księgowego Eugeniusz Żbikowski. Sytuacja osamotnionego, 
nowego, młodego (40-letniego) i niedoświadczonego za-
stępcy dyrektora, pełniącego od końca grudnia 1981 roku 
przez blisko 3 miesiące dodatkowo funkcję dyrektora była 
nie do pozazdroszczenia. Mając status osoby bezpartyjnej, 
musiał zmagać się z uciążliwościami stanu wojennego, 
nadzorem wyznaczonych komisarzy wojennych czy wtrą-
caniem się w różne sprawy, szczególnie wtedy władnych, 
towarzyszy z organizacji partyjnej. Najtrudniejsze było jed-
nak zapewnienie Instytutowi finansowania w warunkach 
ogólnej biedy gospodarczej i szalejącej inflacji – osiągającej 
ok. 20 proc. rocznie. Ta trudna sytuacja była dobrze widocz- 

na, bo przez 3 miesiące nikogo nie można było namówić 
do zgłoszenia się na stanowisko dyrektora – ani starszych, 
doświadczonych kierowników zakładów, ani młodszych 
doktorów. Ostatecznie trudów pełnienia funkcji dyrektora 
podjął się docent dr hab. inż. Irydion Kubiszyn, który uzyskał 
nominację w dniu 19 marca 1982 roku. Funkcję tę pełnił 
przez ponad 8 lat, do dnia 31 sierpnia 1990 roku, kiedy to 
osobiście złożył rezygnację. Pomimo trudnych warunków 
Instytut koordynował w latach 1981–1985 problem węzło-
wy 05.15 pt. „Metody i środki mechanizacji i automatyza-
cji prac spawalniczych”, a w latach 1986–1990 Centralny 
Program Badawczo-Rozwojowy nr 7.3 pt. „Techniki Spa-
walnicze”. Do realizacji programów zostały zaproszone 
wszystkie liczące się w kraju ośrodki naukowe i badawcze 
zajmujące się spawalnictwem. Kierownikiem programów 
był docent Jan Pilarczyk ze wskazania dyrektora Irydiona 
Kubiszyna, któremu kierowanie należało się z urzędu.

Lata od 1990 do 2015

Od 1990 roku Instytut Spawalnictwa zaczyna funkcjono-
wać w całkowicie nowych warunkach. Rok wcześniej Pol-
ska odzyskała wolność (XXV rocznica tego wydarzenia była 
obchodzona z dużym rozmachem w czerwcu 2014 roku) 
i przeszła z mało wydajnej socjalistycznej gospodarki za-
rządzanej centralnie do wolnokonkurencyjnej gospodarki 
rynkowej. Wszyscy marzyli o takich zmianach, jednak nie 
wszyscy zdawali sobie sprawy z zasadniczej różnicy pomię-
dzy życiem w skromnych, ale jednak opiekuńczych warun-
kach państwa socjalistycznego, a życiem na może wysokim 
poziomie w warunkach gospodarki konkurencyjnej, jednak 
pod warunkiem wykonywania solidnej i ciężkiej pracy.

Przejście przez 1989 rok skłania do refleksji. Przecież 
Instytut powstał i przez 45 lat rozwijał się w czasach PRL 
(Polskiej Republiki Ludowej), czasach tak bardzo, zwłasz-
cza obecnie, krytykowanych. Większość pracowników In-
stytutu, i tych którzy już odeszli i tych, którzy jeszcze żyją,  
pracowała ofiarnie, często za skromne wynagrodzenie, 
z myślą o rozwoju Instytutu. Wszyscy oni wiernie służyli 
tamtemu państwu, Polsce, takiej jaka ona była. Argumen-
tem służby z pewnością mają prawo posługiwać się ludzie, 
którzy w PRL byli lekarzami, nauczycielami, naukowcami, 



a więc także pracownicy Instytutu zaangażowani w dzia-
łalność badawczą. Przecież oni zdecydowanie różnili się 
od tych, którzy tamto państwo i tamten system tworzyli, 
podtrzymywali, tamtą władzę wspierali, zwalczając równo-
cześnie wszystkich, którzy chcieli Polski innej, niepodległej, 
normalnej. 

Nie zapominajmy o dawnych pracownikach, a młodemu 
pokoleniu przypomnijmy fragment wiersza poety:

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
„Do młodych” – Adam Asnyk (1838–1897)

25 lat, pomiędzy rokiem 1990 i 2015 to sporo czasu, więcej 
niż jedna trzecia życia Instytutu. Tyle się rzeczy dokonało, 
tyle było zmian, wzlotów, może nie upadków, ale z pew-
nością trudnych momentów. Wszystko przeminęło, wydaje 
się, że bardzo szybko.
W 1990 roku Instytut był tzw. jednostką badawczo-rozwo-
jową (JBR). W tym właśnie roku ukazała się zmieniona 
ustawa o JBR-ach, dająca im dużą samodzielność i swo-
bodę działania, ale równocześnie narzucająca całkowite 
samofinansowanie się i pełną odpowiedzialność za podej-
mowane decyzje. Nagle odcięte zostały środki budżetowe 
na funkcjonowanie jednostek, pochodzące dawniej z fun-
duszu postępu technicznego, a odpowiednie ministerstwa 
zapewniające egzystencję i opiekujące się wcześniej jed-
nostkami pozostały tylko ich organami założycielskimi. 
Bardzo dużo jednostek nie uniosło ciężaru nowej sytuacji.

Życie jednostkom badawczo-rozwojowym utrudniały wypo-
wiedzi i plany ważnych osób i organizacji w Polsce. Jeden 
z pierwszych wicepremierów oficjalnie powtarzał opinię, 
że JBR-y są „reliktem socjalizmu” i zapytywał oficjalnie: 
„jak długo będziemy czekać na reformę tzw. JBR-ów, czy-
li przeżytków socjalizmu, które ciągną pieniądze z kasy 
państwowej? Pieniądze, które powinny finansować dobre 
badania podstawowe!” Program jednej z partii politycznych, 
uważającej się za najbardziej praworządną, przewidywał 

likwidację JBR-ów („JBR-y to ostoja komunizmu, którą 
należy zwalczyć!”). Żurnaliści dworowali sobie z JBR-ów 
myląc je niby żartem z PGR-ami (Państwowe Gospodar-
stwa Rolne). JBR-y – PGR-y? Powszechne były wypowiedzi 
wielu wysoko postawionych osób zarządzających nauką 
i pieniędzmi na naukę w kraju, że w JBR-ach żyje się (i to 
dobrze!) z wynajmu pomieszczeń, pije kawę i marnotrawi 
pieniądze, które można by było spożytkować na prawdziwą 
naukę. Wypowiedzi te w stosunku do pewnej liczby JBR-ów 
być może były uzasadnione. Jednak my, pracownicy Insty-
tutu Spawalnictwa, z wielką przykrością wysłuchiwaliśmy 
nieprawdziwych i krzywdzących nas opinii. Straciliśmy 
ogromnie dużo czasu, sił i zdrowia, żeby udowodnić, że 
jednak nie jesteśmy wielbłądem, i że zasługujemy na po-
zostawienie nas w grupie JBR-ów, zredukowanej w ciągu 
20 lat z liczby ponad 300 do około 100!

W zmienionej ustawie o JBR postanowiono, że obsadzanie 
stanowiska dyrektora nie będzie odbywać się poprzez no-
minację, ale drogą konkursu, oraz nie na czas nieokreślony, 
a na 5-letnią kadencję. Dyrektor powinien obejmować 
swoje stanowisko nie z nakazu czy z przymusu, ale z wła-
snego wyboru, ze świadomością, że o losie Instytutu będzie 
decydowała przede wszystkim jego inicjatywa własna. 
W wyniku przeprowadzonego po raz pierwszy w historii 
Instytutu konkursu, dyrektorem został w dniu 1 listopada 
1990 roku prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk. Pierwszym jego 
zadaniem i pierwszą jego jednoosobową decyzją (której 
zdecydowanie sprzeciwiła się, bardzo wtedy aktywna, 
Rada Pracownicza) było skompletowanie dyrekcji. Zastęp-
cą (jedynym) został dr inż. Edward Dobaj, a Głównym 
Księgowym mgr Stanisław Prentki. Ten skład uległ zmia-
nie zaledwie raz, w 2000 roku, kiedy dyrektor Dobaj zrezy-
gnował ze swojego stanowiska, a na jego miejsce wszedł 
dr inż. Bogusław Czwórnóg.

Z perspektywy czasu i z pozycji dyrektora można ocenić 
ten mały zespół członków dyrekcji wyjątkowo pozytywnie. 
Dobra współpraca, wzajemne zrozumienie i życzliwość, za-
angażowanie bez liczenia godzin i dni, ale przede wszystkim 
solidność, uczciwość i stałe pozytywne myślenie o Instytu-
cie zapewniły, że Instytut szybko zaczął dopasowywać się 
do nowych warunków, przechodząc trudną drogę głębokiej 
transformacji i przystosowania do reguł wolnego, konkuren-
cyjnego rynku. Wielka przebudowa Instytutu objęła: orga-
nizację, personel, działalność merytoryczną, wyposażenie 
w aparaturę oraz wystrój pomieszczeń.
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Budynki Instytutu zbudowane w latach 1945–1970 zosta-
ły w latach 1990–2015 całkowicie zmodernizowane, uzy-
skały nowoczesny wystrój i zostały wypełnione najnowszą 
aparaturą i urządzeniami. Wyremontowana została cała 
infrastruktura Instytutu. Pracowano nad zmianą mental-
ności wielu pracowników, a w ostateczności dokonywano 
wymiany osób niechcących lub nieumiejących zmienić swo-
ich przyzwyczajeń na osoby potrafiące pracować nowocze-
śnie.

Zmodernizowane wnętrze budynku IS

Odnowiona elewacja budynku IS

Wzmocnione zostały działania dotyczące metod i technolo-
gii spawalniczych, materiałów konstrukcyjnych, materiałów 
dodatkowych i urządzeń oraz podjęte zostały nowe zadania, 
wyłącznie w obszarze spawalnictwa, przynoszące Instytuto-
wi przychody, takie jak: kształcenie personelu spawalniczego 
według programów krajowych i europejskich, nadzór nad 
szkoleniem spawalniczym w Polsce, ocena i kwalifikowa-
nie zakładów produkujących konstrukcje spawane, badania 
w akredytowanych laboratoriach, badanie i kwalifikowa-

nie technologii, certyfikowanie spawalniczych wyrobów, 
personelu i systemów jakości, opracowania norm PN-EN, 
wprowadzanie przepisów i aktów prawnych oraz tworzenie 
instrukcji i wytycznych.

Główne zadanie Instytutu – dostosowanie do reguł i wyma-
gań wolnego rynku zostało uzupełnione o niemniej ważne 
zadanie – dostosowanie Instytutu do standardów europej-
skich. Otóż w 1992 roku utworzona została Unia Europej-

ska, w której Polska uzyskała status 
kraju stowarzyszonego. W ramach 
Unii powołano szereg organiza-
cji, a jedną z nich była Europejska 
Federacja Spawalnicza (EWF). Fe-
deracja kontynuowała działalność 
wcześniejszej Europejskiej Rady ds. 
Współpracy w Spawalnictwie (Eu-
ropean Council for Co-operation in 
Welding – ECCW) działającej od 
1974 roku w ramach dawnej Eu-
ropejskiej Wspólnoty Gospodarczej 

(EWG). Podstawowym zadaniem najpierw Rady, a potem 
Federacji było stworzenie jednolitego systemu szkolenia 
i kształcenia kadr spawalniczych, uznawanego przez 
wszystkich partnerów.

EWF zaprosiła do współpracy (na prawach członka ob-
serwatora) i na pierwsze spotkanie w kwietniu 1992 roku 
do Brukseli Instytuty Spawalnictwa z Polski, Węgier i Cze-
chosłowacji. Z tych trzech, w okresie pierwszych lat działał 
tylko Instytut polski (Instytut węgierski uległ likwidacji, 
a w Czechosłowacji rozpoczął się podział na Czechy i Sło-
wację).

Polska została przyjęta do Unii Europejskiej w 2004 roku. 
Natomiast spawalnictwo polskie znalazło się w Unii znacz-
nie wcześniej. W 1996 roku Instytut uzyskał na prawach 
nadzwyczajnych status Autoryzowanej Organizacji Kra-
jowej EWF, przysługujący w zasadzie tylko członkom rze-
czywistym, a w 1997 roku – status członka rzeczywistego. 
W 1997 roku z Europejską Federacją Spawalniczą współ-
pracę nawiązał Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa 
(MIS) w celu rozszerzenia europejskiego systemu szkolenia 
 



i kształcenia kadr spawalniczych na kraje poza europejskie. 
W 2001 roku międzynarodowy system globalny w spawal-
nictwie został wprowadzony w życie.
Instytut Spawalnictwa, jako jedyna instytucja w Polsce ma-
jąca pełną autoryzację Europejskiej Federacji Spawalniczej 
i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, jest włączo-
ny w zharmonizowany system szkolenia, egzaminowania 
i certyfikowania kadr spawalniczych oraz ma prawo wyda-
wania europejskich i międzynarodowych dyplomów i certy-
fikatów dla przedsiębiorstw i personelu spawalniczego (eu-
ropejskich i międzynarodowych: inżynierów, technologów, 
instruktorów, mistrzów i spawaczy). Takich dokumentów 
wydanych zostało już kilka tysięcy. Stanowią one przepustkę 
do funkcjonowania na rynku europejskim i do uzyskiwania 
kontraktów eksportowych, a są honorowane bez zastrzeżeń 
w całej Europie i na świecie. Dla partnerów zagranicznych 
Instytut Spawalnictwa stał się najbardziej znaną instytucją 
w polskim spawalnictwie. W pełnionej roli, z przyczyn wy-
nikających z regulacji prawnych i norm, nie może Instytutu 
zastąpić żadna inna organizacja krajowa.

W dniu 1 października 2010 roku Instytut Spawalnictwa 
ostatecznie pozbył się kontrowersyjnej nazwy „jednostki 
badawczo-rozwojowej” i stał się „instytutem badawczym”. 
Stało się to dzięki wprowadzeniu nowej ustawy (Dz.U. 
Nr 96, poz. 618), właśnie o instytutach badawczych. Swój 
znaczący udział w opracowaniu ustawy miał również Insty-
tut poprzez wieloletnią, aktywną działalność jego dyrektora 
w Radzie Głównej JBR-ów (obecnie instytutów badaw-
czych).
Dzisiejszy Instytut świadczy wszechstronne usługi w dzie-
dzinie spawalnictwa. Ma setki klientów i partnerów krajo-
wych i zagranicznych. Jest uznawany w kraju i za granicą, 
będąc aktywnym członkiem rzeczywistym dwóch wielkich 
organizacji spawalniczych: Europejskiej Federacji Spawal-
niczej (członkowie z 31 krajów) i Międzynarodowego In-
stytutu Spawalnictwa (członkowie z 56 krajów). Ma status 
Autoryzowanej Organizacji Krajowej, nadany przez obydwie 
te organizacje.

Obecnie Instytut Spawalnictwa jest wiodącą i centralną 
jednostką naukowo-badawczą polskiego spawalnictwa. 
Jest jedyną tego typu organizacją w Polsce i pełni rolę Cen-
trum Polskiego Spawalnictwa. Jako wynik sukcesów odnie-
sionych w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej  

Instytut uzyskał status Polskiego Spawalniczego Centrum 
Doskonałości, potwierdzony dyplomem ministra nauki. 
Status ten jest m.in. konsekwencją realizacji projektu pt.: 
„Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości” w ramach 
5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Przez kilka lat Instytut utrzymywał status Maria Curie 
Training Site.

Niestety nie wszystkie przedsięwzięcia Instytutu kończyły 
się sukcesami. Na przykład w latach 2001–2002 Instytut  
uczestniczył w rozmowach z amerykańską firmą Lockheed 
Martin Aeronautics Company, dotyczących współpracy 
przemysłowej (Industrial Cooperation) w ramach ewentu-
alnych środków offsetowych. Rozmowy dyrektora polskie-
go Programu Rozwoju Współpracy Przemysłowej w firmie 
Lockheed Martin (pana Philipa Georgariou) z dyrektorem 
Instytutu Spawalnictwa oraz przedstawicielem Brytyjskie-
go Instytutu Spawalnictwa TWI rozpoczęły się w lutym 
2002 roku. W dniach 23 i 24 kwietnia 2002 roku zorga-
nizowana została w Warszawie przez firmę Lockheed 
Martin dwudniowa konferencja, w której uczestniczyło 
blisko 100 przedstawicieli przemysłu amerykańskiego oraz 
wielu przedstawicieli przemysłu polskiego (w tym rów-
nież z dziedziny spawalnictwa). W dniu 15 lipca 2002 r. 
w Warszawie w trakcie uroczystej ceremonii z udziałem 
ok. 40 dziennikarzy reprezentujących prasę, radio i te-
lewizję firma Lockheed Martin Aeronautics Company 
podpisała pięć znaczących porozumień („Memorandum 
of Understanding”). Jedno z tych porozumień dotyczy-
ło Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i objęło projekty 
związane z transferem do przedsiębiorstw najnowszych 
technologii, zwłaszcza zaawansowanych technologii łą-
czenia nierozłącznego. Ceremonia podpisania porozumień 
miała miejsce w przeddzień wyjazdu prezydenta RP Alek-
sandra Kwaśniewskiego z trzydniową wizytą do Stanów 
Zjednoczonych na zaproszenie prezydenta USA George 
W. Busha.

Znalezienie się Instytutu Spawalnictwa w gronie pięciu 
wybranych przez firmę Lockheed Martin instytucji nie było 
kwestią przypadku. Instytut utrzymuje bardzo szerokie kon-
takty w spawalnictwie z wieloma krajami, w tym również 
ze Stanami Zjednoczonymi. Odpowiednie referencje dla 
Instytutu Spawalnictwa wystawił Brytyjski Instytut Spawal-
nictwa (TWI – The Welding Institute – The World Centre 
of Welding and Materials Joining Technology), General 
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Electric Aircraft Engines oraz Amerykańskie Stowarzyszenie 
Spawalnicze (AWS), z którymi Instytut współpracuje lub 
współpracował.
Niestety ostateczne decyzje podjęte na wysokich szczeblach 
rządowych okazały się mniej optymistyczne i, jak pisała sar-
kastycznie prasa, „offset odleciał”.

Instytut ma wdrożony system zarządzania jakością wg nor-
my PN-EN ISO 9001, ma akredytowane „Laboratorium 
Badawcze Spawalnictwa” (LBS) – wg normy PN-EN ISO 
17025. W wyniku autoryzacji LBS oraz Ośrodka Certyfikacji 
przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 
Socjalnej, od 1 maja 2004 r. Instytut jest jednostką notyfi-
kowaną Unii Europejskiej do prowadzenia badań i certyfi-
kacji dla potrzeb nadawania znaku CE w zakresie Dyrektyw 
73/23 (niskonapięciowa), 97/23 (urządzenia ciśnieniowe) 
oraz 87/404 (proste zbiorniki ciśnieniowe).

Dzisiejsze wyposażenie Instytutu w urządzenia i aparatu-
rę jest bardzo dobre i nie odbiega od tego w najlepszych 
spawalniczych instytutach światowych. Instytut ma no-
woczesne urządzenia do spawania łukowego, doskonałe 
lasery w szerokim asortymencie, do spawania, cięcia i wielu 
procesów pokrewnych, najnowszą spawarkę elektronową, 
urządzenia do nowoczesnego zgrzewania wszystkimi me-
todami, urządzenia do lutowania, a oprócz tego aparaturę 
kontrolną i pomiarową w szerokim asortymencie oraz urzą-
dzenia i oprogramowania symulujące.
Doskonała jest baza informatyczna Instytutu, rozwijana od 
kilkunastu lat, zapewniająca bardzo dobre warunki pracy 
wszystkim pracownikom naukowym Instytutu oraz bez-
pośredni kontakt z wszystkimi najważniejszymi klientami 
i partnerami zewnętrznymi. Promotorem tych działań i nie-
strudzonym ich wykonawcą jest mgr inż. Adam Pilarczyk, 
syn Jana i wnuk Józefa Pilarczyków. Instytut realizuje liczne 
projekty badawcze w powiązaniu z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowym Centrum Nauki 
(NCN), wieloma podmiotami gospodarczymi oraz badaw-
czymi ośrodkami zagranicznymi.
Bez fałszywej skromności można powiedzieć, że po 70 la-
tach pracowitej działalności Instytut może pochwalić się 
wieloma znaczącymi osiągnięciami. Osiągnięcia te powsta-
wały w zakładach badawczych, pracowniach, ośrodkach 
i działach Instytutu, dzięki zaangażowaniu kilku pokoleń 
wielkiej rzeszy pracowników.
Kolejne rozdziały niniejszej księgi jubileuszowej zawierają ze-
brane z możliwie największą starannością i szczegółowością 

opisy większości tych osiągnięć. Pomimo dużych wysiłków 
trochę faktów zatarło się niestety w pamięci, a niektórych nie 
udało się już odtworzyć. Kolejność rozdziałów jest przypad-
kowa, a wszystkie opisy mają znaczenie równorzędne.

Kończąc snucie wspomnień i opowieści o Instytucie, można 
z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Instytut Spawal-
nictwa, mający 70 lat tradycji, ma ambitne perspektywy 
dalszego rozwoju. Ma szerokie plany bycia użytecznym 
dla wszystkich polskich organizacji potrzebujących wsparcia 
w spawalnictwie, a przede wszystkim dla przedsiębiorstw 
zaangażowanych w produkcję spawalniczą.

Zamiast zakończenia

Jubileusz 70-lecia Instytutu Spawalnictwa przypada na 
dzień 28 marca 2015 roku. Uroczystości jubileuszowe prze-
widziano na 26 i 27 marca 2015 roku. Przewodniczącym 
już działającego Komitetu Organizacyjnego jest obecny 
dyrektor Instytutu profesor Jan Pilarczyk. Jego 5. kaden-
cja, wieńcząca 52 lata pracy w Instytucie, w tym 25 lat na 
stanowisku dyrektora zakończy się miesiąc po jubileuszu, 
w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Wiadomo, że konkurs na 
dyrektora kolejnej kadencji zostanie ogłoszony wcześniej, 
na przełomie lat 2014/15. Kto zgłosi się do konkursu 
i kto go wygra? Dzisiaj tego nie wiemy – żadne decyzje nie 
zostały jeszcze podjęte!

Być może uzasadnione będzie sięgnięcie po raz trzeci do 
poezji wybitnych polskich poetów i zacytowanie tym razem 
Juliusza Słowackiego?

Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
Dziś was rzucam i dalej idę w cień – z duchami –
A jak gdyby tu szczęście było – idę smętny.
Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

„Testament mój” – Juliusz Słowacki (1809–1849)

Opracował:
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk w sierpniu 2014 roku







Technologie spawania, napawania, lutowania, cięcia 
termicznego oraz materiały dodatkowe dla tych procesów 
znajdują się obecnie (marzec 2015 r.) w zakresie działania 
Zakładu Technologii Spawalniczych (ZT). W obszarze tym 
w dziejach Instytutu działało kilka zakładów badawczych. 
Pod koniec 1950 r. przystąpiono do organizowania pionu 
naukowo-badawczego, bazując na trzech nowych halach 
technologiczno-laboratoryjnych, których budowę ukończo-
no w czerwcu 1951 roku. Utworzono wówczas m.in. trzy 
Zakłady: Metali Nieżelaznych, Spoiw oraz Stali i Żeliwa, 
których kontynuatorem obecnie jest Zakład Technologii 
Spawalniczych (rys. 1).

Wprowadzenie
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ROZWÓJ TECHNOLOGII SPAWALNI-

CZYCH
SPAWANIE I CIĘCIE LASEROWE

Zakład Spawania
Metali Nieżelaznych (NN)

1950–1990 r.

Zakład Spoiw 
i Metalurgii Spawania (NE)

1950–1990 r.

Zakład Spawania 
Stali i Żeliwa (NS)

1950–1989 r.

Zakład Spoiw
i Lutowania (ZE)

1991–2000 r.

Zakład Technologii
Spawania (ZS)
1991–2000 r.

Zakład Technologii 
Spawania i Regeneracji (NS)

1990 r.

Zakład Technologii
Spawalniczych (ZT)

2001–nadal

Zakład Doświadczalno-
-Usługowy Regeneracji (TZD)

1984–1989 r.

Rys. 1. Schemat zmian organizacji zakładów badawczych 
Instytutu Spawalnictwa, działających w obszarze technologii: 
spawania, napawania, lutowania i cięcia termicznego oraz 
spawalniczych materiałów dodatkowych.

Poniżej przedstawiono krótki zarys działalności tych Zakła-
dów od zarania do teraźniejszości, z uwzględnieniem zmian 
organizacyjnych i personalnych. Natomiast w dalszej części 
tego rozdziału (pkt. 3.1–3.12) omówiono szerzej ich dzia-
łalność merytoryczną w układzie  tematycznym poszczegól-
nych technologii spawalniczych.
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Zakład Spawania Metali Nieżelaznych 
(1950–1990)

W październiku 1950 r. został utworzony Zakład Metali 
Nieżelaznych (IN), który po kilku latach przemianowano na 
Zakład Spawania Metali Nieżelaznych (NN). Organizato-
rem i wieloletnim kierownikiem (40 lat) tego Zakładu był 
dr inż. Stanisław Bryś, profesor kontraktowy, absolwent 
Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika) w Pozna-
niu (1948 r.), który swoją pracą dyplomową realizowaną 
w Hutniczym Instytucie Spawalnictwa (protoplasta Insty-
tutu Spawalnictwa) zainicjował działalność Instytutu w za-
kresie spajania metali nieżelaznych (fot. 2). Pierwsze lata 

Fot. 2. Inż. Stanisław Bryś – organizator i kierownik Zakładu Spa- 
wania Metali Nieżelaznych (z lewej – lata 50., po prawej – lata 80.)

działalności inżynierowie Stanisław Bryś i Zbigniew Pufal 
(w 1956 r. przeszedł do pracy w Zakładzie Budowy Prototy-
pów Urządzeń Spawalniczych ZBPUS) poświęcili na opra-
cowanie topników oraz technologii spawania gazowego 
i lutowania miedzi, aluminium i ich stopów, odpowiadając 
na najpilniejsze wówczas potrzeby przemysłu. Od 1955 r. 
przystąpiono do rozwijania technologii spawania metali nie-
żelaznych metodą TIG, a następnie MIG, bazując początko-
wo na urządzeniach zagranicznych, a następnie krajowych, 
opracowanych i wytwarzanych w ZBPUS (później Zakład 
Budowy Urządzeń Spawalniczych ZBUS). W 1965 r. prze-
mysł eksploatował już ponad 200 krajowych urządzeń do 
spawania metodą TIG oraz 24 półautomaty do spawania 
metodą MIG. Opracowywano też technologie spawania 
brązów oraz miedzi elektrodami otulonymi opracowywany-
mi w Zakładzie Spoiw i Metalurgii Spawania (NE).
W latach 1962–1964 opanowano podstawy teoretyczne, 
aparaturowe i technologiczne procesu cięcia plazmowego, 

umożliwiającego cięcie termiczne blach z metali nieżela-
znych oraz stali wysokostopowych zawierających chrom, 
nienadających się do cięcia tlenowego. W następnych la-
tach bardzo intensywnie rozwijano i wdrażano do przemy-
słu technologie napawania i spawania z wykorzystaniem 
łuku plazmowego. Na początku lat 60. ukształtowała się 
załoga Zakładu NN pod kierunkiem mgr. inż. Stanisława 
Brysia, który w 1970 r. uzyskał stopień naukowy doktora. 
Były to zespoły badawcze: mgr inż. Józef Czech (od 1957 r.), 
technicy Wacław Pelczar (od 1963 r.) i Maciej Kamionka 
(od 1962 r.) – spawanie i cięcie plazmowe; mgr inż. Roman 
Brzeziński (od 1960 r.) i technik Dieter Meier (od 1963 r.) 
– spawanie miedzi i jej stopów, inż. Czesław Kozłowski 
(od 1962 r.) i technik Manfred Knopik (1966–1977 r.) 
– spawanie aluminium i jego stopów; zespół spawaczy 
i laborantów – Anzelm Olsza (od 1954 r.), Jerzy Urbańczyk 
(od 1950 r.), Joachim Kaczmarczyk i Teresa Sienicka (od 
1958 r.) oraz Alicja Majka (od 1966 r.) – sekretariat. Zakład 
był ulokowany w obecnym budynku Ośrodka Kształcenia 
i Nadzoru Spawalniczego, gdzie posiadał halę technolo-
giczną dużą (spawanie aluminium i lutowanie) i małą (spa-
wanie miedzi) oraz pokoje biurowe na piętrze. Ponadto po 
ukończeniu budowy budynku Nowych Technologii (1968 r.) 
Zakład otrzymał tam pomieszczenia laboratorium technolo-
gii plazmowych, laboratorium technologii spawania wiązką 
elektronową i wiązką światła oraz pokoje biurowe.
W latach 70. Zakład NN posiadał cztery pracownie ba-
dawcze: Pracownię Spawania Miedzi (NN1) oraz Pracow-
nię Spawania Aluminium (NN2) o niezmienionym składzie 
personalnym, w których wykonywano prace technologiczne 
dla przemysłu z zakresu spawania miedzi i aluminium oraz 
ich stopów, jak np.: zmechanizowane spawanie taśm mie-
dzianych, spawanie miedzianych działek komutatorów, za-
stosowanie helu do spawania aluminium i miedzi, zmecha-
nizowane spawanie zbiorników aluminiowych. W 1971 r. 
utworzono Pracownię Lutowania (NN3) o składzie: 
mgr inż. Tadeusz Kuzio (w Instytucie od 1970 r.) – kierow-
nik, mgr inż. Andrzej Winiowski (od 1973 r.) oraz technicy – 
Jan Kowalówka (1967–1979 r.), Ksawery Szefliński (1978–
1981 r.) i Eugeniusz Kropiński (od 1979 roku). W pracowni 
tej wykonywano prace technologiczne dla przemysłu z za-
kresu lutowania płomieniowego i indukcyjnego, opracowa-
no i szeroko wdrażano nowatorską wówczas technologię  



lutowania lotnym topnikiem oraz rozpoczęto prace z zakre-
su lutowania próżniowego i prace nad opracowaniem spoiw 
bezcynowych do lutowania miękkiego.
W Pracowni Fizycznych Metod Spawania (NN4) mgr inż. 
Józef Czech (kierownik), mgr inż. Bogusław Czwórnóg od 
1971 r.) i inż. Maciej Kamionka (w 1974 r. uzyskał tytuł inż.) 
z udziałem techników: Jerzego Warzechy (1967–1974 r.), 
Wacława Pelczara (do 1977 r.) i Tomasza Szkudlarskiego 
(1977–1986 r.), kontynuowali badania w obszarze spa-
walniczych technologii plazmowych. Były to opracowania 
dotyczące: cięcia plazmowego powietrzem, napawania pla-
zmowego (grzybki i przylgnie zaworów, zworniki i przewody 
wiertnicze, czopy walców itp.) oraz spawania mikroplazmo-
wego (płaszcze elementów grzejnych, elementy automatyki 
pomiarowej, termopary płaszczowe itp.), które były przed-
miotem licznych wdrożeń przemysłowych. W pracowni tej 
zainicjowano też badania z zakresu nowoczesnych techno-
logii spawania, tj. spawania laserem molekularnym – mgr 
Jan Pawlak i mgr Henryk Passia (1968–1971 r.), które od 
1971 r. kontynuował mgr inż. Jan Warsz z rozszerzeniem 
na spawanie wiązką elektronów. W tym obszarze techno-
logicznym inż. Czesław Kozłowski prowadził też badania 
(zakończone w 1980 r.) dotyczące spajania metali skupioną 
wiązką promieni świetlnych.
Lata 80. w Zakładzie NN stały pod znakiem dużych zmian 
personalnych (fot. 3). Do Zakładu Spawania Gazowego (NG) 
został przeniesiony inż. Czesław Kozłowski, gdzie prowadził 
badania w zakresie natryskiwania gazowo-proszkowego.  

Fot. 3. Pracownicy Zakładu NN (lata 80.).
Od lewej: Tomasz Szkudlarski, inż. Mieczysław Pietrzak, Józef 
Węgrzyn, mgr inż. Jerzy Dworak, Teresa Sienicka, mgr inż. Andrzej 
Winiowski, dr inż. Stanisław Bryś (kierownik Zakładu), Dieter 
Meier, Jerzy Urbańczyk, Alicja Majka, Anzelm Olsza, Eugeniusz 
Kropiński, mgr inż. Tadeusz Kuzio

W 1984 r. mgr inż. Roman Brzeziński został powołany na 
stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, a mgr inż. 
Bogusławowi Czwórnogowi powierzono zorganizowanie 
Zakładu Doświadczalno-Usługowego Regeneracji (TZD).
Do Pracowni Lutowania dołączył konstruktor inż. Wojciech 
Wójt, co we współpracy z mgr inż. Januszem Mrowcem – 
kierownikiem Zakładu NG zaowocowało opracowaniem, 
wykonaniem i wdrożeniem kilku urządzeń produkcyjnych 
do zmechanizowanego lutowania płomieniowego, m.in.: 
elementów palników gazowych, podstaw uchwytów 
elektrodowych i nóżek widelca rowerowego. W ramach 
CPBR 7.3 (lata 1986–1990 r.) zrealizowano dwa cele 
badawcze: nr 16 „Receptura i warunki technologiczne 
stosowania nowych spoiw do lutowania oraz pilotowe 
urządzenie karuzelowe do lutowania” kierowany przez mgr 
inż. Tadeusza Kuzio oraz nr 17 „Receptura i technologia 
produkcji nowych topników do lutowania” kierowany przez 
dr inż. Barbarę Witkowską-Bąkowską (w Zakładzie NN od 
1986 r.). W ramach technologii plazmowych realizowano 
prace technologiczne dotyczące cięcia (z osłoną wodną, 
perforowanie rur), spawania i napawania w ramach 
problemu węzłowego i na zamówienia z przemysłu. 
Pracownia Spawania Elektronowego w składzie: mgr inż. 
Jan Warsz – kierownik, dr inż. Marek Banasik (od 1987 
roku), mgr inż. Jerzy Dworak (od 1979 r.), inż. Mieczysław 
Pietrzak (od 1980 r.) i inż. Zbigniew Kacprzak (1980–
1989 roku), zajmująca się rozwojem spawania wiązką 
elektronową, została od 1988 r. włączona do Zakładu 
Spawania Stali i Żeliwa (NS). 
Z końcem 1990 r. kierownik Zakładu dr inż. Stanisław Bryś, 
profesor kontraktowy przeszedł na emeryturę, a Zakład NN 
uległ reorganizacji i zmienił nazwę.

Zakład Spoiw i Metalurgii Spawania (1950–1990)

Zakład Spoiw (IE), którego nazwę po kilku latach zmieniono 
na Zakład Spoiw i Metalurgii Spawania (NE), został utwo-
rzony w 1950 r. Jego organizatorem i wieloletnim kierowni-
kiem (30 lat) był prof. dr hab. inż. Jan Węgrzyn, absolwent 
(1949 r.) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (fot. 4). 
Zakład swoją działalność rozpoczął od wyposażenia hali 
technologicznej spoiw i laboratoriów w niezbędne, niety-
powe urządzenia przeznaczone do: przygotowywania su-
rowców (rozdrabnianie) wchodzących w skład otulin i top-
ników, prasowania i suszenia elektrod otulonych, topienia 
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Fot. 4. Mgr inż. Jan Węgrzyn 
– organizator oraz kierownik 
Zakładu Spoiw i Metalurgii 
Spawania (lata 50. XX w.) 

i odlewania prętów, przygotowania drutów rdzeniowych 
elektrod otulonych, wytapiania i przerabiania topników. 
W latach 1948–1949 w Wytwórni Elektrod Huty Baildon 
uruchomiono, przy współpracy z Instytutem Spawalnictwa 
(Nagroda Państwowa w 1952 roku) podstawowe gatun-
ki elektrod otulonych. Natomiast w Zakładzie NE opra-
cowywano nowe, specjalistyczne elektrody i wytwarzano 
je, zwykle w niewielkich ilościach, stosownie do potrzeb 
przemysłu. W 1963 r. produkcję tych elektrod przekazano 
do Wytwórni Elektrod w Sławięcicach koło Kędzierzyna, 
podległej Zakładowi Budowy Prototypów Urządzeń Spa-
walniczych przy Instytucie Spawalnictwa. Były to pierwsze 
w kraju elektrody zasadowe i rutylowe do spawania stali 
niestopowych, elektrody do spawania stali stopowych, elek-
trody do spawania brązów i unikatowa elektroda ECuGT do 
spawania miedzi, elektrody do spawania żeliwa na gorąco 
i zimno oraz szeroki asortyment elektrod do napawania. 
Dużo badań o charakterze podstawowym dla metalurgii 
spawania poświęcano wyjaśnieniu wpływu wodoru, tlenu 
i azotu na własności stopiw. Równolegle opracowywano 
receptury i technologię wytwarzania topników do spawania 
i napawania łukiem krytym, których produkcję wdrażano 
w Zakładach Elektrochemicznych w Brzeziu koło Raciborza. 
Topniki specjalistyczne w mniejszych ilościach wytwarzano 
w Zakładzie NE. Opracowano również składy chemiczne 
większości drutów do spawania gazowego stali węglowych 
i stopowych oraz do spawania łukiem krytym, które następ-
nie były przedmiotem polskich norm.
Na przełomie lat 1950–1960. Zakład zatrudniał już kilku-
nastu pracowników: dr hab. inż. Jan Węgrzyn (kierownik 
– w 1961 r. uzyskał stopień doktora, a w 1964 r. doktora 
habilitowanego), mgr inż. Edward Chuchro (od 1951 r.), 
mgr inż. Stanisław Kraszewski (od 1953 r.), mgr inż. Jerzy 

Ziemliński (od 1957 r.) i mgr inż. Krystyna Anioł (1960–
1977 r.), sekretariat – Daniela Konarska (1959–1990 r.), 
technicy – Jan Mańczak (od 1954 r.) i Andrzej Kachel (od 
1956 r.) oraz zespół pracowników pomocniczych (wytwa-
rzanie elektrod i topników). Pod koniec lat 60. do Zakładu 
NE włączono Pracownię Badań Korozyjnych w składzie: mgr 
inż. Józef Michalik (1962–1979 r. – emerytura, w 1977 r. 
uzyskał stopień doktora), mgr inż. Stefania Machaczek, mgr 
inż. Antoni Gryziecki oraz technicy Henryk Grabarek i Janusz 
Filipczyk. Pracownia ta została rozwiązana w 1979 r., a jej 
pracowników przeniesiono do innych zakładów.
Na początku lat 70. wybudowano i uruchomiono w Hali 
Spoiw modelowe stanowisko do wytwarzania proszków 
metalowych oraz opracowano technikę rozpylania prosz-
ków. W 1974 r. inż. Janusz Ostrowski (1972–1981 r.) i mgr 
inż. Jerzy Ziemliński zakończyli pilotażową pracę badawczą, 
w której ramach opracowano receptury i technologię wy-
twarzania trzech rodzajów proszków na osnowie: kobaltu, 
niklu i miedzi, przeznaczonych do napawania gazowego 
i plazmowego. W następnych latach kontynuowano ba-
dania nad dalszym rozwojem proszków o składzie stali 
szybkotnących i żeliw wysokochromowych, których wyniki 
sukcesywnie wdrażano do produkcji w ZBUS – Sławięcice. 
Z dniem 1.05.1981 r. prof. dr hab. inż. Jan Węgrzyn 
przeszedł do pracy w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
a kierownictwo Zakładu NE przejął dr inż. Krzysztof 
Madej. Tym samym obszar badawczy Zakładu NE poszerzył 
się o badania recepturowe nad drutami proszkowymi do 
spawania i napawania, bazujące na stanowisku labora-
toryjnym zaprojektowanym i wykonanym w Instytucie 
pod kierunkiem dr. inż. K. Madeja. W ramach CPBR 
nr 7.3 realizowano w latach 1986–1990 r. Cel nr 13 
pn.: „Technologia produkcji drutów proszkowych do 
napawania i spawania oraz warunki technologiczne 
odbioru drutów proszkowych i drutów litych” i Cel nr 14 
pn.: „Technologia produkcji i warunki techniczne odbioru 
proszków metalowych do napawania, topników ceramicz-
nych do spawania i napawania oraz mieszanki termitowej 
do spawania”. 
Pod koniec lat 80. z Zakładu ZE odeszli: mgr inż. Edward 
Chuchro (1988 r.) i Daniela Konarska (1990 r.) – na 
emeryturę, mgr inż. Stanisław Kraszewski (maj 1990 r.) 
na rentę, mgr inż. Stanisław Pokrzyk (1982–1988 r.) 



i mgr inż. Jerzy Ziemliński (1990 r.) do pracy poza Instytutem, 
a dr inż. Krzysztof Madej w ramach urlopu bezpłatnego 
wyjechał na kontrakt zagraniczny (grudzień 1990 r.). 
Z końcem 1990 r. Zakład NE uległ reorganizacji i zmienił 
nazwę.

Zakład Spoiw i Lutowania (1991–2000)

Z dniem 1.01.1991 r. został utworzony Zakład Spoiw 
i Lutowania (ZE) poprzez połączenie dotychczasowych 
Zakładów NN i NE oraz dołączenie nieco później Pracowni 
Analiz Chemicznych z Zakładu Badań Metaloznawczych 
(NM). Skład osobowy Zakładu ZE był następujący (fot. 5 
i 6): mgr inż. Tadeusz Kuzio – kierownik, sekretariat Za-
kładu – Alicja Majka (do 31.03.1993 r. – przejście na eme-
ryturę), Małgorzata Dranikowska (w IS od 23.05.1983 r., 
w ZE od 1.02.1993 r.), pracownicy naukowi i inżynieryjni 
– mgr inż. Andrzej Winiowski, z-ca kierownika (w 1996 r. 
uzyskał stopień naukowy doktora), mgr inż. Józef Czech 
(do 15.12.1997 r. – przejście na emeryturę i pół etatu do 
1999 r.), mgr inż. Daniel Kuc (od 19.12.1988 r. w NE, do 
30.06.1998 r. w ZE), mgr inż. Stanisław Kraszewski (ren-
cista – pół etatu, umowa zlec. do 30.11.1993 r.), inż. Ur-
szula Lis (w IS od 1.09.1968 r.), dr inż. Barbara Bąkowska 
(do 6.05.1994 r. – przejście na emeryturę), dr inż. Krzysz-
tof Madej (w ZE od 1.01.1993 r. do 31.08.1994 r.), dr inż. 
Jerzy Niagaj (od 1.05.1995 r.), mgr inż. Tomasz Pfeifer (od 
1.02.1997 r.), technicy, spawacze i pracownicy pomocniczy: 
Anzelm Olsza (do 31.12.1992 r. – przejście na emeryturę), 
Jan Mańczak (do 22.03.1993 r. – zmarł), Eugeniusz Kro-
piński, Andrzej Kachel, Janusz Stera (do 15.12.1997 r. – 
przejście na emeryturę), Andrzej Laskowski, Dariusz Janow-
ski (od 13.02.1989 r.), Józef Glogowski (od 15.08.1991 r.), 
Zofia Sługocka (w IS od 23.10.1959 r., do 30.06.1992 r. 
w ZE), Elżbieta Nieśpielak (od 1.02.1992 r.), Józef Węgrzyn 
(do 31.12.1997 r. – przejście na emeryturę), Jerzy Urbań-
czyk (do 20.08.1991 r. – przejście na rentę), Teresa Sienic-
ka (do 31.08.1993 r. – przejście na emeryturę), Zbigniew 
Wiatrowski (od 1.10.1994 r. do 31.01.1995 r., następnie 
przeszedł do Działu Technicznego), Krzysztof Szpiegowski 
(od 1.05.1997 r.), Adam Skrzypczak (od 16.02.1998 r. do 
28.02.2000 r., następnie przeszedł do Ośrodka Kształcenia 
i Nadzoru Spawalniczego).

Fot. 5. Mgr inż. Tadeusz Kuzio – kierownik Zakładu Spoiw i Luto-
wania, 1992 r.

Fot. 6. Pracownicy Zakładu Spoiw i Lutowania, 1992 r.
Od lewej: mgr inż. Andrzej Winiowski (z-ca kier. zakładu), Józef 
Węgrzyn, Józef Glogowski, Janusz Stera, Dariusz Janowski, 
mgr inż. Tadeusz Kuzio (kier. zakładu), inż. Urszula Lis, Andrzej 
Kachel, Elżbieta Nieśpielak, Teresa Sienicka, Andrzej Laskowski, 
Jan Mańczak, mgr inż. Józef Czech, Alicja Majka, Zofia Sługocka, 
Eugeniusz Kropiński, Anzelm Olsza. Nieobecni: dr inż. Barbara 
Bąkowska, mgr inż. Stanisław Kraszewski i mgr inż. Daniel Kuc

Zakład ZE opuścił wszystkie pomieszczenia biurowe i la-
boratoria posiadane dotychczas przez Zakład Spawania 
Metali Nieżelaznych w obecnym budynku Ośrodka Kształ-
cenia i Nadzoru Spawalniczego. Przeprowadzono remont 
i reorganizację Laboratorium Spoiw, gdzie przeniesiono 
urządzenia do wytwarzania drutów proszkowych (fot. 7) 
i generator indukcyjny do lutowania. Urządzenia techno-
logiczne do spawania i lutowania przeniesiono do daw-
nej hali obróbki mechanicznej po jej kapitalnym remoncie 
(fot. 8). W kolejnej dawnej hali obróbki mechanicznej za-
instalowano przecinarkę sterowaną numerycznie do cięcia 
plazmowego pod lustrem wody produkcji ZBUS. Labora-
torium Topników wraz z magazynem wyrobów gotowych 
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Fot. 7. Andrzej Kachel (pierwszy z lewej) i Andrzej Laskowski na 
laboratoryjnym stanowisku do wytwarzania drutów proszkowych 
(Laboratorium Spoiw) – wykonywanie lutu mosiężnego w postaci 
drutu z rdzeniem topnikowym

Fot. 8. Laboratorium Lutowania i Spawania po zakończeniu mo-
dernizacji (1997 r.) – przedtem była to hala obróbki mechanicznej 
Zakładu Obróbki i Budowy Oprzyrządowań. Eugeniusz Kropiński 
na stanowisku spawania

i szatnią zorganizowano na parterze w budynku Nowych 
Technologii. W Laboratorium Analiz Chemicznych przepro-
wadzono gruntowny remont pomieszczeń (1994 r.) wraz 
z wymianą dygestoriów oraz zakupiono (1995 r.) spektro-
fotometr absorpcji atomowej do analizy chemicznej metali 
(fot. 9).
Pomimo dużego zaangażowania pracowników w powyż-
szych pracach reorganizacji i modernizacji laboratoriów, 
Zakład ZE prowadził normalną działalność badawczo-
wdrożeniową i technologiczno-usługową. W 1991 r. do-
kończono realizację (sprawozdanie końcowe, prezentacje, 
odbiory) programu CPBR 7.3 w zakresie spawalniczych 
materiałów dodatkowych (Cel nr 6 – druty proszkowe, 
proszki do napawania, topniki do spawania). W tym też 
roku Komitet Badań Naukowych zainicjował nową formułę  

Fot. 9. Elżbieta Nieśpielak prowadząca analizę chemiczną na 
spektrofotometrze płomieniowym absorpcji atomowej, 1995 r. 

finansowania badań w ramach działalności statutowej 
jednostek badawczo-rozwojowych. W trudnym okresie 
(lata 1991–1995) transformacji gospodarki, galopującej 
inflacji i upadku wielu firm państwowych stosujących 
technologie spawalnicze, środki finansowe na działalność 
statutową umożliwiły kontynuację i podejmowanie nowych 
zadań badawczych, uwzględniających potrzeby krajowe 
i tendencje światowe w rozwoju spawalnictwa. W ramach 
tej działalności (prace statutowe ST) w Zakładzie ZE 
opracowywano nowe specjalistyczne materiały dodatkowe 
do lutowania, spawania i napawania oraz uruchamiano 
ich wytwarzanie w laboratoriach spoiw i topników Zakładu 
ZE dla bieżących potrzeb przemysłu. Prace badawcze 
o charakterze technologicznym dotyczyły m.in.: lutowania 
materiałów reaktywnych, materiałów trudno lutowalnych 
i lutowania dyfuzyjnego, spawania aluminium, miedzi i ich 
stopów oraz spawania, napawania i cięcia plazmowego, 
których wyniki wykorzystywane były w rozwoju przecinarek 
plazmowych, produkowanych przez ZBUS, oraz zasilaczy 
plazmowych, opracowywanych w Zakładzie ZU. Wyko-
nywano też wiele prac technologiczno-usługowych dla 
przemysłu m.in. w zakresie opracowywania programów 
i wycinania różnorodnych elementów na przecinarce 
plazmowej, spawania i napawania plazmowego, spawania 
metali nieżelaznych oraz lutowania. Pod koniec lat 90. 
z Zakładu odeszli na emeryturę wieloletni pracownicy: 
mgr inż. Józef Czech, technik Janusz Stera i spawacz-ślusarz 
Józef Węgrzyn (fot. 10).



Fot. 10. Spotkanie pożegnalne z pracownikami Zakładu ZE 
przechodzącymi na emeryturę (grudzień 1997 r.) – od lewej: mgr 
inż. Tadeusz Kuzio – kierownik zakładu, Janusz Stera, mgr inż. 
Józef Czech i Józef Węgrzyn

Zakład Spoiw i Lutowania (ZE) funkcjonował 10 lat – do 
końca 2000 r., po czym z dniem 1.01.2001 r. został połą-
czony z Zakładem Technologii Spawania (ZS) pod nową 
nazwą.

Zakład Spawania Stali i Żeliwa (1950–1989)

Podobnie jak inne zakłady badawcze, Zakład Stali i Żeliwa 
(IS) powstał w 1950 r., a po kilku latach zmienił nazwę 
na Zakład Spawania Stali i Żeliwa (NS). Pierwszą załogę 
stanowiło pięć osób: kierownik – mgr inż. Zdzisław Szcze-
ciński, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
(1949 r.), dwóch dyplomantów, w tym wkrótce mgr inż. 
Karol Śniegoń oraz dwóch spawaczy. Działalność rozpoczę-
to od wyposażania laboratorium (hala nr 1) w niezbędny 
sprzęt spawalniczy głównie z importu, doszkalania własnej 
załogi oraz realizacji dla przemysłu ekspertyz i usług głów-
nie naprawczych części maszyn. Aby sprostać dużemu za-
potrzebowaniu na prace z zakresu spawania stali, staliw 
i żeliw Zakład systematycznie powiększał swoją załogę 
i w 1956 r. zatrudniał już 13 osób. W 1957 r. kierowanie 
Zakładem NS przejął mgr inż. Karol Śniegoń (fot. 11), 
a mgr inż. Zdzisław Szczeciński objął kierowanie Zakładem 
Metaloznawstwa. 
W latach 60. Zakład NS zatrudniał już ponad 20 osób 
i posiadał 4 pracownie:

–  Spawania Ręcznego – kierowaną przez mgr. inż. Bole-
sława Kurpisza (w Instytucie Spawalnictwa od 1960 r.); 

Fot. 11. Mgr inż. Karol Śniegoń – kierownik Zakładu Spawania 
Stali i Żeliwa (z lewej – lata 50.; po prawej – lata 80.)

–  Spawania w Osłonie Gazów Ochronnych – kierowaną 
przez mgr. inż. Bogumiła Pierożka (w IS od 1959 r.);

–  Spawania Automatycznego – kierowaną przez inż. Zbi-
gniewa Piechę (1959–1963 r.) i inż. Norberta Szendzie-
lorza (w NS do 1972 r.);

–  Napawania – kierowaną przez mgr. inż. Kazimierza 
Żurawika (do 1959 r., następnie w 1966 r. objął stanowi-
sko zastępcy dyr. ds. technicznych).

Sekretariat Zakładu NS prowadziły kolejno: Ewa Trzcionka, 
Krystyna Kapusz oraz Maria Krajewska (od roku 1987). 
Dorobek Zakładu NS po 15 latach działalności obejmo-
wał: 71 prac badawczych, kilkaset ekspertyz, 49 publikacji 
w czasopismach krajowych i 5 w zagranicznych, 6 publika-
cji książkowych i kilkadziesiąt odczytów na konferencjach 
zagranicznych i krajowych.
W latach 70. ubiegłego wieku kierowany przez doc. dr. 
inż. Karola Śniegonia Zakład Spawania Stali i Żeliwa 
zatrudniał następujących pracowników w poszczególnych 
pracowniach:
–  Pracownia Spawania Ręcznego (NS1): mgr. inż. Bolesław 

Kurpisz – kierownik do 1989 r., mgr inż. Krystyna Warsz 
(od 1973 r.), mgr inż. Bogusław Salczyński (1982–1984 r.), 
technicy – Robert Lochmajer (1961–1987 r.) i Jerzy Bijań-
ski (1967–1971 r.), mistrz Antoni Lamch (1949–1974 r.), 
spawacze i ślusarze – Joachim Sereta (1957–1972 r.), 
Franciszek Chyp (1966–1977 r.), Ignacy Kaczmarczyk 
(1972–1984 r., w IS do 1990 r.) i Stanisław Marzec 
(1973–1990 r.).

–  Pracownia Spawania w Osłonach Gazów (NS2): dr inż. 
Bogumił Pierożek, profesor kontraktowy – kierownik, 
w 1990 r. przeszedł na emeryturę, mgr inż. Eugeniusz 
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Turyk (od 1969 r. – w 1978 r. uzyskał stopień naukowy 
doktora), inż. Mieczysław Nosal (1966–1978 r.), inż. 
Aleksander Niedziela (1960–1983 r.), technik Fryderyk 
Sosna (1961–1989 r.) i spawacze: Sylwester Żukiewicz 
(1959–1989 r.), Mieczysław Wójtowicz (1968–1979 r.) 
i Andrzej Kołacki (1985–1989 r.). 

–  Pracownia Spawania Łukiem Krytym (NS3): dr inż. Nor-
bert Szendzielorz – kierownik (w IS od 1958 r., w NS do 
1972 r.), inż. Piotr Rak (1961–1973 r.), mgr inż. Janusz 
Johan (1974–1984 r.), mgr inż. Marek Kozłowski (1977–
1989 r.), technicy – Jan Lutkat (1958–1978 r.), Zygmunt 
Makar (1965–1975 r.), Zdzisław Wilk (1968–1975 r.) 
i Stanisław Kąkol (1962–1970 r., inspektor BHP do 
1979 r.).

–  Pracownia Spawania Elektrożużlowego (NS4): inż. Zbi-
gniew Piotrowski (1961–1970 r.) – kierownik, mgr inż. 
Andrzej Głażewski, inż. Józef Kyas, technicy Władysław 
Druciak (1952–1979 r.) i Stanisław Błach. Te dwie 
ostatnie pracownie zostały następnie (1973 r.) połączone 
pod nazwą Pracownia Spawania Zmechanizowanego, 
w latach 1978–1979 – Pracownia Spawania i Napawania 
Łukiem Krytym, a w latach 1979–1985 – ponownie 
Pracownia Spawania Zmechanizowanego. 

Od roku 1979 Zakład Spawania Stali i Żeliwa działał 
w ramach trzech pracowni, wspomaganych przez tzw. 
Warsztat (spawacze, ślusarze i elektryk):

–  Pracownia Spawania Ręcznego (NS1): 
mgr inż. Bolesław Kurpisz – kierownik, 
mgr inż. Krystyna Warsz, inż. Józef Gogolin 
i technik Zygmunt Chemiński; 

–  Pracownia Spawania Zmechanizowanego (NS2): 
dr inż. Eugeniusz Turyk – kierownik, doc. dr inż. Bogumił  
Pierożek, inż. Aleksander Niedziela, mgr inż. Janusz Johan 
i technik Fryderyk Sosna;

–  Pracownia Konstrukcyjna Stanowisk Spawalniczych: mgr 
inż. Stanisław Dziuba – kierownik, mgr inż. Jan Osipiak, 
kreślarki Krystyna Wolf i Wanda Posacka oraz technicy 
Henryk Kandora, Andrzej Roszko de Augustynowicz 
i Stanisław Paździorek. 

Bogate osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe Zakładu Spa-
wania Stali i Żeliwa (NS) zostały przedstawione w dalszej 
części rozdziału. W roku 1990 Zakład NS został zreorga-
nizowany i przekształcony w Zakład Technologii Spawania 

i Regeneracji, następnie w roku 1991 – w Zakład Techno-
logii Spawania (1991–2000), a od roku 2001 w Zakład 
Technologii Spawalniczych. Równocześnie od października 
1989 r. dotychczasowemu wieloletniemu kierownikowi Za-
kładu NS profesorowi Karolowi Śniegoniowi powierzono 
obowiązki kierownika Działu Nadzoru i Szkolenia, a obo-
wiązki kierownika Zakładu Spawania Stali i Żeliwa powie-
rzono inż. Bolesławowi Kurpiszowi. 

Zakład doświadczalno-usługowy regeneracji (TZD)

W roku 1984 został utworzony w pionie Zastępcy Dyrektora 
ds. Technicznych mgr. inż. Romana Brzezińskiego Zakład 
Doświadczalno-Usługowy Regeneracji, którego kierow-
nictwo powierzono mgr. inż. Bogusławowi Czwórnogowi. 
Uzyskano specjalną dotację Ministerstwa Hutnictwa i Prze-
mysłu Maszynowego na stosunkowo bogate wyposażenie 
techniczne nowej komórki organizacyjnej, która pozwoliła 
na nabycie dostępnych w owym czasie krajowych urządzeń 
do spawania elektrodami otulonymi, metodą MIG/MAG 
i łukiem krytym, a także środków mechanizacji spawania, 
jak obrotniki, manipulatory oraz urządzenia z systemu 
blokowego wykonane w ZDIS (stanowisko do zmechani-
zowanego napawania NS4-1000, głowica spawalnicza 
AS 23G). Uzupełnione przejętym od Zakładu NS wyposa-
żeniem urządzenia te pozwalały na realizację założonego 
programu badań i wdrożeń z zakresu zmechanizowanego 
napawania regeneracyjnego. Załogę nowo powstałego Za-
kładu stanowili: dr inż. Eugeniusz Turyk (od 1.07.1985 r.), 
mgr inż. Dariusz Strzelec (kilka miesięcy), technicy Stani-
sław Błach, Robert Lochmajer i spawacze: Piotr Dranikow-
ski i Andrzej Kołacki. Sekretariat Zakładu TZD prowadziły 
Ewa Ciochoń i Krystyna Kapusz (od 1987 r.) W działalno-
ści wdrożeniowej korzystano w dużej mierze z dotychcza-
sowych doświadczeń Instytutu Spawalnictwa w zakre-
sie stosowania regeneracji części urządzeń technicznych 
metodami spawalniczymi oraz ze stanowisk do spawania 
zmechanizowanego produkcji Zakładu Doświadczalne-
go Instytutu Spawalnictwa. Opracowywano także nowe 
technologie napawania regeneracyjnego i spawania na-
prawczego. Działalność badawcza i wdrożeniowa Zakładu 
nabrała rozmachu po uruchomieniu CPBR 7.3 „Techniki  



spawalnicze”, którego Cel nr 21 pt. „Stanowiska do zme-
chanizowanego napawania regeneracyjnego oraz wytyczne 
technologiczne i materiałowe napawania części konstruk-
cyjnie podobnych” objął 33 zadania badawcze i rozwojowe, 
m.in. takie, jak:

–  określenie warunków zabiegów cieplnych przy regenera-
cyjnym napawaniu wałów korbowych lokomotyw spali-
nowych SM41 i SM42 ze stali 34CrMo4 i 40HNMA;

–  opracowanie normatywów technologicznych napawania 
łukiem krytym elektrodą taśmową powierzchni płaskich 
i cylindrycznych;

–  badania procesu napawania elektrożużlowego podwójną 
taśmą elektrodową;

–  opracowanie niklowego drutu litego do półautomatyczne-
go spawania łukiem samoosłonowym oraz badania moż-
liwości napraw pękniętych części żeliwnych przy użyciu 
tego drutu metodą spawania „na zimno”; 

–  opracowanie założeń technologicznych wyspecjalizowa-
nych stanowisk do napawania na bazie systemu mo-
dułowego ISPA. Wyniki tej pracy zostały wykorzystane 
w dalszej realizacji zadań Celu 21, obejmujących opra-
cowanie i wykonanie przez ZDIS serii stanowisk do na-
pawania.

–  opracowanie założeń technologicznych głowicy typu cięż-
kiego do napawania w szczególnie trudnych warunkach. 
Wyniki pracy zostały wykorzystane w dalszej realizacji 
zadań Celu 21 – ZDIS opracował i wykonał nowy typ 
głowicy spawalniczej AS26G, przeznaczonej zwłaszcza 
dla hutnictwa.

–  analiza obecnego stanu i potrzeb krajowego hutnictwa 
w zakresie regeneracji walców pielgrzymowych (Cel 
nr 21 CPBR 7.3). Wyniki pracy zostały wykorzystane 
w pracach badawczych realizowanych na zlecenie Huty 
Batory i Huty Jedność.

–  zwiększenie trwałości napawanych regeneracyjnie części 
maszyn, jak: części ładowarek górniczych, części kom-
bajnów górniczych, tłoczyska siłowników hydraulicz-
nych, koła suwnicowe, koła wózków kopalnianych, koła 
biegowe i bębny hamulcowe tramwaju, koła napinające 
napędu gąsienicowego maszyn budowlanych, ślimaki 
wtryskarek tworzyw sztucznych, części maszyn chemicz-
nych i włókienniczych, części żurawi budowlanych oraz 
elementy maszyn hutniczych. 

Wyniki Celu 21 osiągnięte głównie siłami nielicznego per-
sonelu Zakładu TZD (ale z bardzo istotną pomocą ZDIS, 
jeśli chodzi o dostarczanie urządzeń), należą z pewnością 
do wyróżniających się wśród wszystkich zadań CPBR 7.3. 
Najważniejszym osiągnięciem tego okresu pracy było opra-
cowanie i zastosowane w przemyśle licznych technolo-
gii zmechanizowanego napawania łukowego. Wdrożenie 
w 12 przedsiębiorstwach 16 technologii i zmechanizo-
wanych stanowisk napawania metodą MAG lub łukiem 
krytym przy regeneracji części maszyn włókienniczych, 
kół tramwajowych, elementów hydrauliki siłowej dla gór-
nictwa, części maszyn budowlanych i urządzeń hutniczych 
przyniosło poważne efekty ekonomiczne i miało duże zna-
czenie w sytuacji panującego ówcześnie silnego deficytu 
części zamiennych do wielu maszyn i urządzeń. Przykła-
dowo, efekt ekonomiczny osiągnięty przez Hutę Katowice 
w pierwszych 3 latach po wdrożeniu (1992 r.) pracy „Opra-
cowanie dokumentacji, technologii, wykonanie i wdrożenie 
stanowiska do automatycznego napawania powierzchni 
płaskich” wyniósł 14 727 mln zł, co było równowartością 
304 ówczesnych przeciętnych rocznych wynagrodzeń pra-
cownika w gospodarce. 

Kontynuowano także badania i wdrożenia dotyczące spa-
wania elektrożużlowego: 

–  opracowano i wdrożono w Zakładach Mechanicznych 
ZAMET w Tarnowskich Górach technologię elektrożuż-
lowego spawania automatem A-535 połączeń doczoło-
wych blach ze stali 18G2A o grubości 140 mm oraz roz-
pór do prasy o nacisku 63 MN, współpracując z głównym 
spawalnikiem inż. Zbigniewem Piechą (pracownik Insty-
tutu do roku 1963) oraz z mgr. inż. Adamem Michalskim 
i mgr. inż. Markiem Szyslerem;

–  opracowano koncepcję stanowiska do elektrożużlowego 
spawania topiącą się prowadnicą połączeń blach o gru-
bości 400÷800 mm;

–  opracowano analizę techniczną spawania połączeń ob-
wodowych o grubości 50 ÷ 300 mm i średnicy 3000 mm 
metodą elektrożużlową oraz łukiem krytym.

We współpracy Zakładu TZD (dr inż. Eugeniusz Turyk) 
z Zakładem Elektrotechniki Spawalniczej (mgr inż. Włady-
sław Przytocki, mgr inż. Walter Wypior, mgr inż. Waldemar 
Wilczek) został opracowany analogowy miernik energii li-
niowej spawania oraz aparat do elektromagnetycznego od-
działywania na proces spawania i elektromagnesy wprowa- 
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dzające pole magnetyczne przy spawaniu metodą TIG oraz 
łukiem krytym.
Od stycznia 1989 roku mgr. inż. Bogusławowi Czwórno-
gowi powierzono zorganizowanie Zakładu Urządzeń i Ma-
teriałów Spawalniczych Instytutu Spawalnictwa (ZUiMS), 
a funkcję zastępcy kierownika w tym Zakładzie pełnił 
mgr inż. Andrzej Pancewicz. Zakład TZD kontynuował 
natomiast działalność pod kierownictwem dr. inż. Euge- 
niusza Turyka. Następnie Zakład ten został połączony od 
1 stycznia 1990 r. z Zakładem Spawania Stali i Żeliwa, 
tworząc Zakład Technologii Spawania i Regeneracji. 

Zakład Technologii Spawania i Regeneracji 
(1990 r.)

Skład osobowy Zakładu Technologii Spawania i Regeneracji 
(NS) obejmował pracowników dotychczasowego Zakładu 
NS i Zakładu TZD, zatrudnionych w trzech pracowniach:

–  Pracownia Spawania Stali i Żeliwa (NS1): mgr inż. 
Bolesław Kurpisz (kierownik), dr inż. Jerzy Ścierski, mgr 
inż. Krystyna Warsz, mgr inż. Jan Warsz, mgr inż. Jerzy 
Dworak, inż. Mieczysław Pietrzak, technik Dieter Meier 
(od 1.03.1990 r.) i spawacz Sylwester Żukiewicz;

–  Pracownia Konstrukcyjna (NS2): mgr inż. Stanisław 
Dziuba (kierownik), kreślarz Wanda Posacka, technicy 
Henryk Kandora i Fryderyk Sosna; 

–  Pracownia Regeneracji (NS3): mgr inż. Bogusław Czwór-
nóg (kierownik), technicy Stanisław Błach i Andrzej Ko-
łacki.

Kierownictwo nowo powstałego Zakładu powierzono doc. 
kontr. dr. inż. Eugeniuszowi Turykowi, a funkcję zastęp-
cy kierownika w tym Zakładzie pełnił mgr inż. Bolesław 
Kurpisz. Sekretariat Zakładu prowadziła Maria Krajewska. 
Działalność Zakładu obejmowała między innymi:

–  analizę kierunków rozwoju technologii napawania rege-
neracyjnego i prewencyjnego, opracowanie wytycznych 
technologicznych zmechanizowanego napawania rege- 
neracyjnego części wykonanych z materiałów o ograni-
czonej spawalności, badania możliwości regeneracyjnego 
napawania elementów wykonanych ze stali azoto-
wanych oraz stali nawęglanych, badania własności 
technologiczno-spawalniczych wybranych krajowych 
drutów proszkowych (w ramach Celu 21 CPBR 7.3);

–  opracowanie i wdrożenie technologii zmechanizowanego 
napawania regeneracyjnego części kombajnów górniczych 
na stanowisku NS6-1000SB oraz NS4-1000SB prod. 
ZDIS w Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego 
REMAG, Katowice-Kostuchna i Oddział Jaworzno;

–  opracowanie założeń organizacyjnych rozszerzenia 
działalności szkoleniowej w Instytucie Spawalnictwa oraz 
organizację laboratorium ze stanowiskami do szkolenia 
w zakresie spawania i cięcia gazowego oraz spawania 
łukowego elektrodami otulonymi i metodą MAG, w tym 
zakupy wyposażenia (w ramach Celu 8 CPBR 7.3). 

Zakład Technologii Spawania (1991–2000)

Z dniem 1.01.1991 r. na bazie Zakładu Technologii Spawa-
nia i Regeneracji (NS), Zakładu Robotyzacji i Elastycznych 
Systemów Spawalniczych (AR) – Pracowni Technologicznej 
(AR1) i Pracowni Konstrukcyjnej (AR2) oraz Sekcji Obróbki 
i Montażu (TME1) Działu Mechaniczno-Energetycznego 
został utworzony Zakład Technologii Spawania (ZS), 
którego kierownictwo powierzono dr. inż. Norbertowi 
Szendzielorzowi i mgr inż. Bogusławowi Czwórnógowi –
zastępca (fot. 12).

Fot. 12. Dr inż. Norbert Szendzielorz (z lewej) i dr inż. Bogusław 
Czwórnóg – kierownicy Zakładu Technologii Spawania w latach 
1991–2000

Z dniem 1.01.1993 roku dr inż. Norbert Szendzielorz zo-
stał przeniesiony do zespołu organizującego Ośrodek Cer-
tyfikacji, kierownikiem Zakładu został mgr inż. Bogusław 
Czwórnóg (w 1999 r. uzyskał stopień doktora), a jego 



zastępcami byli kolejno dr inż. Eugeniusz Szczok (do 
1997 r., następnie przeniesiony do Ośrodka Certyfikacji) 
i dr inż. Marek Banasik. Pozostałą załogę Zakładu ZS sta-
nowili: Maria Krajewska (w IS od 1987 r.) – sekretariat, 
pracownicy naukowo-badawczy, badawczo-techniczni 
i inżynieryjni – doc. ktr. dr inż. Eugeniusz Turyk, mgr inż. 
Krystyna Warsz, dr inż. Jacek Słania (w IS od 1989 r., 
w ZS od 1991 r.oku, w 1994 r. uzyskał stopień doktora, 
a w 1998 r. przeszedł do Ośrodka Kształcenia i Nadzoru 
Spawalniczego), mgr inż. Stanisław Dziuba, mgr inż. Jerzy 
Dworak, inż. Mieczysław Pietrzak, mgr inż. Sylwester Boroń 
(1997–2000 r.), mgr inż. Wojciech Gawrysiuk (od 1998 r.), 
mgr inż. Jan Warsz (do 1994 r. – odszedł z Instytutu) oraz 
technicy Stanisław Błach i Henryk Kandora (w IS od 1972 
roku, w NS do 2000 r.). Zakład dysponował laboratoriami: 
spawania łukowego, spawania skoncentrowaną energią 
i spajania tworzyw sztucznych (fot. 13) oraz Pracownią 
Obróbki i Montażu.

Fot. 13. W Laboratorium Spajania Tworzyw Sztucznych: dr inż. 
Bogusław Czwórnóg – kierownik Zakładu ZS (pierwszy od prawej) 
i mgr inż. Stanisław Dziuba (trzeci od prawej)

W 1991 r. w Zakładzie ZS zrealizowano prace badawcze 
dotyczące spawania i napawania zrobotyzowanego MIG/
MAG oraz spawania wąskoszczelinowego, stanowiące 
zakończenie CPBR nr 7.3. W ramach działalności statu-
towej prowadzono prace o różnorodnej tematyce, jak np.: 
opracowanie prototypów urządzeń do zgrzewania łuko-
wego kołków, projektowanie stanowisk spawalniczych 
przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego, spa-
janie tworzyw termoplastycznych, spawanie tytanu i stali 

duplex (współpraca z Przedsiębiorstwem Usług Technicz-
nych IZOTECHNIK w Płocku, Główny Spawalnik mgr inż. 
Andrzej Kaczorowski), badanie zawartości ferrytu przy spa-
waniu stali kwasoodpornych, spawanie elektronowe oraz 
cięcie i spawanie laserowe, spawanie dalekosiężnych ruro-
ciągów przesyłowych. Wyniki powyższych prac owocowały 
szeroką współpracą z przemysłem np. w zakresie spawania 
instalacji z tytanu, spawania metodą T.I.M.E., spawania 
w osłonach mieszanek gazowych prod. BOC Gazy i udzia-
łem w badaniach testowych złączy podczas budowy Gazo-
ciągu Jamalskiego Rosja–Niemcy. W tym dziesięcioleciu 
w Zakładzie ZS zrealizowano też sześć grantów dotyczą-
cych: modelowego spawalniczego systemu CAD/CAM 
(grant nr G-1), mieszanek różnoskładnikowych do wyso-
kojakościowego spawania MAG (grant nr G-3), kompu-
terowego systemu eksperckiego CAW regeneracyjnego 
napawania części maszyn (grant nr G-6), optymalizacji 
spawania wysokoenergetycznego metodą GMAW (grant 
nr G-9), spawania elektronowego złączy bimetalowych 
(grant nr G-10) i komputerowego systemu ekspertowego 
spawania metodą MIG/MAG (grant nr G-15). 

W 1999 r. zakupiono i zainstalowano w Hali Technologii 
Laserowych (fot. 14) laser CO2 o mocy 3,8 kW, a w nastę-
pnym roku podjęto pionierskie wówczas w kraju badania 
procesu cięcia laserowego. 

Fot. 14. Inż. Mieczysław Pietrzak (pierwszy z lewej) i mgr inż. 
Jerzy Dworak na stanowisku laserowym CO2, 2000 r. 

Do istotnych i trwałych osiągnięć należą, zainicjowane 
w końcu lat 90., pierwsze badania technologii spawania 
dla przemysłu, zakończone protokołami uznania technologii 
spawania WPAR, opracowywanymi na podstawie badań 
złączy wykonanych przez przedsiębiorstwa wg norm serii 
PN-EN 288, a także pierwsze standardowe technologie 
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spawania opracowane w ramach badań statutowych 
w roku 2000. Technologie standardowe dotyczyły spawania 
elektrodami otulonymi oraz metodą MAG stali konstrukcyj-
nych niestopowych, nisko- i wysokostopowych, i są nadal 
z powodzeniem rozpowszechniane, zwłaszcza wśród przed-
siębiorstw wdrażających spawalniczy system jakości. 
Z dniem 1.01.2001 r. dr inż. Bogusław Czwórnóg został 
powołany na stanowisko z-cy dyrektora Instytutu, a Zakład 
ZS połączono z Zakładem ZE.

Zakład Technologii Spawalniczych (2001 r.–nadal)

Z połączenia dotychczasowych Zakładów ZE i ZS z dniem 
1.01.2001 roku został utworzony Zakład Technologii Spa-
walniczych (ZT). Skład osobowy Zakładu ZT ulegał pewnym 
zmianom i przedstawia się następująco (fot. 15 i 23): kie-
rownik mgr inż. Tadeusz Kuzio; z-ca kierownika – dr hab. 
inż. Eugeniusz Turyk, prof. nzw.; sekretariat – Małgorzata 
Dranikowska, pracownicy naukowi, badawczo-techniczni 
i inżynieryjno-techniczni – dr inż. Andrzej Winiowski, prof. 
nzw.; dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw.; dr inż. Marek Ba-
nasik; dr inż. Tomasz Pfeifer; dr inż. Sebastian Stano (od 
1.02.2004 r.); dr inż. Maciej Różański (od 1.08.2005 r.); 
dr inż. Dawid Majewski (od 10.12.2007 r.); dr inż. Woj-
ciech Gawrysiuk (do 31.12.2007 r., następnie odszedł 
z Instytutu), mgr inż. Janusz Rykała (od 1.10.2008 r.), 
mgr inż. Agnieszka Kiszka (w Instytucie od 2007 r., w ZT 
od 1.01.2012 r.), mgr inż. Michał Urbańczyk (w Instytu-
cie od 2006 r., w ZT od 1.01.2013 r.), inż. Urszula Lis (do 
31.12.2004 r. – przejście na emeryturę, na pół etatu do 
30.06.2006 r.), mgr inż. Krystyna Warsz (do 4.09. 2013 r. 
– przejście na emeryturę), mgr inż. Wojciech Lehrich 
(2006–2008 r.) i mgr inż. Łukasz Mazur (2008–2011 r.); 
technolodzy i technicy – Eugeniusz Kropiński, Józef Glo-
gowski, Stanisław Błach (do 30.06.2003 r. – przej-
ście na emeryturę), Andrzej Kachel (do 30.11.2003 r. 
– przejście na emeryturę), Andrzej Laskowski, Dariusz 
Janowski, Elżbieta Nieśpielak, Krzysztof Szpiegowski, 
Wojciech Grobosz (od 20.10.2008 r., w 2013 r. uzyskał 
tytuł inżyniera, a w lutym 2015 r. magistra inż.), Andrzej 
Choroś (2006–2008 r.) i Oliwer Michalak (2008–2011 r.).
W ciągu minionych 14 lat pracownicy Zakładu ZT pod-
wyższali swoje kwalifikacje naukowe i zawodowe. Eu-
geniusz Turyk w dniu 10.02.2010 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie „inżynieria materiałowa”, nadany przez 

Radę Wydziału Mechanicznego Technologicznego Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach i awansował na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Na stanowisko to awansowa-
li także dwaj, wielce doświadczeni i z dużym dorobkiem 
badawczo-publikacyjnym, doktorzy – Andrzej Winiowski 
(od 1.01.2013 r.) i Jerzy Niagaj (od 1.01.2014 r.). Sto-
pień doktora nauk technicznych uzyskali czterej asystenci: 
Wojciech Gawrysiuk (2003 r.), Tomasz Pfeifer (2004 r.), 
Maciej Różański (2011 r.) oraz Dawid Majewski (2013 r.) 
i awansowali na stanowisko adiunkta. Pracownicy nauko-
wi i technicy sukcesywnie uzyskiwali dyplomy odpowiednio 
EWE/IWE lub EWT/IWT oraz certyfikaty uprawniające do 
prowadzenia badań wizualnych i penetracyjnych.

Fot. 15. Pracownicy Zakładu Technologii Spawalniczych (ZT), 
– czerwiec 2005 r. (od lewej): dr inż. Jerzy Niagaj, Małgorzata 
Dranikowska, dr inż. Marek Banasik, dr inż. Sebastian Stano, 
Eugeniusz Kropiński, dr inż. Tomasz Pfeifer, mgr inż. Krystyna 
Warsz, dr inż. Wojciech Gawrysiuk, mgr inż. Tadeusz Kuzio (kie-
rownik Zakładu), mgr inż. Jerzy Dworak, Józef Glogowski, Krzysz-
tof Szpiegowski, Andrzej Laskowski, Elżbieta Nieśpielak, Dariusz 
Janowski, dr inż. Andrzej Winiowski, doc. ktr. dr inż. Eugeniusz 
Turyk (z-ca kierownika Zakładu), inż. Urszula Lis

Zakład ZT posiada sześć laboratoriów: spawania i cięcia 
łukowego, lutowania i spawania, technologii laserowych, 
spoiw, topników i analiz chemicznych. Pomieszczenia tych 
laboratoriów w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku 
poddano gruntownej modernizacji, od posadzek po dachy, 
wraz z systemami wentylacyjnymi. Natomiast w ostatnich 
14 latach laboratoria te sukcesywnie doposażano w no-
woczesne urządzenia technologiczne w miejsce starego 



i wysłużonego wyposażenia. W Laboratorium Spawania 
i Cięcia Łukowego zainstalowano (fot. 16 i 17): robot spa-
walniczy (2001 r.), przeniesiono z Hali Technologii Lase-
rowych i zmodernizowano (ZBUS) przecinarkę plazmową 
sterowaną numerycznie (2004 r.), urządzenie STT do spa-
wania MIG/MAG (2004 r.), wielofunkcyjne (fot. 18) urzą-
dzenie do zmechanizowanego spawania i napawania Multi 
Surfacer D2 (2008 r.), automat A2 do spawania łukiem 
krytym (2009 r.), urządzenie iD Weld do napawania we-
wnętrznych powierzchni cylindrycznych o małych średni-
cach (2009 r.), urządzenie PTA GAP 3001 DC (fot. 18) do 
spawania i napawania plazmowo-proszkowego (2012 r.) 
oraz urządzenie do spawania metodą TOPTIG (2014 r.).

Fot. 16. Stanowisko badawcze do spawania zrobotyzowanego 
(2005 r.), obsługiwane przez dr. inż. Wojciecha Gawrysiuka 

Fot. 17. Stanowisko badawcze do cięcia plazmowego – prze-
cinarka sterowana numerycznie ze stołem o podnoszonym lustrze 
wody (2005 r.) – przy pulpicie sterowniczym technolog Józef 
Glogowski 

Fot. 18. Próby zmechanizowanego spawania plazmowego 
urządzeniem PTA GAP 3001DC na stanowisku Multi Surfacer D2 
Welding Machine – październik 2014 r. (od lewej): dr inż. Tomasz 
Pfeifer, inż. Wojciech Grobosz oraz technolog Józef Glogowski

W Laboratorium Lutowania i Spawania zmodernizowano 
laboratoryjny piec próżniowy (2006 r.), zbudowano labo-
ratoryjne stanowisko (fot. 19) do spawania zmechanizo-
wanego (2009 r.) oraz zakupiono urządzenie do spawania 
metodą TIG AC/DC-400A (2008 r.), urządzenie do spawa-
nia orbitalnego rur (fot. 20) z głowicą zamkniętą i otwartą 
(2011 r.) oraz urządzenie do spawania TIG AC/DC-500A 
(2013 r.).

Fot. 19. Stanowisko laboratoryjne do spawania zmechanizo-
wanego – październik 2014 r. (od lewej): technolodzy Dariusz 
Janowski i Eugeniusz Kropiński

W Laboratorium Technologii Laserowych zainstalowano 
zrobotyzowane stanowisko z laserem YAG o mocy 2 kW 
(2004 r.), które w ramach programu inwestycyjnego 
POIG rozbudowano (2010 r.) o laser YAG o mocy 12 kW 
z wieloma specjalistycznymi głowicami roboczymi oraz 
systemem monitorowania wnętrza kabiny. W ramach 
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Fot. 20. Na stanowisku spawania orbitalnego metodą TIG rur 
nieobrotowych – październik 2014 r. (od prawej): mgr inż. Agnie-
szka Kiszka i technolog Krzysztof Szpiegowski

tego programu zakupiono też stanowisko do spawania 
wiązką lasera Nd-YAG emitowaną impulsowo wyposażo-
ne w mikroskop umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie 
wiązki względem złączy spawanych. 
W 2013 r. Laboratorium Spoiw przeniesiono z dotychcza-
sowego pomieszczenia (halę tę następnie dostosowano 
do zainstalowania nowej spawarki elektronowej) do wyre-
montowanego pomieszczenia w budynku Nowych Techno-
logii, na miejsce dawnego Laboratorium Spawania Elektro-
nowego.
Laboratorium Analiz Chemicznych doposażono w analizator 
węgla i siarki oraz sprzęt laboratoryjny (łaźnia, płyta grzejna, 
dwie wagi elektroniczne), a w 2013 r. zakupiono spektro-
metr emisyjny ze wzbudzeniem iskrowym i z bogatym opro-
gramowaniem, umożliwiającym szybką analizę chemiczną 
metali i stopów na osnowie: Fe, Cu, Al, Ni, Mg i Ti (fot. 21).

Fot. 21. Wykonywanie analizy chemicznej na spektrometrze ze 
wzbudnikiem iskrowym – październik 2014 r. (od lewej): dr inż. 
Dawid Majewski i technik Elżbieta Nieśpielak

W latach 2006–2008 wyremontowano i wyposażono 
w funkcjonalne meble wszystkie pomieszczenia biurowe 
Zakładu ZT (fot. 22).

Fot. 22. W pomieszczeniach biurowych Zakładu ZT – październik 
2014 r.: (od lewej): kierownik – mgr inż. Tadeusz Kuzio i z-ca 
kierownika – dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, prof. nzw.;
poniżej sekretariat – Małgorzata Dranikowska

Począwszy od 2001 r. w Zakładzie ZT realizowano coro- 
cznie 3–5 odrębnych zadań badawczych w ramach dzia-
łalności statutowej. W zakresie technologii laserowych 
dotyczyły one m.in.: cięcia laserem CO2 elementów prze-
strzennych i o dużych grubościach, spawania hybrydowe-
go laser CO2-TIG i laser YAG-MIG/MAG, spawania techni-
ką podwójnego ogniskowania wiązki laserowej, spawania 
i lutospawania z użyciem spoiwa, spawania laserem im-
pulsowym oraz napawania laserowego z użyciem drutu 
i proszku. Tematyka zadań w zakresie spawania łukowego 
obejmowała: programowanie zrobotyzowanych procesów 
spawania, spawanie łukowe z użyciem topnika aktywują-
cego, spawanie tytanu i wysokowytrzymałych stopów alu-
minium, spawanie łukiem krytym z głębokim wtopieniem, 
spawanie stali duplex i lean duplex, spawanie i lutospa-
wanie niskoenergetycznymi metodami MIG/MAG, spawa-
nie orbitalne metodą A-TIG oraz spawanie stali maraging. 
W zakresie technologii plazmowych opracowano progra-
my automatycznego przebijania blach o grubości powyżej 
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40 mm, badano wpływ warunków cięcia plazmowego na 
strefę SWC oraz badano procesy spawania z użyciem spoiw 
w postaci drutu i proszku. Zadania badawcze o tematyce 
lutowniczej dotyczyły: procesów lutowania aluminium ze 
stalą nierdzewną i miedzią, stali nierdzewnej z tytanem, 
stopów na osnowie faz międzymetalicznych typu Ti-Al, 
Ni-Al i Fe-Al oraz stopów magnezu, a także obejmowały 
badania recepturowe nad doskonaleniem wytwarzanych 
materiałów lutowniczych i opracowaniem nowych. Na 
podstawie wyników tych prac uzyskano 6 patentów oraz 
zgłoszono 7 następnych wynalazków, które są rozpatrywane 
przez Urząd Patentowy RP.
W latach 2002–2012 pracownicy Zakładu ZT zrealizowali 
ponadto dwa projekty badawcze promocyjne (projekty 
nr G-20 i G-23) oraz siedem projektów badawczych 
własnych o tematyce z zakresu: spawania laserowego 
(granty nr G-19 i G-31), lutospawania laserowego (grant 
nr G-30) oraz spawania hybrydowego laser-MIG (grant 
nr G-27), spawania metodą A-TIG (grant nr G-18), stanu 
naprężeniowo-odkształceniowego napawanych elementów 
maszyn hutniczych (grant nr G-25) oraz lutowania (grant 
nr G-26). Wyniki powyższych badań (prace statutowe 
i projekty badawcze) oraz zdobyte doświadczenie stanowią 
bazę wiedzy inspirującą i ułatwiającą bezpośrednią współ-
pracę z przemysłem. 
Współpraca Zakładu ZT z przemysłem przyjmuje różne 
formy stosownie do bieżących potrzeb zakładów stosu-
jących technologie spawalnicze. W miarę ukazywania się 
norm serii PN-EN 288, a następnie od 2005 roku norm 
PN-EN ISO 15610-15614 opracowywano i aktualizowano 
procedurę oraz – formularze dotyczące procesu uznawania/
kwalifikowania technologii spawalniczych. W 2002 roku 
Zakład ZT wystawił pierwszy Protokół Uznania Technologii 
Spawania (WPAR), a w 2005 – pierwszy Protokół Kwalifi-
kowania Technologii Spawania (WPQR). Do chwili obecnej 
(2014 r.) wystawiono już łącznie ponad 900 tych doku- 
mentów, które potwierdzają na podstawie badań, że tech-
nologie spawalnicze stosowane przez wytwórcę – właści-
ciela tego dokumentu, spełniają odpowiednie wymagania 
normatywne. Posiadanie kwalifikowanych technologii spa-
walniczych jest warunkiem niezbędnym dla wytwórców 
do uzyskiwania certyfikatów na system zarządzania jako-
ścią w obszarze spawalnictwa oraz pozyskiwania i realizacji 
kontraktów.

Prowadzono także badania przydatności szeregu farb do 
malowania elementów stalowych spawanych bez usuwania 
powłoki i wystawiono świadectwa badania (certyfikaty) wg 
PN-EN ISO 17652-2 producentom tych farb.
Inną formę współpracy z przemysłem stanowią prace i eks-
pertyzy badawcze, realizowane na zamówienia zakładów 
przemysłowych. Dla KGHM Polska Miedź S.A. opracowa-
no i wdrożono technologię spawania naprawczego kadzi 
staliwnych o pojemności 8 m3, używanych do transportu 
wewnętrznego ciekłej miedzi oraz technologię napawania 
regeneracyjnego płyt dociskowych i kontaktowych elek-
trod pieca elektrycznego, a także opracowano technologię 
regeneracji wałów przenośników ślimakowych układu za-
ładunku koncentratu pieca zawiesinowego. Dla czołowego 
światowego producenta gazów spawalniczych zrealizo-
wano cztery prace badawcze, dotyczące optymalizacji 
gazów osłonowych w procesach lutospawania laserowe-
go i łukowego MIG/MAG blach stalowych ocynkowanych 
galwanicznie oraz spawania metodą MIG/MAG stali wy-
sokowytrzymałych. Wykonano też kilka prac z zakresu 
spawalniczych technologii laserowych dla firm zaintereso-
wanych zastosowaniem tych nowoczesnych technologii.
Od 2001 roku opracowano ponad 180 ekspertyz badaw-
czych, służących rozwiązywaniu bieżących problemów 
produkcyjnych w zakresie spawalnictwa. Ponadto Zakład 
ZT wykonuje spawalnicze usługi technologiczne (napra-
wy, elementy próbne, partie prototypowe) oraz wytwarza 
specjalistyczne materiały do lutowania i spawania. Niety-
pową usługą, wykonaną nieodpłatnie w 2011 r. dla Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 
były badania dotyczące wyboru technologii oraz nadzór nad 
spawaniem naprawczym, z zachowaniem rygorów konser-
wacji zabytków, elementów napisu „ARBEIT MACHT FREI” 
z bramy głównej byłego obozu Auschwitz I, uszkodzonego 
podczas kradzieży, która wzburzyła opinię publiczną w kraju 
i na świecie. 
W ostatnich latach współpraca z przemysłem koncentruje 
się na wspólnym opracowywaniu wniosków o pozyskanie 
projektów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warsza-
wie. Obecnie Zakład ZT uczestniczy w realizacji czterech 
projektów badawczych finansowanych przez NCBiR, ukie-
runkowanych na opracowanie aplikacyjnych rozwiązań 
w zakresie technologii spawalniczych. Szeroka współpraca 
z przemysłem zaowocowała uzyskaniem w latach 2005–
2012 ponad 130 potwierdzonych pisemnie wdrożeń, stano-
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wiących cenny dorobek punktowy dla oceny parametrycznej 
naszego Instytutu. Popularyzacji wyników badań oraz po-
wyższemu celowi służą też liczne (ok. 20 rocznie) artykuły 
pracowników Zakładu ZT, publikowane w czasopismach 
krajowych i zagranicznych, oraz referaty na konferencjach 
i seminariach. 

Załoga Zakładu Technologii Spawalniczych licząca obecnie 
21 osób (fot. 23) posiada wysokie i ciągle podwyższane 
kwalifikacje, łączy w sobie doświadczenie, zaangażowanie 
i młodzieńczy zapał, co stanowi optymistyczny prognostyk 
na przyszłość.

Fot. 23. Pracownicy Zakładu Technologii Spawalniczych (ZT), październik 2014 r.
Od lewej: Małgorzata Dranikowska, Dariusz Janowski, Elżbieta Nieśpielak, dr inż. Jerzy Niagaj, prof. 
nzw., Eugeniusz Kropiński, Krzysztof Szpiegowski, dr inż. Sebastian Stano, mgr inż. Agnieszka Kiszka, 
dr inż. Marek Banasik, mgr inż. Tadeusz Kuzio (kierownik Zakładu), mgr inż. Jerzy Dworak, Józef Glogowski, 
mgr inż. Michał Urbańczyk, dr inż. Tomasz Pfeifer, mgr inż. Janusz Rykała, dr hab.inż. Eugeniusz Turyk, prof. nzw. 
(z-ca kierownika Zakładu), dr inż. Maciej Różański, dr inż. Andrzej Winiowski, prof. nzw., Andrzej Laskowski, 
inż. Wojciech Grobosz i dr inż. Dawid Majewski
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Po drugiej wojnie światowej w polskim przemyśle po-
wszechnie stosowano dwie metody spawania – spawa-
nie elektrodami otulonymi (proces 111 według ISO 4063) 
oraz spawanie gazowe płomieniem acetylenowo-tlenowym 
(proces 311 według ISO 4063). Kiedy zatem Instytut Spa-
walnictwa, prócz działalności szkoleniowej, rozpoczął dzia-
łalność naukowo-badawczą, działalność ta w dziedzinie 
spawania elektrodami otulonymi nabrała podstawowego 
znaczenia. W roku 1949 w Instytucie Spawalnictwa powo-
łano Dział Technologii Spawania, stanowiący zalążek przy-
szłego pionu zakładów naukowo-badawczych Instytutu.  
W roku następnym przy organizacji osobnego pionu nauko-
wo-badawczego powołano między innymi:

–  Zakład Stali i Żeliwa (przemianowany następnie na Za-
kład Spawania Stali i Żeliwa) – z kierownikiem mgr. inż. 
Zdzisławem Szczecińskim (później od roku 1957 z mgr. 
inż. Karolem Śniegoniem),

–  Zakład Spoiw (przemianowany następnie na Zakład 
Spoiw i Metalurgii Spawania) – z kierownikiem mgr. inż. 
Janem Węgrzynem. 

Powołanie tych dwóch zakładów naukowo-badawczych 
to także początek działalności Instytutu Spawalnictwa 
w zakresie metody spawania elektrodami otulonymi. 
Zakład Stali i Żeliwa ukierunkowany został na technologie 
spawania elektrodami otulonymi stali i żeliw, a także na 
prowadzenie działalności ekspertyzowej w zakresie naprawy 
uszkodzonych lub zużytych elementów maszyn i konstruk-
cji przez spawanie lub napawanie elektrodami otulonymi. 
W roku 1963 wyodrębniono w tym zakładzie Pracownię 
Spawania Ręcznego, która prócz technologii spawania 
elektrodami otulonymi zajmowała się również ręcznym 
spawaniem metodą TIG. Kierownictwo tej pracowni powie-
rzono mgr. inż. Bolesławowi Kurpiszowi, który kierował nią 
do roku 1981. 
Zakład Spoiw i Metalurgii Spawania ukierunkowany został 
na opracowywanie receptur i produkcję materiałów dodat-
kowych do spawania, napawania i lutowania, w tym także 
elektrod otulonych.
Z powołaniem ww. zakładów naukowo-badawczych rozpo-
częto wyposażanie laboratoriów i hal technologicznych In-
stytutu. W roku 1951 w Zakładzie Spoiw i Metalurgii Spa-
wania zainstalowano laboratoryjną prasę firmy Havelock 
do wykonywania elektrod otulonych. W latach 1948–1949 
wspólnie z Hutą Baildon i Politechniką Śląską opraco-

wano recepturę otulin dla podstawowych elektrod otu-
lonych, produkowanych przez Wytwórnię Elektrod Huty 
Baildon. Za to opracowanie przyznana została nagroda 
państwowa II stopnia, którą ze strony Instytutu w 1952 r. 
otrzymał dyrektor Józef Pilarczyk, do wybuchu II wojny 
światowej kierujący Wytwórnią Elektrod Huty Baildon. 
W następnych latach działalność Zakład Spoiw i Metalur-
gii Spawania poza doraźnymi korektami receptur elektrod 
produkowanych w Hucie Baildon skupiała się na opraco-
wywaniu elektrod specjalnych do mniej powszechnych 
zastosowań metody spawania lub napawania elektrodami 
otulonymi, jak np. opracowane w roku 1953 elektrody do 
spawania aluminium. 
Działalność badawcza Zakładu Stali i Żeliwa skupiała się 
natomiast na opracowywaniu technologii spawania i napa-
wania elektrodami otulonymi. W latach 1952–1953 między 
innymi opracowano:
–  technologię spawania rur ze stali chromowo-molibdeno-

wej dla rurociągów na parę przegrzaną,
–  technologię napawania płaszczyzn uszczelniających za-

worów parowych stalą nierdzewną,
–  technologię spawania łukowego wiązką elektrod,
–  technologię spawania blach cienkich elektrodą leżącą 

wraz z technologią wytwarzania elektrod do tego celu,
–  technologię regeneracji zużytych matryc kuziennych przez 

napawanie.

Przyjęto też zasadę, że elektrody opracowane i wyproduko-
wane w Zakładzie Spoiw i Metalurgii Spawania były spraw-
dzane najpierw w Zakładzie Stali i Żeliwa, a następnie dla 
nich opracowywano technologię ich użytkowania i stoso-
wania. W następnych latach działalność badawcza Instytu-
tu Spawalnictwa obejmowała między innymi:
–  zmodernizowaną technologię spawania złączy szyn ko-

lejowych,
–  opracowanie elektrod głęboko wtapiających do spawania 

stali,
– opracowanie elektrod do spawania stali SHŁ-1, 
–  opracowanie pierwszej wersji elektrod do łukowego spa-

wania blach miedzianych.

Pojawiły się zatem elektrody do łukowego spawania mie-
dzi, które rozwijane były na następnych latach i stanowiły 
jedno z największych osiągnięć Zakładu Spoiw i Metalurgii 
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Spawania. Twórcą receptur był ówczesny kierownik Zakła-
du, późniejszy prof. dr hab. inż. Jan Węgrzyn. Do rozwo-
ju technologii spawania elektrodami otulonymi przyczynił 
się również powołany w Instytucie Spawalnictwa w roku 
1956 Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych 
(ZBPUS). W roku 1956 powstał prototyp spawarki trans-
formatorowej ETc-500, której produkcję seryjną podjęto 
w następnym roku w Zakładach Wytwórczych Transfor-
matorów M-IO w Mikołowie. Opracowano również proto-
typ spawarki spalinowej z prądnicy seryjnie produkowanej 
w zakładach EMIT w Żychlinie spawarki wirującej EW 23u 
i silnika spalinowego S-62. Następne opracowania tego 
Zakładu obejmowały:

– spawarkę transformatorową ETd-75 (1960)

– spawarkę prostownikową EPd-250 (1960). 

W kolejnych latach prace badawcze Instytutu w dziedzinie 
technologii spawania elektrodami otulonymi obejmowały 
między innymi:

–  opracowanie elektrod do spawania przewodów parowych 
wysokiego ciśnienia ze stali molibdenowych i chromo-
wo-molibdenowych oraz elektrod do spawania stali typu 
„Corten” odpornej na działanie korozji atmosferycznej 
(1957 r.)

–  opracowanie elektrod do napawania stempli i wykrojni-
ków do pracy na zimno (1957 r.)

–  opracowanie elektrod EŻO do spawania żeliwa i elektrod 
do spawania brązów cynowych (1957 r.)

–  regenerację narzędzi ze stali szybkotnącej SW18 za po-
mocą napawania (1958 r.)

–  opracowanie elektrod do spawania brązów krzemowych 
(1958 r.)

–  opracowanie nowych elektrod ES18-8Si do łukowego na-
pawania na zimno płaszczyzn uszczelniających średnio-
prężnej armatury parowej wraz z technologią napawania 
(1960 r.)

–  technologię spawania korpusów armatury wysokoprężnej 
ze staliwa 20HMF-L i stali 10H2M (1960 r.)

–  technologię spawania stali żaroodpornych typu Sichromal 
(1961 r.)

–  technologię spawania remontowego i montażowego ru-
rociągów ciśnieniowych ze stali gatunku 16M i 15HM 
(1962 r.)

–  technologię spawania remontowego i montażowego ru-
rociągów ciśnieniowych ze stali gat. 10H2M (1964 r.).

W roku 1958 Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, któ-
remu Instytut w owym czasie podlegał, nagrodziło szereg 
opracowań Instytutu wykonanych w 1957 roku. Do na-
grodzonych opracowań zaliczono między innymi elektrody 
otulone do łukowego spawania miedzi (opracowanie mgr. 
inż. Jana Węgrzyna).

W roku 1963 Instytut Spawalnictwa przejął od Minister-
stwa Przemysłu Ciężkiego obiekt położony w Sławięcicach 
k. Kędzierzyna, organizując w nim najpierw szkolenie per-
sonelu spawalniczego. Ponieważ działalność szkoleniowa 
nie obejmowała powierzchni całego obiektu, część przezna-
czono na zorganizowanie półtechnicznej produkcji elektrod 
specjalnych opracowanych w Zakładzie Spoiw i Metalurgii 
Spawania Instytutu. Zainstalowano wówczas uzyskaną 
z Wytwórni Elektrod Huty Baildon i wycofaną tam z eks-
ploatacji prasę do elektrod. Uruchomiona w roku 1963 
produkcja już w roku następnym mogła zaspokoić po-
trzeby przemysłu na specjalne elektrody otulone do na-
pawania regeneracyjnego i zapobiegawczego (gatunki 
ENŻl, ENS55Rc, EWWN1, ENSCr, Stel1P, ENS 18-8Si, 
ENSCoMo, ENSCoW) oraz elektrody połączeniowe do spa-
wania stali, żeliwa i metali nieżelaznych (EArmco, ES10H, 
ESCuNi, ECuSn7, ECuSiMn, ENi). W dalszych latach re-
ceptura ww. elektrod stale była ulepszana, jak również 
wprowadzano do produkcji nowe gatunki elektrod. 

W latach 1966–1970 Instytut w zakresie spawania elektro-
dami otulonymi zajmował się opracowaniem nowej genera-
cji elektrod otulonych do spawania aluminium i jego stopów, 
elektrod do spawania stali bainitycznych o wytrzymałości 
110 kG/mm2, nowych elektrod rutylowych i kwaśnych do 
spawania prądem przemiennym oraz technologią spawania 
rurociągów ze stali H5M, technologią spawania rur ze sta-
li gat. 15H1MF, technologią spawania rur ze stali 13HMF 
i normatywami zużycia elektrod otulonych przy ręcznym 
spawaniu łukowym. W dalszym też ciągu poprawiano re-
cepturę elektrod do spawania miedzi. W dniu 22 lipca 1968 
roku zespół pracowników Instytutu Spawalnictwa uhono-
rowany został Nagrodą Państwową za „Opracowanie me-
tody spawania miedzi na zimno” (doc. dr inż. Jan Węgrzyn, 
mgr inż. Jerzy Ziemliński, mgr inż. Stanisław Kraszewski, 
inż. Stefan Cieszewski, mgr inż. Edward Chuchro i technik 
Jan Mańczak). 
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Prace nad normatywami technologicznymi ręcznego spa-
wania elektrodami otulonymi zaowocowały także opra-
cowaniem Polskich Norm dotyczących przygotowania 
brzegów do ręcznego spawania elektrodami otulonymi, 
a mianowicie:

–  PN-M-69014 „Spawanie łukowe ręczne stali niskowęglo-
wej i niskostopowej – Rowki do spawania”

–  PN-M-69019 „Spawanie doczołowe ręczne rur stalo-
wych – Rowki do spawania”.

Istotnym wkładem Instytutu w rozwój spawania elektro-
dami otulonymi są prace związane z opracowaniem źródeł 
energii do spawania. Po drugiej wojnie światowej, korzy-
stając z jeszcze przedwojennych doświadczeń, Zakłady 
Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów EMIT 
w Żychlinie uruchomiły produkcję spawarek wirujących do 
spawania elektrodami otulonymi o prądzie spawania do 
300 A (EW-23u), a później do 500 A (EW-32u). Brakowało 
jednak krajowej produkcji prostych i sprawnych źródeł prą-
du przemiennego, a mianowicie transformatorów spawal-
niczych. Luka ta została wypełniona dzięki pracom Instytutu 
w latach 1956–1961 prowadzonym w Zakładzie Produkcji 
Urządzeń Spawalniczych, gdzie transformatory spawalnicze 
powstawały. W późniejszym okresie zaczęto produkować 
transformatory o natężeniu prądu spawania 75 A, 250 A 
i 500 A. Wykorzystanie do spawania prądem stałym spa-
warek wirujących, mimo ich bardzo dobrych własności 
spawalniczych, było jednak nieekonomiczne, zważywszy na 
ich wagę, hałas, współczynnik sprawności czy też wysokie 
zużycie energii elektrycznej podczas biegu jałowego. W roku 
1970 Instytut podjął zatem prace nad skonstruowaniem 
nowoczesnej tyrystorowej spawarki prostownikowej. Praca-
mi tymi kierował doc. dr inż. Ryszard Kościesza-Kuszłeyko. 
W ich wyniku powstała udana konstrukcja spawarki pro-
stownikowej, której produkcję w ramach licencji podjęła 
firma BESTER w Bielawie. Produkowane przez tą firmę 
spawarki prostownikowe typu SPB-315 stały się najbar-
dziej popularnym źródłem energii do spawania elektrodami 
otulonymi. Można zaryzykować stwierdzenie, że w Polsce 
prawie wszędzie tam, gdzie spawano elektrodami otulony-
mi, łuk spawalniczy zasilały popularne „besterki”. Trzeba też 
wspomnieć o innych pracach Zakładu Produkcji Urządzeń 
Spawalniczych związanych ze spawaniem elektrodami otu-
lonymi, jak na przykład opracowanie całkowicie izolowa-
nych uchwytów elektrodowych do spawania elektrodami 

otulonymi (1967 r.) lub opracowanie konstrukcji suszarki 
do elektrod typu HSE-1 (1969 r.).
W latach 1970–1974 tematyka prac badawczych Instytutu 
obejmowała elektrody do spawania stali Corten i zbadanie 
ich wytrzymałości zmęczeniowej, technologię napawania 
krawędzi tłocznych i powierzchni ciągowych narzędzi tłocz-
nych ze stali i żeliwa, opracowanie elektrody o zwiększo-
nej odporności stopiwa na działanie korozji morskiej, dobór 
spoiw i technologii spawania stali zawierającej 9% niklu, 
technologii spawania rurociągów ze stali 19G2 i 19G2V 
łącznie z wykonaniem złączy niejednorodnych ze stali 16M. 
Znaczącym było również kompleksowe opracowanie i wdro-
żenie technologii spawania grawitacyjnego. W wyniku tych 
prac opracowano elektrody o zwiększonym uzysku i długości 
(do 700 mm) do spawania grawitacyjnego ER10.46G, trzy 
modele urządzeń spawalniczych – z trzypunktowym pod-
parciem prowadnicy prętowej, z jednopunktowym podpar-
ciem i ze stałą prowadnicą prętową bez możliwości zmiany 
kątów nachylenia oraz technologię spawania grawitacyjne-
go (fot. 1). Elektrody te i urządzenia PG-2 z najbardziej prak-
tycznym jednopunktowym systemem podparcia prowadnicy 
produkowano później w Zakładzie Budowy Urządzeń Spa-
walniczych (ZBUS). Technologię spawania grawitacyjnego, 
zanim przeszła do historii polskiego spawalnictwa, udało się 
jeszcze wdrożyć między innymi w Chorzowskiej Wytwórni 
Konstrukcji Stalowych KONSTAL, Hucie ZABRZE i Hucie 
FERRUM przy produkcji płyt ortotropowych mostów drogo-
wych, do wykonywania w pozycji nabocznej jednowarstwo-
wych spoin pachwinowych o grubości od 3,5 do 5,5 mm.

Fot. 1. Mistrz Antoni Lamch podczas prób
spawania grawitacyjnego 
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W roku 1973 zespołowi, który pracował nad spawaniem 
grawitacyjnym (prof. dr hab. inż. Jan Węgrzyn, mgr inż. 
Stanisław Kraszewski, mgr inż. Jerzy Ziemliński, mgr inż. 
Bolesław Kurpisz) przyznano nagrodę – wyróżnienie Mini-
sterstwa Nauki.
W latach 1974–1980 tematyka prac badawczych obejmo-
wała między innymi elektrody otulone i technologie spawa-
nia stali ulepszonych cieplnie, elektrody do spawania stali 
żaroodpornej H16N36S2, stali 13HNMBCu ulepszonej 
cieplnie, technologię spawania stali o podwyższonych wła-
snościach wytrzymałościowych elektrodami celulozowymi 
i elektrody otulone do spawania stali zawierającej 3,5% niklu. 
Ważnym zadaniem było również opracowanie i nadzorowa-
nie technologii spawania podziemnych derywacji wodnych 
Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar. To ostatnie 
zostało wyróżnione w roku 1979 nagrodą SIMP za wybitne 
osiągnięcia w spawalnictwie (mgr inż. Bolesław Kurpisz). 
W roku 1981 kierownik Zakładu Spoiw i Metalurgii Spa-
wania prof. dr hab. inż. Jan Węgrzyn opuścił Instytut Spa-
walnictwa i przeszedł do pracy na Politechnice Śląskiej, zaś 
wieloletni kierownik Pracowni Spawania Ręcznego Zakładu 
Spawania Stali i Żeliwa mgr inż. Bolesław Kurpisz został 
wytypowany przez Instytut Spawalnictwa do pracy na bu-
dowie w Berlinie Zachodnim. Kierownictwo Zakładu Spoiw 
i Metalurgii Spawania objął dr inż. Krzysztof Madej. 
W następnych latach po chwilowym załamaniu działalno-
ści badawczej w Instytucie przez ogłoszenie stanu wojen-
nego, nastąpiło jej ożywienie. Do ważniejszych prac należy 
zaliczyć technologię spawania złączy rurociągów ener-
getycznych ze stali 13HMF o grubości ścianki powyżej 
40 mm, opracowanie elektrody do łukowego spawania 
brązów Cu-Si-Al i opracowanie wysokostopowej elektrody 
niklowo-chromowej.
W roku 1988 utworzono w Instytucie Zakład Urządzeń 
i Materiałów Spawalniczych (kierownik mgr inż. Bogusław 
Czwórnóg), z zadaniem wytwarzania na zamówienie zakła-
dów przemysłowych opracowanych w Instytucie urządzeń 
i materiałów spawalniczych. Związane to było z pogarsza-
jącą się sytuacją finansową Instytutu i ograniczeniem na-
kładów na działalność badawczo-rozwojową. W roku 1991 
w wyniku kolejnej reorganizacji utworzono Zakład Spoiw 
i Lutowania pod kierownictwem mgr inż. Tadeusza Kuzio 
oraz Zakład Technologii Spawania, którego kierownictwo 
objął dr inż. Norbert Szendzielorz. 

Po transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. ubie-
głego stulecia kierunek prac badawczo-rozwojowych zwią-
zanych z ręcznym spawaniem łukowym elektrodą otuloną 
oraz opracowaniem nowych gatunków tego rodzaju spoiw 
zmienił się znacząco. Zmiany te zostały wymuszone również 
przez ogólne tendencje rozwoju światowego spawalnictwa, 
które zaczęło szybko zmierzać w kierunku zwiększenia wy-
dajności pracy, a zatem w stronę stosowania metod spawa-
nia, które można było łatwo zmechanizować lub zrobotyzo-
wać (np. MIG/MAG drutem litym oraz drutem proszkowym 
o rdzeniu topnikowym, spawanie laserowe). Metoda spa-
wania elektrodą otuloną zdecydowanie do nich nie należała, 
ponieważ od zawsze była i z pewnością pozostanie metodą 
spawania ręcznego.

W Zakładzie Spoiw i Lutowania zagadnieniami związanymi 
z doskonaleniem własności spawalniczych elektrod otulo-
nych od początku 1995 roku zaczął zajmować się dr inż. 
Jerzy Niagaj, którego praca doktorska była poświęcona opra-
cowaniu elektrod otulonych do spawania grubościennych 
korpusów kontenerów do przewożenia odpadów promienio-
twórczych (zużytego paliwa elektrowni jądrowych).
W końcu lat 90. ubiegłego stulecia przeprowadzono cykl 
badań nad stabilnością spawania elektrodami o otulinie 
zasadowej, zarówno w zależności od składu mieszanki 
otulinowej oraz rodzaju szkła wodnego, jak i rodzaju źródła 
energii spawalniczej. Wykonanie elektrod oraz później-
sze badania ich własności technologicznych prowadzono 
z udziałem Janusza Stery. Prace te były również jednym 
z impulsów do opracowania przez Zakład Elektronicznych 
Urządzeń Spawalniczych (kierownik inż. Marian Piątek) 
urządzenia do rejestracji przebiegów prądowo-napięcio-
wych oraz oceny statystycznej parametrów przenoszenia 
metalu w łuku spawalniczym.

W celu zbadania procesów metalurgicznych zachodzą-
cych w łuku spawalniczym opracowano ponadto elektrody 
z rdzeniem rurkowym, których budowa i skład został opa-
tentowany przez dr. inż. Jerzego Niagaja (patenty nr 194199 
oraz 194200). Część udziału w patencie 194200 została 
zakupiona w 2008 roku przez firmę INSTAL Białystok S.A., 
która uzyskała dofinansowanie w ramach POIG na wdroże-
nie innowacyjnego automatu spawalniczego do spawania 
powierzchni łukowych (robota spawalniczego) sterowane-
go CNC dla Wytwórni Konstrukcji Stalowych w m. Folwark 
Koplany z zastosowaniem ww. patentu. Prace wdrożeniowe 
zostały ukończone w 2012 r.



W związku z transformacją krajowego rynku materiałów 
spawalniczych oraz prywatyzacją lub przejęciem przez re-
nomowane światowe koncerny rodzimych producentów 
elektrod otulonych, zapotrzebowanie na prace recepturowo-
technologiczne w tej dziedzinie drastycznie zmniejszyło się, 
a jedynym odbiorcą ich wyników został Zakład Doświad-
czalny Instytutu Spawalnictwa (ZDIS), który zaspokajał 
zapotrzebowanie rynku wewnętrznego głównie w zakre-
sie elektrod specjalnych do spawania i napawania. Jedną 
z ostatnich recepturowych prac badawczych było opraco-
wanie elektrod do spawania żeliwa na zimno o składzie stali 
zawierającej ok. 9% wanadu.

Istniejące urządzenie laboratoryjne (fot. 2) jest ciągle wy-
korzystywane do opracowywania nowych otulin prętów 
do lutowania oraz pozostaje w pełnej gotowości do realizacji 
prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania elek-
trod otulonych o specjalnym składzie stopiwa do spawania 
nowoczesnych stali nisko- i wysokostopowych.

Fot. 2. Prasa laboratoryjna firmy OERLIKON do wytwarzania 
elektrod otulonych.

Chwilowy brak zapotrzebowania na prace recepturowe 
kompensował jednak wzrost zamówień na przeprowadze-
nie prac o charakterze eksperckim (ocena przyczyn niszcze-
nia poszczególnych konstrukcji wykonanych elektrodami 
otulonymi, ocena porównawcza elektrod pochodzących od 
różnych dostawców, ocena zgodności własności technolo-
gicznych i stopiwa elektrod spoza Unii Europejskiej z wy-
maganiami norm krajowych i europejskich) oraz prac zwią-
zanych z opracowaniem technologii spawania elektrodami 
otulonymi różnego rodzaju stali lub wyrobów. W Zakładzie 
Technologii Spawalniczych powstałym na bazie Zakładu 
Spoiw i Lutowania są stale prowadzone prace w ww. za-
kresie. W 2010 roku na zlecenie jednej z firm krajowych 

przeprowadzono prace nad opracowaniem i wdrożeniem 
technologii spawania elektrodami otulonymi stopów niklu. 
Obecnie (lata 2013–2015) w ramach międzynarodowego 
projektu badawczego prowadzone są prace nad doskonale-
niem technologii ręcznego spawania elektrodami otulonymi 
rurociągów ze stali X70. 
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Rozwój spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie 
gazu (MIG/MAG) na świecie datuje się od lat pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku: po raz pierwszy metodę MIG zasto-
sowano w USA w latach 1953–1955, a spawanie metodą 
MAG w osłonie CO2 w roku 1953 w ZSRR. Instytut Spa-
walnictwa rozpoczął badania nad spawaniem łukowym 
elektrodą topliwą w osłonie gazu stosunkowo wcześnie, 
w roku 1958. Rozwój metody MIG/MAG w Polsce związany 
jest nierozerwalnie z osobą Bogumiła Pierożka, który po kilku 
latach pracy dydaktycznej w Katedrze Mechaniki Technicznej 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej, rozpoczął 
pracę w Instytucie Spawalnictwa w 1955 roku na stanowi-
sku inżyniera mechanika, następnie przeszedł w Zakładzie 
Stali i Żeliwa kolejno szczeble asystenta (1957–1961) i od 
1959 r. kierownika Pracowni Spawania w Osłonach Gazów, 
starszego asystenta (1961–1962), adiunkta (1962–1963), 
samodzielnego pracownika naukowo-badawczego (1963–
1973), docenta (1973–1989) i profesora kontraktowego 
(1989–1990). W początkowym okresie w Pracowni kiero-
wanej przez mgr. inż. B. Pierożka zatrudnieni byli: mgr inż. 
Edmund Lasek, inż. Mieczysław Nosal, technik Fryderyk 
Sosna i mistrz Antoni Lamch, natomiast do zespołu wyko-
nawczego należeli pracownicy Zakładu Stali i Żeliwa: spa-
wacze Joachim Sereta, Sylwester Żukiewicz i Franciszek 
Chyp, ślusarze Ignacy Kaczmarczyk i Stanisław Marzec oraz 
technik Zygmunt Makar, czuwający nad stroną elektryczną 
urządzeń (fot. 1). W latach następnych pracownikami tej 
pracowni byli także: mgr inż. Eugeniusz Turyk (od 1969 
roku) oraz inż. Aleksander Niedziela (od roku 1977). 

Fot. 1. W hali Zakładu Spawania Stali i Żeliwa, 1970 r.
Stoją od lewej: Zygmunt Makar, Sylwester Żukiewicz, Mieczysław 
Nosal, Mieczysław Wójtowicz, Stanisław Błach, Janusz Lutkat. 
Siedzą od lewej: Fryderyk Sosna, Eugeniusz Turyk, Robert 
Lochmajer

Opracowanie podstaw teoretycznych, technologicznych 
i konstrukcyjnych zaczęło się od spawania w atmosferze 
dwutlenku węgla. W oparciu o bardzo skąpe dane litera-
turowe, w ramach pracy badawczej pt.: „Spawanie i na-
pawanie stali węglowych w atmosferze CO2”, której głów-
nym referentem był mgr inż. Bogumił Pierożek, zbudowano 
w Instytucie Spawalnictwa w 1958 r. modelowe stanowi-
sko do półautomatycznego spawania stali metodą MAG, 
na którym opracowywano podstawy technologiczne tej 
metody. Stanowisko to wyposażono w przerobiony pół-
automat do spawania łukiem krytym typ AS3-500, przy 
czym w miejsce prowadnika drutu z lejkiem zasypującym 
topnik zabudowano własnej konstrukcji pistolet chłodzo-
ny wodą, umożliwiający spawanie w osłonie CO2 (fot. 2).

Fot. 2. Pierwsze modelowe stanowisko do spawania w osłonie 
CO2 w Instytucie Spawalnictwa, na którym próbę spawania wy-
konuje Bogumił Pierożek, 1958 r.

Problem zabezpieczenia przed zamarzaniem rozprężające-
go się dwutlenku węgla w reduktorze rozwiązano, stosując 
jako podgrzewacz wężownicę z rurki miedzianej zanurzonej 
w wodzie o temperaturze 80°C. Opracowano technologię 
spawania drutami o średnicy 1,6 i 2,0 mm złączy doczoło-
wych i teowych stali o grubości 8 ÷ 32 mm oraz wskazano 
kierunki dalszych badań, w tym zastosowania mieszanek 
gazowych oraz rozwoju sprzętu. Problemy z zapewnieniem 
stabilnego jarzenia łuku spawalniczego oraz rozpryskami 
wykazały potrzebę zastąpienia zastosowanej jako źródło 
prądu spawarki wirującej Elin 500 A z opadającą charak-
terystyką statyczną przez źródło prądu o płaskiej charakte-
rystyce statycznej (rozwiązanie stosowane współcześnie). 
Zakres możliwych zastosowań metody rozszerzył się po 
opracowaniu w latach 1959–1960 technologii półautoma-
tycznego spawania w osłonie CO2 połączeń blach o grubości 
1,5 ÷ 3,0 mm i 4 ÷ 12 mm w pozycjach przymusowych oraz 
naprawy wad odlewów staliwnych. Opracowana została 
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także technologia spawania automatycznego, której doty-
czyła praca magisterska dyplomanta Politechniki Śląskiej 
Bolesława Kurpisza pt. „Zbadać możliwości spawania cien-
kich blach ze stali niskowęglowej automatycznie, łukiem 
elektrycznym, elektrodą topliwą w atmosferze CO2”, temat 
pracy wydał prof. Józef Pilarczyk 28 października 1959 roku, 
a obrona odbyła się w czerwcu roku następnego. 
Wdrożenie przemysłowe spawania w osłonie CO2 
wymagało przeprowadzenia uprzednio szczegó-
łowych badań laboratoryjnych, potrzebnych do 
opracowania prototypów krajowych urządzeń spa-
walniczych. Podkreślić trzeba, że w tym czasie nie 
można było liczyć na zakup urządzeń z importu. 
Narzuciło to konieczność prowadzenia własnych 
badań w takich zagadnieniach jak :

–  charakterystyki prądowe źródeł zasilania łuku 
spawalniczego, w tym badania wpływu induk-
cyjności obwodu spawalniczego na stabilność 
parametrów jarzenia się łuku; 

–  charakterystyka transportu materiału topiącego 
się drutu elektrodowego przez łuk do jeziorka 
spawalniczego;

–  ocena wpływu równomierności podawania drutu elektro-
dowego, jego stanu i jakości powierzchni na stabilność 
procesu spawania;

–  zbadanie zagadnienia rozprysku metalu w procesie spa-
wania, jego wielkości oraz przyczyn powstawania rozpry-
sków.

Badaniami źródeł prądu spawania i stabilności łuku spa-
walniczego Bogumił Pierożek zajmował się w Instytucie, 
a następnie w roku 1965 na stypendium specjalistycznym 
ONZ w Wielkiej Brytanii w College of Aeronautics Cranfield, 
Department of Materials. Efektem stypendium była między 
innymi publikacja, wspólnie z L.M. Gourdem pt: „The in-
fluence of the static and dynamic characteristics of power 
sources on the behaviour of short circuiting CO2 shielded 
welding arcs”, dotycząca wpływu statycznej i dynamicznej 
charakterystyki źródeł prądu na przenoszenie zwarciowe 
przy spawaniu w osłonie CO2. 
Wykorzystując wyniki badań laboratoryjnych w Zakładzie 
Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych Instytutu 
Spawalnictwa, opracowano w 1960 r. prototyp i rozpoczęto 
produkcję pierwszych polskich półautomatów spawalni-
czych EMa-400 z prostownikiem spawalniczym PS-300 
(fot. 3). W ciągu dwóch lat 15 szt. półautomatów EMa-

400 znalazło zastosowanie w przemyśle. ZBPUS następ-
nie skonstruował dalsze półautomaty o różnej wielkości 
znamionowej: EMb-160 przeznaczony do spawania blach 
cienkich (1961 r.), EMd-300 (1967 r.) i EMd-450, a także 
automaty spawalnicze do zmechanizowanego spawania: 
AS 12a-500, AS 11a-600 i AS 14a-1200. 

Fot. 3. Pierwsze produkowane przez ZBPUS półautomaty spa-
walnicze: z lewej – EMa-400, po prawej – EMb-160

Równolegle uruchomiono w Instytucie Spawalnictwa kursy 
szkoleniowe dla spawaczy metodą MAG. Pierwszy w kraju 
kurs spawania metodą MAG z udziałem 9 osób odbył się 
w roku 1960, a w latach 1961–1963 przeszkolono w za-
kresie spawania tą metodą łącznie 53 spawaczy. Rozpoczęły 
się też pierwsze wdrożenia w krajowym przemyśle metody 
spawania w osłonie CO2, a trudności z tym związane zostały 
szybko pokonane, co uznać można za sukces. Początkowo 
metoda była stosowana wyłącznie do spawania blach ze 
stali niskowęglowych. W roku 1961 opracowana została 
także, w ramach pracy badawczej, której głównym referen-
tem był kierownik Zakładu Spawania Stali i Żeliwa mgr inż. 
Karol Śniegoń (późniejszy profesor), technologia półauto-
matycznego spawania metodą MIG stali kwasoodpornych 
o grubości 2÷8 mm, określone zostały wymagania stawiane 
czystości argonu oraz podajnikom i źródłom prądu półauto-
matów spawalniczych. 
Prowadzone w Instytucie badania dotyczyły także doboru 
składu chemicznego drutu elektrodowego, jego własności 
mechanicznych, jakości i rodzaju powierzchni (miedzio- 
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wanie). Zainicjowały one podjęcie w 1963 r. przez Zakłady 
im. Komuny Paryskiej w Radomsku produkcji miedziowa-
nego drutu gat. Sp1GS (odpowiednik współczesnego drutu 
G3Si1), przeznaczonego do spawania niestopowych i ni-
skostopowych stali konstrukcyjnych. W tym samym roku 
w Zakładzie Spoiw i Metalurgii Spawania kierowanym przez 
dr. inż. Jana Węgrzyna (późniejszy profesor) przeprowadzo-
ne zostały przez mgr. inż. Stanisława Kraszewskiego bada-
nia dotyczące drutów proszkowych do półautomatycznego 
spawania stali niskowęglowych w osłonie CO2 oraz łukiem 
samoosłonowym. Opracowany został drut proszkowy do 
spawania w osłonie CO2, zapewniający własności mecha-
niczne stopiwa podobne, jak przy spawaniu drutem litym 
gat. Sp1GS, nie została jednak wówczas podjęta jego pro-
dukcja. 
W Zakładzie Spawania Stali i Żeliwa w 1961 roku zostało 
opracowane pierwsze stanowisko do automatycznego spa-
wania obwodowego w osłonie CO2 małych plecakowych 
butli turystycznych na propan-butan i wdrożone w ówcze-
snej Fabryce Sprzętu Sportowego w Bielsku-Białej. Z kolei 
w Zakładzie Mechanizacji Spawania pod kierownictwem 
mgr. inż. Alojzego Zawitniewicza w latach 1963–1964 
opracowano automat do wzdłużnego spawania w osłonie 
CO2 rur o przekroju prostokątnym na ramy motocykla SHL 
i wdrożono do produkcji w Polmo-SHL w Kielcach. W na-
stępnych latach zespół konstruktorów i technologów tego 
Zakładu opracował i wdrożył w przemyśle kilkadziesiąt wy-
specjalizowanych stanowisk spawalniczych, w tym stano-
wiska do zmechanizowanego spawania MIG/MAG. 
Prace badawcze i wdrożeniowe Instytutu Spawalnictwa 
w kolejnych latach związane były z rozwojem takich 
odmian procesu MIG/MAG jak spawanie punktowe, spa-
wanie w osłonie mieszanek wieloskładnikowych, spawanie 
wąskoszczelinowe, zmechanizowane spawanie z waha-
dłowym ruchem elektrody, spawanie elektrogazowe itd.; 
między innymi:
1963 r. – Opracowano technologię spawania punktowego 
w osłonie CO2 i wdrożono w produkcji użebrowanych rur 
radiatorowych, kół koparek ziemniaków, ścian kombajnu 
rolniczego oraz podłóg wagonów kolejowych.
1965 r. – Zastosowano na osłonę łuku spawalniczego wielo-
składnikowe mieszanki gazowe CO2-O2, CO2-Ar, CO2-Ar-O2. 
Opracowano technologię spawania metodą MIG bębnów ze 
stali kwasoodpornej.

1966 r. – Opracowano i wdrożono do produkcji stanowisko 
do automatycznego spawania tarcz kierowniczych turbin 
parowych (spawanie wąskoszczelinowe).

1967 r. – Opracowano model automatu do obwodowe-
go spawania rur w osłonie CO2. Na bazie tego modelu
w następnym roku powstał w ZDIS (konstruktor prowadzą-
cy inż. Henryk Rewig) automat AS18a-300 do spawania 
obwodowego dalekosiężnych rurociągów o średnicy 350–
2000 mm, z wahliwym ruchem końca drutu elektrodowego 
(fot. 4). Badania eksploatacyjne automatu zostały prze-
prowadzone przy spawaniu rurociągu „Przyjaźń” w okoli-
cach Małaszewicz i Halle/Saale (NRD) przez inż. Henryka 
Rewiga oraz pracowników Zakładu Spawania Stali i Żeliwa 
technika Fryderyka Sosnę i mgr inż. Eugeniusza Turyka. 

Fot. 4. Automat 
spawalniczy AS 18a-300 

(prod. ZDIS, Gliwice) 
do wykonywania 

nieobrotowych złączy 
doczołowych rur 

1969 r. – Przeprowadzono badania celowości zastoso-
wania łuku pulsującego do spawania stali węglowych 
i stopowych. 
W ramach współpracy z Branżowym Ośrodkiem Normo-
wania i Organizacji Pracy Ministerstwa Przemysłu Maszy-
nowego zostały opracowane i następnie wydane drukiem 
„Normatywy technologiczne. Spawanie w osłonie CO2”, 
autor Bogumił Pierożek. Oprócz czasu głównego spawania 
oraz zużycia drutu elektrodowego i gazu osłonowego za-
wierały one parametry spawania półautomatycznego, uła-
twiając ustalanie technologii spawania spawalnikom w za-
kładach produkcyjnych. Prace dotyczące normowania były 
wykonywane również w latach późniejszych, opracowany 
został między innymi projekt normatywów technologicznych 
automatycznego (zmechanizowanego) spawania w osłonie 
CO2 stali niestopowych (1970–1971, autorzy Karol Śniegoń 

52
SPAWANIE MIG/MAG



i Zdzisław Wolański, dyplomant Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego Politechniki Śląskiej), spawania półauto-
matycznego stali wysokostopowych metodą MIG (1973 r., 
autor Eugeniusz Turyk), spawania półautomatycznego stali 
niestopowych i niskostopowych w pozycjach przymusowych 
w osłonie mieszanki Ar + 20% CO2 i Ar + 10% O2 (1985 r.,
autor Bogumił Pierożek), napawania metodą MAG ele-
mentów cylindrycznych o średnicach 15–200 mm (1983 r., 
autorzy doc. dr inż. Bogumił Pierożek i mgr inż. Bogusław 
Salczyński) oraz spawania zrobotyzowanego złączy teowych 
(1989 r., autorzy dr inż. Jerzy Ścierski i Dariusz Chromik). 

1970 r. – Przeprowadzono badania technologii zmechani-
zowanego spawania MAG elektrodą wahliwą blach stalo-
wych o grubości powyżej 6 mm w pozycji pionowej oraz 
elektrogazowo, stosując adaptowany automat AS16a-600 
prod. ZDIS, przeznaczony do spawania elektrożużlowe-
go blach cienkich. Wyniki tych badań stanowiły podstawę 
do opracowania przez ZDIS (konstruktor prowadzący inż. 
Henryk Rewig) automatu AS21-200 do spawania MAG 
w pionie elektrodą wahliwą, przemieszczającego się wzdłuż 
złącza po stalowym płaskowniku (fot. 5). Pierwsze próby 
spawania automatem AS21-200 w warunkach monta-
żowych mgr inż. B. Pierożek, mgr inż. E. Turyk i technik 
F. Sosna przeprowadzili we współpracy z przedsiębiorstwem

Fot. 5. Automat spawalniczy AS 21-250 do wykonywania złączy 
spawanych blach w pozycji pionowej (stoisko Instytutu Spawal-
nictwa na Targach Poznańskich)

MOSTOSTAL Warszawa przy wykonywaniu zbiorników 
cylindrycznych na ropę w Bazie Surowcowej Plebanka 
koło Płocka. Istotnym, wymagającym rozwiązania proble-
mem okazało się wówczas zapewnienie osłony gazowej 
strefy łuku w warunkach silnych przeciągów na montażu. 
W roku 1974 przy użyciu automatu AS21-250 mgr inż. Ja-
nusz Mrowiec z Zakładu Spawania Gazowego przeprowa-

dził w Stoczni Rzecznej w Płocku badania w celu określenia 
możliwości zmechanizowanego ukosowania pionowych 
styków o grubościach 6÷16 mm za pomocą cięcia gazo-
wego, następnie pracownicy Zakładu Stali i Żeliwa, Pra-
cowni Spawania Zmechanizowanego przeprowadzili próby 
spawania zukosowanych złączy kadłuba statku. Z kolei sta-
nowisko do równoczesnego spawania dwoma automatami 
AS21-250 dwustronnie złączy doczołowych blach o gru-
bości do 50 mm zostało wdrożone przez inż. Aleksandra 
Niedzielę (główny referent), doc. dr. inż. Bogumiła Pierożka 
i technika Fryderyka Sosnę w Hucie Ferrum w 1977 r. 

1971 r. – Przeprowadzono badania zmechanizowanego 
spawania styków międzyblokowych i międzysekcyjnych 
w pozycjach przymusowych w osłonie CO2 elektrodą wah-
liwą. Opracowano konstrukcję modelowego urządzenia 
do spawania elektrodą wahliwą w pozycji pionowej oraz 
w pozycjach przejściowych od pionowej do pułapowej, 
z napędem jazdy wzdłuż styku po elastycznej szynie jezdnej. 
Opracowano warunki technologiczne spawania połączeń 
o grubości 6÷12 mm i przeprowadzono próby spawania 
sekcji kadłuba statku w Stoczni Północnej w Gdańsku. 

1971 r. – Opracowano i wdrożono technologię spawania
w osłonie CO2 ram motorowerów w Zakładach Rowero-
wych „ROMET” w Bydgoszczy.

1972 r. – Przeprowadzono badania wpływu intensywności 
bocznego podmuchu na skuteczność osłony gazowej przy 
spawaniu MAG. Badaniom tym poświęcona była także 
praca dyplomowa inż. Mieczysława Nosala.

1972 r. – Opracowano i wdrożono technologię spawania 
w osłonie CO2 ram samochodów osobowych Syrena 105
w Wytwórni Sprzętu Mechanicznego, Bielsko-Biała.

1974 r. – Przeprowadzono badania technologiczne spa-
wania łukiem periodycznie przerywanym połączeń cienkich 
blach. Uzasadniono celowość wprowadzenia tej technologii 
i opracowano założenia technologiczne układów sterowania 
łukiem periodycznie przerywanym.

1975 r. – Przeprowadzono badania technologiczne spawa-
nia importowanymi drutami proszkowymi w osłonie gazu 
oraz samoosłonowymi. W związku z odkryciem możliwo-
ści odzyskiwania helu z krajowych helonośnych złóż gazu 
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ziemnego podjęto badania możliwości zastosowania helu 
w procesach spawalniczych. Z kolei w związku z rozwojem 
systemu gazociągów przesyłowych opracowano technolo-
gię spawania półautomatycznego rurociągów ze stali o pod-
wyższonych własnościach mechanicznych. 
Zagadnieniami spawania i napawania metodą MIG metali 
nieżelaznych, w tym również w osłonie mieszanek gazo-
wych Ar+He oraz helu, zajmował się Zakład Metali Nie-
żelaznych, kierowany przez późniejszego profesora dr. inż. 
Stanisława Brysia. 
Duże znaczenie dla upowszechnienia metody MAG miała 
wydana w 1967 r. książka pt.: „Spawanie stali w osłonie 
CO2”, autorstwa B. Pierożka. Książka ta, oprócz omówie-
nia podstaw teoretycznych procesu i technologii spawania 
zawierała liczne przykłady praktycznego zastosowania spa-
wania w osłonie CO2.
Wprowadzenie różnych gazów na osłony łuku spawalnicze-
go umożliwiało modelowanie własności tego łuku, co wpły-
wało również na charakter transportu topionego metalu 
elektrodowego przez łuk spawalniczy i w efekcie na kształt 
oraz własności mechaniczne spoiny. Powstała nowa gałąź 
wiedzy, zajmująca się teorią łuku spawalniczego. Badania 
z tego zakresu w Instytucie Spawalnictwa prowadził mgr 
inż. B. Pierożek. Zastosował w nich analizę filmów łuku 
spawalniczego, zrobionych kamerą do szybkiego filmowa-
nia za pomocą przesuwającej się z dużą prędkością świa-
tłoczułej kolorowej taśmy filmowej. Pozwoliło to na sklasy-
fikowanie różnych typów łuku oraz ich wpływu na sposób 
transportu topionego materiału drutu elektrodowego przez 
łuk spawalniczy. Filmowanie, pokonując trudności zwią-
zane z prześwietlaniem filmu przez intensywnie świecą-
cy łuk spawalniczy, prowadził mgr inż. Wiesław Gawryś, 
pracownik Zakładu Zgrzewania, z zamiłowania filmowiec 
i fotografik. Ukoronowanie tych badań stanowiła rozprawa 
doktorska mgr. inż. B. Pierożka „Proces spawania elektrodą 
topliwą w osłonach gazów aktywnych i obojętnych” (pro-
motor doc. dr hab. inż. Jan Węgrzyn), który 17 grudnia 
1971 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych nadany 
uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologiczne-
go Politechniki Śląskiej. Po obronie doktoratu jako profesor 
kontraktowy zorganizował katedrę i laboratorium spawalni-
cze na Uniwersytecie w Hawanie, Departament Technologii. 
W latach 1970–1972 uczył tam studentów i wykładowców. 
Następnie w październiku i listopadzie 1973 r. prowadził  

na tym Uniwersytecie wykłady w ramach Szkoły Inżynierii 
Mechanicznej. Napisał też skrypt akademicki „Saldature de 
los aceros”, wydany w Hawanie w 1972 r. w języku hisz-
pańskim. Po powrocie do Instytutu Spawalnictwa doc. dr 
inż. Bogumił Pierożek między innymi przeprowadził bada-
nia dotyczące doboru mieszanek Ar-O2 do spawania stali
o podwyższonej wytrzymałości stosowanych w maszynach 
górniczych oraz konsultował roboty spawalnicze w ZSRR 
na budowie rurociągu orenburskiego na zlecenie przed-
siębiorstwa ENERGOPOL, współpracując między innymi 
w zakresie badań nieniszczących z doc. dr. inż. Włodzi-
mierzem Szydlikiem, pracownikiem Instytutu Technologii 
Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki 
Gdańskiej, wcześniejszym pracownikiem Instytutu Spawal-
nictwa. Podsumowanie działalności badawczej Bogumiła 
Pierożka stanowi wydana wspólnie z doc. dr. inż. Jackiem 
Lassocińskim w 1987 roku książka pt.: „Spawanie łukowe 
stali w osłonach gazowych”. Po przejściu na emeryturę 
w grudniu 1990 roku profesor Bogumił Pierożek nie utracił 
kontaktu z Instytutem Spawalnictwa i z branżą spawalni-
czą (fot. 6 i 7), co potwierdza między innymi jego udział 
w 2002 roku w Konferencji Spawalniczej w Międzyzdrojach, 
gdzie przedstawił referat pt. „Początki spawania w osłonach 
gazów w Polsce”. 

Fot. 6. Prof. dr inż. Bogumił Pierożek i doc. dr inż. Jacek Lassociński 
podczas spotkania z prof. dr hab. inż. Andrzejem Klimplem, 
prorektorem Politechniki Śląskiej i kierownikiem Katedry Spawal-
nictwa, 1995 r. 

Prof. Bogumił Pierożek cieszył się wielkim autorytetem nie 
tylko jako spawalnik, ale także jako jachtowy kapitan żeglugi 
wielkiej, bardzo doświadczony żeglarz z olbrzymim stażem. 
Z racji działalności w Polskim Związku Żeglarskim współ-
pracownicy nazywali go z szacunkiem „Admirał”, a przyja- 
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Fot. 7. Profesor Bogumił Pierożek podczas odwiedzin w Zakładzie 
Technologii Spawalniczych w 2002 r.

ciele i żeglarze zapamiętali go jako „Bibka”, wracającego 
z rejsu i równocześnie planującego kolejny. Emeryturę po-
święcił swojej pasji, nadal pływając, a wspomnienia opisał 
w książce „Impresje spod żagla”, wydanej w 2003 roku 
(fot. 8). 

Fot. 8. Jachtowy kapitan żeglugi 
wielkiej prof. Bogumił „Bibek” 
Pierożek i okładka książki autorstwa „jednego z większych 
żeglarzy wśród spawalników” (wg otrzymanej od niego dedykacji)

Metoda MAG znalazła zastosowanie nie tylko jako proces 
półautomatyczny (ręczny) oraz zmechanizowany, lecz tak-
że zrobotyzowany. W drugiej połowie lat 80. w Zakładzie 
Robotyzacji Spawania, kierowanym przez dr. inż. Norberta 
Szendzielorza, opracowano między innymi zrobotyzowane 
stanowiska do spawania tą metodą:

–  zamków typu Valent, stosowanych w obudowach górni-
czych (główny referent dr inż. Stefan Świdergoł), wdrożo-
ne do produkcji w Tarnogórskiej Fabryce Urządzeń Górni-
czych „TAGOR” w Tarnowskich Górach;

–  konstrukcji szkieletu fotela samochodu marki „Polonez” 
(główny referent mgr inż. Bogusław Łeśko), wdrożone 
do produkcji w FSO – Zakład Tapicerki Samochodowej 
w Grójcu.

Zagadnień robotyzacji spawania metodą MAG dotyczył 
także realizowany w latach 1991–1993 projekt badawczy 
własny (grant), w którego ramach zespół w składzie mgr 
inż. Jarosław Siudek (kierownik projektu), mgr inż. Krystyna 
Warsz i mgr inż. Stanisław Zaremba opracował modelowy 
spawalniczy system CAD/CAM. 
W latach 90. jednym z głównych kierunków rozwojo-
wych technik spawania w osłonach gazów elektrodą to-
pliwą było zwiększanie wydajności spawania przez pod-
wyższanie parametrów elektrycznych łuku. Pierwszym 
wysokoenergetycznym procesem spawania MIG/MAG 
była metoda T.I.M.E., opracowana przez firmę FRONIUS. 
W Instytucie Spawalnictwa w 1992 r. w ramach projektu, 
którego kierownikiem był prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, 
przeprowadzono w Zakładzie Technologii Spawania ba-
dania tego nowego wysokowydajnego procesu spawania, 
wykorzystującego na osłonę łuku czteroskładnikowy gaz 
T.I.M.E. (mieszanka He-Ar-CO2-O2). Ze środków Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej został zakupiony pierwszy w Pol-
sce półautomat spawalniczy T.I.M.E. 540, a możliwość 
bezpośredniego kontaktu z firmą FRONIUS i współpracy 
z jednym z twórców metody Robertem Lahnsteinerem, 
zapewnił przedstawiciel firmy mgr inż. Jan Nowak. Wyni-
ki pracy stanowiły podstawę do propagowania tej metody 
w kraju, opracowywania analiz technicznych jej stosowania 
oraz szkolenia spawaczy przy wdrażaniu metody T.I.M.E. 
do spawania konstrukcji grubościennych, które prowadził 
technik Stanisław Błach (fot. 9). Wyniki badań stanowiły 
także podstawę do opracowania drutów spawalniczych 
SG2T przeznaczonych specjalnie do spawania tą metodą. 

Fot. 9. Stanisław Błach 
na tle plansz szkoleniowych 

dotyczących procesu T.I.M.E.
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W latach 1995–1997 mgr inż. Bogusław Czwórnóg w ra-
mach projektu badawczego własnego (grant) pt.: „Opty-
malizacja warunków wysokoenergetycznego spawania 
stali metodą GMAW dla zapewnienia wysokich własności 
użytkowych, a w szczególności maksymalizacji własno-
ści plastycznych stopiwa” przeprowadził, między innymi 
w związku z wysokimi kosztami urządzeń spawalniczych 
T.I.M.E. oraz gazu osłonowego T.I.M.E., badania możliwo-
ści realizacji wysokoenergetycznego spawania MIG/MAG 
z użyciem zmodernizowanych krajowych półautomatów 
spawalniczych oraz tańszych mieszanek gazowych trój- lub 
dwuskładnikowych. Ukoronowanie tych badań stanowiła 
rozprawa doktorska mgr. inż. B. Czwórnoga „Wpływ wa-
runków wysokoenergetycznego spawania MAG w osłonie 
mieszanek Ar+He+CO2 na własności spoin” (promotor prof. 
dr hab. inż. Andrzej Zając), który w 1999 r. uzyskał tytuł 
doktora nauk technicznych, nadany uchwałą Rady Wydzia-
łu Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
Od połowy lat 90. Instytut Spawalnictwa brał udział w pra-
cach związanych z budową gazociągu tranzytowego Rosja 
–Niemcy. Pod kierownictwem dr. inż. Bogusława Czwórno-
ga w zespole: doc. dr inż. Jerzy Brózda, dr inż. Eugeniusz 
Dębski, mgr inż. Bolesław Kurpisz i dr inż. Eugeniusz Turyk 
powstał dokument „System Gazociągów Tranzytowych. 
Wytyczne wykonania i kontroli jakości połączeń spawa-
nych. Projekt”, przyjęty następnie przez inwestora: PGNiG 
i EuRoPolGaz oraz jednostkę projektującą Biuro Projektów 
Gazownictwa „Gazoprojekt” we Wrocławiu, jako podstawa 
Wymagań Technicznych dotyczących jakości złączy spa-
wanych gazociągu. Kolejnym sukcesem było powierzenie 
Instytutowi przez inwestora, przy aprobacie jednostki nadzo-
rującej oraz konsorcjum wykonawców inwestycji GAZ 2000, 
funkcji niezależnego laboratorium do badań złączy prób-
nych w celu kwalifikowania technologii, złączy kontrolnych 
oraz wszelkich przypadków specjalnych. Każda z technolo-
gii (w przeważającej większości było to spawanie elektro-
dami otulonymi) zamierzonych do stosowania na budowie, 
przez każde z czternastu przedsiębiorstw, musiała uzyskać 
uznanie na podstawie badania, co stanowiło de facto wa-
runek wejścia poszczególnych firm do grona wykonawców. 
W rezultacie, w latach 1996–1999 przeprowadzono w La-
boratorium Badawczym Spawalnictwa badania 188 obiek-
tów, w większości pełnych złączy rur o średnicy 1420 mm, 
z jakich budowany był gazociąg. Złącza próbne poddawane 

były w ramach struktury Laboratorium Badawczego Spawal-
nictwa badaniom nieniszczącym oraz, po wykonaniu próbek, 
badaniom niszczącym zgodnie z programem wymaganym 
w odpowiednich normach i ww. „Wytycznych...”. Opraco-
wanie programów badań, kontakty z firmami na budowie 
i z organami Inwestora oraz koordynację prac prowadził 
dr inż. Bogusław Czwórnóg w Zakładzie Technologii Spa-
wania, badania zaś wykonywane były w Ośrodku Kształ-
cenia i Nadzoru Spawalniczego oraz w Zakładzie Badań 
Spawalności i Konstrukcji Spawanych. Praca ta, niezbędna 
w systemie zapewnienia jakości spawania gazociągu (sys-
tem, oparty po części jeszcze na projektach norm europej-
skich, był absolutną innowacją), a wykonywana na rzecz 
wielu partnerów i w trudnych warunkach ciągłego pośpie-
chu, zakończyła się sukcesem, za jaki należy uznać spełnie-
nie deklarowanej jakości i terminów badań oraz brak jakich-
kolwiek zastrzeżeń co do przebiegu badań, treści i formy 
raportów z badań 188 obiektów związanych z Gazociągiem 
Jamalskim. 
Zmiany własnościowe w ważnej dla różnych dziedzin go-
spodarki (i życia) branży gazów technicznych znalazły od-
bicie w stanie sektora spawalniczego w kraju. Prywatyzacja 
państwowego Zjednoczenia Gazów Technicznych „Polgaz” 
w pierwszej połowie lat 90. zakończyła się wejściem na 
polski rynek gazów technicznych kilku europejskich i świa-
towych koncernów gazowych, które zrewolucjonizowały 
infrastrukturę techniczną, logistykę i kontakty z klientami. 
Jednym z tych koncernów była British Oxygen Company, 
która podjęła m.in. starania o zdobycie rynku użytkowników 
spawania MIG/MAG. Był to dla polskich spawalników przy-
kład walki konkurencyjnej, prowadzonej metodą innowacji, 
jakości oferty i spełniania potrzeb klientów – użytkowników 
procesów spawania. Stając się właścicielem kilku zakładów 
dawnego „Polgazu”, BOC unowocześniła procesy pozyski-
wania gazów i podjęła m.in. produkcję oraz promocję mie-
szanek gazowych do spawania MIG/MAG. Częścią tej akcji 
było zlecenie w 1994 r. Instytutowi przeprowadzenia badań 
przydatności mieszanek gazowych w warunkach spawania 
typowych dla naszych przedsiębiorstw. Tak doszło do ba-
dań w Zakładzie Technologii Spawania, których celem było 
ustalenie możliwości stosowania mieszanek Ar-CO

2-O2 przy 
spawaniu blach ze stali węglowych i niskostopowych przy 
użyciu krajowych urządzeń i drutu. Spawanie w osłonie 
trzech różnych mieszanek Ar-CO2-O2 porównano z proce-
sem w osłonie popularnej wtedy mieszanki Ar+20% CO2, 
wykorzystując blachy w gatunku St3S i 18G2A o grubości 
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1,5; 3; 6 i 10 mm, a także cztery półautomaty spawalnicze 
produkcji krajowych producentów OZAS Opole i BESTER 
Bielawa. Określono stabilność łuku i wielkość rozprysku, 
jakość i własności mechaniczne złączy spawanych. Prace 
prowadził dr inż. Eugeniusz Szczok z pomocą dr. inż. Bo-
gusława Czwórnoga, a wykonawcą większości zadań la-
boratoryjnych był technik Stanisław Błach. Był to pierwszy 
dla ówczesnego Zakładu Technologii Spawania, a chyba 
i Instytutu, przypadek wykonania poważnego kontraktu, 
o solidnym budżecie, z firmą o korzeniach zagranicznych, 
i znakomita okazja do uczenia się nieznanego dotychczas 
sposobu działania. Doświadczenia były absolutnie pozytyw-
ne: mieszanki gazowe BOC wykazały rzeczywiste zalety przy 
stosowaniu w krajowych warunkach, a nawiązane kontak-
ty owocowały długotrwałą współpracą, która miała m.in. 
postać wizyt w Instytucie uznanych na giełdzie międzyna-
rodowej ekspertów BOC (m. in. znany w Komisji XII MIS 
specjalista technologii i problematyki bezpieczeństwa pra-
cy Derek Hilton), przeprowadzonych w Instytucie szkoleń 
członków zespołu serwisowego BOC, wspólnych przedsię-
wzięć o charakterze seminarium i pokazów. Współpracę 
z Instytutem koordynowała dyrektor Ewa Misterka, osoba 
życzliwa, otwarta i o wysokich kompetencjiach. W wyni-
ku zmian kapitałowych poza granicami Polski nastąpiło po 
roku 2000 wycofanie BOC z naszego kraju, co odnotowali-
śmy jako utratę solidnego, zaufanego i niekonkurencyjnego 
partnera.

Podobnie pozytywne oceny odnoszą się do kontaktów 
z innymi koncernami gazowymi: AGA, Liquid Carbonic, Air 
Products, Praxair, Messer, Air Liquide i Linde, które (może-
my tak sądzić) zawsze widziały w Instytucie centralę pol-
skich spawalników i doceniały naszą rolę informacyjną oraz 
promocyjną w dziedzinie materiałów ważnych dla spawal-
nictwa.

W ramach zagadnień związanych z komputerowym wspo-
maganiem w spawalnictwie wykonano projekt badawczy 
(grant) „Zbadanie matematycznych zależności opisujących 
proces spawania MAG/MIG oraz opracowanie komputero-
wego systemu ekspertowego dotyczącego tego procesu”, 
którego wykonawcami byli dr inż. Eugeniusz Turyk (kierow-
nik projektu), dr inż. Bogusław Czwórnóg, dr inż. Romuald 
Dusza (Zakład Oprogramowania ANKOM, Gliwice), dr inż. 
Mirosław Łomozik, mgr inż. Adam Pilarczyk, dr inż. Marian 
Zeman, inż. Mieczysław Nosal oraz dyplomanci Wydziału 
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej: 

Sebastian Stano, Adrian Ruda i Jerzy Siergiej. Opracowano 
między innymi program doradczy „Technologia spawania 
metodą MIG/MAG” oraz „Niezgodności spawalnicze złączy 
spawanych metodą MIG/MAG - zapobieganie powstawaniu 
niezgodności”, a także komputerowe programy edukacyjne 
pt. „Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metoda 
MIG/MAG” oraz „Niezgodności spawalnicze występujące 
w złączach spawanych metodą MIG/MAG. Klasyfikacja, 
przyczyny powstawania i sposoby zapobiegania”. 

W następnych latach rozwój spawania elektrodą topliwą 
w osłonach gazów był ukierunkowany na procesy tzw. spa-
wania niskoenergetycznego oraz lutospawanie. Pierwsze 
próby spawania MIG/MAG w nowej odmianie STT firmy 
Lincoln Electric, przeznaczonej zwłaszcza do spawania 
warstw przetopowych złączy rurociągów oraz elementów 
o małej grubości, miały w Instytucie miejsce w końcu lat 90. 
Zainteresowanie tymi procesami pojawiło się wraz ze wzro-
stem znaczenia spawania MIG/MAG w produkcji konstruk-
cji z blach o małej grubości, głównie w przemyśle motoryza-
cyjnym i artykułów gospodarstwa domowego. Stosunkowo 
duża ilość ciepła wprowadzana przy spawaniu standardo-
wym łukiem zwarciowym powodowała odkształcenia ele-
mentów oraz pogorszenie struktury i własności materiału, 
a liczne rozpryski były przyczyną obniżenia estetyki i uszko-
dzeń powłok antykorozyjnych. Nowe możliwości powstałe 
dzięki rozwojowi elektroniki zostały wykorzystane do pre-
cyzyjnego sterowania przebiegiem parametrów łuku zwar-
ciowego. W wyniku prac rozpoczętych w ostatniej dekadzie 
XX w. przez światowych producentów urządzeń spawal-
niczych pojawiły się nowe warianty spawania MIG/MAG, 
których wspólną cechą jest zmniejszenie całkowitej energii 
wprowadzanej podczas spawania, a także zmniejszenie ilo-
ści tworzących się rozprysków. Producenci deklarowali także 
istotną poprawę co do skutków spawania dla środowiska 
pracy: przy stosowaniu tych procesów zmniejszyć się miała 
emisja szkodliwych zanieczyszczeń.

Inicjatywa podjęcia w Instytucie Spawalnictwa badań no-
wych procesów MIG/MAG wyszła od dr inż. Jolanty Ma-
tusiak, zainteresowanej potwierdzeniem tych ogólnych 
zapowiedzi i wykorzystaniem możliwości nowych procesów 
w zakresie poprawy środowiska pracy. W miarę pojawiania 
się na rynku zostały do Instytutu sprowadzone urządzenia: 
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CMT firmy Fronius, ColdArc firmy EWM, AC Pulse firmy 
OTC Daihen oraz Cold Process firmy Cloos. W ten sposób 
stworzone zostały warunki do przeprowadzenia cyklu ba-
dań, których przebieg był zwykle podobny: urządzenia do 
spawania nowymi odmianami metody MIG/MAG wyko-
rzystywano do badań i testów technologicznych w celu 
ustalenia zakresów optymalnych warunków spawania, 
a następnie, stosując opracowane zestawy parametrów, 
prowadzono badania czynników wpływających na środowi-
sko pracy, tj. emisji pyłów i gazów. Zestaw wymienionych 
urządzeń uzupełniony posiadanym wcześniej urządzeniem 
STT umożliwił szczegółowe określenie charakterystyk odpo-
wiednich procesów z punktu widzenia jakości połączeń oraz 
wpływu na środowisko pracy. Przykładowe tytuły prac wy-
konanych w latach 2007–2014 z wykorzystaniem nowych 
procesów MIG/MAG:

–  Badania wpływu warunków materiałowo-technologicz-
nych nowych procesów spawania MIG/MAG o małej 
energii łuku na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu ma-
teriałów wrażliwych na ciepło – kierownik zespołu dr inż. 
Jolanta Matusiak, 2007 r.;

–  Analiza wpływu warunków technologicznych innowacyj-
nych technik spajania różnych materiałów konstrukcyj-
nych, z nowoczesnymi powłokami ochronnymi, na stan 
środowiska pracy – kierownik zespołu dr inż. Jolanta 
Matusiak, 2011 r.,

–  Analiza eksperymentalna wpływu warunków technolo-
gicznych spawania łukowego niskoenergetycznymi meto-
dami Cold Process i AC MIG PULSE stali odpornych na 
korozję i wybranych stopów aluminium na emisję zanie-
czyszczeń oraz własności i budowę strukturalną złączy 
– dr inż. Jolanta Matusiak, 2012 r.,

–  Badania wpływu warunków lutospawania łukowego 
elektrodą topliwą prądem o zmiennej biegunowości blach 
ocynkowanych na jakość i własności użytkowe połączeń 
– kierownik zespołu dr inż. Tomasz Pfeifer, 2013 r., 

–  Badania i analiza wpływu składu gazów osłonowych na 
emisję zanieczyszczeń przy lutospawaniu łukowym meto-
dami niskoenergetycznymi blach stalowych z powłokami 
ochronnymi – dr inż. Jolanta Matusiak, 2014 r.

Badania wpływu nowych procesów na środowisko pracy 
dotyczyły najczęściej określenia wpływu warunków techno-
logicznych na wielkość emisji i rodzaj wydzielanych zanie- 

czyszczeń przy spawaniu oraz lutospawaniu takich materia-
łów, jak blachy stalowe bez powłok i powlekane oraz blachy 
ze stopów aluminium. Badania środowiskowe wykonywane 
były w Zakładzie Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środo-
wiska pod kierownictwem dr inż. Jolanty Matusiak, z udzia-
łem mgr inż. Joanny Wyciślik i technika Kazimierza Gerlego.
Przedmiotem prac technologicznych było ustalenie warun-
ków technologicznych spawania i lutospawania z pomocą 
procesów niskoenergetycznych blach ze stali nisko- i wy-
sokostopowych oraz ze stopów aluminium. Prace te wy-
konywał zespół pracowników Zakładu Technologii Spawal-
niczych: dr inż. Tomasz Pfeifer, mgr inż. Agnieszka Kiszka, 
mgr inż. Janusz Rykała, technik Józef Glogowski i inż. Woj-
ciech Grobosz. 

W podsumowaniu tej części można stwierdzić, że badania 
nowych, niskoenergetycznych procesów spawania MIG/
MAG potwierdziły zapowiadane zalety: poprawę jakości 
spawania i znaczne zmniejszenie szkodliwości dla środowi-
ska. W większości badań najlepsze wyniki wykazał proces 
CMT, natomiast pozostałe procesy, w każdym przypadku 
porównań ze standardowym spawaniem MIG/MAG, także 
okazały wyższość zarówno w aspekcie środowiska pracy, 
jak i efektywności technologicznej. Wyniki badań zostały 
wykorzystane do opracowania szeregu wytycznych bezpie-
czeństwa pracy, jak również w ekspertyzach z zakresu tech-
nologii spawania MIG/MAG, były też szeroko opublikowane 
w prasie technicznej. Dr inż. Jolanta Matusiak prezentowała 
je też dwukrotnie na dorocznych kongresach Międzynaro-
dowego Instytutu Spawalnictwa, w postaci dokumentów 
Komisji VIII „Zdrowie i bezpieczeństwo”. Prezentacje te 
spotkały się z dużym zainteresowaniem, nie ma bowiem 
w literaturze światowej innego cyklu tak kompleksowo 
i dogłębnie przeprowadzonych badań nowych, ważnych 
procesów najpopularniejszego od wielu lat spawania me-
todą MIG/MAG. 

Po wielu latach powrócono w Instytucie do badań prze-
noszenia ciekłego metalu w łuku spawalniczym, którego 
precyzyjną analizę umożliwił rozwój techniki cyfrowej. 
Opracowane zostało w Dziale Informatyki specjalistycz-
ne stanowisko do wizualnej rejestracji łuku spawalniczego 
szybką kamerą cyfrową, zsynchronizowanej z rejestracją 
parametrów prądowo-napięciowych procesu spawania (ze-
spół badawczy mgr inż. Adam Pilarczyk i Dariusz Olszew-
ski), a następnie we współpracy z Zakładem Technologii 
Spawalniczych (zespół badawczy mgr inż. Janusz Rykała 
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i dr inż. Tomasz Pfeifer) przeprowadzono badanie wpływu 
warunków technologicznych spawania metodą MAG z wy-
korzystaniem nowoczesnych urządzeń inwertorowych na 
sposób przenoszenia metalu w łuku spawalniczym MAG. 

Kontynuowany jest także kierunek badań technologii spa-
wania rurociągów przesyłowych, w odniesieniu do stali 
o wysokiej wytrzymałości. Między innymi realizowany jest 
obecnie (2014 r.) przez Zakład Badań Spawalności i Kon-
strukcji Spawanych oraz Zakład Technologii Spawalniczych 
projekt międzynarodowy dotyczący rurociągów przybrzeż-
no-morskich i morskich, finansowany przez Komisję Euro-
pejską, Fundusz Badawczy Węgla i Stali (koordynator pro-
jektu prac krajowych dr inż. Marek Węglowski). 

Na bazie procesu MIG/MAG, w połączeniu ze spawaniem 
laserowym, powstała w ostatnich latach metoda spawania 
hybrydowego laser + MAG, będąca także przedmiotem ba-
dań w Instytucie Spawalnictwa. Prace dotyczące spawania 
hybrydowego laser CO2 + MAG oraz laser dyskowy + MAG 
prowadzone są w Zakładzie Technologii Spawalniczych 
przez dr. inż. Marka Banasika, mgr. inż. Jerzego Dworaka, 
dr. inż. Sebastiana Stano i mgr. inż. Michała Urbańczyka. 
Dotyczą one między innymi spawania elementów ze sta-
li konstrukcyjnych ulepszonych cieplnie o wysokiej granicy 
plastyczności. 







Wprowadzenie

W latach powojennych konstrukcje i wyroby spawane
z wysokostopowych stali nierdzewnych zwykle spawa-
ne były elektrodami otulonymi. Problem stanowiło jed-
nak spawanie cienkich elementów, które było utrud-
nione ze względu na dużą ilość wprowadzanego ciepła 
spawania. W latach 50. ubiegłego wieku sięgnięto zatem 
po metodę spawania opracowaną przez Irvinga Langmuira 
w roku 1924, a mianowicie po spawanie wodorem ato-
mowym, zwane wówczas spawaniem Arcatom, w oparciu 
o importowane urządzenia spawalnicze. Metoda Arcatom 
obarczona jednak była dużym zagrożeniem związanym 
ze stosowaniem palnego gazu wodoru oraz wysokim na-
pięciem przykładanym do dwóch elektrod wolframowych 
w celu zajarzania i stabilnego utrzymywania łuku spawal-
niczego. Dlatego też stosunkowo szybko podjęto w Insty-
tucie prace związane z opracowaniem i wdrożeniem me-
tody spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie 
gazu obojętnego, zwanej w skrócie metodą TIG od Tungsten 
Inert Gas (proces nr 141 według PN-EN ISO 4063).

Spawanie metodą TIG 
– prace Instytutu Spawalnictwa

Prace Instytutu Spawalnictwa nad wprowadzeniem metody 
TIG do polskiego przemysłu biegły dwutorowo. W Zakładzie 
Stali i Żeliwa pracowano nad technologią spawania metodą 
TIG stali niskostopowych i wysokostopowych (nierdzew-
nych), zaś w Zakładzie Budowy Prototypów Urządzeń Spa-
walniczych Instytutu Spawalnictwa (ZBPUS), późniejszym 
Zakładzie Budowy Urządzeń Spawalniczych (ZBUS) – nad 
urządzeniami i osprzętem do spawania. 
Pierwsze urządzenie do spawania metodą TIG typu EGa 
zbudowano w ZBPUS w roku 1959, modernizując je 
w roku następnym. W kolejnych latach powstawały nowe 
konstrukcje urządzeń, wyposażone w nowe funkcje i nowo-
cześniejsze uchwyty spawalnicze TIG: urządzenie EGb-500 
w roku 1967 i urządzenie FT1-500 (fot. 1) w roku 1972. 
Urządzenie FT1-500 przeznaczone było zarówno do spa-
wania prądem stałym (stale) i przemiennym (aluminium) 

Fot. 1. Urządzenie typu FT1-500 do spawania metodą TIG

o natężeniu do 500 A, z jonizatorem do bezstykowego za-
jarzania łuku spawalniczego. Można też było je wyposażyć 
dodatkowo w zamknięty układ CAf-3 do chłodzenia wod-
nego urządzeń spawalniczych, opracowany w roku 1965 
i stale ulepszany. Wychodząc naprzeciw krajowemu zapo-
trzebowaniu na urządzenie do spawania metodą TIG niski-
mi prądami spawania, w roku 1975 zbudowano w ZBUS 
i uruchomiono produkcję urządzenia typu FT2-160, do spa-
wania metodą TIG prądami do 160 A. Produkowane przez 
ZBUS urządzenia do spawania metodą TIG nie tylko pokry-
wały krajowe zapotrzebowanie na tego rodzaju urządzenia, 
ale były również przedmiotem eksportu. Kolejno produkcję 
urządzeń EGb-500, EGc-500 i FT1-500 przekazywano do 
utworzonego w roku 1968 Zakładu Produkcji Urządzeń 
Spawalniczych (ZPUS) w Opolu, a następnie do powstałych 
na jego bazie w 1978 roku Opolskich Zakładów Aparatury 
Spawalniczej OZAS. 

Równolegle z pracami nad konstrukcją urządzeń spawal-
niczych prowadzono w Zakładzie Spawania Stali i Żeliwa 
prace nad technologią spawania stali metodą TIG. W roku 
1960 w ramach prowadzonych prac badawczych opraco-
wano technologię spawania stali kwasoodpornej elektrodą 
nietopliwą w osłonie argonu oraz zbadano wpływ zanie-
czyszczeń argonu na własności połączeń spawanych stali 
kwasoodpornej 1H18N9T. W roku 1962 prowadzono pra-
ce nad technologią automatycznego spawania w osłonie 
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argonu rur ze stali kwasoodpornej o średnicach 16–17 mm 
i grubości ścianki od 1 do 2 mm. Została ona następnie 
wdrożona w Hucie Buczka w Sosnowcu do wzdłużne-
go spawania cienkościennych rur o małej średnicy ze stali 
kwasoodpornej. Pracami nad technologią spawania sta-
li metodą TIG kierował mgr inż. Karol Śniegoń, ówczesny 
kierownik Zakładu Spawania Stali i Żeliwa. Swoje do-
świadczenia w tym zakresie opisał w wydanej w roku 1968 
książce pt. „Spawanie stali odpornych na korozję”. Bada-
nia technologiczne zaowocowały również opracowaniem 
Polskiej Normy dotyczącej przygotowania brzegów do spa-
wania, a mianowicie PN-M-69017 „Spawanie argonowe 
elektrodą nietopliwą stali stopowych – Rowki do spawa-
nia”. Realizując Zarządzenie nr 31 Ministerstwa Przemysłu 
Maszynowego z dnia 29.03.1968 r. opracowano również 
normatywy technologiczne spawania stali metodą TIG, 
w których zebrano podstawowe dane służące do określe-
nia kosztów spawania metodą TIG, a mianowicie dane 
dotyczące zużycia spoiwa i gazu osłonowego oraz czasów 
głównych spawania. Efektem prac dotyczących norma-
tywów spawalniczych była także książka pt. „Kalkulacja 
kosztów spawania” autorstwa Bolesława Kurpisza, wydana 
w roku 1971. 

Warte odnotowania są również działania Instytutu w la-
tach 70. ubiegłego wieku w ramach ogólnopolskiej akcji 
zagospodarowania złóż helu. Hel w dość znacznym pro-
cencie stanowił „zanieczyszczenie” złoża gazu ziemnego 
w Odolanowie, którego eksploatację rozpoczęto w tamtym 
okresie. Badania między innymi miały na celu zastąpienie 
helem częściowo lub w całości argonu jako gazu osłonowe-
go do spawania stali nierdzewnych metodą TIG. Pomimo 
pozytywnych wyników badań i istotnych zalet, jakie wyni-
kały ze stosowania helu jako gazu osłonowego do spawa-
nia metodą TIG, władze uznały zastosowanie helu do celów 
spawalniczych za niewłaściwe. W roku 1975 Minister 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyznał doc. dr. 
inż. Karolowi Śniegoniowi nagrodę za udział w opracowa-
niu i wdrożeniu technologii magazynowania odzyskanego 
helu surowego w zbiornikach podziemnych. Ponadto pro-
wadzono prace studyjne, technologiczne i wdrożeniowe nad 
technologią zmechanizowanego spawania metodą TIG rur 
z dnami sitowymi, z wdrożeniem tej technologii w Zakła-
dach Urządzeń Przemysłowych w Nysie. Na przełomie 
lat 70. i 80. prowadzono także prace związane ze spawa-
niem między innymi metodą TIG w produkcji urządzeń 

dla energetyki jądrowej. Te ostatnie prace opisane są w in-
nym rozdziale tej kroniki.

Po 2000 roku rozwój metody TIG w Instytucie Spawalnic-
twa kojarzy się przede wszystkim z opracowaniem tech-
nologii oraz topników aktywujących do spawania metodą 
A-TIG wysokostopowych stali nierdzewnych oraz niklu, 
tytanu i ich stopów (dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw.). Meto-
da A-TIG polega na spawaniu złączy po warstwie topnika 
aktywującego, którego cienką warstwę nanosi się na po-
wierzchnie łączonych elementów (fot. 2), co przyczynia się 
do zawężenia łuku, zmiany kierunków przepływu ciekłego 
metalu w jeziorku spawalniczym (efekt Marangoniego) oraz 
dejonizacji peryferyjnych obszarów łuku spawalniczego. 
Wszystko to powoduje miej więcej dwukrotny wzrost głę-
bokości wtopienia oraz zmniejszenie szerokości lica spoin 
podczas spawania wysokostopowych stali nierdzewnych 
oraz tytanu i jego stopów. Korzystny kształt przekroju złą-
czy spawanych (fot. 3) powoduje ponadto, że występujący 
skurcz spawalniczy jest bardzo niewielki, a co za tym idzie, 
odkształcenia spawalnicze są minimalne. Metodę A-TIG za-
leca się do spawania zmechanizowanego lub ręcznego i jest 
szczególnie przydatna podczas łączenia stali nierdzewnych 
i stopów niklu, których brzegi są przygotowane na „I” bez 
odstępu. W świetle powyższego metoda ta świetnie nadaje 
się do spawania orbitalnego rur ze stali nierdzewnych o gru-
bości ścianki do 56 mm.

Fot. 2. Złącze spawane ze stali nierdzewnej typu AISI 304 z nanie-
sioną warstwą topnika aktywującego BC-31
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Fot. 3. Kształt przekroju poprzecznego spoin w złączach doczo-
łowych blach z nierdzewnej stali austenitycznej o grubości 4 mm, 
wykonanych metodami TIG i A-TIG

Jedne z pierwszych prac badawczych nad technologią spa-
wania metodą A-TIG przeprowadzono w ramach własne-
go projektu badawczego nr 7 T08C 051 21Gn-11/G-18 
pt.: „Badanie wpływu topnika aktywującego na właściwo-
ści złączy spawanych oraz metalurgię, technologię i eko-
logię spawania metodą A-TIG stali wysokostopowych”, 
którego kierownikiem był dr inż. Jerzy Niagaj. W ramach 
powyższego projektu oraz późniejszych statutowych prac 
badawczych opracowano m.in. topnik aktywujący BC-31, 
przeznaczony do zmechanizowanego lub ręcznego spawa-
nia metodą A-TIG złączy blach lub rur ze stali wysokosto-
powych we wszystkich pozycjach. Oprócz wzrostu wydaj-
ności spawania poprzez zwiększenie głębokości wtopienia 
i rezygnację z ukosowania brzegów łączonych elementów 
oraz istotnej redukcji odkształceń, dodatkowe korzyści wyni-
kają także ze zdecydowanego zmniejszenia zużycia spoiwa, 
a w niektórych przypadkach nawet całkowitej rezygnacji 
z jego udziału w tworzeniu złącza spawanego.

Topnik aktywujący BC-31 przeznaczony do spawania A-TIG 
stali wysokostopowych jest od 2002 dostarczany nie tylko 
klientom krajowym, lecz również odbiorcom w Niemczech, 
Finlandii i Kanadzie. Zainteresowanie zakupem topnika 
wyrażały również firmy z Holandii i Czech. Dzięki przepro-
wadzonym wszechstronnym badaniom wpływu topnika 
aktywującego na strukturę, własności mechaniczne, od-
kształcenia spawalnicze oraz odporność korozyjną było 
możliwe wdrożenie technologii spawania metodą A-TIG 
w kilkudziesięciu zakładach produkcyjnych na terenie kra-
ju i za granicą, które wytwarzają urządzenia i konstrukcje 
dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, spożyw-
czego, energetycznego oraz branży budowlanej. Technolo-
gia spawania A-TIG stali wysokostopowych została wdro-
żona i jest stosowana m.in. przez: SPOMASZ-Krasnystaw 
Sp. z o.o. (obecnie Brenal Sp. z o.o., Siennica Nadolna), 
TurboCare Sp. z o.o. (Wrocław), GEA Technika Cieplna 
Sp. z o.o. (Opole), GEA Ecoflex GmbH (Sarstedt, Niemcy), 
Orbitec GmbH (Seligenstadt, Niemcy), Alumen Sp. z o.o. 
(Poznań), PETRO Mechanika Sp. z o.o. (Płock) i wielu 
innych. Firma GEA uzyskała ponadto certyfikat RW TÜV 
(Essen) na stosowanie metody A-TIG przy produkcji urzą-
dzeń ciśnieniowych (wymienników ciepła) ze stali austeni-
tycznych.
Oprócz prac nad technologią spawania blach metodą A-TIG, 
w Instytucie prowadzono również badania nad spawaniem 
orbitalnym metodami A-TIG i TIG rur ze stali nierdzewnych 
z zastosowaniem głowic zamkniętej i otwartej (dr inż. Jerzy 
Niagaj, prof. nzw., mgr inż. Agnieszka Kiszka, technolog 
Krzysztof Szpiegowski). Doświadczenia zdobyte podczas 
realizacji powyższych prac badawczych wykorzystuje się nie 
tylko do opracowywania nowoczesnych technologii spawa-
nia, lecz również do szkolenia i egzaminowania operatorów 
spawania orbitalnego.
Metoda TIG jest także stale stosowana podczas wykony-
wania złączy próbnych do różnego rodzaju badań porów-
nawczych, np. nierdzewnych stali austenitycznych, stali 
typu duplex i lean duplex, jak również tytanu i jego stopów 
(technolodzy Eugeniusz Kropiński i Krzysztof Szpiegowski). 
Własności tych złączy były porównywane z własnościami 
złączy uzyskiwanych m.in. za pomocą metody MIG/MAG 
oraz LBW lub też spawania hybrydowego: LBW+TIG oraz 
LBW+MAG.
Nową odmianą procesu TIG, będącą przedmiotem ostatnio 
przeprowadzonych badań, jest spawanie metodą TOPTIG 
ze zmechanizowanym podawaniem drutu zintegrowanym 

64 SPAWANIE METODĄ TIG



65

z dyszą gazową w taki sposób, że kąt odchylenia drutu po-
dawanego do strefy łuku spawalniczego wynosi około 20°, 
a nie 60°–80° jak przy standardowym procesie zmechani-
zowanego spawania TIG. Opracowana została technologia 
zrobotyzowanego spawania TOPTIG złączy teowych cien-
kościennych elementów ze stali wysokostopowych i stopów 
niklu (dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, dr inż. Tomasz Pfeifer, 
inż. Wojciech Grobosz, technolog Józef Glogowski) oraz 
system monitorowania parametrów procesu spawania 
TOPTIG (mgr inż. Leszek Szubert, mgr inż. Piotr Skoczew-
ski, technik Mariusz Welcel, Zakład Elektronicznych Urzą-
dzeń Spawalniczych). 







SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM
I ELEKTROŻUŻLOWE



Krajowy przemysł zaczął stosować spawanie łukiem kry-
tym i elektrożużlowe na początku lat 50. XX w. przy użyciu 
importowanych automatów i półautomatów oraz topników. 
Równocześnie w Instytucie Spawalnictwa podjęto pierwsze 
prace badawcze i wdrożeniowe dotyczące spawalniczych 
materiałów dodatkowych, technologii oraz urządzeń do 
spawania tymi metodami. 

Materiały dodatkowe do spawania łukiem krytym 
i elektrożużlowego

Rozpoczęte w latach 50. badania dotyczące topników 
oraz drutów elektrodowych były prowadzone w Zakładzie 
Spoiw i Metalurgii Spawania, kierowanym przez mgr. inż. 
Jana Węgrzyna (późniejszy profesor), a w skład zespołu ba-
dawczego wchodzili wówczas: mgr inż. Edward Chuchro 
(twórca krajowych topników do spawania łukiem krytym), 
mgr inż. Stanisław Kraszewski i mgr inż. Jerzy Ziemliński 
(fot. 1 i 2). Obejmowały one wówczas opracowanie: dru-
tów do spawania blach kotłowych ze stali nieuspokojonych, 
receptur i technologii produkcji topników topionych do spa-
wania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych 
i kwasoodpornych, topnika do spawania dużymi natęże-
niami prądu, topników pumeksowatych do spawania łu-
kiem krytym ze zwiększonymi prędkościami (ok. 100 m/h), 
topników topionych do napawania, spoiw do napawania 
zamknięć wielkich pieców, drutów elektrodowych do na-
pawania obręczy kół wagonowych, topników ceramicznych 
do napawania i spawania oraz zestawów drut + topnik do 
spawania elektrożużlowego. 

Fot. 1. Edward Chuchro i Jan Węgrzyn

Fot. 2. Na hali Zakładu Spoiw i Metalurgii Spawania: Grzegorz 
Ciszewski, Andrzej Tuszyński, Stefan Krzysztofik, Stefania Matu-
szewska, Stanisław Kraszewski, Jan Mańczak, Andrzej Laskowski, 
Andrzej Kachel, 1977 r.

Wg opracowanej przez profesora Zdzisława Szczecińskiego 
Kroniki Instytutu Spawalnictwa „w r. 1954 zostały podjęte 
działania dla uruchomienia w Instytucie półtechnicznej 
produkcji topników do spawania łukiem krytym, wg receptur 
opracowanych przez Zakład Spoiw i Metalurgii Spawania, 
w ramach programowych prac badawczych w latach 1952–
1953. W tym celu został skonstruowany odpowiedni piec 
przechylny opalany gazem miejskim, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi w postaci suszarki i przesiewacza. Piec 
ten, ze względu na swoją niedoskonałość został wkrótce 
zastąpiony piecem łukowym o zdolności produkcyjnej 
300 t/rok. (...) Głównym odbiorcą topnika w początkowej 
fazie była Huta Ferrum. Po wdrożeniu produkcji topnika 
na skalę przemysłową w Spółdzielni »Klejżel« w Brzeziu 
k. Raciborza w r. 1956, wytwarzanie tego materiału w In-
stytucie Spawalnictwa zakończono w r. 1960”.

W Instytucie Spawalnictwa opracowano i wytwarzano na-
stępujące topniki spawalnicze: topnik bezmanganowy TK, 
topniki manganowe TMnII, TMnIIa i TMnIIP oraz topniki 
TMn300 i TMn500 do napawania utwardzającego, będące 
mieszaniną topnika TMnIIa i żelazostopów Pierwszym od-
biorcą topników była Huta Ferrum. Wytapianiem topników 
zajmowali się w tym okresie: technik Andrzej Kachel, tech-
nik Jan Lutkat i Rajmund Jander (fot. 3). 
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I ELEKTROŻUŻLOWE

Fot. 3. Piec łukowy 
do produkcji topników 
spawalniczych 
w Instytucie 
Spawalnictwa

W roku 1955 ukazała się nakładem PWT pierwsza książka 
„Automatyczne spawanie łukiem krytym”, autorstwa Jana 
Węgrzyna i Romana Korkiewicza. W roku 1959 na Kon-
gresie Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w Opatii 
(Jugosławia) delegacja Instytutu Spawalnictwa przedsta-
wiła między innymi referat mgr. inż. Edwarda Chuchro 
pt. „Topniki ceramiczne do utwardzającego napawania 
łukiem krytym” oraz mgr. inż. Karola Śniegonia pt. „Rege-
neracyjne napawanie urządzeń hutniczych”. 
W latach następnych w Zakładzie Spoiw i Metalurgii Spa-
wania opracowano między innymi zestawy drut+topnik 
dla konkretnych zastosowań, np. do spawania zbiorników 
cystern drutem pojedynczym i dwoma drutami (mgr inż. 
Edward Chuchro i mgr inż. Stanisław Pokrzyk, 1985 r.), 
wypełniający proszek żelazny do wysokowydajnego spa-
wania łukiem krytym w przemyśle okrętowym (inż. Janusz 
Ostrowski, 1976 r.), a także udoskonalono technologię 
produkcji topników ceramicznych oraz opracowano topniki 
ceramiczne do spawania stali konstrukcyjnych o normal-
nej i podwyższonej wytrzymałości, spełniające wymagania 
odbiorowe okrętownictwa, a także do spawania i napa-
wania stali wysokostopowych (mgr inż. Edward Chuchro 
i dr inż. Krzysztof Madej, 1986 r.). 

Urządzenia do spawania łukiem krytym 

Działalność Instytutu Spawalnictwa w zakresie urządzeń do 
spawania łukiem krytym została zapoczątkowana współ-
pracą w 1953 r. z Centralnym Biurem Konstrukcyjnym 
Maszyn Elektrycznych CBKME przy adaptacji licencyjnej  

dokumentacji radzieckiego automatu UT-1250, nazwanego 
w polskiej wersji AS1-1250. Wyprodukowano kilkadzie-
siąt sztuk automatów AS1-1250, jednak większość z nich 
pracowała tylko sporadycznie ze względu na duże wymiary 
gabarytowe traktora i szafy sterowniczej, małą stateczność 
oraz kłopotliwe ustawianie ramienia poprzecznego i małą 
odporność mechaniczną całości konstrukcji. Równocześnie 
rozpoczęto wdrażanie pierwszych półautomatów AS3-500 
produkcji krajowej, opracowanych w 1953 r. na bazie półau-
tomatu PSz-5 przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Maszyn 
Elektrycznych CBKME, a trzy lata później 36 szt. tych pół-
automatów pracowało w Stoczni Gdańskiej, kolejne stoso-
wano w produkcji taboru kolejowego, konstrukcji stalowych 
i budowie kotłów. W przemyśle stoczniowym, ze względu 
na trudności wykonywania posiadanym sprzętem złączy 
teowych oraz spawania blach cienkich, wykonano na bazie 
półautomatu AS3-500 automat AS3/TX-500, który znalazł 
zastosowanie przy spawaniu elementów usztywnień w pra-
cach prefabrykacyjnych. W 1957 r. w Instytucie Spawal-
nictwa został opracowany prototyp automatu AS7d-1200 
do spawania łukiem krytym, zasilany transformatorem 
ETb-1000 ze zdalną regulacją natężenia prądu w zakresie 
od 400 A do 1250 A, produkowanym w Zakładach Wytwór-
czych Transformatorów M-3 (późniejsza „ELTA”) w Łodzi 
(1957 r.). Seryjną produkcję tego automatu podjął Zakład 
Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych ZBPUS po 
przeprowadzeniu próbnej eksploatacji w Chorzowskiej 
Wytwórni Konstrukcji Stalowych KONSTAL, Chorzów oraz 
w Stoczni Gdańskiej. Następnie w ZBPUS, działającym 
od 1965 r. jako Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych 
ZBUS, a od 1977 r. jako Zakład Doświadczalny Instytutu 
Spawalnictwa ZDIS, powstały kolejne urządzenia do spa-
wania łukiem krytym, między innymi:
–  skonstruowano automat AS8a-600z do spawania łukiem 

krytym spoin pachwinowych (1961 r.), wdrożony w na-
stępnym roku na linii zmechanizowanego spawania ścian 
bocznych węglarek w Państwowej Fabryce Wagonów 
PAFAWAG we Wrocławiu oraz w 1965 r. w Zaodrzań-
skich Zakładach Przemysłu Metalowego ZASTAL w Zie-
lonej Górze; 

–  skonstruowano urządzenie OSa do napawania łukiem 
krytym dwoma drutami obrzeży zestawów kół wagono-
wych (1961 r.), produkowane następnie małoseryjnie;

–  opracowano prototyp automatu AS11a-600 (automat 
małych wymiarów) do spawania łukiem krytym spoin 
pachwinowych (1963 r.);



–  opracowano prototyp automatu AS14-1200 do spawania 
łukiem krytym (1966 r.), produkowanego następnie przez 
Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej OZAS, Opole. 

Projektowaniem, wykonawstwem i wdrażaniem wyspecja- 
lizowanych stanowisk spawania zmechanizowanego i zau-
tomatyzowanego, w tym do spawania łukiem krytym, zaj-
mował się w Instytucie Spawalnictwa Zakład Mechanizacji 
Spawania pod kierownictwem mgr. inż. Alojzego Zawitnie-
wicza. Do opracowanych w tym Zakładzie stanowisk do 
spawania łukiem krytym należało między innymi stanowi-
sko do dwustronnego spawania złączy doczołowych blach 
elektrodą wahliwą oraz stanowisko do spawania z zasypy-
waniem do rowka spawalniczego proszku wypełniającego, 
co umożliwiło zwiększenie wydajności procesu spawania. 

Urządzenia do spawania elektrożużlowego

W Polsce, jako jednym z nielicznych krajów na świecie, 
opracowano i podjęto produkcję automatów do spawania 
elektrożużlowego. Prototypy AS-6, AS-5 i AS-5 Bis z na-
pędem magnetycznym zostały skonstruowane i wykonane 
w Zakładzie Spawania Stali i Żeliwa w latach 1957–1958 
na bazie półautomatu spawalniczego AS3-500. Umożli-
wiały one spawanie połączeń blach o grubości 30–90 mm. 
Następnie w ZBPUS opracowano i podjęto produkcję au-
tomatów: AS-9 (zakres grubości spawanych złączy 40– 
120 mm), AS-16a-600 (zakres grubości spawanych złączy 
12–40 mm), AS10b-2000 (zakres grubości 50–200 mm) 
i AS10b-4000 (zakres grubości 50–460 mm). W połowie 
lat 80. w Zakładzie Doświadczalno-Usługowym Regenera-
cji na zlecenie Zakładów Mechanicznych ZAMET w Tarnow-
skich Górach opracowano koncepcję stanowiska do elek-
trożużlowego spawania topiącą się prowadnicą połączeń 
blach o grubości 400–800 mm, nie zostało ono jednak 
zastosowane w produkcji. 

Technologie spawania łukiem krytym 

Prace badawcze i wdrożeniowe dotyczące technologii spa-
wania oraz napawania łukiem krytym wykonywane były 
w Zakładzie Stali i Żeliwa, kierowanym przez mgr. inż. Zdzi-
sława Szczecińskiego (późniejszego profesora), a od roku 
1957 przez mgr. inż. Karola Śniegonia (późniejszego profe-
sora kontraktowego). Pierwsze prace dotyczyły technologii 
spawania automatycznego i półautomatycznego urządze-
niami zagranicznymi i krajowymi przy użyciu krajowych 

drutów elektrodowych i topników własnej produkcji, w tym 
automatycznego spawania walczaków kotłowych z blach 
o grubości 50 mm, spawania półautomatem AS2-500 oraz 
automatem spawalniczym UT-1250 i UPU-1000 Kjellberg, 
spawania rynien do przenośników zgrzebłowych i spawa-
nia blach cienkich. Pierwsze technologie napawania łukiem 
krytym opracowane przez mgr. inż. Kazimierza Żurawika, 
kierownika Pracowni Napawania, dotyczyły napawania: 
elementów małych średnic dla taboru samochodowego 
i ciągnikowego, prowadnic krzyżulców parowozów, zesta-
wów kołowych kolejowych i tramwajowych, kół napina-
jących i rolek bieżnych napędów gąsienicowych, zużytych 
powierzchni kolejowych szczęk hamulcowych systemu 
Thyssen, płyt wykładzinowych młynów cementowych oraz 
kół biegowych suwnic. Przeprowadzono także badania 
możliwości regeneracyjnego napawania łukiem krytym 
elektrodą taśmową płyt wykładzinowych młynów cemento-
wych ze stali Hadfielda (1961 r., gł. referent mgr inż. Wie-
sław Stańczyk). Na stanowiskach spawalniczych Zakładu 
Stali i Żeliwa napawaniem łukiem krytym zajmowali się 
wówczas między innymi: technik Jan Lutkat i mistrz Antoni 
Lamch (fot. 4). 

Fot. 4. Antoni Lamch podczas napawania łukiem krytym koła 
suwnicowego

Pracownią Spawania pod Topnikiem w latach 60. i 70. 
kierował inż. Norbert Szendzielorz, a w skład zespołu ba-
dawczego wchodzili w różnych okresach: mgr inż. Wie-
sław Stańczyk, inż. Piotr Rak, mgr inż. Marek Kozłowski,  
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mgr inż. Janusz Johan oraz technicy Stanisław Błach, 
Stanisław Kąkol, Jan Lutkat, Zygmunt Makar i Zdzisław 
Wilk. Oprócz wymienionych powyżej technologii opra-
cowano także, na zlecenie Fabryki Wagonów ŚWIDNICA 
w Świdnicy, technologię jednostronnego spawania blach 
walczaków cystern o grubości 6–14 mm na stole elektro-
magnetycznym, z zastosowaniem podkładki topnikowej 
i miedziano-topnikowej (referent inż. Norbert Szendzielorz). 
Zapewniło to znaczne skrócenie czasów pomocniczych 
spawania w stosunku do dotychczas stosowanej techniki 
spawania dwustronnego. Do prac zwiększających wydaj-
ność prac spawalniczych należały także badania wpływu 
szeregu farb gruntowych do czasowego zabezpieczenia 
przed korozją na własności mechaniczne złączy spawa-
nych łukiem krytym, w osłonie CO2 oraz ręcznie elek-
trodami otulonymi. Pozwoliło to na wytypowanie farb 
niewymagających pracochłonnego ich usuwania przed 
spawaniem. Z kolei na zlecenie przemysłu cemento-
wego opracowano technologię spawania członów pie-
ców obrotowych o średnicy wewnętrznej od 2400 mm 
do 3600 mm i grubości ścianki od 20 mm do 60 mm. 
W ramach współpracy z Hutą Batory opracowana zo-
stała technologia regeneracyjnego napawania łukiem 
krytym walcowni pielgrzymowych (referent inż. Norbert 
Szendzielorz). 

Prowadzono także badania technologiczne prototypów 
automatów spawalniczych, rozpoczynając od AS11a-600 
i kończąc badaniami AS-1250 prod. OZAS w 1990 r., gło-
wic spawalniczych do spawania i napawania jedno- i wie-
loelektrodowego oraz taśmą elektrodową, transformatorów 
i prostowników do spawania łukiem krytym i elektrożuż-
lowego oraz pneumatycznych zbieraków topnika. Badania 
dotyczyły także urządzeń zagranicznych, np. serii auto-
matów typu BAM prod. Kombinatu MANSFELD, NRD. 
W ramach współpracy w Centrum Koordynacyjnym Spa-
walnictwa RWPG opracowano między innymi wymagania 
techniczne dotyczące mechanicznych i elektrycznych mo-
dułów urządzeń do spawania i napawania łukiem krytym. 

Całkowicie nowym zagadnieniem było wówczas spawa-
nie łukiem krytym w pozycji naściennej. W ramach pracy 
badawczej powstało w pierwszej kolejności stanowisko 
laboratoryjne umożliwiające spawanie w tej pozycji, 
z oprzyrządowaniem zabezpieczającym przed zsypywaniem  

się topnika (fot. 5). Obszerne badania technologii spawa-
nia, własności połączeń spawanych oraz szeregu topników 
i ciekłych żużli zostały uwieńczone patentem oraz pracą 
doktorską Norberta Szendzielorza pt. „Analiza parametrów 
spawania łukiem krytym w pozycji naściennej” (promotor 
profesor Józef Pilarczyk), który po jej obronie uzyskał tytuł 
doktora nauk technicznych nadany uchwałą Rady Wydzia-
łu Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej 
(1983 r.). 

Fot. 5. Laboratoryjne stanowisko do spawania łukiem krytym 
w pozycji naściennej (1971 r.) oraz jego twórca Norbert Szen-
dzielorz

W prowadzonych w latach siedemdziesiątych badaniach 
dotyczących technologii spawania łukiem krytym w pozycji 
naściennej uczestniczył Stanisław Błach. Zdobyte doświad-
czenie przydało się także wiele lat później – w czerwcu 
2008 r. Stanisław Błach, EWT przeprowadził szkolenie 
operatorów firmy Polimex-Mostostal S.A. w zakresie spa-
wania tą metodą automatem Circotech A2/A6 prod. ESAB. 
na terenie Elektrowni w Połańcu (fot. 6). 

Fot. 6. Szkolenie 
operatorów spawania 

łukiem krytym 
w pozycji naściennej 



Na zlecenie Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszy-
nowego opracowano na początku lat siedemdziesiątych 
w Instytucie Spawalnictwa szereg tzw. normatywów tech-
nologicznych dotyczących norm czasu spawania i zużycia 
spawalniczych materiałów dodatkowych. Zespołem ds. 
opracowania normatywów kierował mgr inż. Bolesław 
Kurpisz. Zostały one wydane drukiem przez Wydawnictwo 
Przemysłu Maszynowego WEMA w Warszawie i cieszyły 
się powodzeniem wśród spawalników, ułatwiając normo-
wanie prac spawalniczych oraz wstępny dobór parame-
trów spawania. Wydano między innymi w 1971 r. „Nor-
matywy technologiczne spawania łukiem krytym jednym 
drutem elektrodowym stali konstrukcyjnych węglowych 
i o podwyższonej wytrzymałości” autorstwa Norberta Szen-
dzielorza, który następnie opracował także normatywy 
ręcznego spawania elektrodami otulonymi. Zawierały one 
dobrane podczas bardzo obszernych prób technologicznych 
optymalne parametry spawania, czasy główne spawania 
i dane dotyczące zużycia spawalniczych materiałów dodat-
kowych dla rodzajów połączeń spawanych ujętych w PN. 
W kolejnej, rozszerzonej wersji normatywów spawania łu-
kiem krytym prądem stałym DC/+ i DC/– oraz przemien-
nym zastosowano, w celu zmniejszenia pracochłonności 
prób spawania, matematyczne planowanie eksperymentu 
i normatywy obliczono wg zależności ustalonych w opar-
ciu o wyniki ograniczonej liczby prób technologicznych 
niezbędnych dla wybranego planu eksperymentu. W wy-
niku tego podane w tablicach normatywowych parametry 
spawania części złączy nie były z założenia optymalne i nie 
można ich było przenieść bezpośrednio, bez prób spawania, 
do instrukcji technologicznej spawania, natomiast tabli-
ce zawierały wystarczająco dokładne do dalszych obliczeń 
dane dotyczące czasu spawania oraz zużycia drutu i top-
nika. Ta wersja normatywów została opracowana w latach 
1978–1980 przez mgr. inż. Janusza Johana (gł. referent). 
Na matematycznym planowaniu eksperymentu bazowały 
również normatywy napawania łukiem krytym, opracowane 
przez dr. inż. Eugeniusza Turyka i mgr inż. Janusza Johana, 
które zostały wydane drukiem w 1981 r.
W połowie lat 70. inż. Norbert Szendzielorz z zespo-
łem konstruktorów opracował stanowisko laborato-
ryjne do wielogłowicowego spawania łukiem krytym. 
W prowadzonych na tym stanowisku badaniach spa-
wania wielogłowicowego uczestniczyła Krystyna Warsz, 
dyplomantka Katedry Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, 
a następnie wieloletni pracownik Instytutu Spawalnictwa. 

Po uruchomieniu linii do spawania dwu- i trójgłowicowego 
w Stoczni Gdańskiej im. W. I. Lenina nawiązano współpra-
cę dotyczącą problemu udarności spoin z dr. inż. Wiktorem 
Borcuchem, Głównym Spawalnikiem tej Stoczni. Uwzględ-
niając potrzeby przemysłu stoczniowego w Zakładzie Spoiw 
i Metalurgii Spawania, opracowano topnik ceramiczny 
TAG-31.113 do wielogłowicowego spawania łukiem krytym 
(referenci mgr inż. Edward Chuchro i mgr inż. Jerzy Ziem-
liński). W tym okresie opracowano też technologię spawa-
nia łukiem krytym grubościennych elementów wytwornic 
pary i stabilizatorów ciśnienia z niskostopowych stali kon-
strukcyjnych (doc. dr inż. Karol Śniegoń i inż. Mieczysław 
Nosal) oraz technologię spawania wąskoszczelinowego 
elementów ze stali o podwyższonej wytrzymałości grubo-
ści 50–150 mm (referenci doc. dr inż. Bogumił Pierożek 
i mgr inż. Janusz Johan). Mgr inż. Stanisław Dziuba skon-
struował stanowisko do wąskoszczelinowego spawania 
łukiem krytym. W następnych latach współpracowano 
przy wdrażaniu specjalizowanych stanowisk słupowysię-
gnikowych oraz przeprowadzano badania technologiczne 
spawania łukiem krytym nowych gatunków stali. Opraco-
wana została także na zlecenie Huty Katowice technologia 
regeneracyjnego napawania łukiem krytym walców hutni-
czych ze staliw L70GHNM – L210GHNM (referenci dr inż. 
Eugeniusz Turyk i dr inż. Marian Zeman). Następnie w Hu-
cie Katowice zespół Zakładu Doświadczalno-Usługowego 
Regeneracji pod kierownictwem dr. inż. Bogusława Czwór-
noga, ściśle współpracując ze spawalnikami Huty mgr inż. 
Teresą Duszyc i mgr. inż. Ryszardem Dziechciarzem, wdro-
żył wykonane przez ZDIS stanowiska do zmechanizowa-
nego napawania powierzchni płaskich i obrotowych części 
maszyn hutniczych, uzyskując wysokie efekty ekonomicz-
ne, liczone w miliardach ówczesnych złotych (łączny efekt 
wdrożenia w ciągu trzech lat wyniósł ponad 1,4 mln USD). 
Do obliczeń efektywności ekonomicznej stosowano meto-
dykę opracowaną przez mgr. Stanisława Prentkiego z Zakła-
du Prognozowania i Ekonomiki Spawalnictwa, uzgodnioną 
następnie z Hutą przez mgr Wandę Zeman. Równolegle 
z pracami prowadzonymi w Hucie powstała praca dyplo-
mowa Adama Pietrasa, studenta Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego Politechniki Śląskiej i późniejszego kie-
rownika Zakładu Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środo-
wiska, dotycząca koncepcji konstrukcyjnej i technologicznej  
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stanowiska do napawania walców hutniczych i stożków 
wielkich pieców na bazie głowicy ciężkiej AS26G. 
W Instytucie Spawalnictwa prowadzono także badania 
własności mechanicznych i wytrzymałości zmęczeniowej 
złączy spawanych łukiem krytym, w kierowanym przez do-
centa Tadeusza Robakowskiego Zakładzie Konstrukcji Spa-
wanych. 
W ostatnich latach w Zakładzie Technologii Spawalniczych, 
kierowanym przez mgr. inż. Tadeusza Kuzio, prowadzone 
są na zlecenia z przemysłu prace technologiczne dotyczą-
ce spawania i napawania łukiem krytym, badania i kwali-
fikowanie technologii spawania oraz szkolenia i egzaminy 
operatorów. 

Technologie spawania elektrożużlowego

Drugi kierunek zmechanizowanego spawania z użyciem 
topnika stanowiło spawanie elektrożużlowe. Pierwsza praca 
badawcza dotyczącą tej metody, połączona ze skonstru-
owaniem prototypu przesuwnego automatu spawalniczego 
(fot. 7) przez gł. referenta technika Władysława Druciaka, 
została wykonana w Zakładzie Spawania Stali i Żeliwa 
w roku 1957. W roku następnym opracował on technologię 
spawania stapiającą się prowadnicą jednym drutem elek-
trodowym. 

Fot. 7. Władysław Druciak 
na laboratoryjnym 
stanowisku wyposażonym 
w prototyp automatu do 
spawania elektrożużlowego 

Kolejne prace badawcze i wdrożenia realizowali: mgr inż. 
Andrzej Głażewski, inż. Józef Kyas, inż. Zbigniew Piotrowski 
i technik Stanisław Błach. Do spawania stosowano pro- 

dukowany przez Zakłady Elektrochemiczne w Brzeziu nad 
Odrą topnik topiony TUST-TEŻ, odpowiadający radzieckiemu 
topnikowi AN-8 oraz topnik TU-ST-2, określone następnie 
w krajowej normie z 1967 roku jako TU-St-B (przeznaczo-
ny do spawania połączeń stali węglowych i niskostopowych 
o grubości powyżej 50 mm) i TU-St-A (przeznaczony do 
spawania połączeń o grubości do 50 mm). Metodę elek-
trożużlową początkowo stosowano do łączenia stapiającą 
się prowadnicą elementów o grubości powyżej 50 mm, 
np. pierścieni biegowych obrotowych pieców cemento-
wych (grubość 420 mm) i segmentów płyt fundamento-
wych zgniatacza (grubość 150 i 200 mm), a następnie do 
spawania przesuwnego korpusów maszyn (grubość do 
450 mm), slabów popychaczy itd. Opracowano między 
innymi na zlecenie Zakładów Urządzeń Przemysłowych 
w Nysie technologię spawania stapiającą się prowadnicą 
złączy korpusu stołu prasy hydraulicznej o grubości ścianki 
155 mm, długości 3800 mm i masie całkowitej ok. 50 t 
(gł. referent inż. Józef Kyas).

W połowie lat 60. w Zakładzie Spoiw i Metalurgii Spawa-
nia (mgr inż. Jerzy Ziemliński i mgr inż. Edward Chuchro) 
opracowano na zlecenie Stoczni Gdańskiej zestaw drutu 
i topnika do spawania elektrożużlowego blach ze stali nie-
stopowych i niskostopowych o grubości poniżej 50 mm. 
Nowy drut proszkowy DR-3 zapewnił w zestawie z topni-
kiem TUSt-2 spełnienie przez złącza o grubości 16–36 mm 
wymagań morskich towarzystw klasyfikacyjnych. Ze wzglę-
du na konieczność stosowania po spawaniu wyżarzania 
normalizującego metoda ta nie znalazła jednak w okrętow-
nictwie zastosowania. 

Na zlecenie Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Cięż-
kich prowadzono w latach 1965–1967 pracę badawczą 
dotyczącą spawania obwodowego elektrożużlowego kon-
strukcji lano-spawanej cylindrów pras (gł. referent inż. Zbi-
gniew Piotrowski). Wymagającym rozwiązania szczególnie 
trudnym problemem było rozpoczynanie spoiny i jej zakoń-
czenie. W ramach pracy skonstruowano między innymi 
specjalny krystalizator wewnętrzny, krystalizator zewnętrzny 
i przykładki ślizgowe, co umożliwiło wykonanie elektrożużlo-
wo spoin obwodowych. 
W roku 1967 opracowano technologię elektrożużlowego 
spawania ramy stołu slabinga, a następnie wdrożono ją 
przy wykonywaniu ram o długości 9,5 m i masie 35 t 
w Hucie Zygmunt w Bytomiu (fot. 8). Na zlecenie Zakła-
dów Mechanicznych ZAMECH im. gen. K. Świerczewskiego 



w Elblągu, w związku z produkcją staliwnych trzonów 
sterowych stosowanych w okrętownictwie, opracowano 
technologię wykonywania połączeń elementów o przekroju 
okrągłym 400 mm (gł. referent inż. Zbigniew Piotrowski). 

Fot. 8. Na stanowisku elektrożużlowego spawania ramy stołu 
slabinga w Hucie Zygmunt. Stoją od lewej: Zbigniew Piotrowski, 
Stanisław Błach, Karol Śniegoń, Główny Spawalnik Huty oraz 
Zygmunt Makar

W końcu lat 60. na zlecenie Zakładów Metali Lekkich 
w Kętach opracowano technologię przetapiania elektro-
żużlowego stali narzędziowej WWN1, umożliwiającą 
wykorzystanie metalu dotychczas złomowanych stempli 
i przebijaków do wyrobu matryc. 
W roku 1969 został wydany przez Instytut Spawalnictwa 
skrypt „Spawanie łukiem krytym i elektrożużlowe” autor-
stwa Norberta Szendzielorza. 
W latach 70. prowadzono między innymi prace badawcze 
dotyczące napawania elektrożużlowego z wymuszonym for-
mowaniem walców do taśmy do pracy na zimno i walców 
hutniczych do pracy na gorąco. Pod koniec lat 70. opra-
cowano technologię spawania elektrożużlowego ramion 
stojaków walcowniczych i slabów, która następnie została 
wdrożona przez dr. inż. Norberta Szendzielorza i Stanisła-
wa Błacha w Hucie Zygmunt oraz technologię napawania 
stapiającą się prowadnicą łamaczy żużla, wdrożoną w Elek-
trociepłowni w Zabrzu.
Na początku lat 80. opracowano technologię regeneracji 
matryc ze stali WNL i WCL metodą spawania elektrożuż-
lowego oraz napawania płyt bimetalowych elektrożużlowo 
ze swobodnym formowaniem podwójną elektrodą taśmową 

(gł. referent dr inż. Eugeniusz Turyk). W tym okresie opra-
cowano również technologię spawania wielkogabarytowych 
grubościennych konstrukcji hutniczych, przeszkolono ope-
ratorów automatu A-535 i wdrożono stanowiska do elek-
trożużlowego spawania tym automatem w Hucie Zabrze, 
Hucie Zygmunt oraz w Zakładach Mechanicznych ZAMET 
w Tarnowskich Górach (fot. 9). 

Fot. 9. Stanisław Błach na stanowisku do elektrożużlowego 
spawania stapiającą się prowadnicą w ZAMECH, Elbląg (1967 r.) 
oraz podczas spawania przesuwnego złączy teowych rozpór 
o długości 4,7 m do prasy w Zakładach Mechanicznych ZAMET, 
1987 r.

W następnych latach nastąpił regres związany z malejącym 
zapotrzebowaniem przemysłu na grubościenne złącza spa-
wane elektrożużlowo. Ostatnia praca z zakresu spawania 
elektrożużlowego była realizowana przez Zakład Technologii 
Spawalniczych w 2012 roku na zlecenie Zakładu Konstruk-
cji Spawanych FERRUM S.A. w Katowicach. Dotyczyła 
ona kwalifikowania technologii elektrożużlowego spawania 
złączy doczołowych oraz egzaminu operatorów spawania 
elektrożużlowego automatem A-535. 
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Pierwsze badania nad konstrukcją urządzeń i opanowa-
niem technologii plazmowych miały w Instytucie Spawal-
nictwa miejsce w latach 1961–1963. Informacje o atrak-
cyjnych cechach łuku plazmowego i jego przełomowych 
możliwościach pochodziły m.in. z czasopism USA, Związ-
ku Radzieckiego i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
a odnosiły się do cięcia plazmowego. O znaczeniu tych in-
formacji niech świadczy fakt, iż przed cięciem plazmowym 
nie była znana metoda dokładnego cięcia termicznego licz-
nych ważnych metali i stopów technicznych, jak przede 
wszystkim stal wysokostopowa, stopy metali nieżelaznych: 
aluminium, miedzi, niklu, a także żeliwo. W zakładach prze-
rabiających takie materiały podstawowymi metodami cięcia 
były:

–  cięcie mechaniczne na strugarkach, frezarkach, tokar-
kach, rzadziej na piłach; mało wydajne i przez to bardzo 
kosztowne,

–  cięcie (wytapianie) elektryczne łukowe elektrodami wę-
glowymi lub stalowymi elektrodami otulonymi. Po cięciu 
tą metodą otrzymywano bardzo nierówne krawędzie, wy-
magające dodatkowej obróbki wiórowej lub szlifowania. 
Obróbka była tym bardziej pracochłonna i kosztowna, że 
krawędzie cięcia często ulegały utwardzeniu.

W porównaniu do dotychczasowych metod cięcia, cięcie 
plazmowe miało zapewnić:

– wielokrotnie większą szybkość procesu,

–  stosunkowo dobrą gładkość powierzchni, często nie wy-
magającej już dalszej obróbki,

–  wąską strefę zmian struktury i własności metalu wywoła-
nych wpływem ciepła,

– i w efekcie – znaczne obniżenie kosztów cięcia.

Opracowanie pierwszego urządzenia do cięcia plazmowego 
było zadaniem bardzo złożonym. Niewielka była w Instytu-
cie wiedza na temat łuku jarzącego się w różnych osłonach 
gazowych, nie posiadano żadnych wzorców, dostępne były 
tylko nieliczne opisy i fotografie w literaturze technicznej. 
Pewne doświadczenie istniało w zakresie urządzeń do spa-
wania w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą (nie-
co wcześniej wprowadzono do przemysłu spawanie metodą 
TIG prądem przemiennym – urządzenie EGa-300). Łuk 
plazmowy i łuk TIG różnią się jednak zasadniczo w wielu 
istotnych aspektach: łuk plazmowy do cięcia charakteryzuje 
kilkakrotnie wyższe napięcie i przepływ gazu, silne obcią-

żenie termiczne dyszy gazowej o małej średnicy, bardziej 
skomplikowane sterowanie, złożona sekwencja robocza, 
niedopuszczalne jest nagrzanie elektrody do nadtopienia. 
Doświadczenia w konstrukcji i eksploatacji urządzeń do 
spawania metodą TIG, informacje literaturowe oraz silnie 
akcentowane potrzeby przemysłu legły u podstaw konstruk-
cji pierwszych urządzeń do cięcia plazmowego.
Podstawę teoretyczną budowy urządzenia stanowiły prze-
prowadzone w Instytucie badania, w których wyniku 
ustalono warunki niezbędne do procesu cięcia: parametry 
elektryczne łuku, funkcje układu sterowania, rodzaj i wiel-
kość przepływu gazów, a także parametry użytkowe: pręd-
kość cięcia, kształt brzegów materiału po cięciu i wymiary 
szczeliny. Inicjatorem i głównym autorem badań był mgr 
inż. Józef Czech, pochodzący ze Skroniowa k. Jędrzejowa, 
wszechstronnie uzdolniony absolwent Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Śląskiej. Pracę w Instytucie podjął 
w marcu 1957 roku i pozostał związany z Zakładem Spa-
wania Metali Nieżelaznych do końca kariery zawodowej. 
Zająwszy się od początku lat 60. wykorzystaniem w spa-
walnictwie łuku plazmowego, stał się w naszym kraju au-
torem rodziny procesów plazmowych, bez których i dzisiaj 
nie można sobie wyobrazić nowoczesnego spawalnictwa. 
Jego prace z dziedziny cięcia plazmowego, napawania pla-
zmowego proszkami metali i spawania plazmowego dały 
w każdym przypadku początek seryjnej produkcji specjali-
stycznych urządzeń, rozwoju technologii, a następnie licz-
nych wdrożeń. Nigdy nie stworzono formalnie tytułu „Ojciec 
polskiej plazmy”, ale mgr inż. Józef Czech na ten tytuł zapra-
cował swą ogromnie owocną działalnością, i bywał często 
tak nazywany; nieco żartobliwie, ale też z wielkim uznaniem 
dla jego świetnych osiągnięć. Był wybitnym członkiem spo-
łeczności Instytutu, a przyjazny i życzliwy dla wszystkich 
sposób bycia zjednywał mu dużą popularność, podobnie 
jak i osiągnięcia zawodowe. Pracę w Instytucie zakończył 
po 40 latach, w 1997 r., mobilizowany do odejścia przez 
dziwny system emerytalny, w którym dalsze zatrudnienie 
powodowało zmniejszenie świadczeń.
Prace nad modelowym urządzeniem do cięcia plazmowe-
go w Instytucie zostały podjęte w 1962 roku z zamiarem 
weryfikacji założeń teoretycznych, ustalenia głównych para-
metrów i przebadania funkcjonowania zespołów. W modelu 
brakowało istotnych zespołów: specjalistycznego źródła 
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Mgr inż. Józef Czech w bibliotece Instytutu Spawalnictwa, 1997 r.

prądu (zastosowano dwie spawarki wirujące EW-32a po-
łączone szeregowo), wózka transportującego palnik pla-
zmowy oraz układu sterowania, który umożliwiałby zdalne 
sterowanie zajarzaniem łuku oraz jazdą wózka. Braki te, 
z wyjątkiem źródła prądu, zostały usunięte bez większej 
zwłoki, i w 1963 r. powstał w ZBUS półautomat do cięcia 
plazmowego, oznaczony symbolem ACa-500. 

Z lewej – urządzenie ACa-500 do cięcia plazmowego zasilane 
przez dwie spawarki wirujące EW-32a, po prawej – prostownik 
typu EPLA-100 do zasilania łuku przy cięciu plazmowym

W ówczesnej nomenklaturze nazwą półautomatu określano 
urządzenia, które zapewniały mechanizację znaczącej czę-
ści funkcji, ale nie wszystkich. W półautomacie ACa-500 
niezbędne było ręczne włączanie zajarzania łuku pomoc-
niczego oraz załączanie łuku głównego i zasilania wózka, 
które uruchamiały się po zbliżeniu palnika nad krawędź ma-
teriału. Zajarzanie obydwu łuków odbywało się w osłonie 
argonu, z uwagi na niewystarczającą przy innych gazach 
wartość napięcia w obwodzie zasilanym ze spawarek wi-
rujących. Po zajarzeniu łuku głównego otwierany był auto- 

matycznie dopływ wodoru i proces odbywał się w osłonie 
optymalnej mieszanki argonowo-wodorowej, ale możliwe 
też było cięcie w atmosferze azotu lub mieszanki azotowo- 
-wodorowej. Opracowane zostały podstawowe zespo-
ły urządzenia: uchwyt (wtedy barwniej zwany palnikiem, 
i przy tej nazwie pozostajemy), układ zasilania łuku wraz 
z systemem zajarzania kolejno łuku pomocniczego (za po-
mocą jonizatora wysokiej częstotliwości) i łuku głównego, 
źródło prądu. Tak powstało urządzenie umożliwiające cięcie 
łukiem plazmowym aluminium o grubości od 6 do 30 mm 
i stali o grubości do 20 mm.
Szybki postęp prac i osiągnięte sukcesy nie byłyby moż-
liwe bez zaangażowania zespołu konstruktorów Zakładu 
Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych. Prace tego 
zespołu były decydujące dla powstania oryginalnych kon-
strukcji źródeł prądu, w tym prostowników spawalniczych 
o dużej mocy, jak również szczegółowych rozwiązań palni-
ków plazmowych i układów sterowania. Zespołem kierował 
mgr inż. Jerzy Ozaist (późniejszy dyrektor ZBUS), autorem 
szeregu istotnych rozwiązań był inż. Tadeusz Wyżykowski, 
długoletni kierownik Działu Kontroli Technicznej ZBUS. 
W 1964 r. wyprodukowano w ZBUS dziesięć urządzeń 
ACa-500, a w 1965 r. – dwadzieścia, i to był początek ery 
produkcji w ZBUS i wdrażania w polskim przemyśle całej 
rodziny urządzeń do cięcia plazmowego, a także stanowisk 
automatycznych cięcia, i wreszcie urządzeń do innych pro-
cesów plazmowych: spawania, czyszczenia powierzchni 
materiałów, napawania.
Pierwsze wdrożenia miały miejsce w zakładach o dużym 
przerobie stali stopowych lub metali nieżelaznych. Z uwagi 
na fakt, iż zapotrzebowanie na urządzenia znacznie prze-
kraczało w początkowym okresie możliwości produkcyjne, 
zakłady zamawiające były proszone o umotywowanie po-
trzeb poprzez dołączenie danych o rodzaju i ilościach ciętych 
materiałów.
Rosnące doświadczenie gromadzone przy eksploatacji 
przemysłowej urządzeń ACa-500 wskazywało szereg man-
kamentów w przyjętych rozwiązaniach. Stopniowa moder-
nizacja, stanowiąca odpowiedź na ujawnione problemy, 
doprowadziła do nadmiernego rozbudowania urządzenia, 
w którego skład, oprócz wcześniej wymienionych, weszły 
jeszcze dodatkowe zespoły, wśród nich specjalistyczne źró-
dło prądu.
Przy tak rozbudowanym zestawie wyszły na jaw trudności 
obsługi, niska trwałość kilku elementów oraz mała dokład-
ność nastaw niektórych parametrów. W celu poprawy funk-
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cjonalności i wyeliminowania usterek zostało w 1969 roku 
opracowane nowe urządzenie oznaczone ACb-100. Podsta-
wowym zespołem był zasilacz typu DP1-100, który objął 
źródło prądu i układ sterowania, zastępując dotychczasowe 
3 zespoły. W konstrukcji zasilacza wykorzystano specjalny 
prostownik typu EPLa-100 do zasilania łuku plazmowego, 
opracowany w ZBUS przez zespół mgr. inż. Jerzego Ozaista 
w latach 1966–1967 i stosowany od tego czasu w urzą-
dzeniu ACa-500. Zasilacz zapewniał moc łuku regulowaną 
stopniowo w zakresie 27–100 kW, co umożliwiało całko-
wicie wystarczającą dokładność doboru parametrów przy 
cięciu materiałów o grubości od 5–120 mm. W konstrukcji 
zastosowano diody dużej mocy, a także szereg nowych pod-
zespołów o lepszej trwałości, zapewniających też pożądane 
zwiększenie dokładności sterowania szeregu parametrów. 
Powstał prostownik charakteryzujący się, przy dużej mocy, 
niewielką masą i wysoką sprawnością. Układ sterowania 
opracowany z wykorzystaniem nowej aparatury zapewnił 
dużą pewność pracy i wygodniejszą obsługę urządzenia 
w stosunku do poprzednika – półautomatu ACa-500. Nowa 
konstrukcja wózka uzupełniła całość nowoczesnego, funk-
cjonalnego i wysokosprawnego urządzenia. Stanowiło ono 
jedno z pierwszych tego rodzaju rozwiązań na świecie. Po-
dobne rozwiązania urządzeń do cięcia plazmowego były 
również podstawą w kolejnych konstrukcjach: ACd-100 
i XC2-100.
Oferowane przez ZBUS urządzenia do cięcia plazmowego 
były w zasadzie przeznaczone do cięcia prostoliniowego – 
wózek z zamocowanym na nim palnikiem poruszał się po 
szynach lub wzdłuż prostoliniowej prowadnicy. Potrzeby 
cięcia elementów kształtowych można było spełnić wyko-
rzystując palnik do cięcia ręcznego, dostarczany w komple-
cie wraz z cyrklem do wycinania elementów kołowych oraz 
z tzw. saniami do prowadzenia palnika wzdłuż dowolnej tra-
sy. W sumie było to rozwiązanie doraźne, dosyć prymityw-
ne, niezdające egzaminu przy cięciu w produkcji seryjnej. 
W poszukiwaniu rozwiązania, które wypełniłoby potrzeby 
wycinania z blach elementów o powtarzalnych kształtach 
i wymiarach, sięgnięto po opracowany w latach 1962–1963 
automat przegubowy do cięcia tlenem typu YCA-1. Był on 
wyposażany w dwie głowice, z których pierwsza umożliwia-
ła łatwe i dokładne wycinanie elementów kołowych, druga, 
wykorzystująca silny magnes trwały – służyła do przesuwu 
uchwytu z palnikiem wzdłuż krawędzi wzornika wyko-
nanego z blachy stalowej o grubości 3–6 mm. Automaty 
do cięcia tlenem YCA-1 były produkowane od 1963 roku 

i cieszyły się bardzo dobrą opinią użytkowników dzięki ni-
skim kosztom, prostocie konstrukcji i walorom eksploata-
cyjnym, a zamówienia na ich zakup trzeba było składać 
z rocznym wyprzedzeniem. Zamiana w takiej konstrukcji 
palnika tlenowego przez palnik plazmowy była w tej sytuacji 
krokiem oczywistym, który dał bardzo dobre wyniki. Powstał 
automat oznaczony YCA1b-900 do cięcia plazmowego, 
skonstruowany na bazie YCA-1 i podstawowych zespołów 
urządzenia ACa-500, w tym prostownika EPLa-1000. 

Automaty przegubowe YC11-900 w hali montażu ZBUS

Prędkość cięcia i grubość blachy ciętej (max. 120 mm) wy-
nikały z możliwości zasilacza plazmowego o mocy 100 kW. 
Automat wszedł do produkcji ZBUS w 1967 roku jako jeden 
z podstawowych wyrobów Zakładu, a kolejne wersje utrzy-
mały ten status do połowy lat 80. 

Automat 
przegubowy 

do cięcia 
plazmowego 

YC14-900 
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Zaraz po pierwszym wystawieniu urządzeń na międzynaro-
dowych wystawach i targach (ACa-500 – Targi w Zagrze-
biu 1966 i 4 inne imprezy, YCa1b-900 – I nagroda Targów 
w Brnie, 1967) rozpoczął się eksport tych urządzeń do użyt-
kowników w tzw. wtedy krajach socjalistycznych (Rumunia, 
Czechosłowacja, Jugosławia, NRD). Łącznie przedmiotem 
eksportu ZBUS było 38 szt. urządzeń ACa-500 z prostow-
nikiem EPLa-100, co jest znaczącym świadectwem dużego 
ładunku innowacji i wysokich walorów użytkowych. Warto 
przy tym dodać, iż w ówczesnych warunkach gospodarek 
centralnie sterowanych i chronicznego deficytu środków 
dewizowych, import był rozwiązaniem przyjmowanym nie-
chętnie przez władze każdego kraju, a uzyskanie zgody na 
zakup za granicą wymagało bardzo silnych argumentów.

Kolejną konstrukcją, umożliwiającą automatyzację cięcia 
plazmowego, opartą na odmiennej zasadzie, był automat 
YC12-1500, sterowany fotoelektrycznie. Przy budowie 
tego automatu w 1975 roku, podobnie jak we wcześniej-
szych konstrukcjach, wykorzystano zespoły automatów do 
cięcia tlenowego oraz urządzeń plazmowych XC2-100 lub 
XC1-30.

Urządzenie XC2-100 – zestaw z palnikiem 
do cięcia plazmowego powietrzem

Automat YC12-1500 miał konstrukcję bramową, sterowany 
był w układzie współrzędnych prostokątnych i umożliwiał 
cięcie blach o szerokości do 1500 mm, a długość jezdni 
wynosić mogła do 10 m. Palnik plazmowy (w wersjach 
z urządzeniami XC1-30 mogły to być dwa palniki), umiesz- 

czony na suporcie automatu, odtwarzał ruchy (trasę) czuj-
nika fotooptycznego, przemieszczającego się nad drugim, 
równoległym stołem z umieszczonym na nim rysunkiem 
wycinanego elementu w skali 1:1. 

Wspomniane powyżej urządzenie XC1-30 również było 
osiągnięciem roku 1975. Od wcześniej produkowane-
go, podstawowego urządzenia ACd-100, różniło się niż-
szą mocą maksymalną łuku (30 kW), która umożliwiała 
efektywne cięcie materiałów o grubości do 35 mm. O ile 
dotychczasowe urządzenia funkcjonowały bardzo dobrze 
w zakresie większych grubości cięcia, to ich mankamentem 
była niezadowalająca jakość przy cięciu blach o grubości do 
ok. 30 mm: szeroka szczelina cięcia z wyraźnym ukosem 
brzegów oraz sople i nacieki na dolnej powierzchni. Biorąc 
pod uwagę, iż cięcie blach o mniejszym zakresie grubości 
stanowi proces dominujący w większości przedsiębiorstw, 
opracowanie nowego, bardziej dokładnego urządzenia sta-
ło się kolejnym warunkiem postępu. Zmodyfikowana kon-
strukcja spełniła założenia: osiągnięto 2-krotne zmniejsze-
nie szczeliny cięcia, zmniejszenie ukosu brzegów i czyste 
krawędzie. Zasadniczą nowością było wprowadzenie cięcia 
powietrzem, co tak obniżyło koszty cięcia, że proces plazmo-
wy w zakresie grubości do ok. 30 mm wszedł w konkurencję 
z cięciem tlenowym.

Badania cięcia plazmowego powietrzem prowadzono 
w Instytucie i ZBUS od 1973 r. Efektem prac była zasadniczo 
nowa konstrukcja palnika, różniąca się głównie rozwiązaniem 
katody. Stosowane przy mieszance Ar-H2 katody prętowe 
z wolframu nie zdawały egzaminu w atmosferze powietrza, 
gdyż ulegały intensywnemu utlenianiu. Warunkom pracy 

Cięcie plazmowe powietrzem urządzeniem XC2-100 
– Jerzy Urbańczyk 
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palnika plazmowego: temperaturze powierzchni rzędu ty-
sięcy stopni oraz obecności aktywnego tlenu, sprostać mogą 
tylko metale z grupy tytanowców, wśród nich cyrkon i hafn, 
którym odporność zapewnia warstwa trudnotopliwych tlen-
ków, zabezpieczająca metal przed topnieniem i parowa-
niem. Z metali tych nie można było wykonać odpornej na 
takie warunki katody prętowej, więc rolę katody spełniała 
wkładka cyrkonowa osadzona w korpusie miedzianym; ca-
łość miała kształt łuski naboju pistoletowego. Konstrukcja 
palnika zapewniała intensywne chłodzenie wodą katody 
w miejscu wkładki cyrkonowej, rozwiązano też ważny pro-
blem doprowadzania powietrza do strefy łuku: wymuszo-
ny ruch wirowy gazu sprzyjał łatwiejszemu zajarzaniu łuku 
i zwiększeniu trwałości katody.

Wprowadzenie powietrza jako gazu plazmowego przy cię-
ciu stanowiło ważny krok naprzód w efektywności i rozpo-
wszechnieniu tej metody. Opłacalne stało się cięcie plazmo-
we blach ze stali węglowych o grubości do 30 mm, nawet 
w porównaniu z cięciem tlenowym.

Poprawie uległa jakość cięcia, znikły sople i nacieki na dolnej 
krawędzi cięcia, których usuwanie w przypadku mieszanki 
Ar-H2 było kosztowne i pracochłonne. W połowie lat 70. 
proces cięcia powietrzem zyskiwał popularność głównie 
w tzw. krajach socjalistycznych. W literaturze technicznej 
krajów zachodnich pojawiły się ostrzeżenia, iż proces ten 
nie zapewnia wysokiej jakości, głównie ze względu na na-
sycenie brzegów cięcia tlenem i azotem. Trzeba było jeszcze 
kilku lat, by użycie powietrza do cięcia plazmowego zdobyło 
szerokie uznanie, po ustaleniu warunków zabezpieczają-
cych metal przed niekorzystnymi skutkami wynikającymi 
ze zjawisk metalurgicznych. Zagadnienia te stały się też 
przedmiotem wspólnych badań w ramach Centrum Koor-
dynacyjnego „Spawanie” krajów Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej.

Temat IV tej współpracy 8 krajów obejmował procesy pla-
zmowe. Współpraca polegała przede wszystkim na wy-
mianie informacji na temat prowadzonych badań, poprzez 
referaty, dyskusje i pokazy prowadzone podczas corocznych 
konferencji specjalistów. Konferencje gromadziły czołowych 
ekspertów techniki plazmowej, zwykle 2–4 osoby z po-
szczególnych krajów, i były bardzo pożytecznym forum prze-
kazu informacji, a niekiedy i miejscem powstawania planów 
wspólnych przedsięwzięć. Warto wspomnieć przyjacielską 
atmosferę tych spotkań oraz zwykle dużą otwartość uczest-
ników w przekazywaniu komunikatów o osiągnięciach, 

ale i niepowodzeniach towarzyszących badaniom. Jednym 
z niewielu udanych, rzeczywiście wspólnych przedsięwzięć 
w ramach Centrum, były badania wpływu cięcia plazmowe-
go powietrzem na cięty materiał i możliwości jego spawa-
nia. Polskiej stronie przypadło badanie miedzi, uznanej za 
nasz metal „narodowy” ze względu na bogate zasoby rud. 
Wyniki prac w Instytucie Spawalnictwa były zgodne z prze-
widywaniami: spawanie blach Cu ciętych plazmą powietrz-
ną nie dawało dobrych wyników, niezbędna była obróbka 
mechaniczna usuwająca warstwę przesyconą gazami. 
Największe znaczenie miały badania blach stalowych. Aby 
zapobiec porowatości spoin blach ze stali węglowej, reko-
mendowano procesy spawania charakteryzujące się dużym 
wprowadzeniem ciepła.

Przykłady innych wspólnych działań to m.in. badania 
z oceną jakości palników do napawania oraz projekt wspól-
nej konstrukcji urządzenia do cięcia – nieudany, nie dopro-
wadzony do finału chyba ze względu na rozbieżne interesy 
potencjalnych wytwórców najważniejszego zespołu: źródła 
prądu z układem sterowania.

Wdrożenia

Ilustracją dużego wpływu cięcia plazmowego na stan tech-
niki spawalniczej w latach 70. i 80. w przedsiębiorstwach 
przemysłowych jest zestawienie wielkości produkcji urzą-
dzeń do cięcia plazmowego (tabela) oraz liczba zakładów, 
które wprowadziły ten proces drogą umowy wdrożeniowej. 
Dla oceny znaczenia technologii plazmowych istotne było:

–  duże zapotrzebowanie na urządzenia, które w latach 70. 
zwykle przekraczało podaż,

– warunki przekazywania urządzeń do przemysłu.

ZBUS został powołany do wytwarzania prototypów i se-
rii doświadczalnych nowych urządzeń. Projekty urządzeń 
i know-how (wówczas nie używano tego pojęcia) były po 
sprawdzeniu wykonawstwa w małej skali przekazywane, 
bez rekompensat, do wyspecjalizowanych producentów. 
Było to zgodne z celami utworzenia ZBUS, pociągało też 
jednak za sobą poważną komplikację: Zakład nie mógł do-
pracować się stabilnego portfela seryjnie produkowanych 
wyrobów, które podlegałyby systematycznemu rozwojowi 
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i przynosiły niezbędne dla egzystencji firmy, przewidywalne 
przychody. Podobny bieg miały mieć także sprawy produk-
cji urządzeń plazmowych, jednak po dość intensywnych 
utarczkach pomiędzy Instytutem (zobowiązanym do prze-
strzegania zaleceń odpowiednich ministerstw) a ZBUS-em 
w 1977 r., ta grupa urządzeń pozostała w wyłącznej pro-
dukcji Zakładu (przemianowanego w tymże roku na Zakład 
Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa).
W czasie pełnienia funkcji jednostki projektującej nowe 
urządzenia i wykonującej serie próbne, od 1955 do 1996 r., 
w ZDIS powstało ok. 300 prototypów urządzeń i sprzętu 
dla spawalnictwa, z czego dokumentacja 68 urządzeń 
przekazana została do produkcji zakładom przemysłowym. 
Urządzeń plazmowych w tej drugiej grupie, jak wspomnia-
no wcześniej, nie było.

Produkcja w ZBUS nie zawsze nadążała za potrzebami 
przemysłu, co powodowało wystąpienie przy sprzedaży 
urządzeń długiego oczekiwania oraz kryteriów nierynko-
wych. Był to jeden z czynników sprzyjających formalnym 
umowom wdrożeniowym. Bardzo skuteczną motywacją do 
współpracy na warunkach takich umów dla pracowników 
przedsiębiorstw oraz Instytutu był tworzony na podstawie 
rozporządzeń odpowiednich ministrów Fundusz Efektów 
Wdrożeniowych. Umowy wdrożeniowe zawierały zobowią-
zania jednostki wdrażającej do obliczania efektów ekono- 

micznych wdrożenia według ustalonej metodyki i wypła-
cania odpowiedniej części tych efektów w formie nagród, 
jednakowych co do wysokości dla pracowników jednost-
ki badawczej i przedsiębiorstwa. FEW tworzony był przez 
pierwsze trzy lata po wdrożeniu i wynosił kolejno 10, 8 i 6% 
kwoty efektów rocznych. Należy podkreślić, że forma umów 
wdrożeniowych zapewniała też istotne korzyści techniczne 
dla obydwu stron: użytkownik zyskiwał pomoc w urucho-
mieniu nowego procesu, przeszkolenie pracowników w za-
kresie szczegółowych warunków technologicznych i wska-
zówki eksploatacji w interesującym go zakresie, Instytut zaś 
– praktyczną weryfikację urządzeń i osprzętu, jak również 
dane o natężeniu ich eksploatacji. 
Nagrody wdrożeniowe były znaczącą formą dodatkowych 
dochodów pracowników obydwu stron i czynnikiem silnie 

motywującym do poszukiwania użytkowników wykazują-
cych wyraźnie umotywowane potrzeby. Okres wdrażania 
innowacyjnych procesów technologicznych był ograniczony 
do 5 lat od powstania metody, aby więc zachować moż-
liwość zawierania umów wdrożeniowych, należało zapew-
nić rozwój oferowanych przemysłowi procesów i urządzeń. 
Na przykładzie cięcia plazmowego można wskazać, jak 
zmieniały się wdrażane wyniki prac Instytutu. Łącznie tylko 
w latach 1976–1984 zawarto 41 umów, z których 8 doty-
czyło wprowadzenia cięcia urządzeniem XC1-30, 12 – cię-
cia plazmowego powietrzem, 6 – wprowadzenia zmoder-
nizowanego urządzenia XC2-100 o mocy łuku do 100 kW, 

84 TECHNOLOGIE PLAZMOWE

Tabela – Produkcja urządzeń do cięcia plazmowego w ZBUS (ZDIS) w latach 1964–1998*

Lp. Nazwa urządzenia Typ Wyprodukowano 
sztuk

Okres produkcji 
(orientacyjnie)

1. Urządzenie do cięcia ACa-500 ok. 70* 1964–1969

2. Urządzenie do cięcia ACd-100 26 (ok. 60*) 1969–1977

3. Automat przegubowy YCA1b-600/900 ok. 30* 1966–1973

4. Automat przegubowy YC11-900 9 1974–1975

5. Automat przegubowy YC14-900 59 1981–1994

6. Automat sterowany
fotoelektrycznie

YC12-1500 9
1976–1981

7. Urządzenie do cięcia XC1-30 65 1975–1994

8. Urządzenie do cięcia XC2-100 132 1978–1998

9. Urządzenia specjalne (cięcie 
rur, perforowanie rur)

SCP1-100 
SCP2-100

5 1980–1987

*  Dane sprzed 1973 r. 
– szacunkowe, na podstawie 
różnych publikacji ZBUS 
i Instytutu Spawalnictwa



3 – obcinania układów wlewowych w odlewniach, 8 – cię-
cia automatycznego oraz zmechanizowanego na wyspecja-
lizowanych stanowiskach. 
W systemie tzw. gospodarki planowej produkowanie takich 
samych urządzeń przez dwa podmioty uważane było za 
marnotrawstwo potencjału, a nie przejaw zdrowej konku-
rencji. Dobrą ilustracją funkcjonowania gospodarki nakazo-
wo-rozdzielczej, jaka istniała w Polsce od lat powojennych 
do 1990 r., jest zarządzony w 1966 r. przez Ministerstwo 
Przemysłu Ciężkiego „konkurs” dotyczący produkcji urzą-
dzeń plazmowych do cięcia. Równolegle z pracami Insty-
tutu Spawalnictwa, nad opracowaniem własnego urządze-
nia pracowano w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku 
pod Warszawą. Regulamin konkursu, zatwierdzony przez 
Ministerstwo, obejmował testy funkcjonalności urządzeń 
i następną analizę techniczno-ekonomiczną. ZBUS przed-
stawił do porównania urządzenia ACa-100 z prostownikiem 
EPLa-100, natomiast urządzenie IBJ zasilane było przez 
4 spawarki wirujące. Przeprowadzone próby porównaw-
cze wykazały przewagę urządzenia ZBUS w zakresie oce-
nianych kryteriów: grubości maksymalnej cięcia, prędkości 
cięcia oraz sprawności elektrycznej. W wyniku testów ZBUS 
został „nominowany” na jedynego producenta urządzeń do 
cięcia plazmowego w naszym kraju.

Podsumowanie

Początki cięcia plazmowego w Polsce miały miejsce 
w pierwszej połowie lat 60. ub. wieku, a pierwszy okres 
intensywnego rozwoju urządzeń i technologii trwał do lat 
80. W tym czasie konstrukcje ZBUS i Instytutu w wielu 
przypadkach dorównywały osiągnięciom techniki w kra-
jach zachodnich, w niektórych przypadkach (specjalizowa-
ny zasilacz łuku, urządzenie i palnik do cięcia powietrzem) 
nawet je wyprzedzając. Szacunkowa liczba wyprodukowa-
nych urządzeń wyniosła co najmniej 450 szt. (patrz Tabela) 
co, przyjmując nawet, że jeden zakład zakupił średnio dwa 
urządzenia oznacza, iż do ponad 200 przedsiębiorstw dotar-
ły urządzenia nowoczesne, jak na swoją epokę, stanowiące 
często o radykalnym postępie w stosowanych procesach 
technologicznych. Technika plazmowa była też nośnikiem 
wiedzy o rozwoju spawalnictwa, o możliwościach nowych 
metod oraz o istnieniu i osiągnięciach Instytutu Spawal-
nictwa. Cięcie plazmowe stworzyło generalnie nową jakość 
w obróbce materiałów trudnych: stali wysokostopowych, 

metali nieżelaznych, żeliwa, jako proces pewny technicznie, 
bardzo ekonomiczny i o nieosiągalnej wcześniej jakości.

Ścisły skład zespołu zajmującego się w Instytucie techni-
ką plazmową był niewielki, liczył zwykle 3, rzadko 4 osoby. 
Twórcza i kierownicza rola mgr. inż. Józefa Czecha zosta-
ła opisana wcześniej, natomiast do personelu Pracowni 
Fizycznych Metod Spawania należeli kolejno: inż. Maciej 
Kamionka i technicy Wacław Pelczar oraz Jerzy Warzecha 
(do początku lat 70.), a następnie, do połowy lat 80., mgr 
inż. Bogusław Czwórnóg oraz technik Tomasz Szkudlarski. 
Znacznie szersze było grono pracowników ZBUS, uczestni-
czących w projektowaniu i rozwoju urządzeń plazmowych; 
by wymienić główną grupę: mgr inż. Jerzy Ozaist, inż. Ta-
deusz Wyżykowski, mgr inż. Bogumił Kubala, inż. Michał 
Majcherek, inż. Rudolf Grodoń, mgr inż. Zbigniew Kamiń-
ski, mgr inż. Andrzej Konieczny, technicy Michał Kuczora, 
Tadeusz Tomanek, Zbigniew Szkoda, Adam Chomik, mistrz 
Stanisław Zachert.

Ówczesne władze kraju i województwa katowickiego doce-
niały walory rozwiązań powstałych w Instytucie Spawalnic-
twa i ZBUS, honorując je nagrodami w szeregu konkursów, 
wyróżnieniami i premiami dla twórców. Do nagradzanych 
osiągnięć należały m.in. urządzenia ACa-500, YC11-900, 
XC1-30 i XC2-100, proces cięcia plazmowego powietrzem, 
zmechanizowane stanowiska do plazmowego perforowania 
rur. W 1978 r. zapadła decyzja (zapewne po konsultacjach 
politycznych, ale przecież oparta na rzeczywistej warto-
ści osiągnięć) o przedstawieniu zespołu twórców techniki 
plazmowej w Instytucie i ZBUS do nagrody państwowej. 
Porażka w tym konkursie przyjęta została przez członków 
zespołu „po męsku”, wiadomo było wtedy, że istnieją branże 
ważniejsze, jak górnictwo, hutnictwo czy przemysł zbro-
jeniowy, niepowodzenie ujmy więc nie przynosiło. Warto 
przypomnieć nazwiska kandydatów do Nagrody Państwo-
wej w kolejności ze strony tytułowej wniosku: mgr inż. Józef 
Czech, mgr inż. Bogusław Czwórnóg, doc. dr inż. Zdzisław 
Szczeciński, doc. dr inż. Stanisław Bryś oraz ze ZBUS: 
inż. Michał Majcherek, mgr inż. Jerzy Ozaist, inż. Rudolf 
Grodoń i technik Tadeusz Tomanek. Ten sam zespół otrzy-
mał zaraz „nagrodę pocieszenia” – cenioną nagrodę Woje-
wódzkiego Zarządu NOT, przyznawaną już raczej bez wpły-
wu czynników politycznych. 
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Na początku lat 80. zakończył się techniczny rozwój 
przecinarek sterowanych fotoelektrycznie. Nowy kierunek 
rozwoju przecinarek do cięcia termicznego związany był 
z opracowaniem i zastosowaniem numerycznych układów 
sterowania. Ten system sterowania umożliwił budowa-
nie przecinarek o praktycznie nieograniczonej szerokości 
i wysokiej dokładności cięcia oraz kompleksowe zauto-
matyzowanie procesu cięcia. W Instytucie Spawalnictwa 
w 1980 r. zespół badawczy pod kierunkiem dr. inż. Maria-
na Woźniaka, Kierownika Zakładu Automatyki, opracował 
i wdrożył do eksploatacji pierwszą przecinarkę sterowaną 
numerycznie.W latach 1980–1990 prowadzono intensyw-
ne prace badawcze, które w połączeniu z doświadczeniami 
praktycznymi z przemysłu doprowadziły do opracowania 
w ramach Centralnego Programu Badawczo Rozwojowego 
7.3 „Techniki Spawalnicze” nowych konstrukcji przecinarek 
do cięcia tlenowego i plazmowego: wielkogabarytowych 
przecinarek YTN, przeznaczonych do cięcia blach o szero-
kości od 5 do 12 m oraz małogabarytowych przecinarek 
YUN, przeznaczonych do cięcia blach o szerokości od 1,5 
do 3 m. Produkcję przecinarek typu YTN uruchomiono 
w Warszawskiej Fabryce Sprzętu Spawalniczego – PERUN, 
a przecinarek typu YUN w Zakładzie Doświadczalnym 
Instytutu Spawalnictwa. W 1992 r. opracowana została 
mała, szybka przecinarka YPN-1500, którą następnie 
wdrożono do produkcji w ZDIS. Przeznaczona była do cięcia 
plazmowego arkuszy blach o wymiarach 1,5 × 3 m i umoż-
liwiała cięcie z prędkością do 15 m/min.

W przedstawionych powyżej typach maszyn zastosowano 
mikrokomputerowe układy sterowania typu MUS-20M, 
które na przestrzeni ostatnich 30 lat podlegały stałemu roz-
wojowi, były modernizowane i udoskonalane, co sprawiło, 
że do dnia dzisiejszego stosowane są w maszynach do cię-
cia termicznego. 

Równolegle do badań nad konstrukcjami i układami ste-
rowania maszyn do cięcia, w Instytucie Spawalnictwa 
realizowano prace badawcze z zakresu nowoczesnych za-
silaczy łuku plazmowego. W ramach CPB-R 7.3 w latach 
1986–1989 zespół pod kierunkiem mgr. inż. Tadeusza 
Zaremby opracował pierwszy w kraju prototyp inwertoro-
wego zasilacza do cięcia plazmą o maksymalnym prądzie 
do 20 A. Rozwój tego urządzenia zaowocował uruchomie-
niem w 1991 r. produkcji zasilacza plazmowego CP-20, 

który sprzedawano do przemysłu w latach 1992–1995 
z uchwytem do cięcia PCP 2-1, produkcji ZBUS, lub 
z uchwytem produkowanym przez firmę TB. Zespół pod kie-
rownictwem mgr. inż. Tadeusza Zaremby, w skład którego 
wchodzili mgr inż. Wojciech Oborski, inż. Teodor Fabian, 
mgr inż. Józef Czech, dr inż. Janusz Nowak, mgr inż. Halina 
Pasek-Siurek, inż. Marian Piątek oraz pani Ewa Kanik i pan 
Kazimierz Czylok, realizował w latach 1992–1994 projekt 
badawczy, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, 
którego wynikiem było opracowanie kolejnych konstrukcji 
inwertorowych zasilaczy plazmowych, o maksymalnym 
natężeniu prądu cięcia odpowiednio 60 A i 200 A. Zasilacz 
CP-60 wraz z uchwytami PCP8-2 (ZDIS) i TSP 60 (TB) 
produkowany w latach 1993–1999 przeznaczony był do 
cięcia ręcznego i zautomatyzowanego. Urządzenie CP-200, 
przeznaczone głównie do cięcia zautomatyzowanego, pod-
legało modernizacji w kolejnych latach, czego efektem było 
uruchomienie produkcji w latach 1998–2007 z wyposa-
żeniem w uchwyty firmy Binzel. W 1998 r. opracowano 
i wdrożono do produkcji urządzenie CP-100, o maksymal-
nym natężeniu prądu cięcia 100 A, przeznaczone zarów-
no do cięcia ręcznego, jak i zautomatyzowanego, obecne 
w ofercie Instytutu Spawalnictwa do 2003 r.

Maszyny i urządzenia do cięcia plazmowego, opracowane 
w Instytucie Spawalnictwa, zostały przekazane do dzia-
łów technologicznych, co stworzyło dogodne warunki do 
prowadzenia prac badawczych z zakresu technologii cięcia 
plazmowego. Pracami kierował początkowo mgr inż. Józef 
Czech, a następnie mgr inż. Tomasz Pfeifer. Tematyka ba-
dawcza dotyczyła w początkowym okresie opracowania 
parametrów technologicznych i warunków cięcia z za-
stosowaniem nowych maszyn numerycznych i zasilaczy 

Adam Skrzypczak i Tomasz Pfeifer (od lewej) podczas procesu 
cięcia plazmowego 
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plazmowych, a także opracowania i wdrożenia metodyki 
oceny jakości powierzchni po cięciu plazmowym. Następ-
nie w ramach prowadzonych badań poznano proces cięcia 
plazmowego pod lustrem wody i określono wpływ środowi-
ska cięcia na występujące zagrożenia chemiczne i fizyczne 
oraz na jakość cięcia. Przeprowadzono badania procesu 
cięcia różnych gatunków stali niestopowych i stopowych, 
z zastosowaniem różnych gazów plazmowych (powietrze, 
mieszanka Ar-H2, O2) oraz określono wpływ warunków
i parametrów technologicznych na szerokość strefy wpływu 
ciepła, jej własności i budowę strukturalną. Dokładne po-
znanie wszystkich aspektów technologii cięcia plazmowego 
różnorodnych materiałów umożliwiło uruchomienie usług 
cięcia dla partnerów przemysłowych oraz wykonywanie 
ekspertyz badawczych. Usługi cięcia plazmowego realizo-
wane są do dnia dzisiejszego.

Spawanie plazmowe

W drugiej połowie lat 60. tematem badań zespołu kierowa-
nego przez mgr inż. Józefa Czecha stały się kolejne z procesów 
plazmowych – spawanie i napawanie. Metoda spawania 
plazmowego prądem o niskim natężeniu, czyli spawanie mi-
kroplazmowe (ta, przez długi czas popularna nazwa, dobrze 
oddawała najbardziej specyficzną cechę procesu), stwarzała 
szczególne perspektywy w dziedzinie łączenia materiałów 
o małej grubości, nawet poniżej 0,1 mm, do około 2 mm. 
Badania prowadzące do opracowania urządzenia do spawa-
nia plazmowego zostały podjęte w Instytucie Spawalnictwa 
w roku 1968. Podobnie jak w przypadku urządzeń do cięcia, 
konieczne było opracowanie zasilacza z układem sterowania 
oraz palnika. Modelowe urządzenie dostosowane było do 
spawania prądem stałym o natężeniu 0,5–20 A, co umoż-
liwiało spawanie materiałów o grubości od 0,1 mm ze stali 
i metali nieżelaznych, z wyjątkiem aluminium i jego stopów. 
Główny twórca urządzenia, mgr inż. Józef Czech, zetknął się 
ze spawaniem plazmowym prawdopodobnie podczas dwu-
miesięcznego stażu naukowego w Belgii, jesienią 1966 r. 
Następnie powstał pomysł i plan działania, który doprowa-
dził do konstrukcji urządzenia dość zasadniczo różnego od 
powstałych wcześniej urządzeń do cięcia i wyprodukowania 
w ZDIS pierwszej partii urządzeń, co nastąpiło w 1971 r. 
Możliwości spawania plazmowego zostały wkrótce wyko-
rzystane w kilku przedsiębiorstwach przemysłu elektrotech-
nicznego, aparatury kontrolno-pomiarowej, energetycznego 

i budowy maszyn. Stosunkowo łatwa do opanowania tech-
nologia umożliwiała wielu nabywcom urządzeń uruchomie-
nie urządzenia i podjęcie spawania we własnym zakresie, po 
krótkim przeszkoleniu, tym bardziej, że wytyczne technolo-
giczne zostały udostępnione w Biuletynie Instytutu Spawal-
nictwa jeszcze przed przekazaniem użytkownikom pierwszej 
serii urządzeń.
Technologia spawania plazmowego bardziej skomplikowa-
nych wyrobów była przedmiotem kilku prac badawczych, 
których wyniki dały podstawy do wdrożenia procesu. Pierw-
szymi w tym cyklu były wdrożenia spawania elementów 
przeznaczonych do wysokiej próżni: mieszków sprężystych 
i różnych zespołów aparatury pomiarowej, wykonanych ze 
stali kwasoodpornej Cr-Ni. Można szacować, iż co najmniej 
połowa urządzeń przekazanych do przemysłu była wykorzy-
stywana do wytwarzania i instalowania zespołów aparatury 
pomiarowej i badawczej. Użytkownikami były w szczegól-
ności duże przedsiębiorstwa branży chemicznej (wytwórnie 
nawozów, rafinerie), gdzie kontrola i sterowanie procesami 
produkcji zależy w dużej mierze od funkcjonowania precy-
zyjnych, niewielkich pod względem wymiarów zespołów, 
jak termopary drutowe i płaszczowe, przetworniki ciśnienia 
(mieszki sprężyste, membrany), kapilary w termometrach 
i ciśnieniomierzach. Spawanie plazmowe jest przy wykony-
waniu połączeń w takich elementach procesem doskonałym 
dzięki swej uniwersalności. Obecnie połączenia spawane 
w cienkościennych zespołach aparatury pomiarowej i ba-
dawczej nadal stanowią jeden z głównych obszarów za-
stosowań spawania plazmowego, pomimo konkurencji ze 
strony nowszych metod, przede wszystkim lasera.
Jako przykład zastosowania spawania można wspomnieć 
wdrożenia spawania wykładzin kwasoodpornych na kor-
pusach maszyn narażonych w środowisku pracy na in-
tensywne działanie korozyjne. Problemem było szczelne 
i estetyczne połączenie wykładzin o grubości 0,5–1,0 mm 
z elementem o dużej grubości, ze staliwa lub żeliwa. Przed 
wprowadzeniem spawania plazmowego grubość wykła-
dzinowych blach wynosiła 1,5–2,0 mm, co wynikało nie 
z potrzeb użytkowania tych maszyn (wykładziny nie prze-
noszą żadnych obciążeń), a z możliwości spawania połą-
czeń z korpusem metodą TIG. Spawanie plazmowe wy-
kazało tu wszystkie swoje zalety: stabilność energii łuku, 
łatwość opanowania procesu w warunkach zmiennych 
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konfiguracji złączy oraz przestrzeni spawania, znikome od-
kształcenia. Wdrożenie tej metody u producentów maszyn 
dla przemysłu spożywczego oraz maszyn i urządzeń papier-
niczych zapewniło znaczące oszczędności blach kwasood-
pornych oraz poprawę jakości i estetyki wyrobów. 

Próby spawania plazmowego przy regeneracji obudów filtrów 
paliwa ciągników rolniczych – mgr inż. B. Czwórnóg i technik 
T. Szkudlarski

Podobnie warte przypomnienia jest wykorzystanie spawa-
nia plazmowego do łączenia elementów baterii specjalnych, 
których anoda wykonana była z litu. Bateria miała wygląd 
naczyńka o wymiarach ∅ 14 × 24 mm, a spawanie doty-
czyło połączenia wieczka z naczyniem wykonanym ze stali 
węglowej o grubości 0,4 mm. Spawanie wykonywano po 
zmontowaniu baterii i zalaniu jej elektrolitem, z którego 
właściwości wynikła konieczność ograniczenia temperatu-
ry przy spawaniu i wykonywania spawania w atmosferze 
ochronnej czystego argonu. Temperatura elementów przy 
spawaniu nie mogła przekroczyć 170°C, ponieważ anoda 
z litu uległaby stopieniu przy 180°C. Czynności montażu 
elementów baterii oraz spawania były wykonywane w ko-
morze rękawicowej wypełnionej argonem. Opracowano 
warunki spawania zmechanizowanego baterii w oprzyrzą-
dowaniu do mocowania i obracania elementów. Bateria 
umieszczona w okładkach chłodzących nie ulegała niedo-
puszczalnemu nagrzaniu, jakość i szczelność spoiny rów-
nież spełniła stawiane wymagania. Wynikiem pracy było 
wdrożenie w Centralnym Laboratorium Akumulatorów 
i Ogniw w Poznaniu produkcji nowego typu baterii o wyso-
kich parametrach technicznych i dużej trwałości.

Do innych przykładów zastosowań spawania plazmowego 
urządzeniem FP1-15 należy spawanie obudów filtrów pa-
liwa do ciągników rolniczych – pomysł regeneracji części, 
których zawsze brak było na rynku – nagrodzony Złotym 
Medalem w Ogólnokrajowym Konkursie Młodych Mistrzów 
Techniki 1981 r., a także spawanie przetworników ciśnie-
nia o średnicy ok. 1,5 m (blacha grubości 0,5 mm łączona 
z korpusem o grubości 200 mm, rozwiązanie opatento-
wano). Łącznie od roku 1971 do połowy lat 90. wyprodu-
kowano w ZBUS/ZDIS co najmniej 66 urządzeń FP1-15, 
zaspokajając prawie w pełni zapotrzebowanie przedsię-
biorstw na te uniwersalne i bardzo efektywne urządzenia.

Spawanie plazmowe kanistrów benzynowych.

Kanistry benzynowe były w latach 70. i 80. ubiegłego wie-
ku bardzo poszukiwanym artykułem rynkowym ze względu 
na występujące coraz częściej braki paliw samochodowych 
oraz rzadką sieć stacji benzynowych. Produkowane były 
metodą spawania palnikami gazowymi połówek tłoczonych 
z blachy stalowej o grubości 1 mm. Niska jakość wyrobów 
spawanych ręcznie oraz masowy charakter produkcji (kil-
kaset tysięcy rocznie) leżały u podstaw prac nad konstruk-
cją stanowisk zmechanizowanych. Stabilność parametrów 
i mocy łuku plazmowego nawet przy zmiennym położeniu 
względem spoiny przesądziła o przyjęciu spawania plazmo-
wego jako podstawowej metody w pracach zmierzających 
do mechanizacji wytwarzania kanistrów. Dla zapewnienia 
wymaganej jakości połączeń, przede wszystkim szczelności, 
konieczne było spełnienie szeregu warunków, jak powta-
rzalny kształt wytłoczek, stała prędkość spawania, możliwie 
niezmienna długość łuku (wysokość palnika nad spoiną). 
Kształt wytłoczek uzależniony był oczywiście od tłoczni-
ków i parametrów tłoczenia, jednak niestabilna jakość bla-
chy powodowała znaczące różnice i tym samym trudności 
w dopasowaniu tłoczonych połówek. Zasada mechanizacji 
napędu opierała się na prowadzeniu palnika plazmowego 
według szablonu odzwierciedlającego kształt kanistra, za 
pomocą zespołu suportów połączonych z jezdnią na po-
wierzchni szablonu.
Obsługa urządzenia obejmowała tylko zakładanie połówek 
kanistrów w uchwyty automatu i załączanie procesu spawa-
nia odpowiednimi przyciskami. Obwodowa spoina brzeżna 
była wykonywana w czasie nieco krótszym niż 1 min., wy-
dajność produkcyjna stanowiska wynosiła powyżej 40 szt. 
kanistrów 20-litrowych na godzinę. Pierwsze wdrożenie 
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w kraju miało miejsce w Zakładach H. Cegielskiego w Po-
znaniu (1976)., które w pierwszej transzy zamówiły 5 sta-
nowisk, a po kilku latach kolejne 5. Drugim użytkownikiem 
tych urządzeń były Zakłady Metalowe w Grodkowie, odbior-
ca 4 szt. urządzeń. W 1978 r. urządzenie zostało wystawio-
ne na Targach Welding w Brnie, gdzie wzbudziło szerokie 
zainteresowanie i zostało nagrodzone Złotym Medalem 
Targów. Był to też początek międzynarodowej kariery tej 
unikatowej konstrukcji: w kolejnych latach wyeksportowano 
8 szt. do firmy Sandrik Dolné Hámre (dzisiejsza Słowacja) 
oraz po kilka sztuk do NRD i na Węgry. Łącznie wyproduko-
wano 23 szt. urządzeń.
Ostatnią z konstrukcji urządzeń plazmowych do spawania, 
powstałą w 1978 roku w Pracowni Technik Plazmowych 
i w ZBUS, było urządzenie FP3-300. Przewidziane głównie 
do spawania wyrobów z wysokostopowych stali nierdzew-
nych, pomimo istniejącego zapotrzebowania w fabrykach 
maszyn dla przemysłu spożywczego oraz chemicznego, nie 
doczekało się wdrożenia. Konieczność zapewnienia dokład-
nego dopasowania elementów spawanych (przesunięcie 
brzegów i szczelina nie większe niż 10% grubości) i prowa-
dzenia palnika w miejscu styku pociągała za sobą wymóg 
zasadniczej rekonstrukcji działów przygotowania elemen-
tów (cięcie, przeróbka plastyczna) oraz budowę stanowisk 
do spawania zmechanizowanego, do czego zakłady boryka-
jące się w tym czasie z wielkimi problemami w zaopatrzeniu 
nie miały niezbędnych możliwości.
Wraz z rozwojem energoelektroniki i techniki mikroproce-
sorowej pojawiła się możliwość zbudowania urządzenia 
do spawania plazmowego w oparciu o technologię inwerto- 

Przy urządzeniu do spawania plazmowego typu FP3-300: technicy 
T. Szkudlarski, J. Nowrot i E. Kropiński, mgr inż. B. Czwórnóg

rową. W ramach projektu badawczego, finansowanego przez 
Komitet Badań Naukowych w latach 1992–1994, zespół 
pod kierownictwem mgr. inż. Tadeusza Zaremby opracował 
dwa plazmowe urządzenia inwertorowe: MSP-51, umożli-
wiające spawanie prądem do 50 A oraz SP-200, z prądem 
spawania do 200 A. Urządzenie MSP-51 zostało wdrożone 
do produkcji w Instytucie w 1992, a SP-200 – w 1994 r. 
W tym samym roku obydwa urządzenia zostały wystawione 
na III Międzynarodowych Targach Spawalniczych „Interwel-
ding '94” w Katowicach, ciesząc się dużym zainteresowa-
niem zwiedzających. Dalszy postęp w dziedzinie elektroniki 
przemysłowej oraz badania nad budową zaawansowanych 
urządzeń spawalniczych doprowadziły do opracowania 
w 2008 r. urządzenia SP 100 DC, które do dnia dzisiejszego 
znajduje się w ofercie Instytutu Spawalnictwa. 
Wiedza i doświadczenie zespołu naukowo-technologiczne-
go, kierowanego początkowo przez mgr. inż. Józefa Czecha, 
a po jego przejściu na emeryturę, przez mgr. inż. Tomasza 
Pfeifera umożliwiły kontynuację współpracy z partnerami 
przemysłowymi, kończącej się najczęściej dostawą urzą-
dzenia i wdrożeniem technologii. Do najciekawszych opra-
cowań z tego zakresu zaliczyć można zmechanizowane 
spawanie grzejników rurkowych ze stali kwasoodpornej, 
spawanie plazmowe folii (0,25 mm), spawanie cienko-
ściennych elementów aparatury kontrolno-pomiarowej 
(mieszki sprężyste, osłony czujników, termopary itp.) oraz 
spawanie plazmowe uszczelek gazowych ze stali austeni-
tycznej (rurka 8 × 0,5 mm). Duże zainteresowanie techno-
logią spawania plazmowego skłoniło zespół badawczy do 
opracowania programu kursu ręcznego i zmechanizowa-
nego spawania plazmowego. Na indywidualne zapotrze-
bowanie klientów organizowano liczne szkolenia, kursy 
spawania plazmowego do dnia dzisiejszego znajdują się 
w ofercie szkoleniowej Instytutu i cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji 
prac technologicznych umożliwiło również opracowanie 
materiałów szkoleniowych, wykorzystywanych na kursach 
akredytowanych przez Europejską Federację Spawalniczą 
i Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa, organizowanych 
przez Instytut Spawalnictwa. Obecnie zastosowanie łuku  
plazmowego w kolejnych wariantach technologii jest nadal 
przedmiotem zainteresowania zespołu badawczego oraz 
partnerów przemysłowych Instytutu.
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Napawanie plazmowe

Podjęte w Instytucie Spawalnictwa w roku 1969 badania 
i prace konstrukcyjne zmierzały do opracowania metody 
napawania plazmowego materiałami w postaci proszku, 
dającymi stopiwo o dużej odporności w ekstremalnych 
warunkach eksploatacji. Przy napawaniu celem jest połą-
czenie materiału dodatkowego z podstawowym, zwykle 
bez nadmiernego stopienia elementu, dlatego wykorzysty-
wany tu jest łuk o niezbyt wysokiej energii. Wybór proszku 
jako postaci materiału dodatkowego zapewnił duży obszar 
zastosowania metody i wykazał szereg korzyści: łatwość 
doboru składu chemicznego, a więc i własności napoiny, 
możliwość wykonywania cienkich warstw, nawet poniżej 
0,5 mm, mechanizację podawania materiału. Głównym 
obszarem zastosowania opracowanego procesu było napa-
wanie części narażonych w trakcie eksploatacji na korozję 
lub erozję przy wysokiej temperaturze, albo na intensywne 
zużycie w warunkach tarcia metal-metal lub metal-mine-
rał. Dla wprowadzenia w Polsce napawania plazmowego 
niezbędne było skonstruowanie odpowiedniego urządzenia 
oraz opracowanie składów chemicznych proszków meta-
licznych i urządzeń do ich wytwarzania, co jest przedsta-
wione w innej części niniejszej publikacji.
Pierwsze urządzenia NP1-250 do napawania plazmowego 
opracowane w Instytucie Spawalnictwa i ZBUS wykonano 
w roku 1970. Konstrukcja była prosta i bardzo funkcjonal-
na, a o jej dojrzałości niech świadczy fakt, iż w patencie 
chroniącym podobne urządzenie jednej ze światowych firm 
działających w dziedzinie napawania, wydanym ok. 10 lat 
po wykonaniu pierwszej serii urządzeń NP1-250 w ZBUS, 
spośród 22 zastrzeżeń patentowych, w 19 ujęto rozwiąza-
nia identyczne jak w NP1-250.
Jak wspomniano, napawanie plazmowe było wykorzy-
stywane do nakładania warstw zabezpieczających części 
eksploatowane w bardzo trudnych warunkach. Do takich 
części należą zawory silników spalinowych, narażone na 
działanie spalin w temperaturach sięgających ponad 700°C. 
Przylgnie zaworów (powierzchnie styku grzyba zaworu 
z gniazdem) podlegają w tych warunkach korozji, erozji 
i odkształceniom, co prowadzi do konieczności wymiany 
tych kosztownych części, i oczywiście oznacza też prze-
rwę w eksploatacji silnika. Najlepiej takie warunki znoszą 
stopy na bazie kobaltu, z chromem, wolframem i innymi  

pierwiastkami, zwane stellitami. Napawanie stellitów od-
bywało się ręcznie, elektrodami otulonymi albo palnikiem 
acetylenowo-tlenowym lub metodą TIG. Była to praca trud-
na (zawory przed napawaniem podgrzewano do tempera-
tury sięgającej 800°C), wymagająca koncentracji i dużego 
doświadczenia, a i tak powodująca problemy z jakością 
i wymiarami napoin. Napawanie plazmowe pozwoliło na 
zmechanizowanie tego procesu i zapewniło wysoką jakość 
oraz dokładność wymiarów napoin. Wymiary zaworów 
były bardzo zróżnicowane: od średnicy przylgni ok. 35 mm 
dla silników z Fabryki Samochodów Polski Fiat, przez 
średnice 65–94 mm dla silników lokomotyw i mniejszych 
statków (kutrów), aż po średnice powyżej 300 mm w sil-
nikach statków pełnomorskich. Sukcesem zakończyły się 
prace dotyczące silników lokomotyw trakcyjnych: wdrożona 
w Zakładach Mechanicznych w Pucku w 1974 roku tech-
nologia była przez szereg lat stosowana w masowej pro-
dukcji zaworów dla potentata, jakim były Zakłady Przemysłu 
Metalowego Hipolit Cegielski w Poznaniu (które niedługo 
później uruchomiły również własne stanowisko z urządze-
niem NP1-250). Kolejnym efektownym sukcesem było 
wdrożenie napawania zaworów i gniazd silników okręto-
wych w Stoczni Gdańskiej.

Sprawdzanie funkcji urządzenia NP1-250 
do napawania plazmowego. Technik W. Pelczar 

Pod względem technologii, do napawania zaworów silni-
ków spalinowych zbliżony był proces napawania zaworów 
armatury energetycznej. Materiał dodatkowy stanowił tu 
częściej proszek na bazie niklu, natomiast elementy na-
pawane miały podobnie zróżnicowane wymiary i niekiedy 
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– kształt. Najbardziej znaczące wdrożenie napawania ele-
mentów dla energetyki było – wyjątkowo – nie dziełem ze-
społu kierowanego przez mgr. inż. Józefa Czecha, a duetu 
mgr inż. Roman Brzeziński – technik Dieter Meier, specja-
lizującego się zasadniczo w spawaniu miedzi. Opracowali 
oni i wdrożyli proces napawania plazmowego proszkami 
niklowymi szeregu elementów: grzybów, klinów i gniazd 
o średnicach od kilkunastu do ponad 300 mm w Zakła-
dach Chemar w Kielcach, które były jednym z największych 
w kraju dostawców armatury przemysłowej. 
Ponad połowa z wyprodukowanych przez ZBUS w latach 
1973–1990 ok. 70 szt. urządzeń do napawania plazmo-
wego znalazła zastosowanie do wykonywania warstw 
o dużej twardości na powierzchni elementów narażonych 
na intensywne ścieranie przy dużych naciskach. Zwykle 
dotyczyło to produkcji nowych części urządzeń dla górnic-
twa, wiertnictwa oraz maszyn rolniczych. Cykl badań nad 
napawaniem takich elementów rozpoczęto od wyboru ma-
teriału dodatkowego. Informacje literaturowe wskazywały, 
że wymagania związane z pracą w warunkach ścierania 
przez twarde cząstki skorupy ziemskiej (skała, gleba) mogą 
spełnić stopy twarde typu stali szybkotnących lub stellitów, 
były też sygnały o dużej odporności stopów na bazie żelaza 
i chromu. W Instytucie opracowano technologię wytwa-
rzania proszków metalicznych do napawania plazmowego, 
o składzie z wyżej podanych grup stopów twardych, wyko-
nano partie próbne proszków i przeprowadzono napawanie 
zworników rur wiertniczych. Do oceny ich odporności na 
ścieranie wykorzystano standardowe testy ścierania próbek 
na odpowiednim stanowisku oraz, nietypowo, w oddziale 
Instytutu Naftowego w Krośnie, próby w warunkach bar-
dzo zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji. Napawane 
zworniki poddano testom ścierania w bloku granitowym, 
metodą obracania w otworze z dociskaniem do jego ściany, 
z zastosowaniem płuczki wiertniczej (cieczy chłodząco-
smarującej). Badania wykazały jednoznacznie, iż stop na 
bazie żelaza i chromu (żeliwo wysokochromowe) jest w ta-
kich warunkach ścierania najkorzystniejszy, i ten materiał 
stosowano później we wszystkich badaniach i wdrożeniach 
o podobnym zakresie. Technologia napawania elementów 
o kształcie walca (rur wiertniczych) była uzależniona od ich 
wymiarów: przy małej grubości ścianki stosowano niskie 
parametry, aby uniknąć znacznego nadtopienia podłoża 
i wymieszania ze stopionym proszkiem, co obniżało twar-
dość. Najlepszy pod kątem efektywności wynik przyniosło 
wdrożenie napawania plazmowego dysków urabiających 

kombajnów górniczych. Opatentowana konstrukcja dysku 
z napoiną chroniącą jego powierzchnię roboczą okazała 
trwałość wielokrotnie większą od porównywanych dysków 
bez napawania. Źródłem dużych oszczędności było zwięk-
szenie czasu eksploatacji kombajnów, w których potrzeba 
przerw na wymiany narzędzi urabiających występowała 
3-krotnie rzadziej, a efekt został jeszcze powiększony przez 
większy urobek tzw. węgla grubego. Ten patent autorstwa 
zespołu twórców z Instytutu Spawalnictwa (Józef Czech, 
Bogusław Czwórnóg) i z Zakładów Naprawczych Przemy-
słu Węglowego w Katowicach-Kostuchnie, był rozwiąza-
niem rekordowym pod względem efektów ekonomicznych 
w całej statystyce wdrożeń technologii plazmowych. Warto 
zaznaczyć, iż duża dokładność wymiarów i gładkość napoin 
umożliwiły eksploatację napawanych części bez końcowej 
obróbki mechanicznej.

Stanowisko do napawania plazmowego rdzenników stojaków 
obudów górniczych – Targi Poznańskie 1973 rok

Inny przypadek wykorzystania napawania plazmowego do-
tyczył regeneracji walców z żeliwa sferoidalnego. Zużycie 
czopów (wytarcie na średnicy) eliminowało z użytkowania 
walce, które miały zdatną jeszcze do pracy część roboczą. 
Do wykonywania napoin wykorzystano proszek na bazie 
niklu, szczególnie korzystny w przypadku żeliwa, gdyż ni-
kiel dobrze łączy się z żelazem i równocześnie nie utwardza 
się pod wpływem węgla, ponieważ nie tworzy węglików. 
Napawanie prowadzono bez podgrzewania wstępnego, co 
podnosiło ryzyko pęknięć w napoinach i SWC, jednak przy 
niskich parametrach procesu, a także dzięki plastyczności  
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Napawanie plazmowe elementu linii technologicznej przeróbki 
metali kolorowych

niklu, w większości przypadków uzyskiwano napoiny bez 
wad. Dotyczy to jedynie walców z żeliwa sferoidalnego, gdyż 
czopy walców z żeliwa szarego nie umożliwiły nawet wyko-
nania ciągłych napoin, ze względu na trudną zwilżalność 
powierzchni. 

Stanowisko do napawania plazmowego czopa walca hutniczego

Do najciekawszych prac, z uwagi na poziom skompliko-
wania, osiągnięty wynik i skutek ekonomiczny, należały 
badania technologii napawania brązem stalowych części 
zamiennych do urządzeń walcowni. Przedmiotem ba-
dań było napawanie części do linii walcowania na zimno 
blach karoseryjnych w Hucie (wówczas) im. Lenina. Linia 
była importowana z Japonii, a jej eksploatacja powodowa-
ła zużywanie się elementów i konieczność importu części 
zamiennych kosztem średniorocznie ok. 1 000 000 zł. Po-
zyskiwanie dewiz na import było w owym czasie (koniec 

lat 70.), nawet dla takiego potentata jak HiL, trudne i nie 
zawsze skuteczne, dlatego Kombinat HiL, z którego Wy-
działem Remontowym łączyły Pracownię Techniki Pla-
zmowej w Instytucie długotrwałe, dobre kontakty, zlecił 
Instytutowi przeprowadzenie niezbędnych prac celem wdro-
żenia napawania części zamiennych przy ich wytwarzaniu 
w Hucie. Wymagania były sformułowane jednoznacznie: 
grubość napoin po obróbce 3 mm, napoiny wolne od wad 
wewnętrznych i pęknięć, twardość w zakresie 140–160 HB. 
Próby wykonywania części zamiennych z napawaniem 
krajowymi elektrodami EBACr nie dały satysfakcjonujących 
wyników, dlatego przyjęto poszukiwanie rozwiązania za 
pomocą napawania plazmowego.
Pierwszy problem dotyczył materiału dodatkowego – 
w Instytucie produkowany był tylko proszek brązowy dają-
cy napoiny o twardości ok. 100 HB. Podjęte w Zakładzie 
Spoiw badania doprowadziły w krótkim czasie do opraco-
wania proszku o składzie brązu niklowego, zapewniające-
go wymaganą twardość. Autorami receptury byli prof. Jan 
Węgrzyn i technik Jan Mańczak, a całość pracy uzupełniła 
technologia topienia, rozpylania i obróbki końcowej proszku.
Części zamienne urządzeń walcowni obejmowały szero-
ki zbiór elementów różniących się istotnie pod względem 
kształtu, wymiarów i wielkości powierzchni napawanych. 
Były wśród nich elementy płaskie i cylindryczne, proste 
i o skomplikowanym kształcie, z napoinami prostymi na 
powierzchniach zewnętrznych i nawet na wewnętrznej 
powierzchni walca. Przy napawaniu elementów produkcyj-
nych najtrudniejszy problem stanowiło pękanie w drugiej 
warstwie napoin. Dla zapewnienia grubości napoiny 3 mm 
po obróbce wymiar ten w stanie surowym musiał wynosić 
3,5–4,0 mm, co oznaczało konieczność napawania dwu-
warstwowego. Pęknięcia pojawiły się w drugich warstwach, 
szczególnie w przypadkach napoin o większej szerokości, 
złożonych z szeregu ściegów wykonywanych jeden obok 
drugiego. Po wyczerpaniu dostępnych zabiegów technolo-
gicznych, stosowanych dla wyeliminowania pęknięć, się-
gnięto po rozwiązanie radykalne, chociaż nieco kłopotliwe: 
pierwszą warstwę napoiny wykonano proszkiem o mniejszej 
twardości (~ 100 HB), a dopiero drugą – proszkiem o więk-
szej twardości, opracowanym w ramach badań. Podobny 
sposób zastosowano też przy wytwarzaniu części w Japonii, 
prawdopodobnie w celu eliminacji tego samego problemu – 
pękania grubszych napoin.
Opracowana technologia napawania została wdrożona 
w Hucie im. Lenina latem 1980 r. bez większych trudności 
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i wkrótce ruszyła produkcja części zamiennych. Koszt wytwo-
rzenia kompletu części niezbędnych do rocznej eksploata- 
cji linii walcowniczej oszacowano na mniej niż 100 000 zł, 
zatem efekt ekonomiczny wynosił powyżej 600 000 zł 
rocznie, ale ważniejszy był efekt techniczny: zapewniono 
ciągłość pracy linii walcowniczej, unikając powtarzających 
się trudności z importem. Z wdrożeniem wiązały się wie-
lokrotne wyjazdy do Nowej Huty, które oznaczały pracę 
przy napawaniu kolejnych elementów i intensywne lecze-
nie „naświetlonych” oczu. Przy tych rutynowych działa-
niach pojawiła się nietypowa sytuacja: jednym z operato-
rów stanowiska w Hucie był spawacz silnie zaangażowany 
w tworzenie w HiL Wolnych Związków Zawodowych. Kon-
takty z nim przy okazji wspólnej pracy, poza zdobywaniem 
doświadczeń w napawaniu kolejnych części, były okazją 
do zdobycia wiadomości, jak mają się sprawy w Komitecie 
Protestacyjnym, jak zabrać się za tworzenie nowego związ-
ku zawodowego, gdzie są dostępne wskazówki i porady. 
Rezultatem były konsultacje, jakie autor tej relacji, z reko-
mendacją Zebrania Ogólnego Pracowników Instytutu, odbył 
w jednej z krakowskich wyższych uczelni technicznych, uzy-
skując szereg informacji oraz pakiet publikacji, które w tym 
momencie historii traciły już – chociaż tylko na pewien czas 
– cechę nielegalnych. 

Stanowisko do napawania plazmowego było w Hucie eks-
ploatowane jeszcze po roku 2000, o czym wiadomo z kie-
rowanych do Instytutu co 1–2 lata zamówień na proszki 
z brązu. Przełom lat 70. i 80. nie był czasem myślenia o wy-
różnieniach i nagrodach, osiągnięcie doceniła jednak Sek-
cja Spawalnicza SIMP, która na wniosek nieodżałowanej 

Józef Glogowski i mgr inż. Józef Czech podczas napawania 
pierścieni uszczelniających proszkiem na osnowie kobaltu 

pamięci prof. Andrzeja Zająca uhonorowała autorów tech-
nologii i wdrożenia dyplomami oraz medalem im. inż. Sta-
nisława Olszewskiego.
W latach 1991–1994 zespół badawczy pod kierunkiem 
mgr inż. Józefa Czecha kontynuował badania recepturowo- 
-technologiczne proszków do napawania plazmowego, 
których wynikiem było opracowanie typoszeregu proszków 
na osnowie niklu o dużej odporności na ścieranie, charakte-
ryzujących się twardością od 30 do 55 HRC. 
W kolejnych latach, korzystając z doświadczeń zespołu, 
infrastruktury (urządzenie do napawania NP1-250) oraz 
opracowanych proszków realizowano usługi technologiczne 
dla partnerów przemysłowych. Do ciekawszych prac zali-
czyć można napawanie ślimaków wtryskarek do tworzyw 
sztucznych, napawanie mieszalników pasz dla zwierząt, 
napawanie uszczelnień mechanicznych oraz elementów 
roboczych maszyn do prac ziemnych, narażonych na inten-
sywne ścieranie.
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Druty proszkowe: często nazywane rdzeniowymi, wy-
konane z rurki wypełnionej mieszaniną proszków meta-
licznych, a także żużlotwórczych, do półautomatycznego 
spawania połączeniowego lub napawania utwardzającego, 
z osłoną gazową łuku lub bez osłony, zewnętrznie i tech-
nologicznie niewiele różniące się od drutów pełnych, czę-
sto porównywane do elektrod otulonych, w których otulina 
znajduje się wewnątrz, a rdzeń elektrody na zewnątrz drutu, 
umożliwiają uzyskanie stopiwa o zróżnicowanym składzie 
chemicznym i tym samym własnościach, charakteryzują się 
wysoką wydajnością procesu i jakością stopiwa. 

W 1979 roku dyrektor Instytutu Spawalnictwa ds. Nauko-
wych prof. dr inż. Zdzisław Szczeciński podjął decyzję o roz-
poczęciu w IS prac dotyczących rozwoju drutów proszko-
wych i ich przemysłowego zastosowania.
Uzasadnienie tej decyzji wynikało w owym czasie przede 
wszystkim z kłopotów finansowania ze strefy dolarowej za-
kupów części zamiennych do maszyn i urządzeń, co zmu-
szało do ich regeneracji przez napawanie. Nie dziwiło więc 
wówczas hasło jednej z kolejnych krajowych konferencji 
spawalniczych: „Jeszcze raz o napawaniu”.

Druty proszkowe, znacznie efektywniej aniżeli elektrody otu-
lone, umożliwiały regenerację elementów, a korzyści z re-
generacji wynikały przede wszystkim ze zwiększenia żywot-
ności tych elementów i skrócenia czasów postoju maszyn.

Pierwszym krokiem w rozwoju drutów proszkowych w IS 
było stworzenie specjalnego laboratorium wyposażonego 
w urządzenia umożliwiające wytwarzanie doświadczalnych 
drutów proszkowych i sprawdzanie ich własności technolo-
giczno-spawalniczych.
W dniu 1.01.1980 r. powołano „Grupę Problemową ds. 
Drutów Proszkowych” w której rozpoczęli pracę: Krzysztof 
Madej, Ireneusz Płonka i Wojciech Lewandowski. 
Ich pierwszym zadaniem było opracowanie stanowiska la-
boratoryjnego do wytwarzania drutów proszkowych. Grupa 
wymienionych osób była właściwie przypadkowa, bez po-
trzebnych w tym momencie umiejętności konstruktorskich 
– panowie I. Płonka i W. Lewandowski rozpoczęli swoją 
pierwszą pracę, K. Madej był technologiem spawalnikiem. 
Z perspektywy czasu można jednak powiedzieć, że wszyscy 
ww. przejawiali duże zainteresowanie i chęć zrobienia w ich 
odczuciu czegoś ciekawego.

Stanowisko laboratoryjne do wytwarzania drutów 
proszkowych

Przed przystąpieniem do projektowania urządzenia przepro-
wadzono analizę literatury technicznej i patentowej z zakre-
su techniki i technologii wytwarzania drutów proszkowych 
oraz przeprowadzono konsultacje połączone z możliwością 
obejrzenia stanowisk do wytwarzania drutów proszkowych 
w Instytucie Spawania Elektrycznego im. E.O. Patona 
w Kijowie i w Instytucie Spawalnictwa w Bratysławie. 
W IES im. E.O. Patona zapoznano się z budową i funk-
cjonowaniem stanowiska laboratoryjnego o bardzo prostej 
konstrukcji z szeregiem rolek profilujących taśmę przeciąga-
ną przez ciągadło przy pomocy jednego bębna napędowego 
oraz produkcyjnego wielociągu umożliwiającego w jednym 
cyklu uzyskanie drutu o małej średnicy. 
Krzysztof Madej już wcześniej, w trakcie stypendium dok-
toranckiego w IES im. E.O. Patona, miał możliwość zapo-
znania się z tymi urządzeniami przy wykonywaniu drutów 
proszkowych. Bardzo wiele cennych informacji uzyskał 
także od swojego promotora prof. dr. hab. inż. I. I. Frumina.
Instytut Spawalnictwa w Bratysławie dysponował bardziej 
skomplikowanym urządzeniem laboratoryjnym, którego 
podstawową zaletą były rolki napędowe profilujące taśmę. 
W tym miejscu należy wspomnieć również o:
–  produkowanych w tym czasie krajowych drutach prosz-

kowych głównie do napawania łukiem krytym walców 
hutniczych opracowanych przez mgr. inż. Stanisława 
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Dobosza z Huty im. Lenina w Krakowie. Produkcję dru-
tów proszkowych podjęła później również Huta Baildon 
w Katowicach. Prymitywny sposób wytwarzania tych 
drutów (para rolek + ciągadło + bęben napędowy) zupeł-
nie nie wpływał na dobre wyniki napawania

–  pracach mgr. inż. Stanisława Kraszewskiego, dotyczących 
próby opracowania drutu proszkowego do spawania po-
łączeniowego stali niskowęglowych (1964 r.) i badaniach 
zagranicznych drutów tego typu (1974 r.).

Na podstawie obszernej analizy omawianych zagadnień 
stwierdzono, że druty proszkowe są wytwarzane wg dwóch 
podstawowych metod: 
–  wibracyjnego napełniania proszkiem gotowej rurki o wię-

kszej średnicy i przeciągania jej do wymaganej średnicy 
drutu

–  z taśmy stalowej stopniowo kształtowanej w rurkę z jed-
noczesnym wypełnieniem proszkiem i kalibracją średnicy 
metodą przeciągania lub walcowania.

Uwzględniając fakt, że stanowisko laboratoryjne jest prze-
znaczone głównie do opracowywania recepturowego dru-
tów proszkowych, wybrano drugą, prostszą z wymienionych 
metod. Poniżej przedstawiono przyjęty schemat urządzenia 
laboratoryjnego z zaznaczeniem podstawowych podzespo-
łów.

Schemat wytwarzania drutu proszkowego  ze stykiem
1 – kręg taśmy; 2–4 rolki profilujące; 5 – dozownik proszku;
6 – rolki zamykające; 7 – ciągadło; 8 – bęben napędowy

Taśma stalowa odwijana z kręgu 1 jest przeciągana za po-
mocą bębna napędowego 8 przez szereg rolek profilujących 
2–4 oraz ciągadło 7. Rolki profilujące stopniowo kształ-
tują taśmę, profilując ją ostatecznie w rurkę. Na odcinku 
korytkowego wyprofilowania taśmy następuje napełnienie 

profilu kompozycją proszkową za pomocą dozownika 5. Po 
zamknięciu profilu w okręg przez rolki 6, wytworzona rurka 
z proszkiem jest kalibrowana w ciągadle 7 i nawijana na 
bęben 8.
W oparciu o przyjęty schemat rozpoczęto opracowywanie 
konstrukcji poszczególnych podzespołów urządzenia. I tu 
młoda, niedoświadczona grupa konstruktorów napotka-
ła wiele problemów i pytań, odpowiedzi na które szukano 
w literaturze lub wspólnych analizach i przekonywaniach. 
Dysputy zajmowały niekiedy wiele czasu i opóźniały postęp 
prac. Zawsze starano się wybrać wariant, który można było 
uzasadnić i obronić.

Schemat laboratoryjnego urządzenia do wytwarzania drutów 
proszkowych

1 – korus; 2 – zasobnik taśmy; 3-taśma; 4-pulpit stacjonarny; 
5–7 – zespoły rolek profilujących; 8 – dozownik proszku;
9 – poręcz; 10 – zespół kalibrujący; 11 – Uchwyt samozaciskowy 
drutu; 12 – zespół napędowy; 13 – pulpit przenośny; 14 – kaseta 
drutu; 15 – układ sterowania MIN-2

Ot, takie rolki profilujące, niby nic trudnego, a przecież 
od ich liczby i kształtu profilu zależy siła z jaką taśma jest 
kształtowana i przeciągana, a im większa ta siła, tym więk-
sze „rozciągnięcie” taśmy i trudności w uzyskaniu mniejszej 
średnicy drutu.
A jaka w ogóle ma być ta taśma – wiadomo głęboko tłocz-
na, a więc z niską zawartością węgla i krzemu (stal nie-
uspokojona), a czy polerowana, czy z dokładnie ciętymi 
brzegami, itd.
Teraz odpowiedzi na te pytania są znacznie prostsze, aniżeli 
wówczas, kiedy nie zawsze można było zadzwonić do kolegi 
umiejącego więcej.
Była też satysfakcja, że czegoś nie robimy „w ciemno”, że 
np. profile rolek w zależności od wymiarów taśmy określa-
my wg przyjętego schematu obliczeniowego.



Układ napędowy stanowiska składał się z silnika prądu sta-
łego (szybkość obrotową tylko takiego silnika można było 
płynnie regulować), przekładni i bębna. Wszyscy byliśmy 
przekonani, że ten podzespół przerasta nasze możliwości. 
Powoli oswajaliśmy się z tym przekonaniem, aby ostatecz-
nie spróbować podjąć to zadanie. Bardzo pomogły książki 
rosyjskie – doskonałe, bo pozwoliły dokonać niezbędnych 
obliczeń przekładni („Projektowanie i obliczenia przekład-
ni zębatych” oraz popularne w tym czasie rosyjskie atlasy 
przekładni).Co „wyszło” z tego opracowania – przeogromna 
przekładnia, która z pewnością przeżyje następne pokolenia, 
ale  pozostała też satysfakcja.
Czasy się zmieniają, szczególnie te dotyczące postępu 
w technice. W tej chwili przekładni się nie projektuje lecz 
kupuje jej nowoczesną wersję np. w Internecie z dostawą 
w ciągu 24 godzin – niewyobrażalne w opisywanych cza-
sach.
Kontynuując jednak ten wątek – nikt z nas na sprawach 
elektrycznych się nie znał, znał się natomiast mgr inż. Wła-
dysław Przytocki, kolega, który często nas odwiedzał i który 
ostatecznie wykonał układ elektryczny stanowiska.   
Dozownik proszku jest zespołem transportującym proszek 
z zasobnika do odpowiednio ukształtowanej taśmy. Prawi-
dłowe funkcjonowanie tego podzespołu decyduje o stabil-
ności napełnienia drutu proszkiem, a tym samym o  jakości 
drutu. Dobry dozownik to taki, który prawidłowo dozuje 
również proszki o nienajlepszej sypkości.
Sypkość proszków stanowi w produkcji drutów prosz-
kowych odrębny, zwykle trudny problem, a to dlatego, że 
z proszków o nieodpowiedniej sypkości drutu proszkowego 
wykonać nie można. W urządzeniu laboratoryjnym wyko-
rzystano dozownik talerzowy opracowany w Instytucie Spa-
wania Elektrycznego im. E.O. Patona. 
Przejęto również oryginalny sposób napędu talerza dozow-
nika – ruch obrotowy dolnej rolki poprzedzającej dozownik 
jest wykorzystany do jego napędu. Taki system kinematycz-
ny zapewnia prostą mechanicznie synchronizację przesuwu 
taśmy i zasypu proszku, co stabilizuje napełnienie drutu 
proszkiem niezależnie od możliwych zmian szybkości wy-
konywania drutu.
Znaczący wkład w opracowanie urządzenia wniósł doświad-
czony konstruktor, pracownik Zakładu Zgrzewania IS – Ro-
man Daciuk, który sprawdzał i korygował opracowaną przez 
nas dokumentację, a także wykonywał trudniejsze rysunki.

Widok urządzenia laboratoryjnego do wytwarzania drutów pro-
szkowych

Podobne prace wykonywał wcześniej konstruktor ZBUS-u 
Adam Lachowicz.
W okresie przeszło półrocznym w konstruowaniu pomagał 
Ryszard Spiechowicz, oddelegowany z Zakładu Zgrzewania.
Sprawdzona dokumentacja podzespołów była sukcesywnie 
przekazywana do Warsztatu Mechanicznego, kierowanego 
przez inż. Edwarda Wilka, gdzie wykonywano podzespoły 
i montowano całość urządzenia. Dzięki przede wszystkim 
fachowości i staranności panów z warsztatu: Zygmunta 
Knopa, Kazimierza Gerlego i innych nie napotkano więk-
szych trudności w wykonawstwie urządzenia.
O problemach związanych z konstruowaniem można by 
pisać znacznie więcej – najważniejsze, że urządzenie osta-
tecznie powstało i funkcjonowało poprawnie.
W dalszej kolejności zaprojektowano i wykonano: mieszal-
nik proszku, stanowisko do prób spawania i urządzenie do 
kalibracji końca drutu.

Mieszalnik proszku 

Stanowisko
do prób spawania 

– napawania
DRUTY PROSZKOWE
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Po wykonaniu urządzenia sprawdzono jego funkcjonowanie 
i wykonano zestawy rolek do wytwarzania drutów ze sty-
kiem i z zakładką o średnicy 2,4 mm.

Kształtowanie taśmy 
drutu o przekroju 
ze stykiem

Na wzór drutów radzieckich opracowano także drut dwu-
warstwowy do spawania, w którym wewnętrzna część 
była wypełniona proszkiem metalicznym, a zewnętrzna 
proszkiem żużlotwórczym – analogia z elektrodą otuloną. 
Właśnie ze względu na tę konstrukcję drutu, w urządzeniu 
laboratoryjnym występują dwa dozowniki proszku. 

Kształtowanie taśmy 
drutu dwuwarstwowego 
i jego przekrój

∅ 3,4 mm, pow. × 10

Drut ten przewidziany do spawania, nie znalazł praktycz-
nego zastosowania, głównie ze względu na dużą średnicę  
utrudniającą spawanie.

Próby spawania dwuwarstwowym drutem proszkowym.
Stoją od lewej: Sylwester Żukiewicz, Krzysztof Madej, Ireneusz 
Płonka, Bogumił Pierożek

Wyniki prac w Instytucie Spawalnictwa były podstawą 
stworzenia bazy przemysłowej drutów proszkowych w Za-
kładzie Doświadczalnym Instytutu Spawalnictwa, w którym 
wykonano niezbędne urządzenia produkcyjne: stanowisko 
do produkcji drutów proszkowych umożliwiające ich wyko-
nanie w jednym cyklu produkcyjnym (4 bębny napędowe), 
młyn do rozdrabniania surowców z ciągłym odsiewaniem, 
urządzenia do czyszczenia i zgrzewania taśmy, urządzenie 
do szpulowania drutu.
Opracowania recepturowe z Instytutu Spawalnictwa trafiały 
odtąd do ZDIS-u gdzie pod nadzorem mgr. inż. Jana Rze-
szutki i inż. Marka Żalińskiego były produkowane i wdraża-
ne do przemysłu.

Opracowanie recepturowe drutów proszkowych

Po wykonaniu urządzenia nastąpił etap opracowania kon-
kretnych drutów proszkowych.
Ponieważ do spawania połączeniowego przemysł krajowy 
dysponował drutem pełnym, zdecydowano, że w Instytucie 
Spawalnictwa będą realizowane prace dotyczące drutów 
proszkowych do napawania. Na podstawie dalszych analiz 
przyjęto, że będą to przede wszystkim druty z zawartością 
składników topnikowych (żużlotwórcze) do napawania 
w osłonie CO2 – mieszanek gazowych nie produkowano.



Przyjęto program opracowania drutów proszkowych ujmu-
jący następujące założenia:

–  stopiwa drutów w szerokim zakresie twardości (250HB 
–55HRC) do napawania elementów pracujących w wa-
runkach tarcia typu metal-metal i metal-minerał;

–  opracowanie drutów proszkowych z żużlem typu rutylo-
wego i zasadowego.

W okresie od 1980 do 1990 roku, w wyniku realizacji 
7 prac badawczych opracowano ok. 8 drutów proszkowych, 
których receptury i technologię produkcji przekazano do 
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Spawalnictwa. Wyniki 
badań recepturowych drutów i własności ich stopiw zawar-
te są w sprawozdaniach z prac, natomiast poniżej opisano 
niektóre problemy napotykane w trakcie realizacji tych prac.
Sypkość kompozycji proszkowej, jak wcześniej wspomnia-
no, stanowi jeden z podstawowych problemów wytwarza-
nia drutów proszkowych. Proszek „musi się dobrze sypać”, 
aby równomiernie wypełniać rdzeń drutu.
Mieszanina proszkowa składa się z frakcji metalicznej i top-
nikowej (żużlotwórczej), przy czym frakcje te uzyskuje się 
w wyniku rozdrobnienia żelazostopów i składników nie-
organicznych (wapień, magnezyt, fluoryt, krzemiany itd.) 
w młynach. W trakcie mielenia powstaje znaczna ilość 
nieprzydatnej dla drutów proszkowych frakcji pylistej, któ-
rą można wykorzystać np. w produkcji elektrod otulonych. 
Dlatego wytwórnie drutów proszkowych zwykle produkują 
także elektrody otulone.

Dozownik proszku

W drutach proszkowych jest często stosowany wapień 
(CaCO3) występujący w różnych odmianach alotropowych 
– kreda w ogóle nie poddaje się zmieleniu natomiast przy 
rozdrabnianiu marmuru można uzyskać znaczny udział  

frakcji właściwej. Dlatego wybór odmiany alotropowej su-
rowców jest b. ważny. Przeprowadzano próby aglomeracji 
niektórych składników z użyciem szkła wodnego, a nawet 
rozpylania mleka wapiennego w komorze rozpyłowej Insty-
tutu Szkła i Ceramiki w Warszawie. Uzyskany wynik, w po-
staci drobnych okrągłych rozpylonych kulek, był pozytywny, 
lecz koszt procesu b. znaczny.

W trakcie napawania drutem zawierającym topnik, na po-
wierzchni napoiny tworzy się cienki żużel, który zwykle przy-
wiera do metalu i trudno go usunąć. Jest to spowodowane 
powstaniem międzywarstwy typu emalii (spinele).Trudność 
ta występuje również przy opracowywaniu topników do 
spawania łukiem krytym i elektrod otulonych. Może dlatego 
znawcą tych zagadnień był mgr inż. Edward Chuchro – spe-
cjalista z zakresu topników topionych.

Bardzo dobre oddzielanie żużla  Nierównomierne topienie  
z napoiny drutu rutylowego drutu

W każdym razie, niejednokrotnie należało wykonać bardzo 
wiele wariantów recepturowych, aby to zjawisko wyelimi-
nować – bez orientacji przyczynowej.

I tak np. opracowanego w Kijowie drutu proszkowego 
do napawania stali Hadfielda nie udało się w IS dokładnie 
powtórzyć właśnie z powodu przywierania żużla. Podejrze-
wano, że przyczyną tego był rutyl (TiO2) – w Kijowie różowy, 
w Gliwicach ciemnoniebieski. Tlenek rutylu to bardzo cie-
kawy związek chemiczny, który zależnie od stopnia utlenie-
nia tytanu zmienia szereg swoich właściwości fizycznych, 
w tym, również barwę – od białej do czarnej.

Użytkownicy materiałów spawalniczych, wykorzystując ele-
ktrody otulone lub druty proszkowe niestwarzające żadnych 
problemów technologicznych, często nie zdają sobie sprawy 
z trudności, jakie występują w trakcie ich opracowywania.

DRUTY PROSZKOWE
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Przy spawaniu doświadczalnymi drutami proszkowymi 
występowało zjawisko nierównomiernego topienia drutu, 
powodujące zaburzenia technologiczne spawania. Przyczy-
ną tego jest fakt, że prąd spawania przepływa praktycznie 
w całości przez powłokę stalową drutu, intensywnie ją to-
piąc, a mieszanina proszkowa o dużej oporności elektrycz-
nej topi się na zasadzie konwekcji termicznej zwykle wolniej. 
Dlatego i z tego względu ważny jest skład recepturowy 
mieszaniny proszkowej.

W 1981 roku, Grupa Problemowa, posiadająca już swoje 
laboratorium, została włączona do Zakładu Spoiw i Meta-
lurgii Spawania, rozszerzając zakres materiałów opracowy-
wanych w tym Zakładzie. 
W 1981 roku z pracy zrezygnował Wojciech Lewandowski 
(mieszka w Szwajcarii) i zastąpił go Lesław Długosz. 

W Zakładzie ZE podjęto próby przetransponowania mate-
riałów żużlotwórczych elektrod i topników topionych do dru-
tów proszkowych. Próby te okazały się jednak nieprzydatne.

W laboratorium drutów proszkowych Andrzej Laskowski
i Andrzej Kachel

Napoiny wykonane zasadowym drutem proszkowym

Aby nie prowadzić badań recepturowych i związanych 
z nimi badań technologicznych i metalurgicznych na zasa-

dzie szkiełka i oka, postanowiono określić wpływ własności 
fizykochemicznych żużli: temperatury topnienia, gęstości, 
lepkości, napięcia powierzchniowego i międzyfazowego na 
własności technologiczne drutów proszkowych, takich jak: 
stabilność jarzenia łuku, wielkość kropli, rozprysk, układ 
żużla i jego oddzielanie, porowatość stopiwa. Część badań 
wykonano w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach.
Przewidywano, że optymalizacja ww. zależności umożliwi 
określenie optymalnych wielkości charakterystyk fizykoche-
micznych opracowywanych żużli, co pozwoli przed wykona-
niem drutu sporządzić mieszankę żużlową o sprawdzonych  
jedynie laboratoryjnie tych charakterystykach. Tak posta-
wionego celu nie udało się osiągnąć, a wykonywanie drutów 
proszkowych doświadczalnych o różnych recepturach nadal 
pozostało aktualne. Dużą korzyścią wykonywanej pracy była 
nabyta wiedza dotycząca wpływu składu recepturowego 
mieszanki proszkowej, a także jej oddzielnych składników 
na własności fizykochemicznych żużli w powiązaniu z wła-
snościami technologicznymi drutów.
W wyniku dalszych prac opracowano nowe gatunki drutów 
proszkowych z topnikiem typu rutylowego i zasadowego do 
napawania w osłonie CO2.
W pracach recepturowych drutów proszkowych przez długi 
okres udział brali: Daniel Kuc i Andrzej Laskowski wspierani 
przez Andrzeja Kachla.
Interesującym z punktu widzenia recepturowego był samo-
osłonowy drut proszkowy o stopiwie żeliwa wysokochromo-
wego (ok. 4% C; 23% Cr). Bardzo duża zawartość grafitu 
w drucie powodowała jego utlenianie w łuku z wytworze-
niem CO2, które samoczynnie osłaniało stopiwo.

Mikrostruktura stopiwa drutu typu żeliwa wysokochromowego 
– widoczne węgliki
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Największy zbyt zyskał produkowany do dzisiaj drut prosz-
kowy do napawania regeneracyjnego elementów maszyn 
gąsienicowych (Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchato-
wie).

Począwszy od 1998 roku do chwili obecnej prace zarówno 
nad opracowaniem nowych składów drutów proszkowych, 
jak i doskonaleniem technologii ich wytwarzania są prowa-
dzone przez dr. inż. Jerzego Niagaja. W tym okresie w In-
stytucie opracowano szereg receptur drutów proszkowych, 
z których niektóre przez wiele lat były z powodzeniem pro-
dukowane zarówno w laboratorium badawczym Instytutu, 
jak i przez ZDIS, a później ZBUS.

Dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw., na tle urządzenia 
do produkcji drutów proszkowych

W latach 1998–1999 w ramach prac badawczo-rozwojo-
wych opracowano i wykonano typoszereg drutów proszko-
wych DPIS-5M oraz DPIS-5T z taśmy niklowej przeznaczo-
nych do napawania metodami MIG oraz TIG powierzchni 
uszczelniających odpornych na zużycie ścierne w podwyż-
szonych temperaturach. Oprócz problemów z opracowa-
niem receptury mieszanki rdzeniowej, trudność polegała na 
uzyskaniu dostatecznie elastycznego drutu po wielokrotnym 
przeciąganiu przez oczka ciągarskie, w wyniku którego na-
stępowało znaczące utwardzanie drutu. W celu zmiękczenia 
drutu należałoby wykonać jego obróbkę cieplną w trakcie  

wytwarzania (na którymś z jego etapów), co byłoby nieko-
rzystne ze względu na utlenianie oraz utratę właściwości 
osłonowych przez niektóre składniki mieszanki rdzeniowej. 
W celu rozwiązania problemu zdecydowano się na zasto-
sowanie krótkotrwałego nagrzewania indukcyjnego bezpo-
średnio podczas przeciągania. Do realizacji ww. technolo-
gii zastosowano urządzenie do nagrzewania indukcyjnego 
NG-15 oraz wykonano wzbudnik o odpowiednim kształcie. 
Dobrano ponadto parametry nagrzewania indukcyjnego 
oraz przeciągania drutu (prędkość przesuwu, współczyn-
nik wypełnienia itd.). Na zamówienie firmy Metal-Science 
w Warszawie wykonano i przekazano partię próbną drutu 
DPIS-5M.
W latach 2000–2001, w wyniku prac prowadzonych 
w ramach projektu celowego nr 7 T08C 061 2000C/4879 
pt.: „Uruchomienie produkcji spawalniczych drutów prosz-
kowych do napawania” realizowanego wspólnie ze ZDIS, 
którego głównym referentem był dr inż. Jerzy Niagaj, opra-
cowano i wykonano podzespoły umożliwiające produkcję na 
istniejącym urządzeniu drutów proszkowych do napawania 
utwardzającego o średnicy 1,8; 2,0 i 2,4 mm oraz opra-
cowano receptury drutów proszkowych o stopiwie żeliwa 
chromowego do napawania powierzchni roboczych części 
maszyn odpornych na zużycie typu metal–minerał. Druty 
te stosowano zarówno do napawania poszczególnych ele-
mentów maszyn i urządzeń, jak i do wytwarzania odpor-
nych na ścieranie płyt bimetalowych. 
Zagadnień napawania trudnościeralnych płyt bimetalowych 
dotyczyła także praca doktorska mgr. inż. Wojciecha Gaw-
rysiuka pt. „Właściwości warstw napawanych o strukturze 
żeliw chromowych” obroniona na Wydziale Transportu 
Politechniki Śląskiej w 2003 roku, której promotorem był 
prof. dr hab. inż. Piotr Adamiec. 
W ramach kontynuacji własnych prac badawczo-rozwojo-
wych nad opracowaniem nowych drutów do napawania, 
w latach 2002–2003 opracowano receptury drutów prosz-
kowych w gat. DPIS-3M o średnicy 1,6 mm do napawania 
regeneracyjnego metodą MAG powierzchni ulegających zu-
życiu typu metal-metal oraz samoosłonowego drutu prosz-
kowego w gat. DPIS-61 o średnicy 2,4 mm przeznaczone-
go do napawania utwardzającego powierzchni odpornych 
na zużycie typu metal-minerał zarówno w temperaturach 
otoczenia, jak i podwyższonych. Oprócz standardowych 
badań technologicznych i strukturalnych, przeprowadzono 
badania odporności na ścieranie wg ASTM G65, do których 
realizacji zostało wykonane specjalne stanowisko przedsta-



wione poniżej. Receptury ww. drutów proszkowych zostały 
przekazane do ZDIS, gdzie z powodzeniem produkowano je 
przez wiele lat.

Wykonane w IS urządzenie 
do badań odporności 
na zużycie ścierne 
wg ASTM G65

Na zamówienie jednej z fabryk produkujących maszyny 
górnicze w celu realizacji kontraktu na dostarczenie urzą-
dzeń do pracy w kopalni odkrywkowej opracowano również 
recepturę, a następnie wykonano partię produkcyjną spe-
cjalnego drutu proszkowego o stopiwie stali szybkotnącej 
o średnicy 2,4 mm. Unikatowość rozwiązania polegała na 
tym, że na żądanie odbiorcy hinduskiego opracowano drut 
o nietypowym składzie stopiwa, którego wówczas żadna 
z firm krajowych i zagranicznych nie oferowała.
We współpracy z Wydziałem Metalurgii Politechniki Śląskiej 
w Katowicach opracowano ponadto cały szereg doświad-
czalnych drutów proszkowych do natryskiwania cieplnego 
powłok odpornych na oddziaływanie podwyższonych tem-
peratur.
Stanowisko do wytwarzania drutów proszkowych jest po-
nadto stale wykorzystywane do opracowywania oraz wy-
twarzania mosiężnych oraz srebrnych lutów w postaci 
drutów i prętów z rdzeniem topnikowym, stosowanych do 
lutowania płomieniowego.
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SPAWANIE
METALI NIEŻELAZNYCH



Działalność  Instytutu Spawalnictwa w zakresie spa-
wania metali nieżelaznych zainicjowana została w 1948 r. 
pracą dyplomową jednego ze studentów Szkoły Inżynierskiej 
w Poznaniu. Praca ta pt.: „Spawanie i zgrzewanie alumi-
nium”, wykonana w ówczesnym Hutniczym Instytucie 
Spawalnictwa w Katowicach, pozwoliła na oszacowa-
nie zaległości w dziedzinie spawania metali nieżelaznych 
w stosunku do osiągnięć zagranicznych. W następstwie 
tego w roku 1949 w Hutniczym Instytucie Spawalnictwa 
w Katowicach powstał Oddział Metali Lekkich, którego 
kierownikiem został inż. Stanisław Bryś – autor powyższej 
pracy. Należy podkreślić, że kierownik i organizator Oddziału 
(późniejszy docent i profesor kontraktowy) był prekursorem 
spawania metali nieżelaznych w kraju, i całą późniejszą 
swoją działalność zawodową i naukową związał w prze- 
ważającej mierze z tą tematyką. Jego praca inżynierska 
(1948 r.), magisterska (1956 r.) i doktorska (1970 r.) doty-
czyły spawalności (praca inżynierska również zgrzewalno-
ści) stopów aluminium. W utworzonym Oddziale rozpoczę-
to prace od szkolenia spawaczy gazowych aluminium oraz 
gromadzenia i badania wzorcowych materiałów dodatko-
wych do spawania. W oparciu o te wzorce, jako materiały 
porównawcze, w utworzonym w 1950 r. w nowej siedzibie 
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Zakładzie Metali Nie-
żelaznych opracowano w latach 1951–1954 podstawowe 
krajowe materiały dodatkowe do spawania metali nieżela-
znych oraz technologię spawania. Były to topniki do spawa-
nia gazowego aluminium, cynku i miedzi, i ich stopów oraz 
elektrody otulone do spawania łukowego aluminium, miedzi  
i brązów cynowych. Kierownikami zespołów badawczych, 
opracowujących te materiały, a zarazem i głównymi auto-
rami powyższych opracowań byli ówczesny kierownik Za-
kładu inż. Stanisław Bryś i inż. Zbigniew Pufal. Oprócz ba-
dań recepturowo-technologicznych w zakresie materiałów 
dodatkowych do spawania metali nieżelaznych, kierowany 
przez inż. S. Brysia Zakład organizował również wówczas 
i prowadził kursy spawania gazowego miedzi, mosiądzu, 
aluminium, cynku i ołowiu oraz spawania elektrycznego 
elektrodami otulonymi aluminium, miedzi i brązów. 
W 1954 r. w rozwiniętych przemysłowo krajach Europy 
wprowadzono nowe metody spawania łukowego metali 
nieżelaznych w osłonie gazów neutralnych (argon, hel) nie-
topliwą elektrodą wolframową (metoda TIG) a następnie 
metalową elektrodą topliwą (metoda MIG). W tych też la-
tach (1956–1957) podjęto w kraju pionierskie, fundamen-

talne prace technologiczne nad tymi metodami oraz prace 
konstrukcyjne nad specjalistycznymi urządzeniami do ich 
stosowania. Badania te były realizowane i kontynuowane 
przez kolejne lata 50. w Zakładzie Spawania Metali Nieże-
laznych i Zakładzie Budowy Prototypów Urządzeń Spawal-
niczych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 
Osobną dziedziną w zakresie spawania metali nieżelaznych 
było regeneracyjne spawanie pękniętych dzwonów kościel-
nych. Były wśród nich zabytkowe egzemplarze. Proces spa-
wania dzwonów po zukosowaniu pęknięcia prowadzono 
metodą gazową na gorąco. 
Z końcem lat 50. do Zakładu Spawania Metali Nieżelaznych 
dołączyli następni pracownicy naukowi: mgr inż. Henryk 
Kulisz i mgr inż. Józef Czech. Na początku lat 60. tema-
tykę spawania łukowego metali nieżelaznych metodami 
TIG i MIG przejęli kolejni zatrudnieni w Zakładzie pracow-
nicy: inż. Czesław Kozłowski i mgr inż. Roman Brzeziński. 
Wtedy też utworzone zostały pracownie: spawania miedzi 
i jej stopów oraz spawania metali lekkich, których kierownic-
two powierzono odpowiednio mgr. inż. Romanowi Brzeziń-
skiemu i inż. Czesławowi Kozłowskiemu. Należy podkreślić 
ważną rolę w realizacji prac badawczych, technologicznych 
i usługowych w zakresie spawania metali nieżelaznych 
grupy technologów-spawaczy o wysokich, uniwersalnych 
kwalifikacjach technologicznych i manualnych, a mianowi-
cie techników: Józefa Bujoka (później instruktor w Ośrodku 
Szkolenia), Dietera Meiera, Manfreda Knopika, Jana Kowa-
lówki, a także spawacza Jerzego Urbańczyka (fot. 1). 

Fot. 1. Prof. Stanisław Bryś (pierwszy z lewej), Dieter Meier 
(trzeci z lewej), Manfred Knopik (drugi z prawej), Jan Kowalówka 
(pierwszy z prawej) oraz Jerzy Urbańczyk (w przysiadzie)  
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Prace badawcze nad spawaniem metodami TIG i MIG alu-
minium i jego stopów z okresu lat 50. i 60. obejmowały 
m.in. takie zagadnienia, jak: technologia spawania podsta-
wowych i specjalistycznych stopów aluminium, stosowa-
nych w konstrukcjach budowlanych, przemyśle stocznio-
wym, w kolejnictwie, w produkcji falowodów, w przemyśle 
militarnym, a także automatyzacja procesów spawania 
oraz badania zmęczeniowe i wytrzymałościowe (w tem-
peraturach otoczenia i obniżonych) połączeń spawanych. 
W przypadku spawania miedzi i jej stopów ówczesna te-
matyka prac badawczych dotyczyła spawania tego metalu 
metodą MIG w osłonie azotu w budowie zbiorników, a także 
spawania metodami TIG i MIG (w osłonie argonu) podze-
społów silników elektrycznych, taśm brązowych, mosięż-
nych oraz z nowego srebra, a także sitowych, mosiężnych 
i miedzianych wymienników ciepła. Należy podkreślić też 
stałą współpracę Zakładu Spawania Metali Nieżelaznych 
z Zakładem Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych 
Instytutu w zakresie oceny technologicznej i badania funk-
cjonalności opracowywanych i wprowadzanych do produk-
cji przez ZPBUS urządzeń do spawania metali nieżelaznych 
zarówno metodą TIG, jak i MIG. Ostatnie lata 60. ubiegłego 
stulecia ukierunkowały tematykę prac badawczych w za-
kresie łukowego spawania metali nieżelaznych na zagad-
nienia jakości, a więc: kryteria oceny właściwości złączy 
spawanych aluminium i miedzi na podstawie kontroli ra-
diograficznej, tworzenie normatywów, typizację procesów, 
ich mechanizację i automatyzację (założenia technologicz-
no-konstrukcyjne) oraz modyfikację samych metod i urzą-
dzeń do ich stosowania (np. zastosowanie łuku pulsującego 
w metodzie MIG), a także ocenę warunków BHP przy spa-
waniu. Tematyka prac badawczych z tego zakresu, realizo-
wanych w latach 70., obejmowała zastosowanie helu jako 
gazu ochronnego przy spawaniu aluminium i miedzi, oraz 
specjalistyczną problematykę, jak technologia spawania 
miedzi ze stalą w urządzeniach chłodniczych, złożonych 
profili aluminiowych, grubo- i cienkościennych rur miedzia-
nych oraz elastycznych aluminiowych i miedzianych szyn 
prądowych. 
Wobec szerokiej popularyzacji wiedzy i postępów w dosko-
naleniu funkcjonalności urządzeń do spawania metali nie-
żelaznych w osłonach gazów neutralnych, w latach 80 i 90. 
ub. stulecia, a także i nieco później, natężenie realizacji prac 
badawczych z tego zakresu w Instytucie znacznie zmalało. 

Działalność w tej dziedzinie ograniczona została zgodnie 
z zapotrzebowaniem krajowego przemysłu i gospodarki 
do prac technologiczno-usługowych. Zmieniali się również 
pracownicy zajmujący się tą tematyką. Odeszli bowiem, 
zmieniając stanowiska lub miejsce pracy, mgr inż. Roman 
Brzeziński i inż. Czesław Kozłowski, a także technolodzy 
Dieter Meier, Manfred Knopik, Jan Kowalówka, a niedługo 
później przeszedł na emeryturę spawacz – Jerzy Urbańczyk. 
Historia w tym miejscu zatoczyła koło i nadzór nad spawa-
niem metali nieżelaznych przejął wówczas ponownie, wielce 
zasłużony dla Zakładu Spawania Metali Nieżelaznych, mgr 
inż. Józef Czech aż do całkowitego odejścia na emeryturę 
w 1999 r. Starszych technologów i spawaczy zastąpili 
nowi, o równie wysokich i uniwersalnych kwalifikacjach, 
a mianowicie technicy: Eugeniusz Kropiński i następnie 
Krzysztof Szpiegowski oraz ślusarz-spawacz Józef Węgrzyn. 
Wśród realizowanych prac technologiczno-usługowych 
w tym czasie wyszczególnić należy w zakresie aluminium 
i jego stopów: spawanie odlewanych obudów przekładni, 
sprzęgieł, silników oraz kadłubów urządzeń dla różnych 
gałęzi przemysłu, spawanie chłodnic olejowych i powietrz-
nych dla pojazdów i urządzeń stacjonarnych, łopatek wen-
tylatorów, anten dla telekomunikacji, elementów silników 
elektrycznych, wanien galwanicznych, elementów elewacji 
budynków (np. tzw. łamacze światła) itp. Niektóre z tych 
prac miały charakter regeneracyjny. W zakresie miedzi i jej 
stopów do ważniejszych prac technologiczno-usługowych 
należały: spawanie chłodnic dla urządzeń w różnych dzie-
dzinach gospodarki i przemysłu, regeneracja elementów 
pieców hutniczych i innych urządzeń dla hutnictwa, spawa-
nie elementów silników elektrycznych itp. (fot. 2–4). 

Fot. 2. Andrzej Kachel i Eugeniusz Kropiński (od lewej) przy 
spawaniu miedzianych dennic do stalowych (stal nierdzewna) 
płaszczy w walcach dla przemysłu papierniczego 
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Fot. 3. Józef Węgrzyn i Eugeniusz Kropiński podczas spawania 
aluminiowych korpusów silników elektrycznych 

Fot. 4. Eugeniusz Kropiński i Krzysztof Szpiegowski (spawa) 
podczas spawania regeneracyjnego miedzianego uchwytu ele-
ktrody do hutniczego pieca łukowego

Od roku 1997 spawaniem aluminium i jego stopów zajmuje 
się także mgr inż. Tomasz Pfeifer, a od 2008 r. mgr inż. Ja-
nusz Rykała. Działalność badawcza z tego okresu obejmo-
wała realizowane przez mgr. inż. Józefa Czecha oraz mgr. 
inż. Tomasza Pfeifera badania nad spawaniem ręcznym 
i zrobotyzowanym aluminium i jego konstrukcyjnych sto-
pów metodą MIG prądem pulsującym, a także realizowane 
już przez mgr. inż. Tomasza Pfeifera badania nad spawa-
niem nowoczesnych wysokowytrzymałych stopów alumi-
nium metodą MIG oraz stopów Al-Mg metodą plazmową 
(ostatni temat wykonywany był przy współpracy z mgr. inż. 
Maciejem Różańskim). Pojawienie się niskoenergetycznych 
metod spawania MIG spowodowało w ostatnich latach po-
wrót do zagadnień spawania łukowego aluminium i jego 
stopów. Zespół autorów – dr inż. Tomasz Pfeifer (obrona 
pracy doktorskiej w 2004 roku) i mgr inż. Janusz Rykała 

– podjął i wykonał serię dogłębnych badań nad spawaniem 
wysokowytrzymałych stopów aluminium tymi metodami 
(CMT, ColdArc, Cold Process, AC Puls) i ich wpływem na 
właściwości strukturalne i mechaniczne połączeń, a także 
na skłonność do pękania badanych stopów.  
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Już w pierwszych latach działalności Instytutu Spawalnic-
twa wraz z tematyką spawania metali nieżelaznych poja-
wia się w programach badawczych tematyka lutowania. 
W zorganizowanym w 1949 r. Oddziale Metali Nieżela-
znych w Hutniczym Instytucie Spawalnictwa w Katowicach 
zaczęto kompletować pochodzące ze starych magazynów 
fabryk poniemieckich, z dostaw UNRA oraz z importu wzor-
cowe spoiwa i topniki do lutowania, stanowiące porównaw-
czy punkt wyjścia do własnych prac recepturowo-technolo-
gicznych. Odbudowujący się przemysł krajowy potrzebował 
bowiem w pierwszej kolejności materiałów dodatkowych 
do lutowania. Badania nad tymi materiałami podjęto 
w nowo utworzonym w roku 1950 Zakładzie Spawania 
Metali Nieżelaznych w nowej siedzibie Instytutu Spawalnic-
twa w Gliwicach. W ciągu kilku lat zespół badawczy Za-
kładu pod kierownictwem ówczesnego jego kierownika inż. 
Stanisława Brysia i inż. Zbigniewa Pufala, prowadząc prace 
studialno-recepturowe z zakresu topników i lutów, opraco-
wał i uruchomił produkcję nowych topników lutowniczych 
do lutowania twardego stali i miedzi spoiwami srebrnymi 
i mosiężnymi, do lutowania twardego i miękkiego alumi-
nium i jego stopów oraz do lutowania miękkiego stopów 
cynku. Opracowano też w tym okresie dwa gatunki spoiw 
do miękkiego i twardego lutowania aluminium. Te pio-
nierskie w skali krajowej prace zapoczątkowały działal-
ność Instytutu w zakresie opracowań nowych materiałów 
do lutowania, a zarazem zaowocowały krajową produkcją 
opracowanych topników lutowniczych do lat osiemdziesią-
tych ub. stulecia. Wyniki prac z zakresu spoiw do lutowania 
stanowiły z kolei podstawę do opracowania dla przemysłu 
hutniczego krajowych norm na luty cynowo-ołowiowe, 
srebrne, miedziane i mosiężne. Bazując na opracowanych 
materiałach dodatkowych, prowadzono również w tym 
okresie szereg szkoleń oraz prac o charakterze technologicz-
nym na zamówienia zakładów przemysłowych. Z końcem 
lat 50. i początkiem 60. zagadnieniami lutowania w Za-
kładzie Spawania Metali Nieżelaznych zajmowali się także 
nowi pracownicy: mgr inż. Józef Czech i mgr inż. Roman 
Brzeziński. Należy podkreślić ważną rolę w realizacji prac 
badawczych i technologicznych technologów-spawaczy 
o wysokich, uniwersalnych kwalifikacjach technologicznych 
i manualnych, a mianowicie techników: Dietera Meiera, 
Jana Kowalówki, a także spawacza i lutowacza gazowego 
Jerzego Urbańczyka. Tematyka prac badawczych do końca 
lat 60. z zakresu technologii lutowania obejmowała kom-

pleksowe rozpracowanie lutowania miękkiego i twardego 
aluminium, stanowiące podstawę do wdrożeń w produkcji 
sprzętu domowego (czajniki) i części maszyn (wentylatory). 
Inne opracowania z tego okresu to lutowanie płomieniowe 
i indukcyjne narzędzi oraz lutowanie części maszyn elek-
trycznych (komutatorów, wirników).

Dla sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu przemysłu 
w zakresie lutowania w 1971 r. w Zakładzie Spawania Me-
tali Nieżelaznych została utworzona Pracownia Lutowania, 
która aż do 1990 r. prowadziła i koordynowała całokształt 
działalności Instytutu w zakresie tej technologii. Kierowni-
kiem powyższej Pracowni został mgr inż. Tadeusz Kuzio, 
a w jej skład wchodzili jeszcze: mgr inż. Andrzej Winiow-
ski (od roku 1973), inż. Wojciech Wójt (w latach 1979–
1988) oraz technolodzy Jan Kowalówka (do roku 1979), 
Eugeniusz Kropiński (od roku 1979) i Ksawery Szefliński 
(w latach 1978–1981). Działalność badawcza Pracowni 
obejmowała trzy kierunki badań: 

–  badania recepturowo-technologiczne nad nowymi topni-
kami i spoiwami do lutowania miękkiego i twardego

–  opracowywanie oprzyrządowań i urządzeń do lutowania 
oraz stanowisk do zmechanizowanych procesów

–  badania technologiczne nad nowymi technikami lutowa-
nia oraz opracowanie i wdrażanie technologii lutowania 
różnych podzespołów na zamówienia zakładów przemy-
słowych.

W ramach pierwszego kierunku badań, przy współpracy 
z metalurgami i chemikami w osobach mgr. inż. Edwarda 
Chuchro, mgr. inż. Stanisława Pokrzyka, mgr inż. Kseni 
Cwykiel, inż. Urszuli Lis, dr inż. Barbary Witkowskiej (Bą-
kowskiej) oraz technologami: Andrzejem Kachlem, An-
drzejem Laskowskim i Dariuszem Janowskim, opracowano 
i wdrożono do produkcji w warunkach laboratoryjnych In-
stytutu oryginalne receptury topników do miękkiego i twar-
dego lutowania stali niestopowych, stali wysokostopowych, 
spieków narzędziowych, miedzi, aluminium i ich stopów. 
Topniki do lutowania miękkiego opracowane zostały w po-
staci cieczy i past, a topniki do lutowania twardego, oprócz 
topnika lotnego w postaci łatwo parującej cieczy, wytwa-
rzane były w postaci past wodnych oryginalną, ekologicz-
ną metodą przemiału mokrego w zamkniętych młynach. 
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Inny asortyment materiałów dodatkowych, opracowanych 
w Instytucie, stanowiły spoiwa srebrne i mosiężne w postaci 
drutów z otuliną topnikową i rdzeniem topnikowym, a także 
w postaci past lutowniczych, zawierających sproszkowane 
spoiwa i topniki. W zakresie lutów miękkich przy współpra-
cy z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach i Zakłada-
mi Hutniczo-Przetwórczymi Metali Nieżelaznych „Hutmen” 
we Wrocławiu opracowano i wdrożono do produkcji (w Za-
kładach „Hutmen”) oszczędne w cynę lub pozbawione tego 
deficytowego w latach 70.i 90. ub. stulecia metalu, spoiwa 
do lutowania chłodnic, grzejników i zbiorników benzyny 
w samochodach, elementów ocynkowanych i cynkowych 
w budownictwie i przemyśle maszynowym (urządzenia 
chłodnicze), a także w elektrotechnice (lutowanie trzonków 
żarówek oświetleniowych, wiązek przewodów z końców-
kami, muf kablowych itd.). Spoiwa te stanowiły korzystne 
technicznie i ekonomicznie zamienniki klasycznych spoiw 
cynowo-ołowiowych, opartych na importowanej ze strefy 
dolarowej cynie. 
Pracownicy naukowo-badawczy Instytutu opracowywa-
li również normy krajowe i branżowe z zakresu spoiw do 
lutowania, inspirując krajowych wytwórców do produkcji 
zgodnego z tendencjami światowymi asortymentu tych 
materiałów.
W zakresie sprzętu do lutowania pierwsze opracowanie 
w 1973 r. dotyczyło dozownika topnika lotnego. Pod koniec 

Fot. 1. Tadeusz Kuzio, Wojciech Wójt, Andrzej Winiowski i Ksa-
wery Szefliński (od lewej) przy urządzeniu do zmechanizowanego 
lutowania płomieniowego z podajnikiem wózkowym

lat 70. podjęto badania modelowe, a następnie prace pro-
jektowo-wykonawcze nad zmechanizowanymi stanowiska-
mi do lutowania płomieniowego. Stanowiska te wyposażo-
ne były w przenośniki wózkowe, taśmowe i karuzelowe do 
transportu lutowanych części do strefy nagrzewania (strefy 
palników). Konstruktorami wiodącymi tych stanowisk byli 
inż. Wojciech Wójt (część mechaniczna) i mgr inż. Janusz 
Mrowiec (część gazowa). Stanowiska te, wykonane w In-
stytucie w ilości ok. 8 szt., znalazły zastosowanie do luto-
wania elementów ciągnika kołowego, części ram rowerów, 
grzałek, sprzętu spawalniczego (palniki, uchwyty elektrodo-
we) itp. W tym też okresie mgr inż. J. Mrowiec opracował 
specjalistyczne palniki do lutowania montażowego instalacji 
wodnych i do prac jubilerskich.

Lata 70. ub. stulecia charakteryzowały się w kraju dyna-
micznym rozwojem przemysłu maszynowego, głównie 
w oparciu o zagraniczne licencje, co też wpłynęło na zmianę 
tematyki badawczej w zakresie technologii lutowania, reali-
zowanej w Instytucie. Dotyczyła ona: lutowania indukcyjne-
go narzędzi, przewodów hydraulicznych maszyn i pojazdów, 
lutowania dyfuzyjnego ślizgów do zgrzewarek (pionierskie 
w skali krajowej badania tej technologii), lutowania pieco-
wego w atmosferach kontrolowanych i w próżni (trzonki 
noży stołowych, elementy regulacji ciągników rolniczych, 
obsady szczotkotrzymaczy elektronarzędzi, narzędzia wie-
loostrzowe), lutowania płomieniowego z użyciem topnika 
lotnego (wymienniki ciepła, elementy karoserii samochodo-
wych, rurkowe stelaże mebli, sprzętu szpitalnego itp.). 

Fot. 2. Tadeusz Kuzio, Jan Kowalówka i Andrzej Winiowski (od 
lewej) przy piecu próżniowym do lutowania firmy TORVAC

Lata 80. i 90. to rozwój twardego lutowania zmechanizowa-
nego na opracowanych w Instytucie stanowiskach płomie-
niowych oraz lutowanie opracowanymi różnymi postaciami 
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spoiw (luty rdzeniowe, luty z otuliną topnikową i pasty 
lutownicze). Znaczniejsze prace technologiczno-wdrożenio-
we prowadzono ponadto w związku z upowszechnianiem 
zastosowania nowo opracowanych spoiw bezcynowych 
i niskocynowych do lutowania miękkiego w zastosowa-
niach, o których wspomniano przy omawianiu prac recep-
turowych nad tymi spoiwami. 

Fot. 3. Andrzej Winiowski oraz Anzelm Olsza i Dariusz Janowski 
(od prawej) przy stanowisku z przenośnikiem taśmowym do 
płomieniowego lutowania zmechanizowanego 

Od 1991 r. działalność badawcza w zakresie lutowania była 
kontynuowana w Zakładzie Spoiw i Lutowania, którego 
kierownikiem został mgr inż. Tadeusz Kuzio a zastępcą 
mgr inż. Andrzej Winiowski. Prowadzone były nadal prace 
recepturowe nad doskonaleniem starych i tworzeniem 
nowych materiałów lutowniczych, pod kierownictwem 
inż. Urszuli Lis (spoiwa srebrne rdzeniowe, topniki bez-
fluorkowe i niskofluorkowe do lutowania twardego, pasty 
topnikowe do lutowania miękkiego, spoiwa srebrne 
bezkadmowe w postaci prętów otulonych). 

Fot. 4. Urszula Lis, Janusz Stera i Jan Mańczak (od lewej) przy 
prasie – wytwarzanie lutów z otuliną topnikową

Fot. 5. Andrzej Laskowski i Andrzej Kachel (od lewej) przy 
stanowisku do wytwarzania lutów z rdzeniem topnikowym 

Wykonano w tym okresie kilka ciekawych prac studialno- 
-badawczych z zakresu nowych metod lutowania (lutowa-
nie dyfuzyjne miedzi i mosiądzów, aluminium, nadstopów, 
metali reaktywnych), a także badania właściwości połą-
czeń wykonanych spoiwami bezołowiowymi typu Sn-Ag, 
Sn-Ag-Cu, przewidzianymi do zastąpienia lutów zawiera-
jących ołów w przemyśle elektrycznym i elektronicznym. 
W roku 1996 mgr inż. Andrzej Winiowski obronił w Poli-
technice Śląskiej pracę doktorska poświęconą problematyce 
spoiw do lutowania miękkiego.

Opracowano ponadto w tym okresie i wdrożono szereg 
różnorodnych technologii lutowania dla potrzeb przemysłu 
między innymi takich, jak lutowanie grzejników łazienko-
wych z użyciem topnika lotnego (dla kilkunastu wytwór-
ców), lutowanie indukcyjne na nowych nagrzewnicach 
tranzystorowych (urządzenia opracowane i wytwarzane 
w Zakładzie Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych 
w Instytucie) różnych typów narzędzi górniczych, obudów 
urządzeń pomiarowych itp. Dysponując odpowiednimi 
urządzeniami (piec próżniowy, nagrzewnice indukcyjne) 
oraz doświadczonym personelem wykonawczym (tech-
nolodzy-lutowacze o uniwersalnych kwalifikacjach: Euge-
niusz Kropiński i Krzysztof Szpiegowski) opracowano na 
zamówienia z przemysłu kilka regeneracyjnych techno-
logii lutowania np. noży do specjalistycznych obrabiarek 
oraz wykonano inne usługi o charakterze regeneracyjnym 
i naprawczym a także lutowano elementy prototypowe 
i partie doświadczalne nowych wyrobów.
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Fot. 6. Eugeniusz Kropiński wykonujący lutowanie płomieniowe 
specjalistycznym wielopłomieniowym palnikiem

Fot. 7. Krzysztof Szpiegowski podczas lutowania płomieniowego 
miedzianych tensometrów do pomiaru naprężeń w płytach 
betonowych

Od roku 2001 do chwili obecnej problematyka lutowania 
jest realizowana w powstałym w wyniku kolejnych zmian 
reorganizacyjnych Zakładzie Technologii Spawalniczych, 
którego kierownikiem jest mgr inż. Tadeusz Kuzio. Zespół 
badawczy zajmujący się tą metodą łączenia w składzie: 
dr inż. Andrzej Winiowski (od 2013 r. prof. nzw. w Insty-
tucie), inż. Urszula Lis (chemik,do 2004 r.), technolodzy- 
-lutowacze Eugeniusz Kropiński i Krzysztof Szpiegowski 
uzupełnili mgr inż. Maciej Różański (od roku 2005) i mgr 
inż. Sebastian Szopa (chemik, od 2006 r.). Po przejściu na 
emeryturę inż. Urszuli Lis (2004) i odejściu z Instytutu mgr 
inż. S. Szopy (2007 r.), realizację opracowań recepturowych 
z zakresu materiałów lutowniczych przejął mgr inż. Dawid 
Majewski (chemik), przyjęty do Instytutu w roku 2007. 
W 2011 roku mgr inż. M. Różański obronił w Politech- 

nice Wrocławskiej pracę doktorską dotyczącą lutowania 
dyfuzyjnego tytanu i stopu na osnowie fazy TiAl, a w roku 
2013 również w Politechnice Wrocławskiej pracę doktorską 
na temat topników do lutowania twardego tytanu obronił 
mgr inż. Dawid Majewski. Tematyka prac badawczych z za-
kresu lutowania, realizowanych w Instytucie po roku 2001, 
dotyczyła w dużej mierze lutowania materiałów i układów 
materiałowych uznawanych za trudno spajalne. Badano 
technologię lutowania aluminium i jego stopów z użyciem 
nowych, niekorozyjnych topników fluoroglinianowych i za 
pomocą lutowania dyfuzyjnego bez dodatku spoiwa. Dużo 
uwagi poświęcono badaniom wpływu warunków lutowa-
nia (dyfuzyjnego) na właściwości występujących w odpo-
wiedzialnych konstrukcjach w nowoczesnych dziedzinach 
przemysłu i gospodarki połączeń różnoimiennych materia-
łów o zróżnicowanych właściwościach typu stal nierdzew-
na–aluminium, stal nierdzewna–tytan, aluminium–miedź,  
a także połączeń zaawansowanych stopów na osnowie faz 
międzymetalicznych typu Ti-Al, Ni-Al, Fe-Al (aluminidków) 
oraz stopów magnezu. 

Fot. 8. Tadeusz Kuzio i Eugeniusz Kropiński przy demonstracji 
lutowania indukcyjnego

Od roku 2004 podjęto również badania nad technologia-
mi lutospawania łukowego metodami TIG i MIG/MAG, 
w tym również niskoenergetycznymi oraz lutospawania 
laserowego cienkich blach ze stali nierdzewnych, wysoko-
wytrzymałych – umocnionych odkształceniowo, a także 
ze stali niestopowych i niskostopowych z pokryciami cyn-
kowymi i aluminiowymi. W tej ostatniej tematyce Instytut 
współpracuje z zakładami branży motoryzacyjnej i budo-
wy urządzeń transportowych. Autorami i współautorami  
powyższych prac byli: dr inż. Wojciech Gawrysiuk, dr inż. 
Tomasz Pfeifer, dr inż. Andrzej Winiowski, dr inż. Maciej 
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Różański, mgr inż. Janusz Rykała, mgr inż. Agnieszka Kisz-
ka w zakresie lutospawania łukowego oraz dr inż. Marek 
Banasik, dr inż. Sebastian Stano i mgr inż. Jerzy Dworak 
w zakresie lutospawania laserowego. W Instytucie są rów-
nież w sposób permanentny szkoleni i egzaminowani luto-
spawacze stosujący metodę lutospawania łukowego MIG/
MAG w motoryzacji. 
Spośród nowo opracowanych w omawianym okresie mate-
riałów lutowniczych należy wymienić: specjalistyczne top-
niki do lutowania tytanu, magnezu i jego stopów, topniki 
niskofluorkowe (z amorficznym borem i z fluoroborana-
mi) do lutowania stali nierdzewnych oraz spoiwa srebrne 
z trwałą mechanicznie otuliną topnikową. Są one, podobnie 
jak wcześniej opracowane materiały, wytwarzane w labo-
ratoriach topników i spoiw Zakładu Technologii Spawalni-
czych dla bieżących potrzeb przemysłu. 
Prowadzone są również w Instytucie kursy i egzaminy 
kwalifikacyjne (obecnie wg przepisów i norm europejskich) 
dla lutowaczy i operatorów lutowania twardego, a także 
uznawanie technologii lutowania twardego. 







SPAWANIE
WIĄZKĄ ELEKTRONÓW



Wiązka elektronów jako spawalnicze źródło ciepła jest 
znana i stosowana w przemyśle już od wielu lat. Skoncen-
trowaną wiązkę elektronów użyto po raz pierwszy do spa-
wania w komorze próżniowej w latach 50. ubiegłego wieku 
w Niemczech i we Francji. J. A. Stohr z francuskiej Komisji 
Energii Atomowej publicznie przedstawił proces spawania 
elektronowego w dniu 23 listopada 1957 r. Niemiecki fizyk 
Karl-Heinz Steigerwald prowadził pierwsze eksperymenty 
za pomocą zbudowanej w 1952 r. spawarki elektronowej. 
W 1958 r., spawając stop cyrkonu o grubości 5 mm, odkrył 
tzw. efekt głębokiego wtopienia.
W Instytucie Spawalnictwa pierwszą pracę badawczą do-
tyczącą spawania elektronowego, której autorami byli Józef 
Czech i Jacek Pieter, zrealizowano w 1964 r. Było to studium 
w zakresie technologii i urządzeń. W Instytucie, jako jed-
nostce odpowiedzialnej za rozwój spawalnictwa w Polsce, 
planowano już w latach sześćdziesiątych podjęcie prac nad 
skonstruowaniem spawarki elektronowej i uruchomieniem 
produkcji jednostkowej tych urządzeń w Zakładzie Doświad-
czalnym Instytutu Spawalnictwa, a następnie ich zastoso-
waniem przemysłowym łącznie z opracowaną technologią 
spawania. Zamierzenia te nie zostały jednak urzeczywist-
nione ze względu na włączenie spawania elektronowego do 
zakresu tematycznego Przemysłowego Instytutu Elektroni-
ki. Zaplanowana wówczas współpraca między krajowymi 
ośrodkami badawczymi miała polegać na wykonywaniu 
urządzeń przez przemysłowy Instytut Elektroniki, a później 
przez wydzielony Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroni-
ki Próżniowej (OBREP). Urządzenia te miano opracowywać 
na podstawie wyników badań technologicznych i założeń 
technicznych dostarczanych przez Instytut Spawalnictwa.
Jedną z opracowanych i wykonanych wówczas w ramach 
współpracy trzech instytutów: Przemysłowego Instytutu 
Elektroniki, Instytutu Lotnictwa i Instytutu Spawalnictwa, 
dwóch prototypowych spawarek elektronowych zainstalo-
wano w Instytucie Spawalnictwa w 1970 r., w laborato-
rium fizycznych metod spawania, zlokalizowanym w bu-
dynku Nowych Technologii, oddanym do użytku dwa lata 
wcześniej.
Spawarka elektronowa EUS-25/6 była urządzeniem nisko-
napięciowym. Zasilacz wysokiego napięcia umożliwiał uzy-
skanie napięcia do 25 kV o regulacji ciągłej. Maksymalna 
moc wiązki elektronów wynosiła 2 kW dla katody o średnicy 
1 mm i 6 kW dla katody o średnicy 2 mm. Układ ognisko-
wania wiązki elektronów zapewniał regulację położenia 

Fot. 1. Spawarka elektronowa EUS–25/6, (6 kW, 25 kV) wy-
konana w Przemysłowym Instytucie Elektroniki, zainstalowana 
w Instytucie Spawalnictwa w 1970 r. 

ogniska wiązki w zakresie 30÷210 mm od wyjścia z dzia-
ła elektronowego. Spawarka była wyposażona w próżnio-
wą komorę roboczą w kształcie walca o średnicy 600 mm 
i długości 800 mm. Czas uzyskania próżni odpowiedniej dla 
procesu spawania (10-3 Tr) uzyskiwano w ciągu 15 min.
Standardowe wyposażenie urządzenia stanowił stolik krzy-
żowy oraz obrotnik o poziomej osi obrotu, umieszczone 
w komorze roboczej. System napędowy zapewniał uzyska-
nie prędkości ruchu liniowego w zakresie 20,7÷201 cm/min.
Instalacja tego urządzenia umożliwiła rozpoczęcie techno-
logicznych prac badawczych i współpracę w dziedzinie spa-
wania elektronowego z innymi jednostkami badawczymi 
zarówno w kraju, jak i za granicą. 
W ramach pracy badawczej Ac-51/I pt.: „Technologia spa-
wania elektronowego cz. I” (1972 r.) opracowano np. tech-
nologię spawania miedzianych szyn elastycznych i miedzia-
nych komutatorów (fot. 2, 3).
Przeprowadzone badania i próby technologiczne wykazały 
przydatność metody do wykonywania złączy doczołowych 
jedno i różnoimiennych. 
Badania i próby technologiczne spawania elektronowego 
prowadzone za pomocą urządzenia EUS-25/6 ujawniły 
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Fot. 2. Miedziana szyna 
elastyczna z przyspawanymi 
pełnoprzekrojowymi 
końcówkami zaciskowymi

Fot. 3. Miedziany wycinek komutatora o grubości 8 mm z przyspa-
waną elektronowo chorągiewką o grubosci 1 mm

szereg jego niedostatków, szczególnie w postaci niewystar-
czającej stabilności podstawowych parametrów procesu 
spawania, a także uciążliwej obsługi niektórych podze-
społów mechanicznych. Spawarka ta mogła być wykorzy-
stywana jako urządzenia laboratoryjne, nie nadawała się 
jednak do zastosowań przemysłowych.
Podjęto zatem decyzję o zakupie bardziej zaawansowanej 
konstrukcyjnie spawarki elektronowej. W 1973 r. urucho-
miono w Instytucie Spawalnictwa spawarkę elektronową 
ES-30/5 wyprodukowaną w NRD (fot. 4, 5).
Badaniom przydatności tego urządzenia do wykonania 
różnorodnych zadań technologicznych poświęcona była 
praca badawcza Ac-51/II pt.: „Technologia spawania elek-
tronowego część II. Charakterystyka spawarki elektronowej 
ES-30/5” (1973 r.). 
Spawarka elektronowa ES-30/5 charakteryzowała się po-
dobnymi parametrami jak spawarka krajowa. Wysoka  

Fot. 4. Spawarka elektronowa ES-30/5 (30 kV, 5 kW) prod. NRD: 
1) próżniowa komora robocza, 2) działo elektronowe, 3) pulpit 
sterujący, 4) zasilacze

Fot. 5. Spawarka elektronowa ES-30/5 w czasie pracy, obsługi-
wana przez mgr. inż. Jana Warsza, 1973 r.

stabilność parametrów działa elektronowego jak również 
parametrów ruchu manipulatorów umożliwiała jednak, 
ze względu na wysoką powtarzalność procesu, osiągnię-
cie wyższej jakości połączeń spawanych. Spawarka ta była 
w 1973 r. w kraju jedynym wzorcem konstrukcyjnym tego 
rodzaju produkcyjnych urządzeń. Bazując na tej spawarce, 
wykonano w Instytucie Spawalnictwa w latach 70. i 80. 
wiele prac naukowo-badawczych i usługowych.
W latach 70. prace te obejmowały m.in. następującą te-
matykę:
●   Spawanie elektronowe miedziano–stalowych działek ko-

mutatorów (praca badawcza Ac-55, 1973 r.), fot. 6.

Fot. 6. 
Makrostruktura 
połączenia stali 

z miedzią (blachy 
o grubości 3 mm)



●   Spawanie elektronowe stali szybkotnących ze stalami wę-
glowymi w produkcji narzędzi tnących (praca badawcza 
Ac-56, 1974 r.), fot. 7.

  1)

  2)

  3)

Fot. 7. Przykładowe złącza stali szybkotnących ze stalami 
węglowymi: 1) brzeszczot piły ręcznej: a) stal szybkotnąca, b) stal 
węglowa, 2) półfabrykat i gotowy frez, 3) przekrój bimetalowego 
półfabrykatu freza tarczowego

●   Technologia spawania elektronowego części zaworów 
wylotowych i wirnika sprężarki. (praca badawcza Ac-65/I, 
1976 r.), fot. 8.

Fot. 8. Makrostruktura spawanego elektronowo grzybka zaworu 
wylotowego; parametry procesu: U=75 kV, I=35 mA, zastosowano 
dodatkowe oscylacje wiązki elektronów

●   Zbadanie możliwości modyfikowania spoin materiałem 
dodatkowym w procesie elektronowego spawania stali 
żarowytrzymałej i szybkotnącej (praca badawcza Ac-69, 
1977 r.), fot. 9.

Fot. 9. Makrostruktura złącza spawanego elektronowo ze stali 
SW18 i 45 z wkładką niklową (w spoinie widoczne pęknięcia; 
pow. 5x)

●   Spawanie elektronowe zbiorników ciekłego chloru (praca 
badawcza Ac-76, 1977 r.), fot. 10.

Fot. 10. Makrostruktura złącza spawanego elektronowo ze stali 
18G2A; parametry procesu U=30 kV, I=140 mA; (widoczne roz-
warstwienie blachy)

●  Technologiczne warunki spawania elektronowego rur w dnach 
sitowych (1979 r.), fot. 11.

1)                                                          2)

                                      3)
Fot. 11. Makrostruktura 
modelowego złącza rury 

w dnie sitowym spawanego 
elektronowo; stale K18, 

H26N4 (1 i 2) oraz widok 
lica poprawnej spoiny (3)
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W latach 70. Instytut Spawalnictwa uczestniczył w pra-
cach Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG. 
W ramach tych prac jedną z narad dotyczącą spawania 
elektronowego zorganizowano w Instytucie Spawalnictwa 
w Gliwicach w dniach 9–12.10.1973 r. Uczestnicy tej na-
rady reprezentowali: Instytut Technologii Budowy Maszyn 
w Budapeszcie, Wyższą Szkołę Techniczną w Karl-Marx-
Stadt, Centrum Spawalnictwa i Badań Zmęczeniowych 
w Timisoarze, Centralny Naukowo-Badawczy Instytut Bu-
dowy Maszyn w Moskwie, Instytut Elektrospawania im. 
E.O. Patona w Kijowie i Instytut Spawalniczy w Sofii.
Referat dotyczący spawania elektronowego pt.: „Spawanie 
elektronowe giętkich przewodów elektrycznych do zgrzewa-
rek” autorstwa mgr. inż. J. Czecha i mgr. inż. J. Warsza zo-
stał przedstawiony na kolokwium IV Komisji MIS „Specjal-
ne procesy spawalnicze” w ramach dorocznego kongresu 
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, który obrado-
wał w dniach 16–22.09.1973 r. w Düsseldorfie.

Na naradzie w Halle (16–22.11.1975 r.) wspólna delega-
cja Instytutu Spawalnictwa, Instytutu Lotnictwa, Instytutu 
Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej oraz 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Próżniowej 
w Warszawie przedstawiła opracowania dotyczące spawa-
nia elektronowego wirników sprężarek turbinowych oraz 
spawania stali szybkotnącej z węglową.
W końcu lat 70. zarówno współpraca miedzy ośrodkami 
krajowymi, jak i postęp w dziedzinie urządzeń elektrono-
wiązkowych uległy pewnemu zahamowaniu, a następnie 
zupełnemu przerwaniu ze względu na zmiany organizacyj-
ne zespołu zajmującego się dotychczas budową spawarek 
oraz pieców elektronowych (zmieniono zakres tematyczny 
prac Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Próż-
niowej). Czyniono wówczas starania, aby w latach 1981–
1985 powstał odrębny problem węzłowy dla spawalnictwa 
i w ramach tego problemu można było prowadzić m.in. 
prace nad rozwojem tzw. fizycznych metod spawania, 
szczególnie spawania elektronowego.

Nie widząc możliwości rozwoju spawania elektronowego ze 
względu na brak krajowych urządzeń, Instytut Spawalnic-
twa rozpoczął we własnym zakresie prace nad konstrukcją 
prototypu produkcyjnej spawarki elektronowej. Zajął się 
również przygotowaniem kadr i bazy technicznej dla prze-
widywanej w przyszłości realizacji zamówień krajowych na  

kompleksowe wprowadzanie urządzeń i technologii spawa-
nia elektronowego do przemysłu.
W ramach Zakładu Spawania Metali Nieżelaznych, kiero-
wanego przez doc. dr. inż. Stanisława Brysia, utworzono 
w 1980 r. Pracownię Spawania Elektronowego o składzie 
osobowym: mgr inż. Jan Warsz (kierownik), inż. Zbigniew 
Kacprzak, inż. Mieczysław Pietrzak, mgr inż. Janusz Świder, 
mgr inż. Jerzy Dworak i Henryk Wasilewski (fot. 12).

Fot. 12. Pracownicy Pracowni Spawania Elektronowego (1981 r.); 
od strony lewej: inż. Mieczysław Pietrzak, inż. Zbigniew Kacprzak, 
mgr inż. Janusz Świder i mgr inż. Jerzy Dworak

W pracowni tej prowadzono zarówno prace technologicz-
ne, jak i konstrukcyjne dotyczące spawania elektronowego. 
Opracowano koncepcje oraz założenia techniczne wykona-
nych później trzech spawarek elektronowych, prowadzono 
również badania nad konstrukcją własnego działa elektro-
nowego.
W zakresie konstrukcji napędów oraz systemów sterowa-
nia spawarek elektronowych Pracownia Spawania Elektro-
nowego ściśle współpracowała z Zakładem Elektrotechniki 
Spawalniczej kierowanym przez mgr. inż. Tadeusza Zarem-
bę. Zespół pracowników zajmujących się ww. zagadnienia-
mi tworzyli wówczas: inż. Marian Piątek, mgr inż. Teodor 
Fabian, mgr inż. Halina Pasek-Siurek, mgr inż. Klaudiusz 
Malczewski i mgr inż. Halina Strokowska.
Prace nad konstrukcją spawarek elektronowych podjęto 
w Instytucie Spawalnictwa w ramach problemu węzłowego 
PW 05.15 realizowanego w latach 1981–1985. Opraco-
wano wówczas i wykonano dwie spawarki: uniwersalną, 
doświadczalną, wielkokomorową spawarkę, oznaczoną jako 



SE 01-10/60 i spawarkę specjalizowaną, oznaczoną jako 
SE 10-7.5/60. 
Punktem wyjścia do podjęcia tych zadań była wykonana 
w okresie 1979–1980 praca badawcza Fc-40 pt.: „Badania 
modelowe i opracowanie założeń technicznych dla zespo-
łów do budowy specjalistycznych spawarek elektronowych”, 
której autorami byli: mgr inż. Jan Warsz, mgr inż. Tade-
usz Zaremba, mgr inż. Jerzy Dworak mgr inż. Teodor Fabian 
oraz mgr inż. Janusz Świder.
Na podstawie przeprowadzonych badań określono pod-
stawowe założenia techniczne i opracowano konstrukcję 
uniwersalnej, doświadczalnej spawarki elektronowej, którą 
uruchomiono w Instytucie Spawalnictwa. Spawarkę tę 
(SE 01-10/60) wykonano wyłącznie w oparciu o podzespo-
ły produkcji krajowej. 
Próżniową komorę roboczą spawarki o objętości 1,5 m3 
wykonano w Zakładzie Aparatury Próżniowej w Bolesław-
cu, generator wiązki elektronowej o mocy 10 kW i napięciu 
60 kV z regulacją mocy za pomocą przetwornicy maszy-
nowej 50 Hz wykonano w Instytucie Techniki Elektronowej 
Politechniki Wrocławskiej, konstrukcję zespołu manipulato-
rów (obrotniki o poziomej i pionowej osi obrotu oraz stolik 
krzyżowy) wraz z układem zasilania opracowano i wykona-
no w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Spawalnictwa. 
Próżnię w komorze roboczej zapewniały zespoły pomp próż-
niowych produkowane w Zakładach Techniki Próżniowej 
TEPRO w Koszalinie (fot. 13).

Fot. 13. Uniwersalna, 
doświadczalna spawarka 
elektronowa opracowana 
i zainstalowana w Instytucie 
Spawalnictwa

Spawarka ta umożliwiała wykonanie spoin obwodowych na 
elementach o maksymalnych gabarytach:

●   500 mm, h = 450 mm (spoina prostopadła do osi obrotu 
elementu spawanego) oraz 

●   300 mm, h = 300 mm (spoina równoległa do osi obrotu 
elementu spawanego), a także spoin liniowych o długo-
ści do 650 mm przy maksymalnej wysokości i szerokości 
elementu spawanego odpowiednio 540 mm i 400 mm.

Drugą spawarką opracowaną w Instytucie Spawalnictwa 
w ramach problemu węzłowego PW 05.15 była specjali-
zowana spawarka taktowa SE 10-7.5/60, wykonana dla 
Fabryki Aparatów Elektrycznych FANINA w Przemyślu. 
Instalację tego urządzenia poprzedziło wykonanie pracy ba-
dawczej pt.: „Technologia spawania elektronowego elemen-
tów sprzęgieł elektromagnetycznych typu VEP oraz tulejek 
elektromagnesów” (praca badawcza Ac-93, 1984 r.), do 
produkcji których zostało ono zaprojektowane.

a)                                            b)

Fot. 14. Korpus sprzęgła elektromagnetycznego (a) oraz tulejki 
elektromagnesów (b) spawane elektronowo

Spawarka (fot. 15) została zaprojektowana i wykonana 
w oparciu o podzespoły produkcji krajowej oraz firmy Leybold 
Heraeus. Firma ta dostarczyła kompletny generator wiązki 
elektronowej EBW 0/7,5-60, natomiast zespół komory ro-
boczej wraz ze specjalistycznym manipulatorem został opra-
cowany i wykonany w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu 
Spawalnictwa. Komputerowy system sterowania manipula-
torem został opracowany i wykonany w Zakładzie Elektro-
nicznych Układów Sterowania Instytutu Spawalnictwa.
Spawarka została skonstruowana do spawania tulei elek-
tromagnetycznych zaworów hydraulicznych oraz korpusów 
sprzęgieł elektromagnetycznych. Elementy te były mocowa-
ne w specjalnych przyrządach montażowych w taki sposób, 
że ich oś obrotu była usytuowana prostopadle do osi wiązki 
elektronów. W komorze roboczej o niewielkiej objętości był  
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umieszczony sterowany systemem mikrokomputerowym 
manipulator umożliwiający jednoczesne spawane czterech 
tulejek do zaworów elektromagnetycznych lub jednego kor-
pusu sprzęgła elektromagnetycznego. Manipulator mógł 
wykonywać trzy ruchy: liniowy, taktowy i roboczy. Ruch 
liniowy służył do ustawienia miejsca spawania w osi wiąz-
ki elektronowej, taktowy powodował obrót manipulatora 
i ustawienie kolejnej tulejki zaworu elektromagnetyczne-
go w pozycji spawania, a roboczy był ruchem obrotowym, 
w czasie którego były wykonywane kolejne spoiny tulejki. 
Podczas spawania korpusu sprzęgła elektromagnetycznego 
ruchem roboczym stawał się ruch taktowy, ponieważ korpus 
sprzęgła był mocowany na centralnym wałku manipulatora.

Dane techniczne spawarki SE 10-7.5/60:

●  moc – 7,5 kW

●  napięcie przyspieszające – 60 kV

●  maksymalny prąd spawania – 125 mA

●  objętość komory roboczej – 18 dm3

●  próżnia w komorze roboczej – 10-4 hPa

●  czas odpompowania komory roboczej – 2 min

●  zakres ruchu liniowego – 0÷98 mm

●   dokładność pozycjonowania w ruchu liniowym 
– 0,005 mm

●  zakres prędkości w ruchu taktowym – 0÷37 obr./min

●  zakres prędkości w ruchu roboczym – 0÷46 obr./min

●  cykl pracy – automatyczny, półautomatyczny lub ręczny.

Fot. 15. Specjalizowana spawarka elektronowa SE 10-7.5/60 
opracowana w Instytucie Spawalnictwa, zainstalowana w Fabryce 
Aparatów Elektrycznych FANINA w Przemyślu

Spawarka SE 10-7.5/60 była eksploatowana w Fabryce 
Aparatów Elektrycznych FANINA w Przemyślu do roku 
2007. Przekonstruowane uchwyty ustalająco-mocujące 
pozwalały na wykorzystanie jej do spawania również 
innych elementów o symetrii obrotowej niż pierwotnie 
przewidywanych.
Tematyka dotycząca technologii spawania elektronowego 
była w latach 80. przedmiotem wystąpień przedstawicieli 
Instytutu na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Na międzynarodowej imprezie promocyjnej „Interwel-
ding’84”, obejmującej sympozjum naukowe oraz Targi 
Sprzętu Spawalniczego, która odbywała się w dniach 
10–13.10.1984 r. w pomieszczeniach Ośrodka Postę-
pu Technicznego w Katowicach doc. dr hab. inż. J. Pilar-
czyk przedstawił referat pt.: „Rola Instytutu Spawalnictwa 
w rozwoju spawania elektronowego w kraju”.
Wzrosło również tempo współpracy placówek badawczych 
objętych Spawalniczym Centrum Koordynacyjnym RWPG. 
W naradzie ekspertów w ramach tematu 31 – „Opraco-
wanie zespołu zasilającego z przetwarzaczem częstotli-
wości dla spawarek elektronowych”, która miała miejsce 
w Sarajewie w dniach 10–15.06.1985 r., uczestniczył dr 
inż. Edward Dobaj.
W roku 1986 za wybitne osiągnięcia w nauce i technice 
kilku zespołom badawczym Instytutu zostały przyznane 
nagrody Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. 
Nagrody I stopnia przyznano zespołowi mgr. inż. J. Warsza, 
mgr. inż. T. Zaremby i mgr. inż. B. Łeśko za „Opracowanie 
i wdrożenie do produkcji wyspecjalizowanej spawarki elek-
tronowej”.
Doświadczenia Instytutu Spawalnictwa w zakresie kon-
strukcji spawarek elektronowych, a także technologii 
spawania elementów o symetrii obrotowej i niewielkich 
gabarytach przedstawiano na konferencjach krajowych 
i zagranicznych. 
Referat tablicowy, autorstwa mgr. inż. Jerzego Dworaka, 
mgr. inż. Mirosława Łeśki i mgr. inż. Klaudiusza Malczew-
skiego, o spawarce elektronowej zmontowanej w Instytucie 
dla Zakładów „Fanina” przedstawili w Warnie na konferen-
cji w dniach 31.05–4.06.1988 r. poświęconej technologii 
spawania elektronowego mgr inż. Mirosław Łeśko i mgr 
inż. Klaudiusz Malczewski.
Na XXXII Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji 
Spawalniczej w dniach 8–9.11.1990 r. w Częstochowie 
ze strony Instytutu Spawalnictwa został przedstawio-
ny m.in. referat mgr. inż. J. Dworaka, mgr. inż. M. Łeśki 



i mgr. inż. K. Malczewskiego pt. „Spawanie elektronowe 
na spawarkach skonstruowanych w Instytucie Spawalnic-
twa w Gliwicach”.
Biorąc pod uwagę z jednej strony niezadowalający poziom 
spawalnictwa krajowego w latach 80. z drugiej – funda-
mentalną rolę, jaką nowoczesne spawalnictwo odgrywa 
w rozwoju gospodarczym kraju, oraz realizując nową poli-
tykę badań i wdrażania ich wyników do przemysłu, Instytut 
Spawalnictwa podjął koordynację Centralnego Programu 
Badawczo-Rozwojowego (CPBR) pt.: „Techniki Spawalni-
cze” realizowanego w latach 1986–1990. 
Jednym z celów realizacyjnych tego programu było urucho-
mienie produkcji spawarek elektronowych średnionapięcio-
wych, a w tym opracowanie mikrokomputerowych syste-
mów sterowania i kontroli tych urządzeń. 
W ramach celu nr 8 tego programu opracowano dokumen-
tację techniczną i wykonano prototyp spawarki elektrono-
wej taktowej. Była to trzecia spawarka elektronowa opraco-
wana w Instytucie Spawalnictwa (fot. 16).

Fot. 16. Specjalizowana taktowa spawarka elektronowa 
SE 20-10/60 opracowana w Instytucie Spawalnictwa

Spawarka została zaprojektowana jako wysokowydaj-
na, specjalizowana spawarka elektronowa do spawania 
produkcyjnego niewielkich, określonego kształtu elemen-
tów maszyn i urządzeń. Spawarka (oznaczona symbolem 
SE 20-10/60) była przeznaczona do spawania elementów 
typu tarcza oraz tarcza + wałek, których oś obrotu zajmo-
wała w czasie spawania położenie równoległe do osi wiązki 
elektronowej. Spawarka różniła się od poprzednio opraco-
wanych nie tylko komorą i manipulatorem, ale także innymi 
podzespołami, które zostały zmodernizowane lub opraco-
wane od nowa.
W spawarce zastosowano nowe działo elektronowe 
KE-15/80B opracowane i wykonane przez Instytut Tech-
nologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej. Moc tego 

działa wynosiła 15 kW przy napięciu przyspieszjącym 
80 kV, co pozwalało uzyskać maksymalny prąd spawania 
190 mA. Zespół zasilaczy wyrzutni elektronów został opra-
cowany i wykonany wspólnie przez Zakład Elektronicznych 
Układów Sterowania Instytutu Spawalnictwa i Zakłady Wy-
twórcze Sprzętu Sieciowego BELOS. Dwa zestawy pomp 
próżniowych do wytwarzania próżni w dziale elektronowym 
i komorze roboczej dostarczyły Zakłady Techniki Próżniowej 
TEPRO z Koszalina.
Zespołem określającym zakres zastosowania spawarki była 
komora robocza z manipulatorem opracowana przez Pra-
cownię Spawania Elektronowego i Zakład Doświadczalny 
Instytutu Spawalnictwa.
Spawarka SE 20-10/60 wyposażona była w dzieloną próż-
niową komorę roboczą. Część górna komory roboczej za-
mocowana była na stałe do konstrukcji nośnej spawarki 
pod działem elektronowym. Była ona wyposażona w spe-
cjalny próżnioszczelny moduł pozwalający na przesuw 
działa w czasie pracy spawarki w celu zmiany średnicy 
układanych spoin kołowych. Próżniowy zawór suwakowy 
oddzielał niewielką objętość górnej części komory zapowie-
trzaną i odpompowywaną w każdym cyklu pracy spawarki. 
Dolna część komory roboczej w postaci trzech oddzielnych 
elementów usytuowana była w gniazdach trójpozycyjnego 
stołu obrotowego. Każdy dolny segment komory roboczej 
zawierał zespół ustalająco-mocujący element spawany. 
Centrowanie przedmiotu spawanego, jego mocowanie 
i przekazanie ruchu obrotowego następowało w chwili 
podnoszenia dolnej części komory roboczej przez siłownik 
pneumatyczny. Manipulator w postaci obrotowego stołu 
taktowego wyposażony był w trzy gniazda mieszczące dolne 
części komory roboczej, miał wbudowane zespoły napędo-
we ruchu taktowego i roboczego oraz zespół podnoszenia 
pneumatycznego.
System sterowania spawarki, umożliwiający sekwencyj-
ne sterowanie i kontrolę pracy poszczególnych zespołów, 
a także sterowanie przebiegiem cyklu technologicznego 
spawania, został opracowany i wykonany w Zakładzie Elek-
tronicznych Układów Sterowania Instytutu Spawalnictwa.

Dane techniczne spawarki SE 20-10/60:

●  moc – 15 kW ograniczona ze względów konstrukcyjnych
do 10 kW
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●  napięcie przyspieszające – 80 kV, ograniczone do 60 kV

●  maksymalny prąd spawania – 190 mA

●  objętość komory roboczej – 3 dm3

●  próżnia w komorze roboczej – 10–2 hPa

●  czas odpompowania komory roboczej – 6 s

●  prędkość w ruchu taktowym max. – 6,6 obr./min

●   dokładność pozycjonowania w ruchu liniowym –
±0,1 mm

●  zakres prędkości w ruchu roboczym – 0÷30 obr./min

●  zakres przesuwu działa – 0÷100 mm

●  średnica spawanych elementów – 10÷180 mm

●  system sterowania – komputerowy

●  cykl pracy – automatyczny, półautomatyczny lub ręczny

●   maksymalne wymiary spawanego elementu:
tarcza – średnica 200 mm, wysokość 50 mm, 
tarcza + wałek – długość 300 mm.

Prototyp spawarki taktowej SE 20-10/60 zbudowany 
w Instytucie Spawalnictwa został zainstalowany w Labo-
ratorium Spawania Skoncentrowaną Energią Instytutu 
Spawalnictwa z przeznaczeniem do prowadzenia prac ba-
dawczych z zakresu spawania elektronowego, jak też prac 
dla przemysłu w postaci serii próbnych elementów produk-
cyjnych spawanych elektronowo.

Laboratorium Spawania Skoncentrowaną Energią zosta-
ło utworzone w 1991 roku w ramach Zakładu Spawania 
Stali i Żeliwa w miejsce Pracowni Spawania Elektronowego. 
Zmienił się również jego skład osobowy – odeszli mgr inż. 
Janusz Świder i Henryk Wasilewski, a pracę podjął dr inż. 
Marek Banasik.
Dokumentacja techniczna prototypu taktowej spawar-
ki elektronowej została przekazana na podstawie umowy 
wdrożeniowej do Zakładu Aparatury Próżniowej w Bole-
sławcu gdzie miała zostać uruchomiona w 1992 roku pro-
dukcja tego typu spawarek. 

Przewidywane na lata 90. prace konstrukcyjne obejmo-
wały opracowanie wspólnie z Instytutem Technologii Elek-
tronowej Politechniki Wrocławskiej i Zakładami BELOS 
w Bielsku-Białej generatora wiązki elektronowej o napię-
ciu 120 kV i mocy maksymalnej 15 kW oraz opracowanie  

we współpracy z Instytutem Elektrotechniki Teoretycznej 
i Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz zakładami BELOS 
modelu falownikowego zasilacza wysokiego napięcia do 
spawarek elektronowych. 
Program działalności badawczej Instytutu w obszarze 
technologii spawania elektronowego obejmował w latach 
1985–2000 m.in. zagadnienia:

●   opracowanie studium spawania elektronowego grubo-
ściennych elementów konstrukcyjnych (1989 r.)

●   zbadanie wpływu czynników technologicznych na jakość 
połączeń spawanych wykonanych wiązką elektronów 
na elementach ze stali do ulepszania cieplnego (praca 
badawcza Hd-108/I, 1991 r.)

●   zbadanie spawalności wiązką elektronów stali o podwyż-
szonej hartowności ze szczególnym uwzględnieniem stali 
narzędziowych oraz zbadanie wpływu konstrukcji i sposo-
bu przygotowania złączy na jakość połączeń spawanych 
(praca badawcza Hd-110/III, 1992 r.)

●   badania spawalności wiązką elektronów stali o podwyż-
szonej hartowności (praca badawcza Ac-116, 1993 r.)

●   badania radiograficzne połączeń spawanych wiązką elek-
tronową i ustalenie klasyfikacji niezgodności (praca ba-
dawcza Id-108, 1996 r.)

●   badania procesów spawania wysokostopowych stali nie-
rdzewnych w osłonach gazowych i wiązkami skoncentro-
wanej energii (praca badawcza Ac-119, 1997 r.) 

●   badania i rozwój urządzeń do spawania skoncentrowa-
nymi wiązkami energii. (praca badawcza Fc-83, 1998 r.) 

●   optymalizacja spawania elektronowego bimetalicznych 
złączy ze stali o podwyższonej hartowności (projekt ba-
dawczy nr 7TO8C057, 1998 r.)

●   nowe materiały i technologie dla spawalnictwa (projekt 
badawczy zamawiany nr PBZO 26-08, 1998 r.).

W ww. okresie wykonano również wiele prac technologicz-
nych dla przemysłu krajowego. Opracowano technologie 
spawania, np.: wałków sprzęgłowych skrzyń przekładnio-
wych samochodów osobowych (fot. 17a), bimetalowych 
pierścieni synchronizatorów skrzyń przekładniowych sa-
mochodów ciężarowych, półosi kombajnów rolniczych 
(rys. 17b), elastycznych złączy prądowych zgrzewarek 
(rys. 18), segmentów tnących pił tarczowych i innych. 
Prowadzono prace, których celem były zmiany, uprasz-
czające konstrukcję produkowanych wyrobów z uwagi na 
zastosowanie spawania elektronowego. Opracowano np. 



modyfikację konstrukcji oprawki hydraulicznej do mocowa-
nia narzędzi do obróbki drewna (rys. 19), czy też modyfika-
cję konstrukcji elementów zespołu napędowego motocykla 
(rys. 20).
Wiązka elektronów stanowi narzędzie bardzo przydatne 
w procesie regeneracji wielu elementów maszyn i urządzeń. 
Umożliwia wspawanie nowo wykonanych fragmentów 
w miejsce usuniętych wcześniej zużytych powierzchni bez 
deformacji modyfikowanych elementów maszyn i urządzeń. 
W tym zakresie opracowano np. technologie regeneracji 
sprzęgieł kłowych obrabiarek AMTEC czy też tarczy mocują-
cej szlifierki do kół zębatych (rys. 21, 22).

a)                                            b)

Rys. 17. Spawane elektronowo: a) wałek sprzęgłowy (mat. 
18HGM), b) półoś kombajnu rolniczego (mat. St4S+36HMN)

Rys. 18. Elastyczne złącze 
prądowe zgrzewarek 
(mat. M1E)

a)                                                 b)

Rys. 19. Oprawka hydrauliczna o konstrukcji zmodyfikowanej 
przystosowanej do spawania wiązką elektronów (b)

a)                                                 b)

Rys. 20. Koło zębate z koszem (a) oraz wałek zmieniacza (b) 
zespołu napędowego motocykla o konstrukcji przystosowanej do 
spawania wiązką elektronów

Rys. 21. Sprzęgła kłowe obrabiarki AMTEC regenerowane za 
pomocą spawania wiązką elektronów

Rys. 22. Tarcza szlifierki do kół zębatych regenerowana za pomocą 
wiązki elektronów
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W końcu lat 90. ubiegłego stulecia obserwowano mniej-
sze zainteresowanie technologią spawania elektronowego 
z uwagi na coraz powszechniej dostępne na rynku spawarki 
laserowe o wystarczająco dużej mocy – urządzenia bardziej 
wydajne ze względu na brak roboczej komory próżniowej 
i możliwość spawania w powietrzu. W Instytucie Spawal-
nictwa również zwrócono uwagę na tę tendencję i przy-
stąpiono do organizacji w 1998 r. laboratorium spawania 
laserowego.
Pomimo rozpoczęcia w Instytucie Spawalnictwa prac nad 
możliwością wykorzystania technologii laserowych pracow-
nicy Instytutu na bieżąco śledzili doniesienia literaturowe 
w zakresie spawania wiązką elektronów. Niestety, brak 
nowoczesnego urządzenia uniemożliwiał rozwijanie tej 
technologii na krajowym gruncie. Dyrekcja Instytutu, świa-
doma braku nowoczesnego urządzenia, podjęła w roku 
2012 decyzję o uruchomieniu pracy badawczej Hb-65 pt. 
„Rozbudowa możliwości badawczo-technologicznych In-
stytutu Spawalnictwa w zakresie badań niszczących ma-
teriałów konstrukcyjnych i elektronowych metod obróbki 
w inżynierii materiałowej”, której celem była analiza tech-
niczno-ekonomiczna w zakresie zakupu nowego urządzenia 
elektronowego do spawania i modyfikowania powierzchni. 
W wyniku przeprowadzonych analiz określono wymaga-
nia, jakie powinno spełniać nowe urządzenie oraz spo-
sób w jaki należy przygotować nowoczesne laboratorium, 
w którym planowano zainstalowanie spawarki elektro-
nowej. W ramach pracy badawczej został przygotowany 
wniosek inwestycyjny do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pt. „Elektronowe urządzenie do spawania i mo-
dyfikowania powierzchni”. Ministerstwo przychylnie odnio-
sło się do projektu i w roku 2013 przyznało dotację celową 
w kwocie 5 200 000 zł. W wyniku przeprowadzenia dialogu 
technicznego, w którym udział wzięło trzech głównych eu-
ropejskich producentów urządzeń, tj.:

● Pro-beam AG & Co. KGaA z Republiki Federalnej Niemiec

●  Steigerwald Strahltechnik GmbH z Republiki Federalnej 
Niemiec

● Cambridge Vacuum Engineering z Wielkiej Brytanii

zostały określone szczegółowe wymagania techniczne, jakie 
powinno spełniać urządzenie, a następnie przeprowadzono 
postępowanie o udzielenie zamówienia. W rezultacie podję-
tych działań Instytut Spawalnictwa zakupił urządzenie firmy  

Cambridge Vacuum Engineering, model XW150:30/756 
(fot. 23 i 24). Instalacja urządzenia zakończyła się w grud-
niu 2014 r. W skład urządzenia wchodzi próżniowa komora 
robocza o wymiarach:

● szerokość „x” 1500 mm (okno załadowcze)

● wysokość „y” 1500 mm (okno załadowcze)

●  długość „z” 2200 mm (istnieje możliwość wydłużenia 
komory).

Fot. 23. Urządzenie do spawania i modyfikowania powierzchni 
firmy Cambridge Vacuum Engineering, model XW150:30/756, 
zainstalowane w Instytucie Spawalnictwa; działo zainstalowane 
w pozycji pionowej

Objętość komory roboczej wynosi 4,95 m3. W komorze 
znajdują się okna rewizyjne, przystosowane do montażu 
działa elektronowego również w pozycji poziomej (fot. 24). 
Na górnej części komory znajdują się trzy otwory przy-
stosowane do montażu działa w pozycji pionowej. 
Zestaw pomp próżniowych umożliwia osiągnięcie ciśnienia 
w komorze na poziomie 2 × 10-4 mbar (komora pusta) 
w czasie poniżej 7 minut (istnieje również możliwość 
osiągnięcia niższego ciśnienia). Katoda jest bezpośrednio 
żarzona, maksymalna moc wiązki wynosi 30 kW. Napięcie 
przyspieszające jest regulowane płynnie do 150 kV. 
Urządzenie wyposażone jest w wiele unikatowych funkcji 
m.in.:

●  system do rejestracji i archiwizowania danych o procesie 
spawania

●  układy do obserwacji obszaru spawaniu przy użyciu 
światła widzialnego oraz za pomocą elektronów wstecznie 
rozproszonych

● system szybkiego odchylania wiązki elektronów

● system kontroli jakości wiązki elektronów.
SPAWANIE WIĄZKĄ ELEKTRONÓW
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Nowoczesne urządzenie pozwala m.in. na spawanie bez 
i z udziałem materiału dodatkowego, napawanie, stopo- 
wanie, teksturyzację powierzchni, przetapianie, grawero-
wanie oraz szybkie prototypowanie przy użyciu drutu. 
W 2015 roku w Instytucie rozpoczęto projekt badawczy 
pt.: „Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków 
lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody 
nanoszenia” w ramach II Konkursu CuBR finansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach 
projektu opracowywana będzie technologia przetapiania 
warstw wierzchnich zawierających związki renu przy użyciu 
wiązki elektronów.

Fot. 24. Urządzenie do spawania i modyfikowania powierzchni 
firmy Cambridge Vacuum Engineering, model XW150:30/756, 
zainstalowane w Instytucie Spawalnictwa; działo zainstalowane 
w pozycji poziomej
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Nowoczesne spawalnicze technologie laserowe decydują 
dziś o możliwości wykonania i produkcji wielu najbardziej 
zaawansowanych technicznie wyrobów w różnych gałę-
ziach przemysłu. Technologie te są stosowane zarówno 
w produkcji masowej, jak i w produkcji unikatowych, spe-
cjalistycznych urządzeń i konstrukcji. Technologie laserowe 
są dzisiaj ważnym wyznacznikiem poziomu technicznego 
i stopnia nowoczesności wielu produktów. Decydują też 
o ich nowoczesności, jakości, miniaturyzacji i estetyce.
Pierwsze badania nad zastosowaniem lasera do celów spa-
walniczych przeprowadzono w Instytucie Spawalnictwa 
na przełomie lat 60. i 70. W historii rozwoju technologii 
laserowych był to okres, w którym zastosowanie laserów 
do obróbki materiałów znajdowało się w stadium badań 
laboratoryjnych. Dwaj zatrudnieni wówczas w Instytucie 
fizycy mgr Henryk Passia i mgr Jan Pawlak z wykorzysta-
niem, zbudowanego w Wojskowej Akademii Technicznej 
(WAT), molekularnego lasera CO2 o emisji ciągłej i bardzo 
niewielkiej mocy 200 W, przeprowadzili badania spawania 
i cięcia cienkich folii metalicznych. Stanowisko do badań 
(fot. 1) posiadało całkowicie laboratoryjną konfigurację, 
a przeprowadzone badania miały charakter podstawowy 
i rozpoznawczy.

Fot. 1. Laser CO2 LM6 służący do badań w Instytucie Spawalnictwa 
w latach 1968–1970

Drugim urządzeniem, na jakim prowadzono badania, był już 
seryjnie produkowany laser Kwant 12, który zainstalowano 
w Instytucie w 1978 r. Był to niewielki rosyjski laser (fot. 2) 
na ciele stałym (Nd:YAG), który pracował jedynie w reżimie 
impulsowym. Maksymalna energia impulsu wynosiła 3 J, 
a częstotliwość impulsów 10 Hz. Urządzenie to zakupiono 
do Instytutu w celu rozpoznania możliwości zastosowania 
takich urządzeń do wykonywania mikropołaczeń w dzie-
dzinie elektroniki lub mechaniki precyzyjnej przy spawaniu 

cienkich drutów, łączeniu cienkich folii oraz produkcji mi-
kromechanizmów, np. zegarków, precyzyjnego sprzętu po-
miarowego, styczników lub bimetali. W latach 1978–1980 
mgr inż. Jan Warsz przeprowadził serię badań i prób zasto-
sowania tego urządzenia do spawania cienkich folii i dru-
tów dla różnej konfiguracji tego typu połączeń i przy różnym 
sposobie przygotowania takich elementów do spawania.

Fot. 2. Stanowisko 
do mikrospawania

z laserem impulsowym 
Kwant 12, 1978 r.

Mimo pozytywnych w wielu przypadkach rezultatów badań 
zainteresowanie przemysłu tą technologią było niewielkie 
w tamtym okresie. W elektronice i w zakresie mechaniki 
precyzyjnej technologie lutowania i mikrozgrzewania były 
efektywniejsze ekonomicznie. Koszty takich laserów były 
wysokie, a przy ówczesnym poziomie rozwoju systemów 
sterowania i samej konstrukcji ówczesnych laserów trudno 
było je wdrażać do ciągłych przemysłowych linii produkcyj-
nych. 
Etap intensywnego rozwoju technologii laserowych w In-
stytucie Spawalnictwa rozpoczął się dopiero na przełomie 
XX i XXI wieku.
W końcu lat 90. w Instytucie Spawalnictwa przeprowa-
dzono analizę stanu i perspektyw rozwoju oraz potencjal-
nych możliwości różnych nowoczesnych technologii spa-
walniczych, które zaczęto wówczas rozwijać i stosować 
w krajach wysoko uprzemysłowionych. Uznano wówczas, 
że rozwój takich procesów, jak cięcie i spawanie laserowe 
będzie jednym z ważniejszych kierunków unowocześniania 
technologii spawalniczych w najbliższym dziesięcioleciu. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz podjęto decyzję o roz-
woju tych technologii w Instytucie Spawalnictwa.  
Pierwszym podstawowym zadaniem był wybór i zakup 
odpowiedniego urządzenia laserowego, które miało posłu-
żyć do badań, usług i działań, mających popularyzować 
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i sprzyjać wdrażaniu tych technologii w polskim przemyśle. 
Prace te realizował w ramach ówczesnego Zakładu Techno-
logii Spawania zespół w składzie: dr inż. Marek Banasik, mgr 
inż. Jerzy Dworak, inż. Mieczysław Pietrzak, który dotychczas 
zajmował się spawaniem wiązką elektronów. Po dokonaniu 
rozeznania rynku technologicznych laserów przemysłowych 
przygotowano wniosek o przyznanie środków finansowych 
na zakup uniwersalnego stanowiska do cięcia i spawania 
laserowego. W 1999 r., po przyznaniu na ten cel przez 
Komitet Badań Naukowych (KBN) znaczących środków 
finansowych, przeprowadzono przetarg i w grudniu 1999 r. 
zakupiono nowoczesne uniwersalne stanowisko do obróbki 
laserem CO2 – Trumpf TLC 1005. Na laboratorium lasero-
we i miejsce instalacji urządzenia wydzielono połowę hali 
nr 6. Pomieszczenie to dysponowało odpowiednim metra-
żem i suwnicą o odpowiednim udźwigu do instalacji wiel-
kogabarytowego urządzenia o masie ok. 20 ton. W grudniu 
1999 r. przeprowadzono prace budowlane i przygotowano 
infrastrukturę wydzielonego na laser pomieszczenia oraz 
przeprowadzono skomplikowaną instalację całego stano-
wiska (fot. 3). Nowoczesną i kosztowną instalację gazową 
(gazy laserowe i gazy robocze), niezbędną do pracy urządze-
nia, wykonała dla Instytutu, bezpłatnie w ramach promocji, 
firma Praxair Polska. Z okazji uruchomienia urządzenia 
i stworzenia laboratorium laserowego odbyła się skromna 
uroczystość, na której byli obecni: przedstawicielka Komi-
tetu Badań Naukowych mgr Maria Laskowska, wicepre-
zydent Gliwic, przedstawiciele firmy Praxair i firmy Trumpf 
(fot. 4, 5). 
W historii rozwoju urządzeń laserowych koniec lat 90. 
i pierwsze lata po 2000 roku, to okres, kiedy na rynku stały 
się komercyjnie dostępne, dopracowane w wyniku wielo-
letniego rozwoju, niezawodne urządzenia wykorzystujące 
lasery molekularne CO2. Opracowane w latach 90. urzą-
dzenia do obróbki laserowej wyposażano w najnowsze roz-
wiązania techniczne z zakresu optoelektroniki, napędów, 
sterowania numerycznego i innych nowoczesnych rozwią-
zań technicznych. Była to gama przede wszystkim płaskich 
przecinarek laserowych z generatorami wzbudzanymi DC 
lub HF, a także kilka modeli urządzeń uniwersalnych prze-
znaczonych do różnych rodzajów obróbki laserowej. Zain-
stalowane w Instytucie w grudniu 1999 r. stanowisko do 
obróbki laserem CO2 – Trumpf TLC 1005 było wyposażone 
w generator promieniowania HF z przepływem podłużnym,  

układ tzw. latającej optyki i system sterowania numerycz-
nego napędami wszystkich osi oparty na układzie Simens 
Sinumeric 840D. Urządzenie to pozwalało na cięcie i spa-
wanie zarówno elementów płaskich (2D), jak i elementów 
ukształtowanych przestrzennie (3D). W owym czasie była 
to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zaawanso-
wanych technicznie maszyn na rynku światowym. W kraju 
było to pierwsze stanowisko laserowe o tak uniwersalnych 
możliwościach. Ilość laserów technologicznych pracujących 
w końcu lat 90. w polskim przemyśle nie przekraczała 
kilkunastu sztuk, w większości były to płaskie przecinarki 
laserowe. Obecnie (2014 r.) liczba przecinarek i spawarek 
laserowych w krajowym przemyśle to ok. 1200 urządzeń, 
a dynamika zastosowań tych technologii i przyrostu przemy-
słowych urządzeń utrzymuje się nadal na wysokim poziomie. 

Fot. 3. Instalacja lasera CO2 
– Trumpf TLC 1005 

w Instytucie Spawalnictwa, 
Gliwice; Pracownicy Instytutu

i Mostostalu Zabrze 
transportują urządzenie

do hali nr 6; 
grudzień 1999 r. 



a)                                                           b)

Fot. 4. Stanowisko TLC-1005 zainstalowane w hali nr 6 (a). Uro-
czyste uruchomienie stanowiska laserowego w Instytucie Spa-
walnictwa, przedstawicielka KBN mgr Maria Laskowska dokonu-
je uruchomienia nowego stanowiska, styczeń 2000 r. (b)

Fot. 5. Dr inż. Marek Banasik demonstruje pracownikom firmy 
Praxair i dyrekcji Instytutu możliwości urządzenia TLC 1005 po za-
kończeniu montażu urządzenia i instalacji gazowej, styczeń 2000 r.

W pierwszych dwóch latach działalności laboratorium lase-
rowego prace skupiały się przede wszystkim na technologii 
cięcia laserowego (fot. 6). Była to wówczas w Polsce jeszcze 
mało znana technologia, choć na rynku istniało duże zapo-
trzebowanie zarówno na usługi cięcia laserowego, jak i na 
konsultacje w zakresie sprzętu, szkolenia, ekspertyzy rzeczo-
znawcze i opinie nt. sprzętu i technologii. We wszystkich 
tych zakresach Instytut Spawalnictwa intensywnie wspierał 
polski przemysł. W zakresie cięcia laserowego Instytut Spa-
walnictwa wykonał w tych latach prace badawcze, usługo-
we i ekspertyzy dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw w kraju. 
W 2001 roku doszło do reorganizacji zakładów badawczych 
Instytutu i nastąpiło połączenie Zakładu Technologii Spawa-
nia (ZS) i Zakładu Spoiw i Lutowania (ZE) w jeden Zakład 
Technologii Spawalniczych (ZT). Inż. Mieczysław Pietrzak 
odszedł wówczas na stanowisko kierownika Działu Tech-
nicznego i w następnych latach (do 2004 roku) prace w za-
kresie technologii laserowych prowadzili w ramach zakładu 
ZT dr inż. Marek Banasik i mgr inż. Jerzy Dworak.

a)                                              b)

c)                                                      d)

Fot. 6. Przykłady elementów płaskich (a, b) i przestrzennych (c, d) 
wycinanych na stanowisku TLC 1005 

Cięcie i spawanie laserowe należą do najnowszych i naj-
bardziej zaawansowanych technicznie i sprzętowo techno-
logii. Lata 90. ubiegłego wieku był to okres w wielu przy-
padkach tworzenia podstaw tych technologii. Publikowane 
w tym okresie informacje literaturowe były skąpe i nosiły 
najczęściej charakter reklamowy. Parametry i warunki tech-
nologiczne procesów stanowiły zwykle know-how wiodą-
cych firm zachodnich i ośrodków badawczych, gdzie zaczę-
to te procesy intensywnie wdrażać. W zakresie technologii 
i parametrów procesu nie było informacji nt. spawalności 
laserem podstawowych grup materiałów konstrukcyjnych, 
nie wspominając o nowoczesnych zaawansowanych mate-
riałach. Wdrażanie tych technologii do przemysłu nie było 
łatwe ze względu na relatywnie wysokie koszty urządzeń 
i znaczny procent ryzyka związany z nowością i zaawan- 
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sowaniem technicznym tych metod. W krajach zachodnich 
transfer tych technologii do przemysłu był wspomagany 
przez opracowane i realizowane w tych krajach duże pro-
gramy rządowe (np. program „Make It With Laser” w Wiel-
kiej Brytanii i kilka podobnych programów w Niemczech), 
które wspierały finansowo i sprzętowo ośrodki badawczo- 
-rozwojowe i przemysł (szczególnie małe i średnie przed-
siębiorstwa) w rozwoju i wdrażaniu tych technologii. Po-
wstawały też specjalistyczne firmy usługowe typu job-shop, 
wyposażone w zaawansowane urządzenia, które wspoma-
gały przemysł wykonując partie prototypowe lub świadcząc 
inne usługi na rzecz innych zakładów, które nie były jeszcze 
w stanie wdrożyć tych technologii we własnym zakresie.
W kraju podobną rolę starał się odgrywać Instytut Spawal-
nictwa. Zdobywano środki finansowe na projekty badaw-
cze, rozwijano współpracę z przemysłem w zakresie szkoleń 
i ekspertyz. W latach 2002–2006 r. pozyskano znaczące 
środki z Komitetu Badań Naukowych w ramach program 
SPUB oraz środki na dwa projekty badawcze własne 
w ramach ogłaszanych wówczas konkursów na tzw. granty. 
Rozwijano współpracę z zagranicą, pracownicy wyjeżdżali 
na szkolenia, staże i praktyki w ośrodkach zagranicznych 
o podobnym jak Instytut profilu działalności w zakresie 
technologii laserowych. Wykonano na zlecenie lub we 
współpracy z uczelniami kilka prac badawczych poświęco-
nych wykorzystaniu laserów do cięcia i spajania materiałów. 
Zorganizowano w tym czasie kilkanaście seminariów typu 
„workshop” dla przedstawicieli przemysłu, opublikowano 
w prasie fachowej kilkanaście artykułów przedstawiających 
zalety i rzeczywiste możliwości tych technologii. Laborato-
rium odwiedzały liczne grupy studentów z wiodących krajo-
wych uczelni technicznych, zapoznając się z możliwościami 
tych technologii. Na potrzeby krajowych zakładów stara-
jących się o środki z krajowych lub unijnych programów 
rozwojowych przygotowano kilkadziesiąt opinii i ekspertyz 
technicznych. 
W 2002 r. rozpoczęto prace badawcze w zakresie spawania 
laserowego. Badania te prowadzono w ramach prac sta-
tutowych Instytutu, współpracy z przemysłem i uczelniami 
oraz uzyskanych projektów własnych (grantów). W ramach 
takiej współpracy opracowano m.in. technologie spawania 
wymienników ciepła i technologię spawania tailored-blanks 
– specjalnych spawanych konstrukcji wsadów do tłoczenia 
elementów karoserii samochodowych (fot. 7, 8). 

a)                                                      b)

c)

Fot. 7. Wymienniki ciepła spawane laserem. 1200 spoin kołowych 
wykonanych laserem łączących blachy o różnej grubości ze stali 
Cr-Ni (a, b). Próby ciśnieniowe wymienników ciepła spawanych 
laserem (c ) 

a)                                                                    b)

c) 

Fot. 8. Opracowana w Instytucie 
Spawalnictwa wspólnie z Polite-
chniką Śląską w Katowicach 
technologia spawania blach typu 
tailored-blanks. Spawanie wsadów 
do tłoczenia na stanowisku 
TLC 1005 (a). Słupek boczny 
samochodu wykonany z blach 
tailored-blanks (b). Badania 
własności spawanych laserem 
blach tailored-blanks (c)
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Prowadząc prace z wykorzystaniem posiadanego lasera 
CO2, pracownicy zespołu laserowego Instytutu Spawalnic-
twa śledzili jednocześnie rozwój konstrukcji innych typów 
laserów możliwych do wykorzystania w procesach spawania 
i cięcia. Z analiz wynikało, że choć dopracowane konstruk-
cyjnie lasery CO2 jeszcze długo mogą pozostać bardzo do-
brym źródłem ciepła do zastosowań spawalniczych, to 
przyszłość spawalniczych technologii laserowych będzie 
związana z laserami na ciele stałym. Było to związane 
przede wszystkim z możliwością miniaturyzacji sprzętu, 
elastycznością w konfiguracji maszyn oraz łatwiejszą ada-
ptacją tego typu laserów do zautomatyzowanych linii prze-
mysłowych. Śledząc rozwój nowych konstrukcji laserów, 
stawało się oczywiste, że lasery na ciele stałym odegrają 
w najbliższej przyszłości bardzo istotną rolę w spawalnic-
twie. W tym okresie pojawiły się na rynku technologiczne 
lasery na ciele stałym typu Nd:YAG o maksymalnej mocy 
wiązki laserowej ok. 4 kW. Charakteryzowały się one niższą 
jakością wiązki laserowej (współczynnik BPP) w porówna-
niu do laserów CO2, jednakże transport promieniowania la-
serowego z rezonatora do głowicy roboczej mógł odbywać 
się za pomocą elastycznych światłowodów, a nie systemu 
przesuwnych zwierciadeł. Lasery tego typu bardzo dobrze 
nadawały się do zrobotyzowanych stanowisk do spawania 
laserowego. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych źródeł 
promieniowania laserowego i aktualnych publikacji pod-
jęto w 2003 roku decyzję o zakupie lasera Nd:YAG wraz 
z robotem przemysłowym jako manipulatorem pozycjo-
nującym laserową głowicę spawalniczą, i złożono wniosek 
o przyznanie środków inwestycyjnych na ten cel. W grud-
niu 2004 r. roku z uzyskanej dotacji Ministerstwa Nauki 
i Informatyzacji zakupiono robot przemysłowy i laser na 
ciele stałym. Biorąc pod uwagę dostępny budżet oraz pro-
gnozowane koszty utrzymania lasera, zdecydowano się na 
zakup lasera Nd:YAG o mocy 2 kW z elementem czynnym 
w kształcie pręta, który był pompowany optycznie lampami 
ksenonowymi. W tym czasie do zespołu laserowego dołą-
czył dr inż. Sebastian Stano, który po obronie w Politechnice 
Śląskiej doktoratu z zakresu spawania laserem diodowym, 
od lutego 2004 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Technologii 
Spawalniczych i wzmocnił zespół laserowy. 
Podobnie jak w przypadku stanowiska z laserem CO2, stano-
wisko z laserem YAG zostało zakupione jako minimalna kon-
figuracja podstawowa (fot. 9). Na stanowisko składały się: 
robot przemysłowy KUKA KRC 30 HA o podwyższonej 

dokładności pozycjonowania, laser Nd:YAG – Trumpf HL 
2006D o mocy 2 kW wraz z chłodnicą, jeden światłowód 
przemysłowy o długości 30 m i średnicy 0,6 mm i jedna 
głowica D70 do spawania. Ograniczone środki finansowe 
nie pozwoliły na zakup kabiny osłonowej i manipulatora 
(stołu obrotowego zintegrowanego programowo z sys-
temem sterowania robota). Stanowisko zainstalowano 
w drugiej części hali nr 6, wolnej po przeniesieniu przecinar-
ki plazmowej na halę nr 1. Halę nr 6 zaczęto nazywać wów-
czas „halą laserową”, ponieważ znajdowały się na niej już 
tylko stanowiska do obróbki laserowej. Po przygotowaniu 
podłoża do posadowienia robota, stworzeniu konstrukcji sys-
temu zawiesi umożliwiających prawidłowe przemieszczanie 
się światłowodu w trakcie ruchów robota i przygotowaniu 
stołu z płytą do mocowania oprzyrządowania, w grudniu 
2004 roku stanowisko zostało pomyślnie zainstalowane 
i uruchomione. Brak kabiny osłonowej wymusił, ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, konieczność stworzenia zamkniętej 
strefy bezpieczeństwa na całej hali nr 6, tj. zastosowania  

a)                                             b)
 

                  c)

Fot. 9. Laser Nd:YAG w zrobotyzowanym systemie do spawania 
laserowego: a – proces laserowego spawania wzdłużnego rur, 
b – eksperymentalne stanowisko przystosowane do prób spa- 
wania metodą hybrydową laser + TIG, c – eksperymentalne 
stanowisko przystosowane do prób spawania metodą hybrydową 
laser + MIG/MAG
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odpowiednich środków zabezpieczających operatora i inne 
osoby postronne przed ewentualnym promieniowaniem 
odbitym lasera YAG. Zainstalowano specjalne osłony i blo-
kady na drzwi i okna oraz zakupiono specjalne okulary dla 
pracowników zespołu laserowego. Każdorazowo podczas 
procesu spawania drzwi hali zamykano na klucz, części 
szklane drzwi oraz okien nad wejściem do hali zasłaniano 
blaszanymi osłonami. Dwóch operatorów, wyposażonych 
w specjalne okulary ochronne, dobrane dla odpowiedniej 
mocy lasera i długości fali, nadzorowało prowadzony proces 
spawania i mogło uczestniczyć w badaniach. Stanowisko 
w zależności od prowadzonych badań było odpowiednio 
przygotowywane i wyposażane w odpowiednie oprzyrządo-
wanie.

Realizowane z wykorzystaniem stanowiska pierwsze pra-
ce badawcze pokazały, że lasery na ciele stałym ze świa-
tłowodową transmisją wiązki laserowej mogą być bardzo 
atrakcyjnym spawalniczym źródłem ciepła, a obrany kie-
runek badań i rozwoju – zastosowanie laserów na ciele 
stałym w spawalnictwie jest przyszłościowym kierunkiem. 
W początkowym okresie skupiono się przede wszystkim 
na badaniach porównawczych procesu spawania laserowe-
go laserami CO2 i laserami Nd:YAG. Prowadzono badania
z zakresu wykorzystania laserów w metodach hybrydo-
wych laser + łuk elektryczny (fot. 10, 11), z wykorzystaniem 
standardowych źródeł stosowanych w metodach łuko-
wych, które były postawą do uzyskania grantu badawczego 
z zakresu spawania hybrydowego oraz propagowania w li-
teraturze naukowej i na seminariach organizowanych dla 
przedstawicieli przemysłu ww. technologii, która ciągle jest 
obecna w kręgu zainteresowania wielu przedsiębiorstw, 
jako technologia pozwalająca uzyskać znaczący wzrost 
wydajności procesu spawania. W zakresie metod hybrydo-
wych nawiązano współpracę z podobnymi ośrodkami za-
granicznymi, gdzie pracownicy zespołu laserowego odbyli 
staże naukowe: dr Marek Banasik i mgr inż. Jerzy Dwo-
rak w SLV Rostock w Niemczech, a dr inż. Marek Banasik 
i dr inż. Sebastian Stano w Instytucie Spawalnictwa w Yutz 
we Francji. 

W literaturze spawalniczej tego okresu zaczęły się pojawiać 
opisy zalet i zastosowań przemysłowych specjalnych tech-
nik spawania laserowego, w których zaczęto wykorzystywać 
nie tylko jedną skupioną wiązkę promieniowania, ale także  

a)                                                       c)

b)                                                       d)

e)                                                       f)

Fot. 10. Stanowiska do spawania hybrydowego laser CO2+MAG 
(a) i laser CO2+TIG (b) zbudowane w Instytucie Spawalnictwa
w latach 2004–2005 i wykorzystywane do badań procesu spa-
wania hybrydowego stali niestopowych. Oddziaływanie łuku 
elektrycznego i lasera w jednym jeziorku spawalniczym (c). 
Makrostruktury złączy wykonanych metodami hybrydowymi laser 
CO2+TIG (d) i laser CO2+MAG (e, f)

                     a)

                     b)

Fot. 11. Stanowiska do spawania hybrydowego laser Nd:YAG + 
MAG (a) zbudowane w Instytucie Spawalnictwa i wykorzystywane 
w latach 2004–2005 r. do badań spawania hybrydowego stali 
niestopowych i stopów aluminium. Makrostruktura złącza doczo-
łowego blach ze stopu aluminium serii 6000 (b)



materiał dodatkowy oraz dwie wiązki lasera oddziałujące 
w jednym jeziorku spawalniczym. Duże zainteresowanie 
przemysłu technologiami laserowymi i analiza bieżącej 
literatury nakreśliła kierunek dalszego rozwoju technologii 
laserowych w Instytucie.

W pierwszej kolejności należało doposażyć stanowisko 
z laserem Nd:YAG w kabinę ochronną, umożliwiającą 
bezpieczną i komfortową pracę, a także pracę równoległą 
lasera Nd:YAG oraz stanowiska LaserCell 1005 z laserem 
CO2. Ze względu na zainteresowanie przemysłu spawaniem 
elementów o symetrii obrotowej oraz cięciem 3D, w szcze-
gólności różnego rodzaju rur i profili, należało rozbudować 
urządzenie LaserCell 1005 o sterowany numerycznie ob-
rotnik oraz oprogramowanie umożliwiające synchronizację 
ruchów liniowych maszyny z ruchem obrotowym obrotnika. 
Przemyślany wybór konfiguracji urządzenia z laserem CO2 

zakupionego w 1999 r. w wersji podstawowej stwarzał też 
możliwość wyposażenia go w system podawania spoiwa 
w postaci drutu i instalacji specjalnych zwierciadeł ognisku-
jących.

Już w 2006 roku pozyskano środki na dalszą moderniza-
cję laboratorium w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, lata 
2004–2006 działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy mię-
dzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Priorytet 1: 
Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez 
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Jednym z zadań 
projektu „Modernizacja Laboratorium wytwarzania nowo-
czesnych materiałów oraz zaawansowanych technologii 
ich łączenia cz. I” było doposażenie laboratorium techno-
logii laserowych. Uzyskane środki i środki własne Instytutu 
Spawalnictwa przeznaczono na doposażenie stanowiska 
zrobotyzowanego w profesjonalną kabinę ochronną oraz 
rozbudowę stanowiska TLC1005 o moduł do spawania 
laserowego ze spoiwem w postaci drutu, zwierciadeł po-
zwalających ogniskować wiązkę w dwóch punktach oraz 
programowalny i zintegrowany z maszyną obrotnik do ob-
róbki rur i profili o przekroju zamkniętym. Zakupione i za-
implementowane do maszyny moduły pozwoliły rozszerzyć 
zakres badań i usług dla przemysłu o takie unikatowe tech-
nologie jakspawanie ze spoiwem, spawanie podwójnym 
ogniskiem i obróbkę profili zamkniętych i rur o długości do 
3 m z wykorzystaniem dodatkowej poziomej osi obrotowej 
(fot. 12–15).

a)                                             b)

                           c)

                          d)

Fot. 12. Podajnik drutu (a) i głowica do spawania laserem CO2 
ze spoiwem (b, c ). Makrostruktura złącza teowego spawanego 
z materiałem dodatkowym laserem CO2 (d)

a)                                                            b)

Fot. 13. Spawanie laserem CO2 z materiałem dodatkowym tulei
i wspornika (a). Makrostruktura złącza tulei i wspornika (b)
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a)                                                    b)

                                                       c)

Fot. 14. Cięcie profili 
zamkniętych na stanowisku 
laserowym TLC 1005 (a). 
Przykłady wyciętych elementów z profili zamkniętych (b, c)

a)

                                                                                       b)

                                                                                       c)

Fot. 15. Technika spawania podwójną wiązką (a). Spawanie 
podwójną wiązką rur przeznaczonych do roztłaczania metodą 
hydroformingu (b). Makrostruktura złącza zwijanej rury ze spoiną 
wzdłużną (c)

a)

b)

Fot. 16. Spawanie laserem CO2 tulei zacisków hydraulicznych (a). 
Konstrukcja i elementy składowe tulei (b)

Fot. 17. Stanowisko z laserem Nd:YAG i kabiną ochronną

a)                                             b)

Fot. 18. Przetapianie warstw natryskiwanych płomieniowo lase-
rem CO2 (a) i laserem Nd:YAG (b) 
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                                                           a) 

                                                                          b) 

Fot. 19. Spawanie z wykorzystaniem lasera Nd:YAG elementów 
zawieszenia pojazdów samochodowych (a). Makrostruktura złą-
cza elementów amortyzatora samochodowego (b)

                                                          a) 

                                                                      b) 

Fot. 20. Spawanie z wykorzystaniem lasera Nd:YAG elementów 
zawieszenia pojazdów samochodowych (a). Makrostruktura 
złącza rury i tulei (b)

          a)

           b)

Fot. 21. Spawanie z wykorzystaniem lasera Nd:YAG amortyza-
torów pojazdów samochodowych (a). Makrostruktura złącza tulei 
i obejmy amortyzatora (b)

           a)

           b)

Fot. 22. Spawanie z wykorzystaniem lasera Nd:YAG prowadnic 
foteli samochodowych (a). Elementy składowe prowadnicy fotela 
samochodowego (b)
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Dzięki zakupionej kabinie ochronnej (fot. 17), równolegle 
prowadzone były różnorodne prace z jednoczesnym wyko-
rzystaniem lasera CO2 i Nd:YAG. Prowadzono w tym okresie 
prace związane z technologią przetapiania laserem warstw 
natryskiwanych płomieniowo oraz spawania laserem ele-
mentów po końcowej obróbce mechanicznej (fot. 16). 
Znaczną część prac stanowiły badania i rozpoznawcze pró-
by spawania dla przemysłu motoryzacyjnego (fot. 19–21), 
m.in. spawanie laserowe elementów siedzeń samochodo-
wych, elementów amortyzatora, spawania elementów sond 
pomiarowych (fot. 23). 

a)                                         b)

c)

Fot. 23. Spawanie laserem Nd:YAG rurek stosowanych w sondach 
do pomiaru przepływu cieczy i gazów (b). Konstrukcja sondy po-
miarowej (a). Makrostruktura złącza spawanych rurek sondy (c)

Prowadząc prace z wykorzystaniem posiadanych laserów, 
pracownicy zespołu laserowego Instytutu Spawalnictwa 
śledzili rozwój konstrukcji innych typów laserów możliwych 
do wykorzystania w procesach spawania i cięcia. Z analiz 
wynikało, że choć dopracowane konstrukcyjnie lasery CO2 

jeszcze długo mogą pozostać bardzo dobrym źródłem ciepła 
do zastosowań spawalniczych, to przyszłość spawalniczych 
technologii laserowych będzie związana z laserami na ciele  

stałym, przede wszystkim z uwagi na coraz lepszą spraw-
ność samych generatorów promieniowania laserowego,  
możliwość miniaturyzacji sprzętu oraz elastyczność w kon-
figuracji maszyn i łatwiejszą adaptację do zautomatyzowa-
nych linii przemysłowych. Przewidując gwałtowny rozwój 
laserów na ciele stałym oraz wzrost zainteresowania prze-
mysłu w zakresie ich produkcyjnego wykorzystania, podjęto 
decyzję o dalszej modernizacji laboratorium, tak aby odpo-
wiadało ono najnowszym standardom w zakresie badań 
i aplikacji przemysłowych. Poszukiwano równocześnie źró-
dła finansowania tej kosztownej inwestycji. 

Możliwość pozyskania funduszy pojawiła się wraz z ogło-
szeniem konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka w drugiej osi priorytetowej infrastruktura sfery 
B+R Działanie 2.1: „Rozwój ośrodków o wysokim poten-
cjale badawczym”. Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku na 
ww. konkurs wiązało się z wieloma wątpliwościami. Był 
to pierwszy tego typu konkurs, w którym nawet sami po-
mysłodawcy konkursu musieli zmierzyć się z interpretacją 
zapisów w regulaminie konkursu. Należało przygotować 
skomplikowany wniosek, a także studium wykonalności, 
co było zupełną nowością w porównaniu do poprzednich 
projektów badawczych lub inwestycyjnych. Widząc jed-
nak szansę na bardzo duży skok technologiczny w zakre-
sie możliwości badawczych i w obszarze technologii ze-
spół laserowy przygotował wniosek na powyższy konkurs. 
W październiku 2008 złożono wniosek pt.: „Rozwój poten-
cjału badawczego Laboratorium Technologii Laserowych 
Instytutu Spawalnictwa”, w którym zaplanowano wydatki 
na modernizację laboratorium na poziomie ponad 10 mln 
złotych. W projekcie tym przewidziano doposażenie zrobo-
tyzowanego stanowiska laserowego w nowoczesny laser 
na ciele stałym z wysoką sprawnością energetyczną o mocy 
12 kW, komplet głowic technologicznych, dostosowanie 
kabiny ochronnej do wymogów bezpieczeństwa dla nowego 
lasera, zakup aparatury kontrolno-pomiarowej dla urządzeń 
laserowych oraz zakup oddzielnej niezależnej stacji roboczej 
z laserem impulsowym. 

W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego poinformowało Instytut Spawalnictwa, że złożo-
ny wniosek w ramach konkursu POIG został oceniony pod 
względem merytorycznym, otrzymując 86 pkt., i został za-
twierdzony przez Instytucję Zarządzającą do wsparcia w ra-
mach Działania 2.1 POIG. Na konkurs zgłoszono ponad 150 
wniosków na realizację projektów w ramach działania 2.1. 
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Spośród nich rekomendację do wsparcia otrzymało 145 
wniosków. Stworzono listę rankingową wniosków projek-
tów uporządkowaną wg liczby punktów przyznanych przez 
powołany przez ministerstwo zespół ekspercki. W ramach 
dostępnej alokacji środków dofinansowanie przyznano na 
realizację pierwszych szesnastu projektów z powyższej listy 
rankingowej, w tym znajdujący się na pozycji 13. wniosek 
Instytutu Spawalnictwa. Umowa pomiędzy Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które pełniło funkcję insty-
tucji pośredniczącej a Instytutem Spawalnictwa o dofinan-
sowanie projektu pt. „Rozwój potencjału badawczego Labo-
ratorium Technologii Laserowych Instytutu Spawalnictwa” 
została podpisana 14.05.2009 r. 

Pod koniec sierpnia 2009 r. rozstrzygnięto przetarg na 
modernizację laboratorium technologii laserowych (wyko-
nawcą została firma Trumpf Polska), a w styczniu 2010 
rozstrzygnięto przetarg na dostawę aparatury kontrol-
no-pomiarowej (dostawca firma PROMETEC, Niemcy). 
Bezpośrednią realizacją projektu, uzgodnieniami tech-
nicznymi i przygotowaniem infrastruktury zajął się zespół 
w składzie: dr inż. Sebastian Stano, dr inż. Marek Bana-
sik, mgr inż. Jerzy Dworak, którzy odbyli również w tym 
okresie (2009–2010 r.) szereg szkoleń w niemieckich fir-
mach i ośrodkach laserowych w Schrambergu, Stuttgarcie 
i Berlinie, nabywając podstawową wiedzę i umiejętność 
do realizacji różnorodnych prac badawczych z wykorzysta-
niem najnowszych urządzeń do obróbki laserowej.

Modernizacja Laboratorium Technologii Spawalniczych 
w ramach projektu POIG obejmowała:

●   zakup nowoczesnego lasera dyskowego Yb:YAG TruDisk 
12002 o mocy 12 kW gwarantowanej na przedmiocie 
obrabianym i jakości wiązki na poziomie nie większym niż 
8 mmxmrad, z czterema światłowodami o różnej średnicy;

●   zakup stacji roboczej TruLaser Station 5004 z laserem
impulsowym Nd:YAG TruPuls 103;

●   zakup pakietu technologicznego (laserowe głowice te-
chnologiczne) umożliwiającego realizację założonych 
spawalniczych procesów technologicznych na zroboty-
zowanym stanowisku spawalniczym: głowica CFO do 
spawania laserowego, głowica do spawania wiązką ska-
nującą PFO33 (remote welding), głowica D70 do spa-
wania wiązką laserową ogniskowaną w dwóch punktach 
(bi-focal), głowica D70 do spawania hybrydowego laser 
+MIG/MAG z możliwością jej wykorzystania do procesu 

spawania laserowego z zimnym lub gorącym drutem, 
głowica do napawania laserowego proszkowego wraz 
z podajnikiem proszku, głowica ALO3 do spawania lasero-
wego z drutem jako taktylnym układem śledzenia złącza;

●   połączenie i instalację zakupionych urządzeń (lasera dys-
kowego i pakietu technologicznego) z istniejącym sta-
nowiskiem do zrobotyzowanego spawania laserowego, 
obejmujące połączenie mechaniczne i softwarowe oraz 
modernizację kabiny ochronnej (dostosowanie kabiny 
do wymogów bezpieczeństwa pracy z laserami o bardzo 
dużej mocy);

●   kalorymetryczny miernik mocy;

●  analizator wiązki laserowej UFF100;

●   system monitorowania procesu spawania laserowego 
PD2000.

Tak duży zakres modernizacji wymagał skoordynowanych 
działań kilku firm – producenta robota przemysłowego, la-
sera oraz głowic technologicznych. W pierwotnej wersji sta-
nowiska układ sterowania robota przemysłowego kontrolo-
wał obwód bezpieczeństwa – kabinę, laser Nd:YAG o mocy 
2 kW połączony ze stosunkowo prostą głowicą spawalniczą 
bez możliwości jej komunikacji z systemem robota i lasera. 
W nowej wersji stanowiska, układ sterowania robota mu-
siał kontrolować źródło promieniowania laserowego TruDisk 
12002 o mocy 12 kW, rozbudowany obwód bezpieczeństwa 
– dostosowany do mocy lasera (kabinę z czujnikami Laser-
Spy), 7 głowic roboczych, z których większość wymaga 
wymiany informacji z układem sterowania robota i lasera, 
system podawania drutu KS ArcTech i KS WireTech, system 
podawania proszku do napawania, dodatkowe źródła prądu 
do metody hybrydowej oraz wstępnego podgrzewania drutu 
w procesie spawania laserowego z materiałem dodatko-
wym, układ czyszczenia uchwytu MAG, system korekcji TCP 
dla głowicy hybrydowej, panel zarządzania mediami (sprę-
żone powietrze, gazy osłonowe), a także dwie dodatkowe 
osie sterowalne przez układ sterowania robota, stanowiące 
oś uchylną i obrotową stołu uchylno-obrotowego, planowa-
nego do zakupu w ramach środków własnych IS.
Po uzgodnieniach technicznych zespołu laserowego Insty-
tutu i dostawcy dotyczących przeprowadzenia tak skom-
plikowanego procesu modernizacji, podjęto decyzję, aby  



dotychczasowe stanowisko (kabina wraz robotem prze-
mysłowym) rozmontować i wysłać do Niemiec do firmy 
KUKA – producenta robota. Tam stanowisko zostało zmo-
dernizowane, wstępnie złożone i przetestowane. Następnie 
ponownie rozłożone przesłane z powrotem do Polski, gdzie  
zostało zmontowane w Instytucie Spawalnictwa (fot. 24).

a)                                             b)

c)                                             d)

Fot. 24. Laser dyskowy TruDisk 12002 zintegrowany ze zrobo-
tyzowanym stanowiskiem umieszczonym w kabinie ochronnej 
(a), wyposażony w szereg głowic technologicznych (b) umożli-
wiających prowadzenie różnorodnych laserowych procesów spa-
walniczych, w tym głowice umożliwiające prowadzenie procesu 
spawania laserowego z materiałem dodatkowym w postaci drutu 
(c – głowica D70 i d – głowica ALO3)

Pomimo wstępnych testów u producenta sama instalacja 
oraz programowanie i testowanie stanowiska w Instytucie 
Spawalnictwa zajęło ponad dwa miesiące. Aby umożliwić 
bezkonfliktową współpracę wszystkich elementów składo-
wych stanowiska, układ sterowania robota został wyposa-
żony w trzy oddzielne systemowe dyski twarde, zamiennie 
stosowane w zależności od używanej głowicy technolo-
gicznej. W wyniku przeprowadzonej modernizacji uzyska-
no jedno z najnowocześniejszych w Europie stanowisk do 

obróbki laserowej, wyposażone w nowoczesny laser dysko-
wy o mocy 12 kW z możliwością jego podłączenia do sze-
regu głowic technologicznych, które są pozycjonowane nad 
materiałem obrabianym za pomocą robota przemysłowego 
znajdującego się w kabinie ochronnej wyposażonej w czuj-
niki LaserSpy. Praca lasera jest możliwa tylko przy zamknię-
tej kabinie roboczej, a całe stanowisko jest urządzeniem 
laserowym klasy 1 (nie są wymagane dodatkowe środki 
ochrony). Obserwacja procesu stała się możliwa po później-
szym zakupieniu zewnętrznego monitora i zainstalowaniu 
wewnątrz kabiny kamery przemysłowej. Nowe stanowisko 
stworzyło jakościowo nowy zakres możliwości badawczych 
Instytutu w zakresie laserowych technologii spawalniczych. 
Prowadzone w latach 2009–2014 r. prace obejmowały róż-
norodny zakres pod względem badania podstaw samych 
procesów, technologii i konkretnych aplikacji. 

W pierwszych latach prace skoncentrowano na innowa-
cyjnych technologiach, które pojawiły się jako przełomowe 
rozwiązania technologiczne w kilku najbardziej zaawanso-
wanych firmach w zachodnim przemyśle: technologii luto-
spawania laserowego, napawania laserowego i metodzie 
spawania hybrydowego laser dyskowy + MAG.

W zakresie lutospawania laserowego w ramach uzyskane-
go projektu własnego przeprowadzono badania w zakresie 
poznania podstaw przebiegu procesu i opracowania wa-
runków technologicznych lutospawania z wykorzystaniem 
zaawansowanej głowicy technologicznej Scansonic i sys-
temu taktylnego śledzenia styku (fot. 25). Przeprowadzono 
też we współpracy z przemysłem badania wpływu różnych 
mieszanek osłonowych na proces lutospawania laserowego. 
W ramach kolejnego projektu badawczego własnego prze-
prowadzono badania technologii spawania laserem dysko-
wym z wykorzystaniem spoiwa.

a)                                             b)

                                                c)
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d)                                             e)

i)

                                           f)

g)                      h)                   i)                     j)

Fot. 25. Proces lutospawania laserowego głowicą z taktylnym 
układem śledzenia (a, b, c). Rejestracja fotograficzna procesu 
lutospawania laserowego złączy zakładkowych (d). Makro-
struktury lutospawanych złączy różnych typów (e, f, g, h) z blach 
karoseryjnych. Złącze narożne lutospawane laserowo (i, h). Widok 
i pomiary parametrów lutospoiny wykonanej laserem (j)

W 2011 r., w ramach prac statutowych, przeprowadzono 
również badania w zakresie technologii spawania laserem 
impulsowym. Badania objęły próby technologiczne przeta-
piania i spawania austenitycznych stali Cr-Ni, stali ocyn-
kowanych, stopów aluminium i spawania stopów tytanu 
(fot. 26).

a)

b)                                             c)

Fot. 26. Stacja robocza TruStation 5004 do spawania laserem 
impulsowym na ciele stałym Nd:YAG (a); widok lica spoiny (b) 
i makrostruktura spoiny wykonanej laserem impulsowym (c)

W styczniu 2012 roku do zespołu laserowego IS dołączył 
mgr inż. Michał Urbańczyk, który uczestniczył w realizacji 
prac badawczych i realizacji zleceń przemysłowych, naby-
wając sukcesywnie wiedzę i doświadczenie z zakresu tech-
nologii laserowych.

W zakresie napawania laserowego przeprowadzono sze-
rokie badania porównawcze z wykorzystaniem lasera CO2 
i lasera dyskowego, wykorzystując w badaniach specjal-
ne trójdrożne dysze do napawania laserowego. Badania 
te obejmowały m.in. napawanie takimi materiałami jak: 
Stellit 6 + WC (95%–5%, 90%–10%) Inconel 625 + WC 
(87%–13%) (fot. 27) oraz technologię nanoszenia warstw 
gradientowych.

a)                                                  c)

b)                                                  d)

Fot. 27. Napawanie laserem dyskowym. Głowica robocza z trój-
drożną dyszą na zrobotyzowanym stanowisku do napawania (a). 
Napawanie powierzchni płaskich; widok (b) i makrostruktura 
(d) napoiny trójwarstwowej (Inconel 625 + WC (87%–13%). 
Napawanie laserowe wałków (c)

W 2013 r. podjęto również w ramach prac statutowych 
i we współpracy z przemysłem badania i opracowanie tech-
nologii spawania hybrydowego stali o wysokiej granicy pla-
styczności z wykorzystaniem lasera dyskowego (fot. 28). 
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a)

b)

c)d)

d)

Rys. 28. Stanowisko do spawania hybrydowego (a) i ustawienie 
lasera i drutu elektrodowego w styku złącza (b ); makrostruktury 
połączeń stali o wysokiej granicy plastyczności typu Weldox wyko-
nanych metodą hybrydową (c, d)

Pojawienie się laserów dyskowych o dużych mocach i no-
woczesnych stanowisk zrobotyzowanych zwiększyło zainte-
resowanie tą technologią wielu wytwórców nowoczesnych 
wielkogabarytowych konstrukcji. We współpracy z jednym 
z czołowych polskich producentów takich konstrukcji  

Instytut uzyskał znaczne środki finansowe na badania 
w tym zakresie z jednego z obecnie realizowanych projektów 
rządowych (Projekt Badań Stosowanych NCBiR).

Podsumowanie

W całym okresie rozwoju technologii laserowych w Insty-
tucie Spawalnictwa, pracownicy zespołu laserowego starali 
się, aby posiadać i wykorzystywać nie sprzęt o charakte-
rze laboratoryjnym do badań podstawowych, a pracować 
na sprzęcie, który byłby odpowiednikiem przemysłowych 
urządzeń pod względem parametrów stanowisk laserowych 
i ich konfiguracji, a jednocześnie pozwalał na prowadzenie 
szerokiego zakresu badań. Posiadanie takiego sprzętu po-
zwalało bowiem na przeniesienie wyników badań, opraco-
wanych warunków technologicznych i parametrów bezpo-
średnio do przemysłu oraz zastosowanie w produkcji tych 
samych urządzeń i konfiguracji sprzętu, jaki był używany 
w badaniach. Prowadzoną w latach 1999–2014 działal-
ność zespołu laserowego można określić jako politykę cią-
głego rozwoju i bycia o krok przed szybko modernizującym 
się w tym czasie przemysłem. Wynikało to z prostej prze-
słanki ujętej trafnie w sentencji – „ten, kto zostaje z tyłu, 
tego biją, a jak biją, to boli”. 
W całym intensywnym okresie rozwoju technologii lase-
rowych od 1999 r. zespół laserowy, działający najpierw 
w ramach zakładu ZS, później ZT, był znacząco wspierany 
i inspirowany przez dyrektora Instytutu profesora Jana Pi-
larczyka. Zarówno w okresie przygotowania wniosków, 
przydziału i adaptacji pomieszczeń, jak i organizacji labo-
ratoriów. Odważne decyzje dyrektora J. Pilarczyka wspie-
rały zespół laserowy i sprzyjały rozwojowi tych echnologii 
w Instytucie. Profesor J. Pilarczyk jest również współauto-
rem wielu publikacji i artykułów z zakresu badań i technolo-
gii laserowych rozwijanych w Instytucie, które prezentował 
na krajowych i zagranicznych konferencjach, co znacząco 
przyczyniło się do popularyzacji tych technologii w polskim 
przemyśle. Był też kierownikiem trzech projektów badaw-
czych (grantów) z tematyki laserowej, które zostały zre-
alizowane w ostatnich latach w Instytucie Spawalnictwa. 
Pomoc profesora J. Pilarczyka pomogła również zespołowi 
laserowemu nawiązać liczne kontakty z krajowymi i zagra-
nicznymi placówkami naukowymi.
Lata, w których przyszło działać zespołowi laserowemu IS, 
to nie był dawny „dobry” okres gospodarki planowej, gdzie 
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zakłady posiadały zaplanowane środki do wydania na 
współpracę z nauką, a inżynierowie z przemysłu, nieraz 
z prostymi problemami, mogli się zwracać do Instytutu, aby 
wydać zaplanowane pieniądze. Zmodernizowany przemysł 
wymagał badań i opracowań porównywalnych z zagranicz-
ną europejską konkurencją i wykonanych na nowoczesnym 
sprzęcie.
Podjęte 14 lat temu i późniejsze właściwe decyzje, stały roz-
wój, pozyskiwanie dużych środków finansowych na rozwój 
sprzętu i projekty badawcze oraz zaangażowanie zespołu 
i wsparcie dyrektora  Instytutu sprawiły, że dziś laboratorium 
laserowe Instytutu Spawalnictwa to najbardziej uniwersal-
ne i najnowocześniejsze laboratorium w kraju. To miejsce, 
gdzie prowadzi się badania w zakresie wszystkich (wyżej 
opisanych) najważniejszych spawalniczych technologii 
laserowych.
Działalność Instytutu Spawalnictwa w tym okresie, poprzez 
popularyzacje technologii laserowych, szkolenia, eksperty-
zy, orzeczenia, badania i publikacje przyczyniły się w bardzo 
dużym stopniu do tak znacznego przyrostu wykorzystania 
tych technologii w krajowym przemyśle, jaki następował 
w okresie ostatnich piętnastu lat. 
W latach 1999–2014 zespołowi laserowemu Instytu-
tu Spawalnictwa udało się pozyskać ogółem kilkanaście 
mln zł. na zakupy nowych urządzeń i 4 projekty inwestycyj-
no-rozwojowe oraz 4 projekty badawcze własne. Obecnie 
zespół uczestniczy w realizacji projektów Innolot i PBS 
NCBiR. 
Pracownicy zespołu laserowego, to uniwersalny zespół 
inżynierów, który pracuje w charakterze badaczy, konstruk-
torów, operatorów sprzętu, pracowników utrzymania ruchu 
i remontów, a także publicystów i wykładowców.
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Początki działalności Instytutu Spawalnictwa w dziedzi-
nie energetyki jądrowej sięgają roku 1968, gdy w Polsce 
zaczęto zastanawiać się nad budową elektrowni jądrowych. 
Wówczas Instytut wyprzedzająco przystąpił do realizacji 
prac studialnych, dotyczących poszczególnych zagadnień 
spawalniczych związanych z wytwarzaniem urządzeń 
i konstrukcji dla energetyki jądrowej. Miały być one wyko-
nywane z nie stosowanych dotychczas w kraju gatunków 
stali niskostopowych i wysokostopowych (nierdzewnych), 
jak również stopów niklu, tytanu i cyrkonu. Nowością było 
również to, że w warunkach pracy elektrowni jądrowych, 
w odróżnieniu od klasycznych elektrowni cieplnych, znacz-
na część urządzeń technologicznych jest niedostępna do 
remontu, w związku z czym zasadniczym zadaniem przy 
wykonywaniu takich urządzeń jest zapewnienie niezawod-
ności i trwałości działania wszystkich systemów technolo-
gicznych w ciągu kilkudziesięciu lat eksploatacji. W ramach 
dwuletniej pracy badawczej, której głównym referentem był 
kierownik Zakładu Stali i Żeliwa mgr inż. Karol Śniegoń, 
rozpatrzono następujące zagadnienia:

– typy reaktorów elektrowni jądrowych,

–  wpływ warunków pracy (napromieniowanie, korozja) 
na własności materiałów stosowanych w elektrowniach 
jądrowych,

–  materiały używane przy wykonawstwie urządzeń dla 
energetyki jądrowej,

–  spawanie przy budowie urządzeń dla energetyki jądrowej, 
w tym: spawanie zbiorników reaktorowych, spawanie 
wytwornic pary, spawanie rurociągów, łączenie elementów 
platerowanych, spawanie elementów paliwowych,

– badania jakości i stawiane wymagania, 

–  analiza posiadanych w kraju technologii spawalniczych 
w świetle potrzeb przemysłowych wynikających z przy-
stąpienia do produkcji urządzeń dla energetyki jądrowej,

–  analiza sprzętu spawalniczego wymaganego przy pro-
dukcji urządzeń dla energetyki jądrowej. 

W roku 1974 została podpisana umowa między rządami 
PRL i ZSRR o współpracy w budowie w PRL elektrowni ją-
drowej o mocy 1 x 440 MW i dostawie przez PRL urządzeń 
dla energetyki jądrowej oraz rozpoczęto wielokierunkowe 
badania w ramach Problemu Węzłowego 04.1 „Wytwa-
rzanie energii elektrycznej w elektrowniach z reaktorami 
jądrowymi”, koordynowanego przez Główne Biuro Studiów 

i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w Warszawie. 
W ramach tego Problemu Węzłowego Instytut Spawalnic-
twa ściśle współpracował z Instytutem Techniki Cieplnej 
w Łodzi, Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach (dr inż. 
Jerzy Wiedermann, mgr inż. Janusz Dobrzański, dr inż. An-
drzej Maciosowski, dr inż. Piotr Miliński), Raciborską Fa-
bryką Kotłów RAFAKO w Raciborzu (mgr inż. Kazimierz 
Kajzer, inż. Bernard Smyczek, mgr inż. Jan Wodzyński, inż. 
Bogdan Glinkowski) i Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym 
Kotłów i Urządzeń Energetycznych w Tarnowskich Gó-
rach (dr inż. Aleksander Zyk). Na zlecenie Instytutu Tech-
niki Cieplnej – Koordynatora tematu nr 07 „Opracowanie 
warunków technologicznych konstrukcji i technologii oraz 
wykonanie prototypów wybranych maszyn i urządzeń oraz 
wdrożenie produkcji dla bloków WWER-1000”, w latach 
1974–1976 w Zakładzie Spawania Stali i Żeliwa pod kie-
runkiem doc. dr. inż. Karola Śniegonia (współautor inż. Mie-
czysław Nosal) została opracowana: 

–  technologia spawania elektrożużlowego, łukiem krytym 
i łukowo ręcznie elektrodami otulonymi grubościennych 
(90 i 140 mm) elementów wytwornic pary i stabiliza-
torów ciśnienia z niskostopowych stali konstrukcyjnych 
gat. 14GN2M i 16GNM,

–  technologia platerowania łukiem krytym elektrodą 
taśmową (fot. 1, 2) oraz ręcznie elektrodami otulo-
nymi wewnętrznych powierzchni wytwornic pary i sta-
bilizatorów ciśnienia przez napawanie warstw stopami 
odpornymi na korozję.

                                  a)

                                  b)

Fot. 1. Wygląd płyty napawanej łukiem krytym taśmą elektrodową 
pod topnikiem TA.St.11CrNi produkcji EMA-Brzezie (a) oraz 
przekrój poprzeczny napoiny wykonanej trzywarstwowo (b)
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Fot. 2. Mgr inż. Janusz Johan i Stanisław Marzec podczas prób 
technologicznych napawania łukiem krytym elektrodą taśmową 

Następnie w latach 1975–1976, na zlecenie Raciborskiej 
Fabryki Kotłów RAFAKO, Instytut Spawalnictwa opracował 
technologię platerowania stabilizatorów ciśnienia ze stali 
gat. K22M przez napawanie warstw stopami odpornymi 
na korozję. Zagadnień platerowania dotyczyła także 
współpraca w ramach tematu XV Centrum Koordynacyj-
nego Spawalnictwa RWPG pt. „Opracowanie technologii 
napawania materiałów odpornych na zużycie i korozję”. 
W Instytucie Spawalnictwa prace koordynował doc. dr 
inż. Karol Śniegoń. W objętych tym tematem badaniach 
dotyczących technologii, materiałów dodatkowych i urzą-
dzeń spawalniczych uczestniczyli, oprócz doc. Karola 
Śniegonia i dr. inż. Eugeniusza Turyka, także pracownicy 
Zakładu Spoiw i Metalurgii Spawania kierowanego przez 
prof. dr. hab. inż. Jana Węgrzyna (mgr inż. Edward Chuchro, 
mgr inż. Stanisław Kraszewski i mgr inż. Jerzy Ziemliński), 
Zakładu Metali Nieżelaznych kierowanego przez doc. dr. inż. 
Stanisława Brysia (mgr inż. Józef Czech, mgr inż. Bogusław 
Czwórnóg) oraz Zakładu Sprzętu Gazowego kierowanego 
przez mgr. inż. Jana Pałasza (mgr inż. Janusz Mrowiec). 
We współpracy tej aktywnie uczestniczył również mgr inż. 
Stanisław Dobosz – Główny Spawalnik Huty im. W. I. 
Lenina w Krakowie. 
W kraju w latach 70. zaplanowano między innymi podję-
cie produkcji wymienników ciepła dla energetyki jądrowej 
w Fabryce Kotłów Przemysłowych FAKOP w Sosnowcu. 
Zestaw wymienników ciepła dla jednego bloku energetycz-
nego elektrowni jądrowej WWER 440 obejmuje 7 urzą-
dzeń przeznaczonych dla obiegu pierwotnego i 6 urządzeń 
przeznaczonych dla obiegu wtórnego. Dokumentacja tech-
niczna wymienników została opracowana przez Ośrodek  

Badawczo-Rozwojowy Kotłów i Urządzeń Energetycznych 
w Tarnowskich Górach. Następnie w Instytucie Spawal-
nictwa w latach 1977–1979 zespół pod kierownictwem 
doc. dr. inż. Karola Śniegonia (mgr inż. Bolesław Kurpisz, 
mgr inż. Marek Kozłowski, technik Stanisław Błach, tech-
nik Zygmunt Chemiński) opracował na zlecenie tej Fabry-
ki technologię spawania ręcznego elektrodami otulonymi 
i metodą TIG oraz zmechanizowanego łukiem krytym wy-
mienników ciepła produkowanych dla energetyki jądrowej 
ze stali konstrukcyjnych węglowych oraz odpornych na 
korozję. Badania przeprowadzono w warunkach możliwie 
dokładnie symulujących proces produkcyjny założony przez 
FAKOP, współpracując ściśle ze spawalnikami tej Fabryki 
mgr. inż. Pawłem Ogórkiem, mgr. inż. Janem Jackowskim, 
mgr. inż. Januszem Brzozowskim i mgr. inż. Jerzym Klichem. 
W ramach tej pracy przeszkolono czterech spawaczy Fabry-
ki Kotłów Przemysłowych FAKOP w zakresie opracowanych 
technologii spawania wymienników ciepła.

Fabryka Kotłów Przemysłowych FAKOP miała stosować 
do wykonywania połączeń rur z płytami sitowymi metodę 
zmechanizowanego spawania TIG. W związku z tym 
w latach 1980–1981 na zlecenie Instytutu Techniki Cieplnej 
w Łodzi, mgr inż. Bolesław Kurpisz, z-ca kierownika 
Zakładu Stali i Żeliwa, przeprowadził analizę techniczną 
technologii doczołowego spawania rur z dnami sitowymi 
w wymiennikach ciepła ze stali austenitycznej dla elektrowni 
jądrowej z blokiem WWER-1000. 

Z wykonaniem ogromnej liczby złączy spawanych i płyt 
napawanych, a następnie próbek i przeprowadzeniem ich 
badań związana była realizowana przez Instytut Spawal-
nictwa w latach 1980–1982 we współpracy z Raciborską 
Fabryką Kotłów RAFAKO atestacja (kwalifikowanie tech-
nologii spawania) połączeń stali K22MA wykonywanych 
ręcznie elektrodami otulonymi, połączeń stali K22MA ze 
stalą 08H18N10T wykonywanych ręcznie elektrodami 
otulonymi oraz elementów ze stali K22MA napawanych 
ręcznie elektrodami otulonymi i automatycznie łukiem 
krytym taśmą, przeznaczonych dla produkcji wymienni-
ków ciepła, stabilizatorów ciśnienia (fot. 3) i wytwornicy 
pary dla bloków WWER-440. W Zakładzie Spawania Stali 
i Żeliwa badania atestacyjne realizował zespół pod kierun-
kiem doc. dr. inż. Karola Śniegonia (inż. Mieczysław Nosal, 
mgr inż. Bolesław Kurpisz, dr inż. Eugeniusz Turyk, technik 
Stanisław Błach, technik Zygmunt Chemiński), a w bada-
niach uczestniczyli także pracownicy Zakładu Badań Me-



talograficznych pod kierownictwem doc. dr. inż. Jerzego 
Brózdy (dr inż. Jacek Lassociński, mgr inż. Marian Zeman, 
mgr inż. Marek Gronek, mistrz Robert Otrząsek, technik 
Jerzy Grocholski). Współwykonawcami ze strony RAFAKO 
byli inż. Bernard Smyczek i mgr inż. Jan Wodzyński. Wyni-
ki atestacji zostały następnie zaakceptowane przez stronę 
radziecką. 

Fot. 3. Stabilizator ciśnienia dla Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”, 
wyprodukowany przez Raciborską Fabryką Kotłów RAFAKO 

W styczniu 1982 r. została podjęta Uchwała nr 10/82 Rady 
Ministrów PRL w sprawie realizacji I etapu Elektrowni 
Jądrowej „Żarnowiec”, obejmującego 2 bloki energetyczne 
o mocy 465 MW każdy. Budowę rozpoczęto w październiku 
1984 r., uruchomienie bloku 1 i 2 planowano na koniec 
1992 r., a kolejnych dwóch bloków – na koniec 1995 r., 
po aktualizacji harmonogramów w sierpniu 1988 r.

W 1984 r. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
przyznał zespołowi, który przyczynił się do uruchomienia 
w kraju produkcji urządzeń dla energetyki jądrowej, w tym 
doc. dr inż. Karolowi Śniegoniowi (fot. 4) nagrody za udział 
w „Opracowaniu i wykonaniu wymienników ciepła obiegu 
pierwotnego i wtórnego dla elektrowni jądrowych” oraz 
za „Opracowanie i wykonanie stabilizatora ciśnienia dla 
elektrowni jądrowej z reaktorem typu WWER”.

Fot. 4. Prof. dr inż. Karol Śniegoń, 
1989 r.

W latach 1987–1988 zespół Zakładu Spoiw i Metalurgii 
Spawania kierowanego przez dr. inż. Krzysztofa Madeja, 
w ramach pracy badawczej, której głównym referentem był 
mgr inż. Edward Chuchro (zespół wykonawczy: technik An-
drzej Kachel, technik Andrzej Laskowski, Stefan Krzysztofik) 
dotyczącej technologii produkcji topników do budowy stabi-
lizatorów ciśnienia i wytwornic pary dla bloków z reaktorami 
WWER-1000, realizowanej w ramach programu badaw-
czo-rozwojowego CPBR 5.1, przeprowadził badania recep-
turowe i technologiczno-spawalnicze topników topionych 
AN-42M, OF-6 i OF-10 oraz wykonał partie informacyjne 
tych topników i przekazał je do oceny przemysłowej – prze-
prowadzenia prób przemysłowych spawania w Raciborskiej 
Fabryce Kotłów RAFAKO.

W latach 1988–1990 zespół Zakładu Badań Metalogra-
ficznych pod kierownictwem doc. dr. inż. J. Brózdy, w skład 
którego wchodzili także doc. dr inż. Jacek Lassociński, mgr 
inż. Marian Zeman, mgr inż. Mirosław Łomozik, prowadził 
badania materiałów (badania własności mechanicznych 
i badania metalograficzne) dla budowanej w NRD elek-
trowni jądrowej IKR Eberswalde–Finow. 

Powyższe prace były niestety ostatnimi, które w owym okre-
sie prowadzono w Instytucie na rzecz energetyki jądrowej, 
ponieważ we wrześniu 1990 roku Rada Ministrów podjęła 
decyzję o zaniechaniu budowy Elektrowni Jądrowej „Żarno-
wiec”.
Po długoletniej przerwie, w 2005 roku, powrócono w kra-
ju do planów budowy elektrowni jądrowych, co zostało 
odzwierciedlone w uchwalonym przez Radę Ministrów 
dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2025 r.”. 
Zagadnienia związane z budową w Polsce pierwszej elek-
trowni jądrowej zaczęto więc omawiać w publikacjach 
prasowych oraz podczas różnego rodzaju spotkań, semi-
nariów i konferencji. Konsekwencją tego było powstanie 
w 2009 roku (inicjatywa oddolna) Naukowo-przemysło-
wego Konsorcjum Wytwarzania oraz Badania Materia-
łów i Konstrukcji dla Budowy Elektrowni Jądrowych (BEJ), 
w skład którego weszły: Zakład Technologii Wysokoenerge-
tycznych EXPLOMET Gałka Szulc Spółka jawna, APC-PRE-
SMET Spółka z o.o., Politechnika Warszawska, Politechni-
ka Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska 
oraz Instytut Spawalnictwa.
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W 2010 roku Instytut Spawalnictwa oraz większość uczel-
ni wchodzących w skład konsorcjum BEJ utworzyło sieć 
naukową, w której jako lider wystąpiła Politechnika War-
szawska w osobie prof. dr. hab. inż. Romana Domańskiego 
z Instytutu Techniki Cieplnej. Sieć ta złożyła wniosek oraz 
wygrała konkurs na wykonanie prac naukowo-badaw-
czych w ramach strategicznego projektu badawczego pt.: 
„Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki 
jądrowej”. W ramach realizowanego przez sieć zadania ba-
dawczego nr 5 pt.: „Analiza możliwości i kryteriów udziału 
polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej” In-
stytut Spawalnictwa w ciągu dwóch lat (od grudnia 2011 
do listopada 2013 r.) wykonał prace objęte Etapem 4 pt.: 
„Analiza potencjału polskich zakładów przedsiębiorstw pod 
kątem możliwości wykonywania połączeń spawanych oraz 
dostawy materiałów spawalnych stosowanych w konstruk-
cjach i urządzeniach stosowanych w elektrowniach jądro-
wych, nawiązanie współpracy z wytypowanymi podmiota-
mi oraz określenie standardów technicznych i jakościowych 
świadczenia usług spawalniczych oraz odbioru połączeń 
spawanych w trakcie budowy i eksploatacji bloków jądro-
wych”. Kierownikiem, koordynatorem oraz głównym wyko-
nawcą tego etapu z ramienia Instytutu Spawalnictwa był 
dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. Poszczególne zagadnienia 
zostały ponadto opracowane przez zespół współpracowni-
ków Instytutu: dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, prof. nzw.; dr 
hab. inż. Mirosław Łomozik, prof. nzw.; dr inż. Piotr Sędek, 
prof. nzw.; mgr inż. Janusz Czuchryj oraz mgr inż. Sławomir 
Sikora. 
Już w trakcie trwania tego projektu Instytut Spawalnictwa 
aktywnie włączył się w działania na rzecz budowy elektrow-
ni jądrowych w Polsce, wykraczające poza ramy powie-
rzonych w projekcie zadań. Nawiązano więc współpracę 
z francuskim stowarzyszeniem AFCEN (AFCEN – Asso-
ciation Française pour les règles de Conception, de con-
struction et de surveillance en exploitation des matériels 
des Chaudières Electro Nucléaires), którego efektem były 
wspólne seminaria zorganizowane pod patronatem Mi-
nisterstwa Gospodarki RP w listopadzie 2013 roku w In-
stytucie Spawalnictwa (fot. 5) oraz w czerwcu 2014 roku 
w elektrociepłowni EDF Kraków S.A. Przedstawiciele In-
stytutu zostali ponadto zaproszeni do udziału w spotkaniu 
roboczym AFCEN pt.: „Codes and Standards: criteria and 
common rules”. Spotkania robocze są przeznaczone tylko  

dla członków AFCEN, ale w marcu 2014 roku, na zasadzie 
wyjątku, do Paryża zostali zaproszeni przedstawiciele In-
stytutu Spawalnictwa dr inż. Jerzy Niagaj i mgr inż. Janusz 
Rykała, co świadczy o wysokiej ocenie Instytutu przez stronę 
francuską jako wiarygodnego partnera podczas ewentualnej 
budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Fot. 5. Philippe Malouines, RCC-M Sub-Committee Chairman 
(z prawej) i dr inż. Jerzy Niagaj podczas seminarium „Procesy 
spawania i napawania w energetyce jądrowej: stan, perspektywy, 
kody ASME i RCC-M oraz systemy zarządzania jakością” w In-
stytucie Spawalnictwa, listopad 2013 r. 

Tematyka jądrowa była również poruszana przez pracow-
ników Instytutu Spawalnictwa na wielu krajowych i mię-
dzynarodowych seminariach i konferencjach. Występowali 
oni z referatami dotyczącymi roli spawalnictwa w budowie 
elektrowni jądrowych oraz możliwości udziału branży me-
talowej w budowie pierwszej krajowej elektrowni jądrowej, 
potencjalnymi dostawcami technologii jądrowej dla której 
są firmy: AREVA, GE Hitachi oraz Westinghouse. 
Jednym z ważnych działań było również nawiązanie współ-
pracy pomiędzy Instytutem Spawalnictwa a Państwową 
Agencją Atomistyki (PAA), której prezes mgr inż. Janusz 
Włodarski wraz ze współpracownikami złożyli wizytę w In-
stytucie na przełomie sierpnia i września 2014 roku. 

W ramach działań technologiczno-kwalifikacyjnych, Instytut 
Spawalnictwa (egzaminatorzy dr inż. Jerzy Niagaj i dr hab. 
inż. Eugeniusz Turyk) w 2013 roku kwalifikował technologie 
napawania elementów armatury elektrowni jądrowych wg 
normy PN-EN ISO 15614-7:2009 i PN-EN ISO 15613:2006 
oraz wymagań Urzędu Dozoru Jądrowego Republiki Słowac-
kiej, dla Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w Przemyślu. 
Koordynatorem tych prac z ramienia zamawiającego był 
Główny Spawalnik inż. Roman Obszarny. 
Po długiej przerwie w 2015 roku w Instytucie, w ramach 
zadań statutowych, ponownie ruszają prace naukowo- 
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-badawcze w zakresie spawania elementów urządzeń i in-
stalacji stosowanych w elektrowniach jądrowych, których 
zakres będzie z pewnością rozszerzał się w miarę urealnia-
nia się planów dotyczących budowy pierwszej elektrowni 
jądrowej w Polsce. 

Plany Instytutu Spawalnictwa nie ograniczają się tylko do 
działalności naukowo-badawczej. Sięgają one w przyszłość 
i dotyczą także stworzenia w Instytucie ośrodka szkolenio-
wego, w którym przedstawiciele przemysłu (inżynierowie, 
technicy, spawacze, inspektorzy, personel NDT) oraz innych 
zainteresowanych instytucji mogliby uzyskiwać niezbędną 
wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do pracy w branży 
jądrowej. 
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Technologie gazowe, rozumiane jako procesy spawalnicze 
wykorzystujące płomień gazowy jako źródło ciepła, wcho-
dziły w zakres działania Instytutu Spawalnictwa od chwili 
jego powstania. Początkowo było to przede wszystkim szko-
lenie spawaczy gazowych, jednak z biegiem lat następowało 
ciągłe poszerzanie prac w kierunku działalności badawczej 
i konstrukcyjnej. Towarzyszyły temu zmiany organizacyjne, 
a przede wszystkim tworzenie i wyposażanie odpowiednie-
go laboratorium badawczego. Nawiązywano też współpra-
cę z odradzającymi się i nowymi producentami gazowego 
sprzętu spawalniczego (palniki i reduktory ciśnienia), a tak-
że urządzeń do wytwarzania i bezpiecznego dostarczania 
gazów (zwłaszcza acetylenu) na stanowiska spawalnicze. 
Efektem tych działań było, np. opracowanie w 1958 r. urzą-
dzenia XC1 do tlenowo-proszkowego cięcia stali wysoko-
stopowych, a także wodnych bezpieczników do wytwornic 
acetylenu. Nie zaniedbywano zagadnień szkolenia, czego 
przykładem może być wydany również w 1958 r. podręcznik 
„Spawanie gazowe i cięcie metali”, autorstwa inż. Ryszarda 
Sznerra, który przez wiele lat kierował działem sprzętu ga-
zowego w różnych jego formach organizacyjnych. 
Przedstawione wyżej skrótowe informacje autor niniejszego 
opracowania zna jedynie z literatury i rozmów ze starszy-
mi kolegami, gdyż pracę w Instytucie rozpoczął 1 kwietnia 
1968 r. w Zakładzie Spawania i Cięcia Gazowego, którego 
wówczas kierownikiem był, od 1960 r., mgr inż. Jan Pa-
łasz. Zakład współpracował z jedynym wówczas krajowym 
wytwórcą gazowych urządzeń spawalniczych, tj. Warszaw-
ską Fabryką Sprzętu Spawalniczego „PERUN”, a także 
Spółdzielnią „BLACHOSPRZĘT” (później „CESPA”) w Cie-
szynie. Współpraca dotyczyła badań i oceny palników spa-
walniczych, reduktorów ciśnienia, przecinarek tlenowych, 
wytwornic acetylenu i różnorodnego oprzyrządowania. 
Pozytywne wyniki badań warunkowały wprowadzenie tych 
wyrobów na rynek. Współpracowano również na polu do-
skonalenia konstrukcji tych urządzeń. Znaczącym własnym 
dorobkiem było opracowanie i wykonanie prototypu palnika 
do tlenowego cięcia wlewków stalowych. Był to bezinżekto-
rowy palnik maszynowy z trzonem chłodzonym wodą, wy-
posażony w unikatową dyszę blokową. Konstrukcja takich 
dysz była znana z literatury i prospektów firm zachodnich, 
lecz ich import, jako wyrobów o wysokim zaawansowa-
niu technologicznym, nie był wówczas możliwy. Pierwsza 
próba cięcia prototypowym palnikiem na długo pozostała 
w pamięci wielu pracowników Instytutu. Była ona przepro-

wadzona na placu dzisiejszego parkingu, na doraźnie zbu-
dowanym stanowisku. Do zasilania palnika trzeba było pod-
łączyć ok. 60 butli tlenowych i kilkanaście acetylenowych, 
co już budziło spore emocje. Próby były obserwowane przez 
wielu pracowników z okien budynku administracyjnego, 
a także gapiów wykorzystujących szpary w ogrodzeniu 
placu. Wśród obserwatorów zabrakło jednak kilku pracow-
ników związanych z projektem, którzy w tym dniu odczuli 
gwałtowną potrzebę urlopu na żądanie. Próby zakończyły 
się sukcesem – przecięto blok stalowy o grubości 1200 mm. 
Tak, o grubości 1,2 m!!! Emocje jednak były w końcowej 
fazie próby – odcięty „talarek”, jak później ustalono o masie 
ok. 3.5 tony, uszkodził rusztowanie, powodując uderzenie 
dyszy w przecinany blok i jej zniszczenie. Prototyp ten stał 
się podstawą dla opracowania palnika typu PC5, o nominal-
nej grubości cięcia 900 mm, który przez wiele lat był produ-
kowany przez Zakład Doświadczalny i stanowił standardo-
we wyposażenie maszyn do cięcia wlewków. 

Lata 1970–1980 to znaczące poszerzenie tematyki badaw-
czej zakładu. Rozwija się współpraca z krajowymi produ-
centami sprzętu, zwiększa liczba badań i prac konstruktor-
skich, finansowanych przez jednostki zwierzchnie instytutu, 
a także współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz 
Polskim Komitetem Normalizacyjnym. 
W tym właśnie okresie wykonano prace:
–  Porównanie charakterystyki pracy palników smoczko-

wych i bezsmoczkowych (1970),
–  Określenie wzajemnego wpływu zależności konstrukcyj-

nych w reduktorach spawalniczych (1972),
–  Badanie trwałości zaworów redukcyjnych i sprężyn w re- 

duktorach butlowych (1975), które w późniejszym okre-
sie stanowiły bazę dla prac modernizacyjnych i przy kon-
struowaniu nowych palników i reduktorów. Miały one 
również bardzo istotne znaczenie przy opracowywaniu 
i ocenie metod badawczych dla potrzeb normalizacyjnych. 

W 1971 r. opracowano także metodę badania i oceny jakości 
powierzchni cięcia tlenem, zwieńczoną projektem Polskiej 
Normy, później zastąpionym normą ISO. Zajęto się także 
innymi niż spawanie i cięcie, technologiami wykorzystują-
cymi płomień gazowy, w pierwszej kolejności lutowaniem, 
czego pierwszym przejawem było opracowanie i wykona-
nie palnika do lutowania nagrzewnic piecyków gazowych, 
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zasilanego gazem koksowniczym i sprężonym powietrzem. 
Po okresie prób i korekt został on zastosowany przez kra-
jowego producenta nagrzewnic. Nie zaniedbywano zagad-
nień technologicznych, prowadząc prace nad optymalizacją 
metod obcinania układów wlewowych i nadlewów, a także 
doskonaląc technologię cięcia wsadu okrągłego ϕ 180–
250 mm automatem YC7, wytwarzanym w ZDIS. Także 
z myślą o potrzebach Zakładu Doświadczalnego opracowa-
no, wykonano i zbadano serię informacyjną inżektorowego 
palnika maszynowego typu PCM-101A, o grubości cięcia 
100 mm. Równolegle opracowano i wykonano prototyp 
bezinżektorowego palnika tlenowo-acetylenowego o prak-
tycznie potwierdzonej grubości cięcia 300 mm. Był on wy-
posażony w dysze blokowe, których konstrukcję i sposób 
wytwarzania (próżniowe lutowanie twarde) opatentowano. 
Złożona i droga metoda wytwarzania dysz stanowiła jednak 
wówczas barierę dla jego szerszego zastosowania w kraju.
Z zainteresowaniem odbiorców krajowych spotkała się na-
tomiast opracowana dokumentacja stypizowanych zbiera-
czy butlowych do tlenu, acetylenu i propanu. Zbieracze te, 
w różnych wersjach konstrukcyjnych, pozwalały na równo-
ległe, łatwe łączenie od trzech do kilkudziesięciu butli. 
W pamięci ówczesnych pracowników Instytutu pozosta-
ły zapewne próby cięcia lancą tlenową bloków stalowych. 
Były one wykonywane na wolnym powietrzu, a towarzyszyły 
im hałas, strumienie wydmuchiwanego ciekłego żużla i ol-
brzymia emisja pyłów. Sprzyjało to z jednej strony „udzia-
łowi” instytutowych gapiów w próbach, z drugiej zaś było 
uciążliwe i wymagało zamykania okien w pobliskich po-
mieszczeniach. Kto tego nie zrobił, mógł mieć kłopoty ze 
słuchem, kichaniem i brudnym kołnierzykiem. A trwało to 
kilka miesięcy. 
W omawianym okresie współpracowano także z UDT, biorąc 
udział lub organizując badania oprzyrządowania wytwor-
nic acetylenu, przede wszystkim bezpieczników wodnych. 
Jedne z takich badań bezpieczników głównych przeprowa-
dzano na poligonie wojskowym w Cieszynie, co wynikało 
z zagrożenia dla otoczenia w trakcie prób. Około 50 m od 
stanowiska badawczego w tym samym czasie ćwiczyła 
grupa żołnierzy. Próbom zatrzymywania płomienia przez 
badany bezpiecznik towarzyszyły tak głośne wybuchy, że 
po pierwszym z nich żołnierze usłyszeli komendę „padnij”, 
a po kilku minutach ich ćwiczenia zakończono. Bezpiecznik 
płomień zatrzymał. 

W roku 1980 zaszły dwie istotne zmiany w funkcjonowaniu 
Zakładu – decyzją kierownictwa Instytutu została do nie-
go dołączona Samodzielna Pracownia BHP Spawalnictwa, 
tworząc Zakład Spawania Gazowego i BHP Spawalnictwa. 
Trudno dziś dyskutować o przyczynach tej fuzji, trwała ona 
jednak ponad 20 lat, ulegając kolejnym modyfikacjom. 
Spowodowało to równoległe działanie dwóch tematycznie 
zróżnicowanych grup problemowych, zarządzanych przez 
tę samą osobę i administracyjnie obsługiwanych przez ten 
sam sekretariat. Warto zaznaczyć, że nigdy nie było sytu-
acji konfliktowych między tymi grupami, a wręcz przeciw-
nie – współpraca i wzajemne wspieranie się, częstokroć 
w „rodzinnej atmosferze”. Dorobek „gazowników” przed-
stawiono w dalszej części, natomiast pracę „grupy BHP” 
i powstałej z niej później „grupy ekologów” przedstawiono 
w oddzielnym opracowaniu. 

Po fuzji zakładem nadal kierował mgr inż. Jan Pałasz, jednak 
tylko przez kilka miesięcy. We wrześniu 1980 r. zrezygnował 
on z pracy w Instytucie i od 1.10.1980 r. funkcję kierownika 
zakładu pełnił autor niniejszego opracowania.

Kolejne lata to intensywna współpraca z kolegami wdraża-
jącymi technologie lutowania płomieniowego. Jej początek 
miał miejsce już wcześniej, gdy opracowano specjalistyczny 
palnik, nazwany „pająkiem”, do ręcznego twardego luto-
wania kolanek w instalacjach z rur miedzianych. Został on 
opatentowany (1978) i cieszył się sporym zainteresowa-
niem użytkowników. Teraz podjęto prace nad urządzeniami 
do zmechanizowanego lutowania twardego. Opracowano 
i wykonano dwa duże urządzenia: karuzelowe i taśmowe, 
których pierwsze egzemplarze wdrożono przy seryjnej pro-
dukcji elementów ciągnika MFP oraz produkcji palników 
spawalniczych. To ostatnie zostało wyróżnione dyplomem 
honorowym Sekcji Spawalniczej SIMP (1985). W później-
szym okresie wykonano kolejne urządzenia do innych zasto-
sowań. Opracowano i wykonano także mniejsze urządzenie, 
działające w systemie dwutaktowym, o zastosowaniu uni-
wersalnym. Wszystkie te urządzenia wdrożono ku zadowo-
leniu użytkowników i nie jest wykluczone, że są one nadal 
użytkowane. Wkładem „gazowników” w te urządzenia było 
opracowanie i wykonanie ich zróżnicowanych, stosownie 
do potrzeb, układów gazowych – mieszalników centralnych 
lub indywidualnych, palników, zabezpieczeń i układów ste-
rowania. Wszystkie te urządzenia mogły być zasilane ace-
tylenem, gazem ziemnym lub propanem oraz sprężonym 
powietrzem.
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Kolejne były działania na rzecz urządzeń zwiększających 
bezpieczeństwa pracy spawaczy, przede wszystkim różnych 
wersji bezpieczników suchych. Pierwsze prace w tym kie-
runku prowadzono już w 1966 r., jednak nie zakończyły się 
one powodzeniem. Główną przeszkodą był fakt, że krajowi 
wytwórcy nie mieli warunków technologicznych do po-
wtarzalnego i jakościowo dobrego wytwarzania tzw. zapór 
płomieniowych. Zapory te to kształtki, najczęściej tulejki, 
wykonane jako spieki proszków z wysokostopowych stali 
chromowo-niklowych, o wysokich wymaganiach wytrzy-
małościowych i ściśle określonej przepustowości gazów. 
Podobnie jak wcześniej wspomniane dysze blokowe, 
były one znane w krajach zachodnich, lecz ich import nie 
był możliwy. Dopiero z początkiem lat 80. udało się, przy 
współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych, wytworzyć 
małą partię takich zapór, z których część w zadowalającym 
zakresie spełniała odpowiednie wymagania. Wystarczyło to 
jednak dla zrealizowania pracy badawczej, której efektem 
było skonstruowanie i wykonanie kilku sztuk bezpieczni-
ka przypalnikowego, skutecznie zatrzymującego płomień 
tlenowo-acetylenowy (1983). Bezpiecznik ten uzyskał 
ochronę jako wzór użytkowy. Dodatkowym efektem pracy 
było opracowanie metody badania bezpieczników suchych 
i zbudowanie jedynego w kraju stanowiska do takich ba-
dań. Znana sytuacja ekonomiczna kraju w tym okresie nie 
pozwoliła jednak na wdrożenie bezpieczników do produk-
cji. Udało się to dopiero po 10 latach, gdy uzyskano dostęp 
do importowanych zapór płomieniowych, co pozwoliło na 
uruchomienie produkcji różnych odmian bezpieczników 
(do tlenu, acetylenu, gazu ziemnego, propanu, wodoru), za-
równo przypalnikowych, jak i stanowiskowych, m.in. przez 
od lat współpracującą z Instytutem WFSS „PERUN”. 
W latach 1980–1990 prowadzono także pionierskie w skali 
kraju prace nad płomieniowo-proszkowym natryskiwaniem 
powłok przetapialnych. Proces ten umożliwiał nanosze-
nie na powierzchnie elementów z pospolitych gatunków 
stali bardziej „szlachetnych”, jednorodnych warstw o spe-
cyficznych właściwościach, np. odporności na ścieranie. 
Efektem tych prac było zbudowanie dwóch rodzajów spe-
cjalistycznych palników tlenowo-acetylenowych, z których 
jeden, opatentowany, był później powtarzalnie wykonywany 
i wdrażany przez ZDIS. Opracowano także urządzenie i wy-
tyczne technologiczne natryskiwania powłok przetapialnych 
na powierzchniach obrotowych, z zastosowaniem tegoż 
palnika (1984). Kolejną ciekawostką był tlenowo-acety-
lenowy palnik do cięcia żeliwa sferoidalnego o grubości 

do 50 mm, umożliwiający prowadzenie procesu bez tra-
dycyjnego wprowadzania proszku żelaznego lub drutu 
w strefę cięcia. Wykonano kilkanaście jego egzempla-
rzy, które spotkały się z uznaniem użytkowników. Z myślą 
o innych technologiach spawalniczych (spawanie łukowe 
w osłonach gazowych, plazma) opracowano ogranicznik 
wypływu argonu z butli, typu OWAS-1, zapobiegający cał-
kowitemu opróżnieniu butli i jej zapowietrzeniu. Uzyskał 
on status wzoru użytkowego.
Warte odnotowania jest także opracowanie i wdrożenie do 
produkcji palnika do lutowania precyzyjnego. Był to palnik 
z regulacją ilościowo-jakościową, pozwalającą na bardzo 
precyzyjne ustawianie płomienia, przez co nadawał się 
do prac jubilerskich. Jego konstrukcja była chroniona pa-
tentem. Opracowanie zostało także wyróżnione nagrodą 
III stopnia Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. 
Przełom lat 1990–1991 przyniósł istotne zmiany organiza-
cyjne w zakładzie. Do dotychczasowego Zakładu Spawania 
Gazowego i BHP Spawalnictwa włączono Pracownię Źródeł 
Prądu i Pracownię Badań Urządzeń Spawalniczych, two-
rząc z dniem 01.01.1991 r. Zakład Badań i Atestacji Urzą-
dzeń Spawalniczych, którego kierownikiem został mgr inż. 
Jarosław Parylak. Tak więc w zakładzie pojawiła się trzecia 
grupa problemowa – „elektrycy”, która szybko nawiąza-
ła dobrą współpracę z „gazownikami” i „ekologami”. Po 
upływie pół roku kierownikiem zakładu ponownie został 
autor niniejszego opracowania, a od 1995 r. zakład zmienił 
nazwę na Zakład Badań Urządzeń Spawalniczych i Ekologii, 
co lepiej oddawało zakres jego działania. 
W pierwszym okresie po reorganizacji „gazownicy” zajęli 
się doskonaleniem wcześniej opracowanych palników ma-
szynowych do cięcia, skupiając się głównie na opanowaniu 
i optymalizacji procesu przebijania blach strumieniem tlenu, 
przy tlenowym cięciu stali. Wykonane dwie prace badaw-
cze (1991–1992) pozwoliły na pełne opanowanie procesu 
i stworzenie algorytmu gwarantującego niezawodne przebi-
janie blach strumieniem tlenu, przy zmechanizowanym cię-
ciu blach o grubości do 100 mm. Wyniki tych prac zostały 
wykorzystane przy programowaniu automatycznych przeci-
narek tlenowych produkowanych w ZDIS. 
Istotną nowość w sposobie finansowania prac badawczych 
w Instytucie przyniósł rok 1992. Na wniosek Przedsiębior-
stwa Przemysłu Metalowego POMET-2 we Wronkach,  
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podjęto realizację pierwszego w Instytucie wieloetapowego 
projektu celowego, którego finalnym efektem było urucho-
mienie w POMET-2 produkcji nowej generacji reduktorów 
jedno- i dwustopniowych do wszystkich rodzajów gazów 
stosowanych w spawalnictwie. Zadania opracowania i zba- 
dania prototypów reduktorów podjął się właśnie zespół „ga-
zowników” Zakładu, mający bogate doświadczenie w tej 
dziedzinie, zdobyte m.in. w trakcie wykonywania wcześniej 
wspomnianych prac (patrz lata 1972–1975). Ze względu 
na duże zróżnicowanie asortymentowe reduktorów pro-
jekt realizowano w trzech etapach. W pierwszej kolejno-
ści opracowano najbardziej rozpowszechnione reduktory 
jednostopniowe do tlenu i acetylenu, a w drugim reduk-
tory jednostopniowe do pozostałych gazów stosowanych 
w spawalnictwie, natomiast w etapie trzecim – reduktory 
dwustopniowe. Nowo opracowane reduktory były konstruk-
cyjnie całkowicie odmienne od dotychczas wytwarzanych 
w kraju. Ich cechą charakterystyczną był współosiowy 
układ łączników wlotowych, zaworów redukcyjnych i śrub 
stawidłowych, co czyniło je bardzo zwartymi. W układzie 
redukcyjnym w miejsce klasycznych przepon gumowych 
zastosowano sztywny tłok, co zdecydowanie poprawiło 
stabilność ciśnienia wylotowego i zminimalizowało jego 
przyrost po zamknięciu przepływu. Zastosowano także 
całkowicie nowatorski zawór bezpieczeństwa z samore-
gulacją wartości ciśnienia otwarcia, odpowiednio do za-
danego ciśnienia wylotowego, wykluczający możliwość 
zmiany nastaw przez użytkownika. Badania wykazały, że 
nowoopracowane reduktory spełniają wymagania określo-
ne w Polskich Normach, a współczynniki nieregularności 
i przyrostu ciśnienia wylotowego odpowiadają wymaga-
niom określonym w normie ISO. Znaczne zainteresowanie 
nowymi reduktorami zauważono m.in. na Targach „INTER-
WELDING ’93”. Reduktory te, z małymi modyfikacjami, 
są nadal wytwarzane. 
Współpracę z PPM "POMET-2" kontynuowano przez wiele 
lat, współuczestnicząc w opracowaniu nowej generacji tle-
nowo-acetylenowych palników ręcznych do spawania i cię-
cia (PS-141A, PC-142A, PU-242A) i ich odmian zasilanych 
propanem lub gazem ziemnym, a także wdrażając opra-
cowany w zakładzie palnik maszynowy, typu PCM-142A. 
Nowoczesna jego konstrukcja, szczególnie otworkowe dy-
sze tnące, zapewniały wysoką wydajność i jakość cięcia, 
a także możliwość przebijania strumieniem tlenu blach 

w pełnym zakresie grubości cięcia. Palnik ten stanowił 
wówczas standardowe wyposażenie sterowanych kompu-
terowo przecinarek, produkowanych przez ZDIS. 
Seryjne wytwarzanie palników i reduktorów przez PPM 
„POMET-2” doprowadziło do zaistnienia na rynku produ-
centa konkurencyjnego dla WFSS „PERUN”.  
Wspominając dorobek zakładu, warto jeszcze wspomnieć 
o ręcznym palniku do tlenowego cięcia złomu. W jednym 
z zakładów stosowano do tego celu palniki typu PH-4PZ, 
fabrycznie przeznaczone do skórowania, a nie do cięcia 
stali. Palniki takie umożliwiają wprawdzie cięcie stali, jed-
nakże odbywa się to kosztem nadmiernego zużycia tlenu, 
które przy parametrach stosowanych w praktyce przekracza 
300 m3/h. Towarzyszy temu wypalanie bardzo szerokiej 
szczeliny cięcia, a tym samym podwyższona emisja zanie-
czyszczeń do atmosfery. Dążąc do wyeliminowania tych 
nieprawidłowości, opracowano specjalne dysze tnące, przy-
stosowane do współpracy z typowym palnikiem PH-4PZ. 
Były to dysze mieszankowe, otworkowe, wykonane z ele-
mentów połączonych nierozłącznie. W rdzeniu dyszy wyko-
nano kształtowy kanał tlenu tnącego oraz otwory płomie-
niowe, rozmieszczone koncentrycznie i zbieżnie w stronę 
wylotu. Specjalnej konstrukcji komora wyrównawcza za-
pewniała jednakową wielkość wszystkich płomyków ota-
czających strumień tlenu tnącego i wysoką odporność pal-
nika na cofanie płomienia. Dysza posiadała również ostrogę, 
co zwiększało jej trwałość. Skonstruowano dwie dysze, 
o nominalnych zakresach grubości cięcia do 250 mm dla 
dyszy nr 1PZ i 250–500 mm dla dyszy nr 2PZ. Maksymalne 
zużycie tlenu dla tych dysz wynosiło ok. 80 m3/h. 
Prace badawcze i konstrukcyjne to nie jedyny obszar dzia-
łania zakładu. Od początków jego istnienia wykonywano 
ekspertyzy sprzętu dla potrzeb producentów i użytkowni-
ków, prowadzono naprawy sprzętu, organizowano różnego 
rodzaju kursy i szkolenia, np. napraw palników i reduktorów. 
Wyniki działalności dokumentowano w sprawozdaniach 
z prac badawczych, setkach orzeczeń z badań, publikacjach 
w wydawnictwach Instytutu i specjalistycznych pismach 
krajowych, a także prezentowano na seminariach i konfe-
rencjach organizowanych przez Instytut lub inne organi-
zacje, również zagraniczne. Wyniki prac wykorzystywano 
także w pracach normalizacyjnych (opiniowanie projektów 
obcych i/lub opracowywanie własnych), zarówno w kra-
ju jak i w kontaktach międzynarodowych. W latach 80. 
kontakty międzynarodowe to działalność w ramach Sta-
łej Komisji Normalizacyjnej RWPG. Autor miał możliwość 
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uczestniczenia w kilku posiedzeniach koordynowanych 
przez Urząd Dozoru Technicznego, dotyczących urządzeń 
acetylenowych. Wszystkie dokumenty normalizacyjne były 
wówczas sporządzane w języku (niby) rosyjskim przez kraj 
opracowujący normę, a ich końcowa wersja „tłumaczona” 
na poprawny rosyjski przez rodowitego Rosjanina. Prowa-
dziło to czasem do zabawnych sytuacji, czego przykładem 
może być dokument przygotowany przez Czechów, począt-
kowo w języku czeskim, a potem przez nich przetłumaczony 
na (niby) rosyjski. Po kolejnym „tłumaczeniu” na poprawny 
rosyjski, okazało się, że dokument zabrania… wieszania bu-
tli acetylenowych na latarniach. Czyż obecnie nie mogą się 
zdarzyć podobne „kwiatki” przy tłumaczeniu norm z języ-
ka angielskiego przez filologów, a nie specjalistów w danej 
dziedzinie?
Specyficzną grupę ekspertyz prowadzonych w zakładzie 
stanowiły badania powypadkowe, zwłaszcza związane 
z użytkowaniem gazów palnych i tlenu, a wykonywane dla 
potrzeb służb dochodzeniowych i sądów. Jedną z najpoważ-
niejszych ekspertyz tego typu było ustalenie przyczyn i prze-
biegu samozapłonu wysokociśnieniowego rurociągu tleno-
wego w jednej z hut. Powaga sprawy i odpowiedzialność za 
każde słowo wypowiedziane na sali sądowej, w obecności 
pięciu wdów po ofiarach wypadku, długo pozostały w pa-
mięci autora.  
Całość przedstawionych działań była realizowana przez bar-
dzo skromną kadrę. Rzadko bowiem w całej historii zakła-
du liczba „gazowników” przekraczała 6 osób: 2 inżynierów, 
2 techników i 2 pracowników warsztatowych, plus 1 pra-
cownik administracyjny. Ta szczupłość kadry dała o sobie 
znać szczególnie po 1991 r., gdy kierownik zakładu, jeden 
z „gazowników”, otrzymał zadanie przygotowania organi-
zacji i opracowania systemu jakości akredytowanego Labo-
ratorium Badawczego Spawalnictwa, którego kierownikiem 
został w 1994 r., pełniąc równolegle funkcję kierownika 
zakładu. 
Końcówka lat 90. to zauważalny spadek zamówień na ba-
dania, spowodowany z jednej strony dostępnością sprzętu 
i technologii z importu, z drugiej zaś niekorzystnymi dla 
obowiązkowych badań zmianami wymagań przy wprowa-
dzaniu urządzeń na rynek. Nie bez znaczenia był też rozwój 
innych technologii spawalniczych, eliminujących procesy 
płomieniowe, np. spawanie i cięcie plazmowe, cięcie lase-
rowe. Stąd też zakład podjął się realizacji zadania niezwykle 
interesującego, lecz z pogranicza spawalnictwa. W ramach 
projektu celowego, prowadzonego przez Instytut Materia-

łów Ogniotrwałych (IMO), podjęto się opracowania urzą-
dzenia do torkretowania. Jest to metoda regeneracji komór 
koksowniczych, polegająca na nanoszeniu na uszkodzone 
powierzchnie wyłożenia ceramicznego suchej, ziarnistej 
masy ogniotrwałej za pomocą strumienia tlenu. W wyniku 
reakcji egzotermicznej następuje stopienie lub nadtopienie 
składników tej masy i ich zespolenie z naprawianą po-
wierzchnią ceramiczną. Metoda ta jest zwana także „spa-
waniem ceramicznym”. 
Przy współpracy z IMO, w oparciu o wyniki oględzin jedy-
nego dostępnego w kraju egzemplarza wzorcowego, ustalo-
no, że podstawowymi jego elementami są:

– dozownik mieszaniny tlenowo-proszkowej,

– zespół regulacji przepływu tlenu i wydajności proszku,

– urządzenia zabezpieczające,

– wymienne lance do natryskiwania,

– układ wodnego chłodzenia lancy,

– przewody elastyczne (węże) łączące dozownik z lancą.

W tej sytuacji założono, że budowa urządzenia funkcjo-
nalnie będzie oparta na wynikach oględzin, natomiast pod 
względem rozwiązań konstrukcyjnych będzie oparta na 
dotychczasowych własnych doświadczeniach, zwłaszcza 
w zakresie mieszalników gazowo-proszkowych, urządzeń 
zabezpieczających, układów sterowania i systemów chło-
dzenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynników stwa-
rzających zagrożenie bezpieczeństwa, którymi były: sprężony 
czysty tlen, proszek ceramiczny o właściwościach egzo-
termicznych i wysoka temperatura w miejscu operowania 
lancą. Prototyp opracowanego urządzenia, po przeprowa-
dzeniu badań poprawności funkcjonowania i potwierdzeniu 
przydatności w rzeczywistych warunkach użytkowania 
(w koksowni), przekazano do IMO z końcem 2002 r., wraz 
z dokumentacją konstrukcyjną i techniczno-ruchową. 
Było to praktycznie ostatnie duże zadanie zrealizowane 
w Zakładzie Badań Urządzeń Spawalniczych i Ekologii, 
który na podstawie decyzji Dyrekcji Instytutu uległ rozwią-
zaniu z dniem 31 grudnia 2002 r., a tym samym Instytut 
przestał świadczyć usługi badawcze w zakresie procesów 
płomieniowych i sprzętu do ich realizacji. 
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Technologia zgrzewania od samego zarania istnienia
Instytutu Spawalnictwa była obecna we wszystkich obsza-
rach jego działalności. Co prawda problematyka zgrzewa-
nia została wyodrębniona organizacyjnie dopiero w 1959 r. 
przez powołanie do działania Zakładu Zgrzewania, jako 
odrębnej jednostki organizacyjnej, to jednak już wcześniej 
pracowano nad tym procesem, powstawały urządzenia do 
zgrzewania i cały szereg pracowników zajmował się zagad-
nieniami z tej dziedziny (tzw. spajania z dociskiem). 
Do pierwszych prac z zakresu zgrzewania należały prace pt.: 
„Łączenie w styk prętów zbrojeniowych metodą zgrzewa-
nia płomieniem acetylenowym” oraz „Opracowanie metody 
zgrzewania oporowego korbowodów parowozowych” z lat 
1952 i 1953. W tych latach mgr inż. Roman Korkiewicz 
przeprowadził pracę pt.: „Wytyczne i doradztwo konstrukcji 
1) zgrzewarki do pił taśmowych, 2) zgrzewarki do napa-
wania płytek spiekanych” (1953 r.), a R. Dzidkowski pracę 
pt.: „Badanie zgrzewania stykowooporowego elektrod 
środkowych świec AS170” (1954 r.). W 1955 roku Bogdan 
Cichecki opracował „Instrukcję zgrzewania drutów używa-
nych w teletechnice”. 

W 1955 r. pracownicy Zakładu Konstrukcji Sprzętu i Urzą-
dzeń Spawalniczych oraz Zakładu Budowy Prototypów 
Urządzeń Spawalniczych (ZBPUS) opracowali pierwsze 
prototypy urządzeń w postaci typoszeregu zgrzewarek 
zwarciowych do drutów i prętów (ZDb) o mocy 2; 6 i 20 kVA 
(inż. Tadeusz Wyżykowski, mgr inż. Rudolf Kiecoń). W 1956 r. 
opracowano zgrzewarkę doczołową z ręcznym dociskiem 
o mocy 30 kVA (mgr inż. Rudolf Kiecoń). Produkcji ww. 
zgrzewarek doczołowych podjął się Zakład Karelma Pie-
chowice. Zespół pracowników zajmujący się problematyką 
zgrzewalniczą liczył już wówczas 28 osób. 

W części badawczej Instytutu Spawalnictwa wykonano do 
roku 1955 szereg prac, a wśród nich opracowano techno-
logię zgrzewania iskrowego szyn kolejowych, technologię 
regeneracji korbowodów lokomotyw za pomocą zgrzewania 
iskrowego, technologię zgrzewania garbowego stali nisko-
węglowych (mgr inż. Ryszard Michalski). 
W 1957 r. w ZBPUS powstał prototyp zgrzewarki punk-
towej ZPa50 (opracowanej przez inż. Tadeusza Wyżykow-
skiego). Rozwój technologii zgrzewania rezystancyjnego 
zaowocował opracowaniem zgrzewarki kleszczowej ZKa75 

(mgr inż. F. Orzechowski). W 1958 r. opracowano zgrze-
warkę liniową ZLa50 o mocy 50 kVA (inż. Tadeusz Wyży-
kowski), a w 1959 r. serię zgrzewarek punktowych ZPa 15 
i ZPb 15 (mgr inż. Rudolf Kiecoń). 
W Instytucie prowadzono w latach 1957 i 1958 prace 
badawcze nad rozwojem technologii zgrzewania rezy-
stancyjnego, na przykład badano „Powstawanie pęknięć 
i pęcherzy w zgrzeinach punktowych przy zgrzewaniu stali 
niskostopowych typu chromansil, gat. 30HGSA” (pod kie-
runkiem mgr. inż. Irydiona Kubiszyna) oraz „Zachowanie się 
stali węglowych o zawartości węgla powyżej 0,2% zgrzewa-
nych punktowo przy zastosowaniu różnych cykli roboczych 
na nowoczesnej zgrzewarce punktowej” (praca mgr. inż. 
Ryszarda Michalskiego i mgr. inż. Tadeusza Sobisia). 
W wyniku żmudnych badań procesu zgrzewania rezystan-
cyjnego powstał w Instytucie Spawalnictwa w latach 1958 
i 1959 „Atlas metalograficzny” połączeń zgrzewanych, au-
torstwa mgr. inż. Irydiona Kubiszyna. Część I obejmowała 
szczegółowy przegląd makro- i mikrostruktur zgrzein wyko-
nanych metodami zgrzewania doczołowego zwarciowego, 
iskrowego, punktowego i liniowego stali niskowęglowych 
(1958 r.), natomiast część II obejmowała przegląd mikro-
struktur wykonanych ww. metodami na stalach stopowych 
(1959 r.). Materiał zawarty w Atlasie zawierał krótką analizę 
zgrzewalności poszczególnych grup materiałów, komentarz 
objaśniający trudności technologiczne związane ze zgrze-
waniem, charakterystykę mikrostruktur oraz zbiór typowych 
błędów i wad zgrzein występujących przy zgrzewaniu, jak 
również orientacyjny dobór parametrów zgrzewania. Ob-
szerna praca mgr. inż. Irydiona Kubiszyna stanowiła bogaty 
materiał z dziedziny zgrzewania rezystancyjnego, pozwala-
jący na ustalenie kierunku w doborze parametrów i techno-
logii zgrzewania w późniejszych pracach Instytutu i stano-
wiła istotny przyczynek w rozwoju tych technologii. 

Owoc żmudnych prac mgr. inż. Irydiona Kubiszyna, zawierający 
struktury zgrzein (1958, 1959 r.)
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Ciekawą pracą z tego okresu jest praca badawcza inż. 
Edwarda Dobaja (późniejszego z-cy dyrektora IS) i inż. Ja-
nusza Lipowskiego, której celem było opracowanie i zbu- 
dowanie zgrzewarki liniowej do folii z tworzyw termopla-
stycznych (1958 r.). Autorzy opracowania piszą w podsu-
mowaniu: „Próba wykonania modelu liniowej zgrzewarki 
pojemnościowej ze stanowiskiem mechanicznym pracują-
cym na zasadzie maszyny do szycia dała pozytywne efekty”. 

Zgrzewarka pojemnościowa do zgrzewania folii, 1959 r.

W 1959 r. w ramach przekształceń wewnętrznej organizacji 
Instytutu Spawalnictwa Zakład Sprzętu i Urządzeń Spawal-
niczych został rozdzielony na Zakład Automatyki i Elektro-
techniki Spawalniczej, pod kierownictwem mgr. inż. Stefa-
na Spychalskiego, i na nowo powstały Zakład Zgrzewania, 
na którego czele stanął mgr inż. Irydion Kubiszyn. Pan mgr 
inż. Irydion Kubiszyn pełnił tę funkcję do przejścia na stano-
wisko dyrektora Instytutu Spawalnictwa w 1982 r.
Podstawowymi kierunkami prac prowadzonych w tym cza-
sie w Zakładzie Zgrzewania były: 

●   Opracowanie technologii rezystancyjnego zgrzewania 
punktowego, liniowego, garbowego, doczołowego iskro-
wego i zwarciowego stali i metali nieżelaznych; 

●   Opracowanie technologii zgrzewania liniowo-doczołowe-
go cienkich blach z użyciem folii metalowej; 

●   Opracowanie technologii zgrzewania tarciowego metali
i ich stopów; 

●   Opracowanie technologii lutozgrzewania metali nieżela-
znych; 

●   Opracowanie konstrukcji oprzyrządowania zgrzewarek
rezystancyjnych oraz tarciowych; 

●   Opracowanie i naprawa układów sterowania zgrzewarek 
rezystancyjnych;

●   Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i kon-
strukcyjnych w zakładach przemysłowych. 

Podobnie jak w całym Instytucie Spawalnictwa, działalność 
Zakładu Zgrzewania koncentrowała się na pracach wy-
konywanych na zamówienia płynące z przemysłu oraz na 
pracach naukowo-badawczych, inicjowanych przez zespół 
pracowników naukowych Zakładu. Prowadzono zarazem 
szeroką działalność usługową w zakresie opracowywania 
ekspertyz, konsultacji, szkolenia i opracowywania instrukcji 
technologicznych, opiniowania procesów i warunków tech-
nologicznych itp. 
W latach 50. do zagadnień zgrzewania rezystancyjnego 
dołączyła technologia zgrzewania tarciowego. W 1960 r., 
w Biuletynie Informacyjnym Instytutu Spawalnictwa (nr 11), 
mgr inż. Zdzisław Szczeciński, późniejszy profesor i dyrektor 
naukowy Instytutu Spawalnictwa, opisał zasadę procesu 
zgrzewania metali za pomocą tarcia, wykonane w Instytu-
cie Spawalnictwa proste urządzenie modelowe oraz wyni-
ki prób zgrzewania stali węglowych i stali szybkotnącej ze 
stalą węglową. Autor stwierdził, że „metoda zgrzewania 
tarciowego jest łatwa w realizacji przy użyciu stosunkowo 
prostych i niekosztownych urządzeń, można tą metodą 
łączyć cały szereg metali, w tym metali różnoimiennych, 
a w stosunku do zgrzewania rezystancyjnego jest znacznie 
bardziej energooszczędna”. 
Te pierwsze prace z zakresu zgrzewania tarciowego, pro-
wadzone w latach 50., zaowocowały w późniejszych latach 
opracowaniem kilku zgrzewarek tarciowych, z powodze-
niem wdrożonych w przemyśle krajowym. Zgrzewarki te 
powstawały we współpracy badaczy z Instytutu Spawalnic-
twa ze specjalistami Zakładu Budowy Prototypów Urządzeń 
Spawalniczych. 
Również w pionie badawczym Instytutu, a mianowicie 
w Zakładzie Automatyki i Elektrotechniki Spawalniczej, pro-
wadzone były prace modelowo-konstrukcyjne. W wyniku 
tych prac skonstruowano stołowe zgrzewarki kondensatoro-
we małej mocy ZKP1 i ZKP2, przeznaczone do zgrzewania 
drobnych elementów elektrotechnicznych i elektronicznych. 
Natomiast dla przygotowywanej w kraju produkcji nowo-
czesnych zgrzewarek punktowych skonstruowano synchro-
niczny stycznik ignitronowy. 
Na Wystawie Ziemi Gliwickiej, zorganizowanej w 1961 r. 
w 16. rocznicę odzyskania Ziem Zachodnich, pod hasłem 
„Gliwice tworzą i budują”, Instytut przedstawił m.in. cały 
szereg zgrzewarek zwarciowych i punktowych. 



W 1962 r. w Zakładzie Zgrzewania prowadzono prace nad 
technologią zgrzewania liniowego stali z rozwalcowaniem 
szwu, natomiast w Zakładzie Automatyki i Elektrotechniki 
Spawalniczej opracowano układ synchroniczny sterowania 
zgrzewarki liniowej.
Prace w dziedzinie zgrzewania iskrowego pozwoliły znacz-
nie rozszerzyć zakres stosowania tej metody do łączenia 
szeregu trudno zgrzewalnych zestawów materiałów. Wy-
niki swych prac pracownicy publikowali w prasie fachowej 
i na konferencjach. Przywołać tu można np. XI Krajową 
Naukowo-Techniczną Konferencję Spawalniczą (Kraków, 
24–26.10.1963 r.), na której wygłoszono referat mgr. inż. 
Irydiona Kubiszyna i mgr. inż. Ryszarda Michalskiego pt. 
„Zastosowanie zgrzewania iskrowego w łączeniu pakietów 
aluminiowych z płaskownikami miedzianymi”. 
W Zakładzie Zgrzewania, w latach 1963–1964, kontynu-
owano prace nad rozwojem technologii zgrzewania rezy-
stancyjnego metali znacznie różniących się własnościami 
fizycznymi oraz podjęto prace w zakresie technologii luto-
zgrzewania styków wolframowych w motoryzacyjnej apa-
raturze zapłonowej. W ZBPUS w 1963 r. skonstruowano 
mikrozgrzewarkę punktową ZPa2/60. 
W 1965 r. w skład Zakładu Zgrzewania wchodziły Pracow-
nia Technologii Zgrzewania Metali oraz Pracownia Badań 
Aparatury Elektrycznej i Uruchamiania Zgrzewarek. Doro-
bek Zakładu już w tym czasie przedstawiał się imponująco: 
wykonano 30 prac badawczych o charakterze technolo-
gicznym; 220 ekspertyz; 12 projektów norm; przeszkolo-
no ok. 40 pracowników z zakresu obsługi zgrzewarek oraz 
procesów zgrzewania. Pracownicy Zakładu opublikowali 
34 artykuły w takich czasopismach, jak „Biuletyn Informa-
cyjny Instytutu Spawalnictwa”, „Przegląd Spawalnictwa”, 
„Mechanik” oraz brali udział w opracowywaniu „Poradnika 
Spawalnika” i „Konferencji Spawalniczych”. 
Wiele opracowań Zakładu znalazło praktyczne zastosowa-
nie przemysłowe. Poza kierownikiem Zakładu Zgrzewania, 
mgr. inż. Irydionem Kubiszynem, prace badawcze prowa-
dzili wówczas m.in.: mgr inż. Ryszard Michalski, Tomasz 
Śliwiński, mgr inż. Stanisław Dziubiński, mgr inż. Hubert 
Papkala, mgr inż. Tadeusz Sobiś. Na uwagę zasługują 
następujące osiągnięcia Zakładu: 
●   Z zakresu zgrzewania punktowego: opracowanie techno-

logii zgrzewania styków srebrnych kontaktowych z pod-
stawami brązowymi; elementów bimetalowych; linek  

miedzianych z końcówkami mosiężnymi; wyprowadzeń 
cewek zapłonowych; płyty szpadla z nakładką stalową; 
siatek podestowych; półek od szaf chłodniczych; drzwi 
przesuwnych różnych typów itp. 

●   Z zakresu zgrzewania liniowego: opracowanie technologii 
zgrzewania elementów motocykla Junak i płaszczy do pra-
lek; gaśnic tetrowych i pianowych; beczek na wodę; taśmy 
stalowej obustronnie platerowanej miedzią itp. 

●   Z zakresu zgrzewania garbowego: opracowanie tech-
nologii zgrzewania kołków dystansowych do płaszczy 
wymienników ciepła o powierzchni grzewczej do 78 m2; 
kluczy różnych wymiarów; śrub do motocykli SHL; rdzeni 
z jarzmami przekaźnika B-2; elementów wybieraka krzy-
żowego typu WK60 i przekaźnika C1; styków srebrnych 
ze sprężynami przekaźnika B2; osprzętu samolotowego; 
przepustów do czasz agregatów chłodniczych; pierścieni 
uszczelniających do czasz zaworów; koszyczków łożysk 
tocznych; piasty koła magnesowego z miską itp. 

●   Z zakresu zgrzewania iskrowego i zwarciowego: opraco-
wanie technologii zgrzewania pił segmentowych; płasko-
wników miedzianych z taśmami aluminiowymi stanowią-
cymi oszynowanie wanien elektrolitycznych; wieszaków 
resorowych do wagonów; obręczy kół rowerowych i mo-
tocyklowych; pochew mostów z końcówkami do samo-
chodów ciężarowych; piast rowerowych; prętów zbroje-
niowych; ostrzy noży z oprawkami; walców prowadzących 
górnych do zgrzebarek itp. 

●   Z zakresu zgrzewania tarciowego: opracowanie techno-
logii zgrzewania tarciowego stali węglowych, stopowych 
oraz węglowych ze stopowymi w tym stali w gat. 45; 55; 
2H13; 1H18N9; St7 i SW9; 55 i SW9; 55 i SW18; 55 
i 2H13; 45 i NC6, St7 i 1H18N9T i innych. 

●   Z zakresu lutozgrzewania: opracowanie technologii luto-
zgrzewania styków wolframowych z oprawkami stosowa-
nymi w regulatorach Tirrilla; styków wolframowych, sto-
sowanych w aparaturze zapłonowej; różnych elementów 
aparatury elektrotechnicznej, przejść podatnych ze styka-
mi ruchomymi łączników typu ŁUK40 i ŁUK60; pierścieni 
ślizgowych z odpływami itp. 

●   Z zakresu konstrukcji oprzyrządowania: opracowanie 
konstrukcji oprzyrządowania do sczepiania segmentów 
beczek; opracowanie i wykonanie oprzyrządowania do 
zgrzewania liniowego końcówki taśm platerowanych mie-
dzią przy produkcji rurek podwójnie zwijanych. 
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Mgr inż. Hubert Papkala
przy stanowisku do zgrzewania 
koszyczków z łożysk tocznych, 
1963 r.

Zastosowane ww. opracowania przyniosły krajowym za-
kładom przemysłowym wymierne korzyści, a Instytut Spa-
walnictwa stał się istotnym graczem na krajowym rynku 
nowych technologii, w tym z zakresu zgrzewania rezystan-
cyjnego i tarciowego.  

W okresie od 10.02. do 25.04.1966 r. odbywał się w Ośrod-
ku Postępu Technicznego w Katowicach tzw. Ogólnokrajowy 
Przegląd – Wystawa Nowoczesnych Technologii Przemysłu 
Maszynowego, z dużym udziałem Instytutu Spawalnic-
twa. Instytut, jako wystawca, przedstawił szereg stanowisk 
i urządzeń własnej konstrukcji częściowo w ruchu, w tym 
automatyczne zgrzewanie elektrod do świec zapłonowych, 
zgrzewanie punktowe przy użyciu mikrozgrzewarek stoło-
wych, zgrzewanie liniowe zgrzewarką ZLb40. 

W latach 1966–1967 prace dotyczyły między innymi: 
zgrzewania iskrowego kręgów, technologii zgrzewania 
garbowego w montażu łożysk tocznych, automatyczne-
go zgrzewania elektrod do korpusów świec zapłonowych, 
zgrzewania zgniotowego połączeń metali nieżelaznych, 
technologii zgrzewania styków srebrnych (mgr inż. Wiesław 
Gawryś). Prace prowadzone w Instytucie przybliżały part-
nerom przemysłowym całkiem wówczas nowe technologie 
zgrzewania, takie jak technologia zgrzewania zgniotowego, 
ultradźwiękowego, wybuchowego, dyfuzyjnego czy oporo-
wego prądem przemiennym o częstotliwości do 500 000 Hz 
(praca badawcza dr. inż. Irydiona Kubiszyna i mgr. inż. Ry-
szarda Michalskiego, pt. „Nowe metody zgrzewania i ich 
zastosowanie w przemyśle” – 1966 r.). 
W 1966 r. opracowano pod kierunkiem mgr. inż. Zbigniewa 
Kamińskiego zgrzewarkę punktową ZPa-150 oraz liniową 
ZLa-150 o mocy 150 kVA. Zgrzewarki te uzupełniły typo-
szereg zgrzewarek punktowych, opracowanych na potrze-
by przemysłu. W zależności od wersji wykonania posiadały 

one zmienny wysięg ramion. Zgrzewarka punktowa po-
zwalała na łączenie blach stalowych o grubości do 4,0 mm, 
zgrzewarka liniowa – na łączenie blach ze stali węglowych 
i stopowych o grubości 2,0 + 2,0 mm przy maksymalnej 
prędkości zgrzewania 4 m/min. Wraz z budową zgrzewarek 
prowadzono niezbędne prace technologiczne, prowadzą-
ce do opracowania parametrów zgrzewania punktowego 
i liniowego szeregu zestawów materiałów, publikowanych 
w fachowej prasie. W rezultacie badań laboratoryjnych 
i prób eksploatacyjnych nowo opracowane zgrzewarki 
zostały przekazane do produkcji w Karkonoskich Zakładach 
Maszyn Elektrycznych Karelma w Piechowicach koło Jele-
niej Góry. 

Zgrzewarki rezystancyjne: ZLa-150 i ZPa-150, 1966 r.

W roku 1966 skonstruowano w ZBUS prototypy zgrzewar-
ki dwupunktowej ZKc22 i zgrzewarki hakowej ZKb14 (mgr 
inż. Zbigniew Krystek), natomiast w roku 1968 – prototyp 
zgrzewarki doczołowej iskrowej ZDa120 (mgr inż. Rudolf 
Kiecoń, mgr inż. Eugeniusz Piaskowiecki). 
W ramach współpracy krajów RWPG zorganizowano 
Centrum Koordynacji Spawalnictwa RWPG, działające 
w postaci grup roboczych, wyspecjalizowanych w ustalonej 
problematyce spawalnictwa. W październiku 1967 r. odbyło 
się w Instytucie Spawalnictwa posiedzenie grupy roboczej 
powołanej dla tematu 4-11-2 „Zgrzewanie metali na zim-
no” z udziałem delegacji ZSRR, Rumunii, Czechosłowacji 
i Polski. Specjaliści Instytutu Spawalnictwa brali czynny 
udział w pracach zespołu. Na przestrzeni lat 1960–1989 
pracownicy Instytutu Spawalnictwa (głównie mgr inż. Ry-
szard Michalski, mgr inż. Zbigniew Kamiński) brali udział 
w naradach specjalistów Centrum w ramach tematu 5: 
Zgrzewanie Tarciowe. 



Spotkanie w ramach Centrum Koordynacji Spawalnictwa RWPG. 
Od lewej: mgr inż. Zbigniew Kamiński, mgr inż. Ryszard Michalski 
i inni, 1975 r.

Od 1964 r., prowadzono prace w Instytucie Spawalnictwa 
nad opracowaniem własnej konstrukcji zgrzewarki tarcio-
wej, przewidzianej do zastosowania w przemyśle. W opar-
ciu o wyniki prac dr. inż. Zdzisława Szczecińskiego z lat 
50.i jego pionierskie badania na modelowym stanowisku 
badawczym w Instytucie Spawalnictwa, opracowano i wy-
konano pierwszą przemysłową zgrzewarkę tarciową. 
Pierwsza zgrzewarka tarciowa, oznaczona ZTa-10, powsta-
ła w 1965 r. pod kierunkiem mgr. inż. Zbigniewa Kamińskie-
go w ZBUS i dzięki zaangażowanej pracy technologiczno- 
-wdrożeniowej mgr. inż. Ryszarda Michalskiego z Zakładu 
Zgrzewania, znalazła bardzo szybko zastosowanie w prze-
myśle (głównie narzędziowym) do łączenia półfabrykatów 
narzędzi trzpieniowych ze stali szybkotnących i konstrukcyj-
nych węglowych. 
Wspomniana zgrzewarka charakteryzowała się zwartą 
budową. Układ napędowy bazował na silniku asynchro-
nicznym krótko zwartym o mocy 13 kW, hamowanym 
przeciwprądowo. Suport zgrzewarki, w uchwycie którego 
mocowany był pneumatycznie unieruchamiany element 
zgrzewany, przesuwany był cylindrem hydraulicznym. Układ 
docisku i przesuwu suportu oparty był na układzie pneu-
matyczno-hydraulicznym z multiplikacją ciśnienia. Element 
wirujący w trakcie zgrzewania mocowany był w samozaci-
skowym uchwycie działającym pod wpływem osiowej siły 
tarcia (urządzenie opatentowano, twórcą jest mgr inż. Zbi-
gniew Kamiński). 
Wkrótce okazało się, że zalety zgrzewania tarciowego 
(głównie zmniejszenie naddatków, zwiększenie wydajności 
i dokładności zgrzewania, oszczędność energii) zostały po-
twierdzone dużymi efektami ekonomicznymi, uzyskanymi 

w zakładach, które wdrożyły tę nowoczesną technologię. 
Aby rozszerzyć zakres zastosowania zgrzewarek tarciowych, 
zgrzewarka ZTa-10 została zmodernizowana w kierunku 
umożliwienia zgrzewania długich elementów. Zmodernizo-
wana zgrzewarka oznaczona została jako ZTb-10. 
Zgrzewarka ZTa-10 została wystawiona na międzynarodo-
wych targach spawalniczych, gdzie cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. Na Międzynarodowych Targach w Zagrzebiu 
(27.08.–10.09.1967 r.) oraz na Międzynarodowych Targach 
w Brnie (9–19.09.1967 r.) wystawiono prototyp zgrzewarki 
ZTa-10 oraz inne urządzenia produkowane w ZBUS. 

O możliwościach stosunkowo nowej technologii zgrzewa-
nia tarciowego i urządzeniach produkowanych przez ZBUS 
informowano w prasie technicznej. Tak np. w „Mechaniku” 
nr 12 w 1968 r. ukazał się artykuł autorstwa twórców no-
wych rozwiązań: mgr. inż. Zbigniewa Kamińskiego i mgr. inż. 
Ryszarda Michalskiego pt. „Zgrzewarka ZTa-10 i możliwości 
jej zastosowania”. Omówiono w nim budowę zgrzewarki, 
parametry zgrzewania oraz zalety stosowania technologii 
zgrzewania tarciowego do łączenia zwłaszcza materiałów 
różniących się własnościami fizycznymi. Podobnie rekla-
mowano nową technologię w „Przeglądzie Spawalnictwa” 
nr 5, 1971 w artykule pt. „Zgrzewarki tarciowe ZTa-10 
i ZTb-10”, autorstwa mgr. inż. Zbigniewa Kamińskiego. 
Warto wspomnieć, że w latach 60. twórcy z Instytutu Spa-
walnictwa, zajmujący się technologią zgrzewania, cieszyli się 
uznaniem i byli doceniani przez różne gremia organizujące 
konkursy i przeglądy nowoczesnych technik i technologii. 

W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zorganizowanym 
w Instytucie w 1967 r., na 23 zgłoszone projekty, w kon-
kursie „B” na najlepszy projekt wynalazczy, II nagrodę przy-
znano mgr. inż. Eugeniuszowi Piaskowieckiemu za projekt 
„Tranzystorowo-kontaktronowy układ automatycznego 
sterowania zgrzewarki oporowej, zwłaszcza kleszczowej”, 
natomiast III nagrodę uzyskał projekt mgr. inż. Stanisława 
Dziubińskiego „Sposób zgrzewania prętów lub rur z ele-
mentami płaskimi lub przestrzennymi”.
W roku 1969 w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki Za-
kładowa Komisja Konkursowa otrzymała 24 projekty wy-
nalazcze i w konkursie „B”, na najlepszy projekt wynalazczy, 
I nagrodę przyznano mgr. inż. Stanisławowi Dziubińskie-
mu, mgr. inż. Hubertowi Papkali, Markowi Wojnarowskie-
mu, Januszowi Jaroszowi i Ryszardowi Spiechowiczowi za 
„Oprzyrządowanie do wielokrotnego zgrzewania punktowe-
go lub garbowego oraz roznitowywania”. 
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Nowe rozwiązanie umożliwiało jednoczesne łączenie jed-
nego elementu w dużej ilości punktów, jak również jedno-
czesne łączenie kilku elementów ułożonych w jednej lub 
w kilku płaszczyznach. Do istotnych zalet nowej metody 
należało istotne zmniejszenie pracochłonności, zwiększe-
nie wydajności, racjonalne wykorzystanie mocy zgrzewarek 
oraz wysoka i powtarzalna jakość wszystkich złączy wyko-
nanych jednocześnie. Opracowane rozwiązanie szybko zna-
lazło zastosowanie w zakładach przemysłowych. Pierwsze 
dwa prototypowe urządzenia realizujące opracowany spo-
sób zgrzewania zastosowano w Zakładach Elektrotechniki 
Motoryzacyjnej ZELMOT w Warszawie i Zakładach Przemy-
słowych w Radomsku. 

Różne elementy zgrzewane rezystancyjnie prezentowane przez 
pracowników Zakładu Zgrzewania. Od lewej: Tomasz Śliwiński, 
czwarty od lewej: mgr inż. Hubert Papkala, 1967 r. 

W 1969 r. nagrodę Zarządu Głównego NOT za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie techniki uzyskał zespół w składzie: 
dr inż. Zdzisław Szczeciński, mgr inż. Ryszard Michalski, 
mgr inż. Zbigniew Kamiński i inż. Stefan Cieszewski za 
„Opracowanie metody, skonstruowanie i uruchomienie 
seryjnej produkcji urządzeń oraz wdrożenie zgrzewania 
tarciowego w przemyśle”.
Pod koniec lat 60. mgr inż. Ryszard Michalski przeprowadził 
„Badania zgrzewania ultradźwiękowego materiałów stoso-
wanych w elektrotechnice, elektronice i telekomunikacji” na 
zlecenie Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych TECHMA 
w Warszawie. W pracy zawarto zestawienie danych lite-
raturowych na temat zgrzewania ultradźwiękowego para-
metrów zgrzewania, wyników badań wytrzymałościowych 
złączy oraz wytyczne zgrzewania punktowego ultradźwię-
kowego wybranych elementów miedzianych. 
W tym czasie mgr inż. Ryszard Michalski opracował rów-
nież wytyczne zgrzewania doczołowego i punktowego re-
zystancyjnego. Do końca lat 60. prowadzono szereg prac 
z zakresu zgrzewania rezystancyjnego punktowego, linio-

wego i doczołowego. Pan mgr inż. Irydion Kubiszyn opra-
cował „Normatywy technologiczne zgrzewania oporowego 
blach i prętów stalowych” (1969 r.), natomiast pan mgr 
inż. Hubert Papkala rozwijał technologię zgrzewania gar-
bowego („Badania wpływu geometrii garbów i elektrod na 
jakość złączy przy zgrzewaniu garbowym blach stalowych” 
– 1969 r.). W 1968 r. Zakład opuścił Tomasz Śliwiński, prze-
chodząc na stanowisko kierownika do Działu Kadr. 
W 1970 r. ukazał się opracowany przez mgr. inż. Ryszar-
da Michalskiego poradnik „Zgrzewanie oporowe”, WNT, 
1970 r., jak również III Wydanie „Poradnika Spawalnicze-
go”, zbiorowe dzieło pracowników Instytutu Spawalnictwa, 
zawierające rozdział dotyczący technologii zgrzewania. 
W dniu 8 maja 1971 r. minister obrony narodowej gen. 
Wojciech Jaruzelski w towarzystwie wiceministra gen. Flo-
riana Siwickiego odwiedził Instytut Spawalnictwa. Goście 
zwiedzili m.in. laboratorium Zakładu Zgrzewania. 

Gen. Wojciech Jaruzelski w laboratorium Zakładu Zgrzewania. 
Od prawej: mgr inż. Hubert Papkala, dr inż. Irydion Kubiszyn 
(w głębi), dr inż. Zdzisław Szczeciński – z-ca dyrektora IS, mgr inż. 
Roman Korkiewicz – dyrektor IS, 1971 r.

W 1971 r. grono pracowników Instytutu Spawalnictwa 
legitymujących się stopniem doktora nauk technicznych 
powiększył mgr inż. Irydion Kubiszyn, po obronie na Poli-
technice Śląskiej pracy doktorskiej pt. „Analiza doboru pa-
rametrów zgrzewania punktowego stali niskowęglowych”. 
W tym samym roku, w dorocznym Wojewódzkim Turnieju 
Młodych Mistrzów Techniki I nagrodę w konkursie o tytuł 
Młodego Mistrza Techniki uzyskali pracownicy Instytutu: 
mgr inż. Hubert Papkala, Tadeusz Babel, Jan Ryba i Jacek 
Veltze za skonstruowanie „Przyrządu manipulacyjnego do  



zgrzewania punktowego i garbowego elementów o dużych 
powierzchniach”. Opracowany przyrząd był wdrożony przy 
produkcji płyt do zamrażarek, które pracują w chłodniach 
okrętowych na statkach przetwórniach. Było to w tym cza-
sie dosyć istotne osiągnięcie, gdyż zastosowanie nowego 
rozwiązania pozwoliło na wyeliminowanie kosztownego 
importu płyt do zamrażarek z zagranicy. 
W latach 70. wiele prac z zakresu zgrzewania rezystancyj-
nego prowadził mgr inż. Hubert Papkala, głównie zajmu-
jąc się technologią zgrzewania punktowego i garbowego. 
W tym czasie zaczął zajmować się technologią zgrzewania 
blach karoseryjnych z powłokami ochronnymi, ocynkowa-
nych i aluminiowanych hutniczo. W zakresie zgrzewania 
garbowego prowadził badania nad zgrzewaniem siatek 
zbrojeniowych na zgrzewarkach wieloelektrodowych, zgrze-
waniem garbowym różnorodnych elementów przemysłu 
maszynowego, samochodowego, gospodarstwa domowe-
go i maszyn rolniczych, a także opracował typizację proce-
sów zgrzewania garbowego. W 1972 r. organizacja NOT 
przyznała mgr. inż. Hubertowi Papkali nagrodę za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie techniki, w szczególności za „Tech-
nologię i oprzyrządowanie do zgrzewania garbowego detali 
okuć budowlanych”. 
Pan dr inż. Irydion Kubiszyn prowadził badania nad zgrze-
waniem doczołowym prętów stalowych oraz miedzianych 
pod kątem zastosowania w przemyśle budowlanym oraz 
Zakładach Przetwórstwa Miedzi. Przeprowadził badania 
nad technologią zgrzewania zgniotowego miedzi i alumi-
nium. W wyniku prac doprowadził do typizacji procesów 
zgrzewania doczołowego zwarciowego drutów. 
W tym czasie w ZBUS rozwijano technologię zgrzewania 
tarciowego. W 1972 r. opracowano i wykonano zgrzewar-
kę tarciową ZT3-22 o maksymalnej sile docisku 200 kN 
(mgr inż. Zbigniew Kamiński). Konstrukcja zgrzewarki po-
zwalała na zgrzewanie różnorodnych elementów maszy-
nowych przy zastosowaniu drobnej modyfikacji uchwytów 
maszyny. Konstrukcja korpusu zgrzewarki charakteryzowa-
ła się odciążeniem dużych sił docisku dzięki belce wiążącej 
korpus wrzeciennika z tylnym wspornikiem siłowników 
hydraulicznych. Układ roboczy zgrzewarki oparty był na 
wysokociśnieniowym (16 MPa) układzie hydraulicznym. 
Układ napędowo-hamujący charakteryzował się optymalnie 
dobranym rodzajem sprzęgła, tj. jednotarczowym suchym 
o zerowym momencie szczątkowym oraz zastosowaniem  

samochodowych zacisków hamulcowych. Układ sterowania 
zgrzewarki zapewniał automatyczny przebieg cyklu zgrze-
wania i bierną kontrolę poszczególnych parametrów. No-
woczesność i oryginalność konstrukcji zgrzewarki znalazły 
potwierdzenie w uzyskaniu patentu, którego głównym au-
torem był mgr inż. Zbigniew Kamiński. 

Zgrzewarka tarciowa ZT3-22

Zgrzewarki ZT3-22 znalazły zastosowanie głównie w prze-
myśle narzędziowym i samochodowym. Wykonano 10 sztuk 
tych urządzeń i przekazano je do eksploatacji, m.in. do Kom-
binatu Przemysłu Narzędziowego w Warszawie, Zakładów 
Wytwórczych Maszyn i Urządzeń w Gnieźnie, Zakładów 
Mechanicznych Łabędy w Gliwicach, Zakładów Napraw 
Samochodów w Oświęcimiu, Huty Baildon w Katowicach. 
Na bazie podzespołów zgrzewarki ZT3-22 w 1976 r. skon-
struowano zgrzewarkę dwuwrzecionową, typu ZT5-302, 
przeznaczoną do zgrzewania trzech elementów jednocze-
śnie. Zgrzewarka, przeznaczona do pracy w Fabryce Ma-
szyn Górniczych PIOMA w Piotrkowie Trybunalskim, po-
zwalała na jednoczesne łączenie rury krążników taśmowych 
z dwoma czopami. 

Prototypowa zgrzewarka tarciowa ZT5-302

Idąc naprzeciw coraz szerszemu zainteresowaniu przemysłu 
zgrzewaniem tarciowym i widząc potrzebę unowocześnie-
nia konstrukcji małych zgrzewarek tarciowych opracowano 
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w 1974 r. zgrzewarkę ZT4-13 (mgr inż. Zbigniew Kamiń-
ski), która zastąpiła starsze zgrzewarki ZTa-10 i ZTb-10. 
Nowa zgrzewarka charakteryzowała się automatycznym 
przebiegiem cyklu zgrzewania, mechanicznie uruchamia-
nymi uchwytami, zwiększonym wzniosem osi wrzeciona 
nad prowadnicami, zastosowaniem elektromagnetycznego 
zespołu sprzęgło-hamulec o zminimalizowanym momencie 
zamachowym i dużej pewności działania, przy samoczynnej 
regulacji szczeliny między elementami ciernymi, regulowa-
nym narastaniem siły tarcia i możliwością doraźnej korek-
ty współosiowości uchwytu wrzeciona i uchwytu suportu. 
Również konstrukcja tej zgrzewarki została opatentowana. 

Zgrzewarka tarciowa ZT4-13

Do roku 1976 ZBUS wyprodukował 62 zgrzewarki ZT4-13 
(8 zgrzewarek wyeksportowano m.in. do Francji i Belgii), 
które wdrożone zostały w różnych gałęziach przemysłu. 
Zgrzewarki zostały uruchomione m.in. w Kombinacie Prze-
mysłu Narzędziowego w Ciechanowie, Poznańskiej Fabryce 
Maszyn Żniwnych w Poznaniu, Hucie Baildon w Katowi-
cach, Fabryce Amortyzatorów w Krośnie, Hucie Stalowa 
Wola i wielu innych zakładach. Wyżej wymienione rozwią-
zania były konstrukcjami bardzo udanymi i znalazły słuszne 
uznanie u ich użytkowników. Wiele z nich pracuje do dnia 
dzisiejszego. 

Produkcję zgrzewarek tarciowych w 1976 r. przejęły Z.A.S. 
ASPA, Wrocław, które wyprodukowały w następnych latach 
kilkadziesiąt sztuk tych urządzeń. 
Wiedza zdobyta podczas badań technologicznych w za-
kresie zgrzewania tarciowego oraz eksploatacyjnych no-
wych zgrzewarek tarciowych zaowocowała opracowaniem 
książkowym mgr. inż. Ryszarda Michalskiego oraz mgr. inż. 
Zbigniewa Kamińskiego pt.: „Zgrzewanie tarciowe”. Publi-

kacja ta, wydana przez Wydawnictwo Naukowo Techniczne 
w 1975 r. obejmuje podstawy teoretyczne zgrzewania tar-
ciowego, technikę łączenia, własności złączy i metody ich 
kontroli. 
Należy zaznaczyć, że wiedza ww. specjalistów Instytutu 
Spawalnictwa została wykorzystana również w innej pu-
blikacji z zakresu zgrzewania tarciowego. W 1987 r. uka-
zało się w języku rosyjskim, nakładem Wyd. Maszinostro-
ienie, opracowanie zbiorowe: „Swarka trieniem”, którego 
współautorami byli mgr inż. Ryszard Michalski (rozdz. 2) 
i mgr inż. Zbigniew Kamiński (rozdz. 3). 
Ich zaangażowanie i fachowość zostały również dostrze-
żone w kraju. W 1976 r. Minister Przemysłu Maszynowe-
go przyznał Nagrodę Trzeciego Stopnia dla zespołu (m.in. 
dla mgr. inż. Zbigniewa Kamińskiego, mgr. inż. Ryszarda 
Michalskiego) za opracowanie i rozpowszechnienie metody 
zgrzewania tarciowego. 
W zakresie zgrzewania rezystancyjnego podjęto w tym cza-
sie wiele nowatorskich badań prowadzących do całkowicie 
nowych rozwiązań. Już w 1978 r. mgr inż. Hubert Papkala 
rozpoczął prace nad lutozgrzewaniem dużych powierzchni 
płaskich, co doprowadziło do opracowania opatentowanej 
przez Instytut Spawalnictwa technologii lutozgrzewania 
naczyń nierdzewnych z dnami kompensacyjnymi. Naczynia 
takie stały się wiele lat później bardzo popularne w krajo-
wych gospodarstwach domowych (niestety, często produ-
kowane i sprzedawane przez koncerny zagraniczne). 
W dniu 2.03.1978 r. kierownik Zakładu Zgrzewania, dr inż. 
Irydion Kubiszyn zakończył na Politechnice Śląskiej przewód 
habilitacyjny pt. „Analiza parametrów zgrzewania zwarcio-
wego wybranych gatunków stali węglowych i stopowych”, 
uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego. 
W 1982 r. dr hab. inż. Irydion Kubiszyn objął stanowisko dy-
rektora Instytutu a kierownikiem Zakładu Zgrzewania został 
mgr inż. Ryszard Michalski, który poza obowiązkami kiero-
wania zakładem poświęcił się prawie całkowicie rozwojowi 
i popularyzacji technologii zgrzewania tarciowego. Zagad-
nieniami zgrzewania rezystancyjnego kierował od tej pory 
mgr inż. Hubert Papkala, natomiast konstrukcją i budową 
zgrzewarek mgr inż. Stanisław Dziubiński. 
Zespół doktoryzowanych pracowników naukowych Instytu-
tu Spawalnictwa powiększył się w 1980 r. o mgr. inż. Ste-
fana Świdergoła, który obronił na Politechnice Kijowskiej 



pracę doktorską pt. „Badania i opracowanie procesu mikro-
zgrzewania punktowo-kondensatorowego w zastosowaniu 
do wyrobów przemysłu radioelektronicznego”. Do składu 
zespołu „zgrzewalników” dołączył w ten sposób nowy uty-
tułowany specjalista, zajmujący się głównie mikrozgrzewa-
niem styków przekaźników, wyprowadzeń rezystorów i tym 
podobnych połączeń w elektrotechnice i elektronice. 
W tej dekadzie (lata 80.) zapanował w kraju trudny okres 
politycznej i gospodarczej zawieruchy, co nie sprzyjało dy-
namicznemu rozwojowi technologii, którymi zajmowano się 
w Zakładzie Zgrzewania i w całym Instytucie. Efekty 
wszechogarniającego rozchwiania planowej gospodar-
ki, braków na każdym szczeblu, zarówno w produkcji jak 
i konsumpcji, potęgowane były mizerną nadzieją na zmianę 
tego stanu rzeczy. Mimo tego ograniczenia prace w Zakła-
dzie Zgrzewania w dalszym ciągu prowadzone były na dosyć 
wysokim poziomie. 
W tym czasie w gospodarce polskiej szacunkowo pracowało 
ok. 10 000 urządzeń do zgrzewania, z czego ok. 97% to były 
urządzenia do zgrzewania rezystancyjnego: punktowego, 
garbowego, liniowego i doczołowego, natomiast pozostałe 
3% to zgrzewarki tarciowe, ultradźwiękowe, dyfuzyjne, in-
dukcyjne, udarowe i inne. Wg oceny Instytutu Spawalnic-
twa, ogólny stan posiadania urządzeń do zgrzewania w sto-
sunku do potrzeb gospodarki był zadowalający, niewłaściwa 
była natomiast jego struktura oraz niedostateczny stopień 
mechanizacji i robotyzacji prac zgrzewalniczych. Na roz-
wój technologii zgrzewalniczych niewątpliwie, negatywny 
wpływ wywierał brak wystarczających środków finanso-
wych w zakładach pracy (uspołecznionej), zwłaszcza tzw. 
środków dewizowych. 
Około 70% prac badawczych tamtego okresu było finan-
sowanych ze środków przeznaczonych na realizację Cen-
tralnego Programu Badawczego pt.: „Środki mechanizacji 
i automatyzacji prac spawalniczych”, natomiast pozostałe 
30% – z funduszu postępu technicznego poszczególnych 
zakładów produkcyjnych. 
Do ciekawszych prac realizowanych w Zakładzie Zgrzewa-
nia w tym czasie należą: 
●   Typizacja procesów zgrzewania punktowego, liniowego

i garbowego blach stalowych metalizowanych zanurze-
niowo. W ramach tej pracy opracowano wytyczne tech-
nologiczno konstrukcyjne zgrzewania ww. sposobami 
blach aluminiowanych, stalowych ocynkowanych i oło- 

wiowanych. Opracowano projekt normy oraz karty techno-
logiczne dla przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych do 
stosowania w przemyśle. 

●   Regeneracja części maszyn, urządzeń i pojazdów meto-
dami zgrzewania doczołowego. Wyniki tej pracy znala-
zły szybko zastosowanie w procesach regeneracji cięgieł 
sprzęgu średnich wozów kopalnianych, wierteł do me-
tali, śrub blokujących, stosowanych w żurawiach samo-
jezdnych, wierteł do betonu oraz półosi napędowych kół 
przednich wózków podnośnikowych.

●   Budowa zgrzewarki prądu wyprostowanego do zgrzewa-
nia liniowego rur o średnicy 150 i 200 mm, zwijanych 
z taśmy stalowej o grubości 1,5 i 2,0 mm dla Zakładów 
Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej MEPROZET w Drez-
denku, we współpracy z ZAS ASPA, Wrocław. 

●   Budowa zgrzewarek wieloelektrodowych do zgrzewania 
punktowego sit żaluzjowych, podłóg podsiewaczy i sit kla-
wiszy kombajnów zbożowych BIZON dla Fabryki Maszyn 
Żniwnych w Płocku.

●   Budowa urządzenia do zgrzewania garbowego prętów 
południkowych z kręgiem dużym i kręgiem małym osłony 
śmigła wentylatora gabinetowego dla Pomorskiej Fabryki 
Gazomierzy w Tczewie. 

●   Budowa stanowiska do zgrzewania punktowego sit wal-
cowych sączków filtracyjnych stosowanych w wymienni-
kach jonitowych dla Zakładów Mechanicznych Górnictwa 
i Energetyki WIROMET w Mikołowie. 

●   Budowa stanowiska do zgrzewania płaskich sit szczelino-
wych (ze stali kwasoodpornej OH17N9T) o powierzchni 
ok. 1 m2, stosowanych do oczyszczalni ścieków, cieczy 
poprodukcyjnych itp. dla Zakładów Obsługi Technicznej 
Przemysłu Mięsnego w Chorzowie. 

●  Budowa zgrzewarki wieloelektrodowej do zgrzewania 
płaszczy odkurzaczy dla Zakładów Sprzętu Zmechanizo-
wanego PREDOMZELMER w Rzeszowie. 

●  Budowa stanowiska zrobotyzowanego do zgrzewania 
wnęk kół tylnych samochodu marki Fiat 126P, składające-
go się z robota IRb60, stołu do pozycjonowania JAD1000, 
czterech przyrządów do mocowania zgrzewanych ele-
mentów, zgrzewadła ZPk80, dla Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych w Tychach. 

●  Budowa trzech stanowisk do zgrzewania półfabrykatów 
obręczy koła wózka dziecięcego, szprych z piastą koła oraz 
szprych z obręczą dla Fabryki Wózków Dziecięcych w Po-
raju. 
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●  Budowa stanowiska do zgrzewania płytek stalowych
z trzonkami zaworów silnika samochodu marki Fiat 126P 
dla Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach.

W konkursie NOT na najlepszy projekt wynalazczy w roku 
1981 zostało wyróżnione opracowanie mgr. inż. Stanisława 
Dziubińskiego i Jana Goduli pt. „Automatyczna zgrzewar-
ka wieloelektrodowa do zgrzewania płaskich podzespołów 
kombajnu zbożowego BIZON”. 
We współpracy z Instytutem Technologii Materiałów Ma-
szynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej opraco-
wano technologię produkcji łączników aluminium-stal za 
pomocą zgrzewania wybuchowego, przeznaczonych do 
wykorzystania podczas spawania nadbudówek ze stopu 
aluminium ze stalowym pokładem statku. 
Opracowano w tym czasie szereg prototypów urządzeń 
przeznaczonych do przekazania producentowi krajowemu. 
W opracowywaniu i montażu tych konstrukcji brali udział 
również technicy: Roman Daciuk, Edward Czaicki, Tadeusz 
Brzeźnicki i Wiesław Grocholski. 
Do takich prototypowych zgrzewarek należą: 

●  Prototyp zgrzewarki doczołowej iskrowej o mocy 80 kVA 
z ręcznym mechanizmem spęczania, przeznaczonej do 
łączenia części ze stali konstrukcyjnych węglowych o prze-
krojach pełnych i średnicach do 32 mm. Zgrzewarkę tę 
zbudowano we współpracy z Zakładem Spawalnictwa In-
stytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznań-
skiej. 

●   Prototyp stanowiska do zgrzewania doczołowego zwarcio-
wego drutów stalowych o średnicy do 14 mm, miedzia-
nych o średnicach do 10 mm i aluminiowych o średnicach 
do 12 mm, wyposażonego w przecinarkę ściernicową 
i specjalną otaczarkę materiału spęczanego. 

●  Prototyp zgrzewarki doczołowej do zgrzewania łukiem
wirującym, przeznaczonej do łączenia rur ze stali kon-
strukcyjnych węglowych o średnicach do 42 mm. 

●   Prototyp stanowiska do lutozgrzewania rezystancyjnego 
płytek ostrzowych z węglików spiekanych z trzonkami 
noży tokarskich o przekrojach: 100–400 mm2. 

W tym czasie planowano również uruchomienie szeregu 
prac projektowych i konstrukcyjnych, związanych z podję-
ciem produkcji dużej zgrzewarki tarciowej ZT6-80, przezna-
czonej do łączenia prętów ze stali węglowych i stopowych 
o średnicach do 80 mm i rur o średnicy zewnętrznej do 

120 mm. Z różnych względów prace te jednak zostały za-
niechane. 

Mimo trudności mgr inż. Ryszard Michalski znajdował 
nowe zastosowanie dla technologii zgrzewania tarciowego 
(w tym m.in. przy produkcji cięgieł sprzęgu wózków kopal-
nianych, obejm trójczłonowych górniczych przenośników 
zgrzebłowych, wałów silników pomp górniczych, wałów 
maszyn oczyszczających jelita, elementów sprzęgieł hydrau-
licznych) oraz rozwijał technologię zgrzewania tarciowego 
w kierunku wykorzystania tworzącej się podczas zgrzewania 
wypływki. 

Wypływka metalu zmienia geometrię elementu w obszarze 
łączenia, pogarszając jego estetykę, zmniejszając przekrój 
użytkowy elementu, a co najważniejsze, często stanowi 
karb obniżający w znacznym stopniu wytrzymałość zmęcze-
niową połączenia. Z tego powodu zaleca się jej usuwanie 
po zgrzewaniu. Badania mgr. inż. Ryszarda Michalskiego 
wykazały, że można tę wypływkę skutecznie wykorzystać. 
Na przykład można z niej utworzyć kontrolowane spęczenie 
w strefie zgrzewania podczas produkcji różnego rodzaju wał-
ków stopniowanych o dużej różnicy średnic. Można również 
wykorzystać ją do zwiększenia wytrzymałości złącza teowe-
go, gdy jedna z części wykonana jest z blachy lub taśmy 
albo do powiększenia średnicy końca wałka na odcinku od 
kilku do kilkunastu milimetrów, do zamykania końcówki 
rury, do zaciskania elementów konstrukcyjnych osadzonych 
na wałkach lub umieszczonych wewnątrz przedmiotów 
cylindrycznych itp. Wiele prac mgr inż. Ryszard Michalski 
wykonał wówczas z technikami Ryszardem Spiechowi-
czem, Janem Rybą, Andrzejem Miszem i Jerzym Wroną. 

Mgr inż. Hubert Papkala rozwijał w tym czasie technologię 
zgrzewania rezystancyjnego, zwłaszcza nowych materiałów. 
W pierwszych latach dekady opracował m.in. technologię 
i zbudował urządzenia do zmechanizowanego zgrzewania 
sit szczelinowych z drutu profilowanego o przekroju trape-
zowym. Sita walcowe o średnicy 50 mm i szczelinie 200 µm 
służą do wyrobu sączków filtracyjnych. Opracował również 
technologię produkcji płaskich sit szczelinowych. 

Ciekawym rozwiązaniem mgr. inż. Huberta Papkali jest 
technologia i urządzenie do lutozgrzewania elementów wir-
ników samochodów ciężarowych. Do łączenia zastosowano 



Prace wdrożeniowe zgrzewania płaskich sit szczelinowych. 
Pierwszy od lewej: mgr inż. Hubert Papkala, 1988 r. 

technologię lutozgrzewania z wykorzystaniem beztopni-
kowych lutów srebrno-fosforowych. W urządzeniu wy-
korzystano zgrzewarkę punktową ZPb80 i automatyczny 
obrotnik wirnika, który pozwalał na synchronizację jego ob-
rotów z układem dociskowym zgrzewarki. Praca zgrzewarki 
była sterowana nowoczesnym układem synchronicznym 
NUS512IC, a kontrolę parametrów procesu zapewniał, 
opracowany w IS, miernik wartości skutecznej prądu zgrze-
wania. Lutozgrzewanie uzwojeń z działkami komutatorów 
znalazło zastosowanie w produkcji wirników wielkogabary-
towych. 
W dniach 23–25.10.1985 r. została zorganizowana XXVIII 
Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 
w Sali Kolumnowej Domu Związków Zawodowych w Kato-
wicach, pod hasłem „Współczesność i zamierzenia spawal-
nictwa krajowego”. W czasie konferencji wręczone zostały 
honorowe dyplomy przyznane przez Zarząd Sekcji Spawal-
niczej SIMP za wybitne osiągnięcia. Spośród pracowników 
Instytutu dyplomy takie uzyskali: mgr inż. Tadeusz Sze- 

Twórcy technologii oraz stanowisko do lutozgrzewania elementów 
wirników. Od lewej: mgr inż. Hubert Papkala, Tadeusz Brzeźnicki, 
Wiesław Grocholski, 1985 r. 

beszczyk, mgr inż. Tadeusz Zaremba i Kazimierz Czylok za 
„Opracowanie przyrządu Pp7 do pomiaru wartości skutecz-
nej prądu zgrzewania” oraz mgr inż. Hubert Papkala, mgr 
inż. Tadeusz Szebeszczyk, inż. Teodor Fabian i dr inż. Jacek 
Lassociński za „Technologię i urządzenie do lutozgrzewania 
wirników w rozrusznikach samochodowych”.
Za wybitne osiągnięcia w nauce i technice kilku zespołom 
badawczym Instytutu Spawalnictwa w 1985 r. zostały przy-
znane nagrody Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszyno-
wego. Nagrody I stopnia przyznano inż. Marianowi Piątkowi 
i mgr. inż. Tadeuszowi Zaremba (wraz z zespołem) za „Opra-
cowanie technologii i urządzenia do zgrzewania rur cienko-
ściennych prądem stałym”. Natomiast nagrodę III stopnia 
uzyskał zespół mgr. inż. Huberta Papkali za „Technologię 
i urządzenie do zgrzewania garbowego płytek stalowych do 
trzonków zaworów silników wysokoprężnych Perkins”. 

Stanowisko do zgrzewania 
części zaworów Perkins, 

1985 r.

Niektóre zespoły Instytutu brały udział w Sympozjum 
Naukowo-Technicznym, towarzyszącym Międzynarodowej 
Wystawie „Welding 86”, odbywającej się w Brnie w lutym 
i marcu 1986 r. W dniu 27.02.1986 r. na takim spotka-
niu, poświęconym sposobom zgrzewania, mgr inż. Ryszard 
Michalski przedstawił referat pt.: „Przykłady nowych za-
stosowań i rozwiązań z dziedziny zgrzewania tarciowego”, 
natomiast mgr inż. Hubert Papkala przedstawił referat pt.: 
„Lutowanie wirników w rozrusznikach samochodowych”. 
Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w pracy w za- 
kresie technologii zgrzewania rezystancyjnego zaowoco-
wało przygotowaniem rozprawy doktorskiej przez mgr. 
inż. Huberta Papkalę. Dnia 30.06.1987 r. obronił on na 
Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki 
Śląskiej rozprawę doktorską pt.: „Mechanizm tworzenia 
zgrzein i własności mechaniczne złączy blach zgrzewanych 
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garbowo”. Rozprawa doktorska była w pewnym sensie 
potwierdzeniem doskonałej znajomości i opanowania tech-
nologii zgrzewania garbowego, której dr inż. Hubert Papka-
la był propagatorem na rynku krajowym. Nie tylko opanował 
dobrze tę trudną technikę, ale wiele jego rozwiązań zostało 
opatentowanych i znalazło zastosowanie w przemyśle przy 
produkcji różnorodnych wyrobów. 
W 1988 r., po przedwczesnej śmierci mgr. inż. Ryszarda 
Michalskiego, dr inż. Hubert Papkala objął stanowisko kie-
rownika Zakładu, które zajmował do 2003 r., czyli do przej-
ścia na emeryturę. Dr inż. Hubert Papkala zajmował się 
w dalszym ciągu zgrzewaniem rezystancyjnym, zwłaszcza 
garbowym, pracując głównie nad wdrożeniem tej techno-
logii w warunkach wysokoseryjnej produkcji, głównie dla 
rozwijającego się dynamicznie przemysłu motoryzacyjnego. 
Do najważniejszych prac z tego okresu należały: „Badania 
nad ustaleniem kryterium doboru blach ze stali niskowęglo-
wych do zgrzewania oporowego punktowego i garbowego 
konstrukcji, zwłaszcza na stanowiskach zmechanizowa-
nych i zrobotyzowanych”, oraz „Wykonanie badań porów-
nawczych przydatności do zgrzewania punktowego elektrod 
produkcji włoskiej oraz ze stopu CuCoTi” (1989). 
W ZDIS pracowano nad zwiększeniem typoszeregu zgrze-
wadeł oraz budowano wyspecjalizowane stanowiska zgrze-
walnicze, przeznaczone dla rozwijającego się przemysłu 
motoryzacyjnego W 1988 r. Zakład opracował konstrukcję 
i wykonał prototypy zgrzewadeł ZPK 221 i ZPK 222, prze-
znaczonych do wyposażenia wielopunktowych zautomaty-
zowanych stanowisk zgrzewania. Rok później opracowano 
zgrzewarkę do połączeń międzygrodziowych w akumulato-
rach ołowiowych (praca mgr. inż. Stanisława Dziubińskiego 
i mgr. inż. Maksymiliana Matuli). 
W 1990 r Minister Przemysłu przyznał nagrodę kilku zespo-
łom pracowników Instytutu Spawalnictwa. Dr. inż. Hubert 
Papkala kierował pracą zespołu nagrodzonego z zakresu 
technologii zgrzewania za „Nowy sposób oporowego zgrze-
wania garbowego konstrukcji szkieletowej kuchni domo-
wych z blach ocynkowanych”.
W końcu Instytut Spawalnictwa dobrnął do lat 90. XX w. 
naznaczonych w Polsce znaczącymi zmianami społeczno- 
-politycznymi, mającymi istotny wpływ na dalsze kierunki 
działania Instytutu Spawalnictwa, w tym Zakładu Techno-
logii Zgrzewania.  
W roku 1990 do zespołu Zakładu Technologii Zgrzewania 
dołączył mgr inż. Adam Pietras, który włączył się w prace 
z zakresu zgrzewania rezystancyjnego oraz podjął się rozwi-

jania technologii zgrzewania tarciowego, która po śmierci 
mgr. inż. Ryszarda Michalskiego pozbawiona była promoto-
ra. Kilka lat wcześniej podjęli pracę w Zakładzie Technologii 
zgrzewania: Janusz Filipczyk, po przejściu z Zakładu Badań 
Mechanicznych Instytutu Spawalnictwa, oraz Zbigniew 
Grocholski, po przerwaniu studiów. 

Na prace w tym okresie decydujący wpływ wywarły nowe 
wyzwania, związane ze zmianami własnościowym w przed- 
siębiorstwach krajowych oraz konkurencją ze strony koncer-
nów zachodnich, które dysponując doświadczeniem i wła- 
snymi ośrodkami badawczymi, coraz śmielej wkraczały 
w obszar gospodarki polskiej. 

Podczas prowadzenia badań w zakresie zgrzewania punktowego 
blach ocynkowanych – lewa strona (od lewej: Janusz Filipczyk, 
dr inż. Hubert Papkala, mgr inż. Adam Pietras) oraz w zakresie 
zgrzewania tarciowego – prawa strona (od lewej: Wiesław 
Grocholski, Andrzej Misz, mgr inż. Adam Pietras), 1992 r.

Do najciekawszych prac badawczych z przełomu lat 80. 
i 90. należą prace nad badaniem przydatności i trwałości 
elektrod do zgrzewania oraz opracowaniem technologii 
zgrzewania blach ocynkowanych, pod kątem zastosowania 
jej w przemyśle samochodowym. Wdrożenie tej technolo-
gii w „kapitalistycznym” już przedsiębiorstwie FSM Tychy, 
nakierowanym na przyszłość wg planów FIAT-a, było pierw-
szym znaczącym osiągnięciem Zakładu w nowej sytuacji 
geopolitycznej. Szczególną dumą napawa zastosowanie 
opracowanej w Instytucie Spawalnictwa, pod kierunkiem 
dr. inż. Huberta Papkali, innowacyjnej technologii zgrze-
wania blach ocynkowanych w produkcji samochodu marki 
Cinquecento, pierwszego w Europie popularnego samocho-
du wytwarzanego w całości z nowoczesnych blach odpor-
nych na korozję. 
W roku 1993 zrealizowano pracę na zlecenie Metalplastu 
Zamość pt.: „Technologia oraz stanowisko do zgrzewania 
garbowego wsporników zawias do stojaków stalowych 



ościeżnic drzwiowych”. W ramach projektu powstało spe-
cjalistyczne, trzygłowicowe, zmechanizowane stanowisko 
do seryjnej produkcji elementów stalowych dla budownic-
twa. 
W 1995 r. Zakład Technologii Zgrzewania włączył się 
w prace całego Instytutu Spawalnictwa nad opracowaniem 
technologii łączenia tytanu metodami spawalniczymi w ra-
mach projektu pt.: „Studium i badania w zakresie spawa-
nia i zgrzewania tytanu. Studium w zakresie nowoczesnych 
metod spawania tytanu”. W efekcie realizacji projektu po-
dano charakterystykę i zasady doboru materiałów dodatko-
wych do spawania w zależności od stawianych wymagań 
dla połączeń spawanych, określono parametry i warunki 
prowadzenia procesu spawania oraz przedstawiono wyniki 
badań, dotyczących oporowego zgrzewania punktowego, 
garbowego i liniowego blach z tytanu technicznego. 

Na podstawie wcześniejszych prac mgr. inż. Ryszarda Mi-
chalskiego przeprowadzono badania procesu zgrzewania 
tarciowego prętów aluminiowych z miedzianymi z prze-
znaczeniem na złączki Al-Cu dla przemysłu energetycznego 
(mgr inż. Adam Pietras, Andrzej Misz). W oparciu o próby 
i badania zaoferowano możliwość wykonywania tą tech-
nologią całego typoszeregu złączek; o średnicy od 20 do 
34 mm. Później, w pierwszych latach XXI w. poszerzono 
ofertę wytwarzania złączek o średnice od 6 do 18 mm, wy-
konywanych jednak technologią zgrzewania rezystancyjne-
go doczołowego (mgr inż. Leszek Zadroga). Złączki do dnia 
dzisiejszego są wykonywane według opracowanej techno-
logii, zwłaszcza na potrzeby przemysłu krajowego (Spółka 
RADPOL, Człuchów). 

Zgrzewarka tarciowa ZT3-22 wyposażona w przyrządy do moni-
torowania procesu zgrzewania tarciowego – lewa strona oraz 
złączki Al+Cu zgrzewane tarciowo na zgrzewarce ZT3-22 – prawa 
strona, 1995 r.

Po nabyciu zgrzewarki inwertorowej, od 1997 r. prowa-
dzono prace w zakresie określenia możliwości zgrzewania 
blach z różnych gatunków materiałów, z uwypukleniem 
różnic zgrzewania z użyciem tej nowoczesnej zgrzewarki 
prądu stałego względem tradycyjnych technik zgrzewania 
prądem przemiennym. Realizując różne prace w tej dzie-
dzinie najpierw zestawiono, wynikające z analizy litera-
tury, podstawowe zalety, zastosowanie i ograniczenia tej 
metody zgrzewania rezystancyjnego, a później, w wyniku 
przeprowadzonych badań własnych, określono optymalne 
warunki zgrzewania na zgrzewarce inwertorowej ZPa-130i 
wybranych gatunków blach ze stali niskowęglowej, karose-
ryjnej ocynkowanej, kwasoodpornej 1H18N9T, aluminium 
i stopów aluminium, tytanu technicznego, mosiądzu i cynku 
(prace dr. inż. Huberta Papkali, mgr. inż. Adama Pietrasa, 
a później mgr. inż. Leszka Zadrogi wraz z technikami Janu-
szem Filipczykiem i Andrzejem Miszem). 

Uruchomienie zgrzewarki inwertorowej ZPa130i w Instytucie 
Spawalnictwa (od lewej: mgr inż. Adam Pietras, Andrzej Torzewski 
– przedstawiciel producenta inwertora, Firmy H&W, Niemcy, inż. 
Marian Piątek, dr inż. Hubert Papkala, mgr inż. Zygmunt Mikno, 
dr inż. Klaudiusz Malczewski), 1997 r.  

Zgrzewarka inwertorowa ma wiele zalet, posiada jednak 
również pewne ograniczenia. Te ograniczenia przebadano 
w 1998 r. w ramach projektu pt.„Badania i analiza procesu 
zgrzewania charakteryzującego się asymetrią cykli ciepl-
nych” (pod kierunkiem dr. inż. Huberta Papkali). 
W 1998 r., na Wydziale Mechanicznym Technologicznym 
Politechniki Śląskiej rozprawę doktorską pt. „Badanie zgrze-
walności stali szybkotnącej kobaltowej SK5M zgrzewanej 
tarciowo ze stalą konstrukcyjną 55” obronił mgr inż. Adam 
Pietras. Praca ta była wynikiem realizacji grantu promotor-
skiego, realizowanego w latach 1996–1997 pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka. 
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Ważną pracą naukowo-badawczą, z punktu widzenia no-
watorskich rozwiązań i możliwości zastosowania przemy-
słowego był grant kierowany przez dr. inż. Adama Pietrasa, 
pt. „Badania zgrzewalności blach ocynkowanych zanurze-
niowo pod kątem ich przydatności do zgrzewania punktowe-
go w produkcji seryjnej”, realizowany w latach 1999–2001. 
Celem projektu było poznanie mechanizmu nagrzewania 
i ruchu mas metalu powłoki w obszarze styku centralne-
go blach oraz styków blach z elektrodami w różnych wa-
runkach zgrzewania, a także poznanie procesu tworzenia 
zgrzein przy punktowym zgrzewaniu blach ocynkowanych 
zanurzeniowo. W realizacji pracy i do analizy procesów za-
stosowano nowoczesną aparaturę badawczą: wykorzystano 
obraz rejestrowany kamerą szybkiego filmowania, przebiegi 
parametrów elektrycznych procesu rejestrowane specjalną 
mikroprocesorową aparaturą, a także wyniki obliczeń wyko-
nane na numerycznym modelu zgrzewania rezystancyjne-
go blach. Wyniki pracy posłużyły do opracowania nowego, 
trzyfazowego programu zgrzewania blach z grubymi powło-
kami cynku, opatentowanego w UP RP. 

Zajmowano się również badaniem zgrzewalności materia-
łów z nowoczesnymi powłokami ochronnymi, stosowany-
mi w przemyśle motoryzacyjnym. Zrealizowano w 1999 r. 
pracę, pt. „Badania zgrzewalności blach stalowych pokry-
tych nowoczesnymi powłokami ochronnymi stopowymi 
oraz organicznymi”, której celem było dobranie warunków 
zgrzewania punktowego i garbowego, umożliwiających wy-
konywanie zgrzein o wymaganej jakości na nowoczesnych 
blachach ocynkowanych z dodatkowymi powłokami orga-
nicznymi typu Solplex. Praca obejmowała trzy podstawowe 
zagadnienia: badania powłok z dodatkowymi warstwami 
organicznymi typu Solplex, badanie warunków zgrzewania 
garbowego blach na zgrzewarkach prądu przemiennego 
(AC) i zgrzewarkach inwertorowych (DC) oraz badanie wa-
runków seryjnego zgrzewania punktowego blach, prowa-
dzonego na zgrzewarkach typu AC i DC (mgr inż. Leszek 
Zadroga). Prace nad zgrzewalnością nowych materiałów 
w przemyśle motoryzacyjnym kontynuowane są również 
obecnie, ze względu na ciągły postęp w tej dziedzinie, pod 
kierunkiem mgr. inż. Szymona Kowieskiego, który w 2008 r. 
dołączył do zespołu zgrzewalników. 

W 2000 r. zrealizowano pracę pod kierunkiem mgr. inż. 
Leszka Zadrogi, pt. „Studium i badania warunków zgrze-
wania elementów trudnozgrzewalnych w produkcji zme-
chanizowanej”. Nadrzędnym celem pracy było komplekso-

we ujęcie zagadnień zgrzewania garbowego omawianych 
elementów oraz rozszerzenie wiedzy w tym zakresie. Bada-
nia wykonano dla zgrzewania garbowego prętów na krzyż, 
zgrzewania garbowego nakrętek, śrub, tulejek gwintowych 
do blach oraz zgrzewania wielogarbowego siatek i sit. 
W oparciu o wyniki badań opracowano program kompu-
terowy doboru parametrów zgrzewania garbowego wybra-
nych zestawów elementów stalowych, w tym nowocze-
snych prętów zbrojeniowych oraz nakrętek stosowanych 
m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. 

W 2001 r. rozpoczęto w Zakładzie poznawanie procesu 
zgrzewania metodą FSW (Friction Stir Welding). Instytut 
Spawalnictwa włączył się w realizację międzynarodowego 
projektu EUREKA pt.: „Opracowanie technologii zgrzewa-
nia tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz przy-
gotowanie do jej wdrożenia w przemyśle polskim”, ∑!2430 
EuroStir®. Zaangażowanie w to międzynarodowe przedsię-
wzięcie badawcze pozwoliło zacieśnić kontakty międzynaro-
dowe, poznać metody współpracy nauki i przemysłu w kra-
jach zachodnich oraz, przede wszystkim, otworzyło nowe 
perspektywy badawcze i wdrożeniowe w obszarze technolo-
gii zgrzewania tarciowego. W ramach realizacji tego projek-
tu opracowano pierwszy w Instytucie Spawalnictwa patent 
z zakresu zgrzewania FSW, dotyczący zgrzewania blach 
i płyt różniących się znacznie własnościami fizycznymi. 

Pierwsze zgrzeiny FSW w Instytucie Spawalnictwa. Na zdjęciu  
dr inż. Adam Pietras, 2001 r.



Pierwsze seminarium w Instytucie Spawalnictwa, poświęcone 
metodzie FSW, 2002 r.

W 2003 r. kierownikiem Zakładu Technologii Zgrzewania 
i Inżynierii Środowiska został dr inż. Adam Pietras. Dr inż. 
Hubert Papkala pomagał młodszym pracownikom i dzielił 
się doświadczeniem jeszcze przez dwa lata, pracując w In-
stytucie Spawalnictwa w niepełnym wymiarze godzin. Defi-
nitywnie na emeryturę odszedł w 2005 r.
Dr inż. Hubert Papkala był osobą nietuzinkową. Przez 45 lat 
był pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Spawal-
nictwa, gdzie zajmował się przede wszystkim zgrzewaniem 
rezystancyjnym. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawo-
dowej i naukowej w Instytucie, aż do stanowiska kierow-
nika Zakładu. Jego zainteresowanie procesami zgrzewania 
zaowocowało wieloma nowatorskimi opracowaniami z za-
kresu zgrzewania rezystancyjnego garbowego i lutozgrze-
wania. Te trudne techniki były mu szczególnie bliskie. Do 
najważniejszych jego osiągnięć należy zaliczyć wyniki ba-
dań dotyczących procesów tworzenia się zgrzein garbowych 
i punktowych oraz przyczyn i skutków powstawania wad 
w złączach zgrzewanych. Opracował i doskonalił technikę  

Filmowanie procesu zgrzewania z użyciem kamery szybkiego 
filmowania. Od lewej: mgr inż. Wiesław Gawryś, dr inż. Hubert 
Papkala, 1994 r.

filmowania kamerą szybkobieżną procesów zgrzewania nie-
jako od środka, na próbkach przeciętych (filmowanie pro-
wadził wraz z mgr. inż. Wiesławem Gawrysiem). Śledzenie 
procesu tworzenia zgrzeiny, oglądanego w spowolnionym 
tempie na monitorze komputera, stanowi doskonały mate-
riał dydaktyczny, a także jest źródłem istotnych informacji 
o procesie, pomocnym w nakreślaniu kierunków jego do-
skonalenia. 
Lata pracy zawodowej dr. inż. Huberta Papkali zaowocowa-
ły ponad 80 znaczącymi publikacjami oraz 30 patentami, 
wdrożonymi w przemyśle krajowym. Za działalność wyna-
lazczą otrzymał w 2002 r. Złoty Krzyż Zasługi, który wręczył 
mu ówczesny premier RP, prof. Jerzy Buzek. 

Premier RP prof. Jerzy Buzek wręcza Złoty Krzyż Zasługi
dr. inż. Hubertowi Papkali, 2002 r.

Dr inż. Hubert Papkala był autorem książkowych poradni-
ków, jak np. wydanej w 2003 r. książki „Zgrzewanie oporo-
we metali” i rozdziałów w pracach zbiorowych poświęco-
nych technice zgrzewania rezystancyjnego (np. rozdziałów 
dotyczących zgrzewania rezystancyjnego w „Poradniku In-
żyniera, Spawalnictwo”). Technologie opracowane pod kie-
runkiem dr. inż. Huberta Papkali były nagrodzone również 
po przełomie 1989 r. na międzynarodowych wystawach 
wynalazków. Złote medale na Międzynarodowej Wysta-
wie Wynalazków i Innowacji Brussels EUREKA otrzymały: 
„Technologia zgrzewania rezystancyjnego blach z pokry-
ciami metalicznymi” (Bruksela 1993 r.) oraz „Technologia 
zgrzewania rezystancyjnego elementów rozrusznika serca” 
(Bruksela 2000 r.).  
W 2003 r. nastąpiła reorganizacja Instytutu Spawalnictwa 
i do Zakładu Zgrzewania dołączyła pracownia zajmują-
ca się ochroną zdrowia personelu spawalniczego. Zakład 
został przemianowany na Zakład Technologii Zgrzewania 
i Inżynierii Środowiska (ZR). W Zakładzie od 2003 r. prace 
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prowadzono dwutorowo: tradycyjnie, w kierunku rozwijania 
technologii zgrzewania tarciowego i rezystancyjnego oraz 
w kierunku zgłębiania szeroko rozumianych zagadnień 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników biorących 
udział w pracach spawalniczych. Rozwój tego drugiego za-
gadnienia odbywa się pod kierunkiem mgr inż. Jolanty Ma-
tusiak (od 2007 r. – dr inż.) i przedstawiony jest w innym 
rozdziale niniejszego opracowania. 

Od 2006 r. nastąpiło dalsze rozszerzenie zagadnień, jakimi 
zajmują się pracownicy Zakładu Technologii Zgrzewania 
i Inżynierii Środowiska. Zaczęto realizować prace badaw-
cze i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie zgrzewania 
i spawania tworzyw sztucznych (mgr inż. Aleksandra Wę-
glowska) oraz w zakresie klejenia (mgr inż. Beata Rams). 
Pierwsze prace związane były z poznaniem procesów 
w oparciu o studium literatury, a w dalszej kolejności na pod-
stawie badań własnych. Pomocna w zdobywaniu doświad-
czenia była analiza wyników poprzednich prac, z zakresu 
łączenia tworzyw sztucznych i klejenia, mgr. inż. Stanisła-
wa Dziuby i dr. inż. Piotra Jasiulka. W zakresie zgrzewania 
tworzyw sztucznych zajęto się tradycyjnym zgrzewaniem 
gorącą płytą, polifuzyjnym, elektrooporowym, spawaniem 
ekstruzyjnym i gorącym powietrzem, a także nowoczesnym 
zgrzewaniem wibracyjnym, coraz szerzej obecnym w Polsce 
w nowych zakładach dynamicznie rozwijającego się prze-
mysłu motoryzacyjnego (mgr inż. Aleksandra Węglowska). 
Mgr inż. Jolanta Matusiak w 2007 r. obroniła rozprawę 
doktorską, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
Politechniki Śląskiej w Katowicach, pt. „Wpływ warunków 
technologicznych spawania łukowego stali nierdzewnych 
na toksyczność pyłu spawalniczego”, stając się pierwszą 
„panią doktor” w Instytucie Spawalnictwa w obszarze tech-
nik spawalniczych. Promotorem pracy był dr hab. inż. An-
drzej Wyciślik. 

Doświadczenie panów dr. inż. Huberta Papkali i mgr. inż. 
Wiesława Gawrysia zostało wykorzystane w 2007 r. pod-
czas realizacji pracy dla Przedsiębiorstwa VOLKSWAGEN, 
Wolfsburg, pt. „Warunki zgrzewania blach ocynkowanych 
podczas filmowania procesu zgrzewania rezystancyjnego”. 
W ramach pracy dobrano elektrody, opracowano techno-
logię zgrzewania trudno zgrzewalnych zestawów blach 
stosowanych w przemyśle samochodowym oraz nakręcono 
kamerą szybkiego filmowania proces zgrzewania punkto-
wego. Materiał ten stanowi potwierdzenie możliwości, jakie 
zawiera w sobie technologia zgrzewania punktowego, gdy 

doskonale opanuje się proces i potrafi wykorzystać wszyst-
kie jego cechy. 
Od początku XXI w. w Zakładzie Technologii Zgrzewania 
i Inżynierii Środowiska zrealizowano wiele, stosunkowo 
dużych projektów, nakierowanych na potrzeby przedsię-
biorstw, w tym projektów międzynarodowych.
Po zrealizowaniu projektu EUREKA wraz z kilkoma zakłada-
mi przemysłowymi i badawczymi Europy pracownicy Zakła-
du wykonali w latach 2004–2006 projekt międzynarodowy 
LOWSTIR®. Projekt prowadzony był przez zespół czterech 
małych przedsiębiorstw, dwie firmy deklarujące wykorzy-
stanie wyników prac w swej produkcji oraz trzy instytuty 
badawcze, i miał na celu zbudowanie urządzenia, monto-
wanego na wrzecionie konwencjonalnej frezarki, monitoru-
jącego warunki mechaniczne procesu zgrzewania, a przez 
to pozwalającego na wykonywanie powtarzalnych złączy 
o wysokiej jakości. Takie urządzenie powstało i obecnie jest 
dostępne pod nazwą przyrządu Lowstir. 
Następnym projektem międzynarodowym z zakresu FSW, 
w którym uczestniczył Zakład, był projekt, pt. „Rozwój prze-
nośnych zgrzewarek do zgrzewania metodą FSW dla prze-
mysłu motoryzacyjnego – Spotstir®”. Projekt ten, realizo-
wany w latach 2007–2009 przez zespół 11 przedsiębiorstw 
badawczych i przemysłowych, miał na celu opracowanie 
i wykonanie urządzenia przenośnego, na wzór zgrzewadeł 
rezystancyjnych, stosowanych do zgrzewania punktowego 
blach, możliwego do zastosowania w produkcji seryjnej, jak 
również w pracach naprawczych elementów wykonywa-
nych z trudnozgrzewalnych stopów. Urządzenie takie po-
wstało i jest rozwijanie obecnie przez firmę Harms&Wende 
(Niemcy).
W latach 2011–2013 Instytut Spawalnictwa uczestni-
czył w międzynarodowym projekcie, pt. „Rozwój i opra-
cowanie systemu kontroli i zapewnienia jakości procesu 
w trakcie zgrzewania z mieszaniem materiału zgrzeiny 
SIGNASTIR®”. Projekt był bardzo ambitnym przedsięwzię-
ciem, polegającym na wykorzystaniu laserowej kontroli 
ciągłości materiału w wybranym obszarze za pomocą fal 
ultradźwiękowych, tzw. LUT, do monitorowania i kontroli 
procesu FSW. W ramach realizowanego projektu badaw-
czego Instytut brał udział w budowie demonstracyjnego 
systemu i mikroprocesorowego oprzyrządowania monitoru-
jącego jakość zgrzewania. Działający system monitorowania 



procesu FSW został przetestowany na linii produkcyjnej 
firmy SAPA (Szwecja). 
Pracownicy Zakładu włączyli się w realizację międzynaro-
dowego projektu z zakresu zgrzewania rezystancyjnego, pt. 
„XPRESS – Specjaliści ds. produkcji elastycznej w technolo-
gii montażu rekonfigurowalnego”, realizowanego w latach 
2009–2012 (kierownikiem prac krajowych był dr inż. Zyg-
munt Mikno, ZU). Był to dosyć duży i złożony projekt, na-
kierowany m.in. na opracowanie numerycznego programu 
SORPASS, symulującego procesy zgrzewania rezystancyj-
nego. W Zakładzie przeprowadzone zostały całe serie ba-
dań z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów pomiaro-
wych. Badano proces zgrzewania punktowego i garbowego 
różnego typu nowoczesnych blach, ustawionych w różnej 
konfiguracji, których wyniki zostały zaimplementowane do 
baz danych tworzonego oprogramowania. 
Do grona projektów międzynarodowych, w których za-
angażowany był personel Zakładu, należy dodać projekty 
programu Leonardo da Vinci, Uczenie się przez całe życie: 
„Multimedialny słownik niezgodności spawalniczych – 
WELDIMP” oraz „Szkolenie z zakresu zdrowia, bezpieczeń-
stwa i środowiska pracy dla personelu spawalniczego – 
WeldTrain-HSE”. Pierwszy z nich obejmował przygotowanie 
materiałów szkoleniowych i poglądowych dotyczących prze-
biegu wybranych procesów oraz badań jakości zgrzewania 
i spawania (kierujący w Instytucie Spawalnictwa: mgr inż. 
Damian Miara, lata realizacji: 2011–2013), drugi miał na 
celu przygotowanie merytoryczne i organizacyjne szkolenia 
z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy, zgod-
nego z systemem szkolenia według programów Europejskiej 
Federacji Spawalniczej (kierująca w Instytucie Spawalnic-
twa: mgr inż. Joanna Wyciślik, lata realizacji: 2012–2014).
Równolegle prowadzono badania w ramach projektów 
narodowych, przygotowywanych na potrzeby krajowych 
zakładów przemysłowych, często we współpracy z tymi za-
kładami. 
Do takich projektów należą z pewnością dwie prace dla 
PPHiT Plimet, Kłobuck: „Uruchomienie i przeprowadzenie 
badań innowacyjnej technologii zgrzewania profili alumi-
niowych metodą FSW”, 2009 r. oraz „Opracowanie i po-
moc przy wdrożeniu technologii zgrzewania indukcyjnego 
stali nierdzewnej w produkcji ciągłej rur”, 2010 r. 
W ramach pierwszej pracy przeprowadzono badania 
wzdłużnego zgrzewania profili aluminiowych na stanowisku  

badawczym w IS, skonstruowano głowicę do zgrzewania 
oraz wdrożono technologię zgrzewania wzdłużnego profili 
aluminiowych w PPHiT Plimet. 
Natomiast w ramach drugiego projektu opracowano tech-
nologię zgrzewania wzdłużnego rur ze stali ferrytycznej 
w warunkach produkcji ciągłej. Powstałe w wyniku pracy 
opracowanie zawierało m.in. podstawowe informacje doty-
czące ustawienia i kontroli pracy linii formującej taśmę oraz 
warunków kontroli procesu – poprzez badania nieniszczące, 
prądami wirowymi oraz niszczące; wg „API Specification 
for line pipe”. Technologia została uruchomiona w firmie 
PPHiT Plimet, Zakład w Częstochowie. 

Równie ambitnym przedsięwzięciem była praca dla Spół-
ki REWA, Wola Rafałowska, polegająca na opracowaniu 
i wdrożeniu technologii zgrzewania obwodowego tarciowego 
głowicy z tuleją siłownika pneumatycznego (2009–2010 r). 
Pracę zrealizowano w ramach projektu: „Uruchomienie 
produkcji siłowników z zastosowaniem innowacyjnej tech-
nologii zgrzewania tarciowego FSW”, umowa nr POIG 
04.04.0018010/08. 
Opracowano warunki zgrzewania na stanowisku produkcyj-
nym firmy REWA Sp. z o.o. rur z pokrywami siłowników, 
wykonywanych ze stopu aluminium niespawalnego zna-
nymi metodami. Nowa metoda została wdrożona na sta-
nowisku wyposażonym w frezarkę CNC firmy HARDFORD 
z układem sterowania FANUC. Dobrano parametry procesu 
przydatne do zastosowania w warunkach produkcji seryj-
nej oraz opracowano Instrukcję Technologiczną Zgrzewa-
nia. Opracowana w Instytucie Spawalnictwa technologia 
jest rozwiązaniem całkowicie oryginalnym i jest stosowana 
w firmie REWA na podstawie umowy licencyjnej. 

Praca nad rozwojem technologii zgrzewania FSW obejmo-
wała również zagadnienia zgrzewania tarciowego miedzi 
i jej stopów o różnych grubościach i w różnej konfiguracji 
ustawienia elementów do zgrzewania. W ramach projektu 
celowego NOT, pt. „Uruchomienie produkcji teowych szyn 
przewodzących zgrzewanych za pomocą nowej technolo-
gii zgrzewania elementów wysokoprądowych” opracowano 
nową metodę wytwarzania szyn miedzianych dla Spółki 
Transkęt (2012 r.). Spółka Transkęt jest dostawcą na rynek 
krajowy i europejski różnego rodzaju miedzianych złączek, 
przyłączy, szyn itp. Elementy o skomplikowanych kształ-
tach produkowane są z wykorzystaniem metod skrawania, 
spawania lub lutowania. Te metody są kosztowne, ener-
gochłonne i, jak w przypadku lutowania, nie gwarantują 
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właściwego przewodnictwa elektrycznego złącza. Na pod-
stawie doświadczeń w zakresie zgrzewania metodą FSW 
Instytut Spawalnictwa podjął się zadania opracowania no-
wej, tańszej metody spajania elementów miedzianych szyn 
prądowych, gwarantującej właściwą przewodność elek-
tryczną styku i powtarzalność jakości w produkcji seryjnej. 
Realizacja zamierzeń obejmowała wykonanie szeregu prac 
badawczych i wdrożeniowych. W ramach prowadzenia prac 
badawczych wykonano badania uplastyczniania miedzi nie-
zużywającym się narzędziem, badania sił i momentu siły 
podczas uplastyczniania miedzi i tworzenia zgrzeiny tarcio-
wej metodą FSW, badania pola temperatury obszaru zgrze-
wania miedzi oraz badania wydajności procesu zgrzewania. 
W oparciu o przeprowadzone próby i badania opracowano 
technologię spajania tarciowego metodą FSW płyt miedzia-
nych o grubości do 15 mm, ustawionych pod kątem pro-
stym, przydatnej do zastosowania w produkcji szyn przewo-
dzących. Wyniki badań pozwoliły na dobór odpowiedniego 
kształtu i wymiarów narzędzia, w tym trzpienia uplastycz-
niającego obszar zgrzewania, jak również parametrów jego 
ruchu podczas wytwarzania złącza o zwartej i powtarzalnej 
strukturze i wymaganej wytrzymałości. Ostateczny kształt 
i wymiary części roboczych narzędzia ustalono podczas prac 
wdrożeniowych prowadzonych na stanowisku badawczym 
w Spółce Transkęt, związanych z badaniami wydajności 
procesu. 
Nowo opracowana technologia zgrzewania została wdro-
żona w Spółce Transkęt do zgrzewania elementów szyn 
prądowych z miedzi o różnych grubościach i kształcie na 
podstawie umowy licencyjnej.
Dużym projektem badawczym, realizowanym w konsor-
cjum z zakładami przemysłowymi (Spółką ZBUS i Odlewnią 
CEMAD), jest projekt badawczo-wdrożeniowy programu 
INNOTECH, pt. „Wytwarzanie bimetalicznych komponen-
tów z zastosowaniem zaawansowanej techniki zgrzewania 
tarciowego” (2012–2015 r.).
Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do 
produkcji nowoczesnej technologii wytwarzania złożonych 
elementów bimetalicznych z wykorzystaniem zaawanso-
wanej technologii zgrzewania tarciowego, w tym opaten-
towanej przez Instytut Spawalnictwa. Nowa technologia 
zostanie zastosowana w odlewni CEMAD m.in. w produk-
cji wymienników ciepła i zaworów kulowych typu Szuster. 
Poznanie technologii, zasad doboru warunków zgrzewa-
nia, warunków cieplnych procesu oraz pola naprężeń i od-
kształceń pozwolą spółce ZBUS na opracowanie konstrukcji 

oprzyrządowania i stanowisk zgrzewalniczych budowanych 
na bazie frezarek. Spółka ZBUS zamierza świadczyć usługi 
w zakresie dostawy urządzeń do zgrzewania nową metodą. 
Zgodnie z zasadą współpracy w ramach Konsorcjum pro-
gram badań ww. projektu został tak skonstruowany, że po-
szczególne prace wykonywane przez specjalistów z danych 
ośrodków, uzupełniają się i prowadzą w sposób komple-
mentarny do zrealizowania celów projektu.

Na potrzeby obronności kraju wykonano w latach 2008–
2010 szereg badań możliwości zastosowania metody 
FSW do wykonywania konstrukcji specjalnych. Na uwagę 
zasługują projekty wykonywane wraz ze Spółką OBRUM, 
pt. „Opracowanie warunków zgrzewania tarciowego no-
woczesną metodą FSW blach z wysokowytrzymałych sto-
pów aluminium serii 6000 do systemów bezpieczeństwa”, 
„Opracowanie pWPS zgrzewania tarciowego metodą FSW 
rury z płytą” czy „Opracowanie technologii zgrzewania 
tarciowego metodą FSW korpusu z dwiema śrubami”. 
Wszystkie te prace miały na celu opracowanie warunków 
zgrzewania nietypowych zestawów materiałów i skompli-
kowanych konstrukcji oraz rozpowszechnienie stosunkowo 
nowej metody spajania i przygotowanie jej do wdroże-
nia w tym szczególnym obszarze wytwarzania wyrobów, 
gdzie jakość i powtarzalność produkcji ma bardzo istotne 
znaczenie.
Zakład Zgrzewania i Inżynierii Środowiska chętnie włącza 
się w prace realizowane we współpracy z innymi krajowymi 
jednostkami naukowymi. Do takich jednostek należy Aka-
demia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Pe-
dagogiczny w Krakowie, Politechnika Wrocławska i inne, 
z którymi Instytut przygotował i prowadzi różne projekty 
naukowe. 

Ciekawym projektem z zakresu monitorowania procesu 
FSW był projekt naukowo-badawczy, zrealizowany w la-
tach 2011–2013 wraz z Instytutem Technologii Eksplo-
atacji – Państwowym Instytutem Badawczym z Radomia, 
pt. „Systemy optoelektryczne do monitorowania procesów 
wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń 
materiałowych”. W ramach projektu opracowano system 
do monitorowania procesu FSW w oparciu o analizę danych 
zebranych z użyciem kamery termowizyjnej oraz kamery 
linijkowej światła widzialnego. 
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Wyniki prac, realizowanych w Zakładzie w zakresie zgrze-
wania, były wielokrotnie nagradzane w wielu konkursach 
i wystawach, co sygnalizowano powyżej. Poniżej zestawio-
no opracowania nagrodzone od czasu, gdy Zakładem zaczął 
kierować dr inż. Adam Pietras, a w pracach uczestniczyli 
poza nim: mgr inż. Aleksandra Węglowska, mgr inż. Beata 
Rams, mgr inż. Damian Miara, mgr inż. Szymon Kowieski 
oraz technicy Robert Bryk i Jacek Pietrzak (w pierwszych 
pracach uczestniczyli technicy: Andrzej Misz i Janusz Filip-
czyk).

●   Srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalaz-
ków i Innowacji Brussels EUREKA 2004 za „Technologię 
zgrzewania doczołowego i na zakładkę miedzi z alumi-
nium”. Bruksela, 2004 

●   Złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich, 
za „Technologię zgrzewania tarciowego FSW miedzi 
z aluminium”. Poznań, 2007 

●   Złoty medal na 107. Międzynarodowych Targach Wyna-
lazczości CONCOURS LEPINE za: „Technologię zgrzewa-
nia tarciowego materiałów różniących się własnościami 
fizycznymi”. Paryż, 2008 

●   Złoty medal na 62. Międzynarodowej Wystawie Pomy-
sły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA w Norymberdze 
za „Technologię zgrzewania elementów siłowników z nie-
spawalnego konwencjonalnymi metodami aluminium”. 
Warszawa, 2010 

●   Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
w kategorii Transfer wyników badań naukowych do prak-
tyki gospodarczej, za „Nową technologię zgrzewania si-
łowników z niespawalnego i niezgrzewalnego konwencjo-
nalnymi metodami stopu aluminium. Poznań, 2010 

●   Srebrny Medal na Moskiewskiej Międzynarodowej Wysta-
wie Innowacji Archimedes, Moskwa, 2011 

●   Drugie miejsce w konkursie na „Najlepsze osiągnięcie 
techniczne 2010 roku”. Ogólnopolski konkurs pod patro-
natem Waldemara Pawlaka – wicepremiera i ministra 
gospodarki. Warszawa, 2011 

●   Wyróżnienie w Konkursie „Reiser Innovation Award For 
Friction Welding” za technologię: „Circular Friction We-
lding of Cylindrical and Spherical Elements”. Eberdingen/
Hohdorf, 2013 

●   Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
2014 i Srebrny Medal na 113. Międzynarodowych Tar- 

gach Wynalazczości CONCOURS LEPINE za „Metodę 
i urządzenie do zgrzewania z serwomechanicznym do-
ciskiem”. Paryż, 2014 (wspólna praca pracowników ZR, 
ZU i KI).

Prace Zakładu obejmują również obecnie, jak to było od 
początku jego działania, zagadnienia z zakresu zgrzewania 
rezystancyjnego. Przykładem rozwiązania opracowanego 
w ostatnim czasie była technologia zgrzewania doczołowe-
go i garbowego bimetalowych elementów łączników nowe-
go typu: „IzoRaba” (2012 r.). Prace prowadzone w Insty-
tucie Spawalnictwa obejmowały: opracowanie technologii 
zgrzewania doczołowego prętów oraz garbowego płytki 
z czterema prętami, przydatnej do zastosowania produk-
cyjnego na specjalnym stanowisku zbudowanym na bazie 
zgrzewarki garbowej oraz określenie podstawowych zało-
żeń do budowy oprzyrządowania produkcyjnego. Nowy typ 
łącznika został złożony do Urzędu Patentowego RP przez 
spółkę RABA, a technologia zgrzewania jego elementów po-
zwala na zwiększenie wydajności produkcji i znacznie ogra-
nicza koszty wytwarzania całych elementów betonowych, 
zawierających ww. łącznik.

W zakresie zgrzewania rezystancyjnego prowadzone są 
w Zakładzie również liczne prace badawcze, nakierowane 
na technologię zgrzewania nowych materiałów, oraz eks-
perckie, związane z badaniem jakości złączy i zgrzein, wy-
nikające z konkretnych potrzeb zakładów przemysłowych 
lub kwalifikowaniem poszczególnych technologii. Prezentu-
jąc wyniki pracy z tej dziedziny, mgr inż. Szymon Kowieski 
uzyskał „Dyplom drugiego stopnia” na konferencji VI-th 
Scientific and Technical Conference of Young Scientists 
„Welding and related technologies” za referat pt.: „Resi-
stance Spot Welding Of TRIP Steel With Complex Welding 
Programme”, Kijów, maj 2011 r. 

W ostatnich dwóch latach mgr inż. Aleksandra Węglow-
ska realizowała projekt badawczy typu Grant pt. „Wpływ 
warunków cieplnych procesu zgrzewania wibracyjnego na 
zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinie oraz orientację 
włókien szklanych w obszarze zgrzewania kompozytu PA66 
wzmacnianego włóknami szklanymi". Badania zgrzewania 
były prowadzone w Instytucie Spawalnictwa na stanowi-
sku wyposażonym w zgrzewarkę wibracyjną firmy Branson 
oraz w zbudowany w Instytucie specjalistyczny przyrząd do 
rejestracji przebiegów parametrów zgrzewania VibRecord. 
W pracy prowadzono m.in. badania zgrzewania wibracyj-
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nego z zastosowaniem podgrzewania wstępnego próbek 
w miejscu łączenia. 
Wyniki badań zostały wykorzystane podczas przygotowa-
nia rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Węglowskiej, 
pt. „Czynniki wpływające na jakość połączeń kompozytu 
na osnowie poliamidu wzmocnionego włóknami szklanymi 
wykonanych metodą zgrzewania wibracyjnego”. Promoto-
rem pracy był prof. dr hab. inż. St. Dymek. Obrona rozpra-
wy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki 
Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się we 
wrześniu 2014 r. Tym samym pani Aleksandra Węglowska 
została drugą „panią doktor” w zakresie technik spawalni-
czych i pierwszą w zakresie zgrzewania w Instytucie Spa-
walnictwa. 
Jej praca naukowa została doceniona przez jury Międzyna-
rodowego Instytutu Spawalnictwa (International Institute 
of Welding). Za pracę pt.: „Badania nad procesem zgrzewa-
nia wibracyjnego poliamidu PA66 wzmocnionego włóknem 
szklanym” dr inż. Aleksandra Węglowska uzyskała presti-
żową międzynarodową nagrodę The Henry Granjon Prize, 
w kategorii A: Joining and Fabrication Technology. Wręcze-
nie nagrody odbyło się w Seulu, w lipcu 2014 roku, podczas 
67 thAnnual Assembly International Institute of Welding. 

Zakład Zgrzewania i Inżynierii Środowiska włączył się 
również w realizację projektu Instytutu Spawalnictwa, pt. 
„Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencjału 
naukowo-badawczego wraz z rozbudową infrastruktury 
informatycznej Instytutu Spawalnictwa” w ramach Dzia-
łania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka (2007–2013). To przedsięwzięcie, nakierowane na 
przyszłość, ma stanowić platformę kontaktu świata nauki 
z przemysłem. Pracownicy Zakładu są szczerze przekona-
ni, że również w części dotyczącej technologii zgrzewania 
mogą zaprezentować atrakcyjną ofertę dla rozwijającego się 
przemysłu krajowego.

Obecnie w Zakładzie Technologii Zgrzewania i Inżynierii 
Środowiska pracują cztery panie: dr inż. Jolanta Matusiak 
(z-ca kierownika Zakładu), mgr inż. Beata Rams, dr inż. 
Aleksandra Węglowska i mgr inż. Joanna Wyciślik oraz sze-
ściu panów: dr inż. Adam Pietras (Kierownik Zakładu), mgr 
inż. Szymon Kowieski, mgr inż. Damian Miara, technik Ro-
bert Bryk, technik Kazimierz Gerle i technik Jacek Pietrzak. 
W tym doborowym towarzystwie, bez monotonii charakte-
rów oraz płci, Zakład otwarty jest na nowe, może całkiem 
nietypowe wyzwania. 

Pracownicy Zakładu Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środo-
wiska w 2014 r. Drugi rząd od lewej: Robert Bryk, mgr inż. Damian 
Miara, Kazimierz Gerle, mgr inż. Szymon Kowieski. Pierwszy 
rząd od lewej: dr inż. Adam Pietras (kierownik Zakładu), dr inż. 
Jolanta Matusiak (z-ca kierownika Zakładu), dr inż. Aleksandra 
Węglowska, mgr inż. Beata Rams, mgr inż. Joanna Wyciślik, 
Jacek Pietrzak

Aktualnie w Zakładzie prowadzone są m.in. specjalistyczne 
szkolenia z zakresu zgrzewania rezystancyjnego i tarciowe-
go, badania nad rozwojem technologii zgrzewania rezystan-
cyjnego blach z lakierowanymi powłokami nieprzewodzący-
mi, badania zgrzewania metodą FSW z użyciem narzędzi 
szpulowych, badania zgrzewania ultradźwiękowego gar-
bowego Cu + Al oraz, wraz z Instytutem Fraunhofer IFAM, 
Bremen, prace nad przygotowywaniem i prowadzeniem 
kursów w zakresie klejenia, zgodnie z wymaganiami Euro-
pejskiej Federacji Spawalniczej (EWF). Tak więc, w Zakła-
dzie Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska, spad-
kobiercy bogatego dorobku zgrzewalników, prowadzone są 
prace w takim kierunku i zakresie, w jakim są zdiagnozowa-
ne przyszłe wymagania i oczekiwania przemysłu.
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Działalność Zakładu Elektronicznych Urządzeń Spawal-
niczych ma swoje początki w roku 1951, kiedy to powstał 
Zakład Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych. 
W drugiej połowie lat 50. kierownictwo Instytutu Spawal-
nictwa doszło do wniosku, że rozwój i rozpowszechnienie 
nowych technologii spawania, zgrzewania i cięcia ter-
micznego metali jest możliwe łącznie z rozwojem krajo-
wych urządzeń spawalniczych. Podjęto działania mające 
na celu tworzenie własnej bazy badawczej i produkcyjnej 
oraz krajowej bazy produkcyjnej urządzeń spawalniczych. 
W ramach tych działań powstała Pracownia Automatyki, 
będąca zalążkiem obecnego Zakładu Elektronicznych Urzą-
dzeń Spawalniczych, powstał Zakład Budowy Prototypów 
Spawalniczych, działający przez długie lata jako Zakład Do-
świadczalny Instytutu Spawalnictwa. Od tego czasu datuje 
się również początek rozwoju bazy produkcyjnej urządzeń 
spawalniczych, powstałej z inicjatywy i starań Instytutu. 
Można tu wymienić zakłady: Bielawską Fabrykę Prostow-
ników, późniejszy BESTER – Bielawa (produkcja prostow-
ników), OZAS – Opole (półautomaty spawalnicze), ASPA 
– Wrocław (zgrzewarki), CESPA – Cieszyn (transformatory 
spawalnicze, wytwornice acetylenu). 
Należy podkreślić, że organizowanie bazy badawczej i pro-
dukcyjnej rozpoczęto praktycznie od zera. Nie było w tym 
czasie ani doświadczonych konstruktorów ani pracowników 
badawczych specjalizujących się w tych zagadnieniach. 
Podejmując badania, należało stworzyć zespoły badawcze, 
laboratoria, oraz bazę produkcji doświadczalnej i przemy-
słowej. Kierunki badań wyznaczano w oparciu o trendy wy-
stępujące w Europie, obserwowane na targach i wystawach 
międzynarodowych w których uczestniczyli pracownicy 
Instytutu. 
Przyjęto założenie, że Instytut będzie zajmował się urządze-
niami o dużym nasyceniu elektroniką, natomiast Zakład Do-
świadczany urządzeniami o większym skomplikowaniu pod 
względem konstrukcji mechanicznej. Podejmowano rów-
nież wiele wspólnych przedsięwzięć. Urządzenia opracowy-
wane w Instytucie były wdrażane w powstałych zakładach 
urządzeń spawalniczych. Z czasem rozbudowano ich biura 
konstrukcyjne i zakłady te wdrażały własne opracowania. 
W 1956 roku powstała w Instytucie pracownia, której 
zadaniem była automatyzacja technologii spawalniczych. 

Historia i ludzie,
organizacja i struktura
Zakładu Elektronicznych Urządzeń 
Spawalniczych na przestrzeni lat

Lata 1951–1967
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Kierownikiem pracowni został mgr inż. Stefan Spychalski. 
W 1957 roku pracownia ta przekształciła się w Zakład Auto-
matyzacji oznaczony symbolem IA. Zadaniem Zakładu było 
wprowadzanie, wzorem państw zachodnich, nowoczesnych 
systemów sterowania i automatycznej regulacji do proce-
sów technologicznych, a w szczególności do spawalnictwa 
w celu uzyskania korzyści technicznych i ekonomicznych, 
a w szczególności:

●  poprawienia jakości efektu technologicznego

●  umożliwienia prawidłowego przebiegu procesu

●  wzrostu wydajności

●  obniżenia kosztów 

●  poprawienia warunków pracy.  

W roku 1959 nastąpiło przyłączenie do Zakładu Automa-
tyki działu elektrycznego likwidowanego Zakładu Procesów 
Technologicznych i podział na Zakład Automatyki i Elektro-
techniki Spawalniczej (Spawalnictwa) pod kierownictwem 
mgr. inż. S. Spychalskiego oraz Zakład Zgrzewania kierowa-
nego przez mgr. inż. Irydiona Kubiszyna.
W skład Zakładu Automatyki i Elektrotechniki Spawalniczej 
weszły cztery pracownie:

●   Pracownia Automatycznej Regulacji Technologii Spawal-
nictwa

●  Pracownia Elektroniki Stosowanej

●   Pracownia Elektrycznych Maszyn i Urządzeń Spawalni-
czych

●  Pracownia Aparatury Pomiarowej (1960).

Rozwój Zakładu był uzależniony od zaangażowania i umie-
jętności kadry. W 1957 pracę rozpoczęły osoby, które miały 
duży wkład w rozwój polskiego spawalnictwa i były związa-
ne z Instytutem niemal do końca swojej kariery zawodowej. 
Wymienić tu należy Edwarda Dobaja, Wiktora Kołoczka, 
Wacława Kumięgę oraz inż. Tadeusza Zarembę. W roku 
1958 rozpoczął pracę mgr inż. Ryszard Kościesza-Kuszłey-
ko. Należy podkreślić, że młodzi pracownicy systematycz-
nie podnosili swoje kwalifikacje. Pracownią Automatyki do 
1967 kierował mgr inż. Edward Dobaj, Pracownią Elektro-
niki inż. Tadeusz Zaremba, Pracownią Elektrycznych Ma-
szyn i Urządzeń mgr inż. Ryszard Kościesza-Kuszłeyko. Pra-
cownią Aparatury Pomiarowej kierowali Wiktor Kołoczek 
oraz inż. Wacław Kumięga.

W Zakładzie opracowywano i wykonywano nowe elementy, 
podzespoły oraz układy do automatycznego sterowania ma-
szyn, urządzeń i stanowisk spawalniczych, modele urządzeń 
spawalniczych, które wraz z dokumentacją stanowiły pod-
stawę wdrożenia i uruchomienia produkcji. 

Fot. 1. Zespoły sterujące wytwarzane na przełomie lat 50. i 60. 
XX wieku

Do osiągnięć tego okresu można zaliczyć:

●   opracowanie tyratronowego regulatora posuwu elektrody 
spawalniczej oraz wdrożenie serii automatycznych regula-
torów do eksploatacji w linii produkcyjnej w Państwowej 
Fabryce Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu

●   opracowanie kilku typów zgrzewarek małej mocy ze ste-
rowaniem elektronowym do zgrzewania elementów cien-
kościennych

●  opracowanie styczników ignitronowych do zgrzewarek 
punktowych, liniowych i punktowo-liniowych o mocach 
od 15 do 150 kVA

●  opracowanie zgrzewarki kondensatorowej i wykonanie 
sterowania na elementach bezstykowych

●   opracowanie modeli prostowników spawalniczych z za-
stosowaniem diod germanowych i krzemowych oraz 
transduktorów prądowych

●  opracowanie zgrzewarki kondensatorowej i wykonanie 
układu sterowania zgrzewarki na elementach bezstyko-
wych

●   opracowanie prostownika do zasilania łuku zwarciowego 
w osłonie CO2 do automatycznego i półautomatycznego 
spawania elementów cienkościennych

●  opracowanie i wykonanie urządzenia do automatyzacji 
spawania beczek benzynowych

●   opracowanie urządzenia do automatycznego sterowania
i regulacji transduktorowej automatu spawalniczego

●   opracowanie przyrządów do kontroli centryczności otuliny 
elektrod

●   opracowanie przyrządu do kontroli temperatury zgrzeiny



●   opracowanie układu automatycznego sterowania foto-
elektrycznego automatu do cięcia palnikiem tlenowym 
wg rysunku.

Należy podkreślić, że opracowywane urządzenia, przed 
przekazaniem do produkcji, były wdrażane do eksploatacji 
przemysłowej w postaci serii pilotażowych. 

Lata 1967–1986

W roku 1967 kierownikiem Zakładu został mgr inż. Edward 
Dobaj, przy czym już w 1965 roku zakład nosił nazwę Za-
kład Elektrotechniki Spawalniczej i znajdował się w pionie 
naukowo-badawczym (NA). W tym czasie rozpoczęli pracę 
w zakładzie m.in. Kazimierz Czylok – 1967, Zbigniew Gren-
dus – 1967, inż. Teodor Fabian – 1967, mgr inż. Włady-
sław Przytocki – 1968, mgr inż. Marian Woźniak – 1966, 
Marian Piątek – 1970, mgr inż. Walter Wypiór – 1971, 
mgr inż. Andrzej Pancewicz – 1972, mgr inż. Tadeusz Sze-
beszczyk – 1975. Pozytywne nastawienie kierownictwa do 
nauki skutkowało rozwojem naukowym pracowników. Zdo-
bywali dyplomy techników, inżynierów, bronili prac doktor-
skich (Ryszard Kościesza-Kuszłeyko – 1969, Marian Woź-
niak – 1975, Edward Dobaj – 1983).
W 1970 roku w skład Zakładu Elektrotechniki Spawalniczej 
(NA) wchodziło pięć pracowni:
NA-1 –  Pracownia Automatyki (kierownik mgr inż. Marian 

Wożniak)
NA-2 –  Pracownia Elektroniki ( kierownik mgr inż. Tadeusz 

Zaremba)
NA-3 –  Pracownia Źródeł Prądu (kierownik dr inż. Ryszard 

Kościesza-Kuszłeyko, od 1980 mgr inż. Władysław 
Przytocki)

NA-4 –  Pracownia Aparatury Pomiarowej (kierownik – inż. 
Wacław Kumięga)

NA-5 –  Pracownia Badań Sprzętu Spawalniczego (kierow-
nik inż. Wiktor Kołoczek).

Z czasem pracownie NA4 i NA5 zostały połączone. Kierow-
nikiem Pracowni Badań Sprzętu Spawalniczego (od 1976 
roku Pracowni Badań Urządzeń Spawalniczych) został inż. 
W. Kołoczek. 
W tym okresie w Zakładzie opracowywano (wspólnie 
z Zakładem Doświadczalnym) automaty do cięcia tlenem 
i plazmą sterowane za pomocą rolki magnetycznej oraz ma-
szyny sterowane fotoelektrycznie. Następnym etapem były 
sterowniki numeryczne do portalowych maszyn do cięcia 
termicznego.

Nastąpił również zdecydowany rozwój źródeł prądu spawa-
nia, który doprowadził do wyeliminowania spawarek wiru-
jących. Proces ten został zapoczątkowany opracowaniem 
i wdrożeniem do produkcji, na podstawie patentu Instytutu 
Spawalnictwa, prostowników SPB-315 w ZTUS BESTER. 
Dalszy postęp w rozwoju spawalniczych źródeł prądu do-
prowadził do uruchomienia prostowników tyrystorowych do 
spawania ręcznego (w oparciu o patent Instytutu Spawal-
nictwa) w Zakładach OZAS w Opolu (prostowniki PSP-250 
i PSP-630) oraz prostowników do spawania metodą MIG/
MAG (TEP-400 i TEP-630), a także urządzenia do spawa-
nia metodą TIG.
W tym czasie powstają w Zakładzie takie urządzenia jak 
pierwszy symulator cykli cieplnych, seria sterowników do 
zgrzewarek zbudowanych na elementach dyskretnych 
(ANA-111, ANS-311, NUS-411, NUS-422, NUS-711), 
a następnie na elementach scalonych małej skali integra-
cji (NUS-511IC, NUS-522IC) wdrożonych do produkcji 
w ZAS ASPA pod nazwą CYBETRON. Ponadto skonstru-
owano przenośne lekkie spawarki transformatorowe o prą-
dzie spawania do 200A wyposażone w układ do ładowania 
akumulatorów. Spawarki te wdrożono do produkcji w kilku 
zakładach na terenie kraju, w oparciu o patent Instytutu 
Spawalnictwa, uzyskany także w ZSRR, USA, Niemieckiej 
Republice Federalnej, Szwecji i innych krajach. Opracowano 
również pierwszy bateryjny przyrząd do pomiaru natężenia 
prądu zgrzewania Pp-7 oraz pierwszą trójfazową zgrzewar-
kę liniową prądu stałego (wspólnie z ZAS ASPA) do zgrze-
wania rur cienkościennych o średnicy 100 mm wdrożoną 
do produkcji rur w MEPROZET w Starym Kurowie. Pod-
jęto również prace nad systemem do pomiaru i rejestracji 
parametrów zgrzewania w oparciu o komputer Mera 300 
(tzw. Momik) a następnie, zakupiony na przełomie lat 70. 
i 80., komputer produkcji radzieckiej SM-3 (odpowiednik 
MERY 400). 

Fot. 2. Projektowanie 
w latach 70. XX wieku
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Fot. 3. Badanie spawarki transformatorowej, 1975 r.

Fot. 4. Test przeprowadzony przez W. Kołoczka własności spa-
walniczych opracowanej spawarki

Fot. 5. Test ładowania akumulatora ze spawarki wykonany przez 
Tamarę Kowalską

W 1985 r. Zakład zmienił nazwę na Zakład Elektronizacji 
Spawalnictwa, i utworzono też Pracownię Robotyzacji i Sys- 
temów Elastycznych o symbolu NA5. Kierownikiem Pra-
cowni NA5 został dr inż. Norbert Szendzielorz. Pracownia ta 
przejęła część prac związanych z opracowywaniem stano-
wisk zrobotyzowanych dla polskiego przemysłu, prowadzo-
nych dotychczas w Pracowni Elektroniki. Do zadań nowej 
pracowni należało m.in. opracowywanie i koordynowanie 
projektu i wykonawstwa stanowisk zrobotyzowanych, sys-
temów elektrycznych, systemów sterowania oraz technolo-
gii łączenia elementów przy wykorzystaniu tych stanowisk.

Lata 1986–1990

W 1986 roku ówczesny Zakład Elektronizacji był bardzo 
rozbudowany i stworzono stanowisko z-cy dyrektora ds. 
automatyzacji, które objął dr inż. Edward Dobaj. Z dotych-
czasowych pracowni utworzono odrębne zakłady. Były to:
AC – Zakład Automatyki – dr inż. Marian Woźniak
AC1 –  Pracownia Mikrokomputerowych Układów  

Automatyki – mgr inż. Tadeusz Mainka
AC2 –  Pracownia Elektrycznych Układów Automatyki  

– mgr inż. Aleksander Rabenel
AE –  Zakład Elektrotechniki Spawalniczej  

– inż. Wiktor Kołoczek
AE1 –  Pracownia Źródeł Zasilania Łuku Spawalniczego  

– mgr inż. Władysław Przytocki
AE2 –  Pracownia Atestacji Urządzeń Spawalniczych  

– inż. Wiktor Kołoczek
AR –  Zakład Robotyzacji i Elastycznych Systemów  

Sterowania – dr inż. Norbert Szendzielorz
AR1 – Pracownia Robotyzacji Spawania Łukowego
AR2 – Pracownia Robotyzacji Zgrzewania Oporowego
AR3 – Pracownia Robotyzacji Cięcia Termicznego
AR4 – Pracownia Konstrukcyjna
AS –  Zakład Elektronicznych Układów Sterowania 

– mgr inż. Tadeusz Zaremba 
AS1 –  Pracownia Sterowania Zgrzewarek – 

inż. Marian Piątek
AS2 –  Pracownia Sterowania i Zasilania Spawarek  

Elektronowych – inż. Teodor Fabian
AI –  Samodzielna Pracownia Informatyki  

– Jan Dajnowicz

W lutym 1990 roku zmianie uległa struktura zakładu AR 
i AS. W zakładzie AR dokonano podziału na trzy pracownie:

AR-1 – Pracownia Technologiczna – dr inż. Stefan Świdergoł

AR-2 – Pracownia Konstrukcyjna – mgr inż. Jarosław Parylak

AR-3 –  Pracownia Systemów Sterowania – mgr inż. Bogu-
sław Łeśko.

Zmiany zaszły również w Zakładzie Elektronicznych Ukła-
dów Sterowania, gdzie wydzielono dodatkową Pracownię 
Mikrokomputerowego Sterowania i Pomiarów AS-3, której 
kierownikiem został mgr inż. Klaudiusz Malczewski. 
Z kolei Pracownia AE-1 została przekształcona w Samo-
dzielną Pracownię Źródeł Zasilania Łuku Spawalniczego 
– AE, kierowaną przez mgr inż. Władysława Przytockiego, 



natomiast AE-2 w Samodzielną Pracownię Badań i Atesta-
cji Urządzeń Spawalniczych AL, kierowaną przez inż. Wik-
tora Kołoczka.
Do znaczących osiągnięć tego okresu można zaliczyć mię-
dzy innymi:

●   opracowanie wspólnie z ZAS ASPA i wdrożenie do pro-
dukcji trójfazowych zgrzewarek prądu stałego z prostowa-
niem w obwodzie wtórnym (zgrzewarki punktowe ZP2PS 
i ZP4PS o prądzie zwarcia 30 i 60 kA oraz zgrzewarki 
garbowe ZG2PS i ZG4PS o prądzie zwarcia 30 i 60 kA),

●   opracowanie i wdrożenie do produkcji w Instytucie Spa-
walnictwa serii sterowników do zgrzewarek z układami 
mikroprocesorowymi (MUS-711, MUS-711A, MUS-
1521),

●  modernizacje układów sterowania zgrzewarek w wielu
zakładach przemysłowych,

●   opracowanie pierwszego w Instytucie przyrządu do po-
miaru i kontroli wielkości granicznych prądu zgrzewania 
(Pp-9),

●  opracowanie specjalistycznej spawarki elektronowiąz-
kowej w oparciu o zasilacze i działo elektronowe firmy 
Leybold-Heraeus, wdrożonej do produkcji w Fabryce Apa-
ratury Elektromechanicznej FANINA w Przemyślu, oraz 
spawarki elektronowej taktowej w oparciu o zespoły kra-
jowe,

●   wdrożenie do produkcji przemysłowej stanowisk zroboty-
zowanych w Tarnogórskiej Fabryce Urządzeń Górniczych 
TAGOR w Tarnowskich Górach (spawanie zamków typu 
VALENT i cięcie termiczne blach), w FSM w Tychach 
(zgrzewanie nadkoli samochodu marki Fiat 126P), w FSO 
w Grójcu (spawanie szkieletu siedziska i oparcia foteli 
samochodu marki Polonez). 

Lata 1991–2014

Rok 1991 przyniósł duże zmiany organizacyjne i kadrowe. 
Znacznemu zmniejszeniu uległa liczba Zakładów i Pracow-
ni. Zlikwidowano Zakład AR, a dotychczasowa Pracownia 
Systemów Sterowania AR3 weszła w skład Zakładu Auto-
matyzacji ZA kierowanego przez dr. inż. Mariana Woźniaka. 
W skład  Zakładu ZA weszła również Samodzielna Pracow-
nia Źródeł Zasilania Łuku Spawalniczego AE.
W oparciu o zasoby kadrowe Zakładu AS powstał Zakład 
ZU (Zakład Urządzeń Sterujących i Pomiarowych, który od 
1995 roku nosił nazwę Zakład Elektronicznych Urządzeń 

Spawalniczych, od 1999 Zakład Urządzeń Spawalniczych 
i Układów Sterowania). Kierowany był przez mgr. inż. Tade-
usza Zarembę, a po jego śmierci w 1996 roku kierownikiem 
Zakładu został inż. Marian Piątek. 

Fot. 6. Pracownicy Zakładu ZU, 1992 r.

Fot. 7. Opracowanie dokumentacji, 1992 r.

Fot. 8. Uruchamianie 
podzespołów urządzeń 

sterujących, 1992 r.
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Fot. 9. Badanie układów sterowania do zgrzewarek, 1992 r.

Samodzielna Pracownia Badań i Atestacji Urządzeń Spa-
walniczych AL wraz z Zakładem Technik Gazowych i BHP 
Spawania NG stworzyły Zakład Badań i Atestacji Urządzeń 
Spawalniczych ZL, w skład którego weszły dwa Laborato-
ria: Atestacji oraz Ochrony Środowiska. Kierownikiem tego 
zakładu został mgr inż. Jarosław Parylak, a następnie mgr 
inż. Janusz Mrowiec.
W 1994 roku powstało Laboratorium Badawcze Spawal-
nictwa LBS, które w części związanej z badaniami urządzeń 
elektrycznych stanowiło spuściznę dawnej Pracowni Badań 
Sprzętu Spawalniczego oraz Pracowni Badań i Atestacji 
Urządzeń Spawalniczych. 
W 2003 roku, w związku z likwidacją Zakładu Badań 
Urządzeń Spawalniczych i Ekologii ZL nastąpiły zmiany 
organizacyjne w Laboratorium Badawczym Spawalnictwa 
polegające na przekazaniu zadań związanych z badaniami 
urządzeń spawalniczych do Zakładu Elektronicznych Urzą-
dzeń Spawalniczych ZU, a środowiskowych do Zakładu 
Technologii Zgrzewania ZR. Od 2003 roku Pracownia Ba-
dań Urządzeń Spawalniczych (PU1) LBS organizacyjnie 
i kadrowo jest związana z Zakładem ZU.
W 1998 roku Zakład Automatyzacji ZA włączono do Zakła-
du Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych ZU.
Działalność Zakładu ZU i ZA od roku 1991 związana jest 
z opracowaniem i wdrażaniem:
●  źródeł prądu do procesów spawalniczych
●  źródeł energii do nagrzewania indukcyjnego
●   systemów sterowania urządzeń i stanowisk produkcyjnych
●   systemów sterowania, regulacji i kontroli procesów spa-

walniczych
●   aparatury do pomiaru parametrów procesów spawalni-

czych.

W wyniku wymienionej działalności o charakterze badaw-
czym powstają w Zakładzie prototypy urządzeń, a następnie 
wytwarza się jednostkowe urządzenia do procesów spawal-
niczych i pokrewnych spawalnictwu, dla odbiorców prze-
mysłowych wymagających często indywidualnych aplikacji.
Oprócz wymienionej działalności w Zakładzie ZU od 2003 
roku są prowadzone (w ramach Laboratorium Badawczego 
Spawalnictwa) badania urządzeń i sprzętu do elektrycznych 
procesów spawalniczych. Badania są wykonywane w opar-
ciu o akredytowane procedury badawcze, które bazują na 
normach zharmonizowanych z odpowiednimi dyrektywami 
Unii Europejskiej.
W działalności Zakładu ZU w ostatnim dwudziestoleciu zna-
lazły swoje odbicie ogromne zmiany w polskim przemyśle. 
Wprowadzenie gospodarki rynkowej, konkurencja krajowa 
i zagraniczna, proces integracji z Unią Europejską oraz prze-
kształcenia własnościowe głównych wytwórców urządzeń 
spawalniczych, zmieniły utrwalone przez lata zasady i za-
kres współpracy tych zakładów z Instytutem Spawalnictwa.
Opracowane dawniej w Instytucie urządzenia jako gotowe 
opracowania były wdrażane do produkcji przemysłowej. 
W latach 90. zakłady produkujące urządzenia spawalnicze 
dysponowały już własną kadrą doświadczonych konstruk-
torów ze swobodnymi kontaktami z podobnymi firmami 
zagranicznymi. Dzięki temu były zdolne do rozwijania pro-
dukcji bez potrzeby angażowania zespołów badawczych 
Instytutu Spawalnictwa.
W takich warunkach Zakład ZU dysponujący odpowiednim 
zespołem badawczym podjął działania związane z opra-
cowywaniem, a następnie wdrażaniem do jednostkowego 
wytwarzania, specjalistycznych urządzeń spawalniczych 
i urządzeń do procesów pokrewnych oraz urządzeń sterują-
cych i pomiarowych wypełniając lukę na rynku. 

Fot. 10. Pracownicy ZU, 2005 r.



Dzięki temu powstały nowoczesne urządzenia z powodze-
niem wdrażane do procesów produkcyjnych w przemyśle, 
takie jak:

●   inwertorowe urządzenia do ręcznego i maszynowego cię-
cia plazmowego powietrzem o maksymalnych prądach 
cięcia od 20 do 300A (urządzenia CP-20, CP-60, CP-100, 
CP-200, CP-300) oraz tlenem i powietrzem CP200T

●  inwertorowe urządzenia do ręcznego i maszynowego 
spawania plazmowego o maksymalnych prądach spa-
wania od 50 do 200A (urządzenia MSP-51, SP-100 oraz 
SP-200) 

●   mikrozgrzewarka z wewnętrzną przemianą częstotliwo-
ści o maksymalnym prądzie w obwodzie roboczym 5 kA 
(MPI-1001)

●   zgrzewarka ZPI 20 z przemianą częstotliwości o mak-
symalnym prądzie zwarcia 25 kA ze sterownikiem 
MSI-1002

●   urządzenia do stabilizacji wibracyjnej SW03, SW04P, 
SW05

●   sterowniki MUS-30 i MUS-170 do maszyn do cięcia
produkowanych przez Zakład Budowy Urządzeń Spawal-
niczych (ZBUS)

●   przyrządy do pomiaru parametrów procesu zgrzewania 
Pp-16 i LOGWELD oraz do pomiaru parametrów procesu 
spawania łukowego PELS-01

●  urządzenie do kontroli jakości połączeń zgrzewanych 
QWeld

●   wielostanowiskowy system kontroli parametrów procesu 
zgrzewania SpotWeld QS

●  bezprzewodowy wielostanowiskowy system kontroli pro-
cesu spawania łukowego

●  szereg urządzeń do nagrzewania indukcyjnego NG-15
o mocy 15 kW i częstotliwości 10–50 kHz, NG-25 o mocy 
25 kW i częstotliwości 10–40 kHz, NG-40 o mocy 40 kW 
i częstotliwości 10–40 kHz, NG-50 o mocy 50 kW i czę-
stotliwości 10–80 kHz, NG-100 o mocy 100 kW i często-
tliwości 10–40 kHz, NG-415 o mocy 15 kW i częstotliwo-
ści 100–400 kHz, NG-430 o mocy 30 kW i częstotliwości 
100–400 kHz

●   system do pomiaru i rejestracji parametrów procesu zgrze-
wania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny FSW.

Fot. 11. Medal za nagrzewnicę indukcyjną NG-40 
– Targi Kielce, 2007 r.

Prowadzone prace badawcze oraz doświadczenie zespołu 
Zakładu ZU pozwoliły na zbudowanie stanowisk badaw-
czych na potrzeby Instytutu Spawalnictwa, między innymi:

●   dwóch wersji symulatora cykli cieplnych o różnym stop-
niu zaawansowania technicznego i różnych konstrukcjach 
zbudowanych w następujących po sobie okresach

●   dwóch wersji stanowisk do badania punktów charakte-
rystycznych przemian strukturalnych w stalach o kon-
strukcjach wykorzystujących dostępne elementy i wiedzę 
w następujących po sobie okresach

●   stanowiska do badania zgrzewalności nowoczesnych ma-
teriałów ze zgrzewarkami inwertorowymi z siłownikami 
pneumatycznymi i serwomechanicznymi

●  stanowisko do badania odporności na pękanie gorące.

Ponadto we współpracy z partnerami przemysłowymi po-
wstało wiele stanowisk do procesów produkcyjnych, między 
innymi:

●   opracowanie specjalnego stanowiska do hartowania kół 
zębatych przeznaczonych do przekładni łańcuchowych 
wyposażonego w nagrzewnicę średniej częstotliwości 
(TECHNOCAR – Bielsko-Biała)

●   wdrożenie technologii wraz z urządzeniem do indukcyjne-
go przetapiania powłok natryskiwanych cieplnie na ele-
mentach rurowych (PLASMA SYSTEM – Siemianowice 
Śląskie)
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Fot. 12. Przetapianie indukcyjne proszków metalicznych Plasma–
System Siemianowice Śląskie, 2009 r.

●   opracowanie, wykonanie i wdrożenie specjalistycznych 
urządzeń do nagrzewania indukcyjnego, przeznaczonych 
do współpracy z automatycznymi liniami spawania lase-
rem światłowodowym rur ożebrowanych (ENERGOIN-
STAL S.A. – Katowice)

●   wdrożenie specjalistycznego stanowiska wraz z technolo-
gią lutowania indukcyjnego pierścieni zwierających wirni-
ka silnika trakcyjnego STDa 200 oraz SXT 315-4C (EMIT 
– Żychlin)

Fot. 13. Lutowanie indukcyjne wirników silników trakcyjnych 
– EMIT, 2010 r.

●   opracowanie, wykonanie i wdrożenie specjalistycznego 
stanowiska wraz z technologią precyzyjnej obróbki ciepl-
nej łusek amunicji ze stali E 295 (MESKO S.A. – Skarży-
sko-Kamienna)

Fot. 14. Automatyczna żarownica łusek amunicji 12,7 – Mesko 
w Skarżysku, 2005 r.

●   opracowanie i wykonanie zespołów energetycznych i ste-
rujących dla specjalistycznych stanowisk do wyżarzania 
indukcyjnego łusek amunicji o kalibrze 5,56 i 7,62 oraz 35 
(MESKO S.A. – Skarżysko-Kamienna)

Fot. 15. Automatyczne stanowisko do żarzenia łusek amunicji 
– OF Varangaon w Indiach, 2011 r.



●   opracowanie i wdrożenie wspólnie z MESKO S.A. spe-
cjalistycznych automatycznych stanowisk do wyżarzania 
indukcyjnego łusek amunicji o kalibrze 5,56 i 7,62 w OF 
VARANGAON w Indiach

●   opracowanie urządzenia i technologii zgrzewania induk-
cyjnego elastycznych połączeń prądowych (IZAR – Ra-
dwanice)

●   opracowanie, wykonanie i eksport urządzenia do lutowa-
nia indukcyjnego łączników transformatorów energetycz-
nych (ELMEK-ELEKTROMEKANIK – Turcja)

●   system monitorowania i rejestracji parametrów spawania 
rurociągów z jednoczesnym pomiarem na dwóch stano-
wiskach spawalniczych z niezależnymi źródłami prądu 
spawania (PGNiG – Zabrze)

●   wdrożenie pięciu specjalistycznych nagrzewnic do auto-
matycznej linii kucia strzemion resorów ciężkich pojazdów 
(FRAUENTHAL AUTOMOTIVE – Toruń)

●   opracowanie, wykonanie oraz wdrożenie specjalistycznej 
zgrzewarki ZKF-1 oraz technologii zgrzewania osłon ter-
micznych układów wydechowych autobusów z foli auste-
nitycznej (VANSTAR – Jędrzejów)

●  opracowanie oraz wdrożenie urządzenia i technologii 
żarzenia indukcyjnego łusek amunicji średniego kalibru 
75mm (BUMAR Amunicja Oddział w Bolechowie)

●  automatyczne stanowisko do wyżarzania mosiężnych
łusek amunicji o kalibrze 12,7 x 99 (MESKO S.A. Skarży-
sko-Kamienna)

●  uniwersalna hartownia indukcyjna wykonana wspólnie
z firmą ELKON z Rybnika dla Politechniki Rzeszowskiej

Fot. 16. Hartownia indukcyjna IS Elkon – Politechnika Rzeszow-
ska, 2012 r.

●  uniwersalna hartownia indukcyjna wykonana wspólnie
z firmą ELKON z Rybnika dla AGH w Krakowie

●  uniwersalna hartownia indukcyjna wykonana wspólnie
z firmą ELKON z Rybnika dla Zakładu Kół Zębatych 
w Oleśnicy.

Fot. 17. Pracownicy ZU, 2015 r.

Rozwój bazy sprzętowej, technik wytwarzania 
i pomiarów

Postęp w dziedzinie konstrukcji urządzeń przeznaczonych 
do różnych technologii spawalniczych i procesów pokrew-
nych był i jest związany z bardzo szybkim postępem tech-
nicznym w dziedzinie elektroniki i informatyki. Znalazło to 
również odbicie w działalności naukowej, badawczej i kon-
strukcyjnej Instytutu Spawalnictwa prowadzonej od połowy 
lat 60., kiedy to powstał Zakład Automatyzacji i trwa nie-
przerwanie do dnia dzisiejszego. 
Duży postęp w tej dziedzinie jest związany nie tylko z co-
raz lepszymi parametrami elementów energoelektronicz-
nych (diod, tyrystorów, tranzystorów itp.), wzrostem skali 
integracji podzespołów, pojawieniem się specjalizowanych, 
w tym programowalnych, elektronicznych układów stero-
wania, ale również ze znacznym rozwojem komputerowych 
technik wspomagania projektowania i coraz doskonalszą 
aparaturą pomiarową. 
Starsi pracownicy obecnego Zakładu ZU byli świadkami 
i aktywnymi uczestnikami bardzo dużych zmian w tech-
nice projektowania urządzeń, w technologii montażu, czy 
też metodyce prowadzenia badań i pomiarów. Należy pod-
kreślić, że kadra i pracownicy Instytutu zawsze starali się 
nadążać i na bieżąco uczestniczyć w postępie technicznym. 
Dotyczyło to w równym stopniu sprzętu jak i nowoczesnego 
oprogramowania.
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Projektowanie i montaż

Wprowadzenie tranzystorów, diod, układów scalonych, itp. 
zmusiło konstruktorów do zastąpienia pracochłonnego 
i nieekonomicznego łączenia elementów urządzeń prze-
wodami do wprowadzenie nowej techniki montażu ele-
mentów za pomocą obwodów drukowanych. W Pracowni 
Elektroniki ówczesnego Zakładu Automatyki (NA) powstała 
w latach 60. Pracownia Chemigrafii, która zajmowała się 
wytwarzaniem obwodów drukowanych dla potrzeb pra-
cowni wchodzących w skład Zakładu NA. Jej tworzeniem 
zajmował się inż. Tadeusz Zaremba i technik Henryk Gra-
barek. W pracowni tej wykonywano również opisy metodą 
sitodruku, np. na obudowach wykonywanych prototypów 
urządzeń. Projektowanie płytek odbywało się na papierze 
milimetrowym z użyciem ołówka i gumki. Tak opracowa-
ny projekt przenoszono na kalkę techniczną, a następnie 
wykonywano w zakładzie fotograficznym kliszę. Pod ko-
niec lat 70. „otwarcie na Zachód” wpłynęło na dostęp do 
nowych materiałów. Od tej pory na kliszy bezpośrednio 
wyklejano ścieżki, punkty lutownicze i literki za pomo-
cą specjalnych materiałów firmy Mekanorma. Dodat-
kowo należało pamiętać o wykonywaniu projektu/kliszy 
w lustrzanym odbiciu. Płytki drukowane wykonywano 
metodą fotochemiczną. Laminat, czyli płytkę z tekstoli-
tu z cienką warstwą miedzi, pokrywano emulsją światło-
czułą, następnie selektywnie naświetlano i wytrawiano. 
Następnym etapem było ręczne pracochłonne wiercenie 
i pokrywanie substancją ułatwiającą lutowanie i substan-
cją zabezpieczającą. Na początkowym etapie substancje te 
były dobierane i tworzone na zasadzie prób i błędów. Dużo 
większą trudnością było wykonywanie w ten sposób dwu-
stronnych obwodów drukowanych. Mimo tak niedoskonałej 
techniki wykonywania płytek, projektowano i wykonywano 
nowoczesne, jak na owe czasy, urządzenia spawalnicze oraz 
systemy sterujące i pomiarowe dla potrzeb spawalnictwa. 
Od połowy lat 80., kiedy to pojawiły się mikroprocesory 
i komputery osobiste PC, a także nastąpiła znaczna roz-
budowa bazy elementowej oraz zwiększenie  stopnia inte-
gracji układów scalonych, nastąpił niewyobrażalny postęp 
w technologii projektowania urządzeń i wykonywania ob-
wodów drukowanych. Po pierwsze powstawało oprogra-
mowanie wspomagające proces projektowania zarówno 
schematów elektrycznych, jak i obwodów drukowanych.  

W Zakładzie NA pierwszym programem do projektowania 
schematów był program Orcad, natomiast do projektowa-
nia obwodów drukowanych Racal-Redac. Do przygotowy-
wania klisz obwodów drukowanych zakupiono specjalny 
fotoploter. Wykonanie obwodów drukowanych, ze względu  
na wzrost stopnia integracji obwodów i zdecydowanie więk-
sze wymagania co do jakości i odporności na warunki śro-
dowiskowe zlecano już do zakładów zajmujących się tego 
typu usługami. Zakupiono i wdrożono pierwszy program 
Autocad w. 2.17 (wykorzystywany głównie do przygoto-
wywania dokumentacji mechanicznej) oraz oprogramowa-
nie pozwalające na przejście z formatu Autocada (dxf) na 
format fotoplotera (gerber). Pozwoliło to na wykonywanie 
klisz niezbędnych do wykonywania napisów i oznaczeń me-
todą sitodruku na prototypach opracowywanych urządzeń. 
Oprogramowanie użytkowe do projektowania schematów, 
obwodów drukowanych i mechaniki podlegało – wraz 
z postępem w konstrukcji komputerów – stałemu unowo-
cześnianiu oraz modyfikacji. Było rozbudowywane, wzbo-
gacane w coraz to nowe funkcje i możliwości. Te wszyst-
kie zmiany i modyfikacje, zmiana systemu operacyjnego 
z DOS-owego na kolejne wersje Windows wymagały wdra-
żania kolejnych wersji programów, konwersji wersji star-
szych, opracowywania nowych baz danych, bibliotek itp. 
Programy te stawały się bardziej spójne z innymi pakieta-
mi programowymi, co ułatwiało zarówno projektowanie, 
weryfikację projektu, jak i przygotowywanie dokumentacji 
technicznej. Z drugiej jednak strony wymagało to ciągłych 
zmian i dokształcania się. Ciągły wzrost skali integracji 
elementów, miniaturyzacja, wprowadzenie elementów do 
montażu powierzchniowego wpłynęło nie tylko na proces 
projektowania i wykonywania obwodów, ale także na spo-
sób montażu. Wprowadzenie montażu powierzchniowe-
go, głównie w przypadku układów sterowania, wymagało 
wdrożenia nowych urządzeń. Ze względu na niewielkie, 
prototypowe serie i konieczność modyfikacji, montaż tego 
typu wykonywany był przez pracowników Zakładu. Począt-
kowo za pomocą urządzeń ręcznych, a później wdrożono 
manipulator montażowy MM600, pozwalający na nakłada-
nie kleju, pasty i elementów SMD w sposób ręczny i au-
tomatyczny. Programowanie procesu układania może być 
realizowane metodą uczenia TEACH-IN na manipulatorze 
w czasie montażu pierwszej płytki. Możliwe jest również 
wykorzystanie danych z systemów wspomagania projekto-
wania CAD. Obecnie w Zakładzie prowadzony jest zarów-
no montaż przewlekany, jak i powierzchniowy. Ten ostatni 
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dotyczy na ogół podzespołów pasywnych i aktywnych 
mniejszej mocy i większej skali integracji.

Komputeryzacja – projektowanie i pomiary

W połowie lat 70. w ówczesnym Zakładzie NA (obecnie 
ZU) powstał pierwszy komputerowy system do pomiaru, 
rejestracji i przetwarzania parametrów procesu zgrzewania 
w czasie rzeczywistym skonstruowany w oparciu o opra-
cowane w Instytucie układy pomiarowe, wykorzystujący 
komputer MERA-300 (8-bitowy komputer Momik 8b opra-
cowany w Instytucie Maszyn Matematycznych). Następną, 
znacznie rozbudowaną wersję tego systemu, na począt-
ku lat 80. zrealizowano w oparciu o minikomputer SM-3 
(produkowany/oferowany w ramach RWPG odpowiednik 
MERY-400 opracowanej w latach 1976–1987 w Zakła-
dach Systemów Minikomputerowych MERA w Warszawie) 
oraz 16-bitowy, modułowy zestaw pomiarowy Inteldigit 
PI (opracowanie Zakładu Doświadczalnego MERA-PIAP) 
przystosowany do współpracy ze sprzętem pomiarowo-re-
gulacyjnym krajowej produkcji. System Inteldigit PI dzięki 
możliwości obustronnej komunikacji z obiektem, a także 
wykorzystania pakietów (modułów) oddalonych, jest swego 
rodzaju pierwowzorem współczesnych rozproszonych syste-
mów do pomiaru, przetwarzania i magazynowania danych 
z procesów przemysłowych. Komputer SM-3 wymagał, ze 
względu na ilość zajmowanego miejsca, przystosowania 
specjalnego pomieszczenia. Minikomputer SM-3 miał bu-
dowę modułową zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogra-
mowania. Nasz zestaw składał się z trzech szaf oraz stoli-
ka z monitorem i drukarką mozaikowo-igłową DZM-180. 
W szafach umieszczone były m.in. moduły jednostki cen-
tralnej, zasilania sekwencyjnego, operacyjnej pamięci fer-
rytowej, czytnika taśmy perforowanej CT-1001, dziurkarki 
DT 105, pamięci dyskowej. Dysk twardy miał pojemność 
prawdopodobnie 5 MB i wymagał systematycznej konser-
wacji. Polegała ona na czyszczeniu powierzchni spirytusem 
za pomocą drewnianej szpatułki z flanelową nakładką (aby 
spirytus nie uległ zbyt szybkiemu „zużyciu” prowadzony był 
specjalny zeszyt, a dodatkowo oznaczano poziom na butel-
ce). Warunkiem zakupu minikomputera było ukończenie 
trzymiesięcznego szkolenia. Kurs odbywał się w Warszawie 
i prowadzony był w języku rosyjskim. Brały w nim udział 
dwie osoby (z systemu operacyjnego oraz budowy, obsługi 
i konserwacji urządzeń peryferyjnych). Niewątpliwą zaletą 

pobytu w Warszawie przez trzy miesiące była możliwość 
zapoznania się z repertuarem teatralnym stolicy. 
Z wykorzystaniem minikomputera SM-3 prowadzone były 
prace związane z zastosowaniem technik numerycznych do 
wykonywania obliczeń w pracach badawczych, przygoto-
waniem danych do sterowania numerycznego maszyn do 
cięcia czy też przygotowywaniem programów do obliczania 
wyrzutni elektronowej w ramach opracowywania taktowej 
spawarki elektronowej. 
Wraz z rozpowszechnianiem się mikroprocesorów, w po-
łowie lat 80. został zakupiony RTDS-8 (Real Time Deve-
lopment System dla 8-bitowych mikroprocesorów), czyli 
mikrokomputerowy system uruchomieniowy, przeznaczo-
ny do wspomagania procesu uruchamiania 8-bitowych, 
później 16-bitowych prototypowych systemów mikrokom-
puterowych, pakietów lub oprogramowania oraz do ich 
testowania. System ten był wykorzystywany w opracowy-
waniu pierwszych mikroprocesorowych urządzeń takich, 
jak układy sterowania zgrzewarek z serii MUS, przyrządy do 
rejestracji i pomiaru parametrów zgrzewania jak np. seria 
przyrządów PP, mikroprocesorowych jednostek sterujących 
do przecinarek do cięcia termicznego. 

Druga połowa lat 80. przyniosła również intensywny rozwój 
komputerów osobistych, czyli tzw. PC. Pierwsze PC typu XT 
miały dyski twarde 20 MB i niewielką pamięć operacyjną. 
W drugiej połowie lat 80. zastosowano również pierwsze 
sterowniki swobodnie programowalne PLC (w układzie ste-
rowania elektronowej spawarki taktowej).
Znaczenie i możliwości wykorzystania komputerów i nowo-
czesnych układów sterowania w prowadzonych pracach ba-
dawczych i konstrukcyjnych były dostrzeżone przez ówcze-
sne kierownictwo i pracowników na samym początku. Baza 
komputerowa była i jest do dzisiaj systematycznie rozszerza-
na i unowocześniania wraz w postępem technologicznym 
w tej dziedzinie. Kupowane były/są kolejne wersje oprogra-
mowania wspomagającego projektowanie i pomiary. 

Obecne komputery wykorzystywane w Zakładzie ZU mają, 
zależnie od typu zainstalowanego oprogramowania czy 
też dodatkowych urządzeń współpracujących, bardzo duże 
możliwości obliczeniowe i są wykorzystywane m.in.: 
●   w tworzeniu programów sterujących i aplikacji pomiaro-

wych w środowisku programistycznym LabView 
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●   w procesie optymalizacji konstrukcji urządzeń do nagrze-
wania indukcyjnego w oparciu o specjalizowane oprogra-
mowanie oparte o metodę elementów skończonych MES 
(oprogramowanie Flux)

●   w badaniach symulacyjnych układów elektrycznych i elek-
tronicznych, budowie modeli symulacyjnych na etapie 
projektowania, szczególnie urządzeń energoelektronicz-
nych (oprogramowanie SPICE)

●  w tworzeniu aplikacji do sterowania i nadzorowania
urządzeń i procesów przemysłowych z wykorzystaniem 
sterowników PLC (Siemens, Unitronics)

●   w tworzeniu aplikacji do sterowania cyfrowego urządzeń 
za pomocą układów programowalnych CPLD i FPGA 

●   w projektowaniu i wizualizowaniu elementów mecha-
nicznych w 3D oraz tworzeniu dokumentacji w 2D, opra-
cowywanych w Zakładzie urządzeń i stanowisk (kolejne 
wersje programu AutoCad, a obecnie oprogramowanie 
Autodesk Inventor).

Komputeryzacja obecnego Zakładu ZU rozpoczęła się 
w latach 70. od komputera Mera 300. Żartobliwie można 
powiedzieć, że dowodem na to, że elektronika starzeje się 
bardzo szybko, zdecydowanie szybciej niż mechanika są, 
wykorzystywane do dzisiaj, solidne stoliki, które pozostały 
po pierwszych komputerach, zarówno po Merze 300, jak 
i po komputerze SM-3. 

Popularne oprogramowanie użytkowe 
– pierwsze edytory tekstów

Wraz z rozwojem komputerów i systemów operacyjnych 
w Zakładzie wdrażano kolejne wersje edytorów tekstu, po-
cząwszy od pracujących pod systemem operacyjnym DOS 
Chi-Writerem (amerykański program z polskimi znakami 
wykorzystywany od końca lat 80. do początku lat 90.), 
Tagiem (polski program opracowany przez Spółdzielnię 
Pracy Informatyków InfoService z Gdańska, wykorzysty-
wany do roku 1995), WordPerfectem v.5 (opracowanie 
WordPerfect Corporation) po WordPefecta 6 (do roku 
1998) i kolejne wersje Worda oraz pakietu Office (system 
Windows). Należy pamiętać, że do czasu wprowadzenia 
komputerów i edytorów tekstu wszystkie sprawozdania, 

instrukcje, opracowania były pisane dla całego Zakładu NA 
na maszynie przez panią Danusię Wojnarowską. Wymagało 
to od pracowników dużej staranności ze względu na ograni-
czone możliwości wprowadzenia zmian.

Nie tylko praca

Zatrudniony w roku 1957 Wiktor Kołoczek od początku 
swojej pracy w Instytucie starał się wprowadzić, chociaż 
na małą skalę, zainteresowanie turystyką. Po pierwszej 
wycieczce górskiej na Wielką Raczę w 1958 roku nastąpi-
ło duże zainteresowanie pracowników Instytutu tą forma 
aktywnego wypoczynku. Uczestnikami tej wycieczki byli 
Tadeusz Zaremba, Edward Dobaj, Wiktor Kołoczek (z żona-
mi) i Franciszek Górczyk. W krótkim czasie powstało Koło 
PTTK nr 84 przy Instytucie Spawalnictwa, którego założy-
cielem i „wiecznym” prezesem był Wiktor Kołoczek zwany 
na organizowanych imprezach turystycznych „wodzem”. 
Wraz z najaktywniejszymi członkami tego Koła postawiono 
na turystykę kwalifikowaną górską pieszą, narciarską oraz 
kajakową. Aktywność obejmowała nie tylko członków Koła 
PTTK, ale całą załogę Instytutu i ich rodziny, przy współ-
udziale Rady Zakładowej Związku Zawodowego Metalow-
ców. Najaktywniejszymi członkami Koła i uczestnikami 
wycieczek, rajdów, obozów turystycznych i spływów kaja-
kowych byli między innymi: Jerzy Brózda, Stanisław Bryś, 
Władysław Przytocki, Andrzej Pancewicz, Dieter Meier, 
Aleksander Niedziela, Przemysław Budny, Tadeusz Brzeź-
nicki i wielu innych. Koronną imprezą turystyczną były 
obozy narciarskie, organizowane w schronisku na Polanie 
Chochołowskiej przez kolejnych 10 sezonów zimowych. 
Na tych obozach „wódz”, legitymujący się uprawnieniami 
w zakresie organizacji i szkolenia narciarskiego („blacha” 
nr 270) na terenie Tatr i Beskidów, szlifował umiejętności 
do korzystania z piękna na bezkresnych polanach Tatr Za-
chodnich. Obozy te były dostępne dla każdego pracownika 
Instytutu, a uczestnikami byli również dyrektorzy: Roman 
Korkiewicz, Jerzy Mryka, a także synowie dyr. prof. Józefa 
Pilarczyka. Na podsumowanie każdego sezonu turystycz-
nego były organizowane Wieczornice Turystyczne w klubie 
Instytutu SPOINKA. Wspaniałymi imprezami były także 
spływy kajakowe po jeziorach augustowskich i spływ Czar-
ną Hańczą oraz wędrówki kajakowe w Borach Tucholskich. 
W tej działalności organizacyjnej prym wiedli Andrzej Pan-
cewicz i Władysław Przytocki.
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Tak wyglądała między innymi integracja załogi Instytutu 
Spawalnictwa w dawnych latach 70. wg wspomnień Wik-
tora Kołoczka.

Fot. 18. Jedna z pierwszych wycieczek pracowników Instytutu 
w Góry Stołowe w 1959 r.

Fot. 19. W Tatrach na Orlej Perci

Fot. 20. Tatry przy schronisku Murowaniec

Fot. 21. Na polanie 
– Chochołowska 
Wyżnia

Fot. 22. Na polanie 
– Jarząbcza Wyżnia

Fot. 23. W drodze 
na Iwaniacką 

Przełęcz

Fot. 24. W porcie jachtowym w Augustowie

Fot. 25. Na rzece Brda w Borach Tucholskich
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Mechanizacja spawania była tematem prac w Instytu-
cie Spawalnictwa w okresie od 1960 do 1997 roku. Pod 
koniec lat 50. i na początku lat 60. ubiegłego wieku były 
produkowane w kraju w małych seriach automaty do spa-
wania łukiem krytym i półautomaty do spawania półauto-
matycznego w osłonie wówczas dwutlenku węgla, coraz 
szerzej stosowane w procesach produkcyjnych. Jednak ich 
możliwości nie były w pełni wykorzystane. W miarę upły-
wu czasu oraz rozwijania się przemysłu same półauto-
maty i automaty spawalnicze nie zapewniały takiego ich 
wykorzystania, jakie wynikało z realnych potrzeb. Zaczęto 
się wówczas zastanawiać, jak zwiększyć ich wykorzysta-
nie w różnych procesach produkcyjnych. Było to możliwe 
do osiągnięcia przez wprowadzanie oprzyrządowania spa-
walniczego, a także przez mechanizację spawania. Oprzy-
rządowania spawalnicze ułatwiały ustawianie elementów 
spawanych względem siebie, ich mocowanie, a następnie 
spawanie półautomatyczne, względnie automatyczne, w za- 
leżności od kształtu i rodzaju elementów. Oprzyrządowa-
nia w miarę upływu czasu rozwinęły się i następną ich fazą 
były stanowiska spawalnicze specjalizowane (specjalne) 
oraz linie spawalnicze. Wychodząc naprzeciw ówczesnym 
potrzebom przemysłu w tym zakresie, Instytut Spawalnic-
twa w roku 1960 utworzył jednostkę – komórkę w randze 
Zakładu. Był to Zakład Mechanizacji Spawania. Kierowni-
kiem Zakładu został mgr inż. Alojzy Zawitniewicz. W skład 
Zakładu wchodziły dwie pracownie: Konstrukcyjna, którą 
kierował inż. Horst Buszka, i Technologiczna, kierowana 
przez mgr. inż. Stanisława Załęskiego. Zakład zajmował się 
projektowaniem, wykonawstwem, a następnie wdrażaniem 
do produkcji oprzyrządowań, stanowisk spawalniczych 
specjalizowanych i linii spawalniczych. W początkowym 
okresie istnienia Zakładu wykonywane były prace badaw-
czo-doświadczalne z zakresu technologii i oprzyrządowań 
spawalniczych, a następnie stanowisk specjalizowanych 
i linii spawalniczych do spawania automatycznego zarów-
no łukiem krytym, jak i w osłonach gazowych metodami: 
MIG/MAG, TIG i metodą plazmową.

W latach 60., wykonanych zostało szereg prac badawczo- 
-konstrukcyjnych z zakresu mechanizacji spawania, wdro-
żonych do produkcji przemysłowej.
Do najważniejszych z nich należały:

1961 r. – Opracowanie oprzyrządowania i technologii do 
spawania półautomatycznego podzespołów koparki produ-

kowanej przez ówczesną Fabrykę Koparek im. L. Waryń-
skiego w Warszawie. Gł. referent – mgr inż. S. Załęski .

1962–1963 r. – Obszerna praca badawcza wykonana na 
zlecenie Fabryki Wagonów „PAFAWAG”, Wrocław, której 
wynikiem była technologia i linia potokowa do spawania 
automatycznego łukiem krytym ścian bocznych i czołowych 
dwuosiowych wagonów – węglarek (fot. 1). Gł. referent 
pracy – mgr inż. A. Zawitniewicz.

Fot.1. Widok ogólny jednego ze stanowisk linii spawalniczej  
– spawanie słupków wagonów z poszyciem

1964–1965 r. – Na zlecenie Zaodrzańskich Zakładów 
Przemysłu Metalowego ZASTAL, Zielona Góra wykonano 
w ramach pracy badawczo-doświadczalnej drugą linię 
spawalniczą. Linia umożliwiała automatyczne spawanie 
łukiem krytym ścian bocznych wagonów węglarek czte-
roosiowych o długości 12 m. W rozwiązaniu ustalono do-
świadczalnie wielkości wstępnych strzałek ugięcia, przez 
co ściana po spawaniu nie wymagała operacji prostowania 
(fot. 2). Gł. referent pracy – mgr inż. A. Zawitniewicz i inż. 
Horst Buszka.

Fot. 2. Widok ogólny stanowiska do składania elementów ściany 
na linii spawalniczej



1966–1967 r. – Opracowanie, wykonanie i wdrożenie do 
produkcji przemysłowej w Zakładach ZASTAL, Zielona Góra, 
specjalnego stanowiska (portal spawalniczy przejezdny) do 
spawania automatycznego łukiem krytym ostojnic wagono-
wych o długości 12 m (fot. 3). Gł. referent pracy – mgr inż. 
S. Dziuba.

Fot. 3. Widok ogólny przejezdnego 
portalu spawalniczego

1968 r. – Opracowanie technologii, zaprojektowanie i wdro-
żenie do produkcji stanowiska specjalizowanego do spawa-
nia automatycznego w osłonie dwutlenku węgla dwiema 
głowicami obrotowymi jednocześnie przednich wahaczy 
samochodu marki Fiat 125P w Fabryce Samochodów 
Osobowych, Warszawa (fot. 4). Było to jedyne stanowi-
sko spawalnicze produkcji polskiej pracujące na linii w FSO 
po zakupie licencji Fiata 125. Gł. referent pracy – mgr inż. 
A. Zawitniewicz.

Fot. 4. Widok ogólny stanowiska specjalizowanego do spawania 
wahaczy przedniego zawieszenia samochodu Fiat 125P

W 1969 r. kierownikiem Pracowni Konstrukcyjnej i zastęp-
cą Kierownika Zakładu Mechanizacji Spawania został mgr 
inż. Stanisław Dziuba, pracujący w tej Pracowni od 1961 r., 
od 1965 r. na stanowisku adiunkta. Po upływie niewielkie-
go okresu w Pracowni Konstrukcyjnej zatrudnionych było 
20 osób, między innymi: inż. Zenon Woskowicz, Manfred 

König, Krystyna Wolf, inż. Wojciech Wójt, Jerzy Mosur, 
mgr inż. Bożena Jasiulek, mgr inż. Jan Osipiak, mgr inż. Jerzy 
Popiel, inż. Janusz Barbrich, Norbert Gansiniec, Jerzy 
Góral, Eugeniusz Nikołajko, mgr inż. Tadeusz Zbiegień, 
Tadeusz Iwańczuk, Henryk Kandora, Ryszard Kiełtyka, 
Wanda Posacki, Barbara Jasik oraz Andrzej Roszko de 
Augustynowicz. W Pracowni Technologicznej zatrudnieni 
byli m.in.: inż. Aleksander Niedziela, Ryszard Ruda, Gerard 
Szrajber, mgr inż. Krzysztof Madej oraz elektrycy Józef Gosk 
i Paweł Kolonko. 
Sekretariat Zakładu prowadziła Emilia Kleban, a następnie 
Wanda Małysko (obecnie Jurkiewicz).

Fot.5. Zdjęcie z Pracowni Konstrukcyjnej Zakładu Mechanizacji 
Spawania. Od lewej: Tadeusz Iwańczuk, Wanda Posacki, Krystyna 
Wolf, mgr inż. Stanisław Dziuba, mgr inż. Jan Osipiak

W 1973 roku nastąpiła reorganizacja Zakładu Mechani-
zacji Spawania. Mgr inż. Alojzy Zawitniewicz przeszedł 
na emeryturę, a Pracownię Konstrukcyjną i Technologicz-
ną włączono do Zakładu Spawania Stali i Żeliwa, tworząc 
Dział Konstrukcyjno-Wdrożeniowy z kierownikiem dr. inż. 
Norbertem Szendzielorzem. W Zakładzie Spawania Stali 
i Żeliwa, kierowanym przez doc. dr. inż. Karola Śniegonia, 
istniało wówczas kilka pracowni technologicznych. Wobec 
takiej sytuacji po dwóch latach, w 1975 r., rozwiązany został 
ww. Dział, a mechanizacją spawania w dalszym ciągu zaj-
mowała się pracownia konstrukcyjna pod nazwą Pracowni 
Konstrukcji Stanowisk Spawalniczych, wchodząca w skład 
Zakładu Spawania Stali i Żeliwa, której kierownikiem był 
w dalszym ciągu mgr inż. Stanisław Dziuba. Pracownia 
nadal zajmowała się projektowaniem, budową i wdraża-
niem stanowisk spawalniczych specjalizowanych i linii spa-
walniczych do produkcji przemysłowej. Mechanizacja prac 
spawalniczych była najważniejszą działalnością Instytutu 
Spawalnictwa w latach sześćdziesiątych, rozwijaną również 
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w latach 70. i 80. W tym czasie szybko postępował roz-
wój konstrukcji stanowisk spawalniczych specjalizowanych.
Opracowywane były coraz doskonalsze stanowiska spawal-
nicze specjalizowane, bowiem przy każdym ich wdrażaniu 
do produkcji przemysłowej zdobywano cenne doświadcze-
nia procentujące przy opracowywaniu następnych urzą-
dzeń. Doświadczeń takich nie da się pozyskać z literatury 
technicznej. W miarę rozwoju branży spawalniczej, przy 
opracowywaniu nowych stanowisk spawalniczych wyko-
rzystywano coraz to nowsze technologie i urządzenia stan-
dardowe dla realizacji tychże technologii, takie jak spawa-
nie metodami TIG i plazmową. Prace te były wykonywane 
na konkretne zamówienia z przemysłu, a wynikiem każdej 
z nich było wdrożenie do produkcji przemysłowej stano-
wiska i technologii, przynoszące wymierne efekty ekono-
miczne, zwykle potwierdzane przez zakład przemysłowy. 
W zależności od podejścia głównego referenta do rozwią-
zania zadania w pracy zamówionej z przemysłu, możliwy 
był taki jej wynik, który stanowił patent lub wzór użytkowy 
zastosowany w produkcji przemysłowej i przynoszący wy-
mierne efekty ekonomiczne. Prace takie zaliczane były do 
nowoczesnych i nowatorskich.

Niezależnie od prac, które zostały opatentowane, wyko-
nano kilkadziesiąt prac doświadczalno-konstrukcyjnych, 
które również były wdrożone do produkcji przemysłowej 
i przyniosły wymierne efekty. Były to prace dla różnych branż 
przemysłowych.

Na miano wyróżniających się osiągnięć zasługują prace 
opatentowane, z zastosowaniem patentu w produkcji, któ-
remu towarzyszyły wyliczone przez zakład stosujący efekty 
ekonomiczne oraz wynagrodzenia z tego tytułu dla twórców. 
Z takich prac byliśmy szczególnie dumni i zadowoleni.

W latach 70. i 80. do takich prac należały:

1970 r. – Urządzenie do automatycznego napawania kor-
pusów sprzęgieł elektromagnetycznych, patent Nr 66038. 
Właściciel patentu – Instytut Spawalnictwa. Główny referent 
pracy i współtwórca patentu – mgr inż. Stanisław Dziuba. 
Patent został wdrożony w Fabryce Obrabiarek Specjalnych, 
Zakład nr 5 w Ostrzeszowie. Efekty ekonomiczne uzyskane 
przez Zakład wynosiły 4 mln 591 tys. zł, co wówczas sta-
nowiło równowartość 31 szt. nowych samochodów marki 
Fiat 125P 1300, a wynagrodzenie dla twórców przesłane 
do Instytutu wyniosło 248 tys. zł (fot. 6).

Fot. 6. Świadectwo autorskie 
o dokonaniu wynalazku 

oraz potwierdzenie efektów 
ekonomicznych przez Fabrykę 

Obrabiarek Specjalnych, 
Zakład nr 5 w Ostrzeszowie

1978 r. – Urządzenie do automatycznego spawania w osło-
nie CO2 obręczy i piast kół wózków golfowych MELEX
(fot. 7). Patent Nr 94492. Właściciel patentu – Instytut 
Spawalnictwa. Gł. referent pracy i twórca patentu mgr inż. 
Stanisław Dziuba. Patent został wdrożony w Wytwórni 
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec”. Efekty ekono-
miczne 314 tys. zł, z czego dla twórcy przesłane do Instytutu 
39 493 zł (fot. 8).

Fot. 7. Ogólny widok stanowiska specjalizowanego: u dołu stano-
wiska z prawej strony widoczne połówki obręczy bezdętkowych, 
przeznaczonych do spawania, po prawej stronie pospawana 
piasta koła wózka golfowego

209



Fot. 8. Świadectwo autorskie 
oraz efekty ekonomiczne 
wyliczone przez Wytwórnię 
Sprzętu Komunikacyjnego 
„PZL-Mielec”

1982 r. – Urządzenie do automatycznego spawania dwie-
ma głowicami jednocześnie wsporników resorów tylnego 
zawieszenia samochodu osobowego Fiat 125 P. Patent 
Nr 113471. Właściciel patentu – Instytut Spawalnictwa. 
Gł. referent pracy i twórca patentu – mgr inż. Stanisław 
Dziuba. Wdrożenie w Zakładach Sprzętu Motoryzacyjnego 
w Brodnicy (fot. 9 i 10).

Fot. 9. Widok fragmentu stanowiska z ustawionym wstępnie 
wspornikiem i głowicami spawalniczymi znajdującymi się w po-
zycji wyjściowej

Fot. 10. Widok pospawanego wspornika resoru oraz świadectwo 
autorskie

1984 r. – Urządzenie do dociskania i automatycznego spa-
wania pontonów łukiem krytym (rys. 11), stanowiące część 
linii spawalniczej. Wzór użytkowy Nr 37914. Właściciel 
wzoru użytkowego – Instytut Spawalnictwa. Główny refe-
rent pracy i współtwórca wzoru – mgr inż. Stanisław Dziu-
ba. Wzór użytkowy wdrożony w Fabryce Urządzeń Górnic-
twa Odkrywkowego w Koninie. Świadectwo autorskie oraz 
efekty ekonomiczne uzyskane z tytułu wdrożenia wzoru 
użytkowego wyliczone przez Zakład wyniosły 641 170. zł, 
z czego dla współtwórcy przesłano do Instytutu 38 470 zł. 
(fot. 12).

Fot 11. Urządzenie do dociskania i spawania automatycznego pod 
topnikiem dwoma automatami jednocześnie pontonów (belek 
pontonowych stanowiących podkłady pod konstrukcje wsporcze 
przenośników)
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Fot. 12. Świadectwo autorskie 
oraz efekty ekonomiczne 
wyliczone przez FUGO Konin

1974 r. – Opracowanie technologii, zaprojektowanie, wy-
konanie i wdrożenie do produkcji stanowiska specjalizowa-
nego do spawania automatycznego łukiem krytym trzonów 
zderzaków kolejowych dla Przedsiębiorstwa Obróbki Meta-
li Nr 6 w Wołowie (fot. 13). Gł. referenci pracy: Manferd 
König i mgr inż. Krzysztof Madej. Potwierdzony odpis na 
fundusz efektów wdrożeniowych, stanowiący 7% efektów 
ekonomicznych, wyniósł 67 476 zł. (fot. 14), co oznacza, 
że efekty ekonomiczne wynosiły 963 942 zł.

Fot. 13. Widok stanowiska do spawania trzonów zderzaków 
kolejowych

Fot. 14. Efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia stanowiska 
do spawania trzonów zderzaków kolejowych do produkcji 
przemysłowej

1974 r. – Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie do pro-
dukcji stanowiska specjalizowanego do spawania korpusów 
cylindrów hydraulicznych (fot. 15) dla Kombinatu Maszyn 
Rolniczych AGROMET-PILMET, Wrocław. Gł. referent pracy 
– mgr inż. Stanisław Dziuba. Efekty ekonomiczne roczne 
– 23 189 zł.

Fot. 15. Widok stanowiska do spawania automatycznego 
korpusów cylindrów hydraulicznych oraz efekty ekonomiczne 
wyliczone przez AGROMET-PILMET
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1981 r. – Opracowanie technologii zaprojektowanie, wy-
konanie i wdrożenie do produkcji stanowiska specjalizowa-
nego do spawania automatycznego łukiem krytym dwiema 
głowicami jednocześnie dennic do płaszczy zbiorników 
hydroforowych dla POM Wąbrzeźno. Gł. referent pracy – mgr 
inż. Stanisław Dziuba. Ogólny widok stanowiska oraz po-
twierdzenie efektów ekonomicznych za rok 1981 wynoszące 
419 tys. zł przedstawiono na fot. 16.

Fot. 16. Ogólny widok stanowiska oraz wyliczone przez POM 
Wąbrzeźno efekty ekonomiczne

1981 r. – Opracowanie technologii zaprojektowanie, wyko-
nanie i wdrożenie do produkcji linii do spawania belek pod-
porowych przenośników taśmowych dla Fabryki Urządzeń 
Górnictwa Odkrywkowego w Koninie (rys. 17). Gł. referent 
pracy – mgr inż. Stanisław Dziuba. Efekty ekonomiczne 
za rok 1981 obliczone przez Zakład wyniosły 187 018 zł 
(fot. 18)

Rys. 17. Schemat konstrukcyjny linii do spawania belek

Fot. 18. Jednoroczne efekty ekonomiczne obliczone przez FUGO 
Konin

1987 r. – Opracowanie technologii, zaprojektowanie, wy-
konanie i wdrożenie do produkcji stanowiska specjalizowa-
nego do sczepiania i spawania automatycznego w osłonie 
dwutlenku węgla czterema głowicami jednocześnie kołnie-
rzy do rur przewodowych na statkach dla Stoczni Północnej 
w Gdańsku (fot. 19). Główny referent pracy – mgr inż. Sta-
nisław Dziuba.

Fot. 19. Fragment lewej strony stanowiska oraz widok pospawa-
nego kołnierza do rury. Prawa strona stanowiska jest odbiciem 
zwierciadlanym lewej strony

Dyrektor Stoczni w roku 1987 przyznał nagrodę za wdro-
żenie stanowiska do produkcji przemysłowej w wysokości 
150 tys. złotych dla zespołu w składzie: mgr inż. Stanisła-
wa Dziubę (kierownik zespołu), Fryderyk Sosna i Henryk 
Jabłoński (fot. 20).
Po dwóch latach bezawaryjnej pracy stanowiska w roku 
1989 dyrektor Stoczni przyznał kolejną nagrodę dla pra-
cowników Instytutu w kwocie 1 mln złotych (średnie rocz-
ne wynagrodzenie w gospodarce wynosiło wtedy blisko 
2,5 mln zł), motywując to tym, że „wzrosła znacznie jakość 
spawanych odcinków rur, poprawiły się warunki BHP oraz 
zmniejszyła się uciążliwość spawania” (fot. 21).
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Fot. 20. Pismo dyrektora Stoczni z 1987 r.

Fot. 21. Pismo Dyrektora Stoczni z 1989 r.

W latach 90., opracowano i wdrożono kilka wyspecjalizo-
wanych stanowisk spawalniczych. Między innymi na po-
trzeby budowy w kraju elektrowni atomowej, której projekt 
był wówczas jeszcze aktualny, zbudowane zostało w 1992 
roku we współpracy ze ZBUS-em (Główny referent pracy: 
mgr inż. Stanisław Dziuba i inż. Jan Przewrocki) stanowisko 

umożliwiające spawanie automatyczne wąskoszczelinowe 
złączy obwodowych do grubości ścianki wynoszącej 140 mm 
oraz opracowano technologię wąskoszczelinowego spa-
wania łukiem krytym. Przeprowadzone na tym stanowisku 
próby technologiczne spawania automatycznego złączy 
obwodowych elementów ze stali K22MA w Raciborskiej 
Fabryce Kotłów RAFAKO Racibórz dały wynik pozytywny, 
co obrazuje makrostruktura złącza (prawa strona fot. 22). 
Po decyzji władz o zaniechaniu budowy elektrowni atomo-
wej w kraju dalsze prace w tym kierunku zostały zaniechane.

Fot. 22. Widok pilotażowego stanowiska spawalniczego do spa-
wania wąskoszczelinowego i makrostruktura złącza obwodowego 
o grubości 140 mm

1997 r. – Opracowanie technologii spawania plazmowe-
go oraz stanowiska specjalizowanego do spawania auto-
matycznego przepustów z grzałkami wodnymi (fot. 23). 
Główni referenci pracy – mgr inż. Stanisław Dziuba, mgr 
inż. Józef Czech. Stanowisko zostało wdrożone do produk-
cji przemysłowej w Łódzkich Zakładach Termotechnicznych 
„ELCAL”, Łódź.

Fot. 23. Widok stanowiska do spawania plazmowego 
przepustów z grzałkami wodnymi
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Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych jest 
komórką organizacyjną powstałą w roku 1991 z połącze-
nia Zakładu Badań Metaloznawczych i Zakładu Konstrukcji 
Spawanych, które jako jednostki organizacyjne Instytutu 
Spawalnictwa funkcjonowały od początku jego istnienia 
chociaż pod różnymi nazwami. Połączenie to spowodowało 
znaczne zwiększenie potencjału naukowego nowej struk-
tury. Kierunki naukowe dotyczące zagadnień spawalności, 
badań materiałowych, wytrzymałości konstrukcji spawa-
nych oraz ich projektowania były kontynuowane i twórczo 
rozwijane. Dorobek w zakresach działalności obu zakładów  
stanowił ogromny zasób prac naukowych dotyczących 
wielu zagadnień zastosowanych później w praktyce. 
Kierownikiem Zakładu był w latach 1991–2001 doc. 
dr inż. Jerzy Brózda, a jego zastępcą dr inż. Piotr Sędek. 
Po przejściu docenta Brózdy w 2001 roku na emeryturę 
kierownikiem został i jest do dzisiaj – dr inż. Piotr Sędek, 
obecnie prof. nadzw. IS.
W Zakładzie pracowali bądź pracują: w dziedzinie badań 
metaloznawczych dr inż. Jacek Lassociński i dr hab. inż. Mi-
rosław Łomozik, obecnie prof. nzw. IS, w dziedzinie badań 
spawalności i badań niszczących: doc. dr inż. Jerzy Brózda, 
dr inż. Marian Zeman i dr inż. Michał Kubica, w dziedzi-
nie badań zmęczeniowych dr inż. Piotr Sędek prof. nzw. IS 
i mgr inż. Piotr Gotkowski.
Pracowników naukowych Zakładu wspomagali następujący 
technicy i laboranci oraz pracownicy biurowi: Magdalena 
Nowak, Elżbieta Jakubiak, Ewa Wszołek, Marian Pecka, 
Tadeusz Puzio.
Z biegiem lat do Zakładu dołączyli młodzi naukowcy: mgr 
inż. Marian Szubryt, mgr inż. Marek Węglowski, mgr inż. 
Krzysztof Krasnowski, mgr inż. Krzysztof Kwieciński, mgr 
inż. Robert Jachym, mgr inż. Janusz Pikuła i mgr inż. Syl-
wester Błacha oraz personel średni: Krystyna Lubas, Teresa 
Duda, Antoni Salbert, Zbigniew Pająk, Józef Bujara i Marcin 
Miłowanow.
Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych zaj-
muje się kilkoma kierunkami badań, bardzo ważnymi dla 
spawalnictwa.

Badania spawalności

Pierwsze badania spawalności były prowadzone w latach 
1950, kiedy pojawiły się problemy związane z wykony-
waniem połączeń spawanych przy odbudowie kraju po 

zniszczeniach wojennych. W Zakładzie Technologii Spa-
wania, wtedy jeszcze mgr inż., Zdzisław Szczeciński badał 
wpływ starzenia na pękanie w strefie wpływu ciepła połą-
czeń spawanych. Badania te stały się podstawą jego pra-
cy doktorskiej. Z kolei w Zakładzie Konstrukcji Spawanych 
kierowanym przez dr inż. Tadeusza Robakowskiego, dr inż. 
Jerzy Mryka prowadził ocenę ciągliwości stali konstrukcyj-
nych oraz badał wpływ naprężeń własnych na własności 
eksploatacyjne połączeń spawanych. W obydwu przypad-
kach sięgnięto po nowe, niestosowane wcześniej w kraju 
metody oceny spawalności stali (np. próby Kommerella, 
Kinzela, Tipper itd.), uzupełniając nimi typowe badania złą-
czy spawanych. I choć zastosowane próby nie są już dzisiaj 
używane, zebrane przy ich rozpoznawaniu doświadczenia 
zaprocentowały w badaniach prowadzonych w latach póź-
niejszych.
W latach 60. XX wieku w świecie, a potem w kraju rozpoczę-
to wdrażanie nowych stali o podwyższonych własnościach 
wytrzymałościowych oraz wydajnych metod spawania. 
Zastosowanie pierwszej krajowej stali o podwyższonej wy-
trzymałości w gatunku 18G2A na odpowiedzialną konstruk-
cję konwertorowni tlenowej w budującej się wówczas Hucie 
im. Lenina spowodowało powstanie licznych i poważnych 
pęknięć w złączach spawanych. W celu wyjaśnienia przy-
czyn pękania podjęto badania, w których zwrócono po raz 
pierwszy uwagę na problem pękania zimnego, będącego 
efektem współoddziaływania przemiany martenzytycznej, 
dyfuzji wodoru oraz odkształceń i naprężeń spawalniczych. 
Do badań zastosowano próbę pękania zimnego (regulowa-
nej ostrości cieplnej – CTS), wzorowaną na opracowaniach 
brytyjskich. Wyniki tych badań wykazały potrzebę stosowa-
nia elektrod zasadowych oraz podgrzewania przed spawa-
niem – operacji wcześniej niewykorzystywanej przez wyko-
nawców konstrukcji spawanych. Oparcie się na wynikach 
przeprowadzonych badań umożliwiło pomyślne zakończe-
nie budowy konwertorowni w Hucie im. Lenina.
Badania pęknięć zimnych prowadzili dr inż. Jerzy Mryka 
oraz nowo przyjęty (w 1963 roku) do pracy w Zakładzie 
Konstrukcji Spawanych mgr inż. Jan Pilarczyk (późniejszy 
profesor i dyrektor Instytutu).
W latach 60. podjęto próby zdefiniowania pojęcia spawalno-
ści, prowadzono prace nad procedurami badawczymi, okre-
ślano parametry spawalności. Badania nad spawalnością, 



rozpoczęte w laboratoriach w świecie, ale również w Insty-
tucie Spawalnictwa przyczyniły się później do wyjaśnienia 
wielu istotnych problemów pojawiających się w związku 
z awariami konstrukcji spawanych w przemyśle.

Pilna potrzeba przeprowadzenia badań spawalności wystąpi-
ła również w momencie ukazania się normy PN-61/H-84020 
pt. „Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 
przeznaczenia”. W normie znalazły się stale o różnym stop-
niu uspokojenia, podczas gdy wcześniej użytkowana była 
tylko stal nieuspokojona (St37S). Badania spawalności stali 
uspokojonych, półuspokojonych i nieuspokojonych pozwo-
liły na opracowanie wytycznych właściwego stosowania 
badanych stali na konstrukcje spawane pt. „Wytyczne 
doboru stali konstrukcyjnej węglowej, zwykłej jakości na 
konstrukcje stalowe budowlane, maszyn i urządzeń”. Wy-
tyczne te były wydawane kilkakrotnie w zmodyfikowanych 
wersjach, a ich stosowanie przyniosło gospodarce krajowej 
wielomilionowe oszczędności wynikające ze zmniejszenia 
nieuzasadnionego wykorzystywania stali uspokojonych.

Rozwijające się badania spawalności stali były podstawą 
utworzenia w Zakładzie Konstrukcji Spawanych w 1966 
roku Pracowni Badań Spawalności. Kierownikiem tej Pra-
cowni został mgr inż. Jan Pilarczyk. Wyniki prowadzonych 
badań znalazły zastosowanie w opracowywanych normach 
technicznych i wytycznych przeznaczonych dla projektan-
tów i wykonawców konstrukcji stalowych. Zagadnienia 
spawalności stały się tematami pracy doktorskiej, a póź-
niej pracy habilitacyjnej mgr. inż. Jana Pilarczyka. Powsta-
ły również pierwsze z dziedziny spawalności podręczniki 
i monografie. Skrypt pt. „Metaloznawstwo spawalnicze”, 
opracowany pod koniec lat 60. przez mgr. inż. Jana Pilar-
czyka dla potrzeb Studium Podyplomowego prowadzonego 
przez Katedrę Spawalnictwa Politechniki Śląskiej i Instytut 
Spawalnictwa, a w 1977 roku poprawiony i uzupełniony 
przez dr. inż. Jana Pilarczyka oraz wydany przez Politechnikę 
Warszawską stał się podstawowym materiałem, z którego 
korzystali pracownicy uczelni technicznych zajmujący się 
problematyką spawalności.
Badaniom praktycznym spawalności stali prowadzonym 
w oparciu o próby laboratoryjne i przemysłowe złączy spa-
wanych towarzyszyły badania teoretyczne. W 1967 roku 
w Zakładzie Badań Metaloznawczych powołana zosta-
ła Pracownia Badań Strukturalnych pod kierownictwem 

doc. dr. inż. Jerzego Brózdy. Pracownia ta zajmowała się 
przede wszystkim analizą przemian austenitu w warunkach 
spawalniczych.
W 1970 roku Pracownia Badań Spawalności decyzją dy-
rektora, profesora Szczecińskiego i kierownika Zakładu Ba-
dań Metaloznawczych doc. dr. inż. Włodzimierza Szydlika, 
została przeniesiona z Zakładu Konstrukcji Spawanych do 
Zakładu Badań Metaloznawczych i połączona z Pracownią 
Badań Strukturalnych. Nowa Pracownia nazwana została 
Pracownią Badań Spawalności Metali, a jej kierownikiem 
został doc. Jerzy Brózda.
W 1976 roku, po odejściu z Instytutu doc. Szydlika kierow-
nikiem Zakładu Badań Metaloznawczych został doc. dr hab. 
inż. Jan Pilarczyk. Po 6 latach, 1 grudnia 1981 roku doc. 
Pilarczyk przeszedł na stanowisko zastępcy dyrektora Insty-
tutu, a na stanowisku kierownika Zakładu Badań Metalo-
znawczych zastąpił go doc. dr inż. Jerzy Brózda.
W latach 60. i 70., w czasach dynamicznego rozwoju pol-
skiego hutnictwa, opracowywano w Instytucie Metalurgii 
Żelaza w Gliwicach nowe gatunki stali o podwyższonych 
własnościach wytrzymałościowych. Opracowane stale 
charakteryzowały się istotnymi zaletami, między innymi: 
możliwością znacznego obniżenia ciężaru konstrukcji spa-
wanych, zmniejszeniem kosztów eksploatacji konstrukcji 
oraz obniżeniem ogólnego zużycia stali, co w krajowych 
warunkach gospodarki planowej i w jej konsekwencji sta-
łego deficytu stali posiadało znaczenie strategiczne. Poja-
wienie się nowych stali ujawniło problemy spawalności 
tych materiałów. Wprowadzenie do stali podwyższonej 
zawartości manganu i krzemu powodowało wzrost granicy 
plastyczności. Dodatkowo, wprowadzenie mikrododatków 
niobu i wanadu tworzyło rozdrobnienie ziarn i umocnienie 
roztworu stałego.
W roku 1970 podjęto realizację problemu węzłowego 02.1 
pt. ,,Opracowanie technologii wytwarzania i zastosowa-
nia wyrobów z nowych stali spawalnych o podwyższonych 
własnościach mechanicznych, stali odpornych na korozję 
i żarowytrzymałych”. W ramach tego problemu, w Insty-
tucie Spawalnictwa w zakładach Konstrukcji Spawanych 
i Badań Metaloznawczych badano spawalność nowych stali 
i następnie opracowano wytyczne technologiczne spawania 
stali węglowo-manganowych, a następnie stali mikrosto-
powych i ulepszanych cieplnie. Badano również spawal-
ność stali o zwiększonej odporności na korozję, do pracy 
w temperaturach podwyższonych, o zwiększonej odporno-
ści na ścieranie oraz stali zrównoważonych o podwyższonej 
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wytrzymałości, mających stanowić analogię do półuspoko-
jonych stali zwykłej jakości. 
Ocenę spawalności stali prowadzano w oparciu o pró-
by pękania zimnego (próbę Tekken i CTS, próbę Lehigha, 
implantacyjno-kołkową i próbę krzyżową), kruchego, przy 
dynamicznym inicjowaniu pęknięcia (próba udarnościowa 
z karbem Charpy V i Mesnager’a), kafarowej próby Pellinie-
go oraz próby CTOD – wcześniej COD, pękania wyżarzenio-
wego za pomocą zmodyfikowanej próby Vinckiera lub z wy-
korzystaniem symulatora cykli cieplno-odkształceniowych 
spawania. W oparciu o powyższe metody prowadzono 
badania spawalności stali opracowanych i wdrażanych do 
krajowej produkcji hutniczej przez Instytut Metalurgii Żelaza 
w Gliwicach i stali importowanych z zagranicy.

Badania naukowe uwzględniające spawalność stworzyły 
podstawę racjonalnego stosowania nowo opracowanych 
stali. Wiele wielkogabarytowych konstrukcji spawanych 
(elementy hutnicze, pojazdy kolejowe, zbiorniki, rurociągi 
gazu i ropy), wykonanych ze stali o podwyższonych wła-
snościach wytrzymałościowych, było przedmiotem oceny 
spawalności i opracowania warunków technologicznych 
spawania. Podstawowym problemem tych stali była ich 
skłonność do pękania kruchego i zimnego. Zalecono prze-
strzeganie maksymalnej ilości wodoru wprowadzanego do 
spoiny, zapobieganie tworzeniu się martenzytu w strefie 
wpływu ciepła przez podgrzewanie wstępne i zmniejszenie 
naprężeń skurczowych poprzez właściwe rozwiązania kon-
strukcyjne miejsca spawania. Dodatek miedzi w stali do za-
wartości 0,5% pozwalał na opracowanie stali o zwiększonej 
odporności na korozję atmosferyczną, które stosowano do 
budowy kadłubów statków, hal przemysłowych, na obudo-
wy wielkich pieców, jezdni podsuwnicowych, zbiorników 
kulistych itp.). Dodatek chromu pozwalał na uzyskanie stali 
trudnordzewiejących, z powodzeniem zastosowanych na 
kominy spalin w elektrowniach konwencjonalnych i hutach, 
maszty trakcyjne, konstrukcje hal sportowych inne kon-
strukcje narażone na korozję atmosferyczną. Bardzo waż-
nym problemem przy spawaniu stali o podwyższonej wy-
trzymałości było wytypowanie optymalnej metody spawania 
(energii liniowej spawania) i materiałów dodatkowych, 
spełniających wymagania materiałów podstawowych. 

Po roku 1991 w nowym Zakładzie Badań Spawalności 
i Konstrukcji Spawanych po połączeniu Zakładu Konstruk-
cji Stalowych i Zakładu Badań Metaloznawczych  badania 
spawalności były kontynuowane i ciągle rozwijane. Nowa 

struktura organizacyjna w żaden sposób nie przeszkodziła 
w realizacji celów naukowych ani praktycznych. 
W latach 80. i 90. w polskiej energetyce wystąpił wiel-
ki problem dotyczący większości pracujących elektrowni. 
W elektrowniach tych budowanych w latach 50. i 60. koń-
czył się resurs czasowy instalacji wykonanych ze stali do 
pracy w wysokich temperaturach. Podjęto intensywne ba-
dania nad określeniem możliwości wydłużenia resursu cza-
sowego oraz możliwości ich przetwarzania. Szczególnie stal 
w gatunku 13HMF była przedmiotem badań, w rezultacie 
czego możliwe było opracowanie technologii spawania. 
Grupa badawcza w składzie: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, 
doc. dr inż. Jerzy Brózda, dr inż. Jacek Lassociński, dr hab. 
inż. Mirosław Łomozik prof. w IS, dr inż. Eugeniusz Dębski, 
dr inż. Marian Zeman, inż. Julian Jędrusik, przez szereg lat 
prowadziła badania technologiczne i strukturalne przepra-
cowanych stali energetycznych. Umożliwiło to przedłużenie 
resursu instalacji w energetyce i tym samym zaoszczędzenie 
ogromnych środków finansowych. 
W latach 90. badania spawalności stali energetycznych 
skupiły się na nowym gatunku stali oznaczonym symbo-
lem P91. Pracami w tym czasie kierowali doc. dr inż. Jerzy 
Brózda i dr inż. Marian Zeman. Nowa stal do zastosowania 
w energetyce, wcześniej stosowana w amerykańskiej ener-
getyce jądrowej, stała się przedmiotem szeroko zakrojonych 
badań spawalności i technologii w Instytucie Spawalnic-
twa przy współpracy z partnerami przemysłowymi (Rafako 
– Racibórz, Remak – Opole). Współpraca z tymi jednost-
kami, która zaowocowała uzyskaniem dopuszczeń do spa-
wania produkcyjnego tej stali przez UDT czy TÜV, pozwoliła 
na zastosowanie jej do budowy nowoczesnych bloków 
o parametrach nadkrytycznych (bloki w Elektrowni Beł-
chatów, Opole i bloki budowane za granicą). Z początkiem 
XXI wieku badaniom spawalności poddano szereg nowych 
stali do pracy w podwyższonych temperaturach, produko-
wanych przez europejski koncern Valourec&Mannesmann 
(P92, E911, PB2, VM12,P/T23, P/T24) i japoński koncern 
Sumitomo (HCM12A). Stale te, choć spełniały najwyższe 
wymagania dotyczące pracy w wysokich temperaturach, 
były materiałami trudno spawalnymi i ten fakt wymusił 
konieczność bardzo starannego badania spawalności. Nie 
zawsze kończyło się to powodzeniem. W latach 2010–2012 
wiele badań przeprowadzonych w Instytucie Spawalnictwa  
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poświęcono wyjaśnieniu przyczyn pękania ścian szczelnych 
ze stali T24 w kotłach energetycznych. 
Od lat 90. po transformacji ustrojowej i w jej konsekwencji 
dążeniu Polski do włączenia się w struktury Unii Europej-
skiej, pojawiły się możliwości uczestnictwa Instytutu Spa-
walnictwa w międzynarodowych konsorcjach badawczych.
W efekcie tego Instytut Spawalnictwa aktywnie włączył się 
do prac w projektach europejskich COST-522, COST-536 
i COST-538, w których ramach wykonano badania spawal-
ności stali energetycznych. W latach 2004–2009 Instytut 
Spawalnictwa brał udział w europejskim projekcie badaw-
czym HIPERC w którym zbadano spawalność stali zawiera-
jącej podwyższoną zawartość niobu. Wynikiem badań było 
wprowadzenie zmian w normach EN 10025, EN 10028 
i EN 10149.  

Badania mechaniczne

W ocenie spawalności stali są szeroko stosowane niszczące 
badania własności mechanicznych złączy spawanych i ma-
teriałów podstawowych. Do roku 1980 badania niszczące 
prowadzono głównie na sprzęcie zakupionym w dawnej 
NRD (maszyny wytrzymałościowe z przystawką do badań 
w podwyższonych temperaturach, młot udarowy), nato-
miast w późniejszym okresie zakupiono nowoczesne ma-
szyny wytrzymałościowe Instron M-1115 i Instron 4210, 
młot udarowy firmy Amsler oraz wysokiej klasy twardo-
ściomierz Brickers 20 szwajcarskiej firmy Gnehm. Po roku 
2010 zakupiono nowoczesne maszyny wytrzymałościowe 
amerykańskiej firmy MTS o zakresie pomiarowym 100 kN, 
automatyczny twardościomierz KP i wiele innego sprzętu 
wymaganego m.in. normą PN-EN ISO 1090. Powyższy 
sprzęt objęty został nadzorem w ramach systemu jakości 
nadzorowanego przez Polskie Centrum Akredytacji i Polskie 
Centrum Certyfikacji i Badań, Urząd Dozoru Technicznego 
oraz przedstawicielstwa Bureau Veritas i Polskiego Rejestru 
Statków.

Badania symulacyjne za pomocą symulatora cykli 
cieplnych

Nowo opracowane materiały konstrukcyjne charakteryzują 
się coraz lepszymi własnościami eksploatacyjnymi takimi, 
jak: własności wytrzymałościowe, odporność na wysokie 
lub niskie temperatury, odporność na ścieranie i czynniki 

chemiczne, odporność balistyczna i wiele innych. Niestety, 
zwykle wysokie własności eksploatacyjne nie idą w parze 
ze zdolnościami przetwórczymi. Szczególnie w przypadku 
spawalności ujawniają się poważne trudności. W konse-
kwencji, przygotowywanie technologii takich materiałów 
wymaga pracochłonnych i złożonych badań procesów 
spawalniczych. Należało dogłębnie zbadać zjawiska zacho-
dzące podczas procesów spawalniczych, a przede wszyst-
kim przewidzieć zachowanie się tych materiałów podczas 
spawania i po nim. W roku 1969 w Zakładzie Badań Me-
taloznawczych została przez doc. dr. inż. Jerzego Brózdę 
opracowana koncepcja budowy symulatora cykli cieplnych 
spawania. Symulator ten został całkowicie wykonany w In-
stytucie Spawalnictwa. Pozwalał on na nagrzewanie próbek 
do maksymalnej temperatury 1250°C w ciągu 10 sekund 
oraz realizowanie spawalniczego cyklu chłodzenia.

Symulator spawalniczych cykli cieplnych. Konstrukcja z roku 1969

W roku 1985 został opracowany nowy symulator spawalni-
czych cykli cieplnych. Autorami koncepcji oraz projektu byli 
doc. dr inż. Jerzy Brózda oraz dr inż. Marian Zeman. 

Symulator spawalniczych cykli cieplnych. Konstrukcja z roku 1985

W roku 1995 zaprojektowano i wykonano kolejny symulator 
cykli cieplno-odkształceniowych, który umożliwił obciążanie 
mechaniczne i odkształcanie próbki w dowolnej temperatu-
rze cyklu chłodzenia. 
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Symulator spawalniczych cykli cieplnych.Konstrukcja z 1995 roku

Większość prac badawczych i usługowych dotyczących 
badań spawalności, realizowanych w okresie od 1975 do 
2014, wykonywana była na tych symulatorach. Nowy sy-
mulator posiadał dodatkowo możliwość badania odporności 
na pękanie zimne. Zastosowanie go umożliwiło modelowa-
nie warunków pękania w procesie spawania oraz eksploata-
cji i stanowiło podstawę do oceny wrażliwości stali na pę-
kanie gorące, zimne kruche lub po starzeniu. Prowadzenie 
badań na symulatorze, obok znaczenia naukowego, miało 
również znaczący walor ekonomiczny. W przypadku uzy-
skania negatywnych wyników badań symulacyjnych można 
było już w początkowej fazie badań przerwać prowadzenie 
dalszych badań, nie ponosząc niepotrzebnych kosztów. 
Natomiast w przypadku uzyskania pozytywnych wyników 
badań, można było ograniczyć lub nawet zrezygnować 
z prowadzenia kosztownych prób technologicznych. 
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku dało się zauważyć 
pewne braki symulatora. Nie można było prowadzić ba-
dań np. w atmosferze gazów m.in. wodoru, oraz nie było 
możliwości symulowania ultraszybkich cykli spawalniczych, 
w tym np. spawania laserowego. Zdobyte doświadczenia, 
zasoby intelektualne i wiedza pozwalały na podjęcie prac 
nad opracowaniem nowego symulatora spełniającego 

Wielozadaniowy Symulator Gleeble 3500 firmy DSI (USA)

takie wymagania. Niestety, analiza kosztów zaprojekto-
wania i wykonania symulatora w jednym egzemplarzu 
wykazała, że bardziej opłacalny będzie zakup nowego. 
W roku 2014 został zatem zakupiony nowoczesny symu-
lator cykli cieplno-odkształceniowych Gleeble firmy DSI 
(USA), wyposażony w panel do modelowania ultraszybkich 
(do 10000°C/s cykli cieplnych spawania i obróbki cieplnej, 
z oprzyrządowaniem do wyznaczania temperatur przemian 
fazowych w czasie chłodzenia próbek ze spawalniczych cykli 
cieplnych oraz umożliwiający badanie skłonności do pękania 
zimnego (dzięki zamontowanej komorze do nawodorowy-
wania próbek) i innych rodzajów pęknięć eksploatacyjnych.  

Badania przemian fazowych w warunkach 
spawalniczych

Kierunkiem badawczym, który głęboko sięga w historię ba-
dań w Instytucie Spawalnictwa i trwa do dnia dzisiejsze-
go są badania przemian strukturalnych w stalach w wa-
runkach spawalniczych cykli cieplnych. W latach 60. i 70. 
w Zakładzie Badań Metaloznawczych zrodziła się idea, 
projekt, a w końcu stanowisko badawcze służące do ba-
dania przemian strukturalnych w stalach w warunkach sy-
mulowanych cykli cieplnych spawania, a w szczególności 
stanowisko do badania przemian fazowych w warunkach 
chłodzenia ciągłego (wykresy CTPc). Stanowisko to, które
w roku 1967 uruchomione zostało przez dr. inż. Jerzego 
Brózdę, oparte było na bazie dylatometru poziomego typu 
Linseis (Francja). Było to urządzenie do wyznaczania prze-
mian fazowych w trakcie trwania cyklu spawania metodą 
dylatometryczną i analizy termicznej. Jednocześnie stanowi-
sko to służyło do wyznaczania temperatur charakterystycz-
nych przemian Ac1 i Ac3. Wykonywanie testów w różnych 
warunkach chłodzenia pozwoliło na opracowywanie wy-
kresów przemian austenitu w warunkach spawalniczych 
CTPc-S (Czas-Temperatura-Przemiana przy chłodzeniu
ciągłym dla warunków Spawalniczych). 

Początkowo, w pierwszej wersji urządzenia badawczego, 
próbki nagrzewane były indukcyjnie. W 1984 roku nastąpiła 
modernizacja stanowiska, która polegała na wprowadze-
niu do metodyki badawczej kolejnej metody pomiarowej, 
a mianowicie metody magnetometrycznej. Było to możliwe 
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dzięki zastosowaniu do nagrzewania lamp podczerwie-
ni. Autorami tego rozwiązania byli dr inż. Jerzy Brózda 
i mgr inż. Marian Zeman. Na przestrzeni lat następowa-
ły kolejne modyfikacje stanowiska badawczego. Najważ-
niejszą zaletą tego stanowiska było to, że do wyznaczania 
temperatur początku i końca poszczególnych przemian 
strukturalnych austenitu wykorzystano równocześnie trzy 
metody pomiarowe, a mianowicie: dylatometryczną, ma-
gnetyczną i analizę termiczną, co czyni tę metodę bardzo 
dokładną i wiarygodną.

Stanowisko do badań  przemian fazowych za pomocą 
metody dylatometrycznej firmy Linseis

Stanowisko do badań przemian fazowych metodą analizy 
termicznej, dylatometryczną i magnetyczną, 1984 r.

W wyniku badań przeprowadzanych na przedstawionym 
stanowisku powstała publikacja, autorstwa Jerzego Brózdy, 
Jana Pilarczyka i Mariana Zemana pt. „Spawalnicze wy-
kresy przemian austenitu CTPc-S”, która była w praktyce 
stosowana przy przygotowywaniu technologii spawania, 
doborze parametrów i przewidywaniu własności połączeń 
spawanych. Znaczne zainteresowanie tymi zagadnieniami 
dowiodło, że publikacja ta spełniła swoje zadanie.  
W roku 2009, w Zakładzie Badań Spawalności i Konstruk-
cji Spawanych, zespół w składzie dr hab. inż. Mirosław 
Łomozik, dr inż. Zygmunt Mikno, mgr inż. Adam Pilarczyk 

i dr inż. Marian Zeman zaprojektował i wykonał nowocze-
sne stanowisko badawcze, w którym uwzględniono wszyst-
kie występujące potrzeby badawcze. 

Stanowisko do badania przemian strukturalnych w stalach w In-
stytucie Spawalnictwa – rok 2009 do nadal

Stanowisko to, przedstawione w roku 2010 na Międzyna-
rodowym Salonie Wynalazczości w Paryżu, zdobyło złoty 
medal w kategorii sprzętu pomiarowo-badawczego.

Badania metaloznawcze

Badania metaloznawcze były i są nieodłącznym elementem 
większości prac badawczych, ekspertyz i projektów realizo-
wanych w Instytucie Spawalnictwa. W Zakładzie Badań 
Metaloznawczych i aktualnie w Zakładzie Badań Spawal-
ności i Konstrukcji Spawanych badania te są wykonywane 
w oparciu o mikroskopię świetlną. Oba zakłady były sukce-
sywnie wyposażane w sprzęt optyczny, urządzenia i mate-
riały służące do preparatyki próbek. 

Stanowisko mikroskopu metalograficznego typu Leitz z 1950 roku

Badania metalograficzne, a szczególnie ich prawidłowa in-
terpretacja i ocena wymagają bardzo wysokich kwalifikacji 
personelu. W różnych latach zajmowali się nimi: doc. dr inż. 
Jerzy Brózda, dr inż. Jacek Lassociński, dr hab. inż. Miro-
sław Łomozik prof.w IS, dr inż. Ewa Zięba i mgr Wanda 
Kamińska.
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Stanowisko mikroskopu metalograficznego 
firmy Reichert z 1950 roku

Stanowisko mikroskopu metalograficznego firmy Reichert 
z 1960 roku

Badania metalograficzne stanowią ważną część badań 
mających na celu wyjaśnienie zjawisk pękania w kon-
strukcjach spawanych, warunków tworzenia się wad 
i niezgodności spawalniczych, określenie wpływu cykli 
cieplnych spawania na strukturę i własności różnych ob-
szarów złączy spawanych. Warto przytoczyć kilka prac, 
w których dominującą rolę miały badania metalograficzne. 
W badaniach nad wdrożeniem technologii spawania stali 
ulepszanych cieplnie, a w szczególności wysokowytrzymałej 
stali 14HNMBCu opracowano atlas mikrostruktur w róż-
nych obszarach złączy wykonywanych różnymi metodami 
spawania. Atlas stał się ważnym materiałem informacyj-
nym przy doborze warunków spawania tej stali. W pracy 
dotyczącej wdrożenia technologii spawania stali pokrytej 
warstwą aluminium badania metalograficzne służyły do 
zobrazowania wpływu aluminium na mikrostrukturę spoin 
oraz zjawiska korozji atmosferycznej i wysokotemperaturo-
wej. Jednym z najbardziej spektakularnych, pod względem 

ilości badań metalograficznych, wydarzeń w działalności 
Zakładzie Badań Metaloznawczych był w latach 1988–
1990 udział w badaniach materiałów konstrukcyjnych dla 
budowanej w byłej NRD elektrowni jądrowej IKR Eberswal-
de-Finow. Przebadano wówczas, na niespotykaną dotych-
czas skalę, bardzo dużą liczbę próbek, sięgającą kilka tysięcy 
sztuk. Praktycznie, mniejszy lub większy udział tych badań 
zawarty jest w każdej pracy dotyczącej spawalnictwa.
W działalności Zakładu Badań Spawalności i Konstrukcji 
Spawanych badania metaloznawcze mają również swój 
znaczący udział. Obecnie pracownia metalograficzna jest 
wyposażona w nowoczesne mikroskopy metalograficzne 
firm Leica i Nikon, urządzenia niezbędne do preparatyki 
zgładów metalograficznych do badań zarówno makrosko-
powych, jak i mikroskopowych. Na wyposażenie pracowni 
składają się jeszcze przecinarki metalograficzne, praski do 
inkludowania próbek techniką na gorąco, uniwersalne szli-
fierko-polerki, myjki ultradźwiękowe próbek, urządzenie do 
polerowania i trawienia elektrolitycznego, dygestorium ze 
stanowiskową instalacją wentylacyjną, w którym jest wyko-
nywane trawienie powierzchni zgładów.

               a)

               b)

Mikroskopy na wyposażeniu Laboratorium Badań Metalozna-
wczych: a) mikroskop Leica MeF4M, rok 1996, obecnie w użyciu, 
b) mikroskop Nikon Eclipse MA200, rok 2013, obecnie w użyciu
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Uniwersalne urządzenie do polerowania i trawienia elektrolity-
cznego. ElektroMat ET2 opracowane w Instytucie Spawalnictwa, 
2013 r.

Stanowiska przecinarek 
do przygotowywania 

preparatów 
metalograficznych

Praska do inkludowania preparatów

Zestaw preparatów 
przygotowanych 

do procesu 
automatycznego 

polerowania

Zespół polerek 
do wykonywania 
preparatów metalograficznych

Stanowisko do trawienia preparatów metalograficznych

Nowoczesne wyposażenie pracowni spowodowało, że przy-
gotowanie próbek do badań metalograficznych stało się 
szybsze i bardziej powtarzalne, przez co zwiększono wydaj-
ność i jakość badań. 
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Ważnym segmentem badawczym w zakładzie Badań 
Metaloznawczych była mikroskopia elektronowa. W latach 
60. i 70. w laboratorium mikroskopii elektronowej był mi-
kroskop elektronowy i mikroskop skaningowy, wyposażony 
w mikroanalizator rentgenowski.

Stanowisko mikroskopu 
elektronowego

Stanowisko mikroskopu skaningowego z mikroanalizatorem 
rentgenowskim

Badania i analizy chemiczne

Do roku 1991 w strukturze Zakładu Badań Metaloznaw-
czych funkcjonowała pracownia Analiz Chemicznych. Od 
chwili założenia pracami w niej kierowała mgr inż. Ksenia 
Cwykiel, a po jej odejściu na emeryturę, mgr inż. Renata 
Kania. Głównym zadaniem pracowni było wykonywania 
analiz chemicznych metali i ich stopów oraz materiałów 
dodatkowych. Wykonywano również analizy chemiczne za-
nieczyszczeń występujących w dymach i aerozolach, które 
wydzielają się podczas spawania. Wyniki tych badań wy-
korzystywano do prac naukowych z dziedziny ochrony pra-

cy spawaczy. Do roku 1991, a więc do czasu przyłączenia 
laboratorium chemicznego do struktury Zakładu Technolo-
gii Spawalniczych oprócz już wymienionych pracowali tam: 
inż. Urszula Lis, Erwin Christ, Barbara Kwiatkowska, Elżbie-
ta Nieśpielak, Zofia Sługocka i Maksymilian Wodok.  

Badania i projektowanie konstrukcji spawanych

Zagadnienia wytrzymałości połączeń i projektowania kon-
strukcji spawanych od roku 1991 są przedmiotem badań Za-
kładu Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych i są kon-
tynuacją działań Zakładu Konstrukcji Spawanych. Jednym 
z ważniejszych kierunków badawczych realizowanych w obu 
zakładach są zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej. 
Od początku istnienia Zakładu Konstrukcji Spawanych pod 
kierownictwem doc. dr. inż. Tadeusza Robakowskiego pro-
wadzone były badania zmęczeniowe połączeń spawanych. 
W latach 50. nie było jeszcze wystarczających danych do-
tyczących wartości wytrzymałości zmęczeniowej połączeń 
spawanych co tworzyło trudności przy projektowaniu kon-
strukcji spawanych. Celem badań było określenie wielkości 
charakterystycznych połączeń spawanych. Dorobek Insty-
tutu Spawalnictwa w tym zakresie był znaczący i pomimo 
„żelaznej kurtyny” był zauważany w całym świecie. Wyniki 
badań wpływu wadliwości na wytrzymałość zmęczeniową 
dały podstawy do zmian w normach dotyczących oceny 
połączeń spawanych i projektowania konstrukcji dźwignic 
i jako dane źródłowe cytowane są do dziś. Badania wytrzy-
małości zmęczeniowej nad określeniem wpływu przygoto-
wania elementów do spawania przyczyniły się do szerokie-
go zastosowania mniej kosztownego cięcia gazowego przy 
produkcji urządzeń ciśnieniowych. Prace prowadzone przez 
dr. inż. Jerzego Ścierskiego i dr. inż. Piotra Sędka dotyczące 
wpływu statycznych własności wytrzymałościowych sta-
li konstrukcyjnych na wytrzymałość zmęczeniową dały 
w wyniku szereg wytycznych służących do projektowa-
nia konstrukcji spawanych. Dowiedziono, że na stalowe 
konstrukcje spawane obciążone siłami zmiennymi mate-
riały konstrukcyjne należy dobierać z dużą ostrożnością, 
uwzględniając ich zróżnicowaną wrażliwość na inicjację 
pęknięć zmęczeniowych. Efektem tych prac były modyfi-
kacje norm i przepisów na projektowanie różnego rodzaju 
konstrukcji spawanych.
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Prowadzone w dużej mierze przez mgr. inż. Andrzeja Drozda 
pod koniec lat 60. prace nad określeniem wpływu kształtu 
połączeń spawanych, wykonanych na stopach aluminium 
na ich wytrzymałość zmęczeniową spowodowały szersze 
zastosowanie stopów aluminium w budowie taboru kolejo-
wego, mostownictwie i budowie maszyn.  
W okresie 1950–1985 wykonywano badania trwałościowe 
konstrukcji pojazdów jednośladowych. Zakład Konstrukcji 
Spawanych współpracował z Fabryką Pojazdów Jedno-
śladowych ROMET w Bydgoszczy, zakładami POLMOT 
w Czechowicach, SHL w Kielcach i Szczecińską Fabryka 
Motocykli. Wszystkie pojawiające się na rynku pojazdy jed-
nośladowe: motocykle, motorowery oraz rowery dla dzieci 
i dorosłych były poddawane badaniom trwałościowym, 
a ich wyniki wykorzystywano do walidacji konstrukcji, 
ewentualnie do ich modernizacji. Badania te wykonywali 
doc. dr inż. Tadeusz Robakowski i mgr inż. Janusz Czuchryj.  
Pomiary tensometryczne naprężeń wykonywali technicy 
Marian Pecka i Tadeusz Puzio. 

Stanowiska do badań trwałościowych ramy roweru młodzieżowego

Dla produkcji części samochodowych i pojazdów jednośla-
dowych w latach 1970. rozpoczęto stosowanie technologii 
zgrzewania tarciowego. Nowa technologia wymagała wni-
kliwych badań nad możliwością stosowania w tych elemen- 

Stanowisko do badań wytrzymałości zmęczeniowej w warunkach  
skręcania

tach. W tym celu zaprojektowano i wykonano specjalne sta-
nowiska do badań zmęczeniowych elementów na skręcania 
oraz zginanie ze skręcaniem. Na stanowiskach tych wyko-
nano wiele prac, w wyniku których wdrożono technologie 
zgrzewania tarciowego. W większości pracami tymi kiero-
wał mgr inż. Janusz Czuchryj.

 

Stanowisko do badań wytrzymałości zmęczeniowej w warunkach 
skręcania ze zginaniem

W Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych 
kontynuowane są badania zmęczeniowe. Rozwija się też 
infrastruktura sprzętowa. Zakup nowoczesnej maszyny do 
badań zmęczeniowych firmy MTS produkcji USA zwięk-
szył potencjał badawczy. Duży zakres dynamiczny nowej 
maszyny (1000 kN) oraz szerokie możliwości pomiarowe 
umożliwiają wykonywanie badań dla celów projektowa-
nia, walidacji wyrobów oraz badań podstawowych. Można 
wykonywać badania zmęczeniowe w różnych warun-
kach naprężeń i odkształceń lub wg zadanych programów 
obciążeń. Dodatkowe oprzyrządowanie i oprogramowanie 
umożliwia realizację badań parametrów propagacji pęknięć 
zmęczeniowych. 

Maszyna do badań 
przy obciążeniach

statycznych i zmiennych 
firmy MTS
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Jednym z ważniejszych zadań badawczych w zakresie 
wytrzymałości zmęczeniowej jest wyznaczanie charak-
terystyk zmęczeniowych dla celów projektowania. Tutaj 
laboratorium badań zmęczeniowych ma ogromny doro-
bek w zakresie badań połączeń spawanych wykonanych 
ze stali i stopów aluminium. Ostatnimi laty stosuje się 
w technologii łączenie stopów aluminium nowatorską 
metodę zgrzewania tarciowego z mieszaniem, skrótowo 
zwaną jako FSW. Połączenia powstające przy pomocy tej 
metody charakteryzują się bardzo dobrymi własnościami 
eksploatacyjnymi. Odczuwa się jednak brak charakterystyk 
dotyczących wytrzymałości zmęczeniowej, co stanowi istot-
ną przeszkodę w racjonalnym projektowaniu. W związku 
z tym prowadzone są prace dotyczące wpływu warunków 
technologicznych procesu zgrzewania metodą FSW na 
właściwości wytrzymałościowe złączy o różnym kształcie. 
Wyznaczono szereg charakterystyk zmęczeniowych oraz 
obliczono kategorie zmęczeniowe FAT w zależności od gru-
bości złącza, sposobu zgrzewania oraz parametrów procesu 
zgrzewania metodą FSW, które mogę być wykorzystane 
przy projektowaniu. Mając na uwadze dużą liczbę zmien-
nych, które mają wpływ na wytrzymałość zmęczeniową 
wykonane badania, jeśli mają być użyte do projektowania, 
należy uznać za początkowe. 

Widok złącza wykonanego metoda FSW (lico i przekrój)

Badania zmęczeniowe, tak jak w przeszłości, wykorzysty-
wane są również do w walidacji już opracowanych kon-
strukcji. W wielu normach wyrobów wymaga się takich 
badań dla celów uzyskania aprobat technicznych lub innych 
dopuszczeń dla nowych asortymentów wyrobów. 
W obszarze budownictwa mostowego rozpoczęto stosowa-
nie nowatorskich materiałów konstrukcyjnych charaktery-
zujących się dużą wytrzymałością i odpornością korozyjną. 
Stale Duplex zastosowano w mostach łukowych na krytycz-
ne elementy konstrukcyjne jakimi są cięgna wraz z systema-
mi mocującymi. Badania zmęczeniowe wykonano w celu 
walidacji metod projektowania i technologii wykonania. 

Pręty żebrowane do zbrojenia betonu, liny sprężające, łącz-
niki śrubowe i inne elementy wchodzące w skład konstrukcji 
żelbetowych podlegają badaniom jakościowym w tym – 
zmęczeniowych.  

Badanie zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych mostu łuko-
wego wykonanych ze stali DUPLEX

Innym przykładem zastosowania badań zmęczeniowych do 
walidacji wyrobów były łączniki służące do mocowania rur 
wiertniczych (pali) dla górnictwa naftowego lub gazowego. 

Stanowisko do badań trwałościowych pali dla górnictwa naftowego

Wszystkie elementy konstrukcyjne dla kolejnictwa bez 
względu na to czy są elementami trakcji czy pojazdów szy-
nowych muszą spełniać wysokie standardy jakościowe, co 
wyraża się odpowiednimi parametrami eksploatacyjnymi 
i wytrzymałościowymi. Badania zmęczeniowe wykonywane 
są dla potwierdzenia założonych parametrów wytrzymało-
ściowych.

227



Stanowisko do badań wytrzymałości zmęczeniowej szyn 
kolejowych

Badania odporności na kruche pękanie były wykonywane 
od wielu lat w Zakładach Konstrukcji Spawanych i Badań 
Metaloznawczych i po ich połączeniu po roku 1991 dalej 
są kontynuowane. Złożone próby odporności na kruche 
pękanie – takie jak próby CTOD były wykonywane już 
w latach 70. i 80. Aktualnie, maszyna do badań wytrzyma-
łości zmęczeniowej jest wyposażona w precyzyjne systemy 
pomiarowe umożliwiające również badania z obszaru me-
chaniki pękania (parametr K1c i CTOD). W zakresie badań 
mechaniki pękania są duże możliwości – można badać stale 
konstrukcyjne i złącza spawane  do grubości 100 mm.  

Stanowisko do badań odporności na kruche pękanie metodą CTOD

Widok próbki do badań CTOD

Ważnym obszarem działań naukowych zakładu Konstrukcji 
Spawanych i po połączeniu zakładów w roku 1991 są bada-
nia wpływu spawalniczych naprężeń własnych na własności 
eksploatacyjne konstrukcji spawanych i technologii obniża-
jących skutki ich oddziaływania. W tej dziedzinie wykonuje 
się pomiary naprężeń spawalniczych i badania sposobów li-
kwidacji skutków ich oddziaływania na własności konstruk-
cji takie jak: odporność na kruche pękanie, wytrzymałość  
zmęczeniową i korozję naprężeniową. 
W dziedzinie technologii urządzeń ciśnieniowych wykonano 
badania, opracowano i wdrożono do praktyki produkcyjnej   
technologie odprężania mechanicznego zbiorników cystern 
zastępując energo i czasochłonne wyżarzanie odprężające.  
Pierwszymi badaniami kierowali: doc. dr inż. Jerzy Mryka,  
mgr inż. Andrzej Drozd, później dr inż. Piotr Sędek. Wdro-
żenie technologii odprężania mechanicznego poprzedzone 
było wnikliwymi badaniami kwalifikującymi tę technologię.

   

Tensometry oporowe rozmieszczone na zbiorniku poddawanym 
odprężaniu mechanicznemu

Od początku lat 70. podjęto badania nad wpływem cy-
klicznych obciążeń mechanicznych na oddziaływanie na-
prężeń spawalniczych. W szczególności przedmiotem 
badań był wpływ tych obciążeń na stabilność wymiaro-
wą konstrukcji. Wyniki prowadzonych od połowy lat 70. 
przez dr. inż. Piotr Sędka badań oraz prac konstrukcyjnych 
umożliwiły sformułowanie warunków technicznych dla 
stabilizacji wibracyjnej i kompleksowe jej zastosowanie 
w praktyce przemysłowej. Proces ten z powodzeniem zastę-
puje wyżarzanie odprężające. W zakładzie Konstrukcji Spa-
wanych i później po roku 1991 prace nad tym zagadnieniem 
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prowadził wspólnie z elektronikami: mgr inż. Aleksandrem 
Rabenelem, mgr inż. Andrzejem Pancewiczem, inż. Janem 
Dajnowiczem i aktualnie z p. Mariuszem Welcelem. Opra-
cowano na przestrzeni lat kilka typów systemów technolo-
gicznych, z których wszystkie były sukcesywnie wdrażane 
w praktyce przemysłowej. Pierwszym z nich, opracowanym 
w latach osiemdziesiątych, był system SW01 oparty na na-
pędzie wibratora mimośrodowego silnikiem prądu stałego 
z tyrystorowym układem sterowania. 

Widok systemu do stabilizacji wibracyjnej typu SW01 opartego na 
napędzie prądu stałego

System SW01 został wdrożony w kilkudziesięciu zakładach 
przemysłowych 

W latach 90. rozpoczęto prace projektowo konstrukcyjne 
nad modernizacją systemu technologicznego SW01. Celem 
tych prac było rozszerzenie możliwości poprzez wprowa-
dzenie funkcji automatycznego wyszukiwania częstotliwości 
rezonansowych, zapamiętywania parametrów procesu 
i drukowania. Nowy system, któremu nadano symbol 
SW02A oparty był na zespole napędowym prądu prze-
miennego przy wykorzystaniu oryginalnego motowibrato-
ra napędzanym asynchronicznym silnikiem indukcyjnym. 
Motowibrator charakteryzował się niezawodnością, małą 
masą i dużymi możliwościami dynamicznymi, a osiągał 
prędkość obrotową 6000 min-1. Pod koniec pierwszej dekady 
XXI wieku system SW02A został zmodernizowany i następcą 
został system SW03A, który stosowano do roku 2014.

System technologiczny do stabilizacji wibracyjnej typu SW03A. 
Układ sterowania i motowibrator

Realizując potrzebę zwiększenia prędkości obrotowej (często-
tliwości drgań wymuszonych), w połowie pierwszej dekady 
XXI w. opracowano oryginalny system do stabilizacji wibra-
cyjnej oparty na napędzie pneumatycznym typu SW04P. 
Zastosowane wibratory pneumatyczne turbinowe i wałecz-
kowe umożliwiały osiągnięcie maksymalnej prędkości obro-
towej 47 000 min-1. System jest przeznaczony do stabili-
zacji wibracyjnej elementów o małej masie (od kilkunastu 
kilogramów).   

  

System technologiczny do stabilizacji wibracyjnej typu SW04P. 
Układ sterowania i wibratory pneumatyczne wałeczkowy i tur-
binowy

W roku 2012 podjęto prace projektowe nad opracowaniem 
jednego uniwersalnego systemu, przy pomocy którego moż-
na by realizować proces stabilizacji wibracyjnej dla dużych 
i małych elementów. W rezultacie powstał nowy stabiliza-
tor wibracyjny, w którym wykorzystano jeden uniwersalny 
układ sterowania i dwa motowibratory, jeden już stosowany 
i drugi o prędkości obrotowej do 12 000 min-1 oraz zwięk-
szono jego funkcjonalność i elastyczność technologiczną.

System technologiczny do 
stabilizacji wibracyjnej typu 
SW05A. Układ sterowania 
i motowibrator o prędkości obrotowej 12000 min-1
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Duże znaczenie w działalności Zakładu Konstrukcji Spawa-
nych i po połączeniu Zakładu Badań Spawalności i Kon- 
strukcji Spawanych ma szeroko pojęte doradztwo technicz-
ne. Od wielu lat jest współpraca z biurami projektowymi 
w obszarze optymalizacji połączeń spawanych. Głównym 
celem tych działań było i jest obniżenie pracochłonności 
prac spawalniczych, podwyższenie wytrzymałości zmęcze-
niowej, technologiczności oraz racjonalne wykorzystanie 
tworzyw konstrukcyjnych. Formułowano zalecenia kon-
strukcyjne, technologiczne i często wymagania jakościowe. 
Głównym beneficjentem tych prac było górnictwo węglowe 
i miedziowe zarówno w sferze budowy maszyn górniczych 
jak i budowy kopalń. Zalecenia te również wykonano dla 
kolejnictwa, przemysłu maszyn rolniczych i chemicznego. 
Aktualnie obwiązujące normy europejskie formułują wyma-
gania projektowe i wykonawcze lepiej niż kiedyś. Nie ma 
zatem tak dużych potrzeb w zakresie doradztwa jak kiedyś. 
Niemniej działalność ta jest kontynuowana.

Pracownicy Zakładu Konstrukcji Spawanych

1.  doc. dr inż. Tadeusz Robakowski – wieloletni kierownik 
zakładu (zagadnienia wytrzymałościowe, projektowanie 
konstrukcji spawanych

2.  prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – (badanie spawalności, 
metaloznawstwo, aktualnie dyrektor Instytutu Spawal-
nictwa)

3.  doc. dr inż. Jerzy Mryka – zastępca kierownika zakładu, 
później dyrektor Instytutu Spawalnictwa (zagadnienia 
wytrzymałościowe, naprężenia spawalnicze, mechanika 
pękania)

4. dr inż. Jan Angres – adiunkt (badania nieniszczące)
5.  dr inż. Jerzy Ścierski – adiunkt (zagadnienia wytrzyma-

łościowe, projektowanie konstrukcji spawanych, mecha-
nika pękania)

6.  dr inż. Piotr Sędek prof. IS (zagadnienia wytrzymałościo-
we, projektowanie konstrukcji spawanych, naprężenia 
spawalnicze, stabilizacja wibracyjna) 

7.  mgr inż. Mieczysław Pietrzak – inżynier (projektowanie 
konstrukcji spawanych, aktualnie kierownik działu admi-
nistracyjnego) 

8.  mgr inż. Andrzej Drozd – adiunkt (projektowanie kon-
strukcji spawanych) 

9.  mgr inż. Antoni Gryziecki – inżynier (badania nienisz-
czące)

10.  mgr inż. Janusz Czuchryj – inżynier (zagadnienia wy-
trzymałościowe, projektowanie konstrukcji spawanych, 
aktualnie badani nieniszczące)

11.  mgr inż. Ryszard Winiarski – inżynier (badania nienisz-
czące)

12.  mgr inż. Piotr Gotkowski – inżynier (zagadnienia wy-
trzymałościowe, projektowanie konstrukcji spawanych)

13.  mgr inż. Tadeusz Wnęk – inżynier (zagadnienia wytrzy-
małościowe, projektowanie konstrukcji spawanych)

14. inż. Andrzej Jędruś – inżynier (badania nieniszczące)
15. techn. Tadeusz Puzio
16. techn. Marian Pecka
17. techn. Aleksander Domagała
18. techn. Wiesław Mrozek
19. techn. Wacław Wojnarowski
20. p. Felicja Borewicz – sekretarka
21. p. Maria Wójcik – sekretarka

Wykaz  pracowników Zakładu Badań 
Metaloznawczych 

1.  prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, (od roku 1971 – badanie 
spawalności, metaloznawstwo, aktualnie dyrektor In-
stytutu Spawalnictwa)

2.  doc. dr inż. Jerzy Brózda – (badanie spawalności), kie-
rownik Zakładu Badań Spawalności

3.  dr inż. Jacek Lassociński (badania metalograficzne), kie-
rownik Pracowni Badań Metalograficznych

4.  mgr inż. Elżbieta Malczewska – (badania niszczące), 
kierownik Pracowni Badań Mechanicznych

5.  mgr inż. Ksenia Cwykiel (analizy chemiczne), kierownik 
Pracowni Analiz Chemicznych 

6.  dr inż. Eugeniusz Dębski, (badania spawalności stali, 
prace badawcze i ekspertyzy dla przemysłu) 

7.  dr hab. inż. Mirosław Łomozik prof. nzw IS, (badania 
metalograficzne, przemiany fazowe)

8.  dr inż. Marian Zeman (badania i ocena spawalności stali 
badania niszczące) 

9.  mgr inż. Bożena Pawlikowska-Pietrzykowska – (bada-
nia na mikroskopie elektronowym i skaningowym) 

10. mgr inż. Marek Gronek (badania spawalności) 
11.  inż. Julian Jędrusik (badania spawalności stali, prace ba-

dawcze i ekspertyzy dla przemysłu) 
ZAKŁAD BADAŃ SPAWALNOŚCI
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12.  mgr inż. Benedykt Kukla,(badania na mikroskopie elek-
tronowym i skaningowym) 

13.  mgr inż. Maryla Górnicz-Wróblewska (badania meta-
lograficzne i fraktograficzne na mikroskopie elektrono-
wym i mikroskopie skaningowym) 

14.  dr inż. Piotr Jasiulek (analizy chemiczne, kleje prądo-
przewodzące) 

15. inż. Urszula Lis ( analizy chemiczne)
16.  mgr inż. Renata Kania (analizy chemiczne), kierownik 

Pracowni Analiz Chemicznych
17. mistrz Magdalena Nowak 
18. techn. Jerzy Grocholski
19. mistrz Zofia Sługocka
20. mistrz Erwin Christ
21. mistrz Maksymilian Wodok
22. mistrz Barbara Kwiatkowska
23. mistrz Włodzimierz Bieniecki  
24. mistrz Robert Otrząsek  
25. techn. Mieczysław Sokalski.  
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Wprowadzenie

 Rozwój spawalnictwa w sposób oczywisty skłaniał do sto-
sowania badań nieniszczących w codziennej praktyce prze-
mysłowej. Jakość wykonywanych połączeń bezpośrednio 
wpływa na własności eksploatacyjne konstrukcji spawanych. 
Z tego powodu, w odniesieniu do produktów wykonywanych 
za pomocą procesów spawalniczych, nastąpił intensywny 
rozwój metod kontroli, które współcześnie nazywa się ba-
daniami nieniszczącymi. Wiele z tych metod zaadaptowano 
na potrzeby spawalnictwa z innych dziedzin wytwórczości 
lub medycyny (np. endoskopię).Proces ten obserwuje się 
również obecnie.
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie historii ba-
dań nieniszczących, towarzyszących działalności Instytutu 
Spawalnictwa w okresie jego istnienia, a w szczególności 
w ostatnim dwudziestoleciu, w którym zakres zastosowania 
NDT wykorzystywany w Instytucie uległ znacznemu rozsze-
rzeniu.

Działalność do 1995 roku

Prawie od początku istnienia (tj. od 1945 r.) Instytut Spa-
walnictwa dysponował podstawowymi metodami badań 
nieniszczących złączy spawanych. Zatem w drugiej połowie 
lat czterdziestych dwudziestego wieku istniała w Instytucie 
możliwość realizacji badań radiograficznych, ultradźwię-
kowych, penetracyjnych i magnetyczno-proszkowych. Na 
podstawie własnych doświadczeń przeprowadzano oglę-
dziny zewnętrzne. Możliwe było również stosowanie badań 
szczelności za pomocą różnych metod warsztatowych oraz 
bardzo dokładnej metody chlorowcowej. Spośród tych me-
tod wiodącą rolę odgrywały badania radiograficzne, wyma-
gające dysponowania aparatami rentgenowskimi, bezpiecz-
nymi pomieszczeniami oraz właściwą organizacją pracy 
(ze względu na generowane promieniowanie jonizujące). 
Istniejąca do dnia dzisiejszego rentgenowska hala prze-
świetleń (fot. 1) wyposażona była w aparaty rentgenowskie 
produkcji belgijskiej (np. Andrex 300, Baltograf 120) oraz 
węgierskiej (Liliput 200 oraz Super Liliput 200) (fot. 2).

Fot. 1. Usytuowanie rentgenowskiej hali prześwietleń w kom-
pleksie biurowo-laboratoryjnym Instytutu Spawalnictwa

Fot. 2. Widok aparatów rentgenowskich starszej generacji, 
stanowiących wyposażenie hali rentgenowskiej

W roku 1958 zorganizowano w Instytucie Spawalnictwa 
halę izotopowych badań połączeń spawanych, należącą do 
Pracowni Badań Nieniszczących w Zakładzie Metaloznaw-
stwa. W tym celu wzniesiono specjalny budynek uwzględ-
niający wymogi badań izotopami promieniotwórczymi. 
Grube mury, wyłożone dodatkowo ołowiem, zapewniały 
bezpieczeństwo osobom postronnym, tzn. osobom niezwią-
zanym z badaniami. Do hali gammagraficznej prowadziło 
wejście labiryntowe, oddzielone od pomieszczenia głów-
nego 40-centymetrowym murem betonowym z domieszką 
barytu. Założenia projektowe hali izotopowej opracował 
mgr Jan Angres po odbyciu 2-miesięcznego stażu w ZSRR 
w 1956 r. Budynek hali został wzniesiony przez pracowników 
Działu Ogólnotechnicznego pod kierownictwem mistrza 
Józefa Czyloka. Pierwszymi preparatami promieniotwór-
czymi, których eksploatację rozpoczęto w nowej hali były 
izotopy Co-60 i Cs-137. Zbudowano również defektoskop 
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do prac w terenie. Halę gammagraficzną zaadaptowano na 
inne potrzeby na początku lat siedemdziesiątych dwudzie-
stego wieku. Przyczyną tego było zaangażowanie się Insty-
tutu Spawalnictwa w działalność badawczą, wymagającą 
kontroli radiograficznej, charakteryzującej się jakością uzy-
skiwaną wyłącznie za pomocą aparatów rentgenowskich.
Rentgenowska hala prześwietleń oraz przylegające do niej 
pomieszczenia posiadały również stanowiska, na których 
wykorzystywano inne metody badań nieniszczących, np. ba- 
dania penetracyjne czy magnetyczno-proszkowe. W szcze-
gólności badania penetracyjne posiadały priorytetowy 
charakter. Wynikało to między innymi z faktu, że Instytut 
Spawalnictwa był producentem zestawu preparatów do 
penetracji barwnej typu ZPBP-IS, pakowanych w 1 litro-
wych pojemnikach (fot. 3).

Fot. 3. Pojemniki z preparatami do badań penetracyjnych z zasto-
sowaniem techniki barwnej typu ZPBP-IS produkowane przez 
Instytut Spawalnictwa

W obszarze badań nieniszczących Instytut Spawalnic-
twa prowadził intensywne prace badawcze o charakterze 
podstawowym. Tematyka prac dotyczyła zakresu zastoso-
wania poszczególnych metod badawczych w odniesieniu 
do złączy spawanych oraz oceny jakości złączy na pod-
stawie tych metod. Należy przypomnieć tu działalność 
dr. Jana Angresa i dr. inż. Włodzimierz Szydlika. Pierwszy 
z nich zorganizował w roku 1958 w Instytucie laboratorium 
badań izotopowych, a w latach 60. prowadził prace związa-
ne z wykorzystaniem radiografii oraz penetrantów w bada-
niach połączeń i konstrukcji spawanych. Na kongresach MIS 
w latach 1964 i 1968 prezentował oryginalne dokumenty 
o tej tematyce, a w 1969 roku uzyskał na Akademii Górni-
czo-Hutniczej stopień doktora. Jego praca zaowocowała też  

wydaniem książki „Nieniszczące metody kontroli złącz spa-
wanych” (WNT 1960, Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice. 
1973 r.). Dr inż. Włodzimierz Szydlik zasłużył się opracowa-
niem systemu oceny jakości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów (ujętego w postać norm: PN-75/M-69703, 
PN-72/M-770, PN-74/M-69771, PN-87/M-69772) oraz 
systemu oceny wadliwości złączy spawanych na podstawie 
oględzin zewnętrznych (norma PN-85/M-69775). W przy-
padku ostatniej normy, znaczny udział w jej opracowaniu 
posiadał również dr inż. Jacek Lassociński.

Wiedzę uzyskaną na podstawie badań nieniszczących wy-
korzystywano do celów szkoleniowych. W latach 70. i 80. 
ubiegłego wieku istniało duże zapotrzebowanie na spe-
cjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie poszcze-
gólnych metod kontroli nieniszczącej złączy spawanych 
oraz umiejętność organizacji kontroli (nadzorowania) prac 
spawalniczych. Współpracując z Ośrodkiem Doskonalenia 
Kadr SIMP w Gliwicach Instytut Spawalnictwa, realizował 
szkolenia o tematyce: „Badań radiograficznych złączy spa-
wanych”, „Kontroli w spawalnictwie” oraz „Technologicz-
ności konstrukcji spawanych”. Podjęte szkolenia umożliwiły 
zasilenie gospodarki narodowej setkami osób wspomagają-
cych wytwórczość przemysłową opartą na procesach spa-
walniczych.

W latach 80. podjęto pracę polegającą na zaprojekto-
waniu i zbudowaniu urządzenia do próżniowej kontroli 
szczelności spoin w urządzeniach energetycznych. Tech-
nika badania tą metodą polega na wytworzeniu podci-
śnienia w komorze nałożonej na kontrolowany i pokryty 
pianotwórczym roztworem odcinek spoiny. W wyniku prze-
nikania powietrza z atmosfery do komory przez kapilarne 
nieszczelności występujące w złączu, po stronie obserwo-
wanej powstają pęcherze pozwalające na umiejscowie-
nie nieszczelności. Opisana technika nosi obecnie nazwę 
badania metodą pęcherzykową z przyssawką próżniową. 
W ramach wykonanej pracy badawczej zaprojektowano 
i zbudowano prototyp urządzenia UKS, składającego się 
z aspiratora (urządzenie ssące), komory próżniowej oraz 
elastycznego przewodu (węża gumowego), łączącego aspi-
rator z komorą, przez który wypompowywano powietrze 
z komory. Podczas testów urządzenie UKS wykazało przy-
datność do badania szczelności połączeń spawanych w wa-
runkach przemysłowych.

BADANIA NIENISZCZĄCE
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Kolejne dwadzieścia lat

Transformacja ustrojowa Polski oraz wstąpienie do Unii Eu-
ropejskiej spowodowały konieczność dostosowania prywa-
tyzowanej gospodarki narodowej do działania w warunkach 
ostrej konkurencji. Znalazło to odzwierciedlenie w różnych 
dziedzinach wytwórczości, między innymi w spawalnictwie. 
Przykładowo, rozpowszechniły się systemy zapewnienia 
jakości, w których znaczącą pozycję zajmują badania nie-
niszczące (NDT). Stosuje się je w kontroli bieżącej jako ope-
racje odbiorowe przygotowania elementów do spawania 
lub w kontroli międzyoperacyjnej wykonywanych połączeń. 
Ponadto, stanowią one integralną część kontroli ostatecznej 
prac spawalniczych. Jak widać przykładowy zakres zasto-
sowania badań nieniszczących jest bardzo szeroki. Należy 
do niego doliczyć ogromną liczbę innych zastosowań, np. 
podczas uznawania technologii spawania, egzaminowania 
spawaczy, badań naukowych, zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy itp. Z tego powodu przywiązuje się duże znaczenie 
do jakości, dokładności i powtarzalności NDT, wykorzysty-
wanych w codziennej praktyce zarówno przemysłowej, jak 
i zastosowań specjalnych.

Doceniając wagę przedstawionych problemów, powoła-
no w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach, 2 stycznia 
1995 roku, Laboratorium Badań Nieniszczących (LBN), 
stanowiące jednostkę organizacyjną Ośrodka Kształcenia 
i Nadzoru Spawalniczego. Statusu takiego nie posiadała 
pracownia wcześniejsza. Jej nazwa (Pracownia lub Labora-
torium Badań Nieniszczących) stosowana była zwyczajowo. 
W ramach działającego w certyfikowanym systemie jako-
ści Laboratorium Badawczego Spawalnictwa ustanowiono 
Pracownię Badań Nieniszczących. Podstawowe zadania 
stawiane przed LBN to stosowanie badań nieniszczących  
w kontroli, rozwój metod badań nieniszczących w spawal-
nictwie, doskonalenie tych metod w praktyce badawczej 
i przemysłowej oraz ich rozpowszechnianie wśród personelu 
zajmującego się oceną jakości złączy spawanych (tablica 1).

Jak wynika z tablicy 1, zakres kursów i szkoleń realizowa-
nych z obszaru badań nieniszczących jest szeroki. Obejmuje 
wszystkie podstawowe metody badań złączy spawanych, 
odlewów i odkuwek (VT, PT, MT, RT i UT) oraz kurs podsta-
wowy (BASIC) konieczny do uzyskania uprawnień 3. stop-
nia kwalifikacji, a także szkolenia o wąskim zakresie spe-
cjalizacji (pomiar grubości, kontrola szczelności). W razie 
potrzeby, po uzgodnieniach z zainteresowaną stroną, moż-

liwe jest zaplanowanie i przeprowadzenie prawie każdego 
szkolenia dotyczącego szeroko rozumianego spawalnictwa. 
Z założenia kursy organizowane są na terenie Instytutu Spa-
walnictwa. Jednak współpraca podjęta z innymi ośrodkami 
szkoleniowymi w kraju zaowocowała szkoleniami podczas 
tzw. sesji wyjazdowych. Stanowią one obecnie około połowy 
całkowitej liczby prowadzonych kursów. Popularność sesji 
wyjazdowych spowodowana jest obniżeniem kosztów szko-
lenia pojedynczego pracownika poprzez eliminację kosztów 
jego zakwaterowania i wyżywienia podczas delegacji.

Przedsiębiorstwom współpracującym z Instytutem Spawal-
nictwa świadczone są usługi z zakresu badań nieniszczą-
cych, polegające na wykonywaniu badań wizualnych, pe-
netracyjnych, magnetyczno-proszkowych, radiograficznych 
i ultradźwiękowych (w tym pomiary grubości) różnych wy-
robów, w szczególności wytwarzanych metodami spawal-
niczymi. 
Badania nieniszczące wykonywane są w ramach działalno-
ści statutowej Instytutu Spawalnictwa podczas prowadze-
nia różnych prac badawczych. Niestandardowe przypadki 
kontroli wymagają opracowywania specjalnych procedur 
badawczych, które wchodzą następnie do codziennej prak-
tyki przemysłowej. Powstają również opracowania mo-
nograficzne i książkowe dotyczące badań nieniszczących, 
stanowiące dorobek naukowy lub organizacyjny zarów-
no Instytutu, jak i ich autorów. Wspomagają one procesy 
naukowe i dydaktyczne stosowane w Instytucie Spawalnic-
twa oraz korzystnie wpływają na jakość badań NDT wyko-
nywanych w przemyśle. 

Z uwagi na zakres i charakter działalności Instytutu Spa-
walnictwa w obszarze badań nieniszczących musi się ona 
odbywać w odpowiednich warunkach. Pod tym pojęciem 
rozumie się bezpieczeństwo pracy, dobre oświetlenie, wen-
tylację, ergonometryczność, wyposażenie itp. W roku 1990 
Instytut dysponował jedną wyspecjalizowaną pracownią, 
a mianowicie pracownią rentgenowską. Powstała w La-
boratorium Badań Nieniszczących koncepcja rozwoju tej 
dziedziny oraz podjęcie szkoleń spowodowało konieczność 
zbudowania innych profesjonalnych pracowni oraz sal wy-
kładowych wraz z wymaganym współcześnie wyposaże-
niem. Obecnie odpowiednie warunki zapewniają specjalnie 
przygotowane pomieszczenia, spośród których, z punktu 
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L.P. NAZWA KURSU LUB SZKOLENIA OZNACZENIE CZAS TRWANIA
godz.

1. Badania wizualne złączy spawanych: VT –
pierwszy stopień kwalifikacji, VT1 16
drugi stopień kwalifikacji, VT2 24
pierwszy i drugi stopień kwalifikacji VT1 + VT2 40
trzeci stopień kwalifikacji. VT3 24

2. Badania penetracyjne złączy spawanych: PT –
pierwszy stopień kwalifikacji, PT1 16
drugi stopień kwalifikacji, PT2 24
•pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, PT1 + PT2 40
•trzeci stopień kwalifikacji. PT3 24

3. Badania penetracyjne złączy spawanych, odlewów i odkuwek: PT –
• pierwszy stopień kwalifikacji, PT1 19
• drugi stopień kwalifikacji, PT2 28
• pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, PT1 + PT2 47
• trzeci stopień kwalifikacji. PT3 24

4. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych: MT –
• pierwszy stopień kwalifikacji, MT1 16
• drugi stopień kwalifikacji, MT2 24
• pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, MT1 + MT2 40
• trzeci stopień kwalifikacji. MT3 32

5. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych, odlewów  

i odkuwek:

MT –

•pierwszy stopień kwalifikacji, MT1 20
•drugi stopień kwalifikacji, MT2 30
•pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, MT1 + MT2 50
•trzeci stopień kwalifikacji. MT3 32

6. Badania radiograficzne złączy spawanych: RT -
•pierwszy stopień kwalifikacji, RT1 60
•drugi stopień kwalifikacji, RT2 80
•pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, RT1 + RT2 140
•trzeci stopień kwalifikacji. RT3 40

7. Ocena radiogramów spoin RT2ORS 40
8. Badania radiograficzne złączy spawanych, odlewów i odkuwek: RT -

•pierwszy stopień kwalifikacji, RT1 77
•drugi stopień kwalifikacji, RT2 95
•pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, RT1 + RT2 172
•trzeci stopień kwalifikacji. RT3 40

9. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych: UT -
•pierwszy stopień kwalifikacji, UT1 60
•drugi stopień kwalifikacji, UT2 80
•pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, UT1 + UT2 140
•trzeci stopień kwalifikacji. UT3 40

10. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek: UT -
•pierwszy stopień kwalifikacji, UT1 86
•drugi stopień kwalifikacji, UT2 112
•pierwszy i drugi stopień kwalifikacji, UT1 + UT2 196
•trzeci stopień kwalifikacji. UT3 40

11. BASIC – 3. STOPIEŃ – 101

12. Pomiar grubości materiałów metodą ultradźwiękową – 10

13. Kontrola szczelności złączy spawanych metodą 

pęcherzykową

– 8

14. Inne – według potrzeb – –

Tablica 1. Zestawienie kursów i szkoleń prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa dla kandydatów 
i personelu z zakresu badań nieniszczących



widzenia przydatności do realizowania poszczególnych me-
tod badawczych, można wyróżnić: zmodernizowaną pod 
względem bezpieczeństwa pracy pracownię rentgenow-
ską, pracownię ultradźwiękową oraz badań penetracyjnych 
i magnetyczno-proszkowych (fot. 4–6).

Fot. 4. Hala prześwietleń w pracowni rentgenowskiej

Fot. 5. Pracownia ultradźwiękowa podczas kursu oceny jakości 
złączy spawanych na podstawie badań ultradźwiękowych

Fot. 6. Pracownia badań penetracyjnych i magnetyczno-
-proszkowych

Pracownie: ultradźwiękowa oraz badań penetracyjnych 
i magnetyczno-proszkowych, w zależności od sytuacji, 
mogą być łatwo dostosowane do aktualnych potrzeb lub 
dodatkowo wyposażone. Nie może to oczywiście dotyczyć 
pracowni rentgenowskiej, w odniesieniu do której obowią-
zują specjalne wymagania i odrębne przepisy.

W ostatnim roku stan posiadania Instytutu Spawalnictwa 
rozszerzył sią o kolejną pracownię, nazywaną potocznie 
„kolejową”. Jest to pracownia zorganizowana do prowa-
dzenia badań, szkolenia oraz egzaminowania pracowników 
zajmujących się utrzymaniem ruchu kolejowego. Pracownię 
wyposażono w specjalistyczne urządzenia, wykorzystywane 
wyłącznie do kontroli jakości wyrobów stosowanych w kolej-
nictwie, np. kół napędowych i jezdnych lokomotyw, kół jezd-
nych wagonów kolejowych lub innych pojazdów szynowych, 
szyn, osi itp.
W zakresie upowszechniania badań nieniszczących jednym 
z głównych zadań realizowanych przez Instytut Spawal-
nictwa jest doskonalenie personelu kontroli przemysłowej. 
Z tego powodu zwrócono szczególną uwagę na warunki 
i efektywność szkoleń. W znacznej mierze zależy ona od 
właściwego wyposażenia sal wykładowych, w których wy-
korzystuje się nowoczesne środki oddziaływania wizualnego 
oraz od możliwości korzystania z pomocy naukowych (fot. 7).

Fot. 7. Przykład sali wykładowej w Instytucie Spawalnictwa 

Obecnie Instytut Spawalnictwa korzysta z pięciu sal wykła-
dowych o różnej wielkości, co umożliwia właściwy ich dobór 
w zależności od wielkości szkolonej grupy (ważne z punktu 
widzenia kontaktu wykładowcy ze słuchaczami). W więk-
szości sal, dla komfortu słuchaczy, zamontowano klimaty-
zację. W letnie, gorące dni utrzymanie temperatury otocze-
nia łatwo tolerowanej przez organizmy słuchaczy poprawia 
wyniki procesu nauczania.
Szczególnie ważną rolę odgrywają pomoce szkoleniowe. 
Dostęp do odpowiedniej literatury, aktualnych norm i prze-
pisów zdecydowanie wpływa na zwiększenie zakresu wie-
dzy utrwalanej przez słuchaczy kursów NDT oraz podnosi  
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poziom szkolenia. Doceniając ten wpływ opracowano i wy-
dano w Instytucie Spawalnictwa programy (rys. 8) i skrypty 
tematyczne do poszczególnych rodzajów szkoleń (fot. 9).

Rys. 8. Przykłady programów szkoleniowych z zakresu badań 
nieniszczących

Fot. 9. Skrypty do nauki różnych metod badań nieniszczących

W miarę zachodzących zmian, np. norm, przepisów, skryp-
ty są systematycznie uaktualniane i uzupełniane. W śro- 
dowisku operatorów badań nieniszczących opracowa-
nia Instytutu Spawalnictwa zyskały znaczną popularność. 
Z tego powodu rozprowadzane są również na indywidualne 
zamówienia.
Do przeprowadzania badań nieniszczących Instytut Spa-
walnictwa dysponuje nowoczesnymi i różnorodnymi urzą-
dzeniami, przyrządami, osprzętem oraz środkami do badań 
wizualnych, penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, 
radiograficznych, ultradźwiękowych, szczelności itp. Przy-
kłady wyposażenia pokazano na fot. 10–13.

Fot. 10. Widok nowoczesnego wideoskopu do badań wizualnych 
złączy spawanych w miejscach niedostępnych dla bezpośredniej 
obserwacji

Fot. 11. Urządzenia do badań magnetyczno-proszkowych: wzbu-
dzanie pola magnetycznego za pomocą cewki przelotowej w złączu 
doczołowym rur

Fot. 12. Głowica aparatu rentgenowskiego ERESCO 65 MF3 
podczas badania złącza doczołowego z blach

Do badań ultradźwiękowych, stanowiących często zamien-
nik badań radiograficznych, wykorzystuje się liczne, nowo-
czesne defektoskopy ultradźwiękowe (fot. 13).
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●   W-14/IS-79: Program kursu kandydatów badań 
nieniszczących i personelu badań nieniszczących 
według wymagań normy PN-EN ISO 9712 
„Badania wizualne złączy spawanych, odlewów 
i odkuwek 1. i 2. stopnia kwalifikacji (VT1 i VT2)”.

●   W-14/IS-90: Program kursu podstawowego dla 
personelu badań nieniszczących, kandydatów na 
3. stopień kwalifikacji, według wymagań normy 
PN-EN ISO 9712 „BASIC-3. STOPIEŃ”.



Fot. 13. Defektoskop ultradźwiękowy typu USM 35X podczas 
badania płyty próbnej

Spośród wielu zastosowań badań nieniszczących ważną 
pozycję zajmują również badania szczelności. Do badania 
szczelności metodą pęcherzykową z przyssawką próżniową 
Instytut Spawalnictwa dysponuje urządzeniami typu UKS, 
których jest jedynym w kraju wytwórcą. Urządzenia składają 
się z komór próżniowych i pompy ssącej. Komory ograniczają 
przestrzeń, w której wytwarzane jest podciśnienie robocze, 
natomiast pompa ssąca umożliwia uzyskanie w komorach 
wymaganego podciśnienia. Od momentu zaprojektowania 
i zbudowania prototypu konstrukcja urządzenia ewoluowała. 
Obecna, opatentowana wersja została wyróżniona w roku 
2013 złotym medalem na Targach Wynalazczości w Paryżu 
i złotym medalem na Targach Poznańskich oraz Dyplo-
mem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2014 
(fot. 14).

Fot. 14. Urządzenie do badania szczelności metodą pęcherzykową 
z przyssawką próżniową typu UKS

Podsumowanie

Wykorzystanie zarówno istniejących, jak i nowatorskich 
metod i technik badań nieniszczących w spawalnictwie 
przynosi znaczne korzyści wytwórcom wyrobów spawa-
nych. Aby korzyści były bardziej znaczące, konieczne jest 
szerokie upowszechnianie metod NDT w praktyce przemy-
słowej. Zadanie to realizuje Instytut Spawalnictwa poprzez 
organizację szkoleń zgodnych z obowiązującymi wymaga-
niami. Szkolenia obejmują swym zasięgiem zarówno per-
sonel badań nieniszczących, jak i inżynieryjno-techniczny 
personel spawalniczy. Działalność szkoleniowa Instytutu 
wspomagana jest permanentnie rozwijaną i uaktualnianą 
ofertą w zakresie opracowywania ekspertyz, opinii, usług 
technicznych oraz badań o charakterze pilotażowym lub 
naukowym. Podjęte przedsięwzięcia umożliwiły wypra-
cowanie wśród klientów Instytutu liczącego się uznania. 
Skutkuje to dużą liczbą osób i instytucji zainteresowanych 
współpracą z Instytutem Spawalnictwa oraz pozwala 
z optymizmem spoglądać w najbliższą przyszłość.
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spawalnictwo XXI wieku można opisać, stosując kilka 
terminów doskonale je charakteryzujących – postęp, inno-
wacje, wysoka jakość, wyzwania, osiągnięcia i bezpieczeń-
stwo w środowisku pracy. Ostatnie kilkanaście lat przynio-
sło znaczące zmiany w podejściu do zagadnień zdrowia, 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska pracy przy spawaniu 
i procesach pokrewnych. Wśród pracodawców, kadry inży-
nierskiej, a także wśród spawaczy i operatorów urządzeń 
spawalniczych wzrosła świadomość zagrożeń zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz potrzeba działań ukierunkowanych 
na ochronę pracowników. Bezpieczeństwo pracy i ochrona 
zdrowia pracowników jest obecnie jednym z priorytetów, 
który towarzyszy wprowadzaniu do praktyki przemysłowej 
innowacyjnych technologii spawalniczych. Spawanie wraz 
z technikami pokrewnymi postrzegane było w przeszłości 
jako proces scharakteryzowany skrótem 3D: dirty (ang.) – 
brudny, dusty (ang.) – zapylony, dangerous (ang.) – niebez-
pieczny i szkodliwy dla zdrowia. Obecnie stosowane tech-
nologie spajania coraz częściej są nowoczesnymi metodami 
łączenia różnych materiałów konstrukcyjnych, do których 
odnoszą się określenia sformułowane przez Europejską Fe-
derację Spawalniczą: Cool, Clean, Clever (3C), a więc grupa 
spawalniczych procesów technologicznych charakteryzują-
cych się innowacyjnością, ciągłym rozwojem i doskonale-
niem urządzeń, technologii i materiałów oraz możliwościa-
mi ciągłej poprawy warunków pracy.

Na postęp w dziedzinie ochrony pracowników w spawal-
nictwie złożyły się wieloletnie działania badaczy środowiska 
pracy, specjalistów spawalników, producentów materiałów 
i urządzeń spawalniczych, producentów środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej na świecie, w Europie oraz w Pol-
sce. W działania te od blisko pół wieku wpisują się badania 
naukowe, seminaria, szkolenia oraz publikacje Instytutu 
Spawalnictwa.

Zagadnienia kształtowania bezpiecznych warunków pracy 
na stanowiskach spawalniczych pojawiają się w pracach 
badawczych, realizowanych w Instytucie Spawalnictwa 
już w 1965 r. Mgr inż. Józef Czech, inicjator i główny au-
tor badań nad procesami cięcia plazmowego w Instytucie 
Spawalnictwa, zrealizował pracę pt. „Warunki BHP przy 
cięciu plazmowym”. Celem pracy było opracowanie wy-
tycznych bezpieczeństwa i higieny pracy przy cięciu pla- 

zmowym, ujmujących specyficzne właściwości plazmy i za-
grożenia środowiska pracy związane z emisją pyłu i gazów, 
promieniowaniem oraz hałasem. Kolejna praca badawcza 
prowadzona w 1966 r. poświęcona jest warunkom pracy 
przy spawaniu w osłonie CO2, a autorem pracy był mgr inż. 
Bogumił Pierożek. Uzasadnieniem potrzeby podjęcia pracy 
badawczej była analiza wypadków spotykanych przy pra-
cach spawalniczych w ówczesnym przemyśle krajowym. 
W pracy omówiono zagrożenia czynnikami chemicznymi 
i fizycznymi oraz przygotowano instrukcję BHP przy spawa-
niu stali w osłonie CO2. Wymienione opracowania rozpo-
czynają cykl prac badawczych, których celem było uzupeł-
nienie i aktualizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali, opracowa-
nych jeszcze w 1954 roku i opublikowanych rozporządze-
niem ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia 
2 listopada 1954 r. Na przełomie latach 60. i 70. specjaliści 
spawalnictwa pracujący w Instytucie Spawalnictwa zauwa-
żają, że szeroki rozwój stosowania techniki spawalniczej 
i różnych nowych technologii spajania pociąga za sobą 
konieczność opracowania nowych, bardziej szczegółowych 
przepisów z dziedziny BHP, dla zabezpieczenia spawa-
czy i operatorów urządzeń spawalniczych przed ujemnym 
oddziaływaniem szkodliwych czynników powstających 
w trakcie procesów spawania i cięcia metali. I tak w latach 
1967–1968 realizowana była praca pt. „Warunki BHP przy 
spawaniu łukowym metali nieżelaznych w osłonie argo-
nu”, autorem był inż. Czesław Kozłowski. W ramach pracy 
opracowano zalecenia dotyczące instalowania, eksploatacji 
i obsługi urządzeń do spawania łukowego w osłonie argo-
nu metodami MIG i TIG metali nieżelaznych i ich stopów. 
W roku 1973 mgr inż. Krzysztof Miętus prowadził pracę ba-
dawczą, której celem było opracowanie projektu przepisów 
BHP przy spawaniu i cięciu gazowym i elektrycznym oraz 
zgrzewaniu i lutowaniu metali. Praca miała stanowić pod-
stawę do nowelizacji obowiązujących od 19 lat przepisów 
BHP w spawalnictwie. Opracowanie było bardzo szczegó-
łowym i kompleksowym projektem przepisów dotyczących 
wymagań dla spawalni i stanowisk spawalniczych, pracy 
w ciasnych pomieszczeniach, wymagań dla wentylacji 
i ochron osobistych pracowników. Opracowano wymagania 
bezpieczeństwa dla spawania i cięcia gazowego, spawa-
nia elektrodami otulonymi, spawania łukowego w osłonie 
gazów ochronnych, spawania łukiem krytym i spawania 
elektrożużlowego, spawania i cięcia plazmowego, spawania 
elektronowego, żłobienia łukowo-gazowego, oraz zgrzewa-

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
I ŚRODOWISKO PRACY W SPAWALNICTWIE
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nia oporowego, ultradźwiękowego, wybuchowego, jak rów-
nież dla procesów lutowania i lutospawania. Opracowany 
projekt przepisów BHP nie został wprowadzony w postaci 
nowelizacji obowiązującego rozporządzenia, ale stanowił 
materiał wykorzystywany w przemyśle przy tworzeniu no-
wych stanowisk spawalniczych i modernizacji hal spawal-
niczych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nowe prze-
pisy bezpieczeństwa i higieny pracy zostały wprowadzone 
w Polsce dopiero w 2000 roku, oczywiście z inicjatywy 
i dzięki staraniom pracowników Instytutu Spawalnictwa.
Równocześnie z pracami ukierunkowanymi na opracowy-
wanie wymagań bezpieczeństwa dla poszczególnych me-
tod spawania, cięcia, lutowania i zgrzewania realizowano 
w pracach badawczych drugi kierunek działalności – ba-
dania zagrożeń zdrowia czynnikami chemicznymi przy 
procesach spawalniczych. W Zakładzie Spoiw i Metalurgii 
Spawania w latach 1966–1967 mgr inż. Jerzy Ziemliński 
prowadził pracę pt. „Zbadanie możliwości zmniejszania 
zawartości składników toksycznych w elektrodach stoso-
wanych do spawania konstrukcji statków”. W pracy opra-
cowano wymagania techniczne i wytyczne dla produkcji no-
wych, niskofluorkowych elektrod zasadowych do spawania 
konstrukcyjnych stali węglowych. W celu określenia stopnia 
szkodliwości substancji wydzielających się podczas spa-
wania opracowanymi elektrodami skonstruowano pierw-
szą w Instytucie Spawalnictwa komorę doświadczalną do 
pobierania pyłu spawalniczego oraz opracowano pierwszą 
metodykę badawczą dla określania wielkości emisji pyłu 
oraz składu chemicznego pyłu. Zarówno stanowisko do-
świadczalne, jak i metodyka, zostały wykorzystane do ba-
dań prowadzonych w 1968 r. w Instytucie Spawalnictwa 
we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Przemyśle 
Węglowym i Hutniczym w Zabrzu. Celem badań było okre-
ślenie ilości emitowanego pyłu i wyznaczenie składu ziarno-
wego pyłu przy spawaniu ręcznym elektrodami otulonymi. 
Wyniki tych badań po raz pierwszy w kraju charakteryzowa-
ły elektrody otulone o otulinie zasadowej, rutylowej i kwa-
śnej pod względem emisji zanieczyszczeń. Równocześnie 
w Zakładzie Badań Fizyko-Chemicznych w latach 1967–
1969 prowadzona była praca badawcza pt. „Opracowa-
nie aparatury i metod oznaczania szkodliwych dla zdrowia 
składników w atmosferze spawacza (tlenki azotu, ozon, 
tlenek węgla, fluorowodór i pyły)”, głównym referentem 
pracy była mgr inż. Janina Czenczek. Wynikiem pracy było 
przygotowanie zestawów pomiarowych do pobierania pyłu 
i zanieczyszczeń gazowych na stanowiskach pracy w strefie 

oddychania spawacza oraz opracowanie metod określania 
stężenia zanieczyszczeń. 

Fot. 1. Zestawy aparatury do pobierania pyłu i zanieczyszczeń 
gazowych na stanowiskach pracy w strefie oddychania spawacza 
opracowane w Instytucie Spawalnictwa w 1969 roku

Problemy ochrony zdrowia spawaczy oraz poprawa wa-
runków pracy nabierają w latach 70. znaczenia z uwagi 
na fakt, że zawód spawacza staje się popularny, potrzeb-
ny w rozwijającej się gospodarce, a równocześnie wzrasta 
świadomość, że procesy spawania i cięcia metali wiążą się 
z trudnymi warunkami pracy, występowaniem szeregu 
uciążliwości niebezpiecznych dla zdrowia oraz wieloma 
chorobami zawodowymi. Do rozwiązywania zagadnień bez-
pieczeństwa pracy spawaczy została powołana w 1970 roku 
w Instytucie Samodzielna Pracowania BHP Spawalnictwa, 
której kierownikiem została mgr inż. Janina Czenczek. Zada-
niem pracowni było rozpoznawanie zagrożeń i wypracowa-
nie sposobów i środków ich minimalizacji na stanowiskach 
pracy. W pierwszych pracach badawczych realizowanych 
w Pracowni zajęto się zagadnieniem badań zanieczyszczeń 
wydzielających się w różnych procesach spawalniczych. 
W pracy pt. „Opracowanie metodyki i przeprowadzenie 
badań składu jakościowego i ilościowego pyłów wydzielają-
cych się w procesach spawalniczych”, realizowanej w latach  



1970–1975 przez zespół mgr inż. Janiny Czenczek i mgr 
inż. Kseni Cwykiel, opracowano metody analizy chemicznej 
pyłu oraz wykonano pierwsze w Instytucie Spawalnictwa 
badania składu chemicznego pyłu powstającego przy spa-
waniu elektrodami otulonymi. W badaniach zastosowano 
komorę doświadczalną do pobierania próbek pyłu przedsta-
wioną na fot. 2. 

Fot. 2. Komora doświadczalna 
do badania emisji pyłu i gazów 
przy spawaniu elektrodami 
otulonymi opracowana 
w Instytucie, 1967–1970

Kolejne prace realizowane w Samodzielnej Pracowni BHP 
Spawalnictwa, której kierownikiem została w 1976 roku 
mgr inż. Stefania Machaczek, były kontynuacją wcześniej 
rozpoczętych badań i dotyczyły określania wielkości emisji 
pyłu i gazów wydzielających się przy spawaniu różnych ma-
teriałów konstrukcyjnych. W pracy badawczej pt. „Oznacza-
nie emisji pyłów wydzielających się przy spawaniu w osłonie 
CO2 i argonu” prowadzonej przez mgr inż. S. Machaczek
w latach 1977–1978 opracowano nowe uniwersalne sta-
nowisko doświadczalne do badania emisji zanieczyszczeń 
oraz wykonano badania emisji pyłu i gazów przy spawa-
niu metodą MIG/MAG oraz TIG stali niestopowej, stali 
nierdzewnej, aluminium i miedzi oraz ich stopów. Praca 
badawcza była realizowana na zamówienie Centralnego In-
stytutu Ochrony Pracy w Warszawie i jej celem było określe-
nie ilościowego i jakościowego składu zanieczyszczeń wy-
dzielonych przy spawaniu w osłonie gazów oraz znalezienie 
zależności pomiędzy emisją zanieczyszczeń a warunkami 
spawania. Doniosłym wynikiem badań było opracowanie 
kart oceny higienicznej dla spoiw i metod stosowanych do 
spawania w osłonie gazów ochronnych. W 1980 roku Sa-
modzielna Pracownia BHP Spawalnictwa została przenie-
siona w związku ze zmianami organizacyjnymi w Instytucie 
do Zakładu Spawania Gazowego i BHP Spawalnictwa.

Analizując prace badawcze prowadzone w latach 70. i 80. 
w obszarze inżynierii środowiska pracy, należy zaznaczyć, 
że najwięcej uwagi poświęcono badaniom emisji zanie-
czyszczeń powstałych w procesach spawania. Badania 
te prowadzone były od podstaw; opracowano stanowiska 
badawcze oraz szczegółowe metodyki oznaczania wielko-
ści emisji pyłu, tlenków azotu, tlenku węgla i ozonu i me-
todyki określania składu chemicznego pyłu spawalniczego. 
Celem tych badań było poznanie potencjalnych zagrożeń 
wynikających ze stosowania różnych metod spawania 
i materiałów dodatkowych, dla podjęcia środków bezpie-
czeństwa umożliwiających ich stosowanie bez uszczerbku 
dla zdrowia pracowników. Największą grupę przebadanych 
materiałów dodatkowych stanowiły elektrody otulone. Prze-
badano około 100 gatunków elektrod o różnych średnicach 
i różnych rodzajach otulin przeznaczonych do spawania stali 
niskostopowych i niskowęglowych, stali nierdzewnych, że-
liwa i metali nieżelaznych. Badaniami objęto również druty 
proszkowe do spawania w osłonie gazów ochronnych oraz 
druty do spawania łukiem krytym. Dla każdego rodzaju 
spoiwa opracowano oddzielne karty katalogowe, zawiera-
jące wskaźniki emisji czasowej i wagowej pyłu i gazów oraz 
skład chemiczny emitowanego pyłu. W latach 1986–1990 
mgr inż. S. Machaczek przygotowała pierwsze wydanie 
„Katalogu charakterystyk materiałów spawalniczych pod 
względem emisji zanieczyszczeń”. Mając na uwadze szko-
dliwość zanieczyszczeń powstających przy spawaniu i pro-
cesach pokrewnych dla zdrowia pracowników, równolegle 
w latach 1985–1989 podjęto badania zmierzające do opra-
cowania sposobów i środków ochrony pracowników na spa-
walniczych stanowiskach pracy. W tym celu mgr inż. Beata 
Stępień i mgr inż. Stefania Machaczek przeprowadziły ba-
dania urządzeń odciągowych i sprzętu wentylacyjnego pod 
kątem ich przydatności w spawalnictwie. Badaniami obję-
to urządzenia i elementy odsysające, uchwyty spawalnicze 
z odciągiem zanieczyszczeń oraz tarcze z nawiewem po-
wietrza. W oparciu o uzyskane wyniki badań opracowano 
w 1989 r. „Katalog urządzeń i osprzętu wentylacji miejsco-
wej stanowisk spawalniczych”. 
W latach 1987–1989 Instytut Spawalnictwa zainicjował 
i koordynował prace nad uruchomieniem w Polsce produk-
cji nowoczesnych urządzeń filtrowentylacyjnych i środków 
ochrony spawaczy. W ramach Centralnego Programu Ba-
dawczo-Rozwojowego 7.3 wspólnie z Instytutem Maszyn 
i Urządzeń Elektrycznych Politechniki Śląskiej uruchomiono 
produkcję urządzenia filtrowentylacyjnego z filtrem elek- 
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trostatycznym o wydajności 700 m3/h i skuteczności od-
pylania 97% – LUFT 700. Producentem urządzenia było 
Przedsiębiorstwo LABO-LANG w Bielsku-Białej. Urządzenie 
to było przeznaczone do pracy na niestacjonarnych stano-
wiskach spawalniczych (wersja przewoźna) lub w wersji 
podwieszanej pracowało nad stanowiskiem pracy. Kolejnym 
działaniem w ramach CPBR-7.3 było opracowanie kon-
strukcji uchwytu z odciągiem zanieczyszczeń do spawania 
w osłonie gazów. Prace nad modelem uchwytu prowadzono 
we współpracy z Opolskimi Zakładami Aparatury Spawalni-
czej i zakończyły się one opracowaniem prototypu. Badania 
prototypu uchwytu prowadzone w Instytucie wykazały, że 
przy  dokładnym zachowaniu parametrów pracy, głównie 
przepływu gazów ochronnych i szybkości odsysania dymów, 
można znacząco ograniczyć emisję zanieczyszczeń u źródła 
i uzyskać poprawną jakościowo spoinę. Dużym sukcesem 
w ramach CPBR-7.3 była współpraca Instytutu Spa-
walnictwa z Przedsiębiorstwem Przemysłu Metalowego 
„POMET-2” we Wronkach. Wspólnie opracowano nowo-
czesne na ówczesne lata, przyłbice spawalnicze POS-10 
i POS-20. Dzięki zastosowanym materiałom i rozwiąza-
niom konstrukcyjnym przyłbice w funkcjonalności, ergo-
nomii i jakości wykonania były porównywalne w wyrobami 
przodujących firm zagranicznych. 

W latach 80. zespół pracowników zajmujących się zagad-
nieniami bezpieczeństwa pracy tworzyli: mgr inż. Stefania 
Machaczek, mgr inż. Beata Stępień oraz technicy: Janina 
Twardowska, Danuta Gorawska i Joachim Kaczmarczyk.

Fot. 3. Urządzenie filtrowentylacyjne elektrostatyczne LABO

Fot. 4. Przyłbica spawalnicza 
POS-20

Warto również wspomnieć, że tematyka bezpieczeństwa 
pracy w spawalnictwie była rozwijana i konsultowana w ra- 
mach Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego krajów 
RWPG. Współdziałanie spawalniczych placówek nauko-
wych w temacie 21 – „BHP w spawalnictwie” w naszym In-
stytucie prowadziła pani Janina Czenczek, a następnie pani 
Stefania Machaczek. Spotkania międzynarodowych eks-
pertów, głównie poświęcone ujednoliceniu przepisów i wy-
magań bezpieczeństwa pracy oraz opracowaniu wspólnych 
metod higienicznej oceny aerozoli spawalniczych odbywały 
się w latach 1975–1984 co roku, zazwyczaj dwukrotnie. 
Były to konsultacje w Instytucie Elektrospawania im. E.O. 
Patona w Kijowie oraz spotkania w Naukowo-Badawczym 
Instytucie Spawalnictwa w Bratysławie, w Centralnym In-
stytucie Spawalnictwa w Halle oraz w Instytucie Spawal-
nictwa i Materiałoznawstwa w Timisoarze. W 1980 roku 
narada ekspertów odbyła się w Instytucie Spawalnictwa 
w Gliwicach, przybyli specjaliści z ZSRR, NRD, CSRS, Ru-
munii, z Polski oprócz pracowników naszego Instytutu udział 
wzięli pracownicy Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu. 
Ożywienie współpracy międzynarodowej w tematyce BHP 
miało miejsce w 1985 roku. Na Międzynarodowym Semi-
narium „Hazards and Protection in Welding” w Belgradzie, 
mgr inż. S. Machaczek przedstawiła referat dotyczący emisji 
pyłów i gazów w procesach spawalniczych, natomiast mgr 
inż. J. Mrowiec wygłosił referat o zagrożeniu pożarowym 
w pracach spawalniczych. Również w roku 1985 odbyło 
się w Balatonföldvar spotkanie Grupy Roboczej ds. ochrony 
pracy przy stałej Komisji Normalizacji RWPG, Instytut re-
prezentowała pani S. Machaczek. 
Kontynuacją spotkań specjalistów bezpieczeństwa pracy 
w spawalnictwie z krajów dawnego bloku wschodniego 
było międzynarodowe seminarium nt. „Ekologiczne pro- 



blemy w spawalnictwie” zorganizowane przez Instytut Spa-
walnictwa i Międzynarodowe Stowarzyszenie „Spawanie” 
w 1992 roku. Na seminarium wygłoszono 27 referatów 
przygotowanych przez przedstawicieli Instytutu Elektrospa-
wania im. E.O. Patona w Kijowie, Instytutu Higieny Pracy 
i Chorób Zawodowych w Kijowie, Instytutu Fizyko-Che-
micznego Akademii Nauk Ukrainy, Instytutu Spawalnictwa 
VUZ w Bratysławie, Instytutu Materiałów Konstrukcyjnych 
w St. Petersburgu, Centralnego Naukowo-Badawczego 
Instytutu Odzieży w Moskwie i Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach. Z naszego Instytutu wyniki prac badawczych 
przedstawiły mgr inż. S. Machaczek i mgr inż. J. Matusiak. 
Ciekawą inicjatywą w seminarium było połączenie refe-
ratów merytorycznych z promocją bezpieczeństwa pracy 
w postaci prezentacji oferty firm produkujących środki 
ochrony zbiorowej i indywidualnej dla spawalnictwa. Takie 
prezentacje krajowych i zagranicznych producentów urzą-
dzeń filtrowentylacyjnych, przyłbic spawalniczych, odzieży 
ochronnej odbywały się w kolejnych latach w Instytucie 
Spawalnictwa kilkakrotnie i zawsze cieszyły się zaintereso-
waniem wśród uczestników z przemysłu. 

Fot. 5. Spotkanie międzynarodowych specjalistów na seminarium 
nt. „Ekologiczne problemy w spawalnictwie”, 1992 r.

Fot. 6. Spotkanie w przerwie seminarium: mgr inż. S. Machaczek, 
mgr inż. J. Matusiak i mgr W. Zeman

Początek lat 90. to powstanie Laboratorium Ochrony Śro-
dowiska pod kierownictwem mgr inż. S. Machaczek, które 
było częścią Zakładu Badań i Atestacji Urządzeń Spawal-
niczych. Główny kierunek prac badawczych prowadzonych 
w Laboratorium dotyczył badań zagrożeń zdrowia przy pro-
cesach spawania metodą MAG w osłonie mieszanek gazo-
wych (1991–1992), spawania łukiem pulsującym (1993 r.), 
spawania stali metodą TIME (1994 r.) oraz przy procesach 
cięcia plazmowego nad i pod lustrem wody (1994 r.). Na 
podstawie wyników prac badawczych opracowano kolej-
ną wersję „Katalogu charakterystyk materiałów spawalni-
czych pod względem emisji zanieczyszczeń”, uzupełnioną 
o wskaźniki emisji pyłu i gazów przy procesach spawania 
łukowego elektrodą topliwą w osłonie różnych mieszanek 
gazowych. Katalog przeznaczony był dla zastosowań w biu-
rach projektowych do prowadzenia obliczeń wentylacyjnych 
oraz dla specjalistów spawalników w celu oceny zagrożeń  

Fot. 7. Badania ekologiczne przy procesach cięcia plazmowego 
pod lustrem wody 1994 r.; mgr inż. Stefania Machaczek, mgr inż. 
Jolanta Matusiak 

chemicznych na stanowiskach pracy. Wyniki prac badaw-
czych w dziedzinie zagrożeń pyłowych i gazowych przy pro-
cesach spawania łukowego w osłonie gazów zostały wyko-
rzystane do opracowania w latach 1993–1994 pierwszego 
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w kraju komputerowego systemu doradczego EKO-SPAW I, 
przeznaczonego do obliczania wielkości emisji zanieczysz-
czeń. Autorami systemu był zespół w składzie mgr inż. Jo-
lanta Matusiak i inż. Jan Dajnowicz. W 1995 roku system 
doradczy CAD EKO-SPAW I uzyskał srebrny medal Brussels 
Eureka’95.

Fot. 8. Skomputeryzowane stanowiska badawcze do pomiarów 
i rejestracji parametrów technologicznych oraz emisji i stężenia 
zanieczyszczeń w procesach spawania metali, 1994–1996 r.

W 1994 roku mgr inż. Jolanta Matusiak we współpracy 
z inż. Janem Dajnowiczem opracowali skomputeryzowane 
stanowisko badawcze do pomiarów i rejestracji parame-
trów technologicznych oraz emisji zanieczyszczeń w pro-
cesach spawania metali. Stanowisko składało się z nowej 
komory do automatycznego pobierania próbek zapylonego 
powietrza, automatycznego analizatora zanieczyszczeń 
gazowych, przyrządu do pomiaru i rejestracji parametrów 
prądowo-napięciowych procesu i prędkości podawania dru-
tu. Stanowisko to zostało nagrodzone srebrnym medalem 
Brussels Eureka’96 za innowacyjne podejście do prowadze-
nia badań ekologicznych przy procesach spawania. 

Wyniki kilkuletnich prac naukowo-badawczych, prowadzo-
nych w Laboratorium Ochrony Środowiska przez mgr inż. 
J. Matusiak, zaowocowały uzyskaniem wyróżnienia Mini-
stra Ochrony Środowiska i Komitetu Badań Naukowych 
w Wielkim Konkursie Wynalazczym za osiągnięcia badaw-
cze w dziedzinie Ochrony Środowiska w 1997 r., a następnie 
uzyskaniem wyróżnienia i medalu w Konkursie Stowarzy-
szenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów „Kobieta-
Wynalazca”, organizowanym dla uczczenia 130-lecia uro-
dzin M. Skłodowskiej-Curie.
W 1995 roku powstało Laboratorium Badań Ekologicznych, 
i w zakres prac oprócz badań naukowych i prac rozwojo-
wych weszły badania w ramach akredytowanego Labora-
torium Badawczego Spawalnictwa. W Laboratorium funk-
cjonowały procedury badawcze dotyczące oznaczania emisji 
całkowitej pyłów i gazów przy spawaniu różnych materia-
łów konstrukcyjnych metodami MIG/MAG, TIG oraz MMA.  
Do roku 2007 przebadano kilkadziesiąt materiałów dodat-
kowych do spawania pod względem emisji zanieczyszczeń 
i opracowano dla nich karty charakterystyki.
W 1996 roku na emeryturę przeszła mgr inż. Stefania Ma-
chaczek, wieloletni pracownik naukowo-badawczy, oso-
ba, która od roku 1976 inicjowała i prowadziła badania 
zagadnień kształtowania bezpiecznych warunków pracy 
na stanowiskach spawalniczych. Pani Stefania Macha-
czek w Instytucie Spawalnictwa pracowała od wczesnej 
młodości, bowiem od roku 1957, kiedy jako technik che-
mik została zatrudniona w Zakładzie Badań Fizyko-Che-
micznych, kierowanym wówczas przez mgr. inż. F. Kałużę. 
W Instytucie przeszła różne szczeble kariery zawodowej 
i naukowej. Pani Stefania Machaczek była ceniona w śro-
dowisku za zaangażowanie w pracę oraz duże doświadcze-
nie, którym dzieliła się chętnie ze współpracownikami, była 

Fot. 9. Mgr inż. Stefania Machaczek – kierownik Laboratorium 
Badań Ekologicznych i mgr inż. Jolanta Matusiak, 1995 r.



autorką wielu prac badawczych, artykułów i referatów na 
seminariach poświęconych warunkom BHP oraz na konfe-
rencjach spawalniczych. Wszyscy w Instytucie znali ją jako 
osobę niezwykle ciepłą i bardzo serdeczną. 
W 1996 roku kierownictwo Laboratorium Badań Ekolo-
gicznych powierzono mgr inż. J. Matusiak. Laboratorium 
wchodziło w skład Zakładu Badań Urządzeń Spawalniczych 
i Ekologii. Prace badawcze Instytutu Spawalnictwa w dzie-
dzinie inżynierii środowiska pracy w kolejnych latach zwią-
zane były m.in. z następującymi działaniami:
●   badaniami stężenia ozonu na stanowiskach spawania

i cięcia metali,
●  określeniem skuteczności usuwania zanieczyszczeń ze 

strefy pracy przez wentylację miejscową stosowaną przy 
spawaniu w osłonie gazów ochronnych,

●   opracowaniem i wdrożeniem metod badawczych bezpie-
czeństwa pracy na stanowiskach spawalniczych,

●  badaniami emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
przy spawaniu stali drutami proszkowymi,

●  opracowaniem metodyki badania poziomu hałasu przy 
procesach spawania i cięcia metali oraz określeniem po-
ziomu hałasu słyszalnego w zależności od parametrów 
technologicznych procesów spawania metali,

●  zagadnieniami identyfikacji substancji kancerogennych 
występujących w zanieczyszczeniach emitowanych z pro-
cesów spawalniczych,  

●  badaniem wpływu warunków spawania na zawartość 
substancji kancerogennych w pyłach spawalniczych po-
wstających przy spawaniu wysokostopowych stali nie-
rdzewnych.

Zagadnienia zdrowia, bezpieczeństwa i środowisko pracy 
w spawalnictwie znalazły również miejsce w tematyce Pro-
jektu Badawczego Zamawianego nr PBZ 26-08 pt. „Nowe 
materiały i technologie dla spawalnictwa”, realizowanego 
w Instytucie Spawalnictwa w latach 1997–1999. W ra-
mach grupy tematycznej VIII „Ochrona zdrowia i życia spa-
waczy oraz środowiska” przeprowadzono analizę dyrektyw 
europejskich dotyczących środowiska pracy oraz opracowa-
no projekt przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
pracach spawalniczych. Projekt przepisów po uzgodnieniach 
z Ministerstwem Gospodarki, prowadzonych przez mgr 
inż. J. Matusiak i mgr. inż. J. Mrowca, został w 2000 roku 
wydany w formie rozporządzenia Ministra Gospodarki 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych. Zasługą Instytutu Spawalnictwa było za-
angażowanie się w działania zmierzające do wprowadzenia 
w branży spawalniczej nowych przepisów bhp, adekwat-
nych do zmieniających się warunków technicznych.
Pod koniec lat 90. kadra Laboratorium Badań Ekologicz-
nych powiększyła się o nowych pracowników. W skład pra-
cowników Laboratorium wchodzili: mgr inż. Jolanta Matu-
siak, mgr inż. Beata Rams, technicy: Ewa Bas, Agnieszka 
Zdziech oraz Kazimierz Gerle. Kolejne lata działalności na-
ukowej i badawczej w obszarze zagadnień zdrowia i bezpie-
czeństwa pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych za-
owocowały podjęciem współpracy z Centralnym Instytutem 
Ochrony Pracy PIB w Warszawie. W latach 2002–2004 
w ramach Programu Wieloletniego pn. „Dostosowywanie 
warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, 
koordynowanego przez CIOP PIB, Instytut Spawalnictwa 
realizował samodzielną pracę badawczą pt. „Badanie pro-
cesów spawania i lutowania metali z punktu widzenia emi-
sji substancji chemicznych i pyłów szkodliwych dla zdrowia 
pracowników oraz opracowanie zaleceń do profilaktyki”. 
Głównym celem pracy badawczej było opracowanie zaleceń 
do doboru warunków technologicznych spawania i lutowa-
nia oraz materiałów dodatkowych, uwzględniających ogra-
niczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń, opracowanie 
zaleceń do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników szko-
dliwymi substancjami chemicznymi i pyłami wydzielającymi 
się przy procesach spawania i lutowania oraz opracowanie 

Fot. 10. Wręczenie dyplomu w 32. edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Poprawy Warunków Pracy, Warszawa, grudzień 2004 r. 
Na zdjęciu: Dyrektor CIOP PIB prof. dr hab. n.med. Danuta 
Koradecka (pierwsza z prawej), zastępca dyrektora ds. techniki 
i wdrożeń, dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska (pierwszy z lewej) 
oraz nagrodzeni pracownicy Instytutu Spawalnictwa: mgr inż. 
Jolanta Matusiak, mgr inż. Adam Pilarczyk
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komputerowej bazy danych zawierającej charakterystyki 
poszczególnych metod spawania i lutowania oraz mate-
riałów dodatkowych pod względem emisji substancji che-
micznych i pyłów. W ramach pracy przeprowadzono kom-
pleksowe badania emisji zanieczyszczeń przy najczęściej 
stosowanych metodach spawania i lutowania oraz przy 
nowoczesnych materiałach spawalniczych. Wszystkie prace 
badawcze i analityczne umożliwiły opracowanie kompute-
rowej bazy danych EKO-SPAWANIE, która zawiera cha-
rakterystyki procesów spawania i materiałów dodatkowych 
pod względem wielkości i rodzaju emisji zanieczyszczeń. 
Autorami komputerowej bazy danych EKO-SPAWANIE byli 
mgr inż. Jolanta Matusiak, mgr inż. Adam Pilarczyk oraz 
mgr inż. Beata Rams. Praca badawcza oraz baza EKO-SPA-
WANIE uzyskały nagrodę I stopnia w kategorii prac nauko-
wo-badawczych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy 
w 32. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warun-
ków Pracy. 

Fot 11. Badania emisji zanieczyszczeń przy procesach spawania 
w Laboratorium Inżynierii Środowiska – dr inż. J. Matusiak 
i Kazimierz Gerle

W wyniku zmian organizacyjnych w 2003 roku powstał 
Zakład Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska, 
kierownikiem Zakładu został dr inż. Adam Pietras. W Za-
kładzie utworzono Laboratorium Inżynierii Środowiska, 
którego głównym zadaniem jest prowadzenie prac nauko-

wo-badawczych w dziedzinie zagrożeń chemicznych, pyło-
wych i fizycznych powstających przy spawaniu i procesach 
pokrewnych. Nowym celem działalności Laboratorium było 
nawiązanie współpracy badawczej i naukowej z europej-
skimi instytucjami zajmującymi się środowiskiem pracy 
w spawalnictwie. I tak w latach 2004–2005 podjęto współ-
pracę międzynarodową w ramach projektu typu Round 
Robin dotyczącego weryfikacji wymagań normy europej-
skiej EN ISO 15011-4 „Health and safety in welding and 
allied processes – Laboratory method for sampling fume 
and gases” (Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i pro- 
cesach pokrewnych – Metoda laboratoryjna pobierania 
próbek pyłu i gazów). W projekcie uczestniczyli specjaliści 
z europejskich instytutów badawczych – Force Technology 
z Danii, TWI z Wielkiej Brytanii, Institut de Soudure z Fran-
cji oraz producenci materiałów dodatkowych do spawania 
– Air Liqude, Avesta-Polarit, Bohler-Thyssen, ESAB, Lincoln 
Electric. Projekt opierał się na współpracy 10 laborato-

riów badawczych i prowadzeniu badań emi-
sji zanieczyszczeń dla wybranych materiałów 
spawalniczych w takich samych warunkach 
technologicznych. Na podstawie zdobytych 
doświadczeń badawczych w latach 2003–
2005 w ramach 5. Programu Ramowego 
Badań i Rozwoju UE  zorganizowano w Insty-
tucie Spawalnictwa Modelowe Laboratorium 
Inżynierii Środowiska, Bezpieczeństwa Pracy 
i Ochrony Zdrowia w Spawalnictwie – Envi-
weld. Laboratorium to stanowiło część Polish 
Welding Centre of Excellence, a jego zadaniem 

było inicjowanie współpracy w dziedzinie inżynierii środowi-
ska pracy w Polsce i UE. 
Kontynuacją współpracy międzynarodowej był projekt  
„ECONWELD – Bezpieczne i efektywne spawanie” reali-
zowany w latach 2005–2009 w ramach unijnego 6. Pro-
gramu Ramowego Badań i Rozwoju. Celem projektu było 
opracowanie warunków spawania łukowego elektrodą to-
pliwą w osłonach gazowych, które umożliwią zwiększenie 
wydajności spawania i obniżenie kosztów wytwarzania kon-
strukcji spawanych, wpływając jednocześnie na poprawę 
bezpieczeństwa pracy na stanowiskach. ECONWELD był 
projektem interdyscyplinarnym; osiągnięcie celu projektu 
wymagało przeprowadzenia wielu bardzo szerokich badań  



ukierunkowanych na poszukiwanie nowoczesnych technik 
spawania gwarantujących redukcję pyłu i gazów, poszuki-
wanie nowych korzystnych gazów osłonowych oraz spo-
iw pozwalających na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 
Instytut Spawalnictwa prowadził badania objęte jednym 
z kluczowych pakietów prac, wraz z włoskimi Istituto Ita-
liano dellaSaldatura (IIS) oraz Universita di Genova, por-
tugalskim Instituto Superior Tecnico, jak również z kilkoma 
przedsiębiorstwami, głównie z Portugalii, Włoch i Holandii. 
Partnerami projektu były też organizacje zrzeszające przed-
siębiorców, wśród nich gliwicka Regionalna Izba Przemy-
słowo-Handlowa oraz Europejska Federacja Spawalnicza 
(EWF), a także kilkanaście małych przedsiębiorstw, oprócz 
wspomnianych wyżej – m.in. z Wielkiej Brytanii, Czech 
i Słowacji. Zadania badawcze realizowane w projekcie przez 
pracowników Instytutu Spawalnictwa, mgr inż. J. Matusiak 
i dr. inż. T. Pfeifera, dotyczyły aspektów ekonomicznych pro-
cesów spawania, wpływu spawania na zdrowie pracowni-
ków oraz prac ukierunkowanych na opracowanie wirtual-
nych narzędzi, pozwalających na optymalizację procesów 
spawania w aspekcie zdrowia pracowników i kosztów wy-
twarzania. 
W roku 2004 w Laboratorium Inżynierii Środowiska opra-
cowano i wydano książkę pt. „Emisja zanieczyszczeń py-
łowych i gazowych przy procesach spawania i lutowania 
metali. Katalog charakterystyk materiałów spawalniczych 
pod względem emisji zanieczyszczeń”. Publikacja ta wraz 
z programem EKO-SPAWANIE jest obecnie w Polsce jedy-
nym źródłem przedstawiającym charakterystyki materia-
łów spawalniczych i poszczególnych metod spawania pod  

Fot. 12. Książka 
„Emisja zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych 
przy procesach 

spawania i lutowania metali. Katalog charakterystyk materiałów 
spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń”, 2004 r. 

Fot. 13. Program 
EKO-SPAWANIE, 2004

względem emisji ilościowej i jakościowej zanieczyszczeń.  
Książka i program cieszą się zainteresowaniem specjalistów 
spawalników i specjalistów z ochrony środowiska w prze-
myśle wytwarzającym konstrukcje spawane.
W 2007 roku mgr inż. Jolanta Matusiak na podstawie kil-
kuletnich prac badawczych przygotowała pracę doktorską 
pt.: „Wpływ warunków technologicznych spawania łu-
kowego stali nierdzewnych na toksyczność pyłu spawal-
niczego”. Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 
w dniu 19 czerwca 2007 roku, na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowi-
cach. Promotorem pracy był dr hab. inż. Andrzej Wyciślik, 
prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, a recenzentami prof. 
dr hab. inż. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa oraz 
prof. dr hab. inż. Piotr Adamiec z Politechniki Śląskiej. 
Celem naukowym pracy było określenie relacji pomiędzy 
wybranymi grupami stali nierdzewnych, spawalniczymi 
materiałami dodatkowymi (elektrody otulone, druty lite 
i proszkowe, pręty) i parametrami technologicznymi spa-
wania łukowego, a wielkością emisji pyłu spawalniczego 
oraz zawartością chromu całkowitego, chromu (VI) i niklu 
w pyle. Cel aplikacyjny pracy stanowiło opracowanie zbio-
ru informacji oraz wytycznych dotyczących modyfikacji 
parametrów technologicznych spawania łukowego stali 
nierdzewnych, a także doboru spawalniczych materiałów 
dodatkowych w aspekcie ograniczania zawartości chro-
mu całkowitego, w tym chromu (VI) i niklu w pyle spa-
walniczym. Była to pierwsza w kraju dysertacja doktorska 
o tematyce wiążącej zagadnienia materiałów, technologii 
i środowiska pracy przy spawaniu. 
W ramach współpracy międzynarodowej członkowie dele-
gacji Instytut Spawalnictwa uczestniczący w Kongresach 
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa od bardzo 
wielu lat brali udział w posiedzeniach Komisji VIII „Zdro-
wie, bezpieczeństwo i środowisko w spawalnictwie”. Zespół 
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pracowników naszego Instytutu aktywnie uczestniczył 
w opracowywaniu i upowszechnianiu dokumentów związa-
nych tematycznie z ochroną zdrowia i środowiska, współ-
pracowano w organizowaniu ankiet, opiniowano zalecenia 
i wytyczne. Aktywność ta znalazła uznanie, a rezultatem 
była propozycja zorganizowania w Gliwicach posiedzenia 
Komisji VIII, tzw. intermediate meeting, w kwietniu 2008 r. 
W pracach udział wzięło 14 ekspertów zagranicznych, 
wśród nich reprezentanci USA, Finlandii, Niemiec, Szwe-
cji, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, oraz specjaliści 
polscy. Obrady prowadził przewodniczący Komisji dr Luca 
Costa z IIS. Podczas obrad Komisji dr inż. J. Matusiak przed-
stawiła dorobek naukowy i badawczy Instytutu Spawalnic-
twa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy przy procesach spa-
walniczych. Seminarium z udziałem ekspertów Komisji VIII 
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach zostało połączo-
ne ze spotkaniem partnerów uczestniczących w projekcie 
„ECONWELD – Bezpieczne i efektywne spawanie”, a także 
z prezentacją wyposażenia i metod badawczych, stosowa-
nych w Laboratorium Inżynierii Środowiska. Zaproszono 
również grupę polskich specjalistów spawalnictwa z za-
przyjaźnionych przedsiębiorstw, uczelni i instytucji. Łącznie 
w spotkaniu wzięło udział ok. 45 osób. W podsumowaniu 
warto podkreślić, iż wydarzenie to było niezwykle istotne 
w aspekcie kontaktów Instytutu Spawalnictwa z organiza-
cjami spawalniczymi, jak Międzynarodowy Instytut Spa-
walnictwa, Europejska Federacja Spawalnicza i kontaktów 
z partnerami projektów badawczych Unii Europejskiej. 
Uczestnicy spotkań spędzili w Instytucie trzy dni, wypełnio-
ne pracą, prezentacją i wymianą wielu informacji i doświad-
czeń. Podjęli zaproszenie gospodarzy i zwiedzili laboratoria 
Instytutu, w tym szczególnie Laboratorium 
Inżynierii Środowiska, czemu sprzyjały też zor-
ganizowane w laboratoriach pokazy innowa-
cyjnych rozwiązań powstałych w wyniku prac 
projektu „ECONWELD”. W wypowiedziach 
oceniających całe wydarzenie zwracano uwa-
gę przede wszystkim na sprawną i staranną 
organizację, na bardzo dobre warunki stwo-
rzone dla obrad, jak również na różnorodność 
i duże możliwości badawcze Instytutu, wi-
doczne przez pryzmat zaprezentowanej w skrócie organiza-
cji, wyposażenia, pracy i osiągnięć naszego Instytutu.
W tym miejscu warto podkreślić, że współpraca meryto-
ryczna z Komisją VIII MIS w Zakładzie Technologii Zgrze-
wania i Inżynierii Środowiska prowadzona jest nadal.

Dr inż. Jolanta Matusiak jest polskim przedstawicielem 
i ekspertem technicznym w Komisji. Opublikowała w ra-
mach działalności w Komisji kilka dokumentów dotyczą-
cych środowiska pracy przy procesach cięcia plazmowego, 
metod ograniczania emisji zanieczyszczeń przy procesach 
spawania, metod pomiarowych oraz wpływu warunków 
spawania na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu łuko-
wym metodami niskoenergetycznymi. Wykaz dokumentów 
podano poniżej:
–  Development of plasma cutting process that meets envi-

ronmental requirements. VIII-1929-01,
–  The reduction of welding fume at the source – the rese-

arch at project Econweld. VIII-2073-08,
–  Enviweld – Laboratory for work safety, health protection 

and environmental impact in welding. VIII-2065-08,
–  Low-energy arc welding with gas shielding – the influen-

ce of material and technological conditions on pollutants 
emission to work environment. VIII-2124-11,

–  Weldtrain Health, Safety and Environment – Training 
material for welding personnel VIII-2178-14.

Fot. 14. Spotkanie ekspertów Komisji VIII „Zdrowie, bezpieczeń-
stwo i środowisko w spawalnictwie” Międzynarodowego Instytutu 
Spawalnictwa w Gliwicach w 2008 r.

Fot. 15. Prezentacja wyników projektu „ECONWELD – Bezpieczne 
i efektywne spawanie” przez dr inż. J. Matusiak i dr. inż. T. Pfeifera; 
Laboratorium Inżynierii Środowiska, 2008 r.



Od początku XXI wieku w Laboratorium Inżynierii Środowi-
ska prowadzono działania zmierzające do unowocześnienia 
aparatury badawczej, opracowania nowych procedur ba-
dawczych i konstruowania nowych stanowisk doświadczal-
nych. W ramach tych działań ukierunkowano prace nauko-
wo-badawcze na ocenę zagrożeń chemicznych, pyłowych 
i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych meto-
dach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych. W tym 
czasie przy ścisłej współpracy ze specjalistami technologii 
spawalnictwa z Zakładu Technologii Spawalniczych oraz 
specjalistami zgrzewania zrealizowano m.in. następujące 
prace badawcze:

–  Studium literaturowe i badania w zakresie ograniczania 
emisji zanieczyszczeń przy spawaniu metodą MAG/MIG 
poprzez modyfikację warunków technologicznych proce-
su (2006 r.)

–  Badania wpływu warunków materiałowo-technologicz-
nych nowych procesów spawania MIG/MAG o małej 
energii łuku na emisję zanieczyszczeń przy spawaniu ma-
teriałów wrażliwych na ciepło (2007r.)

–  Badanie warunków technologicznych spawania stopów 
aluminium nowymi niskoenergetycznymi 
metodami oraz ich wpływu na emisję zanie-
czyszczeń do środowiska pracy (2008 r.)

–  Studium literaturowe problematyki ergono-
mii w spawalnictwie i badania środowiska 
pracy przy spawaniu aluminium metodą 
MIG (2009 r.)

–  Badanie wpływu warunków technologicz-
nych na emisję zanieczyszczeń i poziom 
hałasu przy spawaniu stopów aluminium 
metodą MIG prądem pulsującym i z podwójną pulsacją 
(2009 r.)

–  Badania emisji zanieczyszczeń przy zgrzewaniu rezystan-
cyjnym blach z powłokami (2010 r.)

–  Badanie wpływu warunków technologicznych i materia-
łowych na emisję pyłu i gazów przy spawaniu metodą 
ColdProcess i AC MIG PULSE blach stalowych z nowo-
czesnymi powłokami ochronnymi (2011 r.)

–  Analiza eksperymentalna wpływu warunków technolo-
gicznych spawania łukowego niskoenergetycznymi me-
todami ColdProcess i AC MIG PULSE stali odpornych na  

korozję i wybranych stopów aluminium na emisję zanie-
czyszczeń oraz własności i budowę strukturalną złączy 
(2012 r.)

–  Badania wpływu warunków technologicznych i materia-
łowych lutospawania łukowego elektrodą topliwą w osło-
nie gazów stali z powłokami na emisję pyłu i gazów do 
środowiska pracy (2013 r.)

–  Badania i analiza wpływu składu gazów osłonowych na 
emisję zanieczyszczeń przy lutospawania łukowym meto-
dami niskoenergetycznymi blach stalowych z powłokami 
ochronnymi (2014 r.).

Od 2008 roku zespół Laboratorium Inżynierii Środowiska 
składa się z trzech osób: dr inż. Jolanty Matusiak, mgr inż. 
Joanny Wyciślik i technika Kazimierza Gerle. Warto w tym 
miejscu podkreślić zaangażowanie w działalność Laborato-
rium pana K. Gerle, który pracuje przy wykonywaniu badań 
z dziedziny inżynierii środowiska pracy od 1992 r. Dzięki jego 
pracowitości i doświadczeniu w technikach spawalniczych 
oraz dużym umiejętnościom konstrukcyjnym badania pro-
wadzone na stanowiskach doświadczalnych przebiegają 
bardzo sprawnie.

Fot. 16. Zespół pracowników Laboratorium Inżynierii Środowiska: 
dr inż. J. Matusiak, mgr inż. J. Wyciślik i K. Gerle, 2013 r.

Potrzeba kształtowania bezpiecznych warunków pracy przy 
spawaniu i procesach pokrewnych w krajowym przemyśle 
stała się podstawą do zaangażowania Instytutu Spawalnic-
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twa w badania prowadzone w Polsce w ramach Programu 
Wieloletniego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków 
pracy”, finansowanego w latach 2011–2013 w zakresie 
badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju. Koordynatorem Programu był 
Centralny Instytut Ochrony Pracy, natomiast w Instytucie 
Spawalnictwa realizowany był samodzielny projekt pod kie-
rownictwem dr inż. Jolanty Matusiak pt. „Ocena zagrożeń 
chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy 
przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów 
konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowa-
nie bezpiecznych warunków pracy”. Etap pierwszy projektu 
dotyczył oceny zagrożeń w środowisku pracy przy spawaniu 
i lutospawaniu łukowym metodami niskoenergetycznymi 
stali odpornych na korozję i blach stalowych powlekanych. 
Badania doświadczalne w zakresie zagrożeń chemicznych 
i pyłowych obejmowały badania wielkości emisji pyłu i ga-
zów oraz analizę składu chemicznego pyłu spawalniczego 
przy spawaniu i lutospawaniu metodami CMT (Cold Meta-
li Transfer) i ColdArc stali odpornych na korozję oraz blach 
stalowych z antykorozyjnymi powłokami ochronnymi. Etap 
drugi projektu dotyczył zagadnienia zagrożeń w środowi-
sku pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym, 
zgrzewaniu tarciowym z mieszaniem materiału zgrzeiny 
oraz zgrzewaniu ultradźwiękowym i wibracyjnym różnych 
materiałów konstrukcyjnych. Zakres badań laboratoryjnych 
w obszarze zagrożeń chemicznych i pyłowych obejmował 
m.in badania emisji pyłu i gazów (CO, NOx) oraz związków 
organicznych przy zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym 
blach stalowych z powłokami ochronnymi, identyfikację 
fazową i ilościową analizę fazową pyłu powstającego przy 
zgrzewaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. Na 
postawie wyników badań doświadczalnych opracowano 
i wydano zalecenia do profilaktyki zagrożeń zdrowia pra-
cowników z uwzględnieniem modyfikacji warunków tech-
nologicznych, które były celem aplikacyjnym projektu. 
Zalecenia do profilaktyki zagrożeń skierowane są do wy-
korzystania przy projektowaniu warunków technologicz-
nych i materiałowych procesów spawania, lutospawania 
i zgrzewania. Celem zaleceń technicznych jest wskazanie 
użytkownikowi danej technologii spawalniczej metody mo-
dyfikacji warunków materiałowo-technologicznych proce-
su, która przyczyni się do ograniczenia wielkości emisji pyłu 
spawalniczego, gazów oraz ograniczenia poziomu hałasu 
i ograniczenia promieniowania optycznego łuku spawalni-

czego. Zalecenia przeznaczone są dla specjalistów z obszaru 
technik spawalniczych, którzy we współpracy ze służbami 
bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych będą 
kształtować dobór materiałów podstawowych, parame-
trów technologicznych, a także będą dokonywać wyboru 
metod łączenia materiałów konstrukcyjnych oraz będą or-
ganizować bezpieczne stanowiska pracy w spawalnictwie. 
W ramach realizacji projektu opracowano i zamieszczono 
na stronie internetowej Instytutu Spawalnictwa podstronę 
„BHP w spawalnictwie”, stanowiącą podstawę do doboru 
efektywnej i bezpiecznej technologii spajania w procesie 
kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Opracowano 
i wydano drukiem materiały szkoleniowe przeznaczone do 
samokształcenia i zdobywania wiedzy w zakresie poprawy 
warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania 
różnych materiałów konstrukcyjnych. Podsumowaniem 
wyników projektu było seminarium na temat „Kształto-
wanie bezpiecznych warunków pracy przy innowacyjnych 
metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych”  

Fot. 17. Seminarium pt. „Kształtowanie bezpiecznych warunków 
pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów 
konstrukcyjnych”, 2013 r. mgr inż. J. Wyciślik przedstawia referat

Fot. 18. Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Środowiska; 
stanowisko doświadczalne do badania emisji pyłu i gazów przy 
spawaniu/lutospawaniu metodami  niskoenergetycznymi



zorganizowane w październiku 2013 r. dla spawalników 
z krajowego przemysłu wytwarzającego konstrukcje i wy-
roby spawane.

Fot. 19. Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Środowiska; 
stanowisko doświadczalne do badania emisji pyłu i gazów przy 
zgrzewaniu rezystancyjnym punktowym

Pracownicy Laboratorium Inżynierii Środowiska angażują 
się w działalność dotyczącą środowiska pracy prowadzo-
ną przez różne instytucje na terenie Śląska. Instytut Spa-
walnictwa jest od 2011 r. członkiem klastra „Bezpieczna 
Praca”, który gromadzi pracowników Politechniki Śląskiej, 
instytutów badawczych, zakładów przemysłowych oraz pro-
ducentów środków ochrony indywidualnej z terenu całego 
województwa śląskiego. Właśnie podczas spotkań człon-
ków klastra zrodziła się idea realizacji projektu badawczo-
wdrożeniowego dotyczącego zagrożeń hałasem przy pro-
dukcji spawalniczej. Taki projekt pod kierownictwem dr inż. 
J. Matusiak, pt. „Badania i opracowanie systemu pomiaro-
wo-analitycznego dla oceny poziomu dźwięku emitowane-
go przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych” jest w latach 
2013–2015 realizowany w ramach II konkursu projektów 
INNOTECH, finansowanego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Konsorcjum naukowo-przemysłowe wy-
konawców projektu stanowią: Politechnika Śląska Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytut Medycyny 
Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Wojskowe 
Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Siemianowicach 
Śląskich oraz Instytut Spawalnictwa, pełniący rolę lidera 
projektu. Celem głównym projektu jest opracowanie inno-
wacyjnego systemu pomiarowo-analitycznego łączącego 
nadzorowanie procesu spawania z bieżącym monitoringiem  

poziomu dźwięku oraz modułami analityczno-doradczymi 
w zakresie zarządzania całym procesem wytwórczym w ko-
relacji ze stanem klimatu akustycznego.
W Instytucie w październiku 2013 roku odbyło się spotkanie 
członków klastra „Bezpieczna Praca” w ramach seminarium 
naukowego pt. "Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
przy spawaniu i procesach pokrewnych". Pracownicy Insty-
tutu przedstawili wyniki swoich badań w dziedzinie zagrożeń 
środowiska pracy oraz odbyły się pokazy na stanowiskach 
doświadczalnych w Laboratorium Inżynierii Środowiska.
W europejskim środowisku spawalników od kilku lat sy-
gnalizowana jest potrzeba rozwoju i doskonalenia szkole-
nia personelu spawalniczego w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpiecznej pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych. 
Dlatego też w 2012 roku grono specjalistów z National 
R&D Institute for Welding and Material Testing z Rumunii, 
Instytutu Spawalnictwa z Polski, Instituto de Soldadura 
e Qualidade z Portugalii i Istituto Italiano Della Saldatura 
z Włoch rozpoczęło realizację dwuletniego projektu pt. 
„Health, Safety and Environmental Training for Welding-
Personnel” – „Szkolenie z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa 
i środowiska pracy dla personelu spawalniczego”. Projekt 
finansowany był w ramach programu Leonardo da Vinci 
„Uczenie się przez całe życie”, przy wsparciu finansowym 
Komisji Europejskiej. W Instytucie Spawalnictwa projekt 
prowadziła mgr inż. Joanna Wyciślik. Zasadniczym celem 
projektu było przygotowanie merytoryczne i organizacyjne 
cyklu szkoleń w obszarze ochrony zdrowia, bezpieczeństwa 
i środowiska pracy dla personelu spawalniczego w różnych 
krajach europejskich. W Instytucie Spawalnictwa takie 
pilotażowe szkolenie obejmujące 16 godzin wykładów odby-
ło się we wrześniu 2014 r. 

Fot. 20. Szkolenie z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska 
pracy dla personelu spawalniczego, wrzesień 2014 r. Dr inż. 
J. Matusiak przedstawia zagadnienia dotyczące emisji dymów 
spawalniczych
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Spoglądając na przedstawione 50 lat w działalności ba-
dawczej, w próbach przybliżenia i rozwiązania problemów, 
50 lat pracy i zaangażowania wielu ludzi jest niezwykle 
trudno w kilku zdaniach podsumować to, co zostało dokonane 
w Instytucie w dziedzinie zagadnień zdrowia, bezpieczeń-
stwa i środowiska pracy w spawalnictwie. Każda dekada 
ubiegłego wieku i lata XXI wieku miały swoje cele, zadania 
i osiągnięcia. Warto podkreślić, że dzięki wieloletniej pra-
cy i dzięki staraniom pracowników Instytutu Spawalnictwa 
problemy dotyczące warunków pracy przy wytwarzaniu 
konstrukcji spawanych są dostrzegane w Polsce i stały się 
ważnym tematem projektów naukowych finansowanych 
z budżetu państwa. Tematyka ta w ostatnich latach stała 
się również przedmiotem projektów międzynarodowych, 
realizowanych przez specjalistów z wielu europejskich in-
stytutów badawczych. Instytut Spawalnictwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska pracy jest 
postrzegany w kraju i w Europie jako skuteczny i cenny part-
ner naukowo-badawczy. Przyszłość inżynierii środowiska 
pracy w spawalnictwie w działalności Instytutu związana 
jest z ukierunkowaniem na współpracę z krajowym przemy-
słem, na analizę jego potrzeb i wymagań oraz na rozwijanie 
współpracy z Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa 
i ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tą tematyką.
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Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości
– dr inż. Bogusław Czwórnóg

Po uzyskaniu pełnego członkostwa w Europejskiej Fe-
deracji Spawalniczej pozycja Instytutu Spawalnictwa 
w drugiej połowie lat 90. zrównała się ze statusem za-
chodnioeuropejskich instytucji spawalniczych. Postępowa-
ła modernizacja infrastruktury, coraz lepsze były kontakty 
z placówkami naukowymi w kraju i zagranicą, a także 
z przemysłem. Stworzyło to podstawy do wzrostu zainte-
resowania możliwościami uczestnictwa Instytutu w pro-
gramach międzynarodowych Komisji Europejskiej, które 
przeznaczone były dla placówek naukowych, współpracu-
jących ze sobą w ramach projektów badawczych i rozwo-
jowych. Dostęp do tych programów umożliwiała umowa 
o stowarzyszeniu naszego kraju ze Wspólnotą Europejską, 
która weszła w życie w 1994 roku. Jednym z programów 
otwierających polskim placówkom naukowym dostęp do 
projektów europejskich był PHARE (akronim pierwotnej 
nazwy: Poland and Hungary: Assistance for Restructu-
ring their Economies), szeroko wykorzystywany również 
w dziedzinie doskonalenia prawa, reform administracji pu-
blicznej i innych. W ramach tego programu otwarty został 
w 1999 r. konkurs na projekty prowadzące do utworzenia 
w placówkach naukowych lub przekształcenia tych placó-
wek w Centra Doskonałości (Centre of Excellence) w zakre-
sie ich specjalności.
Rok 1999 był też okresem kilku kontaktów z przedstawi-
cielami General Electric, światowego koncernu z USA, do-
stawcy urządzeń i aparatury m.in. dla energetyki i trans-
portu. Reprezentantka tego koncernu na kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej, Dorothy M. Comassar (Dyrektor, 
GE Aircraft Engines Welding Specialist), pozytywnie oceniła 
ówczesny stan i perspektywy rozwoju Instytutu, prawdopo-
dobnie dostrzegając tu potencjał do utworzenia placówki 
wyspecjalizowanej w dziedzinie spawania konstrukcji dla 
lotnictwa i energetyki. Plany te nie zostały nigdy zadekla-
rowane formalnie, wydaje się jednak, że leżały one u pod-
łoża działań GE, zmierzających do podniesienia poziomu 
badań i technologii w Instytucie (o nienawiązaniu głębo-
kiej współpracy Instytutu z GE zadecydowało, być może, 
odejście pani Comassar do innych zadań lub na emeryturę; 
znane są przykłady pozytywnego finału innych ówczesnych 
zamierzeń GE w Polsce). W składzie jednej z delegacji 
GE wizytujących Instytut pojawił się dr Richard Freeman, 
ekspert wysokiego szczebla z brytyjskiego The Welding 

Institute, i tak doszło do uzgodnienia pomocy TWI w opra-
cowaniu wniosku do Komisji Europejskiej o finansowanie 
projektu utworzenia Centrum Doskonałości w Instytucie 
Spawalnictwa. Praca nad przygotowaniem wniosku trwa-
ła około 4 miesiące latem 1999 roku. Aktywnie uczestni-
czyli w niej: mgr Wanda Zeman, doc. dr inż. Jerzy Brózda, 
dr inż. Edward Dobaj, mgr Antonina Ślęzak, dr inż. Bo-
gusław Czwórnóg, bardzo istotne znaczenie miała pomoc 
dr. R. Freemana, który – wykorzystując swe duże doświad-
czenie w staraniach o projekty KE – doradzał w sprawach 
treści projektu, podpowiadał sformułowania, wreszcie wy-
gładził polonizmy w angielskojęzycznym tekście.

Wizyta w Laboratorium Spawania Elektronowego. 
Od lewej: NN reprezentant General Electric, Dorothy M. Comassar 
(GE), dr Richard Freeman (TWI), dr inż. Marek Banasik (Polska)

Zawartość merytoryczna projektu została szeroko zaplano-
wana: przewidziano 10 pakietów prac obejmujących współ-
pracę (w tym wspólne badania) z instytutami spawalnictwa 
w zachodniej Europie oraz z uczelniami technicznymi 
w kraju, rozległe badania w zakresie metalurgii spawania 
i technologii łączenia wybranych materiałów, szkolenia 
pracowników Instytutu oraz nowe kursy dla osób z prze-
mysłu, a także przeprowadzenie szeregu seminariów na 
terenie całego kraju. Ten bogaty program miał być zrealizo-
wany w ciągu 3 lat, z udziałem licznej grupy pracowników 
naukowych, kosztem ok. 1 050 000 euro. Głównym celem 
dla Instytutu było uzyskanie wiedzy i kompetencji oraz part-
nerów do współpracy w dziedzinie łączenia tzw. materiałów 
wysokotemperaturowych: stali stopowych, stopów niklu, 
stopów Al i stopów tytanu, przeznaczonych między innymi 
na konstrukcje dla lotnictwa.



Wniosek należało złożyć w gmachu KE w Brukseli, termin 
upływał 15 października o godz. 12. Ówczesnym zwycza-
jem było składanie dokumentu osobiście przez prominent-
nych reprezentantów aplikujących jednostek; misję tę przy-
jął prof. Jan Pilarczyk, któremu towarzyszył dr R. Freeman. 
W dniu składania wniosku, będąc w hotelu w Brukseli, 
panowie zorientowali się, iż w przeznaczonym do złoże-
nia pliku dokumentów brak jest Tablicy 1 – tzw. wykresu 
Gantt’a, obrazującego harmonogram wykonania poszcze-
gólnych zadań i interakcje pomiędzy nimi. Wykres był obo-
wiązującą częścią wniosku; bez niego wniosek był niekom-
pletny. Napięcia dodawał sytuacji brak czasu: dochodziła 
godz. 11, a trzeba było jeszcze dotrzeć, chociaż niedaleko, 
do gmachu Komisji. Po szybkiej konsultacji telefonicznej 
znaleziono wyjście: Profesor nawiązał kontakt w hotelu 
z panem dysponującym komputerem, pan Adam Pilarczyk 
przesłał z Instytutu na adres mailowy, podany przez profe-
sora, dokument (opracowany oczywiście wcześniej, tylko 
nie dołączony w odpowiednim momencie) w postaci pliku 
komputerowego, życzliwy pan wydrukował wykres, a kolej-
na życzliwa pani w biurze KE podjęła się umieszczenia go 
w pliku składanego wniosku, ostatecznie go kompletując. 
Był to zapewne pierwszy w Instytucie przypadek przesłania 
ważnego i pilnego dokumentu pocztą internetową; sytuacja 
obecnie banalna, wówczas bardzo przemawiający do wy-
obraźni przykład możliwości internetu.
Ocena wniosku przeprowadzona przez ekspertów Komisji 
Europejskiej dała dobry wynik: przyznano 40 punktów na 
50 możliwych do uzyskania, sformułowano też bardzo po-
zytywną ocenę ogólną poziomu i organizacji naszej placów-
ki, jednak pomimo przekroczenia ustanowionych kryteriów 
progowych projekt nie znalazł się na liście do finansowania, 
ze względu na konkurencję projektów ocenionych wyżej 
oraz ograniczenie dostępnych środków. Można domyślać 
się, że na taki wynik miała też wpływ wysokość wniosko-
wanej kwoty dofinansowania, inaczej mówiąc, wątpliwości 
recenzentów co do realności budżetu. Nie wiemy również, 
czy porażka w pierwszym konkursie była jedną z przyczyn 
wycofania planów General Electric.
Kolejna szansa wystąpienia o finansowanie projektu Cen-
trum Doskonałości pojawiła się w końcu roku 2001. Od-
powiedni wniosek został opracowany w odpowiedzi na 
Program Growth kończącego się w tym momencie 5. Pro- 
gramu Ramowego Badań i Rozwoju w Unii Europejskiej. 

W rezultacie analizy pierwszego wniosku i ocen recenzen-
tów zmienione zostało podejście do problemu, radykalnej 
zmianie uległ zarówno zakres zamierzonych prac, jak i bu-
dżet projektu. Wyeliminowane zostały badania, ograniczono 
formy i liczbę kontaktów zagranicznych i krajowych, pozo-
stała natomiast idea umacniania Instytutu poprzez szkole-
nia pracowników, tworzenie nowych kursów oraz poszerza-
nie kontaktów z ekspertami i użytkownikami spawalnictwa. 
Interesujące, że wniosek ten zyskał u recenzentów Komisji 
Europejskiej ocenę niższą niż pierwsza wersja, ale pomimo 
to został zakwalifikowany do finansowania. Tym samym 
starania o uzyskanie dotacji z Komisji Europejskiej zakoń-
czyły się sukcesem, i w Instytucie Spawalnictwa rozpoczę-
ło działalność Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości. 
Miało to dla naszej instytucji duże znaczenie z wielu powo-
dów, z których najważniejsze to: 

–  członkostwo w elitarnym klubie jednostek badawczych 
korzystających ze środków Unii Europejskiej, a więc speł-
niających surowe kryteria, 

–  wysoka ocena Instytutu przez niezaangażowaną, znaczą-
cą instytucję, w warunkach ostrej rywalizacji z licznymi 
jednostkami krajowymi i zagranicznymi, działającymi 
zarówno w sferze badań podstawowych, jak i stosowa-
nych, 

–  otwierające się szanse na udział w kolejnych międzyna-
rodowych projektach z dziedziny badań i rozwoju, dla 
których status Centrum Doskonałości uzyskany przez 
Instytut stanowił ważną rekomendację. 

Projekt o akronimie INSPAW został zainaugurowany 
w Instytucie w grudniu 2002 roku. Szczegółowy program 
działań, sprawy organizacyjne i finansowe (sprawozdaw-
czość) zostały omówione podczas spotkania Koordyna-
tora projektu z przedstawicielem Komisji Europejskiej, 
wyznaczonym do nadzorowania projektu, w gmachu KE 
w Brukseli. Dr Gregorios Katalagarianakis udzielił szeregu 
cennych wskazówek dotyczących zarządzania projektem, 
a trzeba przypomnieć, iż w owym czasie nie było w Instytu-
cie żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Działania miały 
być skoncentrowane na wzbogaceniu i umocnieniu kontak-
tów Instytutu z partnerami w organizacjach badawczych 
i przemysłowych, opanowaniu i wprowadzeniu nowych 
narzędzi transferu technologii. Głównym celem projektu 
było nawiązanie i pogłębienie współpracy Instytutu Spa-
walnictwa z europejskimi instytucjami badawczymi oraz 
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z polskimi naukowcami i ekspertami z przemysłu w dzie-
dzinie łączenia nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. 
Polskie Spawalnicze Centrum Doskonałości powinno służyć 
jako ośrodek zapewniający krajowym przedsiębiorstwom 
wsparcie badawcze, szkoleniowe i certyfikacyjne w zakre-
sie spawania i metod pokrewnych oraz w dziedzinie badań 
nieniszczących. 

W realizację projektu zaangażowani byli niemal wszyscy 
pracownicy zakładów badawczych i Ośrodka Marketingu; 
zarówno doświadczeni, jak i młodzi pracownicy naukowi 
Instytutu. Koordynatorem projektu był dr inż. Bogusław 
Czwórnóg, a asystentem wykonawczym – mgr inż. Marian 
Szubryt. Zadania przyjęte w ramach organizacji Polskiego 
Spawalniczego Centrum Doskonałości zostały podzielone 
na pakiety prac, których wykonaniem kierowali: 

1.  Przejęcie od ośrodka zagranicznego systemu współpracy 
z partnerami przemysłowymi – mgr inż. Marian Szubryt

2.  Organizacja seminarium na temat łączenia nowocze-
snych materiałów – mgr Wanda Zeman

3.  Przygotowanie pracowników Centrum do roli wykładow-
ców na nowych rodzajach kursów – mgr inż. Marian 
Szubryt i mgr inż. Mariusz Stachurski

4.  Organizacja i uruchomienie nowych kursów szkolenio-
wych o tematyce łączenia nowoczesnych materiałów 
oraz badań nieniszczących – mgr inż. Tomasz Pfeifer 

5.  Współpraca z ekspertami z uczelni, instytutów i z prze-
mysłu: nowe formy, nowe kontakty – mgr inż. Marian 
Szubryt 

Spotkanie inaugurujące projekt „Polskie Spawalnicze Centrum 
Doskonałości”. Od lewej: dr inż. B. Czwórnóg, dr Richard Freeman, 
mgr inż. A. Pilarczyk, dr inż. A. Pietras, mgr inż. J. Matusiak, 
mgr inż. T. Pfeifer, mgr inż. M. Stachurski

6.  Przygotowanie Centrum do współdziałania w ramach 
przyszłych projektów europejskich:

–  organizacja modelowego laboratorium ochrony środo-
wiska – mgr inż. Jolanta Matusiak

–  organizacja modelowego laboratorium zgrzewania 
rezystancyjnego i tarciowego – dr inż. Adam Pietras 

7.  Nowe środki i przedsięwzięcia transferu technologii do 
przemysłu – mgr Barbara Tumidajewicz.

Dofinansowanie KE do projektu Polskie Spawalnicze Cen-
trum Doskonałości wynosiło 200 000 euro. Wskazane 
wcześniej korzyści z uzyskania tej dotacji uzupełniła jeszcze 
jedna, bardzo istotna: według ówczesnych reguł Komitet 
Badań Naukowych przyznawał uczestnikom programów 
europejskich dofinansowanie wspomagające wykonanie 
projektu, w wysokości równej dotacji Komisji Europejskiej. 
W rezultacie, zgodnie z zasadami finansowania SPUB 
(Specjalny Program Urządzenie Badawcze), Instytut otrzy-
mał dodatkowo kwotę 880 000 zł. Oczywiście konieczne 
było sformułowanie odrębnego programu zadań, który uzu-
pełniałby projekt Centrum Doskonałości, co zresztą nie spra-
wiło trudności, a przeciwnie – rzeczywiście przyczyniło się 
do umocnienia kompetencji Instytutu i atrakcyjności naszej 
oferty. Opracowany program SPUB został wykonany rów-
nież przez grono wykonawców projektu INSPAW. Program 
zawierał 8 zadań wykonywanych przez okres 3 lat. Spośród 
tych zadań warto wymienić m.in.:

–  Opracowanie i uruchomienie kursu obróbki cieplnej złączy 
spawanych

–  Opracowanie komputerowego centrum informacji i stero-
wania badaniami w utworzonych laboratoriach modelo-
wych zgrzewania oraz inżynierii środowiska

–  Opracowanie komputerowej bazy danych firm, specjali-
stów oraz usług i technologii spawalniczych.

Projekty międzynarodowe z dziedziny FSW
– dr inż. Adam Pietras

Pierwszym międzynarodowym projektem z zakresu nowej 
metody zgrzewania tzw. FSW (z ang. Friction Stir Welding), 
w którym uczestniczył Instytut Spawalnictwa, był projekt 
badawczy EUREKA E! 2430 EuroStir®, pn.: „European  
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Industrialisation of Friction Stir Welding” (Rozpowszech-
nienie w Europie metody zgrzewania tarciowego z miesza-
niem materiału zgrzeiny – FSW). Pięcioletni projekt został 
przyjęty do realizacji w marcu 2001 r., w porozumieniu z 12 
jego wykonawcami z różnych europejskich państw. W ra-
mach projektu w Instytucie zrealizowana została praca pod 
tytułem „Opracowanie technologii zgrzewania tarciowego 
z mieszaniem materiału zgrzeiny oraz przygotowanie do jej 
wdrożenia w przemyśle polskim”. Instytut Spawalnictwa 
nabył licencję na stosowanie zgrzewania metodą FSW od 
właściciela patentu – TWI Ltd oraz pełnił rolę Krajowe-
go Koordynatora prac realizowanych w ramach Projektu 
EuroStir®. 
Podstawowy zakres prac prowadzonych w Instytucie Spa-
walnictwa obejmował: 
●  Opracowanie i budowę stanowiska zgrzewalniczego. 
●  Badania warunków zgrzewania metodą FSW blach z alu-

minium i jego stopów oraz miedzi. 
●  Opracowanie parametrów zgrzewania metodą FSW przy-

datnych do stosowania w warunkach przemysłu krajowego.  
●  Przygotowanie oferty technologicznej w zakresie metody 

FSW dla krajowych zakładów przemysłowych. 

Projekt był realizowany we współpracy Instytutu Spawal-
nictwa z wieloma jednostkami badawczymi i przedsiębior-
stwami, takimi jak: TWI Ltd (Cambridge) – Koordynator 
Projektu; Institute de Soudure (Paris Nord); DanStir (Ro-
skilde, Dania); GKSS (Geestracht, Niemcy); DLR (Kolonia, 
Niemcy); Land Rover (Lighthorne, Warwick, Anglia); Rolls- 
-Royce (Bristol, Anglia); ESAB (Laxa, Szwecja); Airbus 
UK Ltd (Bristol, Anglia); British Aluminium (Birmingham, 
Anglia) czy Klaus Raiser Gmbh (Ebendingen, Niemcy). 

W ramach projektu EuroStir® wykonano prace i badania, 
zmierzające do poznania procesu zgrzewania FSW i okre-
ślenia warunków zgrzewania umożliwiających zastosowa-
nie nowej metody w przemyśle. W Instytucie Spawalnictwa 
zbudowano stanowisko badawcze oraz opracowano zestaw 
narzędzi do zgrzewania, przydatnych zarówno do zgrzewa-
nia doczołowego, jak i na zakładkę. Wykonano szereg ba-
dań na dobrze zgrzewalnych stopach aluminium oraz trud-
no spawalnych materiałach, takich jak aluminiowe stopy 
umacniane wydzieleniowo czy zestaw aluminium + miedź. 
Określono pole temperatury w czasie procesu za pomocą 
termopary oraz przy zastosowaniu obliczeń numerycznych. 

Niektóre zestawy parametrów i warunków zgrzewania 
opracowano samodzielnie (m.in. zgrzewanie Al + Cu), 
w pewnych przypadkach korzystano z dostępnej literatury 
lub kontaktów z innymi ośrodkami badawczymi, biorącymi 
udział w projekcie, np. TWI Ltd, GKSS, DLR (m.in. budowa 
stanowiska badawczego, dobór warunków zgrzewania sto-
pów aluminium różniących się własnościami fizycznymi). 
Jednym z owoców realizacji projektu było nawiązanie współ-
pracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz poznanie 
sposobu współpracy firm przemysłowych z jednostkami 
badawczymi w krajach Unii Europejskiej. Z wzajemnego 
poznania możliwości i potrzeb narodziły się następne pro-
jekty międzynarodowe w obszarze badania i monitorowania 
procesu FSW. 
Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu EUREKA 
wykorzystano w projekcie pn.: „Development of a low cost 
processing unit for friction stir welding – LOSTIR®” (Opra-
cowanie specjalnego urządzenia do przetwarzania danych 
rejestrowanych podczas zgrzewania tarciowego z miesza-
niem materiału zgrzeiny) w ramach 6. Programu Ramo-
wego typu CRAFT. Projekt LOSTIR®, zrealizowany w latach 
2004–2006, miał na celu zbudowanie urządzenia, monto-
wanego na wrzecionie konwencjonalnej frezarki, monitoru-
jącego warunki mechaniczne procesu zgrzewania, a przez 
to pozwalającego na wykonywanie powtarzalnych złączy 
o wysokiej jakości. Wykonawcy to zespół czterech małych 
przedsiębiorstw: Applied MeasurementsLtd (Anglia), Suf-
folk Precision Ltd (Anglia), Sigmapi Systems (Anglia), BAE 
Systems (Niemcy), dwie firmy deklarujące wykorzystanie 
wyników prac w swej produkcji: Fatronic System (Hiszpa-
nia), Sapa (Szwecja) oraz trzy instytuty badawcze (TWI Ltd, 
VZLU (Czechy) i ISPL (Polska). 
W Instytucie prowadzono badania procesu zgrzewania 
szeregu stopów aluminium, badania struktur zgrzein i ich 
własności mechanicznych oraz pomiary sił i momentów 
działających na zgrzewane elementy i narzędzie. Wiedza 
wynikła z realizacji projektu oraz opracowane urządzenie 
pozwalają obecnie na zastosowanie frezarek do zgrzewa-
nia FSW w różnych warunkach produkcyjnych, zwłasz-
cza przemysłu maszynowego lub samochodowego, gdzie 
wprowadza się w coraz to większym stopniu stopy alumi-
nium i magnezu. Udział w opracowaniu i realizacji projektu 
LOSTIR® był dla Zakładu Technologii Zgrzewania i Inżynierii 
Środowiska (ZR) jednym z pierwszych efektów zdynamizo-
wania współpracy z przodującymi jednostkami badawczymi 
i zakładami przemysłowymi UE. 
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Następnym projektem międzynarodowym z zakresu FSW, 
w którym uczestniczył Zakład ZR, był projekt CRAFT pn.: 
„The development of held friction spot welding gun for 
Automotive vehicle body repair SPOTSTIR®” (Rozwój 
przenośnych zgrzewarek do zgrzewania metodą FSW dla 
przemysłu motoryzacyjnego”). Projekt ten realizowany 
był w ramach 7. PR, w latach 2007–2009, przez zespół 
11 przedsiębiorstw badawczych i przemysłowych, wśród 
których znajdowali się tacy znani producenci jak Ferrari 
(Włochy), Jaguar Cars (Anglia) czy Harms&Wende (Niem-
cy). Koordynatorem projektu był TWI Ltd (Anglia). 
Projekt zgłoszony został do finansowania ze względu na 
bardzo korzystne cechy nowo opracowanej metody FSW, 
przydatnej do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, 
coraz szerzej wykorzystującym w produkcji stopy alumi-
nium. Dużą trudność stanowi łączenie metodami spawa-
nia łukowego lub zgrzewania rezystancyjnego niektórych 
rodzajów stopów, zwłaszcza o wysokiej wytrzymałości, przy 
gwarantowaniu wysokiej, powtarzalnej jakości wymaganej 
podczas seryjnej produkcji pojazdów samochodowych. Me-
toda FSW w wersji zgrzewania punktowego, co wykazały 
m.in. badania prowadzone w ramach projektu EUREKA, 
może zagwarantować wymagany poziom jakości. 
Głównym celem projektu było opracowanie i wykonanie 
urządzenia przenośnego, na wzór zgrzewadeł rezystan-
cyjnych do zgrzewania punktowego blach, możliwego do 
zastosowania w produkcji seryjnej, jak również w pracach 
naprawczych elementów wykonywanych z trudno zgrze-
walnych stopów. Początkowo brane były pod uwagę głów-
nie stopy aluminium, ale metoda punktowego zgrzewania 
FSW umożliwia również stosunkowo łatwe łączenie stopów 
magnezu i innych metali różnoimiennych. Urządzenie do 
zgrzewania punktowego, powstałe w wyniku realizacji pro-
jektu, pozwala na dowolną konfigurację zgrzewanych blach, 
tak pod względem grubości, jak i materiału. 

W latach 2011–2013 Instytut Spawalnictwa uczestniczył 
w międzynarodowym projekcie realizowanym w ramach VII 
PR pn.: „Development of an in-process quality assurance 
system for friction stir welding –SIGNASTIR®” (Rozwój 
i opracowanie systemu kontroli i zapewnienia jakości proce-
su w trakcie zgrzewania z mieszaniem materiału zgrzeiny). 
Projekt realizowany był w zespole małych przedsiębiorstw: 
Inspecta Ltd (Anglia), HBS Engineering (Dania), BCT 
(Niemcy) współpracujących z jednostkami badawczymi: 
TWI Ltd i KIM (Szwecja) oraz ISPL. Brały udział również 

przedsiębiorstwa, zainteresowane wdrożeniem opracowy-
wanego rozwiązania: Rubitech (Holandia) i Sapa (Szwecja). 
Projekt SIGNASTIR® był bardzo ambitnym przedsięwzię-
ciem, polegającym na wykorzystaniu metody LUT do mo-
nitorowania i kontroli procesu FSW. Metoda LUT jest nową 
metodą laserowej kontroli ciągłości materiału w wybranym 
obszarze za pomocą fal ultradźwiękowych, generowanych 
w materiale za pomocą lasera impulsowego typu YAG. 
Do detekcji fali ultradźwiękowej służy laser YAG, emitujący 
wiązkę w trybie ciągłym, sprzęgnięty ze specjalnym inter-
ferometrem. Ten nieniszczący, bezdotykowy system kontroli 
ciągłości metalu testowany był dotychczas m.in. na liniach 
wzdłużnego spawania laserowego i zgrzewania rezystancyj-
nego rur stalowych. W ramach omawianego projektu ba-
dawczego Instytut brał udział w budowie demonstracyjnego 
systemu LUT, wraz ze specjalnie na potrzeby metody FSW 
skonstruowanym mikroprocesorowym przyrządem moni-
torującym jakość zgrzeiny podczas przebiegu zgrzewania. 
Możliwość bezkontaktowej kontroli on-line mocno nagrza-
nej zgrzeiny FSW, przy dużej szybkości realizacji pomiarów 
(przy zgrzewaniu z prędkością do 5 m/s), okazała się dużym 
atutem nowej metody, zwłaszcza w kontekście planowa-
nego jej zastosowania w produkcji odpowiedzialnych kon-
strukcji. Do wad tego systemu należą wysoki jego koszt oraz 
konieczność zabezpieczenia personelu przed szkodliwym 
oddziaływaniem promieniowania laserowego. 
Generalnie udział Instytutu Spawalnictwa w tym przedsię-
wzięciu badawczym był bardzo dobrą okazją do współpracy 
przy opracowywaniu bardzo złożonej i nowoczesnej kon-
strukcji, zarówno z punktu widzenia mechaniki jak i elek-
troniki, nakierowanej na przyszłe potrzeby wymagającego 
przemysłu, głownie motoryzacyjnego i lotniczego. Wskazuje 
również na kierunek poszukiwań obszarów badawczych 
w instytucjach starej Unii. 

Projekt ECONWELD – Bezpieczne i efektywne 
spawanie – dr inż. Jolanta Matusiak

W 2005 roku w ramach 6. Programu Ramowego Badań 
i Rozwoju Technologicznego, Komisja Europejska przyjęła 
do realizacji i finansowania czteroletni bardzo obszerny pro-
jekt badawczy pt.: „Economically welding in a healthy way”, 
w tłumaczeniu „ECONWELD – Bezpieczne i efektywne  
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spawanie”. Celem projektu, w którym Instytut Spawalnic-
twa brał czynny udział, było między innymi opracowanie ta-
kich warunków spawania elektrodą topliwą w osłonach ga-
zowych, które umożliwią zwiększenie wydajności spawania 
i obniżenie kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych, 
wpływając jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa pracy 
na stanowiskach. ECONWELD był projektem interdyscypli-
narnym i został podzielony na 4 główne zadania badawcze 
(Work Packages). 
Tematyka zadań badawczych w projekcie ECONWELD 
dotyczyła:
1.  Zwiększania wydajności procesów spawania oraz ograni-

czania kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych 
2.  Zmniejszania emisji pyłu i gazów przy spawaniu metodą 

MAG
3. Absencji chorobowej w grupie zawodowej spawaczy
4.  Programów komputerowych dla spawalnictwa wykorzy-

stujących wyniki badań prowadzonych w projekcie.

Instytut Spawalnictwa prowadził badania wraz z instytu-
cjami badawczymi: włoskimi Istituto Italiano della Salda-
tura (IIS) oraz Universita di Genova, portugalskim Instituto 
Superior Tecnico i holenderskim Institute of Welding, jak 
również z kilkoma przedsiębiorstwami z Portugalii, Włoch, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech i Słowacji. Partnerami 
projektu były również  organizacje zrzeszające przedsiębior-
ców, wśród nich Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa 
z Gliwice oraz organizacja Association of Welding and Ma-
terial Testing z Węgier. Projekt był koordynowany przez Eu-
ropejską Federację Spawalniczą (EWF). 
Zadania badawcze realizowane w projekcie przez Instytut 
Spawalnictwa dotyczyły wpływu spawania na zdrowie pra-
cowników i na środowisko pracy, aspektów ekonomicznych 
procesów spawania oraz prac ukierunkowanych na opra-
cowanie wirtualnych narzędzi, pozwalających na opty-
malizację procesów spawania w aspekcie bezpieczeństwa 
pracy i kosztów wytwarzania. Cel projektu ECONWELD 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy spawaczy został 
sformułowany bardzo śmiało, bowiem zakładał ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy spa-
waniu łukowym w osłonie gazów o 30% oraz zmniejszenie 
absencji chorobowej pracowników związanych z pracami 
spawalniczymi o 50%, co trudno uznać za założenie realne. 
Sformułowano również śmiały cel w zakresie wydajności  

spawania oraz kosztów wytwarzania konstrukcji i wyro-
bów spawanych: opracowanie rozwiązań technologicznych 
pozwalających na redukcję kosztów o 15–20% oraz zwięk-
szenie wydajności spawania metodą MAG o około 10–15%. 
W próbach zbliżenia się do celu projektu przeprowadzono 
wiele prac w szerokim zakresie, szczególnie dotyczących 
technologii i materiałów, ukierunkowanych na poznawa-
nie nowoczesnych technik spawania, umożliwiających re-
dukcję pyłu i gazów, badania i testy nowych korzystnych 
gazów osłonowych oraz spoiw pozwalających na ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń. 
W projekcie ECONWELD zostało wykorzystane doświad-
czenie badawcze specjalistów pracujących w Instytucie 
Spawalnictwa oraz bogata aparatura badawcza i specjali-
styczne stanowiska doświadczalne. Całość badań w Insty-
tucie koordynowała dr inż. Jolanta Matusiak, częścią tech-
nologiczną kierował dr inż. Tomasz Pfeifer. Całkowity budżet 
projektu wynosił ponad 1,7 mln euro, przeznaczona dla In-
stytutu część budżetu projektu wynosiła 160 tys. euro, czas 
trwania projektu to 42 miesiące.
W obszarze badań technologicznych prowadzonych w na-
szym Instytucie skoncentrowano się na opracowaniu wa-
runków spawania metodą MAG, zapewniających zwięk-
szenie prędkości i wydajności spawania. Przeprowadzono 
badania nad zastosowaniem łuku pulsującego i nowocze-
snych materiałów dodatkowych (druty bez powłoki mie-
dziowej, druty proszkowe z wypełnieniem metalicznym, no-
woczesne trójskładnikowe mieszanki gazu osłonowego oraz 
mieszanki z helem). Wykonano badania i studium literatu-
rowe nad zastosowaniem metod, które mogłyby stanowić 
alternatywę dla tradycyjnej metody MAG, takich jak: TIME 
i TANDEM (dla blach o większej grubości) oraz CMT, Cold 
Arc i STT (dla blach cienkich). W obszarze badań ekologicz-
nych badania prowadzone w Instytucie objęły nowoczesne 
techniki spawania metodą MIG/MAG, gwarantujące ogra-
niczenie emisji dymów spawalniczych, a także poszukiwa-
nie nowych korzystnych mieszanek gazowych oraz spoiw 
pozwalających na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Pra-
cownicy Instytutu uczestniczyli również w przygotowaniu 
wirtualnego narzędzia pod nazwą ViWeld, przeznaczonego 
do projektowania procesu spawania z uwzględnieniem wy-
ników badań prowadzonych w projekcie. 
Na podstawie badań prowadzonych w projekcie opracowa-
no w Instytucie następujące publikacje:
–  Matusiak J., Pfeifer T., „Nowe możliwości ograniczania 

emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wydajnośći spawania 
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w świetle badań w ramach projektu europejskiego ECON-
WELD”. „Przegląd Spawalnictwa” 8/2007, 49. Krajowa 
Konferencja Spawalnicza Nowe Materiały i Technologie 
w Spajaniu, Szczecin 2007

–  Matusiak J., Pfeifer T., „Alternartive methods of produc-
tivity increasing at MAG welding process of unalloyed 
steels” – „Hutnik. Wiadomości Hutnicze”, No. 3, 2008. 

–  Matusiak J., Pfeifer T. „MAG welding of unalloyed steels 
– technological possibilities of productivity increasing” – 
„Hutnik. Wiadomości Hutnicze”, No. 11, 2008 

–  Matusiak J., „Bezpieczne spawanie” – „Magazyn Przemy-
słowy”, No.5(82), October 2008

–  Matusiak J., „Projekt Econweld – bezpieczne i efektywne 
spawanie – EkoPartner”, No. 9 (203), September 2008 

–  Matusiak J., „The reduction of welding fume at the source 
– the research at project Econweld” IIW Commission VIII 
Health, safety and environment. Doc. VIII 2072-08 

W ramach realizacji projektu w dniach 2–3 kwietnia 2008 
roku partnerzy projektu spotkali się w naszym Instytucie 
w celu prezentacji całości wyników projektu. Uczestniczyli 

Spotkanie partnerów z projektu ECONWELD w Sali Konferencyjnej 
Instytutu Spawalnictwa

Prezentacja wyników projektu „ECONWELD – Bezpieczne i efek-
tywne spawanie” przez dr inż. J. Matusiak i dr. inż. T. Pfeifera; 
2008 r.

w spotkaniu eksperci Komisji VIII MIS, kierownictwo i wy-
konawcy projektu ECONWELD, a także grupa polskich spe-
cjalistów spawalnictwa z zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw, 
uczelni i instytucji. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ok. 
45 osób.

Projekt HIPERC – dr inż. Marian Zeman

W latach 2007–2009 Instytut Spawalnictwa uczestniczył 
w międzynarodowym projekcie badawczym „Nowa eko-
nomiczna stal o wysokich walorach eksploatacyjnych na 
rurociągi przesyłowe i konstrukcje ogólnego zastosowania”. 
Projekt opatrzony akronimem HIPERC był wykonywany 
w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali Unii Euro-
pejskiej. Ogólny budżet projektu wynosił 1 620 707 euro, 
z czego na dofinansowanie badań w Instytucie Spawalnic-
twa przyznano 48 880 euro. Projekt HIPERC w Instytucie 
koordynowali doc. dr inż. Jerzy Brózda i dr inż. Marian 
L. Zeman.
Generalnym koordynatorem projektu HIPERC była firma 
Corus UK Ltd z Wielkiej Brytanii, a pozostałymi partnera-
mi były firmy: Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH 
z Niemiec, Onderzoekscentrum Voor Aanwending Van Staal 
N.V. „OCAS” z Belgii, Universiteit Gent z Belgii, Centro de 
Estudios e Investigaciones Tecnicas de Gipuzkoa z Hiszpa-
nii, Instytut Spawalnictwa z Polski, Rheinisch Westfälische 
Technische Hochschule Aachen z Niemiec, Niobium Pro-
ducts Company GmbH z Niemiec, Rautaruukki z Finlandii 
oraz Univerza v Mariboru ze Słowenii.

Uczestnicy spotkania roboczego projektu HIPERC na Uniwersy-
tecie w Gandawie (Belgia), 14–15.07.2005 r. (czwarty od lewej 
doc. dr inż. Jerzy Brózda – Instytut Spawalnictwa)
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Celem projektu było zbadanie różnych kombinacji składu 
chemicznego nowej stali z niobem i warunków przeróbki 
plastycznej na jej przydatność do zastosowania do budowy 
rurociągów tranzytowych i konstrukcji ogólnego stosowania.
Program badań obejmował określenie zależności pomiędzy 
składem chemicznym stali, jej mikrostrukturą i właściwo-
ściami mechanicznymi dla różnych warunków przeróbki 
plastycznej. Prowadzono badania symulacyjne w zakresie 
przeróbki na gorąco wyrobów stalowych w postaci blach 
i taśm zwijanych w kręgi oraz ich przetwarzania na rury 
wzdłużnie i spiralnie spawane o różnych średnicach. Istot-
nym zagadnieniem było zbadanie spawalności poszcze-
gólnych wytopów stali, zarówno dla wykonywania złączy 
w procesie produkcji rur, jak i dla spawania montażowego 
w warunkach polowych. W badaniach spawalności w sze-
rokim zakresie uczestniczył Instytut Spawalnictwa w Gliwi-
cach.
Wyniki projektu HIPERC zostały wykorzystane do określe-
nia przydatności nowej stali z niobem dla różnych sektorów 
gospodarki. Przeprowadzona analiza kosztów i korzyści wy-
nikających z zastosowania tej stali na skalę przemysłową, 
była wykorzystana do wprowadzenia zmian w zapisach 
norm europejskich dotyczących stali termomechanicznie 
walcowanych przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe 
oraz na rurociągi, takich jak EN 10025-4, EN 10028-5 oraz 
EN 10208-2, która została zastąpiona przez PN-EN ISO 
3183. Proponowane zmiany w zapisach dotyczyły zwięk-
szenia dopuszczalnej zawartości niobu do 0,15% oraz man-
ganu do 2,0%.
Uzyskane wyniki badań stały się przydatne dla zastosowań 
przemysłowych w krajach biorących udział w projekcie 
HIPERC, m.in. w przedsiębiorstwach produkujących spa-
wane rury służące do przesyłu gazu oraz w wytwórniach 
konstrukcji spawanych przeznaczonych do pracy w niskich 
temperaturach o wymaganej wysokiej odporności na kru-
che pękanie.

Projekty badawcze COST 
– dr hab. inż. Mirosław Łomozik

Konieczność wdrażania postanowień dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Europy nr 2001/80/WE z dnia 
23 października 2001 r., dotyczącej ograniczania emisji nie-
których zanieczyszczeń powietrza z dużych źródeł spalania  

paliw, stanowi dla polskiej energetyki poważny i trudny pro-
blem. W świetle postanowień dyrektywy europejskiej kra-
jowe źródła energii elektrycznej i ciepła (elektrownie, elek-
trociepłownie i ciepłownie) muszą ograniczyć emisje takich 
zanieczyszczeń jak: SO2, NOX oraz pyły. Wymóg dostoso-
wania się do kryteriów dyrektywy 2001/80/WE powoduje, 
oprócz budowy instalacji odsiarczania spalin, konieczność 
modernizowania już istniejących bloków energetycznych 
i budowy nowych o nadkrytycznych parametrach pracy. 
Budowa bloków energetycznych o wyższych parametrach 
pracy wymaga stosowania nowych materiałów żaroodpor-
nych, tj. stali i stopów nieżelaznych nowej generacji.

Od wielu lat w Europie prowadzona jest współpraca w dzie-
dzinie badań naukowo-technicznych w ramach programów 
COST (European Cooperation in the field of Scientific and 
Technical Research), w tym również w zakresie materiałów 
żaroodpornych dla energetyki. W wyniku badań prowadzo-
nych w ramach dwóch programów COST 501 (zakończony 
w 1997 r.) i COST 522 (zakończony w 2003 r.) opracowano 
nowe gatunki stali ferrytycznych i austenitycznych, materia-
ły dodatkowe oraz wytyczne do technologii spawania tych 
stali.

Projekt badawczy COST 522

Program COST 522, pt. „Wytwarzanie energii elektrycznej 
w XXI wieku w wysokosprawnych elektrowniach o niskim 
poziomie emisji zanieczyszczeń”, rozpoczął się w roku 1999 
i trwał 5 lat. W latach 2000–2002, w ramach tego pro-
gramu, w Instytucie Spawalnictwa został wykonany pro-
jekt badawczy „Opracowanie charakterystyk spawalności 
i wytycznych do technologii spawania nowej generacji 
stali żaroodpornych”, sfinansowany przez Komitet Badań 
Naukowych (KBN) kwotą w wysokości około 180 000 euro. 
Koordynatorem projektu COST 522 w Instytucie Spawalnic-
twa był doc. dr inż. Jerzy Brózda. 
W rezultacie projektu COST 522 opracowano charaktery-
styki spawalności i wytyczne do technologii spawania stali 
żaroodpornych nowej generacji: HCM2S, 7CrWVMoNb9-6, 
X10CrWMoVNb9-2 (T/P92) i E911. Technologia spawania 
stali T/P92 i E911 została wdrożona w Przedsiębiorstwie 
Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. 
w Opolu, które uzyskało uznania RWTÜV Polska i UDT 
Oddział Opole do spawania instalacji i urządzeń energetycz-
nych z tych gatunków stali.
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Projekt badawczy COST 536

W latach 2005–2008 zrealizowany został program badaw-
czy COST 536 opatrzony głównym tytułem „Opracowanie 
stopów dla krytycznych elementów elektrowni przyjaznych 
dla środowiska”. W ramach programu COST 536, w Insty-
tucie Spawalnictwa, został wykonany projekt badawczy pt. 
„Spawalność i wytyczne technologiczne spawania stopów 
na elementy krytyczne w elektrowniach przyjaznych dla 
środowiska”. 
Na potrzeby przeprowadzenia badań w Instytucie Spa-
walnictwa uzyskano z KBN dofinansowanie w wysokości 
600 000 złotych. Koordynatorem projektu COST 536 był 
najpierw dr inż. Marian Szubryt, a następnie mgr inż. 
Krzysztof Kwieciński.
Partnerami w programie COST 536 były następujące firmy: 
z Austrii – TU Graz, z Danii – TU-Denmark IPL Materials 
Technology, z Francji – Vallourec & Mannesmann oraz Air 
Liquide, z Niemiec – Siemens Power Generation oraz Fraun-
hofer Institut, z Polski – Instytut Spawalnictwa z Gliwic, 
Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. z Raciborza, AGH z Krakowa 
oraz Instytut Metalurgii Żelaza z Gliwic, z Wielkiej Bryta-
nii – ALSTOM Power, Corus UK Ltd, TWI, Mitsui Babcock 
Technology oraz Metrode, z Włoch – Tenaris Dalmine.
Głównym celem programu COST 536 był rozwój elektrowni 
o wysokiej sprawności i niskiej emisji zanieczyszczeń. Pro-
gram został zaplanowany i zrealizowany w trzech grupach: 
NANO, MESO i MAKRO, począwszy od opracowania inno-
wacyjnych materiałów, aż do atestacji poprawności całego 
systemu.
Działania w programie COST 536 były ukierunkowane na 
opracowanie, kwalifikowanie i wprowadzenie do przemysłu 
nowych stali konstrukcyjnych o zawartości 9–12% chro-
mu przystosowanych do pracy w temperaturze do 650°C, 
o wytrzymałości na pełzanie (RZ/650/100 000 = 100 MPa) 
i odporności na utlenianie w środowisku przegrzanej pary.

W ramach grupy roboczej NANO były projektowane i opra-
cowywane w skali submikroskopowej i atomowej stale 
i stopy na bazie niklu o określonej kombinacji właściwości 
fizycznych, chemicznych i mechanicznych, przydatne do 
pracy w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. W re-
zultacie działania grupy roboczej NANO powstały materiały 
o charakterze kompozytów, w których ciągliwa metaliczna 
osnowa została umocniona przez bardzo drobno dyspersyj-
ne cząstki faz wtórnych o wielkościach od 20 do 50 nano-
metrów.

Zadania grupy roboczej MESO były związane z długotrwały-
mi badaniami pełzania i zmęczenia niskocyklicznego, bada-
niami długotrwałego oddziaływania utleniającej atmosfery 
pary na materiał podstawowy i na powłoki ochronne oraz 
badaniami i oceną spawalności nowych gatunków stali 
i stopów na bazie niklu, opracowaniem materiałów dodat-
kowych i wytycznych do technologii spawania złączy ze stali 
jedno- i różnoimiennych.

W ramach grupy roboczej MAKRO była prowadzona ocena 
techniczna elementów wykonanych z nowych stali, w tym 
złączy jedno- i różnoimiennych. Działania w grupie MAKRO 
obejmowały: wykonanie złączy próbnych i ich badania 
w warunkach symulujących warunki pracy, wykonanie pro-
totypowych części i przeprowadzenie badań mechanicznych 
i odporności na utlenianie oraz wykonanie pełnowymiaro-
wych części do pracy w instalacjach elektrowni.

Instytut Spawalnictwa uczestniczył w pracach grup robo-
czych MESO i MAKRO, realizując badania spawalności 
nowoczesnych stali żaroodpornych, badania właściwości 
mechanicznych stopiw nowoopracowanych materiałów 
dodatkowych. Ponadto w Instytucie zostały opracowane 
technologie spawania nowych stali metodą TIG oraz były 
przeprowadzone badania złączy spawanych.
W rezultacie przeprowadzonych w Instytucie Spawalnictwa 
badań uzyskano m.in. wyniki odnośnie właściwości wytrzy-
małościowych i udarności naprawczego złącza spawanego 
metodą TIG w odlewanym korpusie zaworu wykonanego ze 
staliwa w gatunku CB2.

Efektem aplikacyjnym projektu badawczego COST 536 
było wdrożenie w Przedsiębiorstwie Modernizacji Urzą-
dzeń Energetycznych „REMAK” S.A. w Opolu technologii 
spawania metodą TIG doczołowych złączy jednoimien-
nych rur ze stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) oraz złączy róż-
noimiennych stali 7CrMoVTiB10-10 (T24) + 13CrMo4-5 
i 7CrMoVTiB10-10 (T24) + 10CrMo9-10.

Projekt badawczy COST 538

W latach 2005–2008 Instytut Spawalnictwa brał udział 
w realizacji kolejnego programu badawczego – COST 538, 
który nosił główny tytuł „Przedłużenie trwałości elektrowni 
cieplnych”.
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Budżet programu COST 538 w Instytucie Spawalnictwa, 
w postaci dofinansowania z KBN, wyniósł 650 000 złotych, 
a koordynatorem projektu był dr inż. Mirosław Łomozik.
Partnerami w programie COST 538 były następujące fir-
my: z Czech – Institute of Physics of Materials Academy 
of Sciences, ŠKODA Research Ltd, SVUM A.S. oraz VITKO-
VICE – Research and Development Ltd, z Danii – Technical 
University of Denmark, z Finlandii – VTT Industrial Sys-
tems, z Holandii – National Aerospace Laboratory NLR, 
z Niemiec – Darmstadt University of Technology, Siemens 
Power Generation, Federal Institute for Materials Research 
and Testing (BAM) oraz Fraunhofer IWM, z Polski – In-
stytut Spawalnictwa z Gliwic, Akademia Górniczo-Hutnicza 
z Krakowa, Politechnika Śląska z Katowic, Politechnika 
Krakowska, Politechnika Częstochowska oraz Instytut Me-
talurgii Żelaza z Gliwic, ze Słowacji – Technical University of 
Košice, Welding Research Institute – Industrial Institute of 
SR VUZ oraz Slovak Academy of Sciences, Institute of Mate-
rials and Machine Mechanics, ze Szwajcarii – ALSTOM Ltd, 
ze Szwecji – Vattenfall Utveckling AB, z Wielkiej Brytanii 
– Cranfield University, National Physical Laboratory oraz 
E-on Power Technology Centre i z Włoch – CESI.
Celem programu COST 538 było opracowanie nowatorskie-
go, zintegrowanego zespołu metod i modeli oraz technik 
pomiarowych, ulepszających sposoby i środki do określania 
w przemyśle energetycznym stanu i trwałości instalacji róż-
nych typów konwencjonalnych elektrowni opalanych pali-
wami kopalnymi, tj. węglem kamiennym i brunatnym oraz 
biomasą i odpadami komunalnymi.
Schemat organizacyjny programu COST 538 składał się 
z pięciu grup roboczych (GR):
–  GR1 „Degradacja w środowisku pracy i powłoki ochron-

ne”, której celem było uzyskanie charakterystyk degradacji 
wybranych materiałów stosowanych w energetyce w śro-
dowiskach ich pracy;

–  GR2 „Degradacja mikrostruktury i właściwości mecha-
nicznych stopów na bazie żelaza”, której celem było opra-
cowanie charakterystyk zmian mikrostruktury i właściwo-
ści mechanicznych oraz ilościowego ich ujęcia podczas 
użytkowania instalacji w energetyce na potrzeby pro-
gnozowania trwałości resztkowej. Opracowanie nowych 
metod naprawy instalacji energetycznych, obejmujących 
m.in. metody „in-situ”, obróbkę cieplną, badania napra-
wionych złączy spawanych i ocenę ich jakości;

–  GR3 „Degradacja mikrostruktury i właściwości mecha-
nicznych nadstopów”, której celem było opracowanie 
charakterystyk podobnie jak w grupie roboczej GR2, ale 
w odniesieniu do stopów na bazie niklu stosowanych 
w instalacjach dla energetyki, np. CMSX4, IN 738 itp.;

–  GR4 „Nadstopy i modelowanie elementów instalacji ener-
getycznych”, której celem było modelowanie odkształceń 
oraz prognozowanie trwałości elementów dla energetyki 
wykonanych z superstopów w warunkach pełzania i zmę-
czenia cieplnego materiałów;

–  GR5 „Prognozowanie trwałości elementów instalacji 
energetycznych”, której celem była integracja mode-
li opracowanych w ramach grup roboczych GR1-GR4 
w jeden scalony „zestaw narzędzi”, służący do prognozo-
wania trwałości różnych instalacji w energetyce wykona-
nych ze stali oraz stopów nieżelaznych, głównie na bazie 
niklu.

W ramach COST 538, w grupie roboczej GR2, Instytut Spa-
walnictwa wspólnie z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwi-
cach zrealizował projekt badawczy zatytułowany „Optyma-
lizacja metod spawania dla napraw i renowacji elementów 
z żarowytrzymałych stali po długim okresie eksploatacji 
w polskich elektrowniach i prognozowanie ich trwałości”. 
Instytut Spawalnictwa wykonał zadanie badawcze zatytu-
łowane „Badania technologii spawania stali żarowytrzyma-
łych po długotrwałej eksploatacji, ocena własności złączy 
z tych stali oraz opracowanie wytycznych do wykonywania  
napraw instalacji energetycznych”.

Zakres badań, które wykonano w Instytucie Spawalnictwa 
w projekcie COST 538, obejmował takie zagadnienia, jak:

a)  Określenie wpływu stopnia utwierdzenia naprawczego 
złącza spawanego na skłonność do powstawania pęknięć 
zimnych w SWC.

b)  Zbadanie wpływu cykli cieplnych spawania na właści-
wości mechaniczne obszarów SWC stali po długotrwałej 
eksploatacji w podwyższonych temperaturach.

c)  Wykonanie złączy próbnych ze stali żarowytrzymałych 
po długim czasie eksploatacji i złączy mieszanych w wa-
runkach symulujących spawanie naprawcze, przeprowa-
dzenie obróbki cieplnej złączy oraz zastosowanie techniki 
ściegów odpuszczających.

Materiał do badań stanowiły fragmenty rur ze stali 13HMF, 
15HM i 10H2M po 132 782 godzinach eksploatacji, które 
otrzymano z Elektrowni Bełchatów.
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Wykonano i zbadano złącza mieszane i jednorodne w na-
stępującym asortymencie: 13HMF + 15HM, 10H2M+P91, 
P91+P91, gdzie stal X10CrMoVNb9-1 (P91) była stalą 
w stanie nieprzepracowanym. Złącza były spawane konwen-
cjonalnie, tj. z obróbką cieplną po spawaniu oraz z użyciem 
techniki ściegów odpuszczających. Warstwy przetopowe 
w złączach spawano metodą TIG, a warstwy wypełniające 
spoiny spawano ręcznie elektrodami otulonymi.
Dla poszczególnych rodzajów złączy sporządzono instruk-
cje technologiczne spawania WPS. W rezultacie projektu 
COST 538 powstały Wytyczne Technologiczne dotyczące 
spawania naprawczego złączy z obróbką cieplną po spawa-
niu oraz z użyciem techniki ściegów odpuszczających stali 
13HMF, 15HM i 10H2M w stanie po długotrwałej eksplo-
atacji oraz stali nowej w gatunku X10CrMoVNb 9-1 (P91).
W wyniku badań przeprowadzonych w projekcie COST 
538 stwierdzono m.in., że stale 13HMF, 15HM i 10H2M 
w stanie po długotrwałej eksploatacji są skłonne do pęka-
nia zimnego, a po zabiegu rewitalizacji uzyskuje się bar-
dzo wyraźną poprawę udarności tych stali. Wykazano, że 
właściwości wytrzymałościowe mieszanych złączy stali 
w konfiguracjach 13HMF+15HM i 10H2M+P91 spawa-
nych z obróbką cieplną i bez obróbki były praktycznie takie 
same, natomiast właściwości wytrzymałościowe jednorod-
nych złączy spawanych stali P91, niezależnie od wariantu 
wykonania, mieściły się na tym samym, wysokim poziomie. 
Praca łamania poszczególnych obszarów mieszanego złą-
cza stali 13HMF+15HM spawanego z użyciem techniki 
ściegów odpuszczających dorównywała wysokim warto-
ściom pracy łamania analogicznych obszarów złącza spa-
wanego z obróbką cieplną po spawaniu. Z kolei w obszarze 
spoiny jednorodnych złączy stali P91, spawanych w różnych 
wariantach, występowała bardzo wyraźna różnica w warto-
ści pracy łamania na korzyść złącza spawanego z obróbką 
cieplną.
Wyniki badań uzyskane w projekcie COST 538 przyczyniły 
się do modyfikacji technologii spawania naprawczego kon-
strukcji dla energetyki w krajowej praktyce przemysłowej.

AFNOR – Instytut Spawalnictwa: Projekt bliźniaczy 
polsko-francuski „Doskonalenie oceny zgodności” 
– dr inż. Bogusław Czwórnóg

Początek projektu opartego na współpracy Instytutu Spa-
walnictwa z francuską instytucją normalizacyjną AFNOR 
był zaskakujący. W marcu 2005 roku zatelefonowała pani 

Elżbieta Barzykowska, kierująca projektami współpracy 
międzynarodowej w AFNOR, składając propozycję udzia-
łu w projekcie, którego celem miała być pomoc w przygo-
towaniu Instytutu do roli jednostki notyfikowanej. W tym 
czasie zawarte już było zasadnicze porozumienie AFNOR 
z Ministerstwem Gospodarki w Warszawie co do współpra-
cy polsko-francuskiej w tej dziedzinie, zapadła też decyzja 
o finansowaniu przez Komisję Europejską kosztów pomocy 
w ramach ułatwiania wejścia nowych krajów do struktur 
europejskich (Transition Facility), o tym wszystkim jednak 
nie mieliśmy w Gliwicach żadnych wiadomości. Wybór 
sektorów gospodarki do wsparcia oraz instytucji – benefi-
cjentów tej pomocy był ostatnią, trochę spóźnioną czynno-
ścią. Wytypowanie Instytutu odebraliśmy jednak jako wyraz 
docenienia przez ministerstwo znaczenia sektora spawalni-
czego dla gospodarki oraz wiary w kompetencję Instytutu, 
dlatego do aprobaty otrzymanej propozycji wystarczyło kilka 
dni namysłu. Była w tej, generalnie atrakcyjnej ofercie, rów-
nież łyżka dziegciu, i to niebłaha: koszty udziału Instytutu 
w projekcie, w tym koszty wynagrodzeń pracowników 
uczestniczących spotkań i szkoleń, nie były przedmiotem 
finansowania. 
Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 
roku Instytut Spawalnictwa został notyfikowany Komisji 
Europejskiej w zakresie dyrektyw, które w swej tematyce 
zawierają problematykę spawalniczą. Podstawą notyfikacji 
były autoryzacje przyznane wcześniej Instytutowi przez Mi-
nisterstwo Gospodarki i Pracy w obszarze trzech dyrektyw: 
proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV), urządzenia ciśnieniowe 
(PE) i sprzęt elektryczny (niskonapięciowa – LVD). W ten 
sposób Instytut znalazł się w gronie instytucji odpowiedzial-
nych za wdrażanie i stosowanie acquis communautaire 
– dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie 
swobodnego przepływu towarów i usług, w zakresie ure-
gulowanym dyrektywami oraz w obszarze nieobjętym har-
monizacją. Obejmuje to również wspieranie działań małych 
i średnich przedsiębiorstw w nowym otoczeniu gospodar-
czym, w aspekcie oceny zgodności wyrobów z wymagania-
mi norm zharmonizowanych. 
Wprowadzony wraz z wejściem do UE system oceny zgod-
ności wyrobów był w Polsce mało znany. Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej wraz z Ministerstwem Gospodarki 
podjęły kroki, aby umożliwić polskim instytucjom przejęcie 
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doświadczeń organizacji z innych krajów europejskich, 
działających w tym zakresie od dawna i dysponujących 
odpowiednim personelem, procedurami i doświadczeniem. 
Zaproponowano polsko-francuski projekt bliźniaczy, którego 
celem było udoskonalenie funkcjonowania polskich instytu-
cji badawczych, miał się on też przyczynić do stymulowania 
międzynarodowej aktywności i konkurencyjności krajowych 
przedsiębiorstw, między innymi z sektora spawalnictwo. 

Organizacja projektu

Projekt bliźniaczy Doskonalenie Oceny Zgodności (Strengh-
tening Conformity Assessment) zarządzany był przez Insty-
tucje Partnerskie: Association Française de Normalisation 
(AFNOR) we Francji i Ministerstwo Gospodarki w Polsce. 
Do roli beneficjentów projektu wytypowane zostały jed-
nostki prowadzące badania, ocenę i certyfikację wyrobów, 
procesów i systemów zarządzania na rzecz 3 sektorów go-
spodarki. Były to: w sektorze tekstylnym 3 instytuty bran-
żowe przemysłu lekkiego, w elektrycznym – Biuro Badań 
Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich, i w sektorze 
spawalnictwa – Instytut Spawalnictwa. Na projekt złożyły 
się akcje dotyczące sfery zarządzania, szkoleń, komunikacji 
wewnętrznej i internetu, jednakowe dla wszystkich uczest-
ników, a także działania wyspecjalizowane skierowane 
odpowiednio do właściwych instytutów. Jako wykonawcy 
projektu wybrane zostały renomowane instytucje badawcze 
z Francji, działające w odpowiednich sektorach. Rolę part-
nera Instytutu Spawalnictwa w projekcie bliźniaczym przy-
jął Institut de Soudure w Paryżu. 
Program merytoryczny projektu został opracowany na 
podstawie propozycji zgłoszonych przez personel kierow-
niczy i specjalistów z Instytutu Spawalnictwa, kontaktów 
dwustronnych i analiz stanu poszczególnych zagadnień 
w Instytucie. Projektem zarządzali eksperci AFNOR poprzez 
utworzoną dwuosobową delegaturę w Polsce – Biuro Do-
radcy Technicznego, ulokowane w Ministerstwie Gospodar-
ki. Funkcję doradcy sprawował pierwotnie Hervé Mignot, 
a po jego nagłym zgonie podjęła to zadanie bardzo sku-
tecznie Elżbieta Barzykowska, wspierana przez Cecile Rey, 
również pochodzenia polskiego. Panie prowadziły projekt: 
działania organizacyjne, logistyczne i finansowe, dotyczą-
ce m.in. przyjazdów do Gliwic kilkudziesięciu ekspertów, 
a także sporządzały obszerne kwartalne sprawozdania  

w języku polskim i angielskim oraz wydawały newsletter. 
Misje rozpoznawcze i działania techniczne jednakowe dla 
wszystkich sektorów prowadzili specjaliści AFNOR i DIN 
(na podstawie łączącego te instytucje porozumienia), na-
tomiast działania specjalistyczne dotyczące sektora spa-
walniczego wykonali eksperci Institut de Soudure przy 
znacznym udziale przedstawicieli szeregu niemieckich 
szkół wyższych i jednostek badawczych, skierowanych 
przez DIN. W imieniu Instytutu Spawalnictwa kontakty 
z Ministerstwem Gospodarki i stroną francuską prowadził 
dr inż. Bogusław Czwórnóg, podobnie jak i koordynację 
działań w Instytucie.
Wykorzystując doświadczenia wcześniejszych projektów 
z udziałem strony polskiej, przyjęto, że najbardziej skutecz-
ną formą wykonania zadań projektu będą misje ekspertów 
z Francji i Niemiec w Instytucie, w trakcie których odby-
ły się wykłady, seminaria, warsztaty i dyskusje z udziałem 
pracowników zaangażowanych w prezentowaną tematykę. 
Finansowanie projektu ze środków Komisji Europejskiej ob-
jęło wszystkie wydatki organizacji uczestniczących ze strony 
francuskiej i niemieckiej, a więc m.in. koszty opracowania 
materiałów wykładowych, wynagrodzenia ekspertów, po-
dróży i pobytu w Polsce, tłumaczeń. 
Tematyka misji skierowanych do sektora spawalniczego 
obejmowała m.in. inspekcję podczas budowy urządzeń ci-
śnieniowych, strategię uczestnictwa w konkursach na pro-
jekty finansowane ze źródeł europejskich, a także kilkanaście 
seminariów specjalistycznych na temat zaawansowanych 
problemów badawczych i praktycznych w spawalnictwie. 
Celem tych seminariów była aktualizacja wiedzy w zakresie 
najbardziej aktualnych, rozwojowych zagadnień spawal-
nictwa, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie metod 
badawczych stosowanych w laboratoriach. Praktycznej wy-
mianie doświadczeń służyły wizyty studyjne czterech grup 
ekspertów z Instytutu Spawalnictwa w partnerskich insty-
tucjach francuskich, głównie AFNOR i Institut de Soudure. 
Tematem konsultacji było m.in. działanie jednostek uczest-
niczących w systemie oceny zgodności, certyfikacja zinte-
growanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem 
i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach o dużym udziale 
produkcji spawalniczej, badania wykonywane w instytuto-
wym Laboratorium Procesów Laserowych, badania wytrzy-
małości zmęczeniowej połączeń spawanych i konstrukcji.
Udział w projekcie oznaczał duży wysiłek dla szerokiej 
grupy pracowników Instytutu: odbyło się ponad 50 mi-
sji ekspertów (w szeregu przypadków liczyły one po kilka 
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osób) o łącznym czasie trwania 139 dni, podczas których 
w spotkaniach uczestniczyli kluczowi pracownicy Instytutu 
w wymiarze około 850 dni roboczych. Pamiętając, iż koszty 
pracy personelu Instytutu w ramach projektu nie były finan-
sowane ze źródeł zewnętrznych, łatwo uzmysłowić sobie, 
jak poważne zostały poniesione nakłady, które były w istocie 
inwestycją w udoskonalenie oferty Instytutu kierowanej do 
partnerów z sektora spawalniczego polskiej gospodarki. 
Wynikiem udziału w projekcie było podniesienie stopnia 
przygotowania Instytutu do działania w charakterze jed-
nostki notyfikowanej na rzecz podmiotów gospodarczych 
stosujących technologie spawalnicze, osiągnięte dzięki wie-
dzy i doświadczeniom pozyskanym w kontaktach z eksper-
tami z partnerskich instytucji zachodnich. 

Projekt XPRESS – 6. Program Ramowy 
– dr inż. Zygmunt Mikno

W ramach 6. PR w latach 2007–2011 realizowany był pro-
jekt XPRESS FleXible Production Experts for reconfigurable 
aSSembly technology (Specjaliści ds. Produkcji elastycznej 
w technologii montażu rekonfigurowalnego). Instytut Spa-
walnictwa był jednym z 19 uczestników projektu i realizo-
wał zadanie pt.: Development of a Welding prototyp for 
automotive and electrical industry (Opracowanie prototypu 
zgrzewania dla przemysłu samochodowego i elektryczne-
go). W projekcie uczestniczyły jednostki badawcze, uczelnie 
oraz firmy produkcyjne: Harms&Wende GmbH & Co. KG, 
KUKA Schweißanlagen GmbH, Technax Industrie, Swan-
tec Software and Engineering, Airbus S.A.S, AWL-Tech-
niek B.V., Brötje Automation GmbH, Gamax Ltd., Critical 
Software S.A., Fraunhofer Gesellschaft – IPA, Fraunhofer 
Gesellschaft – IFF, University of Applied Science Karlsruhe, 
University of Oulu, Instytut Spawalnictwa, Steinbeis Foun-
dation for Technology Transfer. 
Jednym z założeń 6. Programu Ramowego było wzmoc-
nienie powiązań pomiędzy sektorem badań a przemy-
słem. Zgodnie z tym koordynator projektu dobrał uczest-
ników projektu ze sfer działalności produkcyjnej, naukowej 
i badawczej. Główne sektory przemysłu zaangażowane 
w projekt to przemysł lotniczy, samochodowy i elektroniczny. 
W projekcie uczestniczyły zarówno firmy wytwarzające 
urządzenia jak również firmy wykorzystujące te urządze-
nia, w produkcji. Proces technologiczny dotyczył techniki 
łączenia elementów w szerokim tego słowa znaczeniu wraz 

z zagadnieniami ergonomii procesu technologicznego, 
w tym z transportem elementów i części składowych, ru-
chów robota czy pracownika na stanowisku produkcyjnym.

Celem głównym projektu było zapewnienie rekonfigurowal-
nego montażu linii produkcyjnej, elastyczna produkcja wraz 
z systemem oceny jakości każdej operacji technologicznej. 
Projekt XPRESS zakładał: 

– o bniżenie czasu przygotowania linii produkcyjnej (indywi-
dualnego procesu technologicznego)

– optymalizację cyklu produkcyjnego

–  identyfikację miejsca wystąpienia zakłócenia i elastyczną 
reakcję na zakłócenia

–  wielokrotne wykorzystanie części składowych i wyposaże-
nia stanowiska (urządzeń)

–  dostarczanie systemów zapewniania jakości dla różnych 
realizowanych procesów technologicznych

–  zapewnienie inteligentnych systemów monitoringu pro-
cesu.

Główne zadania badawcze dotyczyły technologii łącze-
nia elementów (spawanie, zgrzewanie, nitowanie) wraz 
z opracowaniem najkorzystniejszych parametrów techno-
logii i opracowaniem baz danych sytemu do oceny jakości 
procesu na stanowisku produkcyjnym.
Z uwagi na wyposażenie stanowiska produkcyjnego w stan-
dardowe elementy takie jak: manipulatory, roboty, układy 
zasilania i sterowania robotem, systemy podawania ma-
teriału i odbierania gotowych elementów ze stanowiska, 
a także inne elementy składowe, które są podobne dla róż-
nych procesów technologicznych, nadrzędną ideą projektu 
było opracowanie jednolitego systemu zarządzania produk-
cji i kontroli procesu (jakości) na stanowisku produkcyjnym. 
Stanowiska z założenia miały być przystosowane do wielo-
wariantowej produkcji z możliwością instalacji stanowiska 
na linii produkcyjnej w bardzo krótkim czasie. Opracowy-
wane stanowiska nazwane zostały w projekcie MANUFAK-
TRONEM z podziałem na poszczególne wykonywane ope-
racje (Welding Manufactron, Riveting Manufactron). 
Kontrola jakości procesu uzależniona jest od samego pro-
cesu technologicznego. Różne są parametry, które należy 
poddawać kontroli, co związane jest z różnymi sensorami  
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do pomiarów wielkości charakterystycznych. Wspólna jed-
nak może być struktura systemu zarządzania jakością. Na 
rysunku przedstawiono schemat działania systemu MANU-
FACTRON. 

Welding Manufactron (Produkcyjny Manufaktron do zgrzewania):
1)  baza danych systemu procesu zgrzewania i algorytm oceny 

jakości
2) system zapewnienia jakości
3) symulacja offline procesu zgrzewania
4)  próby technologiczne zgrzewania dla zaawansowanych 

materiałów
5)  system sterowania zgrzewarki i współpracy 

z MANUFAKTRONem ergonomii ruchu i transportu

Zasada działania systemu (Manufaktron) polega na wpro-
wadzeniu opisu zadania dla danego procesu technolo-
gicznego (TDD – Task Description Document). Proces 
wykonywany jest zgodnie z przesłanym opisem zadania 
technologicznego. Po zakończonej operacji technologicz-
nej do systemu nadrzędnego (system kontroli produkcji) 
wysyłany jest dokument opisujący jakość wykonanej ope-
racji (QRD – Quality Result Document). Raport dotyczący 
jakości jest weryfikowany z bazą danych systemu danego 
procesu (1), która jest sporządzana wcześniej i zawiera wy-
niki (pomiary) wielkości charakterystycznych procesu dla 
różnych parametrów technologii (4) dla jakościowo dobrych 
i złych procesów technologicznych. Na tej podstawie sys-
tem wydaje decyzję: czy proces jest jakościowo dobry – pro-
dukcja może być kontynuowana, proces jest niepoprawny 
– produkcja zostaje wstrzymana, stanowisko uległo roz-
regulowaniu – wymagana ingerencja obsługi stanowiska. 

Poprawną pracą stanowiska zarządza układ sterowania (5) 
pracujący w czasie rzeczywistym, sprzężony z nadrzędnym 
systemem konfiguracji produkcji. Do opracowania parame-
trów technologii, w szczególności do nowych materiałów 

wykorzystywano modele obliczeniowe 
MES (3). Pozwoliły one na znaczne 
przyspieszenie prac projektowych i opra-
cowanie parametrów startowych dla 
technologii.
Całkowity budżet projektu XPRESS wy-
niósł 12464740 euro, z czego dotacja 
EU to 7999325 euro. Czas trwania pro-
jektu został określony na 4 lata. Harmo-
nogram projektu przewidywał spotkania 
półroczne i roczne wszystkich uczestni-
ków projektu oraz dodatkowo spotkania 
grup ściśle współpracujących ze sobą. 
Projekt był elastyczny pod względem ter-

minów wykonania zadań, ale zakładał również możliwość 
modyfikacji zakresu prac w zależności od opinii specjalistów 
analizujących poszczególne wykonywane zagadnienia. In-
stytut Spawalnictwa, prowadząc swoje badania w zakresie 
zgrzewania rezystancyjnego, współpracował ściśle z firmą 
HARMS&WENDE oraz SWANTEC. Zadanie Instytutu po-
legało na badaniach związanych z procesem zgrzewania 
rezystancyjnego. 
W czasie projektu w Instytucie opracowano stanowisko ba-
dawcze wyposażone w zgrzewarkę rezystancyjną i system 
pomiaru parametrów procesu zgrzewania. System reje-
strował prąd i napięcie zgrzewania, siłę i przemieszczenie 
elektrod. Dodatkowo możliwa była analiza wielkości po-
chodnych, tj. mocy chwilowej, rezystancji zastępczej sta-
tycznej i energii dostarczonej do zgrzeiny. System pomiarowy 
o nazwie LogWeld umożliwiał rejestrację i archiwizację pa-
rametrów oraz ich analizę. Prowadzono badania dla stali 
o wysokiej wytrzymałości (TRIP, DP, CP MART) dla okre-
ślenia zakresu ich zgrzewalności. Wykonano około 7 000 
zgrzein przy różnych parametrach zgrzewania i różnej kon-
figuracji połączeń. Zebrane wyniki stanowiły bazę danych 
systemu Welding Manufactron, na podstawie których doko-
nywana jest ocena jakości on-line wykonywanych zgrzein. 
W czasie projektu wygłoszono 6 referatów, w tym 2 na kon-
ferencjach zagranicznych, uzyskano 2 patenty na technolo-
gię zgrzewania. 
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Uczestnicy projektu na końcowym spotkaniu w Hamburgu, 
(czerwiec 2011)

Zespół badawczy IS: dr inż. Zygmunt Mikno, mgr inż. Szymon 
Kowieski

Projekty Leonardo da Vinci 
– dr inż. Michał Kubica

Czym jest program Leonardo da Vinci (LdV)?  
Program LdV to program Unii Europejskiej, stworzony 
w 1994 roku przez Komisję Europejską. Polska uczestni-
czy w programie od marca 1998 r. Program nosi nazwę 
Leonardo da Vinci, ponieważ jego patron, najprawdziwszy 
człowiek renesansu, interesował się różnymi dziedzinami 
życia, począwszy od sztuki przez technikę aż po medycynę.
Głównymi celami programu było: 
●   doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodo-

wego, umożliwiającego dostosowanie i przekwalifikowa-
nie zgodnie z wymogami rynku pracy

●   poprawa jakości i dostępności kształcenia ustawicznego 
i szkolenia zawodowego, umożliwiającego zdobywanie 
umiejętności oraz kwalifikacji przez całe życie

●   rozszerzenie oferty edukacyjnej dzięki współpracy z insty-
tucjami europejskimi

●  propagowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
dzięki korzystaniu z technologii informacyjnych, uczenie 
się na odległość – „e-learning” 

●  promowanie mobilności pracowników na europejskim 
rynku pracy, podnoszenie jakości i innowacyjności kształ-
cenia i szkolenia zawodowego oraz doskonalenie umiejęt-
ności według nowoczesnych standardów.

Niezwykle ważne było przy tym także kształtowanie otwar-
tości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych 
oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia 
i pracy w różnych krajach europejskich.
Projekty realizowano we współpracy z partnerami pocho-
dzącymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej (do tej 
grupy dochodzą jeszcze kraje stowarzyszone w EFTA-EEA: 
Islandia, Norwegia i Liechtenstein, a także Turcja jako kraj 
kandydujący, a od 2011 roku również Szwajcaria). W pro-
gramie uczestniczyły instytucje publiczne oraz prywatne, 
które zajmują się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Kraje uprawnione do udziału w programie „Uczenie się przez całe 
życie”
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Zasadą programu było, że zainteresowana tematyką projek-
tu instytucja szukała zagranicznych partnerów, którzy z kolei 
zainteresowani byli współpracą, następnie przygotowywano 
wniosek projektu i zgłaszano go na konkurs projektów. Jeśli 
projekt został zatwierdzony – otrzymywano dotację, a insty-
tucja wnioskująca projekt wraz z grupą partnerów przystę-
powała do jego realizacji.

Generalnie program LdV obejmuje:

●  projekty mobilności 

●  projekty partnerskie

●  projekty innowacji

●  projekty centralne

●  wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe.

Z udziałem Instytutu Spawalnictwa w Polsce realizowano 
przede wszystkim projekty partnerskie i projekty innowacji.

Projekty partnerskie polegały na współpracy instytucji
z różnych krajów europejskich nad wypracowaniem wspól-
nego rozwiązania dotyczącego kształcenia bądź szkolenia 
zawodowego. Odbywały się spotkania partnerów w ich 
krajach, wymieniano doświadczenia i dobre praktyki, a przy 
tym także nawiązywano i pogłębiano współpracę międzyna-
rodową. Efektem takiej dwuletniej współpracy był produkt 
wypracowany wspólnie przez grupę partnerską.

Natomiast projekty transferu innowacji to projekty pole-
gające na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie 
innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia 
jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku mię-
dzynarodowej współpracy partnerzy adaptowali pod kątem 
językowym, kulturowym i prawnym sprawdzone pomysły 
i wdrażali je w swoich krajach.
Przedmiotem transferu były rezultaty innych projektów pi-
lotażowych lub tematycznych realizowanych w poprzedniej 
fazie programu Leonardo da Vinci oraz innowacyjne rozwią-
zania niezwiązane z programem, np.:

●  programy nauczania i moduły szkoleniowe

●   narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych

●  narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych.

Instytut Spawalnictwa po raz pierwszy został zaproszony do 
udziału w projekcie Leonardo da Vinci w 2000 roku. Był to 
projekt „Weldiction Welding Multimedia Software”, realizo-
wany w latach 2000–2001. 

Kolejnymi projektami z udziałem Instytutu Spawalnictwa 
były „The Innovation and Quality Improvement in Theore-
tical-Practical Vocational Training of MIG-MAG Welders 
by Means of ICT” (2001–2005), EUROWELD – Imple-
mentation of a Certification System for Welding Personel 
(2002–2004), Global MAT – Methodologies, accreditation 
and training within outsourced production processes and 
global production workflow (2006–2008), DistoolWeld 
Transfer of a distance learning tool (2009–2012), Euro-
pean training programme for completing the requirements 
for quality welding under standard series EN-ISO 3834 
(2010–2012), AccessWeld Improvement on the acces-
sibility of welding related training courses (2011-2013) 
i WeldImp Multimedia Dictionary for Welding Imperfections 
(lata 2011–2013).

Ostatnim projektem z udziałem Instytutu Spawalnictwa, 
zakończonym w 2014 r., był projekt WeldTrain Health, 
Safety and Environmental Training for Welding Personnel 
(2012–2014).

Wszystkie projekty wspierały budowanie partnerstw mię-
dzynarodowych oraz współpracę w grupie zróżnicowanych 
instytucji z krajów europejskich. Były ukierunkowane na wy-
pracowanie oraz wdrażanie wspólnych narzędzi i rozwiązań 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekty 
stanowiły i stanowią przygotowanie do realizacji kolejnych 
propozycji działań w ramach innych akcji programu Leonar-
do da Vinci.

Generalna ocena programu LdV jest z pewnością pozytyw-
na, w trakcie realizacji projektów nie obyło się jednak bez 
pewnych trudności, których przezwyciężenie wymagało nie-
małego wysiłku i cierpliwości. Pojawiały się różnice w po-
dejściu do administracyjnych spraw, których powodem było 
bądź to odmienne podejście krajowych biur projektu LdV 
u poszczególnych partnerów, bądź nawet różnice kulturo-
we. Czasami wymagane było przedłużenie terminu realizacji 
projektów ze względu na poszerzenie ich zakresu, zmianę 
partnerów lub modyfikację celów. Realizacja projektów 
stwarzała jednak doskonałe warunki dla wszystkich part-
nerów do nawiązania bezpośrednich kontaktów między-
narodowych, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie 
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nawzajem, a także umożliwiała wielostronną współpracę 
i wzajemne wizyty u partnerów projektu.
Istnieje również wymierna strona uczestnictwa w pro-
jektach europejskich Leonardo da Vinci. Całkowity koszt 
udziału Instytutu Spawalnictwa we wszystkich projektach 
Leonardo da Vinci wyniósł ok. 334 592 euro, z tego ok. 
246 942 euro stanowiło dofinansowanie z funduszy eu-
ropejskich, a pozostała kwota ok. 87 650 euro stanowiła 
wkład własny Instytutu.

W projektach LdV zaangażowani byli pracownicy z Zakładu 
Technologii Spawalniczych, Zakładu Technologii Zgrzewania 
i Inżynierii Środowiska, Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spa-
walniczego oraz Ośrodka Certyfikacji.
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Działalność Instytutu rozpoczęła się od szkolenia spawa-
czy. Do 1949 roku Instytut Spawalnictwa istniał tylko jako 
jednostka szkoląca spawaczy, a nie jako instytut naukowo-
badawczy. Szkolono spawaczy elektrycznych i gazowych 
tak bardzo potrzebnych w odbudowie zrujnowanego kraju 
i niezbędnych dla rozbudowującego się przemysłu. Twórcy 
Instytutu Spawalnictwa, zwanego początkowo Państwo-
wym Instytutem Spawalniczym, otrzymali od ówczesnego 
Ministerstwa Przemysłu zadanie zorganizowania kursów 
dla spawaczy. Do roku 1950 Instytut był jedyną organizacją 
w Polsce prowadzącą szkolenie spawaczy. 

Dział szkoleniowy zajmował się szkoleniem spawaczy na 
kursach o charakterze podstawowym i specjalizacyjnym 
różnych specjalności, jak spawanie kotłów i rur w zakresie 
spawania gazowego i elektrycznego łukowego. 

Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w Katowicach 24 kwietnia 
1945 roku dla 32 uczestników kursu spawania gazowego 
i 25 uczestników kursu spawania elektrycznego (fot. 1).

Fot. 1. Uczestnicy kursu spawania łukowego w Katowicach 

W roku 1950 Instytut został przeniesiony do Gliwic. Szkole-
nie spawaczy było prowadzone przez Instytut do roku 1951, 
w którym to roku zostało przekazane Centralnemu Urzędo-
wi Szkolenia Zawodowego i formalnie szkolenie spawaczy 
w Instytucie zakończono. Było jednak kontynuowane bez 
żadnych zmian przy pomocy tej samej kadry fachowej na 
terenie Instytutu do 1959 roku. 

W okresie 6-letniej działalności Instytut przeszkolił w sumie 
około 10 000 spawaczy na poziomie podstawowym, a po-
nadto na specjalnych kursach przeszkolono pewną liczbę 
odbiorców i kontrolerów oraz techników.

Fot. 2. Instruktor K. Korniak demonstruje kursantom technikę 
układania spoiny na kursie spawania gazowego 

Prócz wykwalifikowanych spawaczy powojenna gospo-
darka wymagała również kształcenia fachowych kadr na 
poziomie inżynierskim. Instytut podjął szereg zabiegów do-
tyczących zorganizowania systemu kształcenia inżynierów 
spawalników. Na mocy uchwały Prezydium Rządu z 1950 
roku zostały utworzone na trzech politechnikach – Śląskiej, 
Warszawskiej i Gdańskiej spawalnicze kierunki specjaliza-
cyjne. W wyniku ich działania wykształcono kilkudziesięciu 
inżynierów spawalników.

Szkolenie personelu spawalniczego odbywało się według 
własnych programów Instytutu, zawierających również 
zasady przeprowadzania egzaminów końcowych oraz wy-
stawiania dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifi-
kacje spawalnicze. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie 
przemysłu na spawaczy, od roku 1950 poza Instytutem Spa-
walnictwa szkolenie spawaczy zaczęły prowadzić również 
inne organizacje, jak np. Zakłady Doskonalenia Zawodowe-
go, Uniwersytety Robotnicze, Izby Rzemieślnicze, a nawet 
większe zakłady przemysłowe, przy których powstawały 
ośrodki szkolenia spawaczy. Prowadzone szkolenia spa-
waczy, trwające od 4 do 5 tygodni, nie zapewniały jednak 
absolwentom kursów uzyskania kwalifikacji potrzebnych 
do spawania odpowiedzialnych konstrukcji spawanych, 
a zwłaszcza wyrobów narażonych na ciśnienie. Dlatego też 
w roku 1949 rozpoczęto w Instytucie Spawalnictwa szko-
lenie spawaczy kotłowych, których egzaminy praktyczne 
i teoretyczne odbywały się z udziałem przedstawicieli Urzę-
du Dozoru Technicznego.
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Fot. 3. Budynek przyszłego laboratorium metaloznawczego 
– w latach późniejszych Ośrodka Kształcenia

Fot. 4. Budynek przeznaczony do adaptacji na dział szkolenia 
spawalniczego. Stan w dn. 26.06.1948 r.

Te kursy zwane początkowo kursami specjalistycznymi 
w późniejszym czasie przyjęły nazwę kursów ponadpodsta-
wowych. W taki to sposób ukształtował się w Polsce system 
szkolenia spawaczy na dwóch, a później trzech poziomach 
kwalifikacji – podstawowym i ponadpodstawowym, przy 
czym poziom ponadpodstawowy rozdzielony został później 
na ponadpodstawowe kursy spawania blach i ponadpod-
stawowe kursy spawania rur. 
W roku 1961 działalność szkoleniową Instytut zorganizo-
wał na terenie byłego poniemieckiego obozu pracy w Sła-
więcicach k. Kędzierzyna. Kierownikiem Ośrodka Szkolenia 
Spawaczy został inż. Leon Mistur. Ośrodek ten organiza-
cyjnie podlegał Instytutowi. Po przeprowadzeniu niezbęd- 
nych prac adaptacyjnych pierwsze kursy spawania ru-
szyły w lutym 1964 roku. Szkolenie spawaczy w Ośrodku 
w Sławięcicach odbywało się do czerwca 1970 roku, kiedy 
to z powrotem przeniesiono je do Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach. Prócz szkolenia spawaczy ośrodek ten kształcił 
również Kontrolerów Robót Spawalniczych.

Fot. 5. Pracownicy Zakładu Szkolenia Instytutu Spawalnictwa 
w Sławięcicach, 28.07.1964 r. [archiwum IS] 

Fot. 6. Uczestnicy pierwszego kursu spawania w osłonie CO2 oraz 
argonu w Sławięcicach, 29.02.1964 r. [archiwum IS]

W pierwszych latach powojennych programy szkolenia 
spawaczy oraz zasady egzaminowania opracowywane były 
przez Instytut Spawalnictwa. Były one stosowane zarów-
no w samym Instytucie, jak i w ośrodkach szkoleniowych 
podległych Ministerstwu Przemysłu, nad którymi nadzór 
merytoryczny prowadził Instytut Spawalnictwa. Wynikiem 
tego nadzoru były jednolite zasady egzaminowania spawa-
czy, ujęte w wytycznych Instytutu. Obejmowały one zasady 
przeprowadzania egzaminów przez egzaminatorów Insty-
tutu oraz wystawiania przez Instytut jednolitych dokumen-
tów potwierdzających kwalifikacje zdobyte przez absolwen-
tów kursów. 
W późniejszych latach Instytut Spawalnictwa podlegał 
różnym innym ministerstwom, a nawet zjednoczeniom, 
co ograniczyło zasięg nadzoru merytorycznego prowadzo-
nego przez Instytut. Powstawało szereg nowych ośrodków 
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szkoleniowych ulokowanych w różnych resortach, takich 
jak budownictwo czy kolejnictwo, które się usamodzielniały 
i nie były związane z Instytutem Spawalnictwa. Mnożyły się 
programy szkoleniowe, według których szkolono i egzami-
nowano spawaczy. Absolwenci kursów otrzymywali zróż-
nicowane dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, 
zapisywane bądź to w różnego rodzaju świadectwach czy 
w książkach spawaczy. Dla oznaczania kursów i egzaminów 
spawaczy stosowano różne oznaczania literowe i nume-
ryczne. Ze stosowanych zapisów niejednokrotnie nie wyni-
kało, jakie uprawnienia uzyskał absolwent podstawowego 
czy ponadpodstawowego kursu, co mu wolno, a czego nie 
wolno mu było spawać. 
W latach 70. ubiegłego wieku, kiedy Polska częściowo 
otwarła swoje granice i polscy spawacze zaczęli wyjeżdżać 
do innych krajów, przede wszystkim sąsiednich, na kontrak-
ty zagraniczne, to zróżnicowanie dokumentów, uprawnień 
i oznaczeń komplikowało pracę tych osób za granicą, gdzie 
egzaminowanie spawaczy odbywało się od dawna według 
jednolitych zasad, najczęściej ujętych w krajowych nor-
mach. Dział Szkolenia Instytutu Spawalnictwa pod kierow-
nictwem mgr. inż. Stanisława Załęskiego czynnie brał udział 
zarówno w szkoleniu spawaczy wyjeżdżających na budo-
wy zagraniczne, jak i weryfikując ich uprawnienia zdobyte 
w innych ośrodkach szkolących na zlecenie krajowych firm 
prowadzących budowy za granicą. 
W latach 80. ubiegłego wieku liczba ośrodków szkolących 
spawaczy w kraju zaczęła stwarzać znaczny problem. Każ-
dy z nich wydawał własne Książki Spawacza i Zaświad-
czenia o ukończeniu szkolenia. Nie zawsze wymagania 
stawiane na egzaminach i co za tym idzie i umiejętności 
szkolonych odpowiadały kryteriom stawianym przez praco-
dawców. Jak już wspomniano, w tym okresie wiele krajo-
wych przedsiębiorstw prowadziło odpowiedzialne budowy 
za granicą. Zagraniczni kontrahenci nie zawsze uznawali 
kwalifikacje polskich spawaczy i żądali potwierdzenia kwa-
lifikacji spawaczy przez Instytut Spawalnictwa. Powstała 
więc potrzeba ujednolicenia wymagań stawianych spawa-
czom na egzaminie oraz ujednolicenia dokumentów upraw-
niających do wykonywania zawodu spawacza. Niektórzy 
z nich wymagali weryfikacji uprawnień spawaczy wyjeżdża-
jących na budowy zagraniczne przez Instytutu Spawalnictwa. 
Sytuacja ta stworzyła konieczność opracowania krajowej 
normy dotyczącej egzaminowania spawaczy o wyma-
ganiach odpowiadających wymaganiom stawianym za 
granicą. Ówczesny kierownik Działu Szkolenia mgr inż. Sta-

nisław Załęski wraz z mgr. inż. Wacławem Safutą z Urzędu 
Dozoru Technicznego podjęli się tego zadania. Instytut rów-
nież, decyzją ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszy-
nowego objął nadzorem szkolenie spawaczy oraz personelu 
nadzoru spawalniczego w Polsce.
Po wielu skomplikowanych działaniach, często torpedo-
wanych przez różne osoby i organizacje, przy współpracy 
z Urzędem Dozoru Technicznego doprowadzono do ustano-
wienia polskiej normy PN-M-69900:1987 „Spawalnictwo 
– Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy” dotyczącej egzamino-
wania spawaczy i zgrzewaczy. 
Po wyjeździe mgr inż. Załęskiego na kontrakt zagraniczny 
Dział Szkolenia Instytutu w tym okresie został zreorganizo-
wany. Jego działalność poszerzono o działalność normali-
zacyjną w osobach mgr inż. Ewy Lassocińskiej i Krystyny 
Czajkowskiej oraz Rzecznika Patentowego w osobie mgr 
inż. Lidii Sachanek. Kierownikiem powstałej w wyniku re-
organizacji komórki organizacyjnej Instytutu pn. Dział Ob-
sługi Branży Spawalniczej, został dr inż. Stefan Świdergoł. 
Współpracownikami w dziale byli mgr inż. Stanisław 
Załęski, inż. Józef Gogolin, Maria Rewig, Małgorzata Bar-
czewska, Ewa Ciochoń.
Norma PN-87/M-69900, która weszła w życie od 1 lip-
ca 1988 roku, nałożona została niejako na już istniejący 
system szkolenia spawaczy w Polsce. Ujednolicała zasady 
egzaminowania spawaczy po kursach podstawowych i po-
nadpodstawowych, jak również zasady przeprowadzania 
egzaminów rozszerzających uprawnienia spawaczy oraz 
przeprowadzania cyklicznych egzaminów sprawdzających 
kwalifikacje spawaczy. 
Działania te zbiegły się również z potrzebą ujednolicenia 
wymagań stawianych zakładom przemysłowym wykonują-
cym odpowiedzialne wyroby i konstrukcje spawane z uwagi 
na fakt, że konstrukcje spawane powinny być wykonywane 
tylko przez przedsiębiorstwa reprezentujące odpowiednio 
wysoki poziom techniczny, wyposażone w niezbędne urzą-
dzenia produkcyjne, dysponujące fachowym personelem 
wykonawczym nadzorującym produkcję spawalniczą.
Problemem tym zajął się doc. dr inż. Włodzimierz Szydlik, 
ówczesny kierownik Działu Badań Metaloznawczych, który 
opracował projekt normy dotyczącej uprawniania zakładów 
przemysłowych produkujących konstrukcje oraz wyroby 
spawane.



W rezultacie działań Instytutu w roku 1987 została ustano-
wiona polska norma PN-M-69009:1987 „Spawalnictwo. 
Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział”. Norma 
ta powoływała się na normę PN-M-69008 – „Klasyfikacja 
konstrukcji spawanych” oraz PN-M-69011 – „Złącza spa-
wane w konstrukcjach stalowych – Podział i wymagania”. 
Do kwalifikowania zakładów stosujących w produkcji pro-
cesy spawalnicze została powołana Spawalnicza Komisja 
Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych stosujących pro-
cesy spawalnicze, działająca najpierw przy Ministerstwie 
Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Pierwszym prze-
wodniczącym tej Komisji został mgr inż. Roman Brzeziński 
ówczesny zastępca dyrektora ds. technicznych Instytutu. 
Komisja ta działała w oparciu o doświadczonych pracowni-
ków Działu Obsługi Branży Spawalniczej. 

W pierwszych latach działalności Komisji zakwalifikowano 
zaledwie kilka zakładów przemysłowych. Liczba zakładów 
poddających się kwalifikacji systematycznie w późniejszych 
latach rosła tak, że obecnie kwalifikuje się rocznie ok. 300 
przedsiębiorstw. Po późniejszych przekształceniach mi-
nisterstw w latach 90., Komisja ta została organizacyjnie 
przypisana Instytutowi Spawalnictwa i w tej formie orga-
nizacyjnej działa do dnia dzisiejszego, wydając Świadectwa 
Kwalifikacyjne uprawniające Zakłady do produkcji odpowie-
dzialnych wyrobów oraz konstrukcji spawanych.

W latach 80. działalność szkoleniowa Instytutu zyskała 
wiodącą rolę w kraju. W ramach nadzoru nad szkoleniem 
personelu spawalniczego w kraju pracownicy Działu Ob-
sługi Branży Spawalniczej brali udział w egzaminowaniu 
uczniów kończących szkoły zawodowe w klasach ślusarz- 
-spawacz. Departament Kadr i Szkolenia Zawodowego 
Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego zle-
cił Instytutowi koordynację opracowania najpierw zało-
żeń dydaktyczno-wychowawczych, a później programów 
szkolenia personelu spawalniczego w Zasadniczych Szko-
łach Zawodowych oraz Technikach. Koordynacją prac nad 
opracowywaniem wytycznych programowych, a następnie 
programów nauczania sprawował Dział Obsługi Branży 
Spawalniczej. Programy te opracowali specjaliści z Instytu-
tu. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostały one zatwier-
dzone przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Zawodo-
wego do stosowania w szkołach zawodowych i technikach. 
Niestety przeprowadzona w późniejszych latach reforma  

szkolnictwa, wprowadzająca do systemu kształcenia w kraju 
gimnazja, doprowadziła praktycznie do likwidacji szkol-
nictwa zawodowego w Polsce, w wyniku czego praca ze-
społu specjalistów Instytutu poszła na marne. Kontynuo-
wano także kształcenie personelu nadzoru spawalniczego 
w Instytucie na kursach Technologów oraz Kontrolerów 
Robót Spawalniczych.

Ostatnią dekadę ubiegłego wieku charakteryzuje burzli-
wy rozwój działalności szkoleniowej Instytutu. W nowych 
ekonomicznych warunkach gospodarowania działalność 
szkoleniowa w Instytucie nabrała szczególnego znaczenia. 
Decyzją dyrekcji Instytutu 15 lutego 1993 roku powstał 
Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Do jego 
użytku oddano nowo wyremontowane i bogato wyposażone 
w sprzęt audiowizualny pomieszczenia, pozwalające kształ-
cić personel spawalniczy w komfortowych warunkach. 
Organizację Ośrodka powierzono mgr. inż. Bolesławowi 
Kurpiszowi, natomiast kierownikiem Pracowni Szkolenia 
Praktycznego został Dieter Meier. 

Fot. 7. Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu 
Spawalnictwa. [archiwum IS] 

W kwietniu 1993 roku rozpoczęto w Instytucie Spawalnic-
twa kursy aktualizacji wiedzy dla inżynierów spawalników, 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Europejskiej Federacji 
Spawalniczej (EWF), umożliwiającymi zawodowo czynnym 
inżynierom spawalnikom uzyskanie dyplomu Europejskiego 
Inżyniera Spawalnika (EWE) po ukończeniu 46-godzinnego 
kursu aktualizacji wiedzy, prowadzonego zgodnie z progra-
mem zalecanym przez tę Federację. Kursy w Instytucie pro-
wadzono w oparciu o umowę kooperacyjną, zawartą przez 
Instytut z wytypowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie 
Spawalnicze (DVS) Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym 
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(SLV) w Berlinie. Wykładowcami na kursach byli docenci 
SLV-Berlin, Wykłady były prowadzone w języku niemieckim, 
z tym, że na pierwszym, liczniejszym kursie rozpoczętym 
w dniu 19.04.1993 r., były one tłumaczone na bieżąco przez 
dr. inż. N. Szendzielorza, doc. dr. inż. T. Robakowskiego 
i mgr. inż. B. Kurpisza. Wykładowcy z SLV-Berlin później 
częściowo zostali zastąpieni przez specjalistów z Instytu-
tu Spawalnictwa. Łącznie odbyło się 5 kursów aktualizacji 
wiedzy, które ukończyło 127 polskich inżynierów spawalni-
ków. Po przeprowadzeniu kursów tę działalność szkolenio-
wą w roku 1994 przerwano z uwagi na to, że absolwenci 
kursów zamiast obiecanych przez stronę niemiecką dy-
plomów EWE, otrzymywali tylko świadectwa ukończenia 
kursu. O absolwentach tych kursów w Instytucie jednak nie 
zapomniano. Po uzyskana przez Instytut w roku 1996 sta-
tusu Autoryzowanej Organizacji Krajowej (ANB Authorized 
National Body) wraz z uprawnieniami do certyfikowania 
personelu spawalniczego, dla absolwentów kursów aktu-
alizacji wiedzy z lat 1993–1994, za akceptacją EWF zor-
ganizowano skrócone 3-dniowe kursy uzupełniające, które 
kończyły się wręczeniem uczestnikom kursów dyplomów 
Europejskiego Inżyniera Spawalnika (EWE). 
Zakończenie kursów odbyło się w dniu 30.04.1993 r. 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu i Han-
dlu, Biura ds. Integracji Europejskiej, dyrektora Centralnego 
Biura Jakości Wyrobów, dyrektora SLV-Berlin, docentów 
wykładowców i dyrekcji Instytutu Spawalnictwa. Pierwszy 
dyplom z numerem PL/EWE/0001/97 otrzymał ówczesny 
kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego 
Instytutu Spawalnictwa mgr inż. B. Kurpisz. Był to pierwszy 
dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika wystawiony 
w Polsce. 

Fot. 8. Uczestnicy pierwszego kursu Europejskiego Inżyniera 
Spawalnika

Świadectwa uzyskane przez absolwentów są uznawane 
oficjalnie w RFN oraz w niektórych krajach EWG i EFTA. 
Inżynierowie ci mieli otrzymywać dyplomy uznawane za 
granicą. Niestety do tego nie doszło, dlatego dalsze szkole-
nie personelu spawalniczego zaczęto prowadzić wg progra-
mów Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).

Współpraca z Niemieckim Stowarzyszeniem Spawalniczym 
(DVS) w aspekcie kandydowania Instytutu do Europejskiej 
Federacji Spawalniczej spowodowała konieczność dosto-
sowania programów szkoleniowych spawaczy i personelu 
nadzoru spawalniczego do jej wymogów. W tym celu podję-
to również współpracę w dziedzinie szkolenia z Centralnym 
Instytutem Spawalnictwa w Wiedniu (SZA – Schweis-
stechnische Zentralanstalt – Wien). Na zaproszenie i koszt 
ww. Instytutu w 1995 r. wysłano pod kierownictwem mgr. 
inż. Bolesława Kurpisza dwie grupy instruktorów na kurs 
instruktorów spawania, aby szkolący spawaczy w Polsce 
zapoznali się zasadami szkolenia i egzaminowania spawa-
czy wg wymagań EWF. Kurs ten ukończyło kilkudziesięciu 
instruktorów z ośrodków szkolenia spawaczy w kraju dzia-
łających pod nadzorem Instytutu.

Fot. 9. Instruktorzy Instytutu Spawalnictwa w trakcie szkolenia 
w Wiedniu. Od lewej: Stanisław Błach, Dieter Meier, mgr inż. 
Bolesław Kurpisz, Andrzej Kachel

W oparciu o wytyczne EWF opracowano nowe progra-
my kształcenia personelu spawalniczego oraz wytyczne 
egzaminowania spawaczy, autorem tych wytycznych był 
mgr inż. Bolesław Kurpisz, ówczesny kierownik Ośrodka 
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Pracownikami przeprowadzającymi atestacje Ośrodków 
Spawania byli dr inż. Stefan Świdergoł, dr inż. Aleksander 
Masłowski i inż. Aleksander Niedziela.
Zgodnie z zawartym porozumieniem z SLV Duisburg, spe-
cjaliści Ośrodka wspólnie ze specjalistami z SLV przeprowa-
dzali również kwalifikacje przedsiębiorstw produkujących 
konstrukcje budowlane na eksport do Niemiec wg wyma-
gań normy DIN 18 800 cz.7 oraz dla kolejnictwa wg DIN 
6700. Kwalifikacje te przeprowadzali wspólnie ze specjali-
stami SLV prof. Karol Śniegoń, mgr inż. Bolesław Kurpisz, 
a obecnie dr inż. Krzysztof Madej. Współpraca ta trwa do 
dnia dzisiejszego.
Po zmianach ustrojowych w roku 1989 zaczęły powsta-
wać lawinowo nowe ośrodki zajmujące się szkoleniem 
spawaczy, które często nie dysponowały wystarczającym 
doświadczeniem, bazą i kadrą szkoleniową. Ośrodki te dzia-
łały w sposób samodzielny i bez nadzoru. W konsekwencji 
doprowadziło to znowu do zróżnicowania zasad szkolenia, 
a zwłaszcza egzaminowania, tym bardziej, że polskie normy 
od 1994 r. przestawały być normami obligatoryjnymi. 
W roku 1993 Instytut Spawalnictwa z polecenia Minister-
stwa Edukacji Narodowej ponownie objął merytorycznym 
nadzorem szkolenie spawaczy w Polsce z zadaniem ujed-
nolicenia zasad szkolenia, egzaminowania i wydawania 
dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. 
Stworzono system atestacji ośrodków szkolących spawa-
czy, które zechciały się poddać nadzorowi Instytutu. W tych 
ośrodkach, które posiadały atest Instytutu, wprowadzano 
jednolite programy szkoleniowe opracowane przez Instytut, 
względnie programy własne po akceptacji Instytutu. Egza-
miny końcowe zaczęli prowadzić egzaminatorzy Instytutu 
lub osoby niebędące pracownikami Instytutu, ale wyposa-
żone w licencję Instytutu na egzaminowanie w jego imieniu. 
Również dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje, 
tzn. książki spawaczy lub zaświadczenia uprawniające 
do spawania konstrukcji klasy 1 i 2, wystawiał Instytut 
Spawalnictwa. Jedynie Zakłady Doskonalenia Zawodowego 
i niektóre Izby Rzemieślnicze, na podstawie odrębnego po-
rozumienia z Instytutem, wystawiały książki spawacza we 
własnym zakresie. Zasady prowadzenia egzaminów koń-
cowych po kursach spawania określiły Wytyczne Instytutu 
Nr W-94/IS-05. 
Obecnie Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego 
Instytutu Spawalnictwa prowadzi nadzór nad szkoleniem 

na różnego rodzaju kursach doskonalących personel spa-
walniczy według programów własnych Instytutu Spawal-
nictwa, a od 1.01.2002 r. według programów Europejskiej 
Federacji Spawalniczej. Nadzór nad szkoleniem personelu 
spawalniczego jest sprawowany poprzez wydawanie ate-
stów na prowadzenie kursów spawania. Nadzór mery-
toryczny Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego 
Instytutu Spawalnictwa prowadzi do dnia dzisiejszego, 
obejmując nim co roku ok. 300 ośrodków szkolenia spawa-
czy w całym kraju. 
Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu 
Spawalnictwa, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsię-
biorstw stosujących powszechnie technologie spawalnicze, 
stworzył warunki do kształcenia i certyfikowania personelu 
spawalniczego na wszystkich poziomach wiedzy niezbędnej 
do pełnienia różnych funkcji w czasie realizowania, kontroli 
oraz nadzorowania procesów spawalniczych. W produk-
cji, gdzie stosowane są procesy spawalnicze, posiadanie 
dokumentów potwierdzających wiedzę, wydanych przez 
jednostkę uprawnioną i uznawaną w kraju oraz w krajach 
Unii Europejskiej, jest szczególnie ważne przy wprowadza-
niu systemów jakości według norm serii PN EN ISO 3834 
i poprawianiu konkurencyjności na rynku krajowym, 
a szczególnie na rynkach zagranicznych.
Prace nad dostosowaniem programów szkolenia personelu 
do wymogów Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) 
zakończył audit Ośrodka i Instytutu przeprowadzony przez 
auditora EWF, w wyniku którego, w listopadzie 1998 roku, 
Instytut Spawalnictwa został członkiem rzeczywistym Euro-
pejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) a tym samym Ośro-
dek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego został pierwszym 
w Polsce ośrodkiem szkolącym personel nadzoru spawalni-
czego pod auspicjami Europejskiej Federacji Spawalniczej. 
Członkostwo to dało Instytutowi uprawnienia do kształcenia 
Europejskich/Międzynarodowych spawaczy (EW), Euro-
pejskich/Międzynarodowych Instruktorów Spawalniczych 
(EWP/IWP) oraz Europejskich/Międzynarodowych Inżynie-
rów Spawalników (EWE/IWE). Wydawane przez Instytut, 
z upoważnienia Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) 
Świadectwa Egzaminu Spawacza oraz Dyplomy wydawane 
przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu zaczęły być honorowa-
ne w całej Europie i na świecie. 
Przeprowadzone przez EWF w latach następnych audyty 
nadzoru rozszerzyły uprawnienia Instytutu do kształcenia 
personelu nadzoru spawalniczego o Europejskiego/Mię-
dzynarodowego Technologa Spawalniczego (EWT/IWT) 
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i Europejskiego/Międzynarodowego Mistrza Spawalniczego 
(EWS/IWS). Prawo kształcenia personelu nadzoru spawal-
niczego zostało potwierdzone akredytacją Polskiego Cen-
trum Akredytacji. Następne audyty nadzoru EWF rozszerzy-
ły uprawniania Instytutu o kształcenie Międzynarodowych 
Inspektorów Spawalniczych (IWI). Wykłady na kursach 
prowadzonych pod egidą Europejskiej Federacji Spawalni-
czej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa prowa-
dzone są w oparciu o kadrę specjalistów z Instytutu oraz 
zapraszanych uznanych specjalistów w kraju z zakresu 
spawalnictwa z zewnątrz. 

Na początku lat 90. ubiegłego wieku (1993 r.) ustanowiona 
została Norma Europejska EN 473 – Kwalifikacja i certy-
fikacja personelu badań nieniszczących – Zasady ogólne”. 
Od tego czasu zagraniczni klienci polskich dostawców kon-
strukcji i urządzeń spawanych zaczęli się domagać, aby 
badania nieniszczące tych wyrobów przeprowadzał per-
sonel kształcony i certyfikowany według wymagań normy 
EN 473. Niestety uzyskanie w Polsce takiego certyfikatu 
było niemożliwe z uwagi na brak ośrodków szkolenia 
z wykładowcami posiadającymi certyfikaty według EN 473 
i brak polskiej jednostki certyfikującej personel badań nie-
niszczących (NDT). Aby zaistniałą sytuację zmienić, z inicja-
tywy Instytutu Spawalnictwa i organizacji TÜV Rheinland 
Polska postanowiono uruchomić w Polsce szkolenie perso-
nelu NDT zakończone certyfikatami według EN 473. Opiekę 
nad tymi kursami sprawowali ówczesny dyrektor techniczny 
TÜV Rheinland Polska mgr inż. Jerzy Ziemliński i kierow-
nik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytu-
tu Spawalnictwa mgr inż. B. Kurpisz. Kursy te, rozpoczęte 
w roku 1998, odbywały się w salach wykładowych i la-
boratoriach Instytutu Spawalnictwa. Zajęcia na kursach, 
wykłady i ćwiczenia, prowadzili specjaliści z Ośrodka Szko-
leniowo-Badawczego (SLV) w Halle/Saale. W późniejszym 
czasie część zajęć (wykłady) przejęli specjaliści z Instytutu 
Spawalnictwa i TÜV Rheinland Polska. Procedurę certy-
fikacji personelu NDT po kursach prowadziła niemiecka 
jednostka certyfikująca personel TÜV ZERT z Kolonii, która 
przeprowadzała egzamin końcowy, zaś absolwentom kur-
sów wystawiała stosowne certyfikaty według EN 473 
w zakresie badań wizualnych, penetracyjnych, magnetycz-
no-proszkowych radiograficznych i ultradźwiękowych. 

Na tych kursach, prowadzonych do roku 2004, setki osób 
zajmujących się w kraju badaniami nieniszczącymi miało 
możliwość uzyskania certyfikatów według EN 473, z cza-

sem, po uzyskaniu akredytacji PCA przez Ośrodek Certyfi-
kacji Instytutu i uzyskaniu uprawnień przez wykładowców 
Ośrodka, kursy te odbywały się pod nadzorem Ośrodka 
Certyfikacji.
Funkcję kierownika Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawal-
niczego od 2005 roku do dziś pełni dr hab. inż. Jacek Słania 
prof. IS. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw 
produkujących konstrukcje spawane, działalność Ośrodka 
w obecnym stuleciu objęła również kształcenie personelu 
badań nieniszczących. 
Obecna oferta Ośrodka obejmuje organizację wszelkie-
go rodzaju kursów personelu nadzoru spawalniczego oraz 
z zakresu badań nieniszczących, takich jak: kursy badań 
wizualnych (VT), badań penetracyjnych (PT), magnetycz-
no-proszkowych (MT), ultradźwiękowych (UT), rentgeno-
graficznych (RT) o różnym poziomie kwalifikacji. Na życze-
nie kursy te organizowane są także u klientów. 
Obecnie Ośrodek zatrudnia 24 osoby. W skład Ośrodka 
wchodzi Laboratorium Badań Nieniszczących, którym kie-
ruje mgr inż. Janusz Czuchryj, Laboratorium Szkolenia Prak-
tycznego z kierownikiem mgr. inż. Ireneuszem Szwajnosem 
oraz Zespół Obróbki Mechanicznej w osobach Henryka 
Lesika, Rudolfa Dybala i Mirosława Heleniaka.

Fot. 10. Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu 
Spawalnictwa – obecnie
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Wprowadzenie

Postępująca w świecie integracja i globalizacja różnych 
dziedzin życia objęła swym zasięgiem również spawalnic-
two, bez którego trudno sobie wyobrazić rozwój przemysłu.
Spawalnictwo uznane zostało jako proces specjalny, co zna-
czy, że kontrola końcowa nie gwarantuje zapewnienia wy-
maganej jakości. Jakość powinna być tworzona w trakcie 
wykonywania złączy spawanych, a ostateczna kontrola po-
winna zakończyć się stwierdzeniem, że jej wyniki nie budzą 
żadnych zastrzeżeń. Dlatego też wymagany jest szczegól-
ny nadzór instytucji niezależnych nad jakością materiałów 
spawanych i dodatkowych, jakością urządzeń i sprzętu do 
spawania, poziomem jakości zakładów produkujących wy-
roby spawane, procesami wytwarzania rozmaitych wyro-
bów spawanych i wreszcie nad kwalifikowaniem personelu 
spawalniczego, od spawacza po inżyniera spawalnika, oraz 
personelu kontrolującego wykonane konstrukcje spawane.

W krajach rozwiniętych uznano za konieczne świadczenie 
dobrowolnych usług certyfikacyjnych, w których poprzez 
określone postępowanie niezależna strona trzecia poświad-
cza, że produkt, proces, usługa lub osoba spełniają okre-
ślone wymagania. Formą tego poświadczenia jest certyfikat 
wydany przez jednostki certyfikujące, posiadające akredyta-
cję lub autoryzację krajowych jednostek akredytujących.

Przystosowując Instytut Spawalnictwa do nowoczesne-
go działania dyrektor Instytutu powołał w dniu 1 września 
1994 roku Zespół Certyfikacji, który w dniu 2 stycznia 1995 
roku został przekształcony w Ośrodek Certyfikacji. Kierow-
nikiem Ośrodka Certyfikacji został dr inż. Eugeniusz Dębski, 
a jego zastępcą dr inż. Norbert Szendzielorz. Pierwszym 
zadaniem Ośrodka Certyfikacji było opracowanie i wdroże-
nie systemu jakości niezbędnego do prowadzenia procesów 
certyfikacyjnych w kraju. Założono perspektywicznie trzy 
kierunki certyfikowania: wyrobów spawalniczych, syste-
mów jakości w zakładach branży spawalniczej oraz perso-
nelu spawalniczego. Prace rozpoczęto od systemu jakości 
pozwalającego prowadzić certyfikację wyrobów. Prace te 
zostały uwieńczone nadaniem Instytutowi Spawalnictwa 

w dniu 10 czerwca 1996 roku przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfikacji (PCBC) Certyfikatu Nr 29/Cw-36/1/96, upo-
ważniającego do prowadzenia procesów certyfikacyjnych 
w zakresie wyrobów spawalniczych. Należy tutaj przypo-
mnieć, że w tamtych latach to właśnie PCBC zajmowało się 
akredytacją jednostek, bowiem Polskie Centrum Akredytacji 
(PCA) utworzono dopiero 1 stycznia 2001 r. Akredytację 
upoważniającą do certyfikowania systemów jakości w za-
kładach wytwarzających wyroby spawane oraz do certyfi-
kowania personelu spawalniczego uzyskano w terminach 
późniejszych.

Międzynarodowa integracja systemów 
przygotowywania kadr i systemów jakości 
dla spawalnictwa

Szkolenie i kształcenie kadr dla spawalnictwa prowadzo-
ne jest praktycznie we wszystkich krajach Europy i świata. 
Jednak przez wiele lat w poszczególnych krajach obowią-
zywały zróżnicowane systemy nauczania, posługujące się 
indywidualnymi programami i zasadami egzaminowania. 
W związku z tym nabyte umiejętności nie były wzajemnie 
respektowane. Nie było też żadnych tradycji w zakresie 
kwalifikowania i certyfikowania kadr.

Rozbieżności w szkoleniu i kształceniu kadr dla spawalnic-
twa w różnych krajach nasunęły pomysł utworzenia syste-
mu jednolitego, który byłby przyjęty przez wszystkie kraje, 
a szkoleni, kształceni, egzaminowani, a następnie kwalifiko-
wani i certyfikowani w oparciu o ten system specjaliści byli-
by wzajemnie uznawani, niezależnie od kraju zamieszkania. 

Pomysł narodził się w 1974 roku w krajach zintegrowanych 
w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) 
i Europejskiej Organizacji Wolnego Handlu (EFTA). Kraje te 
utworzyły Europejską Radę ds. Spawalnictwa (ECCW – Eu-
ropean Council for Cooperation in Welding), która w 1992 
roku (po powstaniu Unii Europejskiej) przekształcona zosta-
ła w Europejską Federację Spawalniczą (EWF – European 
Federation for Welding, Joining and Cutting).

Głównym celem działalności EWF przez wiele lat była har-
monizacja systemów szkolenia, egzaminowania, kwali-
fikowania i certyfikowania personelu spawalniczego, a od 
drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku, także harmonizacja 
systemów certyfikowania zakładów zajmujących się pro-
dukcją spawalniczą. Te dwa kierunki działalności łączyły się 
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ściśle ze sobą. Podstawową normą, w oparciu o którą 
prowadzono certyfikację zakładów, była norma EN 729 
(obecnie EN ISO 3834) pt. „Wymagania dotyczące jakości 
w spawalnictwie – Spawanie metali”. Norma ta przywołuje 
inne normy, w których uregulowano wymagania dla perso-
nelu spawalniczego, począwszy od spawaczy i operatorów, 
poprzez personel nadzoru spawalniczego, a kończąc na per-
sonelu wykonującym kontrolę i badania nieniszczące. 

Działalność EWF była pilnie obserwowana przez kraje po-
zaeuropejskie, zrzeszone w Międzynarodowym Instytucie 
Spawalnictwa, który nie zajmował się sprawami szkolenia 
i kwalifikowania kadr dla spawalnictwa. Po długo trwa-
jących i burzliwych pertraktacjach Europejska Federacja 
Spawalnicza zgodziła się przekazać swój system szkolenia 
Międzynarodowemu Instytutowi Spawalnictwa. Obecnie 
międzynarodowy system szkolenia, kształcenia, egzamino-
wania, kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalni-
czego od spawaczy po inżynierów spawalników funkcjonuje 
pod egidą MIS-u (skupiającego 56 krajów) i jest nadzoro-
wany przez Międzynarodową Radę Autoryzacyjną (Inter-
national Authorisation Board – IAB). Decyzję o utworzeniu 
jednolitego systemu EWF–MIS podjęto w 1999 roku na 
kongresie MIS w Lizbonie w Portugalii.

Współpraca Instytutu Spawalnictwa z krajowymi 
i zagranicznymi jednostkami akredytującymi 

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach został zaproszony do 
współpracy z Europejską Federacją Spawalniczą w 1992 
roku, kiedy to Polska stała się krajem stowarzyszonym 
z Unią Europejską. Początkowo Instytut otrzymał status 
członka obserwatora i na spotkaniach dwukrotnie każdego 
roku był reprezentowany przez dyrektora, profesora Jana Pi-
larczyka. Od 1995 roku do współpracy z EWF włączył się 
kierownik Ośrodka Certyfikacji dr inż. Eugeniusz Dębski. 
W 2001 roku, po nagłej śmierci doktora Dębskiego, zastąpił 
go dr inż. Michał Kubica.

Wykorzystując członkostwo i współpracę z EWF, udało się 
zdobyć w tej organizacji status Autoryzowanej Organizacji 
Krajowej (Authorized National Body – ANB), przysługują-
cy w zasadzie tylko członkom rzeczywistym. Nastąpiło to 
na posiedzeniu zgromadzenia ogólnego EWF w Barcelo-
nie w dniu 14 listopada 1996 roku. Odpowiedni certyfikat 
o numerze kolejnym 16 upoważniał do wyłącznego repre-

zentowania EWF na terenie kraju, w którym status został 
nadany, oraz do certyfikowania personelu spawalniczego, 
szkolonego lub kształconego według jednolitego, zharmo-
nizowanego systemu nauczania, przyjętego jednomyślnie 
poprzez EWF w krajach Unii Europejskiej, a Instytut stał się 
jedną z dwóch pierwszych jednostek, które uzyskały status 
ANB w grupie krajów członkowskich EWF, nienależących 
do Unii Europejskiej.

Uprawnienia w zakresie certyfikowania personelu spawal-
niczego zostały zdobyte w sposób niekonwencjonalny. Roz-
poczęto bowiem od zagranicy, jako że żadna organizacja 
w Polsce przed rokiem 1998 nie zajmowała się akredytowa-
niem jednostek certyfikujących personel. Natomiast prze-
bieg akredytacji Instytutu przez EWF bacznie obserwowało 
PCBC (fot. 1), które zawsze odnosiło się z dużym zrozumie-
niem i ogromną życzliwością do poczynań krajowych ośrod-
ków certyfikacji, udzielając im wszechstronnej pomocy. 
Równoległe włączenie się PCBC do audytu prowadzonego 
przez EWF zakończyło się nadaniem Ośrodkowi Certyfika-
cji Instytutu dokumentu potwierdzającego, że: „posiada on 
kompetencje jednostki certyfikującej personel spawalniczy, 
zgodne z wymaganiami normy PN-EN 45013”. Publiczne  

Fot. 1. Audyt w Ośrodku Certyfikacji przeprowadzony przez 
audytorów EWF i obserwowany przez przedstawicieli PCBC. Na 
zdjęciu po lewej stronie Peter Polak ze Słowacji, powyżej Tim 
Jessop z Wielkiej Brytanii, audytorzy EWF. Naprzeciw prof. Jan 
Pilarczyk dyrektor Instytutu Spawalnictwa. Po jego lewej stronie 
obserwatorzy PCBC: Jan Leszczyński, Izabela Skalska i Andrzej 
Suliński.
Na zdjęciu po prawej stronie od dołu pracownicy Ośrodka 
Certyfikacji, na pierwszym planie dr inż. Eugeniusz Dębski i kolej-
no, pani tłumacz, dr inż. Michał Kubica i dr inż. Eugeniusz Szczok



wręczenie tego dokumentu nastąpiło w dniu 18 listopada 
1996 r. w Warszawie, w trakcie uroczystego wręczania 
certyfikatów przez dyrektora PCBC, przy okazji I Krajowej 
Wystawy „Jakość 96”.

W wyniku zmian dokonanych w samym PCBC, od 1998 
roku stało się możliwe akredytowanie w PCBC ośrodków 
certyfikujących personel. Instytut Spawalnictwa szansę 
tę wykorzystał od razu, poddając się audytowi i uzysku-
jąc: Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Personel 
nr 54/Cp-65/1/98. Certyfikat nadany został w dniu 29 paź-
dziernika 1998 r. i wręczony w dniu 12 listopada 1998 r. 
na konferencji zorganizowanej w Warszawie przez PCBC 
z okazji Światowego Dnia Jakości. Należy zaznaczyć, że cer-
tyfikat ten nosi numer 1 (jest to pierwszy w Polsce certyfikat 
uprawniający do certyfikowania personelu).

Kolejnym osiągnięciem Instytutu Spawalnictwa w zakresie 
certyfikacji było uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Jednost-
ki Certyfikującej Systemy Jakości. W pierwszej kolejności 
certyfikat ten (o nr 58/Cs-66/1/99) nadany został Insty-
tutowi przez PCBC w dniu 15 lutego 1999 roku, a zakres 
akredytacji objął certyfikowanie systemów jakości według 
ówczesnych norm: ISO 9000 i EN 729. Należy zaznaczyć, 
że Instytut znalazł się w gronie tylko 4 polskich organiza-
cji uprawnionych przez PCBC do certyfikowania systemów 
jakości, natomiast jako jedyny uprawniony do certyfikowa-
nia systemów jakości wg EN 729.

W 1999 roku Instytut Spawalnictwa uzyskał autoryzację 
EWF i stał się Autoryzowaną Organizacją Krajową do Cer-
tyfikowania Przedsiębiorstw (Authorized National Body for 
Company Certification – ANB CC-EWF). Nadanie statusu 
ANB CC miało miejsce z początkiem 1999 roku, a oficjal-
ne wręczenie certyfikatu nastąpiło na posiedzeniu zgroma-
dzenia ogólnego EWF w Pradze w dniu 14 grudnia 1999 
roku. Status ANB CC upoważniał Instytut do wyłącznego 
działania w imieniu EWF na terenie Polski i do certyfikowa-
nia przedsiębiorstw zajmujących się produkcją spawalniczą 
zgodnie z serią norm EN 729.

Po wprowadzeniu w 1999 roku jednolitego systemu kształ-
cenia i certyfikowania personelu spawalniczego EWF–MIS, 
Instytut Spawalnictwa uzyskał autoryzację Międzynaro-
dowego Instytutu Spawalnictwa, stając się Autoryzowaną 
Organizacją Krajową MIS (Authorized National Body of  

the International Institute of Welding – ANB IIW). Certy-
fikat został wręczony w trakcie dorocznego kongresu MIS 
w Hamburgu, w dniu 16 września 1998 r.
W dniu 17 stycznia 2009 roku Instytut uzyskał autoryzację 
MIS do certyfikowania zakładów produkcji spawalniczej, 
potwierdzoną Certyfikatem nr 4/1.

Ośrodek Certyfikacji jako jednostka certyfikująca 
personel, wyroby, procesy i systemy jakości

Ośrodek Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną 
w imieniu Instytutu Spawalnictwa, posiadającego osobo-
wość prawną. Ośrodek Certyfikacji ma wdrożony system 
jakości akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji 
(PCA) i autoryzowany przez MIS i EWF. Strukturę organiza-
cyjną Ośrodka przedstawiono na rys. 2.  
Praca Ośrodka jest nadzorowana przez Radę Zarządzającą. 
Ośrodek współpracuje z trzema Komitetami Technicznymi, 
a mianowicie: Komitetem Technicznym ds. Certyfikowania 
Wyrobów i Procesów Spawalniczych, Komitetem Technicz-
nym ds. Certyfikowania Systemów Jakości oraz Komitetem 
Technicznym ds. Certyfikowania i Kwalifikowania Personelu 
Spawalniczego i Personelu Badań Nieniszczących, będącym 
jednocześnie Komitetem Programowym. Rada Zarządzają-
ca pełni również nadzór nad polityką bezstronności Ośrodka 
Certyfikacji. Zarówno członkowie Rady Zarządzającej, jak 
i członkowie poszczególnych komitetów technicznych zo-
stali powołani przez dyrektora Instytutu Spawalnictwa. 
Polityka jakości Ośrodka Certyfikacji jest związana bezpo-
średnio z wykonywaniem usług certyfikacyjnych dla do-
stawców/organizacji i jest realizowana przez osiągnięcie 
celów strategicznych, do których należą: 
a)  uzyskanie zadowolenia dostawcy/organizacji z wyko-

nanej przez Ośrodek usługi oraz ze współpracy podczas 
procesu certyfikacji;

b)  zapewnienie wysokiego poziomu usług związanych z re-
alizacją procesów certyfikacyjnych we wszystkich obsza-
rach objętych akredytacją/autoryzacją;

c)  zapewnienie maksymalnego zakresu usług certyfika-
cyjnych dla spawalnictwa oraz dostępu do tych usług 
wszystkich dostawców/organizacji zainteresowanych 
certyfikacją;

d)  utrzymywanie ciągłego kontaktu z dostawcami/organi-
zacjami, którzy są posiadaczami certyfikatów i świadectw 
kwalifikacyjnych, w celu zapewnienia dalszej współpracy;
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e)  kierowanie się w realizacji procesów certyfikacyjnych 
zasadami budującymi zaufanie klienta, a mianowicie 
bezstronnością, wysokimi kompetencjami, odpowiedzial-
nością, otwartością oraz reagowaniem na skargi i rekla-
macje;

f)  zagwarantowanie obiektywności i bezstronności podczas 
dokonywania ocen i podejmowania decyzji;

g)  zagwarantowanie poufności i ochrony praw własności 
dostawców/organizacji;

h)  uzyskanie zadowolenia personelu Ośrodka z wykonywa-
nej pracy.

Rys. 2. Struktura organizacyjna Ośrodka Certyfikacji 

Ośrodek Certyfikacji działa jako bezstronna i niezależna stro-
na trzecia, nie prowadzi działalności konsultującej, nie ma 
powiązań z jednostkami konsultującymi systemy zarządza-
nia jakością, nie prowadzi szkoleń dedykowanych klientom 
oraz identyfikuje i analizuje wszystkie potencjalne konflikty 
interesów wynikające z pro-wadzonej działalności certyfika-
cyjnej.
Kierownikiem Ośrodka Certyfikacji od 1 stycznia 2001 roku 
jest dr inż. Eugeniusz Szczok, który, został mianowany 
na to stanowisko po śmierci dr. inż. Eugeniusza Dębskiego. 
W tym samym czasie na stanowisko z-cy kierownika został 
mianowany dr inż. Michał Kubica, który równolegle pełni 
obowiązki Zarządzającego Systemem Jakości ANBCC i ANB 
w kontaktach z Międzynarodowym Instytutem Spawalnic-
twa i Europejską Federacją Spawalniczą. Ponadto dr inż. 

Michał Kubica jest koordynatorem ds. Certyfikowania Per-
sonelu Spawalniczego i Personelu Badań Nieniszczących. 
koordynatorem ds. Certyfikowania Systemów Jakości jest 
mgr inż. Aleksandra Rachwał, a koordynatorem ds. Certy-
fikowania Wyrobów Spawalniczych, Procesów Spawania 
i Certyfikowania Zakładowej Kontroli Produkcji jest mgr inż. 
Krzysztof Stefaniszyn. W skład zespołu Ośrodka Certyfikacji 
również wchodzi mgr inż. Agnieszka Twardowska, będąca 
specjalistą w zakresie certyfikowania personelu oraz Danuta 
Czuchryj, Anna Samul i mgr inż. Marzena Frydrychowska, 
uczestniczące w pracach sekretariatu Ośrodka. Na fot. 3 
przedstawiono skład osobowy Ośrodka Certyfikacji. 

Fot. 3. Od lewej strony: Anna Samul, Danuta Czuchryj, Marzena 
Frydrychowska, Agnieszka Twardowska, Michał Kubica, Aleksandra 
Rachwał, Eugeniusz Szczok i Krzysztof Stefaniszyn

Uprawnienia certyfikacyjne Instytutu Spawalnictwa 
w zakresie posiadanej akredytacji i autoryzacji  

Ponad dwudziestoletnia działalność Instytutu Spawalnic- 
twa związana z certyfikacją zaowocowała uzyskaniem sze- 
regu uprawnień nadanych przez krajowe i zagraniczne  
jednostki akredytujące, potwierdzających wysoki poziom 
świadczonych usług certyfikacyjnych.
W obszarze certyfikacji personelu spawalniczego oraz perso-
nelu badań nieniszczących Instytut Spawalnictwa posiada:

a)  autoryzację Europejskiej Federacji Spawalniczej, potwier-
dzoną Certyfikatem Nr 16, uzyskaną w dniu 15 listopada 
1996 roku

b)  akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, po-
twierdzoną Certyfikatem Nr 54/Cp-65/1/98, uzyskaną 
w dniu 29 października, a następnie akredytację Polskiego  
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Centrum Akredytacji, potwierdzoną certyfikatem Nr AC 054, 
uzyskaną w dniu 1 stycznia 2001 roku

c)  autoryzację Międzynarodowego Instytutu Spawalnic-
twa (IIW), potwierdzoną Certyfikatem Nr 11, uzyskaną 
w dniu 14 września 1998

d)  autoryzację Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) 
do certyfikacji spawalniczych zakładów produkcyjnych, 
potwierdzoną Certyfikat Nr 4, uzyskano w dniu 7 czerw-
ca 1999

e)  rozszerzony zakres akredytacji Polskiego Centrum Akre-
dytacji o certyfikowanie personelu badań nieniszczących, 
uzyskany w lutym 2002 roku.

W obszarze certyfikacji wyrobów spawalniczych, procesów 
spawania i zakładowej kontroli produkcji Instytut Spawal-
nictwa posiada:

a)  akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, po-
twierdzoną Certyfikatem Nr 29/Cw-36/1/96, uzyskaną 
w dniu 10 czerwca 1996 roku, upoważniającą do certyfi-
kowania wyrobów spawalniczych

b)  akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzo-
ną certyfikatem Nr AC 029, uzyskaną w dniu 1 stycznia 
2001 roku, upoważniającą do certyfikowania procesów 
pawalniczych

c)  rozszerzony zakres akredytacji Polskiego Centrum Akre-
dytacji o certyfikowanie zakładowej kontroli produkcji 
wyrobów budowlanych, uzyskany w dniu 6 lutego 2012 
roku

d)  autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w zakresie Rozporządzenie Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczącego 
certyfikowania zakładowej kontroli produkcji wyrobów 
budowlanych

e)  autoryzację Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w zakresie Dyrektywy Unii Europejskiej nr 87/404 
dotyczącej prostych zbiorników ciśnieniowych i Dyrek-
tywy Unii Europejskiej nr 97/23 dotyczącej urządzeń 
ciśnieniowych, uzyskaną w dniu 27 stycznia 2004 roku 
oraz Dyrektywy Unii Europejskiej nr 73/23 dotyczącej 
sprzętu elektrycznego, uzyskaną w dniu 30 października 
2003 roku

f)  nadany w 2004 roku przez Komisję Europejską, status 
jednostki notyfikowanej oznaczony nr 1405.

W obszarze certyfikacji systemów jakości Instytut Spawal-
nictwa posiada:

a)  akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, po-
twierdzoną certyfikatem Nr 58/Cs-66/1/99, uzyskaną 
w dniu 15 lutego 1999 roku a następnie akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzoną certyfika-
tem Nr AC 058, uzyskaną w dniu 1 stycznia 2001 roku, 
uprawniającą do certyfikowania systemów jakości wg 
norm PN-EN ISO 9001 i PN-EN 729 (później normą 
EN ISO 3834) 

b)  autoryzację EWF  do certyfikowania zakładów produk-
cji spawalniczej na zgodność z normą EN 729 (później 
normą EN ISO 3834), potwierdzoną  Certyfikatem nr 4, 
uzyskaną w dniu 16 czerwca 1999 roku

c)  autoryzację MIS do certyfikowania wg normy EN ISO 3934 
zakładów produkcji spawalniczej, potwierdzoną Certyfi-
katem nr 4/1, uzyskaną w dniu 17 stycznia 2009 roku.

Posiadane certyfikaty, nadane przez Polskie Centrum Akre-
dytacji przedstawiono na fot. 4, nadane przez Europejską 
Federację Spawalniczą na fot. 5 oraz nadane przez Między- 
narodowy Instytut Spawalnictwa na fot. 6. Są to pierwsze 
certyfikaty, które następnie zostały odnawiane w oparciu 
o kolejne audyty.

Fot. 4. Posiadane certyfikaty 
nadane przez Polskie 
Centrum Akredytacji

CERTYFIKOWANIE WYROBÓW, SYSTEMÓW
JAKOŚCI I PERSONELU SPAWALNICZEGO

294



Fot. 5. Posiadane certyfikaty nadane przez Europejską Federację 
Spawalniczą 

Fot. 6. Posiadane certyfikaty nadane przez Międzynarodowy 
Instytut Spawalnictwa 

Szeroki zakres uprawnień pozwalał prowadzić w Ośrod-
ku Certyfikacji szereg procesów certyfikacji kończących się 
nadaniem certyfikatu. Na fot. 7 przedstawiono wręczenie 

Fot. 7. Certyfikat na ręce Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. 
mgr inż. Konrada Jaskóły wręcza dyrektor Instytutu Spawalnictwa 
prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk. Na zdjęciu są również widoczni: 
dyrektor Biura Zarządu Jakością Polimex-Mostostal S.A. mgr 
inż. Stanisław Staręga i kierownik Ośrodka Certyfikacji dr inż. 
Eugeniusz Szczok

Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w Spawalnic-
twie na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 firmie 
Polimex-Mostostal S.A.

Zakres usług certyfikacyjnych

Posiadana akredytacja i autoryzacja pozwala prowadzić 
w szerokim zakresie usługi certyfikacyjne obejmujące za-
równo wyroby, procesy, zakładową kontrolę produkcji, syste-
my jakości, jak również personel spawalniczy oraz personel 
badań nieniszczących.
Dla wyrobów spawalniczych certyfikacja zgodności jest pro-
wadzona w oparciu o normy i dokumenty kryterialne odno-
szące się do materiałów pomocniczych do spawania oraz 
urządzeń do spawania, zgrzewania i lutowania. 
Procesy spawania są certyfikowane na zgodność z nor-
mą PN-EN ISO 3834-2:2007, PN-EN ISO 3834-3:2007, 
PN-EN ISO 3834-4:2007.
Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji jest prowadzo-
na dla wyrobów budowlanych wg normy PN-EN 1090-
1+A1:2012, zharmonizowanej z Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 roku. Certyfikacja zakładowej kontroli pro-
dukcji obejmuje ocenę zgodności 2+. Instytut Spawalnictwa 
procesy certyfikacji zakładowej kontroli produkcji prowadzi 
jako jednostka notyfikowana o numerze 1405. 
System jakości Ośrodka Certyfikacji, akredytowany w Pol-
skim Centrum Akredytacji, pozwalający certyfikować wy-
roby spawalnicze, procesy spawania i zakładową kontrolę 
produkcji spełnia wymagania normy PN-EN 45011:2000. 
W pierwszej połowie 2015 roku norma PN-EN 45011 zosta-
nie zastąpiona przez normę PN-EN ISO/IEC 17065:2013, 
w związku z tym Ośrodek Certyfikacji będzie zobowiązany 
poddać posiadany system jakości ponownej ocenie w Pol-
skim Centrum Akredytacji. 
W zakresie certyfikowania personelu system jakości Ośrodka 
spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024. Zgodnie 
z wymaganiami wytycznych Międzynarodowego Instytutu 
Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej, Ośro-
dek jest jednostką zatwierdzającą i nadzorującą szkolenia 
w zakresie objętym autoryzacją i akredytacją. Celem tej 
działalności jest zapewnienie zharmonizowania szkolenia,  
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egzaminowania, kwalifikowania i certyfikowania, tak aby 
uprawnienia osób uzyskane w oparciu o wymagania ww. 
wytycznych i normy były uznawane w kraju i za granicą.
Według akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji certyfi-
kowanie personelu spawalniczego przeprowadza się w na-
stępujących kategoriach:

a) Europejski Inżynier Spawalnik (EWE)

b) Europejski Technolog Spawalnik (EWT)

c) Europejski Mistrz Spawalnik (EWS)

d) Europejski Instruktor Spawalniczy (EWP)

e) Europejski Spawacz (EW).

Według akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji kwalifi-
kowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących 
przeprowadza się w następujących metodach:

a) wizualnej (VT)

b) penetracyjnej (PT)

c) magnetycznej (MT)

d) radiograficznej (RT)

e) RT2 (ORS) – ORS – ocena radiograficzna spoin

f) ultradźwiękowej (UT).

Według autoryzacji Międzynarodowego Instytutu Spawal-
nictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej kwalifikowanie 
personelu spawalniczego przeprowadza się w następują-
cych kategoriach:

a)  Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik 
(IWE/EWE)

b) Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy (IWIP)

c)  Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik 
(IWT/EWT )

d)  Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik 
(IWS/EWS)

e)  Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy 
(IWP/EWP)

f) Międzynarodowy Spawacz (IW)

g)  Personel odpowiedzialny za makroskopowe 
i mikroskopowe badania metalograficzne metali oraz 
złączy wykonywanych metodami spawalniczymi

h)  Personel odpowiedzialny za obróbkę cieplną złączy spa-
wanych. 

Według autoryzacji Międzynarodowego Instytutu Spawal-
nictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej certyfikowanie 
personelu spawalniczego przeprowadza się w następują-
cych kategoriach:

a)  Europejski /Międzynarodowy Inżynier Spawalnik 
CEWE/IWE

b)  Europejski /Międzynarodowy Technolog Spawalnik 
CEWT/IWE

c)  Europejski /Międzynarodowy Mistrz Spawalnik 
CEWS/IWS

d)  Europejski /Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy 
CEWP/IWP

e)  Europejski Spawacz/Zgrzewacz Tworzyw Sztucznych 
CEPW.

Certyfikowanie systemów zarządzania jakością jest pro-
wadzone w oparciu o posiadaną akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji. Obszar certyfikacji obejmuje systemy 
zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 
oraz zintegrowane systemy zarządzania jakością wg norm 
PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834-2/3. Również w opar- 
ciu o posiadaną autoryzację Europejskiej Federacji Spawal-
niczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa Ośro-
dek certyfikuje systemy zarządzania jakością pod kątem 
spełnienia wymagań dotyczących jakości w spawalnictwie, 
według Systemu EWF EN ISO 3834.
System jakości Ośrodka Certyfikacji w zakresie certyfikacji 
systemów zarządzania jakością jest również zgodny z nor-
mą PN-EN ISO/IEC 17021 oraz z wytycznymi EA-6/02 
i dokumentami IIW i EWF.
W okresie swojej działalności Ośrodek Certyfikacji prze-
prowadził szereg procesów certyfikacyjnych. Zdecydowana 
większość dotyczyła certyfikacji personelu spawalniczego 
i personelu badań nieniszczących. Do końca 2014 roku wy-
dano 9200 certyfikatów kompetencji dla personelu badań 
nieniszczących. Natomiast liczbę wydanych do końca roku 
2014 dyplomów IIW i EWF, po kursach przeprowadzonych 
według zharmonizowanego systemu szkolenia oraz liczbę 
wydanych certyfikatów kompetencji personelu spawalni-
czego  przedstawiono na rys. 8. 
W obszarze certyfikowania systemów zarządzania jakością 
wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Ośrodek Certyfikacji 
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Rys. 8. Dyplomy i certyfikaty dotyczące personelu wydane przez 
Ośrodek Certyfikacji do końca 2014 roku

posiada dosyć wąski zakres akredytacji, praktycznie obej-
mujący tylko zakłady wykorzystujące w swojej produkcji 
procesy spawalnicze. Jest to m.in. przyczyną małej liczby 
przeprowadzonych procesów certyfikacyjnych. Do chwili 
obecnej Ośrodek Certyfikacji wydał w tym obszarze tylko 
certyfikaty dla 14 zakładów. 
Znacznie korzystnej przedstawiała się certyfikacja wyrobów 
spawalniczych, szczególnie w początkowych okresie działal-
ności Ośrodka. Obecnie jednak zainteresowanie certyfikacją 
wyrobów spawalniczych znacznie zmalało. Ośrodek Certyfi-
kacji wydał w okresie swojej działalności ok. 150 certyfika-
tów na wyroby spawalnicze. Natomiast ciągle rośnie zainte-
resowanie przemysłu certyfikacją procesów spawalniczych. 
Niejednokrotnie bowiem warunkiem przystąpienia do 
przetargów na wykonanie konstrukcji spawanych jest po-
siadanie spawalniczego systemy do prowadzenia procesów 
spawalniczych, zgodnego z normą PN-EN ISO 3834:2007. 
Do tej pory Ośrodek Certyfikacji wydał 40 certyfikatów wg 
normy EN ISO 3834:2006 jako jednostka autoryzowana 
przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa i Europejską 
Federacją Spawalniczą oraz 40 certyfikatów jako jednostka 
akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji.
Również duże zainteresowanie, zwłaszcza od 2014 
roku, wykazują zakłady wytwarzające konstrukcje bu-
dowlane. Obowiązujące w Polsce od 2014 roku Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011, dotyczące wytwarzania konstrukcji budow-
lanych, wymaga od producentów posiadania certyfikowanej 

zakładowej kontroli produkcji, spełniającej wyma-
gania, zharmonizowanej z Rozporządzeniem Nr 
305/2011, normy PN-EN 1090-1+A1:2012. Do 
chwili obecnej Ośrodek Certyfikacji wydał 10 ta-
kich certyfikatów.
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że w najbliż-
szej przyszłości popyt rynku na certyfikację per-
sonelu i systemów zarządzania jakością utrzyma 
się co najmniej na obecnym poziomie. Natomiast 
powinno znacznie wzrosnąć zainteresowanie 
przemysłu na certyfikowanie procesów spawal-
niczych i zakładowej kontroli produkcji. Mając 
to na uwadze, Ośrodek Certyfikacji na bieżąco 
czyni wszelkie starania zmierzające zarówno do 
zapewnienia wysokiego poziomu prowadzonych 

procesów certyfikacyjnych, pozyskiwania nowych klientów, 
jak i utrzymania się na wysokim miejscu wśród jednostek 
certyfikujących, prowadzących działalność na terenie kraju.  







Badania urządzeń, materiałów i połączeń spajanych były 
jedną z podstawowych dziedzin działalności Instytutu Spa-
walnictwa od początku jego istnienia. Wyniki badań były 
wykorzystywane zarówno dla potrzeb wewnętrznych Insty-
tutu, wynikających z prowadzonej działalności badawczej 
i konstrukcyjnej, jak również przez klientów zewnętrznych 
dla oceny ich wyrobów. Z biegiem lat wzrastały ogólne wy-
magania stawiane laboratoriom badawczym pod względem 
kompetencji merytorycznych i formalnych. Konieczne więc 
było stałe doskonalenie warsztatu badawczego i uzyskanie 
oficjalnego uznania przez instytucje wykorzystujące wyniki 
badań dla czynności urzędowych, np. certyfikacji wyrobów.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęło się w kra-
ju stopniowe dostosowywanie zasad oceny wyrobów do 
zasad stosowanych w Unii Europejskiej (wówczas EWG). 
Zasadniczą nowością było wprowadzenie pojęcia „trze-
ciej strony”, tj. niezależnego organu oceniającego wyrób 
w oparciu o wyniki jego badań wykonanych w kompetent-
nym laboratorium, którego organizacja i wyposażenie gwa-
rantują wysoki poziom i obiektywność wyników. Informacje 
o zamiarze wprowadzenia w kraju norm serii ISO 9000, 
dotyczących systemów jakości oraz norm serii EN 45000, 
dotyczących organizacji i potwierdzania kompetencji labo-
ratoriów badawczych, były dla dyrekcji Instytutu impulsem 
do podjęcia w 1991 r. decyzji o zorganizowaniu laborato-
riów zgodnie z wymaganiami tych norm. Rozpoczęto ze-
wnętrzne i wewnętrzne szkolenia grupy pracowników, przed 
którymi postawiono zadanie opracowania koncepcji organi-
zacji laboratorium, zakresu jego działania i umiejscowienia 
w strukturze organizacyjnej Instytutu, a także opracowanie 
pełnej dokumentacji systemu jakości tworzonego labora-
torium. Był to początkowy okres wdrażania postanowień 
norm serii ISO 9000 i EN 45000 oraz Przewodnika ISO/IEC 
25:1990 w wielu krajowych jednostkach badawczych, ale 
także w nadzorujących i akredytujących laboratoria. Stwa-
rzało to niejednokrotnie potrzebę wzajemnego „uczenia się” 
obydwóch stron systemu, uzgadniania interpretacji wyma-
gań i racjonalnego ich stosowania. Trudności te, a także ol-
brzymi potencjalnie i zróżnicowany tematyczne obszar dzia-
łania tworzonego laboratorium spowodowały, że dopiero po 
3 latach przygotowań, Zarządzeniem Dyrektora Instytutu 
nr 2 z dnia 11.03.1994 r. formalnie powołane do życia 

zostało Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS) Insty-
tutu Spawalnictwa, które w dniu 24 października 1995 r. 
uzyskało Certyfikat Akredytacji nr L42/1/95 Polskiego Cen-
trum Badań i Certyfikacji w dziedzinie badań przydatności 
technologicznej, wpływu na własności wyrobów oraz szko-
dliwości dla zdrowia i środowiska: materiałów, technologii 
i urządzeń spawalniczych. 

W tym okresie Laboratorium Badawcze Spawalnictwa było 
jednym z największych w kraju akredytowanych laborato-
riów badawczych. Unikatowy, aczkolwiek niewykraczający 
poza wymagania norm system jakości Laboratorium był 
przedmiotem zainteresowania laboratoriów funkcjonują-
cych w innych jednostkach naukowo-badawczych. Labo-
ratorium tworzyło jego kierownictwo oraz specjalistyczne 
pracownie, wyselekcjonowane do badań objętych akredy-
tacją, spośród zakładów realizujących statutową działalność 
badawczą. Dla potrzeb systemu pod pojęciem „pracowni” 
rozumiano nie wydzielone administracyjnie komórki, lecz 
zespół badawczy, pomieszczenia i wyposażenie badawcze 
przynależne do podstawowej komórki organizacyjnej insty-
tutu, tj. zakładu badawczego. 

Uroczyste otwarcie LBS

Akredytacją objęto 33 przedmioty badań stanowiące: ma-
teriały podstawowe i dodatkowe do spajania, połączenia 
spajane, technologie spawalnicze, urządzenia i sprzęt do 
elektrycznych i gazowych procesów spawalniczych, badane 
według 95 Procedur Badawczych. Specyficznym rozwiąza-
niem organizacyjnym było stworzenie funkcji trzech koor-
dynatorów badań, którzy w oparciu o równie specyficzne 
43 procedury sterowania badaniami organizowali przebieg 
badań w 14 pracowniach badawczych.
Na stanowisko pierwszego kierownika LBS (IL) powołany 
został mgr inż. Janusz Mrowiec, któremu powierzona zo-
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stała również funkcja Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości 
Badań. Do 2000 r. pełnił te funkcje równolegle z funkcją 
kierownika jednego z zakładów badawczych Instytutu. Poza 
nim skład zespołu LBS stanowili:

– Sekcja Dokumentacji – LD (Tamara Kowalska)

–  Koordynator Badań Materiałów – LM (mgr inż. Marian 
Zeman)

–  Koordynator Badań Technologicznych – LT (dr inż. Eu-
geniusz Szczok, od 1998 r. dr inż. Jacek Słania, dr inż. 
Marek Banasik)

–  Koordynator Badań Urządzeń i Badań Ekologicznych 
– LU (inż. Wiesław Lewandowski, od 1998 r. mgr inż. 
Krzysztof Stefaniszyn)

oraz następujące pracownie:

–  Pracownia Badań Mechanicznych – PM1 (kierownik 
badań dr inż. Piotr Sędek, od 2000 r. mgr inż. Marian 
Szubryt)

–  Pracownia Badań Metalograficznych – PM2 (kierownik 
badań mgr inż. Mirosław Łomozik, od 2000 r. dr inż. Jerzy 
Brózda)

–  Pracownia Badań Nieniszczących – PM3 (kierownik ba-
dań inż. Janusz Czuchryj)

–  Pracownia Analiz Chemicznych – PM4 (kierownik badań 
inż. Urszula Lis)

–  Pracownia Badań Spawalności – PM5 (kierownik ba-
dań mgr inż. Michał Kubica, od 1996 r. mgr inż. Marian 
Zeman)

–  Pracownia Przygotowania Próbek – PM6 (kierownik ba-
dań mgr inż. Tadeusz Wnęk, od 1998 r. Marian Szubryt, 
od 2000 r. mgr inż. Mariusz Stachurski)

–  Pracownia Spawania Stali i Żeliwa – PT1 (kierownik ba-
dań dr inż. Jacek Słania, 1998 r.÷2000 r. dr inż. Marek 
Banasik, od 2000 r. mgr inż. Wojciech Gawrysiuk)

–  Pracownia Spawania Metali Nieżelaznych i Lutowania – 
PT2 (kierownik badań mgr inż. Andrzej Winiowski)

–  Pracownia Zgrzewania – PT3 (kierownik badań mgr inż. 
Adam Pietras)

–  Pracownia Technologii Plazmowych – PT4 (kierownik 
badań mgr inż. Józef Czech, od 1998 r. mgr inż. Tomasz 
Pfeifer)

–  Pracownia Badań Urządzeń Elektrycznych – PU1 (kie-
rownik badań inż. Wacław Kumięga, od 2001 r. mgr inż. 
Krzysztof Stefaniszyn)

–  Pracownia Badań Urządzeń Gazowych – PU2 (kierownik 
badań mgr inż. Andrzej Balcerzyk, od 1998 r. inż. Wie-
sław Lewandowski, mgr inż. Janusz Mrowiec, mgr inż. 
Artur Nega)

–  Pracownia Badań Ekologicznych – PU3 (kierownik badań 
mgr inż. Jolanta Matusiak)

–  Izba Wzorcowania Przyrządów – PU4 (kierownik ba-
dań mgr inż. Krzysztof Stefaniszyn, od 1998 r. mgr inż. 
Tomasz Guzy).

Organizację i system jakości LBS, podporządkowane 
w 1994 r. wymaganiom normy PN-EN 45001 i przewod-
nika ISO/IEC 25:1990, w roku 2001 dostosowano do wy-
magań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001, natomiast 
w 2005 roku – normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Aż po 
dzień dzisiejszy Laboratorium funkcjonuje zgodnie z wyma-
ganiami tej normy.
W początkowym okresie zainteresowanie zleceniodawców 
dotyczyło praktycznie całego zakresu badań objętych akre-
dytacją. Zachodzące w kraju zmiany gospodarcze i zmiany 
w wymaganiach dopuszczających wyroby na rynek, wyraź-
nie zmniejszyły zainteresowanie częścią badań. Konieczne 
zatem stały się zmiany w ofercie badawczej i strukturze 
LBS. Przeprowadzona w 2001 r. reorganizacja doprowa-
dziła do likwidacji takich pracowni, jak: Pracownia Badań 
Metalograficznych, Pracownia Badań Spawalności, Pra-
cownia Spawania Stali i Żeliwa, Pracownia Spawania Me-
tali Nieżelaznych i Lutowania, Pracownia Zgrzewania oraz 
Pracownia Technologii Plazmowych. Ponadto połączone 
zostały funkcje Koordynatora Badań Materiałów oraz Koor-
dynatora Badań Technologicznych. Nowo powstałą funkcję 
Koordynatora Badań Materiałów i Badań Technologicznych 
objął dr inż. Marian Zeman. 
Ponowne zmiany na stanowiskach Kierowników Badań 
poszczególnych pracowni przeprowadzono w 2003 roku. 
Wtedy też odwołany został mgr inż. Krzysztof Stefaniszyn, 
pełniący obowiązki Koordynatora Badań Urządzeń i Badań 
Ekologicznych (LU) oraz Kierownika Badań Pracowni PU1. 
Powołani zostali natomiast: mgr inż. Halina Pasek-Siurek 
na stanowisko Koordynatora Badań Urządzeń i Badań Eko-
logicznych (LU), inż. Teodor Fabian na Kierownika Badań 
PU1 oraz mgr inż. Bogusław Łeśko na Kierownika Badań 
Izby Wzorcowania Przyrządów.



W 2006 roku zlikwidowano Izby Wzorcowania Przyrzą-
dów oraz odwołano mgr. inż. Janusza Czuchryja z funkcji 
pełniącego obowiązki Kierownika Badań Pracowni Nienisz-
czących – na jego miejsce powołano mgr. inż. Mariusza 
Stachurskiego (pełniącego ówcześnie obowiązki Kierownika 
Pracowni Przygotowania Próbek), na stanowisko Kierowni-
ka Pracowni Przygotowania Próbek powołano mgr. inż. Sła-
womira Sikorę. Odwołano również inż. Urszulę Lis (pełniącą 
wówczas obowiązki Kierownika Pracowni Analiz Chemicz-
nych) – na jej miejsce powołano mgr. inż. Sebastiana Szopę 
oraz odwołano inż. Teodora Fabiana (pełniącego do tej pory 
obowiązki Kierownika Badań PU1) – na jego miejsce powo-
łano mgr inż. Halinę Pasek-Siurek. Ponadto zlikwidowano 
funkcje Koordynatora Badań Materiałów i Badań Techno-
logicznych (LM) i Koordynatora Badań Urządzeń i Badań 
Ekologicznych (LU).
Rok 2007 przyniósł kolejne zmiany personalne. Na emery-
turę odszedł kierownik LBS, 
mgr inż. Janusz Mrowiec, 
a na jego miejsce powo-
łany został dr inż. Marian 
Zeman. W Sekcji Doku-
mentacji Tamarę Kowalską 
zastąpiła Danuta Czuchryj. 
Ponadto odwołani zostali: 
dr inż. Mariusz Stachurski 
z funkcji Kierownika Badań 
Pracowni Nieniszczących, dr 
inż. Marian Szubryt z funkcji 
Kierownika Badań Pracowni Niszczących, dr inż. Wojciech 
Gawrysiuk z funkcji Kierownika Pracowni Badań Technolo-
gicznych oraz mgr inż. Sebastian Szopa z funkcji Kierow-
nika Badań Pracowni Analiz Chemicznych. Na ich miejsce 
powołani zostali:

–  mgr inż. Łukasz Bartosz (do grudnia 2007 r.), mgr inż. 
Sebastian Kondoszek od stycznia 2008 r. – jako pełniący 
obowiązki Kierownika Badań Pracowni Nieniszczących

–  mgr inż. Dawid Majewski – jako pełniący obowiązki 
Kierownika Badań Pracowni Analiz Chemicznych

–  mgr inż. Piotr Gotkowski – jako pełniący obowiązki 
Kierownika Badań Pracowni Niszczących

–  dr inż. Andrzej Winiowski – jako pełniący obowiązki 
Kierownika Pracowni Badań Technologicznych.

W latach 2009 i 2010 przeprowadzono kolejną reorgani-
zację Laboratorium. Zostały usunięte takie pracownie, jak:  
Pracownia Badań Technologicznych, Pracownia Badań 
Ekologicznych oraz Pracownia Analiz Chemicznych. Po-
nadto w grudniu 2010 roku odwołany został dr inż. Marian 
Zeman ze stanowiska Kierownika LBS, a na jego miejsce 
powołano mgr inż. Dawida Majewskiego. W Sekcji Doku-
mentacji, pełniącą do tej pory obowiązki Danutę Czuchryj, 
zastąpiła Elżbieta Nieśpielak. Kolejne lata 2011 i 2013 przy-
niosły niewielkie zmiany personalne. Pełniącego obowiązki 
Kierownika Pracowni Badań Niszczących mgr. inż. Piotra 
Gotkowskiego zastąpił dr inż. Krzysztof Krasnowski, nato-
miast Kierownika Pracowni Badań Nieniszczących mgr. inż. 
Sebastiana Kondoszka zastąpił mgr inż. Łukasz Rawicki. 
Od 2013 r. nie przeprowadzono żadnych zmian personal-
nych i aktualna struktura LBS przedstawia się w następu-
jący sposób:

Obecnie do głównych zadań Laboratorium Badawczego 
Spawalnictwa należy wykonywanie usług, głównie dla prze-
mysłu, oraz prowadzenie badań w zakresie:

–  właściwości wyrobów wytwarzanych za pomocą technik 
spawalniczych w zakresie umożliwiającym ocenę tych 
wyrobów

–  urządzeń spawalniczych w celu ich oceny technicznej 
i przydatności technologicznej w spawalnictwie.

Przedmioty badań stanowią głównie:

– materiały podstawowe do spajania

– połączenia spajane i warstwy napawane

–  urządzenia i sprzęt do elektrycznych procesów spawal-
niczych (źródła energii do spawania łukowego, profe-
sjonalne spawarki transformatorowe i prostownikowe, 
urządzenia do spawania w osłonie gazowej elektrodą 
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IL KIEROWNIK LBS (Pełnomocnik ds. zarządzania jakością)
dr inż. Dawid Majewski
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KBM1  PM1 Pracownia Badań Niszczących, dr inż. Krzysztof Krasnowski 

KBM2  PM2 Pracownia Badań Nieniszczących, mgr inż. Łukasz Rawicki 

KBM5  PM5 Pracownia Przygotowania Próbek, mgr inż. Sławomir Sikora 

KBU1  PU1 Pracownia Badań Urządzeń Spawalniczych, 
mgr inż. Halina Pasek-Siurek
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nietopliwą, półautomaty do spawania metali elektrodą 
topliwą, automaty spawalnicze, energetyczne urządzenia 
spawalnicze, spawarki i przecinarki plazmowe, zestawy 
do ręcznego cięcia plazmowego metali oraz uchwyty do 
spawania łukowego).

Badania w zdecydowanej większości prowadzone są we-
dług metod znormalizowanych, zawartych w normach 
krajowych (PN), europejskich (EN) lub międzynarodo-
wych (ISO, IEC) bądź w przepisach technicznych, np. UDT. 
W ograniczonym zakresie są stosowane także metody wła-
sne, opracowane w oparciu o prace badawcze i rozwojowe 
Instytutu Spawalnictwa, a zawarte w Procedurach/Instruk-
cjach Badawczych. 

W krajowym systemie akredytacji Laboratorium Badawcze 
Spawalnictwa od ponad 19 lat (od 1995 r.) współpracuje 
z Polskim Centrum Akredytacji. Ponadto współpracuje rów-
nież z jednostkami inspekcyjnymi, takimi jak: 

–  Urząd Dozoru Technicznego, Centralne Laboratorium Do-
zoru Technicznego (CLDT) – od 1996 r., posiada Świa-
dectwo uznania stopnia II Urzędu Dozoru Technicznego 
w zakresie wykonywania badań nieniszczących, niszczą-
cych złączy spawanych oraz materiałów hutniczych sto-
sowanych w urządzeniach technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu  

–  Polski Rejestr Statków (PRS) – od 1995 r., posiada Świa-
dectwa uznania Polskiego Rejestru Statków w zakresie 
wykonywania badań niszczących i nieniszczących mate-
riałów podstawowych oraz połączeń spawanych

–  Bureau Veritas (BV) – od 1998 r., posiada Certyfikat 
BUREAU VERITAS w zakresie badań fizycznych, i badań 
nieniszczących, materiałów podstawowych oraz połączeń 
spawanych

–  Transportowy Dozór Techniczny (TDT) – od 2010 r., po-
siada Certyfikat uznania Transportowego Dozoru Tech-
nicznego w zakresie wykonywania badań niszczących 
i nieniszczących materiałów podstawowych oraz połą-
czeń spawanych

–  TÜV Rheinland Polska – od 2011 r., w zakresie wynikają-
cym z obowiązków i praw laboratorium akredytowanego/
uznanego. 

Laboratorium Badawcze Spawalnictwa jest również od 
1995 r. członkiem (jednym z założycieli) Klubu Polskich 
Laboratoriów Badawczych „POLLAB”, w którym bierze 

czynny/aktywny udział w pracach sekcji Klubu oraz w kon-
ferencjach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez 
Klub.







Działalność Branżowego Ośrodka
Informacji Naukowo-Technicznej

W Instytucie Spawalnictwa, niemal od samego po-
czątku jego działalności, istniała komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za gromadzenie i udostępnianie wszelkie-
go rodzaju dokumentów, przedstawiających stan wiedzy 
technicznej, niezbędnej do podnoszenia kwalifikacji kadr 
i określania kierunków rozwoju Instytutu. Rolę tę spełniała 
jednostka o nazwie Informacja Naukowo-Techniczna. Mia-
ła ona również za zadanie popularyzację wyników badań 
i osiągnięć Instytutu poprzez ich publikację, wydawanie 
własnych specjalistycznych czasopism, przygotowywanie 
stoisk na targach, organizację wystaw i konferencji, ewen-
tualnie przybierając inną formę.  

Początki informacji naukowo-technicznej datują się od 
1955 r. W Instytucie powstał wtedy Ośrodek Dokumen-
tacji Technicznej (ODT), który wchodził w skład ogólno-
polskiej sieci służby dokumentacji naukowo-technicznej 
i pod względem merytorycznym działał według wskazówek 
Centralnego Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej 
(CIDNT). Do głównych zadań Ośrodka należało zapewnie-
nie systematycznego gromadzenia i udostępniania informa-
cji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki związanych 
tematycznie z branżą spawalniczą. 
Pięć lat później weszła w życie nowa ustawa państwo-
wa, określająca dokładnie działalność tego typu ośrodków 
informacyjnych i na jej podstawie ODT przekształcił się 
w Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej 
i Ekonomicznej (BOINTE). W latach 60. działalność 
BOINTE została znacznie rozszerzona i obejmowała pracę 
w wielu wyspecjalizowanych sekcjach, takich jak: bibliote-
ka, sekcja dokumentacyjna, patenty, wydawnictwa, szkole-
nie oraz Branżowy Ośrodek Normalizacyjny. Kierownikiem 
zespołu był mgr inż. Stefan Goćkowski.  

W kolejnym dziesięcioleciu zakres prac BOINTE był nadal 
poszerzany. W tym czasie zatrudniono tłumaczy i urucho- 

miono usługi powielania dokumentów (wyświetlarnia i pra-
cownia fotograficzna). Po śmierci ówczesnego kierownika 
Ośrodka mgr. inż. Jana Zawitniewicza, kierownikiem tej 
komórki został 1.05.1970 r. mgr inż. Wiesław Gawryś, 
który piastował tę funkcję do 2006 roku. W okresie szczy-
towym w Ośrodku pracowało ponad dwadzieścia osób. 
Na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku Ośrodek wzbogacił się 
o drukarnię offsetową i introligatornię.

Mgr inż. Wiesław Gawryś 
– kierownik BOINTE

Złożona sytuacja społeczna i polityczna naszego kraju 
w latach 80. miała swoje przełożenie na funkcjonowanie 
Instytutu w tamtym czasie. Z przyczyn finansowych zlikwi-
dowano wydawanie niektórych tytułów, zmniejszono licz-
bę prenumerowanych czasopism zagranicznych i znacznie 
ograniczono zakres prac Ośrodka. 

Kolejne znaczące przeobrażenia nastąpiły w roku 1991, 
kiedy to ukazała się ustawa o jednostkach badawczych 
w Polsce, określająca nowe zasady funkcjonowania Insty-
tutu Spawalnictwa, a co za tym idzie również i BOINTE. 
Z biegiem lat coraz większy wpływ na pracę Ośrodka 
Informacji Naukowo-Technicznej miały nowoczesne tech-
niki informacyjne i informatyczne wykorzystywane do 
rozpowszechniania wiedzy. Od lat 90. zakres działalności 
pracowników BOINTE obejmował sekcje: bibliotekę, sek-
cję dokumentacyjną, informację patentową, informację 
normalizacyjną, pracownię reprodukcji, pracownię kompu-
terową, działalność wydawniczą i sprzedaż wydawnictw 
Instytutu.

Trudno jest opisać dokładnie wszystkie zadania, jakie 
wykonywał Ośrodek BOINTE w ciągu 60 lat swojej 
działalności, najważniejsze prace, mające duże znaczenie dla 
Instytutu scharakteryzowano w poniższych podrozdziałach.
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Rok 1994/1995. Od prawej: Iwona Kender, mgr inż. Wiesław 
Gawryś, Teresa Starzyńska, Barbara Wolnicka, Danuta Dąbrowska, 
poniżej od lewej: mgr inż. Walentyna Werewka, Halina Horbowy, 
mgr inż. Lidia Sachanek

Biblioteka

Biblioteka Techniczna została utworzona w 1950 roku i była 
zalążkiem przyszłego Ośrodka Informacji Naukowo-Tech-
nicznej. Na początku prowadziła ją Olga Sibiga, od 1960 
roku wspólnie z Ireną Bokłak.
Organizacja i pierwsze lata działalności biblioteki z pewno-
ścią nie były proste. W powojennej Polsce brak było spe-
cjalistycznej literatury branżowej. Pojawiające się w księ- 

Pierwsze bibliotekarki, od lewej: Irena Bokłak, Olga Sibiga

Widok czytelni BOINTE z roku 1965

garniach pierwsze publikacje spawalnicze w dużej mierze 
opracowywane były dopiero przez pracowników Instytutu 
lub przezeń inicjowane. Niezwykle istotną sprawą dla bi-
blioteki było sprowadzanie zagranicznych czasopism, które 
były źródłem wiedzy o stanie spawalnictwa w świecie. Pre-
numerata tego rodzaju publikacji dokonywała się nie tylko 
poprzez zakup, ale przede wszystkim na drodze wymiany 
czasopism wydawanych przez Instytut Spawalnictwa. Bi-
blioteka prowadziła ożywioną współpracę z innymi bibliote-
kami czy ośrodkami naukowymi, polegającą na wzajemnym 
wypożyczaniu brakujących pozycji literaturowych. Z biegiem 
lat zbiory biblioteki wzbogacały się o szereg różnego rodza-
ju dokumentów tworzących specjalistyczną i unikatową 
w skali kraju bazę związaną ze spawalnictwem i naukami 
pokrewnymi.
Istotne zmiany w prowadzeniu biblioteki przyniosły lata 
1997–2006, kiedy to przeprowadzono prace związane 
z komputeryzacją katalogu biblioteki. W pierwszym eta-
pie komputeryzacji zaktualizowano cały zbiór wydawnictw 
zwartych (książek) i przygotowano opisy bibliograficzne 
obcojęzycznych publikacji spawalniczych, które stanowi-
ły 70% księgozbioru. Kolejnym etapem było opracowanie 
autorskiego programu bibliotecznego, uwzględniającego 
standardy tego typu oprogramowań a następnie wdrożono 
nowy program. Od roku 2003 katalog biblioteki udostępnia-
ny jest wszystkim zainteresowanym przez Internet. Ponad-
to pracownicy Instytutu mają bezpośredni wgląd w swoje 
konta wypożyczeń oraz mogą automatycznie dokonywać 
prolongaty wypożyczonych książek. W najbliższej przy-
szłości planowane jest przyłączenie wydawnictw ciągłych 
do zbioru katalogu internetowego.

Czytelnia Biblioteki w roku 2004



Bibliotekarki z długoletnim stażem pracy w Bibliotece Tech-
nicznej:
Olga Sibiga – 1950–1986 
Irena Bokłak – 1960–1991
Elżbieta Cygańczuk – do 1989
Halina Horbowy – 1991–1996
mgr Barbara Wolnicka – 1997–2006
Danuta Dąbrowska – 2007–nadal.

Sekcja Dokumentacyjna

Sekcja dokumentacyjna zajmowała się przede wszystkim 
opracowywaniem analiz artykułów naukowych z czasopism 
zagranicznych i krajowych oraz innych dokumentów zgro-
madzonych w bibliotece (np. patentów, norm, prac progra-
mowych itp.). Opracowania, tzw. analizy dokumentacyjne, 
gromadzono i udostępniano zarówno pracownikom, jak 
i osobom zainteresowanym śledzeniem na bieżąco literatury 
fachowej. Przez pierwsze dwadzieścia lat analizy przygoto-
wywane w formie kart dokumentacyjnych były przekazywa-
ne, w liczbie około 1600 sztuk rocznie, do CIINTE celem 
dalszego ich rozpowszechniania. Na podstawie informacji 
zawartych w kartotekach specjaliści inżynierowie zatrud-
nieni w Ośrodku opracowywali tzw. zestawienia tematycz-
ne oraz serwisy informacyjne dla pracowników naukowych 
Instytutu, studentów o specjalności spawalnictwo lub od-
płatnie na zamówienie dla innych placówek naukowych 
i zakładów przemysłowych. W drugiej połowie lat 60. 
przystąpiono do opracowywania tzw. kart informacyjnych 
dla wykonywanych w Instytucie prototypów urządzeń 
przeznaczonych do seryjnej produkcji, nowych technologii 
i innych wyrobów.

Przez pierwsze 20 lat karty dokumentacyjne przecho-
wywane były w tzw. kartotekach dokumentacyjnych. 
W roku 1965 kartoteka liczyła około 30 000 kart z dzie-
dziny spawalnictwa, a w roku 1985 zgromadzono już 
70 000 kart. Wiedza zawarta w kartotekach usystematyzo-
wana była według zasad Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesięt-
nej (UKD), a wyszukiwanie informacji dla zainteresowanych 
i na potrzeby zestawień odbywało się systemem ręcznym 
przez wyspecjalizowanych dokumentalistów zatrudnianych 
w BOINTE. 

W 1975 roku przystąpiono do tworzenia zautomatyzowane-
go systemu przechowywania i wyszukiwania informacji bi-
bliograficznych. Instytut Spawalnictwa wspólnie z Centrum 
Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego PROMOR 
i Zakładem Informatyki Przemysłu Okrętowego z Gdańska 
opracowali i wdrożyli w 1979 r. system o nazwie TELSPAW, 
wykorzystujący maszynę cyfrową ICL-System 4/50, znaj-
dującą się w Zakładzie Informatyki Przemysłu Okrętowego. 
Baza danych w systemie TELSPAW gromadziła i przetwa-
rzała informacje opracowywane nie tylko przez pracowni-
ków BOINTE w postaci analiz dokumentacyjnych, ale rów-
nież zawierała analizy dotyczące problematyki spawalniczej 
z czasopism i publikacji okrętowych opracowywanych przez 
BOINTE Przemysłu Okrętowego oraz wykorzystywała infor-
macje z francuskiego systemu PASCAL (otrzymywane za 
pośrednictwem OINTE Politechniki Wrocławskiej). System 
TELSPAW oparty był na języku deskryptorowym Tezaurus 
„Spawalnictwo”, opracowanym specjalnie na potrzeby 
branży. Zbiory danych zgromadzone w nowym systemie nie 
zawierały informacji sporządzonych do 1975 roku, które na-
dal przechowywane były w kartotekach.

Początek lat 90. w Polsce to szybki rozwój komputerów 
osobistych PC. W tym też czasie zakupiono dla Ośrodka 
BOINTE komputer marki IBM z zamiarem wykorzystania 
go do prac bibliograficznych. W latach 1991–1992 wyko-
nano konwersję danych z TELSPAW do nowego systemu 
APIS, prowadzonego całościowo w Ośrodku oraz zaktuali-
zowano słownik deskryptorowy Tezaurus „Spawalnictwo”. 
Nadal dla zainteresowanych wykonywane były zestawienia 
tematyczne, tym razem już przy wykorzystaniu nowego 
oprogramowania dostępnego bezpośrednio na biurku do-
kumentalisty.

Kolejnym etapem rozwoju bazy bibliograficznej stała się 
era Internetu. Na bazie napisanego na potrzeby biblioteki 
programu bibliotecznego został opracowany i wdrożony 
w roku 2003 internetowy system do obsługi bazy biblio-
graficznej o nazwie BASPAW, który funkcjonuje do dzisiaj. 
Zawiera on bieżące i zgromadzone we wcześniejszych pro-
gramach dane od roku 1973. Do opisywania i wyszukiwa-
nia danych stosowany jest język słów kluczowych. 
Porównując obecnie dostępne w Internecie bazy i systemy 
bibliograficzne z dziedziny spawalnictwa, BASPAW zacho-
wuje swój unikatowy charakter, gromadząc uporządkowaną 
wiedzę gdzie indziej niedostępną.
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Strona internetowa bazy BASPAW w roku 2015

Pracownicy Sekcji Dokumentacyjnej:
■  mgr inż. Krystyna Anioł – adiunkt 
■  mgr Jadwiga Skóra – dokumentalistka 
■  Teresa Drewkowska – ksero 
■  Adela Pniewska – ksero 
■  Stanisława Sawicka – fotografia 
■  Elżbieta Kajzer – wyświetlarnia 
■  mgr inż. Antonina Ślęzak – tłumaczka i dokumentalistka 
■   mgr inż. Walentyna Werewka – tłumaczka i dokumenta-

listka. Zastępca Kierownika BOINTE 
■  Irena Sinicka – maszynistka 
■  Barbara Papee – sekretariat 
■  Maria Brzezińska – wyświetlarnia
■  Danuta Chałupka – dokumentalistka
■  Elżbieta Pillich – dokumentalistka
■  Helena Mauberg – tłumaczka
■  mgr inż. Elżbieta Malczewska – tłumaczka 
■  Janusz Krzykowski – drukarz 
■  Iwona Kender – introligatornia
■  Teresa Starzyńska – introligatornia
■  Wanda Paczuła – maszynistka
■  Urszula Jaworska – maszynistka

Sekcja Patentów 

W 1965 roku w BOINTE powstała komórka informa-
cji patentowej. Jej zadaniem było gromadzenie krajowych 
i zagranicznych patentów ze spawalnictwa i dziedzin po-
krewnych oraz prowadzenie działań związanych z obsługą 
wniosków patentowych i racjonalizatorskich zgłaszanych 

przez pracowników Instytutu. Obowiązki kierownika tej no-
wej komórki pełnił mgr inż. Jan Zawitniewicz, posiadający 
uprawnienia rzecznika patentowego. Zbiór patentów spa-
walniczych był bardzo duży i równie unikatowy jak publikacje 
zgromadzone w bibliotece. Wśród patentów zagranicznych 
zebrano dokumenty: amerykańskie, angielskie, austriac-
kie, czeskie, francuskie, niemieckie, szwajcarskie i radzie- 
ckie. Z ciekawszych patentów wykonywane były analizy 
dokumentacyjne wprowadzane do kartoteki dokumenta-
cyjnej, a potem do bazy TELSPAW i publikowane w cza-
sopismach. Pracownicy tej sekcji na bieżąco monitorowali 
prace naukowe wykonywane w Instytucie i w ten sposób 
byli często inicjatorami wielu wynalazków, zachęcając pra-
cowników Instytutu do składania wniosków patentowych 
i racjonalizatorskich. Do roku 1985 Instytut Spawalnictwa 
uzyskał 200 patentów krajowych i ok. 30 patentów zagra-
nicznych oraz 40 wzorów użytkowych. Oprócz gromadzenia 
i analizowania dokumentów patentowych sekcja ta wyko-
nywała również tłumaczenia skrótów opisów patentowych 
z biuletynów wydawanych przez urzędy patentowe innych 
państw. Tłumaczenia te wykonywane były odpłatnie, po-
dobnie jak kopie wybranych dokumentów patentowych. 
W ostatnich latach działalności BOINTE gromadzono już 
wyłącznie polskie opisy patentowe dotyczące spawalnictwa.  

Pracownicy zatrudnieni w tej sekcji:
■   mgr inż. Jan Zawitniewicz – 1965–1970 rzecznik paten-

towy i późniejszy kierownik BOINTE
■   mgr inż. Lidia Sachanek – 1966–2002 rzecznik patentowy
■  Lidia Kurcer – 1971–1991
■  Janina Bajka – 1962–1992

Działalność Wydawnicza

Początki działalności wydawniczej Instytutu Spawalnictwa 
związane były z pierwszym w Polsce czasopismem o tema-
tyce spawalniczej „Przeglądem Spawalnictwa” (w latach 
1928–1931 „Spawanie i Cięcie Metali”).
Od roku 1949 wydawcą miesięcznika „Przegląd Spawalnic-
twa” był Instytut Wydawniczy Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich w Warszawie, natomiast 
merytorycznie w rozwój tego czasopisma zaangażowany 
był Instytut Spawalnictwa. Miało to swoje odzwierciedlenie  



w tytule periodyku. Pełna nazwa czasopisma drukowana 
na okładkach brzmiała: „Przegląd Spawalnictwa – Organ 
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach”.
Dyrektorzy Instytutu Spawalnictwa od samego początku 
zapewniali „Przeglądowi” nieocenioną pomoc, nie tylko 
merytoryczną. Większość artykułów była opracowana w 
oparciu o prace naukowe Instytutu i przez jego pracowni-
ków, którzy również byli aktywni w zespole redakcyjnym 
i radzie programowej czasopisma. 

„Przegląd Spawalnictwa” nr 1/1949, I okładka

Ścisła współpraca trwała do 1972 roku, kiedy to dyrekto-
rzy kierujący Instytutem (z nieznanych dzisiaj powodów) 
zrezygnowali z firmowania czasopisma. „Przegląd Spa-
walnictwa” przestał być organem Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach.
Nie oznaczało to zakończenia wzajemnych dobrych relacji. 
Należy podkreślić, że Instytut Spawalnictwa w kolejnych la-
tach wielokrotnie podejmował działania, wspierając prace 
periodyku spawalniczego, a nawet jego istnienie.

W drugiej połowie lat 70. na życie gospodarcze ogromny 
wpływ miały wydarzenia polityczne i niepokoje społeczne. 
W tym czasie podejmowane były decyzje o likwidacji nie-
których czasopism. „Przegląd Spawalnictwa” znalazł się 
w niebezpiecznej sytuacji zawieszenia jego działalności. 
Do uratowania czasopisma przyczyniła się Rada Naukowa 
Instytutu Spawalnictwa pod przewodnictwem profesora 

Józefa Pilarczyka. Rada skierowała do towarzysza Kazi-
mierza Rokoszewskiego, kierownika ówczesnego organu 
decyzyjnego Wydziału Prasy, Radia i Telewizji Komitetu 
Centralnego PZPR, list uzasadniający potrzebę wydawania 
„Przeglądu Spawalnictwa”. 

Kopia listu 
z roku 1977

Kolejnym przykładem działań wspierających wydawanie 
„Przeglądu Spawalnictwa” były lata 90. Dopóki czaso-
pismo funkcjonowało w systemie planowania central-
nego, fundusze na jego utrzymanie były gwarantowane. 
W okresie przemian ustrojowych i gospodarczych „Prze-
gląd” napotkał wiele poważnych trudności. W roku 1989 
od pracy został odsunięty redaktor naczelny, zaległości 
wydawnicze sięgnęły 10 numerów, brakowało pienię-
dzy i nie było chętnych do prowadzenia redakcji. Wtedy 
z pomocą przyszedł ponownie Instytut Spawalnictwa, który 
zapewnił artykuły i pomoc w funkcjonowaniu czasopisma. 
Dyrektor Instytutu Jan Pilarczyk został nowym redaktorem 
naczelnym i piastował tę funkcję przez 16 lat. Jego rzetel-
na i konsekwentna praca doprowadziła do wyprowadzenia 
czasopisma z kryzysu. Nadrobiono zaległości wydawnicze, 
bieżące numery publikowano terminowo, a poziom mery-
toryczny i rozmaitość treści stopniowo się poprawiały. Udało 
się zwiększyć przychody i dzięki temu doprowadzić w 1993 
roku do całkowitej samodzielności gospodarczej.
Obecnie Instytut Spawalnictwa i „Przegląd Spawalnictwa” 
nadal łączy dobra współpraca, o czym może świadczyć 
chociażby jubileusz 80-lecia istnienia czasopisma, który był 
wspólnie organizowany i obchodzony podczas konferencji 
spawalniczej Instytutu Spawalnictwa w 2008 roku.
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Strona tytułowa 
dodatku 
do „Przeglądu 
Spawalnictwa”, 
rok 1951

Pierwsza periodyczna publikacja Instytutu Spawalnictwa 
wydawana była na łamach „Przeglądu Spawalnictwa” 
w formie dodatku pt. „Biuletyn Informacyjny Instytutu Spa-
walnictwa”. Dodatek ukazywał się od 1951 do 1957 roku, 
a jego celem było informowanie czytelników o rozwoju 
Instytutu, jego działalności naukowej i pracach dla prze-
mysłu.

Kolejne periodyki, opracowywane przez Ośrodek BOINTE,  
publikowane były jako samodzielne czasopisma Instytutu 
Spawalnictwa. 

„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” – czasopismo wyda-
wane od 1957 do chwili obecnej

„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” (BIS) na początku uka-
zywał się pod tytułem: „Biuletyn Informacyjny”. Pierwszy 
numer czasopisma ukazał się drukiem za okres lipiec–wrze-
sień 1957 r. i był kwartalnikiem o objętości 40 stron, roz-
powszechnianym odpłatnie. Periodyk zawierał raporty na-
ukowe o osiągnięciach Instytutu oraz artykuły na poziomie 
inżynierskim, związane z problematyką spawalniczą. Na 
początku autorami artykułów tego kwartalnika byli prze-
ważnie pracownicy Instytutu, a w miarę rozwoju czasopi-
sma publikowali także w nim czołowi specjaliści z innych 
ośrodków naukowych i zakładów przemysłowych.
Na przestrzeni lat „Biuletyn” zmieniał tytuł i formę graficzną 
dostosowując się do potrzeb czytelników i przemian Insty-
tutu Spawalnictwa, zawsze jednak informował o nowych 

osiągnięciach Instytutu i starał się utrzymywać bliskie kon-
takty z przemysłem. Poniżej przedstawiono chronologiczny 
układ zmian w tytułach i grafice tego czasopisma.

„Biuletyn Informacyjny”, 
tytuł w latach 

1957–1966, wydawany 
jako kwartalnik

                                                              a)

                                        b)

a)  „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” + „Biuletyn Informacyjny 
Branżowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Eko-
nomicznej”, 1966–1976 r. – czasopismo dwuczłonowe, nadal 
wydawane jako kwartalnik

b)  „Prace Instytutu Spawalnictwa”, tytuł w latach 1977–1990, 
kwartalnik



c)                                                   d)

c)  „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” jako kwartalnik wydawany 
w latach 1991–1993, następnie od 1993 do chwili obecnej już 
jako dwumiesięcznik

d) Okładka „Biuletynu” z roku 2012

Od roku 1991 redaktorem naczelnym „Biuletynu Instytutu 
Spawalnictwa” jest prof. Jan Pilarczyk, a osobą odpowie-
dzialną za przygotowanie każdego numeru jest mgr Alojzy 
Kajzerek – kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. 

Mgr Alojzy Kajzerek 

Obecnie „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” publikuje ar-
tykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa 
i nauk pokrewnych oraz informacje o: 
■   nowych urządzeniach, materiałach 

i technologiach spawalniczych
■   pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i do-

kumentach publikowanych przez tę organizację, dostęp-
nych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spa-
walnictwa

■  pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej
■   problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o no-

wych Polskich Normach oraz Normach Europejskich
■   nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa

■   wydarzeniach z życia firm działających w dziedzinie spa-
walnictwa

■   konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawal-
niczych

■  wydarzeniach z życia Instytutu Spawalnictwa
■  nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Zmiany technologiczne i informatyczne w opracowywaniu 
i udostępnianiu każdego rodzaju informacji nie ominęły 
głównego czasopisma Instytutu. W 2013 roku wprowadzo-
na została nowa, elektroniczna forma publikacji „Biuletynu 
Instytutu Spawalnictwa” (e-BIS) wydawana równolegle 
z wersją papierową. Zawiera ona wyłącznie tłumaczone na 
język angielski publikacje o charakterze naukowym. Celem 
zaistniałych zmian było ułatwienie upowszechniania za 
granicą dorobku naukowego pracowników Instytutu oraz 
polskich specjalistów spawalników. Aktualnie e-BIS jako 
przedsięwzięcie niekomercyjne pozbawione jest reklam 
i promocyjnych materiałów sponsorowanych. Wersja an-
glojęzyczna udostępniana jest bezpłatnie, wpisując się 
w nurt ruchu Open Access. (Open Access oznacza wolny, 
powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego 
do cyfrowych treści naukowych i działa na rzecz budowy 
otwartego modelu komunikacji naukowej). Od roku 2013 
elektroniczne wydanie „Biuletynu” jest wersją podstawową 
publikacji. 

Wydanie elektroniczne „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa”

„Informacja Expressowa” wydawana w latach 1960–2005

Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Eko-
nomicznej w 1960 roku rozpoczął wydawanie miesięcznika 
„Informacja Expressowa”. Zawierał on opisy bibliograficzne 
wraz z analizami deskryptorowymi wszystkich artykułów 
ze spawalnictwa, które ukazały się w prenumerowanych 
przez bibliotekę czasopismach zagranicznych i krajowych.  
Oprócz tego publikowano na jego łamach: wykazy nowo 
zakupionych książek, najciekawsze opisy patentowe, nowo 
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zatwierdzone normy, wykazy zestawień nowych tłumaczeń 
a później również wykazy dokumentów wydawanych przez 
Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Było to czasopi-
smo o objętości około 30 stron, w pierwszych latach druko-
wane w nakładzie ok. 100 egzemplarzy. 

Pierwsze wydanie 
„Informacji” w roku 1961

Okładka „Informacji 
Expressowej” w roku 1979

Okładka „Informacji 
Expressowej” w roku 1993

Od momentu wdrożenia systemu bibliograficznego TEL-
SPAW „Informacja Expressowa” wydawana była w spo-
sób zautomatyzowany. Każdy numer tego miesięcznika 
zawierał alfabetyczny indeks deskryptorów, umożliwiający 

czytelnikowi szybkie i selektywne wyszukanie interesującej 
informacji. Opisy bibliograficzne usystematyzowano według 
nowych rozdziałów.
W latach 1989–1991 nastąpiła przerwa w wydawaniu cza-
sopisma aż do uruchomienia nowego systemu APIS. Wtedy 
to „Informacja Expressowa” przygotowywana była bezpo-
średnio na komputerze osobistym, a następnie powielana 
metodą offsetową lub na tzw. risografie. W nowym wyda-
niu zachowano układ rozdziałów i indeks zaktualizowanych 
deskryptorów. 
W roku 2005 zaniechano dalszego publikowania „Informacji 
Ekspresowej”, ponieważ nie znajdowała już zainteresowa-
nia u czytelników. Użytkownicy źródeł publikacji naukowych 
najczęściej wykorzystywali do swojej pracy elektroniczne 
i internetowe serwisy. Ośrodek BOINTE wychodząc naprze-
ciw tym oczekiwaniom, zaoferował zamiast „Informacji 
Expressowej”, możliwość wyszukiwania artykułów w bazie 
BASPAW, udostępnianej przez Internet.  

„Przegląd Dokumentacyjny” 1964–1980

W roku 1964 rozpoczęto wydawanie kwartalnika „Przegląd 
Dokumentacyjny”, o objętości zeszytu 40 stron, który był 
rozpowszechniany odpłatnie. Zawierał on krótkie streszcze-
nia najbardziej interesujących artykułów z polskich i zagra-
nicznych czasopism spawalniczych, analizy dokumentacyj-
ne ekonomiczne, analizy opisów patentowych oraz analizy 
sprawozdań z podróży zagranicznych.  

Pierwsze wydanie 
„Przeglądu 

Dokumentacyjnego”



Ostatnie wydanie 
„Przeglądu 
Dokumentacyjnego” 

Wydawnictwa zwarte – książki i inne publikacje

Jak już wspomniano wcześniej, w pierwszych latach po woj-
nie brakowało książek, zwłaszcza podręczników, wydaw-
nictw fachowych i naukowych. Instytut Spawalnictwa, sta-
rając się sprostać ówczesnym potrzebom, opracował i wydał 
pierwsze pozycje książkowe, były to podręczniki niezbędne 
do prowadzenia kursów spawania. W maju 1945 roku prof. 
Bolesław Szupp opracował broszurę pt. „Kurs spawania 
acetylenowego w pytaniach i odpowiedziach”. Publikacja ta 
miała siedem coraz obszerniejszych wydań.
Podręcznikiem o tym samym znaczeniu i również wydanym 
w roku 1945, a potem wielokrotnie wznawianym, był „Kurs 
spawania elektrycznego w pytaniach i odpowiedziach”, 

Strona tytułowa książki B. Szuppa „Kurs spawania acetylenowego 
w pytaniach i odpowiedziach” 

opracowany przez prof. Józefa Pilarczyka. Te i inne podręcz-
niki z pierwszych lat po wojnie zapoczątkowały działalność 
wydawniczą pracowników Instytutu Spawalnictwa.

Strona tytułowa książki J. Pilarczyka „Kurs spawania elektrycz- 
nego w pytaniach i odpowiedziach”

Oczywiście nie sposób opisać wszystkich publikacji książko-
wych wydanych w ciągu 70 lat działalności Instytutu Spa-
walnictwa, należałoby jednak wymienić kilka znaczących 
pozycji na rynku księgarskim z branży spawalniczej, autor-
stwa pracowników naukowych Instytutu: 

■   Józef Pilarczyk, „Spawanie elektryczne łukowe”, PWSZ, 
Warszawa, 1951 (podręcznik dla uczniów średnich szkół 
technicznych).

■   Józef Pilarczyk, Z. Szczeciński, „Spawanie łukowe”, 
PWSZ, Warszawa, 1953 (podręcznik dla uczniów śred-
nich szkół technicznych).

■   „Poradnik Spawalniczy”, WNT, Warszawa,1962. (+ póź-
niejsze wydania)

■   Leon Mistur, „Spawanie gazowe i cięcie metali”, PWSZ, 
Warszawa, 1965. (+ późniejsze wydania)

■   Bogumił Pierożek, „Spawanie stali w osłonie CO2”, WNT, 
Warszawa, 1967.

■   Jan Pałasz, „Poradnik spawacza gazowego”, WNT, War-
szawa, 1970 r.

■   Bogumił Pierożek, „Saldatura de los aceros”, 1972 (autor 
delegowany do Uniwersytetu Technicznego w Hawanie, 
opublikował skrypt obejmujący treść wykładów dla stu-
dentów kubańskich).
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■   „Spawalniczy Słownik Terminologiczny”, Instytut Spawal-
nictwa, Gliwice, 1973. (Słownik wydany jako Wytyczne 
Instytutu W-73/IS-33 + późniejsze wydanie).

■   Józef Pilarczyk, „Spawanie i napawanie elektryczne meta-
li”, Wydawnictwo „Śląsk” Spółka z o.o., Katowice, 1979 
(+ późniejsze wydanie z Janem Pilarczykiem w 1996 r.)

■   „Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo”, WNT, Warsza-
wa, 1983 (2-tomowe dzieło, z późniejszymi wydaniami,  
ostatnie z roku 2003 (t. 1) i 2005 (t. 2). 

■   Jerzy Brózda, Jan Pilarczyk, Marian Zeman, „Spawalni-
cze wykresy przemian austenitu CTPc-S”, Wydawnictwo 
„Śląsk”, Katowice, 1983.

■   Edward Dobaj, Maszyny i urządzenia spawalnicze”, WNT, 
Warszawa, 1994 (+ późniejsze wydania: 1998, 2005)

■   Jacek Słania, „Plany spawania: teoria i praktyka”, Agenda 
Wydawnicza SIMP, Warszawa, 2013.

Niezwykle poszukiwanymi przez przemysł publikacjami 
opracowanymi przez pracowników Instytutu były norma-
tywy technologiczne, obejmujące metody spawania, na-
pawania, zgrzewania i cięcia termicznego metali. Pierwsze 
normatywy były sporządzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 31 
Ministerstwa Przemysłu Maszynowego z dnia 29.03.1968 r. 
W latach późniejszych publikacje te były uaktualniane.
Od lat 90. pracownicy Instytutu Spawalnictwa opracowują 
na potrzeby kursów skrypty szkoleniowe i wytyczne. Pu-
blikacje te, jako najnowsze pozycje książkowe wydawane 
przez Instytut, cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
specjalistów.

Normalizacja

W Polsce powojennej, równolegle z rozwojem przemysłu, 
prowadzone były prace normalizacyjne z zakresu spawal-
nictwa. Opracowywanie norm było warunkiem koniecznym 
zarówno do ustabilizowania trudnej sytuacji gospodar-
czej, jak i do kształtowania dalszego postępu w przemyśle. 
Współpraca pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacyj-
nym (PKN) a Instytutem Spawalnictwa rozpoczęła się już 
na początku 1946 roku, kiedy to PKN zaprosił dyrektorów 
Bolesława Szuppa i Józefa Pilarczyka do uczestnictwa 
w pracach Komisji Spawalniczych. Jednak znaczący rozwój 
w opracowywaniu norm nastąpił dopiero później, tj. w mo-
mencie powstania w 1951 roku przy Instytucie specjalnej 
Komórki Normalizacyjnej, która opracowywała podstawowe 

i zasadnicze normy z zakresu spawalnictwa. W 1952 roku 
przybrała ona nazwę  Branżowego Ośrodka Normalizacyj-
nego. Ogrom prac, jakim wówczas musiał sprostać Ośrodek 
obrazują liczby: w roku 1955 przekazano do Ministerstwa 
Przemysłu Maszynowego 18 norm, a dziesięć lat później 
60 norm PN i projektów PN oraz około 30 norm resorto-
wych i branżowych.
Opracowywanie norm PN i BN zostało ujęte w planach 
prac normalizacyjnych zatwierdzonych przez Ministerstwo 
Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Polskim Komitetem 
Normalizacji i Miar. Prace te zostały włączone do planu 
prac programowych Instytutu. Do roku 1980 zostało opra-
cowanych przez pracowników Instytutu 96 projektów 
PN i 16 branżowych. Oprócz opracowywania nowych norm 
Ośrodek zajmował się nowelizacją norm już obowiązujących 
oraz „Wytycznych” na potrzeby przemysłu. Ośrodek Norma-
lizacyjny zgromadził dużą bibliotekę norm z dziedziny spa-
walnictwa i dziedzin pokrewnych, wśród których posiadał 
również zbiór norm zagranicznych (radzieckich, niemiec-
kich, francuskich, szwajcarskich, angielskich i czechosło-
wackich). Warto podkreślić współpracę międzynarodową 
Ośrodka, obejmującą opracowywanie planów współpracy 
z krajami RWPG, bezpośredni udział w pracach Komisji VII 
(normalizacja) Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa 
oraz w pracach z ISO za pośrednictwem PKN.
Na początku swojej działalności Ośrodek Normalizacyj-
ny był komórką samodzielną w strukturze organizacyjnej 
Instytutu, potem czas jakiś funkcjonował w BOINTE, w la-
tach 1984–1987 wchodził w skład Działu Obsługi Branży 
Spawalniczej, aż wreszcie jako Ośrodek Normalizacji po-
wrócił do statusu działu bezpośrednio podległego dyrek-
torowi Instytutu. Ośrodek Normalizacji (później o nazwie 
Dział Normalizacyjny) funkcjonował do końca roku 1994, 
a następnie jego obowiązki przejął Ośrodek Certyfikacji.

Pracownicy Ośrodka Normalizacji zatrudnieni od roku 1970:

–   Ewa Lassocińska 1970–1992. Kierownik Ośrodka Nor-
malizacji w latach 1972–1983

–  Krystyna Czajkowska 1961–1989

–   dr inż. Eugeniusz Dębski – Kierownik Działu Normalizacji 
w latach 1991 do 1994 

–  Danuta Czuchryj 1991–1994

–  Dorota Biegańska 1991–1994



Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zo-
stał zobligowany do ujednolicenia wielu przepisów i norm 
do międzynarodowych standardów. W życie weszła Ustawa 
o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r., która wprowadzi-
ła dobrowolny system normalizacyjny zgodny z systemem 
europejskim. Na mocy przepisów tejże Ustawy, Polski 
Komitet Normalizacyjny powołał Normalizacyjne Komi-
sje Problemowe (NKP). Składały się one ze specjalistów 
z danej dziedziny powierzonej tym komisjom. Do ich 
podstawowych zadań należało między innymi: opracowy-
wanie projektów Polskich Norm zgodnie z zapotrzebowa-
niem społeczno-gospodarczym, programowanie i plano-
wanie prac normalizacyjnych w powiązaniu z zadaniami 
wynikającymi z międzynarodowej współpracy normalizacyj-
nej oraz ocenę aktualności stosowania Polskich Norm.

Od lipca 1994 roku przy Instytucie Spawalnictwa pro-
wadzone były trzy Normalizacyjne Komisje Problemowe: 
NKP 165 ds. technologii spawalniczych, pod przewodnic-
twem prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka, NKP 166 ds. jakości 
w spawalnictwie, pod przewodnictwem dr. inż. E. Dębskie-
go (od roku 2001 dr inż. Bogusław Czwórnóg) i NKP 167 
ds. urządzeń spawalniczych, pod przewodnictwem dr inż. 
E. Dobaja. Sekretariat Komisji zlokalizowano w Instytucie 
Spawalnictwa. Przez okres szesnastu lat Komitety Technicz-
ne opracowały do ustanowienia jako normy polskie ponad 
300 norm europejskich, w przeważającej większości odno-
szących się do spawalnictwa.

Spotkanie inauguracyjne NKP w Instytucie Spawalnictwa

W roku 2003 Normalizacyjne Komisje Problemowe prze-
mianowano w Komitety Techniczne (TK). Kolejne zmiany 
nadeszły w roku 2009, kiedy to Polski Komitet Normali- 

zacyjny przyjął program przekształceń i wprowadził nową 
politykę współpracy z dotychczasowymi partnerami. Należy 
dodać, że zmienił się też sposób komunikacji z PKN, który 
zastosował pełną elektronizację procesu opracowania Pol-
skich Norm i pracy Komitetów Technicznych. W związku 
z zaistniałymi zmianami Instytut Spawalnictwa, za zgodą 
PKN, zdecydował się na połączenie istniejących Komitetów 
w jeden Komitet Techniczny nr 165 ds. Spawania i Proce-
sów Pokrewnych, obejmujący tematyką całość zagadnień 
spawalniczych. 27 kwietnia 2010 roku odbyło się inaugu-
racyjne posiedzenie nowego KT 165, na którym wybrano 
przewodniczącego – mgr. inż. Bolesława Kurpisza, repre-
zentującego Instytut. Sekretariat 165 KT prowadzi mgr inż. 
Krzysztof Stefaniszyn.

Mgr inż. Bolesław Kurpisz 
– przewodniczący TK 165

Inną formą współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyj-
nego i Instytutu Spawalnictwa był Punkt Informacji Nor-
malizacyjnej (PIN). Rozpoczął on swoją działalność w 1999 
roku w Bibliotece Technicznej Ośrodka BOINTE, jako Punkt 
Sprzedaży Norm (PSN). 

Otwarcie PSN w dniu 7 stycznia 1999 r. przez Jadwigę Bochińską 
– sekretarza PKN, obok niej Michał Orłowski – dyrektor Wydziału 
Marketingu i Sprzedaży PKN. Z prawej strony stołu mgr inż 
Wiesław Gawryś – kierownik Ośrodka BOINTE i w białej bluzce p. 
Bogna Kamińska-Szneider
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PSN zajmował się nie tylko sprzedażą polskich norm czy 
innych dokumentów normalizacyjnych, ale udzielał obszer-
nej informacji na tematy normalizacyjne. Głównym celem 
prac tej komórki było umożliwienie dostępu do zbioru norm 
producentom i usługodawcom działającym na terenie połu-
dniowo-zachodniej Polski. Później rozszerzono zakres udzie-
lania informacji na obszar całego kraju. Właśnie ze względu 
na inne, poza sprzedażą, obszerne formy działalności, Punkt 
Sprzedaży Norm został przemianowany w 2004 roku na 
Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN). Zadaniem tej 
komórki było zgromadzenie wszystkich aktualnych norm 
w Polsce oraz innych wydanych dokumentów normaliza-
cyjnych, z podkreśleniem absolutnej kompletności zbioru 
i aktualności informacji na temat norm spawalniczych. PSN 
i PIN prowadzone były przez Bognę Kamińską-Szneider, 
która rozwinęła gliwicki ośrodek tak, że stał się on jednym 
z najlepiej działających PIN-ów w Polsce. Punkt Informacji 
Normalizacyjnej oferował fachowe konsultacje, możliwość 
przeglądania norm i wydawnictw normalizacyjnych w czy-
telni oraz informację telefoniczną i internetową.
Jak już wspomniano wcześniej, w roku 2009 Polski Komitet 
Normalizacyjny wprowadził nową politykę funkcjonowania 
i tym samym wypowiedział umowę z Instytutem w zakresie 
istnienia PIN. Od tej chwili w Instytucie Spawalnictwa nie 
ma już sprzedaży norm, jednak nadal jest prowadzona nor-
malizacyjna działalność informacyjna. W zbiorach biblioteki 
przechowywane oraz udostępniane są wydania papiero-
we i elektroniczne norm spawalniczych, których zbiór jest 
oczywiście systematycznie aktualizowany. Informacja nor-
malizacyjna z zakresu spawalnictwa i dziedzin pokrewnych 
nadal prowadzona jest przez Bognę Kamińską-Szneider. 
Obecnie spawalnicze wiadomości normalizacyjne publiko-
wane są na łamach „Biuletynu IS” i na stronie internetowej 
Instytutu, dodatkowo dane o nowych normach przesyłane 
są newsletterem do zadeklarowanych czytelników.

Popularyzowanie Spawalnictwa

Popularyzowanie spawalnictwa było realizowane w wie-
lu formach, a w szczególności przez wydawanie literatury 
fachowej, organizowanie wystaw, konferencji, seminariów, 
uczestniczenie w targach itp. Wszystkie te działania wcho-
dziły w zakres prac Ośrodka BOINTE bezpośrednio lub na 
zasadach współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja konferen-
cji naukowych, jako jedna z ważniejszych form populary-

zujących postęp w spawalnictwie. Tradycja organizowania 
konferencji spawalniczych sięga roku 1953, kiedy to odby-
ła się w Instytucie Spawalnictwa Pierwsza Ogólnopolska 
Narada Spawalnicza poświęcona zagadnieniom kontroli 
robót spawalniczych. Kolejne tego rodzaju spotkania miały 
miejsce każdego roku, w tym co drugi rok z udziałem gości 
zagranicznych. Organizatorem spawalniczych konferencji, 
które przybrały nazwę Krajowych Naukowo-Technicznych 
Konferencji Spawalniczych, był nie tylko Instytut, ale i inne 
jednostki naukowe czy stowarzyszenia związane z branżą. 
W latach późniejszych Instytut Spawalnictwa przejął ini-
cjatywę organizowania konferencji z udziałem gości zagra-
nicznych i tak ugruntowała się, trwająca do dzisiaj, tradycja 
organizacji co dwa lata przez Instytut Spawalnictwa konfe-
rencji na terenie Śląska.

IV Krajowa Konferencja Spawalnicza, która miała miejsce w Sali 
Biprohutu w Gliwicach w dniach 26 i 27.10.1956 r.

56. Konferencja Spawalnicza, Sosnowiec 2014 r. 
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Najważniejszym wydarzeniem o charakterze naukowym 
dla Instytutu było zorganizowanie obrad XXI Kongresu Mię-
dzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Kongres odbył 
się w roku 1968 w Warszawie i wzięło w nim udział 711 
uczestników zagranicznych oraz 178 uczestników polskich. 
Obrady Kongresu odbywały się w dwóch miejscach. Uro-
czyste otwarcie Kongresu oraz Sesja Publiczna miały miej-
sce w Filharmonii Narodowej. Posiedzenia Zarządu MIS 
i Komitetu Dyrekcyjnego MIS oraz posiedzenia szesnastu 
komisji roboczych MIS odbywały się w salach Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie również urządzono wystawę książek 
i publikacji spawalniczych z całego świata oraz Centralną 
Recepcję Kongresu. 

Delegaci MIS w sali Filharmonii Narodowej na uroczystym 
otwarciu XXI Kongresu MIS

Udział Instytutu Spawalnictwa w krajowych i międzynaro-
dowych targach był od lat formą skutecznej jego promo-
cji. Na stoiskach Instytutu prezentowano przeznaczone dla 
przemysłu urządzenia, nowo opracowane materiały dodat-
kowe do spawania czy nowatorskie rozwiązania problemów 
produkcyjnych dla zakładów przemysłowych.
Przykład spektakularnego sukcesu Instytutu podczas jednej 
z wystaw opisuje prof. Zdzisław Szczeciński w „Kronice In-
stytutu Spawalnictwa”: „W okresie 10.2.–25.4.1966 r. od-
bywał się w Ośrodku Postępu Technicznego w Katowicach 
tzw. Ogólnokrajowy Przegląd – Wystawa Nowoczesnych 
Technologii Przemysłu Maszynowego z dużym udziałem 
Instytutu Spawalnictwa, który jako wystawca przedstawił 
szereg stanowisk i urządzeń własnej konstrukcji – częścio-
wo w ruchu. Stoisko Instytutu spotkało się z dużym zainte-
resowaniem zwiedzających, zważywszy na efekty świetlne  

i akustyczne towarzyszące dokonywanym demonstracjom 
poszczególnych urządzeń w ruchu. Stoisko odwiedzili m.in. 
premier J. Cyrankiewicz, wicepremier E. Szyr i zastępca 
przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki wiceminister 
B. Adamski. Ekspozycja Instytutu została uznana za jedną 
z najlepszych w Ogólnopolskim Przeglądzie”. 

Przedstawiciele władz państwowych przyjmowani na ekspozycji 
Instytutu Spawalnictwa przez dyrektora Instytutu prof. Józefa 
Pilarczyka

W latach 80. bardzo duże znaczenie dla środowiska spa-
walniczego miały międzynarodowe targi branżowe Interwel-
ding. Instytut Spawalnictwa może poszczycić się znaczącym 
udziałem w powstaniu tych targów. Pierwsza międzynaro-
dowa impreza „Interwelding’84” została zorganizowana 
wespół z Ośrodkiem Postępu Technicznego w Katowicach 
i Biurem Targów Poznańskich. Odbywała się ona w dniach 
10–13.10.1984 r. w pomieszczeniach Ośrodka Postępu 
Technicznego i obejmowała sympozjum naukowe oraz Targi 
Sprzętu Spawalniczego. Znaczący udział w organizacji In-
terweldingu miał inż. Edward Lasowski ówczesny kierownik 
Zakładu Prognozowania i Ekonomiki Spawalnictwa.

Zainicjowane skromnie w początkowych latach 80. targi 
nabrały rozmachu w następnym dziesięcioleciu. Wprowa-
dzenie gospodarki rynkowej zmieniło obraz rynku spawalni-
czego. Dorównanie do najlepszych i sprostanie konkurencji 
nie byłoby możliwe bez dostępu do najnowocześniejszych 
technologii, materiałów i urządzeń. Aby dać taką możli-
wość krajowym firmom, Instytut Spawalnictwa wystąpił 
w 1993 r. do Międzynarodowych Targów Katowickich (MTK) 
z inicjatywą organizacji międzynarodowych targów spa-
walniczych, utrzymując nazwę Interwelding. Zasięg i skala 
imprezy miała być znacznie większa, niż to miało miejsce 
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podczas  pierwszego Interweldingu. Uruchomiono szeroką 
akcję reklamową w krajowych i zagranicznych czasopi-
smach branżowych. Dyrektor Instytutu prof. Jan Pilarczyk, 
wykorzystując własne międzynarodowe kontakty i istniejącą 
w Dziale Marketingu bazę danych, wspólnie z dyrektorem 
MTK Tadeuszem Burzcem wystosowali setki indywidual-
nych zaproszeń do przedstawicieli międzynarodowych orga-
nizacji i firm spawalniczych. Osobą organizacyjnie odpowie-
dzialną za targi ze strony MTK była pani Marcela Widera. 
Ze strony Instytutu, oprócz Działu Marketingu w organiza-
cję i obsługę targów Interweldin g zaangażowani byli mgr 
Alojzy Kajzerek oraz mgr inż. Wiesław Gawryś z zespołem 
pracowników.

Sympozjum zorganizowane podczas targów Interwelding – 1984 r. 
Na zdjęciu trzeci od lewej to ówczesny dyrektor Instytutu dr hab. 
inż. prof. IS Irydion Kubiszyn, a piąty to późniejszy dyrektor prof. 
dr hab. inż. Jan Pilarczyk

Zainteresowanie targami Interwelding było miłym zasko-
czeniem dla organizatorów, czyli MTK i Instytutu, ponieważ 
wzięło w nich udział ponad 80 firm, w tym 30 zagranicz-
nych.

Kolejne, cieszące się coraz większym udziałem wystawców 
oraz zwiedzających (4–5 tys. osób, około 180 wystawców) 
targi spawalnicze na terenie MTK zorganizowano w latach 
1994 i 1995. Na wniosek wystawców, jak również Instytutu 
zdecydowano, że targi Interwelding będą się odbywać co 
dwa lata i zostało to zrealizowane w latach 1997–2005. 
Współpraca Międzynarodowych Targów Katowickich i In-
stytutu Spawalnictwa zakończyła się w roku 2006. W stycz-
niu tego roku doszło do katastrofy budowlanej. Podczas 
wystawy gołębi pocztowych na wystawców i zwiedzających 
runął dach największej hali wystawowej, tej samej w któ-
rej odbywały się targi Interwelding. W wyniku katastrofy 
zginęło 65 osób, a 170 osób zostało rannych. Katowicka 

firma targowa poniosła również ogromne straty i zaprzesta-
ła organizowania imprez na dużą skalę. 

Interwelding i konferencja spawalnicza w Katowicach, 1997 r.

Pracownicy Instytutu Spawalnictwa na stoisku targowym w Kato-
wicach. Od lewej mgr Stanisław Prentki, mgr Alojzy Kajzerek, 
Wanda Jurkiewicz, dr inż. Edward Dobaj, dr inż. Stefan Świdergoł, 
Danuta Czuchryj, Agnieszka Dąbrowska, mgr Antonina Ślęzak

Z propozycją wznowienia targów Interwelding wystąpiło 
do Instytutu kilka firm, m.in. MTP Poznań, Targi Katowi-
ce, Targi Kraków oraz organizujące się dopiero Targi Expo 
Silesia w Sosnowcu. Instytut uznał, że najważniejsza im-
preza spawalnicza powinna zostać na Śląsku, w związku 
z czym zdecydowano się na kontynuację targów spawalni-
czych, już, ze względów formalnych, pod nazwą ExpoWEL-
DING w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia 
w Sosnowcu. Pierwsze Międzynarodowe Targi Spawalni-
cze ExpoWELDING odbyły się w 2008 roku równocześnie 
z 50. Jubileuszową Konferencją Naukowo-Techniczną pod 
hasłem: Nowoczesne Spawalnictwo. 
Obecnie Instytut współpracuje również z Międzynarodowy-
mi Targami Poznańskimi oraz Targami Kielce, przy organiza-
cji towarzyszących targom imprez tematycznie związanych  



ze spawalnictwem, oraz prezentując swoją ofertę na sto-
iskach wystawowych, najczęściej w dziale „Nauka dla go-
spodarki”. 

Targi ExpoWELDING 2008

Targi ExpoWELDING 2008 – stoisko Instytutu Spwalnictwa

Opisane do tej pory rodzaje promocji Instytutu miały formę 
cykliczną, należałoby jeszcze przypomnieć o innych cieka-
wych spotkaniach i wystawach, które zorganizował Instytut 
lub brał w nich udział. 

■   Rok 1961 – Instytut wziął udział w Wystawie Ziemi Gli-
wickiej zorganizowanej w 16. rocznicę odzyskania ziem 
zachodnich, pod hasłem „Gliwice tworzą i budują”. Cie-
kawostką tego wydarzenia był fakt, że otwarcie wystawy 
miało akcent spawalniczy, bo tradycyjną ceremonią prze-
cięcia wstęgi było przecięcie przez wojewodę Nieszporka 
stalowej wstęgi palnikiem tlenowym.

■   25 marca 1980 roku – W 35. rocznicę powołania do 
działalności, Instytut zorganizował wystawę obrazu-
jącą nowoczesne technologie, urządzenia i materiały 
spawalnicze opracowane w IS. Wystawa miała miejsce 
w holu Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki w Gliwicach 
i trwała do 16 kwietnia.

■   Wrzesień 1997 – na międzynarodowych targach spawal-
niczych w Essen, w dziale „Życie nauki” Instytut prezen-
tował na stoisku wystawowym swoją ofertę.  

Na zdjęciu: mgr Wanda Zeman i mgr inż. Bolesław Kurpisz na 
stoisku Instytutu w Essen

■   1–3.10.2010 – Instytut uczestniczył w VIII Dniach Dzie-
dzictwa Kulturowego „Oblicza Gliwickiej Industrii”. Przy-
gotowano na to wydarzenie plansze o historii i czasach 
współczesnych Instytutu Spawalnictwa. 

W roku 2007 zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Instytutu 
połączono Dział Marketingu i Branżowy Ośrodek Naukowo- 
-Techniczny. Nowa komórka o nazwie Ośrodek Marketingu 
i Informacji Naukowej (IM) przejęła w całości obowiązki obu 
działów. Jej kierownikiem została mgr Barbara Wolnicka.

Spotkanie Dyrekcji Instytutu z pracownikami nowego Ośrodka IM, 
luty 2007 rok
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PRACOWNICY OŚRODKA IM 

–  mgr inż. Wiesław Gawryś, 2007–2008
–  Teresa Starzyńska, 2007–2011
–  mgr inż. Michał Urbańczyk, 2007–2012
–  mgr Wanda Zeman, 2007–2013
 
    Rok 2015:
  
–  mgr Barbara Wolnicka – kierownik
–  mgr Barbara Dobaj-Tumidajewicz – zastępca kierownika
–  Danuta Dąbrowska – biblioteka
–  Bogna Kamińska –Szneider – informacja normalizacyjna
–   Iwona Kender – sprzedaż wydawnictw i informacja pa-

tentowa
–  Agnieszka Olszewska – poligrafia
–  Dariusz Olszewski – pracownia komputerowa
–  mgr inż. Monika Restecka – analiza rynku
–  Małgorzata Stupera – seminaria
–   mgr Janina Wołoszyn – prowadzenie stron interneto-

wych, prace graficzne.

Od lewej: Danuta Dąbrowska, Barbara Dobaj-Tumidajewicz, Agnieszka Olszewska, Barbara Wolnicka, 
Bogna Kamińska-Szneider, Monika Restecka, Janina Wołoszyn, Małgorzata Stupera, Iwona Kender, 
Dariusz Olszewski
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Do roku 1990, czyli w okresie socjalistycznej gospodar-
ki planowej, trudno mówić o działalności marketingowej 
w obecnym znaczeniu tego słowa. Niemniej jednak wiedza 
o tym, co dzieje się w gospodarce, w tym również w spawal-
nictwie była niezbędna, aby rząd i odpowiednie minister-
stwa mogły sterować produkcją i wyznaczać dla niej stra-
tegiczne cele. W przypadku branży spawalniczej jednostką 
analizującą stan, kierunki i efektywność jej rozwoju był In-
stytut Spawalnictwa, a w jego strukturze Zakład Prognozo-
wania i Ekonomiki Spawalnictwa. Zakład ten utworzono na 
bazie Działu Ekonomiki w którym mgr Stanisław Prentki, 
mgr Jan Deska i mgr Jerzy Garba zajmowali się oceną efek-
tów ekonomicznych wyników prac badawczych realizowa-
nych w Instytucie. Kierownictwo nowo utworzonego Zakła-
du Prognozowania i Ekonomiki, w latach 1971–1976 objął 
dr inż. Jerzy Mryka, a następnie mgr inż. Edward Lasowski, 
który funkcję tę pełnił do roku 1989. Oprócz wymienionych 
kierowników w Zakładzie, w różnych okresach, zatrudnieni 
byli następujący pracownicy:

dr inż. Bogumił Pierożek
inż. Zygmunt Wagner
mgr Stanisław Prentki
inż. Mieczysław Pietrzak
mgr Wanda Zeman
mgr inż. Ryszard Michaliszyn
Elżbieta Kihl
Zuzanna Kunka
Stefan Majcherek
Stanisław Boruć.

Zakres działania Zakładu obejmował prace studialne i pro-
gnostyczne dotyczące stanu spawalnictwa w kraju i za-
granicą, analizy i badania efektywności ekonomicznej prac 
naukowo-badawczych oraz procesów spawania, zgrzewa-
nia i cięcia metali. Opracowana wówczas m.in. metodyka 
obliczania kosztów spawania jest wykorzystywana do dnia 
dzisiejszego.
Wszelkiego rodzaju analizy i badania dotyczące spawalnic-
twa oparte były na danych obejmujących wszystkich kra-
jowych producentów urządzeń i materiałów dodatkowych 
do spawania oraz producentów konstrukcji i wyrobów spa-
wanych. Takie kompleksowe spojrzenie na spawalnictwo 
umożliwiała wówczas m.in. obligatoryjna statystyka zobo-
wiązująca około 1 tys. firm do przekazywania informacji do 
Zakładu Prognozowania i Ekonomiki Spawalnictwa.

Lata 80. to okres niezwykle gorących nastrojów związa-
nych z rodzącymi się zmianami politycznymi oraz z tworze-
niem „Solidarności”. Nastroje te odbijają się na atmosferze 
w Instytucie. Między innymi ich efektem była rezygnacja 
w 1981 roku prof. dr inż. Zdzisława Szczecińskiego ze 
stanowiska dyrektora do Spraw Naukowych i dołączenie 
w lutym 1984 r. do Zakładu Prognozowania i Ekonomiki 
Spawalnictwa, w wymiarze pół etatu w charakterze samo-
dzielnego pracownika naukowego. Ożywione dyskusje doty-
czące sytuacji społeczno politycznej w kraju, które do dnia 
dzisiejszego wspominają byli pracownicy, toczyły się również 
w Zakładzie Prognozowania, często do późnych godzin po-
południowych.

Ważną częścią działalności Zakładu w latach 80. była 
współpraca z przemysłem. Kontakty z przedsiębiorstwa-
mi miały na celu m.in. weryfikację uzyskiwanych efektów 
z wdrożonych przez Instytut wyników prac badawczych, 
ocenę celowości robotyzacji spawania, zastosowanie do 
osłony łuku spawalniczego mieszanek ArCO

2 w miejsce po-
wszechnie stosowanego CO2 itp. 
Wyniki prowadzonych badań i analiz, bezpośrednie kon-
takty z producentami, dawały rzetelny obraz zarówno 
osiągnięć, jak i problemów i braków istniejących w spawal-
nictwie. W dobie centralnego planowania i sterowania pro-
dukcją państwowych przedsiębiorstw wiedza ta nie miała 
jednak szans na praktyczne wykorzystanie. Brak drutów, 
elektrod, urządzeń spawalniczych mieszanek osłonowych, 
jakość na kraj oraz jakość na eksport, przydziały dewiz to 
problemy i pojęcia, o których teraz już mało kto pamięta, 
a które wówczas były powszechne. 

Sytuacja zmieniła się po roku 1989. W związku z transfor-
macją systemową to nie ministerstwa, a rynek zaczął mieć 
decydujący wpływ na rozwój spawalnictwa. Rynkowe za-
sady funkcjonowania podmiotów przemysłowych w Polsce 
zobligowały Instytut Spawalnictwa do nowych form w dzia-
łalności. 
Decyzją dyrektora Instytutu dr. inż. Irydiona Kubiszyna 
1 października 1989 utworzono Zakład Marketingu i Pro-
gnozowania, a jego kierownictwo objęła mgr Wanda Zeman. 
W wyniku ogłoszonego konkursu dyrektorem Instytutu Spa-
walnictwa od 1 stycznia 1990 r. został prof. dr hab. inż. Jan 
Pilarczyk. Reorganizacja Instytutu podjęta przez nowego 



Mgr Wanda Zeman

dyrektora miała na celu dostosowanie działalności do wy-
magań gospodarki rynkowej. To wyznaczało nowe cele  
i nową rolę dla całego Instytutu, w tym również dla Zakładu 
Marketingu i Prognozowania, którego nazwa zostaje zmie-
niona na Dział Marketingu. Nowe cele to dostosowanie się 
do ograniczonych dotacji budżetowych i konieczność sa-
mofinansowania Instytutu, a także podejmowanie działań  
umożliwiających wzrost poziomu spawalnictwa krajowego 
i jego pozycji w świecie. Rolą Działu Marketingu było poma-
ganie w realizacji celów. 
Środkiem do ich realizacji była m.in. reklama i promocja 
Instytutu i innowacyjnych rozwiązań będących wynikami 
prowadzonych prac badawczych, poprzez foldery, ulotki, 
artykuły reklamowe i promocyjne, organizację targów, se-
minariów, bezpośrednie kontakty z przemysłem, współpracę 
w opracowywaniu projektów finansowanych z funduszy eu-
ropejskich i krajowych, itp.

Wiedza o stanie krajowego spawalnictwa, jego osiągnięć 
i problemów, relacjach pomiędzy produkcją a potrzebami 
okazała się być bardzo cenną informacją dla prywatyzu-
jących się krajowych firm spawalniczych oraz tych zagra-
nicznych, które zamierzały inwestować w Polsce. Ryzyko 
związane z podejmowaniem czy rozszerzaniem produkcji 
w dziedzinie spawalnictwa ponosili już sami przedsiębiorcy 
i inwestorzy, a nie jak w poprzednim okresie ministerstwa. 
To oni chcieli wiedzieć, jaki jest obecnie stan produkcji, jakie 
są potrzeby i problemy. Przykładowo pierwsi poważni krajo-
wi inwestorzy, tj. Huta Cedlera czy Multimet, podejmowali 
decyzję o uruchomieniu produkcji drutów pełnych wspo-
magając się wynikami analiz rynkowych Działu Marketingu 
i opiniami pracowników naukowych Instytutu. Dla inwe-
storów zagranicznych, takich jak ESAB, Lincoln, BOC, 

Linde itp. dane dotyczące rynku, jego stanu, skali i proble-
mów to podstawowe informacje niezbędne przy analizie 
celowości i efektywności zamierzeń inwestycyjnych. Dzięki 
krajowym i zagranicznym inwestorom w dziedzinie spa-
walnictwa, w stosunkowo krótkim czasie rynek producenta 
zaczął się przekształcać w rynek konsumenta.
Opracowywano wiele ekspertyz i analiz dotyczących rynku 
spawalniczego, a na ich podstawie szereg artykułów i re-
feratów. Np. „Gospodarka rynkowa – zagrożenia i szanse 
dla spawalnictwa”, „Stan i prognoza rozwoju spawalnictwa 
polskiego w powiązaniu z rozwojem przemysłu stalowego”, 
„Jakość w krajowym spawalnictwie na przestrzeni ostatnich 
10 lat”, „Rynek spawalniczy na początku lat 2000”, to jedy-
nie przykłady licznych informacji przekazywanych w oparciu 
o prace prowadzone w Dziale Marketingu, a dotyczących 
zmian, jakie zachodziły w polskim spawalnictwie po roku 
1990.

Coraz szersze kontakty Instytutu na forum międzynarodo-
wym, publikacje i reklamy w czasopismach zagranicznych, 
liczne kontakty z przedstawicielami firm zagranicznych 
i związana z tym korespondencja, współpraca przy pro-
jektach europejskich i organizacji seminariów z udziałem 
zagranicznych wykładowców wymagała tłumaczeń, najczę-
ściej w języku angielskim lub niemieckim. Dobra znajomość 
zagadnień spawalniczych i języka angielskiego przez mgr 
Antoninę Ślęzak, a po jej odejściu na emeryturę przez mgr 
Barbarę Dobaj-Tumidajewicz spowodowała, że tłumacze-
nia były jednym z ważnych zadań Działu Marketingu. Tutaj 
trudno nie wspomnieć o współpracy z dr. inż. Jerzym Bróz-
dą, którego znajomość języka angielskiego i niemieckiego, 
olbrzymia wiedza spawalnicza oraz życzliwość była nieoce-
nioną pomocą w pracy Działu Marketingu. Podobnie było 
w przypadku inż. Bolesława Kurpisza. Olbrzymią wiedzą 
i doświadczeniem zawodowym zawsze służył pracownikom 
Działu Marketingu, tłumaczył również teksty w języku nie-
mieckim.

Szansą na zdobywanie środków finansowych dla Instytutu 
okazały się być konkursy na projekty badawcze finansowane 
z budżetu, a później ze środków unijnych oraz z funduszy 
strukturalnych. Dział Marketingu współpracował w opra-
cowaniu Projektu Badawczego Zamawianego pt. „Nowe 
materiały i technologie dla spawalnictwa”. Wyzwaniem 
dla Działu Marketingu była współpraca przy opracowywa-
niu pierwszego wniosku na projekt badawczy finansowa-
ny z funduszy unijnych pt. „The Polish Welding Centre of 
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Excellence” składany wspólnie z The Welding Institute 
w Abington w Wielkiej Brytanii. Konieczność zapoznania się 
z dziesiątkami dokumentów w języku angielskim, tłumacze-
nia tekstów z języka polskiego na język angielski, współpra-
ca w opracowaniu treści projektu pod presją czasu to okres 
niezwykle wytężonej pracy Dyrekcji, pracowników nauko-
wych, ale również Działu Marketingu. Mimo, że wniosek 
w pierwszym konkursie nie został zaakceptowany, to 
doświadczenie zdobyte przy jego opracowywaniu, dzię-
ki współpracy z przedstawicielem angielskiego Instytutu 
dr Richardem Freemanem, zaowocowało sukcesem w ko-
lejnym podejściu do tego konkursu. 

Warto tutaj wspomnieć o incydencie, który mógł wpłynąć 
na odrzucenie projektu w drugim podejściu. Dyrektor Jan 
Pilarczyk osobiście zawoził projekt do Brukseli, który dzień 
wcześniej do późnych godzin kompletowali dr inż. Bogusław 
Czwórnóg, tj. zastępca dyrektora, oraz mgr Wanda Zeman. 
W Brukseli pani odbierająca projekt zauważyła brak jednej 
strony zawierającej tzw. wykresy Gantta, czyli terminarz 
zadań. W projektach europejskich i nie tylko, obowiązuje 
tzw. deadline, przekroczenie którego dyskwalifikuje projekt. 
Dzięki znajomości języka francuskiego i pewnie również 
dzięki urokowi osobistemu prof. Pilarczyka, problem zostaje 
rozwiązany. Wszystkie egzemplarze projektu prof. Pilarczyk 
musiał rozkleić i przy pomocy pani odbierającej projekt po-
nownie wkleić stronę, którą w międzyczasie mailowo prze-
słał dr inż. Czwórnóg. Dyrektor Pilarczyk nie wspominał 
potem o tym incydencie, o czym z wdzięcznością pamię-
ta Wanda Zeman, odpowiedzialna m.in. za opracowanie 
i kompletowanie projektu.
 
Kolejnym wyzwaniem dla Działu Marketingu były fundu-
sze strukturalne. Setki stron kryteriów, brak jednoznacz-
nej interpretacji, a również niezrozumienie celów i intencji 
samych funduszy spowodowało, że pierwszy projekt pt. 
„Spawalnicze Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
SPAWCITY w Instytucie Spawalnictwa”, w którego opra-
cowanie Dział Marketingu wraz z pracownikami Instytu-
tu włożyli wiele pracy nie został zaakceptowany. Nie był 
to jednak stracony wysiłek, ponieważ kolejne projekty pt. 
„Modułowe szkolenie spawaczy europejskich w Instytucie 
Spawalnictwa”, „Modernizacja laboratorium wytwarzania 
nowoczesnych materiałów oraz zaawansowanych techno-
logii ich łączenia Część I”, czy opracowywany we współ-
pracy z mgr. inż. Adamem Pilarczykiem projekt pt. „System 
informacji i komunikacji w zakresie edukacji personelu spa-

walniczego i personelu badań nieniszczących elementem 
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawal-
niczej” zakończyły się sukcesem.
Dział Marketingu współpracował m.in. przy opracowywaniu 
projektu „Marie Curie Training Site”, wniosku dot. pomocy 
rządu Holandii dla Polski, Regionalnej Strategii Innowacji 
dla Śląska pilotowanej przez Marszałka Województwa Ślą-
skiego. Prowadzono organizacyjną obsługę spotkań dot. 
współpracy General Electric, Instytutu Spawalnictwa oraz 
firm lotniczych.
Wobec coraz większej liczby zgłaszanych przez Instytut 
projektów ich opracowywanie przejęli pracownicy nauko-
wi, przy współpracy Działu Ekonomicznego. Po tej decyzji 
udział Działu Marketingu polegał na współpracy w opra-
cowaniu zagadnień związanych z rynkiem spawalniczym, 
patentami itp. oraz z reklamą i promocją wyników projektu. 
Merytoryczna współpraca przy projektach badawczych była 
możliwa m.in. dzięki śledzeniu kierunków rozwoju spawal-
nictwa w oparciu o analizę danych statystycznych oraz kra-
jowej i zagranicznej literatury branżowej. Niestety po roku 
1990 zlikwidowano obligatoryjną statystykę w dziedzinie 
spawalnictwa. Zdobywanie informacji z dziedziny spawal-
nictwa opierało się na partnerskiej współpracy i koleżeńskich 
stosunkach z producentami i wymagało znacznie więcej 
wysiłku, niż to miało miejsce w poprzednich latach. Prowa-
dzone badania ankietowe oraz liczne wyjazdy do przemysłu 
były pomocne w określaniu potrzeb klientów.  W powiąza-
niu z analizą rezultatów prowadzonych w Instytucie prac 
badawczych wyznaczały kierunki działalności reklamowej 
i promocyjnej. Ulotki reklamowe, targi, seminaria, wnioski 
na konkursy, artykuły reklamowe i promocyjne to przykłady, 
pozostałej działalności reklamowej Działu Marketingu.
Stan personalny Działu Marketingu w początkowym okresie 
jego działania to mgr Wanda Zeman, Elżbieta Kihl i Beata 
Jajczyk. Z poprzedniego zespołu w Instytucie pozostali mgr 
Stanisław Prentki, któremu Dyrekcja powierzyła stanowisko 
głównego księgowego oraz inż. Mieczysław Pietrzak, który 
początkowo przeszedł do Zakładu Technologii Spawania, 
a obecnie jest kierownikiem Działu Technicznego. W Dziale 
Marketingu zatrudnieni byli również na pół etatu byli dy-
rektorzy: prof. dr inż. Zdzisław Szczeciński (1.02.1984–
30.09.1996) oraz dr inż. Irydion Kubiszyn (1.09.1990– 
31.12.2002), jako samodzielni pracownicy naukowo- 
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-badawczy współpracujący z Dyrekcją i konsultujący pro-
wadzone prace naukowo-badawcze i habilitacyjne. Dr inż. 
Irydion Kubiszyn prowadził również prace dotyczące mode-
lowania przestrzennego i symulacji cieplno-naprężeniowej 
podczas zgrzewania, napawania lub cięcia różnego typu 
elementów.

W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Insty-
tutem a środowiskiem spawalniczym w kraju Dział Marke-
tingu w 1991 r. przystąpił do organizowania skomputery-
zowanego Spawalniczego Informacyjnego Banku Danych 
(SIBD). W bazie tej zgromadzono informacje o ofercie pro-
ducentów materiałów i urządzeń spawalniczych zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych oraz użytkownikach techno-
logii spawania. Dane usystematyzowano w dwóch grupach: 
producentów (urządzeń i materiałów spawalniczych) oraz 
wytwórców (konstrukcji i wyrobów spawanych). Dla firm 
tych świadczone były usługi np. w zakresie kojarzenia part-
nerów, poszukiwania dostawców czy zdobywania informa-
cji. Na podstawie  SIBD wydano w 1993 roku Informator 
Techniczno-Rynkowy o Krajowych Urządzeniach i Sprzęcie 
Spawalniczym, obejmujący wykazy materiałów spawalni-
czych oferowanych przez krajowych producentów. Była to 
pozycja wydawnicza niezwykle w owych czasach ceniona. 
SIBD w początkowym okresie obsługiwały panie Elżbieta 
Kihl oraz Zofia Kołoczek, a po ich przejściu na emeryturę 
pani Małgorzata Stupera, dzięki zaangażowaniu której, po-
mimo nowych form reklamy, jaką dawał Internet, SIBD ist-
niał do 2012 r. Wspólnie z mgr. Alojzym Kajzerkiem, redak-
torem „Biuletynu Instytutu Spawalnictwa” zdecydowano, 
że SIBD będzie integralną częścią wydawanego Biuletynu. 
Szerokie kontakty mgr. Kajzerka z krajowymi i zagranicz-
nymi instytucjami spawalniczymi, łatwość w nawiązywaniu 
nowych służbowych kontaktów i koleżeńskość była zawsze 
dużą pomocą w promocyjnej i reklamowej działalności 
Działu Marketingu. 

W miarę rozwoju komputeryzacji i Internetu zmieniały się 
potrzeby i możliwości gromadzenia danych. W ramach pro-
jektu „The Polish Welding Centre of Excellence” uzyskano 
kwotę 2 tys. euro na modernizację bazy danych firm spa-
walniczych. Opracowano koncepcję nowej bazy w oparciu 
o system NET CRM (Customer Relationship Management), 
a jego rozwój i realizację kontynuowano w ramach pro-
jektu prowadzonego przez mgr. inż. Adama Pilarczyka pt. 

„System informacji i komunikacji w zakresie edukacji perso-
nelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących ele-
mentem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw branży 
spawalniczej”.
Wejście sieci globalnej tzw. Internetu w codzienność życia 
społeczeństwa na świecie zrewolucjonizowało wiele form 
komunikacji i informacji zarówno między ludźmi, jak i mię-
dzy firmami. Od samego początku funkcjonowania interne-
tu w Polsce Instytut Spawalnictwa starał się wykorzystywać 
jego możliwości do wielu swoich działaniach, co zresztą 
było warunkiem koniecznym do dalszego funkcjonowania 
na rynku. Pierwsza strona internetowa tworzona była przez 
kierownika Informatyki mgr. inż. Adama Pilarczyka. Coraz 
szerszy zakres danych przekazywanych za pomocą Inter-
netu sprawił, że do Działu Marketingu przyjęto mgr Janinę 
Wołoszyn, która rozwijała i modernizowała stronę interne-
tową we współpracy z pozostałymi pracownikami Działu 
Marketingu oraz pracownikami badawczymi również od 
strony merytorycznej. Obecnie strona internetowa Instytutu 
jest najważniejszym źródłem informacji o jego działalności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom przemysłu, Dział Mar-
ketingu, przy współpracy Branżowego Ośrodka Informacji 
Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (BOINTE), którym 
kierował mgr inż. Wiesław Gawryś, rozpoczął od maja 1992 
roku organizowanie seminariów. Seminaria były poświęco-
ne systemom jakości w spawalnictwie, spawalniczym nor-
mom europejskim, nowym technologiom i materiałom spa-
walniczym. Większość seminariów zorganizowano dzięki 
ścisłej współpracy Działu Marketingu z kierownikiem Działu 
Normalizacji dr inż. Eugeniuszem Dębskim oraz jego praco-
witości i merytorycznemu zaangażowaniu w opracowywa-
nie i popularyzację norm europejskich w kraju. 
Corocznie w 1- lub 2-dniowych seminariach brało udział od 
700 do 1400 osób. Uczestnikami spotkań byli przede wszyst-
kim inżynierowie i technicy spawalnicy oraz osoby odpowie-
dzialne w firmach za jakość wyrobów spawanych. Podczas 
spotkań przedstawiane były również najnowsze wyniki ba-
dań pracowników naukowych oraz oferta współpracy Insty-
tutu z przemysłem Wykłady były prowadzone w 100-osobo-
wej sali konferencyjnej im. prof. Józefa Pilarczyka a pokazy 
w laboratoriach Instytutu. Wszystkie pomieszczenia zostały 
odremontowane oraz miały nowoczesne wyposażenie. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się seminaria po-
święcone normalizacji, wiązało się to w wejściem Polski do 
Unii Europejskiej i potrzebą synchronizacji norm spawalni-
czych z normami europejskimi. 
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Sala konferencyjna w roku 1992

Zmodernizowana sala konferencyjna im. Józefa Pilarczyka, 2012 r.

Niektóre z seminariów organizowane były przy współudzia-
le przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych lub 
znaczących firm z branży spawalniczej. Firmy te prezen-
towały podczas spotkań swoje najnowsze rozwiązania dla 
spawalnictwa. Oto przykłady niektórych z ciekawszych se-
minariów: 
●   26.09.1990 r. „Nowa metoda lutozgrzewania rur o ma-

łych średnicach”. Pokazy lutozgrzewania tą metodą de-
monstrowali przedstawiciele firmy GRW Teltow z NRD

●   26.03.1991 r. „Wprowadzenie do automatyzacji procesów 
lutowania” – prezentacja urządzeń i materiałów do luto-
wania amerykańskiej firmy Fusion Automation

●  Maj 1994 „Rozwój w dziedzinie gazów osłonowych
z uwzlędnieniem nowoczesnych mieszanek gazowych – 
prezentacja firmy BOC Gazy

●  27.03.1996 r. „Zastosowanie wysokoniklowych stopów 
firmy NICO ALLOYS-wybór materiałów, nowe techniki, 
porównanie kosztów. Pokazy praktyczne spawania blach”

●  11–12.04.2001 r. „Technologia spawania stali duplex
i specjalnych stali superaustenitycznych oraz ich zasto-
sowania przemysłowe. Seminarium zorganizowane przy 
współudziale firmy AvestaPolarit

●   30.05.2007 r. „Nowe możliwości w badaniach metalogra-
ficznych materiałów podstawowych i złączy spawanych 
– technika cyfrowa i wspomaganie komputerowe” – pre-
zentacja Laboratorium Badań Metalograficznych i wy-
branych urządzeń firmy Buehler do preparatyki próbek 
w badaniach metalograficznych

●   17.11.2011 r. „Analiza połączeń spawanych z wykorzysta-
niem oprogramowania MES”. Pokazy przy komputerach 
oprogramowania firmy CRASh S.C.

W miarę rozszerzania zakresu zadań i prowadzonych prac 
rozszerzał się skład personalny Działu o kolejnych pracow-
ników, tj. w różnych okresach, według kolejności zatrudnie-
nia, w Dziale pracowali:

mgr Wanda Zeman
Elżbieta Kihl
Beata Jajczyk
Zofia Kołoczek
mgr Antonina Ślęzak
inż. Danuta Moskała
Jacek Mrożek
mgr Bożena Papkala
Małgorzata Stupera
mgr inż. Zbigniew Wolnicki
mgr inż. Piotr Jurkiewicz
mgr Barbara Dobaj-Tumidajewicz
mgr Janina Wołoszyn

Pracownicy Działu IR: na fotelu Kierownik IR mgr Wanda 
Zeman, po drugiej stronie stołu od lewej: mgr Barbara Dobaj-
Tumidajewicz, Elżbieta Kihl, prof. Irydion Kubiszyn, mgr inż. Piotr 
Jurkiewicz, Małgorzata Stupera, 1998 r.
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Informatyzacja spawalnictwa 

Samodzielnie, lecz zawsze zgodnie 
z trendami światowymi

Planując rozwój nowoczesnego Instytutu, dyrektor In-
stytutu profesor Jan Pilarczyk powołał w 1995 roku Dział 
Informatyki, którego głównym celem było stworzenie od-
powiedniej infrastruktury informatycznej na potrzeby troja-
kiego rodzaju: realizowanych badań naukowych w ramach 
zespołów badawczych pracowników Instytutu (lokalna sieć 
komputerowa), rozpoczynającej się na szeroką skalę współ-
pracy międzynarodowej (sieć Internet) oraz nowoczesnych 
komputerowych systemów wspomagających zarządzanie 
firmą (ERP Enterprise Resource Planning oraz CRM Custo-
mer Relationship Management).
Bez fałszywej skromności można powiedzieć, że rewolucyj-
ne zmiany następujące w dużym tempie w technologiach 
informatycznych na świecie, znajdowały zawsze pełne od-
zwierciedlenie w Instytucie.

Pierwszymi pracownikami Działu byli inż. Jan Dajnowicz 
oraz mgr Joanna Padula. Inż. Jan Dajnowicz w latach 
1995–1998 był pierwszym kierownikiem Działu. W 1997 
roku do zespołu dołączył inż. Artur Sachanek. Z kolei 
w 1998 roku nastąpiły zmiany spowodowane wyjazdem 
kierownika Działu za ocean. Z tego też powodu, w 1998 
roku w Dziale zatrudniony został mgr inż. Adam Pilarczyk, 
świeżo upieczony absolwent Wydziału Automatyki, Elek-
troniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, pasjonat kompu-
terów i informatyki. Zapraszany przez swojego ojca Jana, 
Adam Pilarczyk zachodził do Instytutu już w trakcie studiów 

Mgr Wanda 
Zeman (Ośrodek 
Marketingu) oraz 
inż. Jan Dajnowicz 
(Dział Informatyki) 
Targi Poznańskie 
lata 90. XX w.

i jako student wykonywał różne prace informatyczne jako 
wolontariusz. Dużą rolę w jego zaasymilowaniu się w Insty-
tucie odegrał ówczesny zastępca dyrektora doktor Edward 
Dobaj.
Adam Pilarczyk najpierw był pełniącym obowiązki kierow-
nika, a od 2005 roku został Kierownikiem Działu. W tym 
samym roku mgr Joanna Padula przeszła do Działu Ra-
chunkowości Instytutu.

Mgr inż. Adam Pilarczyk 
(z lewej) oraz inż. Artur 

Sachanek (z prawej) 
w serwerowni Instytutu 

Spawalnictwa, 
zima 2014 r.

Choć zasoby ludzkie przez cały okres funkcjonowania Działu 
były skromne, wystarczyły na stworzenie ciekawych i uży-
tecznych rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych 
w Instytucie oraz w społeczeństwie informacyjnym spawal-
ników polskich, które autorzy w niniejszym opracowaniu 
postarają się w skrócie zaprezentować.

Siedem lat wcześniej. Początki były trudne...

Na przełomie przedostatniej i ostatniej dekady ubiegłego 
wieku, kiedy to tzw. Zachód i dewizy zaczęły być dostępne, 
ogromnie wzrosło zainteresowanie praktycznie nie osiągal-
nymi wcześniej w kraju komputerami osobistymi. Zainte-
resowanie szczególne wykazywały osoby i firmy odważne 
i równocześnie pretendujące do nowoczesnych. A do takich 
zawsze zaliczali się pracownicy i Instytut Spawalnictwa.
Decyzję o rozpoczęciu wprowadzania komputerów w Insty-
tucie Spawalnictwa podjęli jego dyrektorzy: docent Irydion 
Kubiszyn i profesor Jan Pilarczyk już w 1988 roku.

Pierwszym pomysłem było stworzenie systemu komputero-
wego w obszarze zarządzania bardzo pracochłonnymi pra-
cami księgowo-finansowymi. Na koordynatora prac powo-
łano mgr. Stanisława Prentkiego, ówczesnego kierownika  



Zakładu Badań i Planowania, który w latach 1986–1987 
ukończył kursy z zakresu stosowania mikrokomputerów. 
Podjęcie nowych działań, w owym czasie wymagało uzy-
skania pozytywnej opinii Rady Załogi oraz Podstawowej 
Organizacji Partyjnej. Ta ostatnia wydała jednoznacznie 
pozytywną opinię, natomiast Rada Załogi wyraziła szereg 
zastrzeżeń, które w zasadzie uniemożliwiały rozpoczęcie 
prac nad komputeryzacją systemu zarządzania. Aby jednak 
komputeryzacja mogła zacząć się rozwijać, dyrekcja posta-
nowiła zlekceważyć „mądrą” opinię Rady.

W grudniu 1988 roku uzyskano oferty kilku firm, jak: 
„PLUS” Spółka Akcyjna – Warszawa, KOM-PAKT Sp. z o.o. 
– Warszawa, UNICOMP – Katowice, Junisoftex – Gliwice, 
DAGMA Sp. z o.o. – Katowice. 
Po analizie ofert, do współpracy wybrano firmę Junisoftex 
z Gliwic, z którą podpisano stosowną umowę w dniu 
31 maja 1989 roku. O trafności wyboru może świadczyć 
fakt, że dobra współpraca z tą firmą trwa do dnia dzisiej-
szego.

Ta pierwsza umowa, z 31 maja 1989 r., obejmowała opra-
cowanie kompleksowej koncepcji informatyzacji w za-
kresie następujących obszarów: finansowo-księgowym, 
kosztowym, kadrowo-płacowym i planistycznym oraz 
równocześnie: opracowanie oprogramowania w oparciu 
o sieciowy system operacyjny SFT NetWare V 2.12 firmy 
NOVELL, szkolenie pracowników, dostawę i instalację sie-
ci komputerowej oraz sprzętu komputerowego. Umowę 
ze strony Instytutu podpisali dyr. Irydion Kubiszyn oraz gł. 
księgowa Krystyna Jędrusik, pełnomocnikiem Instytutu 
został Stanisław Prentki, a ze strony zleceniobiorcy Broni-
sław Jureczko. Ogólny koszt umowy wyniósł 67 000 000 zł 
(po denominacji złotego 6700 zł). Umowa ta nie była 
umową licencyjną, a jedynie umową o świadczenie usług 
w zakresie opracowania projektów i programów oraz 
importu sprzętu komputerowego. Umowa licencyjna z firmą 
Junisoftex została podpisana 02.01.1995 roku i z później-
szymi aneksami obowiązuje do dnia dzisiejszego. 

Niewątpliwie były to pierwsze konkretne działania zmierza-
jące do komputeryzacji systemu zarządzania w Instytucie, 
które nieprzerwanie trwają do dnia dzisiejszego i bez których 
trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie Instytutu. 

Wszystkie komputery – łączcie się

Jak wspomniano wcześniej, początki budowy sieci kom-
puterowej w Instytucie Spawalnictwa sięgają 1989 roku. 
Gdy zdecydowano się na skomputeryzowanie i wprowadze-
nie oprogramowania administracyjnego i zarządzającego, 
obejmującego komórki organizacyjne związane z finansami, 
kadrami i księgowością (sieć FK), uruchomiona została sieć 
pracująca w środowisku Novell, oparta na technologii Arc-
Net. W kolejnych latach zmieniany był sprzęt komputero-
wy oraz wprowadzane nowe, bardziej rozbudowane wersje 
oprogramowania. Zmieniona została również technologia 
sieci na Ethernet. Ze względów bezpieczeństwa i poufności 
danych sieć ta była i pozostała do chwili obecnej autono-
miczna.

W roku 1996 rozpoczęto budowę Lokalnej Sieci Kompu-
terowej Instytutu Spawalnictwa LANIS, która miała na 
celu połączenie wszystkich komputerów pracowników 
naukowych. Wybrana została technologia typu Ethernet, 
a medium transmisyjnym kabel koncentryczny. Połączenia 
pomiędzy budynkami realizowane były liniami napowietrz-
nymi, które w 1999 roku przełożono do studzienek teleko-
munikacyjnych. Natomiast, wszystkie kolejne komputery 
łączone były szeregowo: jeden od drugiego. Łatwo sobie 
wyobrazić, że awaryjność takiej sieci była przeogromna – 
wystarczyło rozłączenie jednej wtyczki, aby cała nitka nie 
miała sieci. Przy długościach nitki sieci rzędu kilkadzie-
siąt metrów, odszukanie nieciągłości było trudne. Zgodnie 
z maksymą: „nauka nie idzie w las” – w 1999 r. skomple-
towano dostępną aparaturę (generator oraz oscyloskop) 
i wykorzystując zjawiska występujące w linii długiej, stało 
się możliwe określenie przybliżonego miejsca awarii – zwar-
cia lub rozwarcia kabla. W „erze kabla koncentrycznego” 
w Instytucie awarie sieci komputerowej były na porządku 
dziennym. Dlatego też, już pod koniec 1999 roku rozpoczęta 
została gruntowna modernizacja LANIS. Szybkość transmi-
sji, jaka mogła być osiągana przy użyciu kabla koncentrycz-
nego sieci Ethernet, wynosiła 10Mbit/s. Przede wszystkim 
awaryjność, ale również wzrost szybkości komputerów oraz 
ilości przesyłanych danych spowodowały, że stosowana 
technologia była wąskim gardłem i musiała zostać zmoder-
nizowana. W połowie 2000 roku położone zostały, pomię-
dzy wszystkimi budynkami Instytutu, 8-włóknowe wielo-
modowe kable światłowodowe o średnicy rdzenia 50 µm.  
Zakupione oraz uruchomione zostały aktywne urządzenia 
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sieciowe (Routing Switch’e, Switch’e, Hub’y), umożliwia-
jące transmisję danych, w głównym szkielecie sieci, na po-
ziomie 1Gbit/s.
W tym miejscu należy podkreślić, że budowa światłowo-
dowego szkieletu sieci komputerowej, stworzenie sieci 
strukturalnej we wszystkich budynkach Instytutu, a przede 
wszystkim zakup aktywnego, zarządzalnego sprzętu sie-
ciowego, nie byłoby możliwe bez zgłaszanych rokrocznie 
wniosków o dofinansowanie do ówczesnego Komitetu 
Badań Naukowych. Skuteczność przyznawanych środków 
była różna, jednakże w okresie od 1995 do 2011 roku roz-
patrywanych było 11 konkursów (od 2012 roku konkursy 
nie są już ogłaszane), w których wszystkie wnioski Instytu-
tu zostały rozpatrzone pozytywnie, na łączną kwotę blisko 
500 tys. zł.
Pierwsze zgłaszane wnioski dotyczyły w większości tema-
tów związanych z zakupami serwerów, niezbędnych do 
obsługi programów MES (ANSYS) oraz usług sieciowych, 
w tym poczty elektronicznej.
Pierwszym z prawdziwego zdarzenia serwerem, w Insty-
tucie, była jednostka AlphaServer 1000 z procesorem RISC 
233MHz, z 64MB pamięci operacyjnej oraz przestrzenią 
dyskową o pojemności 2,1GB, zakupiona w 1995 roku, 
i która została ochrzczona „Alpha”. W kolejnych latach 
serwer był modernizowany i rozbudowywany. Choć dopiero 
w 2002 roku zakończył swój żywot (awaria płyty głównej), 
od 1999 roku pracowały już AlphaServer DS20 (procesor 
500MHz, 512MB RAM, 9.1GB+18,2GB HDD) – „Beta” 
oraz DS10 – „Gamma”. Serwer Beta wykorzystywany był 
w większości przez pracowników naukowych, pracujących 
w programie ANSYS, natomiast Gamma „obsługiwała” 
bazy biblioteczną i bibliograficzną oraz stronę internetową 
Instytutu. 
Kolejna wymiana głównych serwerów nastąpiła w 2005 
roku, kiedy to zakupiono 3 serwery IBM x206 (procesor 
Pentium 4 3.2GHz, 1GB RAM, 160GB HDD).  

Serwery: AlphaServer 1000 (z prawej) oraz AlphaServer DS20 
(z lewej)

Podobnie jak postęp w sprzęcie komputerowym, 
w następnych latach zdecydowanie przyśpieszyły 
zakupy

Już w 2007 roku zakupione zostały dwa serwery HP ML350 
Gen5 (po dwa procesory Xeon E5335, 8GB RAM, 4x146GB 
HDD) z późniejszą rozbudową o pamięć oraz dyski. Z po-
czątkiem 2010 roku serwerownia IS wzbogacona została 
o kolejny serwer HP ML350 ale już 6. generacji (dwa proce-
sory XEON E5530, 36GB RAM, 6x146GB HDD).
Serwery serii ML350 generacji 5. i 6. jeszcze pracują, jed-
nakże od 2013 r. przenoszone i uruchamiane są sukcesyw-
nie w nowym zwirtualizowanym środowisku VMware 5.5 
pracującym w klastrze 3-serwerowym (6 procesorów XEON 
E5-2650, 384 GB RAM, 7,2 TB HDD) oraz pojedynczo 
(2 procesory XEON E5-2650, 128GB RAM, 3,6 TB HDD). 
Tym samym doczekaliśmy się serwerów 8. generacji.

Serwerownia Instytutu 
Spawalnictwa. 2014 r.

Tak mniej więcej rysuje się zakres zmian sprzętu 
serwerowego w Instytucie, a co najważniejsze jest 
zgodny z trendami światowymi 

Kolejnym obszarem zainteresowania pracowników Dzia-
łu Informatyki IS są urządzenia sieci komputerowej. Owe 
urządzenia podzielić można na aktywne urządzenia sie-
ciowe, realizujące połączenia wewnątrz sieci, urządzenia 
brzegowe, które umożliwiają łączność z siecią internetową 
i jednocześnie zabezpieczają sieć LANIS oraz na pasywne – 
okablowanie.
Pierwszymi, wykorzystywanymi w latach 90., urządzenia-
mi aktywnymi – wzmacniającymi, włączonymi do sieci były 
repeater’y, które umożliwiały przede wszystkim zwiększenie  
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długości magistrali sieci. W wykorzystywanej wtedy tech-
nologii (kabel koncentryczny jako medium), stanowiły one 
jedyne, możliwe do zastosowania urządzenia. Brak był moż-
liwości jakiegokolwiek zarządzania nimi. 
Sieć komputerowa IS lat 90., opierała się na urządzeniach, 
które mogły obsłużyć do 3 nitek sieci każde (firmy SMC oraz 
no-name). W każdym budynku Instytutu zainstalowanych 
było po kilka takich urządzeń, w różnych pomieszczeniach.
Dopiero zastosowanie światłowodów w głównym szkielecie 
sieci oraz stworzenie sieci strukturalnej wewnątrz budyn-
ków (lata 2000–2004), a przede wszystkim rozwój tech-
nologii sieciowej umożliwił stworzenie w pełni zarządzalnej 
i szybkiej lokalnej sieci komputerowej.
W pierwszych latach XXI wieku zakupione zostały zarzą-
dzalne urządzenia sieciowe Intel Express serii 550T, 520T, 
460T i 330T, umożliwiające transmisję danych w głównym 
szkielecie sieci na poziomie 1Gbit/s, natomiast wewnątrz 
budynków na poziomie 10/100Mbit/s.

W okresie kilkunastu lat istnienia Lokalnej Sieci 
Komputerowej Instytutu Spawalnictwa urządzenia 
sieciowe były wymieniane oraz modernizowanie 
kilkakrotnie

W ramach zwiększenia bezpieczeństwa oraz wydajności 
pod względem filtracji transmisji danych, ochrony antywi-
rusowej i antyspamowej na styku sieć LANIS a sieć Internet 
zainstalowane zostały brzegowe urządzenia zabezpieczają-
ce serii SSG firmy Juniper (2007 r.). 
W głównym węźle sieci (głównym punkcie dystrybucyjnym) 
zainstalowany został, o wysokiej wydajności, w pełni roz-
budowywalny, przełącznik serii 5400 firmy HP. Natomiast 
w pośrednich punktach dystrybucyjnych, zlokalizowanych 
w poszczególnych budynkach Instytutu pracują wieloporto-
we (24- i 48-portowe) zarządzalne przełączniki, udostęp-
niające sieć w około 150 podwójnych gniazdkach kompu-
terowych.
Nad całością działania sieci i jej bezawaryjnością czuwa 
zintegrowane ze wszystkimi urządzeniami sieciowymi 
oprogramowanie IMC (Intelligent Management Center) 
+ firmy HP. Warto podkreślić, że ciągły monitoring dzia-
łania sieci umożliwia szybkie reakcje w sytuacji awarii, 
jak również dostarcza dużo informacji o obciążeniu sie-
ci i zajętości pasma. Rejestrowane statystyki pokazują,  

że sieć została odpowiednio zaplanowana i zbudowa-
na – brak jakichkolwiek wąskich gardeł oraz wykorzy- 
stany został prawidłowo dopasowany sprzęt sieciowy – brak 
awarii i przerw w działaniu sieci. 
W ramach sieci komputerowej Instytutu pracują również 
urządzenia służące do backupu i archiwizacji danych. Część 
zasobów dyskowych jest udostępniona pracownikom In-
stytutu, jako bezpieczne miejsce na składowanie danych 
z komputerów osobistych.
Wspomniana na wstępie skromna liczba pracowników 
Działu oczywiście nie umożliwiała, w realnym czasie, reali-
zacji wszystkich prac związanych z budową i kolejnymi mo-
dernizacjami sieci komputerowej. W związku z tym, prace 
montażowe i instalatorskie wykonywane były w większości 
przez pracowników Działu Technicznego oraz innych komó-
rek organizacyjnych Instytutu. Należy w tym miejscu przy-
wołać osoby, które musiały podołać temu zadaniu, niejedno-
krotnie pokonując dosłownie i w przenośni betonowy mur: 
Piotr Buczyński, Aleksander Pasterny, Stanisław Zwoliński, 
Eugeniusz Romanowski, Zbigniew Pająk, Waldemar Stypa, 
a od 2013 roku Piotr Żelezik.

Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa, Internet 
i serwis strony internetowej Instytutu

Zgodnie z trendami światowymi, w 1997 roku Instytut Spa-
walnictwa podłączony został do sieci Internet poprzez Na-
ukową Akademicką Sieć Komputerową NASK. Połączenie 
to, początkowo wykonane zostało łączem dzierżawionym 
– modemem, a następnie jednomodowym łączem światło-
wodowym. 
W latach 90. ubiegłego wieku Instytut Spawalnictwa brał 
czynny udział w tworzeniu Śląskiej Akademickiej Sieci Kom-
puterowej ŚASK, która wchodzi w skład NASK (Naukowa 
Akademicka Sieć Komputerowa). Z tego też względu, od 
samego początku istnienia ŚASK Instytut jest jej człon-
kiem i korzysta z infrastruktury sieci naukowej, do której 
podłączony jest bezpośrednio łączem światłowodowym 
z Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej – Jednostki 
Wiodącej ŚASK.
W okresie budowy infrastruktury sieciowej odbywały się 
regularne spotkania, w których brali udział przedstawicie-
le wszystkich uczelni wyższych oraz niektórych JBR-ów 
z obszaru objętego ŚASK. Tymi przedstawicielami byli pro-
fesorowie w randze rektorów lub dyrektorów tych jednostek 
naukowych. Pierwszym przewodniczącym Rady Użytkow-
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ników ŚASK był profesor Stefan Węgrzyn – dyrektor IITiS, 
od 2000 roku profesor Janusz Janeczek – rektor UŚ, od 
2003 roku profesor Wiesław Banyś – rektor UŚ. „Instytuto-
wym” przedstawicielem w Radzie był profesor Jan Pilarczyk.
Rada Użytkowników ŚASK pełniła również rolę opiniotwór-
czą. Jednostki naukowe, które miały prawo składać wnioski 
o przyznanie dotacji budżetowej na dofinansowanie zaku-
pów aparatury naukowo-badawczej służącej potrzebom ba-
dań naukowych i dotyczące budowy sieci komputerowych, 
musiały otrzymać pozytywną opinię Rady. W 2000 roku 
utworzony został Zespół Oceniający, który przedłożone 
wnioski wstępnie oceniał i weryfikował oraz przedkła-
dał do zaakceptowania Radzie Użytkowników. W Zespole 
Oceniającym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu 
Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej, 
Akademii Medycznej, Akademii Sztuk Pięknych i Instytutu 
Spawalnictwa. W latach 2000–2005 z ramienia Instytutu 
Spawalnictwa w Zespole Oceniającym uczestniczył Adam 
Pilarczyk. Od 2006 roku uległy zmianie wymagania doty-
czące wniosków, w których nie było już miejsca na ocenę 
Rady Użytkowników. 
Obecnie ŚASK łączy wszystkie wyższe uczelnie, instytu-
ty naukowe, szkoły, jednostki administracji samorządowej 
oraz inne przedsiębiorstwa z terenu Górnego Śląska, Śląska 
Cieszyńskiego i Zagłębia Dąbrowskiego. Główne węzły sieci 
ŚASK zlokalizowane są obecnie w Gliwicach, Katowicach, 
Sosnowcu, Zabrzu, Rybniku, Bielsku-Białej i Cieszynie. Łącz-
na długość światłowodów sieci ŚASK przekracza 300 km.
Począwszy od roku 1996 dostępna jest w Internecie strona 
WWW Instytutu Spawalnictwa. Na samym początku posa-
dowiona została na serwerze Politechniki Śląskiej. Uwarun-
kowane było to tym, że w tym czasie połączenie Instytutu 
z Internetem wykonane było wolnym łączem dzierżawionym 
przez modem. Umiejscowienie takie gwarantowało również 
większe bezpieczeństwo serwisu internetowego. Jednakże 
adres strony http://zeus.polsl.gliwice.pl/~inspaw niezbyt 
bezpośrednio kojarzył się z Instytutem Spawalnictwa.
W 2000 roku, po wprowadzeniu zabezpieczeń w sieci kom-
puterowej LANIS stało się możliwe umieszczenie na odręb-
nym serwerze instytutowym, pracującym pod darmowym 
systemem operacyjnym LINUX, serwisu strony WWW. 
Instytut Spawalnictwa posiada własną, wykupioną dome-
nę: is.gliwice.pl. Dzięki temu, adres strony internetowej 
mógł zostać zmieniony  na: http://www.is.gliwice.pl.
Prace nad wykonaniem nowej strony internetowej In-
stytutu, w zmienionej szacie graficznej, realizowane były 

w Dziale Informatyki, natomiast nad zawartością meryto-
ryczną czuwał ówczesny Ośrodek Marketingu. W związku 
z koniecznością modyfikacji strony internetowej na bieżąco, 
zaproponowany został System Aktualizacji Strony WWW 
ze szczegółowym schematem opisującym zasady aktuali-
zacji, odpowiedzialności oraz funkcje poszczególnych osób 
– od koordynatora do współpracowników w komórkach or-
ganizacyjnych, był to opis mechanizmu zarządzania treścią 
i rolami w tworzeniu serwisu WWW. 
W tym samym roku nastąpiła również zmiana sposobu 
dostępu do bazy bibliotecznej oraz bibliograficznej z teksto-
wego (Telnet) na graficzny (strona WWW). Poprzez stronę 
WWW o adresie http://lib.is.gliwice.pl udostępnione zostały 
zasoby biblioteczne oraz bibliograficzne Instytutu Spawal-
nictwa. Wykonane zostało odpowiednie oprogramowanie 
w całkowicie nowej formie i możliwościach.
W 2002 roku obsługę serwisu internetowego Instytutu 
przejął Ośrodek Marketingu.
Coraz bardziej popularna wymiana informacji poprzez 
pocztę elektroniczną i coraz szersze wykorzystanie adresów 
e-mail do kontaktów z klientami stało się inspiracją wpro-
wadzenia innej składni adresu dla pracowników w całym 
Instytucie: Imie.Nazwisko@is.gliwice.pl.
Teraz taka składnia adresu wydaje się naturalna, jednakże 
w 2000 roku mało który serwer pocztowy udostępniał takie 
nazewnictwo, a instytutowy – już tak.  

Sieć, komputery, serwery, do tego Internet, 
a gdzie oprogramowanie?

Dział Informatyki od początku swojego istnienia współpra-
cuje i wspomaga wszystkie komórki organizacyjne Instytutu 
w ramach wykorzystywanego oprogramowania i stosowa-
nych rozwiązań bazodanowych.
Jak już wcześniej wspomniano, pierwszym sieciowym opro-
gramowaniem w Instytucie był tworzony, od 1989 roku, 
razem z firmą Junisoftex z Gliwic, system do zarządzania 
przedsiębiorstwem. 25-letnia współpraca z dostawcą opro-
gramowania zaowocowała stworzeniem zintegrowanego, 
nowoczesnego systemu ERP wykorzystywanego w całym 
Instytucie.
W roku 2003 powstała w Ośrodku Marketingu Instytutu 
Spawalnictwa (obecnie: Ośrodek Marketingu i Informacji  
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Naukowej) potrzeba wdrożenia systemu CRM (ang. Custo-
mer Relationship Management). Rozpoczęto zbieranie in-
formacji na temat działania takich systemów oraz określono 
wstępne założenia i wymagania. 
W kolejnym roku (I i II kw. 2004 r.) rozpoczęto rozpozna-
wanie rynku i wyszukiwanie potencjalnych dostawców sys-
temu. Założone na początku kryteria dotyczące: systemu 
operacyjnego, motoru baz danych, interfejsu użytkownika 
czy ukierunkowania systemu (np. firmy wielooddziałowe), 
szybkość reakcji czy elastyczność pozwoliły na weryfikację 
i wybór z 90 firm – 5 potencjalnych dostawców, którym to 
zaproponowano udział w prezentacji sytemu na miejscu, 
w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach (III i IV kw. 2004r.).
W czasie wystąpień przedstawicieli firm uczestniczyli pra-
cownicy Instytutu z szeregu komórek organizacyjnych: 
Ośrodka Marketingu, Działu Informatyki, Ośrodka Kształce-
nia i Nadzoru Spawalniczego, Ośrodka Certyfikacji, Działu 
Współpracy z Zagranicą oraz Działu Ekonomicznego.
Po prezentacjach odbyło się spotkanie podsumowujące, na 
którym przygotowane zostały szczegółowe analizy przedsta-
wionych systemów, i które doprowadziło do wyboru firmy 
NetCRM z Wrocławia jako ostatecznego dostawcy syste-
mu CRM. Jednym z głównych czynników wyboru była ela-
styczność dopasowania oprogramowania do konkretnych 
potrzeb Instytutu.
Była to decyzja wspólna wielu osób zaangażowanych 
w działania, których celem końcowym miało być wprowa-
dzenie tego systemu w Instytucie. Należy nadmienić rów-
nież, że w wyborze ostatecznego dostawcy uwzględniano 
nie tylko stronę techniczną, ale przede wszystkim warunki 
ekonomiczne – koszty wdrożenia i utrzymania systemu.
Z punktu widzenia dnia dzisiejszego, wybór ten był trafny, 
ponieważ w krótkim czasie system został dopasowany 
do wymagań Ośrodka Marketingu i wdrożony.
Pomysł stworzenia zintegrowanego komputerowego syste-
mu na potrzeby szerokorozumianych kontaktów z klientami, 
obsługi szkolenia i certyfikacji personelu spawalniczego oraz 
elastyczność w możliwościach modyfikacji oraz rozbudowy 
systemu NetCRM, dały podwaliny pod rozszerzenie systemu 
na inne komórki organizacyjne Instytutu.
Pod koniec roku 2005 w ramach Priorytetu 2 – Wzmoc-
nienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004–2006 zgłoszony został do konkursu wniosek na 

projekt pt.: „System informacji i komunikacji w zakresie 
edukacji personelu spawalniczego i personelu badań nie-
niszczących elementem wzrostu konkurencyjności przedsię-
biorstw branży spawalniczej”. Projekt został zaakceptowany 
do finansowania w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 mar-
ca 2008 r. Koordynatorem Projektu został Adam Pilarczyk.
Cel projektu to rozwój wiedzy i kwalifikacji personelu 
spawalniczego i personelu badań nieniszczących, mają-
cy wpływ na innowacyjność i konkurencyjność produkcji 
przedsiębiorstw branży spawalniczej. W ramach projektu 
stworzono bazy danych dyrektyw, norm zharmonizowa-
nych, wytycznych oraz norm wyrobu w części dotyczącej 
szkolenia i kwalifikowania personelu spawalniczego i perso-
nelu badań nieniszczących, a także bazy danych jednostek 
i form edukacji dostosowanych do wymagań międzynaro-
dowych. Zrealizowano w ramach projektu również system 
komunikacji poprzez Internet zapewniający dostęp do sieci 
jednostek kształcących według wymagań międzynarodo-
wych oraz ciągły rozwój wiedzy poprzez „newslettery” oraz 
pytania–odpowiedzi. 
Wartość projektu wyniosła około 1,2 mln złotych.

W latach 2009–2010 przeprowadzano szereg
udoskonaleń działającego systemu, zwiększając 
jego funkcjonalność

Wracając do 2004 roku, warto przypomnieć, że w związku 
ze zmianami dotyczącymi wprowadzenia od 1 października 
2004 roku normy EN 287-1:2004 „Egzaminowanie spa-
waczy stali”, dotychczas wykorzystywane oprogramowanie 
do obsługi kursów spawaczy, pracujące jeszcze w systemie 
DOS-NOVELL 3.11, stało się nieaktualne i musiało zostać 
zastąpione nowym. Lata 2003–2004 nie umożliwiały zle-
cenia prac informatycznych na zewnątrz Instytutu i dlatego 
też oprogramowanie do obsługi kursów spawacza zreali-
zowane zostało w Dziale Informatyki. Przystosowane było 
do pracy sieciowej, dla kilku użytkowników, i pracowało 
w systemie Windows. Liczba przetwarzanych dokumentów 
do 2006 roku umożliwiała bezproblemową pracę systemu. 
Natomiast w 2007 roku znacznie wzrosła liczba przeprowa-
dzanych egzaminów po kursach spawaczy i system stał się 
wąskim gardłem obsługi kursów spawaczy. Główny wpływ 
na to miało wykorzystywanie jedynie pracowników Instytu-
tu do wprowadzania do systemu parametrów kursów oraz 
kursantów. Te czynności i tak realizowane w ośrodkach 
szkoleniowych trzeba było powtarzać w Instytucie. Opisany 
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problem stał się impulsem do przygotowania założeń do 
stworzenia sieciowego systemu bazodanowego z dostępem 
poprzez sieć Internet dla setek użytkowników. Przygoto-
wując założenia do systemu, wykorzystano doświadczenia 
wcześniejsze, natomiast przyjęto z dużym rozmachem zało-
żenia obejmujące całą Polskę i nieograniczoną liczbę użyt-
kowników.
Tworząc system komputerowy, można skorzystać z oprogra-
mowań gotowych (z tzw. półki), można te oprogramowania 
modyfikować. Wtedy tworzenie jest oczywiście łatwiejsze. 
Niestety specyfika kursów szkoleniowych prowadzonych 
w Instytucie Spawalnictwa, a zwłaszcza zharmonizowane-
go systemu szkolenia według zasad międzynarodowych, nie 
pozwoliła na zaadoptowanie dostępnego na rynku oprogra-
mowania. Po prostu takiego oprogramowania nie było.

Podjęto się zatem opracowania systemu 
całkiem nowego, własnego

Doświadczenia zbierane przez kilkanaście lat umożliwiły 
stworzenie Komputerowego Systemu Obsługi Personelu 
Spawalniczego (KSOP). Głównym założeniem KSOP była 
jego uniwersalność i wyeliminowanie konieczności insta-
lowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach 
klientów (niektóre ośrodki nie dopuszczają ingerencji użyt-
kownika w zainstalowane w komputerze oprogramowanie). 
Wykorzystana została technologia internetowa, dzięki której 
dostęp do KSOP umożliwia dowolna przeglądarka interne-
towa.
Cały proces tworzenia KSOP podzielony został na etapy. 
W pierwszej kolejności opracowany został moduł obejmują-
cy system szkolenia spawaczy z dwoma głównymi procesa-
mi: obsługi kursów i kursantów (ośrodki szkoleniowe) oraz 
obsługi i generowania dokumentów w Instytucie (Świa-
dectwa i Książki Spawacza). W latach 2007–2008 wyko-
rzystywane były dwa systemy równolegle – stary, już mało 
wydajny z 2004 roku, ponieważ nie można było pozwolić 
sobie na błędy w wydawanych dokumentach oraz nowy 
w celu testowania i dokonywania poprawek.
Doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w oparciu 
o rozwiązania webowe oraz poznana elastyczność firmy 
NetCRM, jak również chęć zintegrowania już funkcjonują-
cego w IS systemu CRM, skłoniły do uruchomienia wspól-
nego przedsięwzięcia. Posiadane doświadczenie i wiedza 
na temat działania ośrodków szkoleniowych oraz systemu 
szkolenia umożliwiły stworzenie w ciągu dwóch lat pierw-

szej wersji funkcjonującego oprogramowania. Od końca 
2008 roku wszystkie dokumenty tworzone są już w nowym 
systemie. Po przeszło rocznej karencji, mającej na celu 
dogłębne przetestowanie i wykrycie ewentualnych błędów, 
mimo wszystko skomplikowanego systemu, rozpoczę-
to wdrażanie jego w pierwszych zewnętrznych ośrodkach 
szkoleniowych.
W następnym etapie tworzenia KSOP opracowany został 
moduł obsługi personelu badań nieniszczących, który jest 
zdecydowanie bardziej skomplikowany od obsługi spawa-
czy. Obejmuje zarówno tworzenie grup kursowych, weryfi-
kację i kwalifikację na kurs oraz dopuszczenie do egzaminu, 
jak i wydawanie dokumentów (m.in. ukończenia kursu, 
certyfikatu kompetencji, legitymacji NDT) oraz cały system 
nadzoru nad kwalifikacjami i certyfikatami. Przekazywanie 
i zakres kompetencji odbywa się z podziałem na ośrodek 
szkoleniowy i ośrodek certyfikacji. 
System obsługi personelu badań nieniszczących obejmuje 
wszystkie poziomy kwalifikacji 1. i 2. oraz BASIC dla wszyst-
kich metod badań.
Został uruchomiony również trzeci moduł KSOP, obejmują-
cy proces szkolenia personelu spawalniczego na poziomie 
międzynarodowym, który realizowany jest w ramach współ-
pracy z wyższymi uczelniami posiadającymi status ATB.   
System obsługi personelu spawalniczego wg wymagań 
międzynarodowych, choć w pewnym stopniu podobny (pod 
względem informatycznym) do systemu obsługi personelu 
badań nieniszczących, zawiera wiele odrębnych i różnych 
procesów. Przykładem może być proces kwalifikowania 
i dopuszczenia do odbycia kursu i uczestniczenia w egzami-
nie (warunki wstępne). Zróżnicowany jest również sposób 
wydawania dokumentów – pierwszym dokumentem, jaki 
dostaje kursant po pozytywnym zdaniu egzaminu, jest 
dyplom, a następnie może ubiegać się o certyfikat kom-
petencji (europejski i polski). Dyplomy są również dwa: 
międzynarodowy i europejski, co wprowadza konieczność 
przygotowania systemu do różnych kombinacji wydawania 
dokumentów.
Działalność szkoleniowa Instytutu Spawalnictwa wymaga 
systematycznego i bardzo dokładnego dokumentowania 
wszystkich związanych ze szkoleniem czynności, zarów-
no w Instytucie (w Ośrodku Kształcenia i Nadzoru Spa-
walniczego i w Ośrodku Certyfikacji), jak i we wszystkich 
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zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych współpracujących 
z Instytutem. Przez wiele lat dokumentowanie odbywało się 
w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem zespołu pracowni-
ków wypełniających formularze papierowe. Obecnie liczba 
przepływających dokumentów jest tak duża, że tradycyjne 
metody biurowe nie byłyby w stanie podołać wszystkim 
potrzebom. Nie są też w stanie spełnić coraz ostrzejszych 
wymagań jakościowych i czasowych. Dlatego sięgnięto 
do nowoczesnych metod informatycznych.

Dzięki uruchomieniu dostępu on-line do systemu KSOP 
dla ośrodków szkoleniowych, zdecydowanie skrócony zo-
stał (nawet do około jednego tygodnia) czas pomiędzy 
wystawieniem protokołów po egzaminie a otrzymaniem 
dokumentów z kwalifikacjami. Wyeliminowana została 
w dużym stopniu uciążliwość związana z błędami, a co za 
tym idzie wydłużeniem czasu przekazania dokumentów 
kursantowi. Ośrodki korzystające z KSOP mają możliwość 
wglądu do wszystkich kwalifikacji, kursów i kursantów 
(ale tylko i wyłącznie pochodzących ze swojego ośrodka). 
System pomocny jest w zarządzaniu kwalifikacjami, umoż-
liwia różnorakie zestawienia, np. według metod, czasów 
ważności itp. Nie bez znaczenia jest również fakt obniżenia 
kosztów związanych z każdorazową wysyłką dokumentów 
pocztą lub kurierem, co ma miejsce w ośrodkach niepodłą-
czonych do systemu.

Z systemu KSOP korzysta ponad 400 ośrodków szkolenia 
spawaczy, z czego w 2014 roku przekroczona została liczba 
100 ośrodków podłączonych do systemu on-line.
Wszystkie kursy personelu badań nieniszczących kończą 
się wydawaniem dokumentów dzięki KSOP, który również 
umożliwia pełny nadzór nad certyfikatami.

Opracowanie i wprowadzenie Komputerowego 
Systemu Obsługi Personelu Spawalniczego ułatwiły 
dwa projekty informatyczne realizowane w Dziale 
Informatyki Instytutu

Pierwszy, wspomniany wcześniej – „System informacji 
i komunikacji w zakresie edukacji personelu spawalnicze-
go i personelu badań nieniszczących elementem wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej”.
Komputerowy System Obsługi Personelu Spawalniczego 
wprowadził nowy standard wymiany informacji pomiędzy  

ośrodkami szkolenia personelu spawalniczego a Instytutem 
Spawalnictwa.
Projekt drugi, POIG.02.03.00-00-003/10 „Informatyczna 
platforma spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo-ba-
dawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej 
Instytutu Spawalnictwa”, prowadzony był w latach 2011-
2013. Kierownikiem Projektu był profesor Jan Pilarczyk, 
a koordynatorem Adam Pilarczyk.
W ramach projektu, zainstalowany i uruchomiony został 
klaster serwerowy, którego głównym zadaniem stało się 
zapewnienie niezawodności i wydajności systemu udo-
stępniania środowisku naukowemu stworzonych w ramach 
projektu baz danych: prac badawczych i rozwiązań tech-
nologicznych, potrzeb technologicznych przedsiębiorstw, 
potencjału badawczego jednostek naukowych, materiałów 
konstrukcyjnych, badań zmęczeniowych, w zakresie inży-
nierii środowiska w spawalnictwie oraz w zakresie działal-
ności szkoleniowej.
Zintegrowanie Komputerowego Systemu Obsługi Personelu 
Spawalniczego z bazami wiedzy dla środowiska naukowego 
stworzyło Informatyczną Platformę Wiedzy Spawalniczej 
Instytutu Spawalnictwa.
Wartość projektu wyniosła około 2,3 mln złotych.

Nie samą informatyką się żyje

Oprócz działalności stricte informatycznej pracownicy Dzia-
łu Informatyki uczestniczą w różnych pracach badawczych 
w obszarze wiedzy spawalniczej, jako członkowie zespo-
łów, bądź jako kierujący zespoły projektowe. W ostatnich 
15 latach pracownicy Działu Informatyki byli autorami lub 
współautorami 24 publikacji, uczestniczyli w 29 projektach 
krajowych i międzynarodowych, dzięki którym otrzymali 
7 wyróżnień na konkursach krajowych oraz zagranicznych. 
Działalność badawcza doprowadziła do uzyskania 2 paten-
tów (indywidualnego i zbiorowego) oraz 3 zgłoszeń paten-
towych (indywidualnych i zbiorowego) oraz praw z rejestra-
cji wzoru przemysłowego i użytkowego (zbiorowych).

Niejednokrotnie... obraz zastępuje 1000 słów

Ta maksyma przyświecała pracownikom działu, gdy budo-
wane i kompletowane były stanowiska służące rejestracji 
i obróbce filmów. Pierwszy montaż nieliniowy materiału fil-
mowego w Instytucie udało się przeprowadzić po zakupie 
pod koniec lat 90. ubiegłego wieku karty AV Master: rejestra-
cja materiału filmowego odbywała się kamerą analogową 
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na kasecie VHS, a następnie obraz był przerzucany (di-
gitalizowany) do komputera z wykorzystaniem tej karty. 
W następnym etapie obróbki wykorzystywany był program 
Adobe Premiere 2.0 do „cięcia”, ustawiania odpowied-
niej sekwencji ujęć oraz dodania napisów. Stanowisko do 
obróbki filmów było wielokrotnie modernizowane – zgodnie 
z powstającymi standardami zapisu obrazu. W międzycza-
sie wspomniana karta AV Master zastąpiona została kartą 
matroxRT.X2. Obecnie obraz rejestrowany jest profesjonalną 
kamerą Canon w standardzie Full HD, a obróbka filmów 
wykonywana jest całkowicie cyfrowo z wykorzystaniem pro-
gramu Adobe Premiere w wersji 6.5. 
Dotychczas powstało kilkadziesiąt filmów, wykorzystywa-
nych jako pomoc dydaktyczna podczas wykładów bądź pre-
zentowanych w różnych miejscach jako reklama Instytutu. 
Materiał filmowy przygotowywany jest zawsze pod mery-
torycznym nadzorem pracowników naukowych Instytutu 
oraz przy współpracy z pracownikiem Ośrodka Marketingu 
i Informacji Naukowej – Dariuszem Olszewskim. 

Na planie filmowym w firmie TanQuid, Adam Pilarczyk i schowany 
za kamerą Dariusz Olszewski, wiosna 2013 r.

Na planie filmowym w firmie Kirchhoff, dr inż. Jolanta Matusiak, 
mgr inż. Adam Pilarczyk, lato 2014 r.

W czasie zdjęć w Laboratorium Inżynierii Środowiska Instytutu 
Spawalnictwa, mgr inż. Joanna Wyciślik, Kazimierz Gerle, mgr 
inż. Adam Pilarczyk, zima 2014 r. 

„Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal”

Na przekór powyższemu przysłowiu, arsenał sprzętu fil-
mowego Działu Informatyki w 2009 roku wzbogacił się 
o szybką kamerę cyfrową. Umożliwia ona rejestrację obrazu 
z szybkością do 100 000 klatek/s, a jej maksymalna roz-
dzielczość wynosi 1024 × 1024 punktów. Dotychczas po-
służyła ona do zarejestrowania szybkozmiennych procesów 
spawalniczych i zgrzewalniczych. W zbiorach filmowych 
znajdują się wszystkie możliwe rodzaje przenoszenia meta-
lu w łuku spawalniczym, obrazy zgrzewania wibracyjnego, 
ultradźwiękowego i rezystancyjnego oraz spawania lasero-
wego. Obszar zastosowania szybkiej kamery jest nieograni-
czony i stale powstają nowe pomysły, a dzięki temu możliwe 
staje się dogłębne poznanie zjawisk fizycznych, występują-
cych w różnych procesach spawalniczych.

Stanowisko badawcze z szybką kamerą oraz aparaturą pomiarową 
podczas rejestracji i badań przenoszenia metalu w łuku
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Oprogramowanie wspomagające 
prace spawalników

Przy merytorycznej współpracy z Zakładem Technologii 
Zgrzewania i Inżynierii Środowiska powstały w latach 90. 
ubiegłego wieku programy doradcze (EKO-SPAW I i EKO- 
-SPAW II) przeznaczone do wykorzystywania przy oblicza-
niu wentylacji miejscowej stanowisk spawalniczych oraz 
przy doborze optymalnych parametrów spawania ze wzglę-
du na emisję zanieczyszczeń przy ręcznym spawaniu elek-
trodami otulonymi oraz metodą MAG.
W latach 2003–2004 w ramach Programu Wieloletniego 
pn.: „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do stan-
dardów Unii Europejskiej” koordynowanego przez CIOP- 
-PIB powstała w Instytucie Spawalnictwa, przy współpra-
cy Zakładu Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska 
oraz Działu Informatyki, baza danych zawierająca charakte-
rystyki procesów spawania i materiałów dodatkowych pod 
względem wielkości i rodzaju emisji zanieczyszczeń – Eko- 
-Spawanie. W założeniach projektu było wykonanie jedno-
stanowiskowej bazy danych, instalowanej na komputerach 
użytkowników, pracujących pod systemem operacyjnym 
Windows. Baza doczekała się kilkuset wdrożeń. Obecnie 
prowadzone są przygotowania do opracowania systemu 
dostępu do zasobów bazy Eko-Spawanie poprzez stronę 
internetową w ramach Informatycznej Platformy Wiedzy 
Spawalniczej Instytutu Spawalnictwa.
W latach 2001 i 2002 powstały pod merytorycznym nadzo-
rem Zakładu Technologii Spawalniczych dwa multimedialne 
programy edukacyjne: „Spawanie elektrodą topliwą w osło-
nie gazów – metoda MAG/MIG” i „Spawanie elektrodą nie-
topliwą w osłonie gazów – metoda TIG” oraz niezgodności 
spawalnicze złączy wykonywanych tymi metodami.

Od „lodówki” do projektora multimedialnego 
w każdej sali wykładowej 

To nie dosłownie „lodówka” służyła do wyświetlania obrazu 
wpierw z magnetowidu, a potem z komputera na ścianę, 
lecz pierwszy projektor zakupiony do Instytutu był wymia-
rów tego małego sprzętu chłodniczego. 
Futurystyczne opowieści lat 90., przywożone z „zachodnich 
konferencji” przez profesora Jana Pilarczyka na temat obra-
zu wymiaru niemalże kinowego na ścianie sali wykładowej, 

czy seminaryjnej przekazywane były synowi. Dało to począ-
tek poszukiwaniu sprzętu i odpowiedniego oprogramowania 
prezentacyjnego. 
Zakupione w 1998 roku oprogramowanie Scala Multimedia 
MM100 umożliwiło tworzenie prezentacji multimedialnych 
i wyświetlanie ich za pomocą projektora, a tym samym 
wyeliminowanie rzutnika folii w czasie wykładów prezento-
wanych w Sali Konferencyjnej Instytutu. Oprogramowanie 
aktualizowane było wpierw do wersji MM200 w 1999 roku, 
a następnie w 2001 roku do InfoChannel Designer.
Niekiedy wydawać by się mogło, że mając odpowiedni 
sprzęt wraz oprogramowaniem można zrobić z nim wszyst-
ko łatwo i przyjemnie. Nic bardziej mylnego. Przygotowanie 
pierwszej prezentacji w Instytucie na spotkanie, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego 
SIMP w Katowicach, zajęło kilka tygodni. Druga dniówka 
Jana i Adama Pilarczyków zaczynała się około godz. 14-tej 
i często kończyła się tuż przed północą. Największą satys-
fakcją dla autorów po wielu dniach i godzinach wysiłku było 
zobaczenie pełnej sali zdziwionych i zaskoczonych widzów, 
że można zastąpić rzutnik przeźroczy czy folii – projektorem 
multimedialnym. 
Konferencję Spawalniczą w 2001 roku pierwszy raz „ob-
sługiwał” wspomniany projektor. Referaty na seminariach 
i konferencjach organizowanych przez Instytut przygoto-
wywane były w jednolitej formie i szacie graficznej przez 
pracowników Działu Informatyki. Taki stan rzeczy trwał do 
2005–2006 roku, kiedy to coraz bardziej popularne stało się 
korzystanie z programu PowerPoint, a dzięki dostępności 
sprzętu (cena) pojawiły się projektory we wszystkich salach 
wykładowych i wykłady przenoszone były w coraz większym 
stopniu na formę elektroniczną przez poszczególnych wy-
kładowców samodzielnie.

Na zakończenie…

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej 
w Instytucie nie byłoby możliwe bez zaangażowania pra-
cowników, bez śledzenia trendów światowych, jak również 
bez środków finansowych. Nadarzające się okazje wystę-
powania o środki w ramach różnych projektów zawsze były 
skwapliwie wykorzystywane – często z sukcesem.
Duży wkład w funkcjonowanie Działu Informatyki wniosła 
Dyrekcja Instytutu, która nakreślała kierunki działania oraz 
wspierała w poczynaniach, nie zawsze przynoszących na-
tychmiastowe, wymierne korzyści finansowe.

INFORMATYZACJA INSTYTUTU
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Jak we wszystkich obecnych dziedzinach techniki, a w elek-
tronice i informatyce przede wszystkim – stan, w którym 
nie ma stałej rozbudowy i aktualizacji nie można nawet 
nazwać stagnacją, lecz cofaniem się. Dlatego też, spoglą-
dając w przyszłość, przed Działem Informatyki stoją nowe 
wyzwania i pomysły, część już jest w realizacji.
Opracowane i udostępnione przez Instytut rozwiązania in-
formatyczne, wykorzystywane przez spawalników polskich, 
mają na celu stworzenie spawalniczego społeczeństwa 
informacyjnego, które od początku funkcjonowania Działu 
Informatyki w Instytucie Spawalnictwa, zawsze służy jego 
pracownikom.
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