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W okresie międzywojennym istniało w Polsce Stowarzyszenie
Rozwoju Spawania i Cięcia Metali, którego działalność polegała
w pierwszym rzędzie na zawodowym szkoleniu spawaczy i popularyzowaniu spawania. W miarę rozwoju spawalnictwa narastające zagadnienia
zaczęły przerastać zakres prac Stowarzyszenia i z tego względu noszono
się z zamiarem przekształcenia Stowarzyszenia w Instytut Spawalniczy
w główną siedzibą w Warszawie. Wojna temu przeszkodziła. Stowarzyszenie przestało istnieć, majątek centrali Stowarzyszenia w Katowicach
został zabrany przez niemiecką instytucję „Schweisstechnische Lehr- und
Versuchsanstalt”, a oddział warszawski uległ w czasie powstania całkowitej zagładzie.
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Powstanie Instytutu Spawalnictwa
Za pierwszą datę w historii Instytutu Spawalnictwa można uznać 26 marca 1945 roku.
W dniu tym przybył do Katowic z Warszawy inż. Bolesław Szupp z pismem Ministerstwa
Przemysłu - Departament Chemiczny upoważniającym go do zorganizowania szkoły spawania
w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, przy wykorzystaniu wyposażenia pozostałego
po działającym tam w czasie okupacji niemieckiej „Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt”.
Upoważnienie swoje inż. B. Szupp przedstawił w Departamencie Kadr i Szkolnictwa
Zawodowego mieszczącym się w Katowicach przy ul. Lompy 14. Okazało się, że Departament
ten prowadzi już rozmowy w sprawie zorganizowania kształcenia spawaczy z inż. Józefem
Pilarczykiem, który w latach 30-tych był organizatorem i kierownikiem wytwórni elektrod spawalniczych w Hucie Baildon w Katowicach. W wyniku spotkania inż. B. Szuppa i inż. J. Pilarczyka
w dniu 27 marca 1945 r. ustalono, że inż. Szupp obejmie stanowisko dyrektora szkoły spawania
i kierownika oddziału kształcącego spawaczy gazowych, a inż. Pilarczyk stanowisko zastępcy
dyrektora i kierownika oddziału kształcącego spawaczy łukowych. Już w tych rozmowach musiał
się skrystalizować zamiar wyjścia poza skromny zakres szkolenia spawaczy i podjęcia w dziedzinie spawalnictwa działalności naukowo-technicznej, gdyż oficjalny dokument z dnia 28 marca
1945 r. upoważniający ze strony Ministerstwa Przemysłu inż.inż. B. Szuppa i J. Pilarczyka do
konkretnych działań brzmiał jak następuje:

„Upoważniam ob. inż. Szuppa Bolesława oraz w jego zastępstwie ob. inż. Pilarczyka Józefa
do objęcia z ramienia Departamentu Kadr sprzętu i urządzeń pozostałych po Schweisstechnische
Lehr-und Versuchsanstalt na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach
celem zabezpieczenia, urządzenia kursów spawania oraz rozpoczęcia prac związanych z organizacją Instytutu Spawalniczego.
Dyrektor Departamentu Kadr
(-) inż. J. Pomorski”
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Tegoż samego dnia obaj upoważnieni inżynierowie udali się do dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych inż. Łabędzkiego, któremu przedstawili powyższy dokument.
Już następnego dnia bo 29 marca 1945 r. nastąpiło przekazanie im przez kierownika warsztatów mechanicznych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych inż. Hytinga pomieszczeń
i urządzeń warsztatu spawania gazowego i warsztatu spawania elektrycznego oraz pomieszczeń
laboratoryjnych i biurowych.
Nowo powstała placówka o nazwie Państwowy Instytut Spawalniczy podlegała bezpośrednio Wydziałowi Szkolnictwa Zawodowego Departamentu Kadr Ministerstwa Przemysłu.

Fot. 1. Inż. Bolesław Szupp

Fot. 2. Inż. Józef Pilarczyk

Z notatek dyr. Szuppa można domniemać, iż w tym czasie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych trwały prace przygotowawcze do uruchomienia kursów spawania gazowego
i łukowego, a odpowiednie warsztaty szkoleniowe miały już po 1 instruktorze będącym pracownikiem tych Zakładów. W związku z tym wyposażenie tych warsztatów było skompletowane,
podczas gdy wyposażenie laboratoryjno-kontrolne t.zn. maszyny do badań wytrzymałościowych,
obrabiarki do obróbki próbek, aparatura rentgenowska i aparatura do badań metalograficznych
wymagały uporządkowania. Brak było zupełnie wyposażenia biurowego.
W drugiej dekadzie kwietnia 1945 r. zaangażowano podstawowy personel instruktorski
w osobach p.p. Włodzimierza Kolosa i Maksymiliana Mazura dla kursów spawania gazowego
oraz p.p. Franciszka Wiatroka i Franciszka Taszarka jako instruktorów spawania łukowego.
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W wyniku tych działań już w dniu 24 kwietnia 1945 r. rozpoczęto w Katowicach pierwsze
kursy przy 32 uczestnikach dla spawania gazowego i 25 dla kursu spawania łukowego. W trzy
tygodnie później, bo w dniu 16 maja 1945 r. uruchomiono prowadzone równolegle kursy spawania w Hucie Pokój dla 30 spawaczy gazowych i 25 spawaczy łukowych. W dwóch pierwszych
dniach czerwca 1945 r. przeprowadzono egzaminy uczestników pierwszego kursu w Katowicach,
w wyniku których wydano pierwsze świadectwa Państwowego Instytutu Spawalniczego
41 absolwentom.

Fot. 3. Uczestnicy kursu spawania łukowego w Katowicach

Prowadzenie kursów spawaczy wymagało zakwaterowania słuchaczy przybywających spoza
Katowic. Staraniem Departamentu Kadr Ministerstwa Przemysłu odpowiednia bursa została
zorganizowana w Katowicach w budynku przy ul. Krakowskiej 45. Urządzeniem tej bursy, jak
również organizacją prac biurowych Instytutu zajęła się p. Maria Majerówna, zaangażowana
do tej działalności 12 kwietnia 1945 r.
Egzaminowanie absolwentów kursów obejmowało m.in. badanie jakości egzaminacyjnych
złączy spawanych. Do obsługi tego zadania został w lipcu 1945 r. zaangażowany p. Aleksander
Filipowicz jako laborant badań wytrzymałościowych, a w sierpniu 1945 r. inż. Emil Macalik,
który rozpoczął organizowanie pracy laboratorium do badań spawanych połączeń w oparciu
o sprzęt odziedziczony po byłym niemieckim Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt.
Później obowiązki laboranta badań wytrzymałościowych przejął p. Robert Otrząsek.
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W czerwcu i lipcu 1945 r. kadra instruktorów na kursach spawania zwiększyła się
o pp. Jakuba Likusa, Zdzisława Sepielaka i Edwarda Pawęzowskiego.
W jesieni 1945 r. rozpoczęto starania o zorganizowanie w Krakowie filialnego oddziału
Państwowego Instytutu Spawalniczego. Po pokonaniu wielu trudności, głównie w zakresie uzyskania odpowiednich pomieszczeń, oddział taki powstał w r. 1946 dla szkolenia spawaczy gazowych i łukowych w warsztatach szkolnych Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej przy Al. Mickiewicza. Oddział dysponował 5-cioma stanowiskami do spawania
łukowego i 10-cioma stanowiskami spawania gazowego.
W październiku 1945 r. wydrukowano w Drukarni Katolickiej w Katowicach w nakładzie
po 3000 egz. broszury szkoleniowe dla uczestników prowadzonych kursów spawalniczych. Był
to „Kurs spawania gazowego w pytaniach i odpowiedziach” opracowany przez dyr. B. Szuppa
i „Kurs spawania elektrycznego w pytaniach i odpowiedziach” opracowany przez dyr. J. Pilarczyka.
Stanowiło to zapoczątkowanie działalności wydawniczej pracowników Instytutu Spawalnictwa.
W r. 1946 zaangażowany został jako wykładowca kursów spawaczy doświadczony spawalnik i utalentowany wykładowca inż. Leon Mistur, który przejął wobec dyrekcji Instytutu odpowiedzialność za działalność szkoleniową, uczestnicząc równolegle w ekspertyzach przemysłowych
wykonywanych przez Instytut.
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Lata 1946-1952
Państwowy Instytut Spawalniczy został wprawdzie nominalnie utworzony w marcu 1945 r.,
ale przez szereg pierwszych lat, właściwie do 1949 r. istniał raczej jako instytucja szkolenia
spawaczy, a nie instytut naukowo-badawczy. W tych latach pracując w niesłychanie trudnych
warunkach lokalowych (Instytut mieścił się początkowo w 5-ciu pokojach w gmachu Śląskich
Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach) i w stałej walce z trudnościami finansowymi (były okresy, że pracownikom wypłacano pobory z wpływów za wykonane usługowe prace
spawalnicze) udało się wyszkolić corocznie setki spawaczy tak bardzo potrzebnych w odbudowie
zrujnowanego wojną kraju i dla rozbudowującego się przemysłu. Niemniej jednak w r. 1948
Instytut posiadał już w Katowicach warsztat szkoleniowy z 22 stanowiskami spawania łukowego i 40 stanowiskami spawania gazowego.
W dniu 1 czerwca 1947 r. dotychczasowy Państwowy Instytut Spawalniczy został jako
Hutniczy Instytut Spawalniczy podporządkowany Centralnemu Zarządowi Przemysłu Hutniczego w Katowicach, w związku z czym znacznie poprawiła się jego sytuacja finansowa. Instytutowi przydzielono odpowiedni teren w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława 16/18 oraz kredyty inwestycyjne, co umożliwiło podjęcie natychmiast prac adaptacyjnych zastanych na tym terenie poniemieckich zabudowań na warsztaty szkolenia spawaczy i pomieszczenia laboratoryjne. Zastane pomieszczenia to budynek jednopiętrowy (fot. 5), który należało w pierwszym rzędzie wyburzyć dla umożliwienia zbudowania w tym miejscu budynku biurowego Instytutu i budynek
piętrowy usytuowany nieco głębiej frontem do ul. Bł. Czesława (fot. 6), którego pomieszczenia
służyły w latach 1947-1950 jako biura Instytutu, a także jako kwatera dyr. B. Szuppa i kilku
pracowników personelu inżynierskiego.

Fot. 4. Teren przyszłej lokalizacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
przy ul. Bł. Czesława 16/18
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Fot. 5. Budynek istniejący w miejscu lokalizacji budynku biurowego Instytutu

Przydzielony Instytutowi teren zamykały na obrzeżu jednopiętrowe budynki warsztatowe,
z których jeden (fot. 7) postanowiono zaadaptować na sale wykładowe i warsztaty działu szkolenia
spawalniczego, a drugi (fot. 8) przeznaczono na przyszłe laboratorium metaloznawcze Instytutu.

Fot. 6. Budynek biurowo-kwaterunkowy zlikwidowany w trakcie rozbudowy Instytutu w r. 1954

Fot. 7. Budynek przeznaczony do adaptacji na dział szkolenia spawalniczego.
Stan w dn. 26.VI.1948 r.
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Adaptacja przejętych budynków wymagała dość gruntownych przeróbek włącznie z wymianą
stropów, ścian działowych i instalacji wewnętrznych. Prace adaptacyjne budynku szkolenia
spawalniczego zakończono na przełomie lat 1948/1949 i wówczas działalność szkolenia spawaczy została przeniesiona do Gliwic. Tu szkolenie dysponowało już odpowiednio wyposażonymi
i wentylowanymi spawalniami, osobnymi dla spawania łukowego i gazowego (z centralnym
zasilaniem w acetylen i tlen) wraz z pomieszczeniami dla przygotowania materiałów do ćwiczeń
i pomieszczeniami dla instruktorów.

Fot. 8. Budynek przyszłego laboratorium metaloznawczego. Stan w dn. 26.VI.1948 r.

Sale wykładowe zostały wyposażone w pomoce naukowe w postaci eksponatów i plansz urządzeń i sprzętu spawalniczego z przekrojami poszczególnych elementów, wzorce spawanych złączy prawidłowych i wadliwych itp. Cały obiekt liczył 2.300 m3.

Fot. 9. Widok budynku działu szkolenia spawalniczego w czasie trwania prac adaptacyjnych
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Jeszcze gruntowniejszej adaptacji musiał być poddany budynek laboratorium metaloznawczego (fot. 10), w którym powstawały m.in. digestoria dla pracowni analiz chemicznych, ciemnie fotograficzne i pomieszczenia o ścianach chroniących od promieni rentgenowskich w pracowni
nieniszczących badań spawanych połączeń.

Fot. 10. Budynek laboratorium metaloznawczego w czasie trwania prac adaptacyjnych

Fot. 11. Wykład inż. L. Mistura na kursie spawaczy

W kilka miesięcy po przeniesieniu kursów spawania z Katowic do Gliwic laboratorium metaloznawcze zdołało uruchomić pracownie badań wytrzymałościowych, badań nieniszczących
i badań metalograficznych wraz z warsztatem obróbki próbek, o łącznej kubaturze 3.800 m3.
Dysponowanie takim zapleczem laboratoryjnym umożliwiło uzyskanie samodzielności w zakresie szkolenia spawaczy kotłowych, których egzaminy praktyczne i teoretyczne odbywano z udziałem
przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego.
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Fot. 12. Budynek laboratorium metaloznawczego
po adaptacji

Fot. 13. Instruktor K. Korniak demonstruje
kursantom technikę układania spoiny
na kursie spawania gazowego

Jeszcze w 1948 r. rozpoczęto wznoszenie budynku administracyjno-socjalnego Instytutu.

Fot. 14. Budynek administracyjno-socjalny Instytutu
w budowie. Stan w 1949 r.
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W dniu 1 lipca 1948 r. Instytut pod oficjalną nazwą Instytut Spawalnictwa wszedł w skład
zespołu instytutów przemysłowych podległych Głównemu Instytutowi Mechaniki z siedzibą
w Warszawie, utworzonemu przez administracyjne podporządkowanie kilku istniejących już
instytutów. Odbiło się to ujemnie na sytuacji Instytutu Spawalnictwa, gdyż trzeba było odtąd
staczać walki konkurencyjne o dotacje budżetowe i kredyty inwestycyjne.

Fot. 15. Budynek administracyjno-socjalny
Instytutu po wykończeniu

Niemniej jednak udało się w r. 1950 ukończyć
budowę pięciokondygnacyjnego budynku administracyjno-socjalnego o kubaturze 8.300 m3, w którym na trzecim piętrze urządzono internat, a w suterenie stołówkę dla 80-ciu uczestników kursów spawania. Internat był pod stałym nadzorem dyr. Szuppa,
którego mieszkanie znajdowało się na trzecim piętrze, tuż obok internatu.
Równolegle prowadzono prace budowlane przy wznoszeniu 3 hal technologicznych przeznaczonych do prowadzenia działalności badawczej (fot. 16).
Po całkowitym przeniesieniu do Gliwic w r. 1949 na całość Instytutu Spawalnictwa składały się następujące jednostki organizacyjne nie ujęte w oficjalny schemat:
Dział Szkoleniowy - z warsztatami szkoleniowymi, salami wykładowymi i warsztatem pomocniczym do prac przygotowania materiałów dla ćwiczeń spawaczy,
Dział Technologii Spawania - stanowiący zalążek przyszłego pionu zakładów badawczych Instytutu
Dział Badań Metaloznawczych - z pracowniami nieniszczącej kontroli spawanych połączeń,
badań wytrzymałościowych i badań metaloznawczych,
Dział Ogólnotechniczny - organizujący przedsięwzięcia związane z rozbudową Instytutu,
Dział Administracyjno - Finansowy.
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Fot. 16. Budynek hal technologicznych w stanie surowym

Szefem powstającej administracji Instytutu był mgr Jan Podgórski, a od 1950 r. mgr Jan
Buczkowski. Sekretariat dyrekcji Instytutu prowadziła p. Paulina Sokołowska.
Pieczę nad nową siedzibą Instytutu w Gliwicach przy ul. Bł. Czesława 16/18 sprawowało
trzech portierów, którymi byli starzy mieszkańcy Gliwic, p.p. Poloczek, Kalinka i Opitz. Kierowcami byli p.p. Jan Gruszczyński i Bolesław Badura.
W r. 1949 powstało w Instytucie Spawalnictwa Koło Zakładowe SIMP.
Przygotowywanie kadry pracowników naukowo-badawczych rozpoczęto w latach 1948-49.
Do inż. Emila Macalika i inż. Stefana Spychalskiego przybył z Poznania inż. Lucjan Grzegórski.
Zaangażowano również kolejno kilku absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, którzy wykonując
swe prace dyplomowe stawiali pierwsze kroki w badaniach w dziedzinie spawalnictwa. Jeszcze
w 1948 r. ukończył pracę dyplomową i uzyskał stopień inżyniera mechanika p. Stanisław Bryś.
W r. 1949 stopień magistra inżyniera metalurga uzyskali p.p. Zdzisław Szczeciński i Jan
Węgrzyn. Spoza Gliwic zaangażowano mgr. Jana Angresa i inż. Zbigniewa Pufala. Stopień
magistra inżyniera metalurga w r. 1950 uzyskali p.p. Kazimierz Żurawik, Władysław Witek
i Marian Hyla. W r. 1951 do kadry inżynierskiej Instytutu Spawalnictwa dołączyli po wykonaniu prac dyplomowych w Instytucie p.p. Karol Śniegoń, Tadeusz Robakowski i Mieczysław
Sikora.
W czerwcu 1951 r. ukończono rozpoczętą w 1949 r. budowę 3 hal technologiczno-laboratoryjnych. Instytut dysponował teraz pomieszczeniami o łącznej powierzchni ok. 5.000 m2.
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Z tą kadrą inżynierów i zasobami pomieszczeń technologiczno-laboratoryjnych przystąpiono
do organizowania osobnego pionu naukowo-badawczego, w postaci zakładów:
- Stali i Żeliwa - kierownik mgr inż. Zdzisław Szczeciński,
- Metali Nieżelaznych - kierownik inż. Stanisław Bryś,
- Spoiw i Metalurgii Spawania - kierownik mgr inż. Jan Węgrzyn,
- Konstrukcji Spawanych - kierownik inż. Eugeniusz Śledziewski,
- Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych - kierownik mgr inż. Stefan Spychalski,
- Laboratorium Metaloznawczego - kierownik mgr inż. Emil Macalik.
Dział Ogólnotechniczny prowadził mgr inż. Stefan Goćkowski. Bibliotekę Techniczną stanowiącą zalążek przyszłego Ośrodka Dokumentacji Technicznej prowadziła p. Olga Sibigowa.
Podstawową kadrę mistrzów stanowili p.p. Władysław Druciak, Józef Bujok, Eryk Szyszka,
Teofil Korzyniec i Józef Czylok.
W r. 1950 powołano pierwszą Radę Naukową Instytutu Spawalnictwa pod przewodnictwem prof. Zygmunta Dobrowolskiego.
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Lata 1951-1952
W r. 1951 załoga Instytutu Spawalnictwa liczyła łącznie 90-95 osób. Był to już dalece
zintegrowany zespół ludzi, świadomy swej pionierskiej roli w spawalnictwie, zżyty zarówno
w pracy, jak i w zabawie.

mgr J. Angres

inż. L. Mistur

p. E. Żbikowski

Fot. 17. Fragmenty dekoracji sali balowej na balu zorganizowanym 14 stycznia 1950 r.
przez załogę Instytutu Spawalnictwa w salach wykładowych Działu Szkoleniowego

Równolegle z kompletowaniem kadry naukowo-badawczej rozpoczęto wyposażanie laboratoriów i hal technologicznych Instytutu w urządzenia laboratoryjne. I tak np. w r. 1951 zainstalowano w hali Zakładu Spoiw i Metalurgii Spawania laboratoryjną prasę firmy Havelock do
wykonywania elektrod otulonych oraz piec indukcyjny firmy Birlec do wytapiania metali.
Jakkolwiek działalność naukowo-badawcza na podstawie corocznych planów realizowana
była od 1950 roku, to jednak znacznie wcześniej rozpoczęto ją bądź w postaci doraźnych opracowań ekspertyzowych, bądź też poważnych prac kompleksowych. Do takich należało opracowanie w latach 1948-49 wspólnie z Hutą Baildon i Politechniką Śląską receptur otulin dla podstawowych elektrod otulonych, za które została przyznana nagroda państwowa III stopnia w r. 1952.
Ze strony Instytutu Spawalnictwa otrzymał ją dyr. J. Pilarczyk.
Planowe prace badawcze Instytutu Spawalnictwa rozpoczęło opracowanie technologii spawania przewodów aluminiowych oraz zbadanie i ocena spawalności stali budowlanej o podwyższonej
wytrzymałości K52, której produkcję przygotowywało krajowe hutnictwo w latach 1949-1950.
Następne badania poświęcono zagadnieniom regeneracji matryc kuziennych przez napawanie
oraz problemom spawania stali kwasoodpornych, miedzi i stopów lekkich.
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Pierwszy zagraniczny kontakt Instytutu Spawalnictwa stanowiła wizyta w r. 1949
prof. Gerbeaux z Instytutu Spawalnictwa w Paryżu. Prof. Gerbeaux wygłosił dla śląskiej spawalniczej kadry inżynieryjno-technicznej odczyt na temat opracowanej przez niego technologii spawania rurociągów energetycznych ze stali chromo-molibdenowej. Chodziło o wykonywanie warstwy przetopowej spoiny przy pomocy spawania gazowego płomieniem nawęglającym dla uzyskania prawidłowego przekroju tej warstwy, z następnym wypełnieniem rowka spawalniczego
spawaniem łukowym lub gazowym z użyciem płomienia normalnego. Odczyt był ilustrowany
pokazem spawania wykonanym przez francuskiego instruktora towarzyszącego prof. Gerbeaux.
Pokaz nie w pełni się udał, bo w wykonanej warstwie przetopowej wystąpiło pęknięcie na dużym
odcinku.
Na przełomie lat 1950-1951 nastąpiła poważna zmiana organizacyjna polegająca na tym,
że szkolenie spawalnicze zostało wyjęte z gesti Instytutu Spawalnictwa i poddane jako Państwowy Centralny Ośrodek Szkolenia Spawalniczego Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego
(CUSZ), zgodnie z Uchwałą Prezydium Rządu z dnia 11 sierpnia 1950 r. Zmiana ta miała
w zasadzie charakter formalny, gdyż szkolenie spawaczy odbywało się w dalszym ciągu w Instytucie Spawalnictwa w tych samych pomieszczeniach, przy użyciu tego samego sprzętu i przez
ten sam personel nauczający. Działalność Ośrodka była jednak finansowana przez CUSZ.
Działalność ta nie ograniczała się już jedynie do szkolenia spawaczy. Prowadzono również dla
inżynierów i techników kursy specjalistyczne kontrolerów, konstruktorów i technologów spawalniczych.

Fot. 18. Uczestnicy i wykładowcy kursu spawalniczego prowadzonego
dla inżynierów i techników w okresie 1.X.1953-28.II.1954
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Funkcję dyrektora Państwowego Centralnego Ośrodka Szkolenia Spawalniczego pełnił
mgr inż. B. Szupp równolegle z funkcją dyrektora Instytutu Spawalnictwa. Jego zastępcą
ds. nauczania był inż. Leon Mistur. Spośród kadry naukowo-badawczej Instytutu angażowano
na zasadzie zleceń wykładowców dla kursów specjalistycznych, podobnie jak część pracowników finansowo-administracyjnych. Taki układ trwał aż do czerwca 1957 roku.
Kadra naukowo-badawcza Instytutu została w r. 1951 zmniejszona, gdyż na polecenie władz
ministerialnych, zaszła konieczność przekazania inż.inż. K. Żurawika, W. Witka i M. Sikory do
Centralnego Zarządu Przemysłu Maszyn Budowlanych, do pracy w przemyśle zbrojeniowym.
W r. 1951 ukazało się zarządzenie Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego z dnia 11 grudnia
usamodzielniające Instytut Spawalnictwa z Głównego Instytutu Mechaniki i przejmujące go do
bezpośredniej podległości temu ministerstwu. Wprowadzenie w życie tego zarządzenia i wyłączenie
Instytutu Spawalnictwa z Głównego Instytutu Mechaniki nastąpiło protokolarnie dnia 29 marca
1952 r. W tym czasie załoga Instytutu liczyła 105 osób.
Nowe, samodzielne posadowienie Instytutu Spawalnictwa wraz z uporządkowaniem systemu jego finansowania umożliwiło znaczny rozmach w działalności naukowo-badawczej
w latach 1952-1953. W okresie tym opracowano między innymi:
- technologię spawania rur ze stali chromo-molibdenowej dla rurociągów na parę przegrzaną,
- technologię napawania płaszczyzn uszczelniających zaworów 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,
- technologię wykonywania frezów z ostrzami napawanymi stalą szybkotnącą,
- receptury i technologię produkcji topników do spawania łukiem krytym,
- elektrody otulone do spawania aluminium.
W r. 1951 Instytut Spawalnictwa podjął działalność normalizacyjną, w ramach której do
połowy r. 1955 zdołano opracować 18 norm resortowych, zatwierdzanych następnie przez odpowiednie ministerstwa.
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Lata 1953-1954
W r. 1953 została zorganizowana w Instytucie Spawalnictwa I Ogólnopolska Narada
Spawalnicza poświęcona zagadnieniom kontroli robót spawalniczych, a w dniach 18-19 maja
1954 r. następna taka impreza poświęcona tematowi spawalniczych materiałów dodatkowych.
Ustaliła się tradycja takich corocznych ogólnokrajowych spotkań spawalników (co drugi rok
z udziałem gości zagranicznych) i w dalszych latach w postaci organizowanych w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich tzw. Krajowych NaukowoTechnicznych Konferencji Spawalniczych, odbywanych corocznie w różnych ośrodkach kraju.
Z końcem 1953 r. rozpoczęto zabiegi o rozbudowę Instytutu Spawalnictwa i zorganizowanie w nim biura konstrukcyjnego projektującego nowoczesne urządzenia spawalnicze oraz
warsztatów wykonujących prototypy tych urządzeń. Sprawa trafiła na dobry grunt w Państwowej
Komisji Planowania Gospodarczego, gdzie podjęto kroki dla wygospodarowania w r. 1954 odpowiednich nakładów inwestycyjnych i etatów na ten cel.
W jesieni 1953 r. udało się nawiązać kontakt ze Spawalniczym Instytutem Badawczym (VUZ)
w Bratysławie. Tygodniową wizytę złożył tam dyr. J. Pilarczyk w towarzystwie inż. Z. Szczecińskiego.
Bezpośrednim wynikiem tej wizyty był staż konstruktorski inż. R. Korkiewicza oraz oddelegowanie inż. Karola Śniegonia na 9-miesięczne spawalnicze studium podyplomowe prowadzone przez
VUZ wespół z Politechniką w Bratysławie, co stanowiło w Instytucie Spawalnictwa pierwsze
zagraniczne staże naukowe. Stwierdzono także duże zaangażowanie VUZ w działalności konstrukcyjno-rozwojowej dla przygotowania produkcji nowoczesnych urządzeń spawalniczych
w wyspecjalizowanych zakładach przemysłowych, a nawet w podejmowaniu własnego wytwórstwa tego sprzętu. Potwierdziło to słuszność wysiłków kierownictwa Instytutu Spawalnictwa
zmierzających do stworzenia w Instytucie bazy konstrukcyjno-prototypowej nowoczesnych urządzeń spawalniczych. Wysiłki te doprowadziły do pojawienia się w dn. 30 stycznia 1954 r. Uchwały
Rady Ministrów Nr 36/54 w sprawie reorganizacji i nadania statutu Instytutowi Spawalnictwa. Na podstawie tej Uchwały w dniu 1 października 1954 r. został powołany do życia przy
Instytucie Spawalnictwa Zakład Konstrukcji Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych pod kierownictwem mgr inż. Romana Korkiewicza, a w dniu 1 stycznia 1955 r. Zakład Prototypów Urządzeń Spawalniczych pod kierownictwem inż. Stefana Cieszewskiego. Zakłady te mieściły się początkowo w improwizowanych pomieszczeniach, ale w latach 1955-1959 zostały zbudowane
dla nich 3 hale warsztatowe wraz z pracowniami konstruktorskimi i pomieszczeniami magazynowymi, o łącznej powierzchni 1.700 m2.
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Zarówno Zakład Konstrukcji Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych, jak i Zakład Prototypów
Urządzeń Spawalniczych zostały zorganizowane na zasadzie własnego rozrachunku gospodarczego.
Na taki rozrachunek zostało również przeniesione w dniu 1 sierpnia 1954 r. działające w zasadzie od początku istnienia Instytutu laboratorium metaloznawcze. Miało to na celu zwolnienie
pewnej ilości etatów dla pozostałej części Instytutu, stanowiącej w dalszym ciągu jednostkę budżetową. W ten sposób powstała w składzie Instytutu Spawalnictwa nowa jednostka organizacyjna pod nazwą Głównego Laboratorium Metaloznawczego.
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 1952-53. 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.
Produkcję topników uruchomiono wykorzystując do tego celu prawo do samodzielnego rozrachunku gospodarczego uzyskane przez Główne Laboratorium Metaloznawcze, przez które ta
produkcja była nadzorowana i rozliczana.

Fot. 19. Zbudowany w Instytucie piec
do produkcji topników do spawania łukiem krytym

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 Instytucie Spawalnictwa zakończono w r. 1960.
Rok 1954 zaznaczył się wzmożeniem międzynarodowych kontaktów Instytutu Spawalnictwa. W kwietniu mistrz Władysław Druciak wyjechał na 4-ro miesięczny staż w zakresie
spawania kotłów przemysłowych do Bernaulu (ZSRR). W lipcu odwiedziła Instytut delegacja
Chińskiej Republiki Ludowej, będąca gościem Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Instytut
Spawalnictwa i jego ówczesne osiągnięcia wzbudziły zainteresowanie gości chińskich, bo już
w sierpniu zjawiła się następna delegacja chińska goszcząca w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego.
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W dniach 6-17 września 1954 r. delegacja Instytutu Spawalnictwa w składzie:
dyr. J. Pilarczyk, mgr inż. Z. Szczeciński i mgr inż. J. Węgrzyn wzięła udział w międzynarodowej, naukowej konferencji spawalniczej zorganizowanej przez Spawalniczy Instytut Badawczy
(VUZ) w Bratysławie. Konferencja odbywała się w ośrodku Czechosłowackiej Akademii Nauk na
zamku w Smolenicach.
W r. 1954 zakup maszyny do badań wytrzymałości zmęczeniowej umożliwił zapoczątkowanie w Instytucie Spawalnictwa tego rodzaju badań w odniesieniu do połączeń spawanych
i zgrzewanych. W dalszych latach pod kierownictwem mgr inż. Tadeusza Robakowskiego stopniowo skompletowano całą pracownię wytrzymałości zmęczeniowej o znacznym dorobku naukowym.
Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Szkół Wyższych przyznała w 1954 roku tytuł docenta
dyrektorowi Instytutu mgr. inż. Bolesławowi Szuppowi i Jego zastępcy mgr. inż. Józefowi
Pilarczykowi.
W r. 1954 opracowano w Instytucie Spawalnictwa między innymi:
- technologię automatycznego spawania łukiem krytym różnego typu połączeń przy użyciu krajowych drutów elektrodowych i topników własnej produkcji,
- pręty żeliwne do gazowego spawania żeliwa,
- receptury i technologie wytwarzania odlewanych prętów stellitopodobnych do napawania
utwardzającego,
- druty elektrodowe do napawania łukiem krytym obręczy kół wagonowych,
- technologię spawania blach platerowanych stalą kwasoodporną,
- technologię zgrzewania prętów zbrojeniowych przy użyciu płomienia acetylenowo-tlenowego.
W wyniku starań kierownictwa Instytutu Spawalnictwa w dniu 29 stycznia 1955 r.
ukazała się Uchwała Prezydium Rządu w sprawie rozwoju spawalnictwa nakładająca na poszczególne resorty określone zadania w tym zakresie na lata 1955-1960.
W miarę wzrostu dorobku badawczego, a z tym i kompetencji pracowników naukowych Instytutu zaczęły się pojawiać opracowania podręcznikowe ich autorstwa. W ślad za wydanymi
w r. 1945 broszurowymi podręcznikami w pytaniach i odpowiedziach dla kursów spawania oraz
wydanym w r. 1946 przez Referat Wydawniczy Wydziału Szkolenia Ministerstwa Przemysłu
„Podręcznikiem do spawania acetylenowego” autorstwa dyr. Szuppa ukazały się następujące książki:
• Z. Pufal: Spawanie miedzi, mosiądzu i brązu. PWT 1951,
• S. Bryś: Spawanie i lutowanie przewodów aluminiowych. PWT 1952,
• J. Pilarczyk, Z. Szczeciński: Spawanie elektryczne. PWSZ 1953,
• S. Bryś, Z. Pufal: Spawanie cynku i jego stopów. PWT 1953,
• Z. Szczeciński: Spawanie w naprawach urządzeń technicznych. PWT 1955,
• J. Węgrzyn, R. Korkiewicz: Spawanie automatyczne łukiem krytym. PWT 1955.
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Rok 1955
W r. 1955 powstał w Instytucie Ośrodek Dokumentacji Technicznej, który obok prowadzenia
Biblioteki Technicznej zajął się opracowywaniem i gromadzeniem analiz artykułów ukazujących
się w światowej prasie spawalniczej.
W dniu 2 kwietnia 1955 r. Instytut Spawalnictwa obchodził skromną uroczystość
10-lecia swego powstania. Objęła ona referat dyr. Szuppa pt. „Przyczynek do historii Instytutu”,
wręczenie dyplomów uznania wyróżniającym się pracownikom oraz spotkanie towarzyskie załogi Instytutu. Podsumowania dotychczasowej działalności Instytutu dokonał dyr. Pilarczyk
w artykule pt. „10 lat Instytutu Spawalnictwa” opublikowanym w Przeglądzie Spawalnictwa
nr 7/8 z 1955 r.
W roku 1955 nawiązano pierwsze kontakty z Instytutem Elektrospawania im. E.O. Patona
w Kijowie. W maju i czerwcu tego roku w Instytucie tym przez 4 tygodnie przebywał
dyr. J. Pilarczyk, zapoznając się z jego organizacją, kierunkami działalności badawczej oraz
nawiązując osobiste kontakty z jego pracownikami. Obok tego udało się dyr. Pilarczykowi odwiedzić katedry spawalnictwa w politechnikach kijowskiej i leningradzkiej, jak również Centralny
Instytut Naukowo-Badawczy Technologii Budowy Maszyn (CNIITMasz) w Moskwie oraz
Instytut Spawania Elektrycznego i Oprzyrządowania w Leningradzie.
Dyr. Pilarczyk miał również możność zwiedzenia niektórych, związanych ze spawalnictwem
zakładów przemysłowych ZSRR, jak:
- Zakłady Budowy Sprzętu Spawalniczego „Elektrik” w Leningradzie,
- Stocznia w Kijowie,
- Zakłady Budowy Maszyn Ciężkich w Krematorsku,
- Zakłady Budowy Kotłów w Taganrogu.
Schemat organizacyjny pionu badawczego Instytutu obejmował w r. 1955 następujące człony:
- Zakład Stali i Żeliwa,
- Zakład Metali Nieżelaznych,
- Zakład Spoiw i Metalurgii Spawania,
- Zakład Konstrukcji Spawanych,
- Zakład Sprzętu i Urządzeń,
- Zakład Technologii i Procesów Spawania i Zgrzewania,
- Główne Laboratorium Metaloznawcze (na rozrachunku gospodarczym).
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Bezpośrednio podlegały Dyrektorowi Instytutu:
- Dział Planowania,
- Dział Budżetowo-Rachunkowy,
- Dział Administracyjno-Gospodarczy,
- Dział Ogólnotechniczny,
- Ośrodek Dokumentacji Technicznej,
- Samodzielny Referat Kadr,
- Samodzielny Referat Specjalny.
Osobny człon organizacyjny stanowiły:
- Zakład Konstrukcji Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych,
- Zakład Prototypów Urządzeń Spawalniczych.
W końcu 1955 roku załoga Zakładu Konstrukcji Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych oraz
Zakładu Prototypów Urządzeń Spawalniczych liczyła łącznie 28 osób. Zespół ten był już
w stanie przedstawić pierwsze prototypy skonstruowanych urządzeń w postaci typoszeregu zgrzewarek zwarciowych o mocy 2; 6 i 20 kVA do zgrzewania drutów oraz zaworów do butli acetylenowych.
W części badawczej Instytutu wykonano w r. 1955 szereg opracowań, a wśród nich:
- technologię zgrzewania iskrowego szyn kolejowych,
- technologię spawania półautomatycznego łukiem krytym,
- atlas metalograficzny połączeń spawanych,
- zbadanie wpływu ukosowania brzegów blach przy pomocy cięcia tlenowego i żłobienia
palnikiem na jakość połączeń spawanych,
- technologię częściowo zmechanizowanego spawania rur ze stali kwasoodpornej,
- technologię regeneracji korbowodów lokomotyw przy pomocy zgrzewania iskrowego.
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Rok 1956
W wyniku Zarządzenia Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 27 czerwca 1956 roku
nastąpiło połączenie Zakładu Konstrukcji Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych z Zakładem
Prototypów Urządzeń Spawalniczych w jeden, prowadzony na zasadach rozrachunku gospodarczego Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych (ZBPUS) pod kierownictwem
mgr. inż. Romana Korkiewicza. Jego zastępcą był inż. Stefan Cieszewski. Cała załoga Instytutu
włącznie z podporządkowanymi zakładami (ZBPUS i Gł. Lab. Metaloznawcze) liczyła w owym
czasie ok. 200 pracowników.
W marcu 1956 r. kierownictwo Instytutu stanęło przed zadaniem opracowania 5-letniego
planu zadań na lata 1956-1960. Wnioski zebrane w tym zakresie od poszczególnych zakładów Instytutu zostały przeanalizowane przez tzw. aktyw, w którym obok dyrekcji uczestniczyli
kierownicy wszystkich zakładów, inżynierowie, technicy, przodownicy pracy oraz sekretarz POP
PZPR i przewodniczący Rady Miejscowej (pełniącej rolę Rady Zakładowej). Ostateczne wnioski
wynikające z tej analizy zostały zatwierdzone przez tzw. Komisję Główną, w składzie dyrekcji
Instytutu, przedstawicieli POP PZPR (p. Józef Czylok) i Rady Miejscowej (p. Władysław Druciak),
kierownika administracyjno-finansowego (p. Eugeniusz Żbikowski) i kierowniczki Działu Planowania (p. Zofia Kondratowiczowa). W wyniku tych prac zaplanowano zorganizowanie dwóch
nowych placówek w pionie badawczym Instytutu, a mianowicie Zakładu Automatyzacji Procesów
Spawalniczych i Pracowni Badań Fizyko-Chemicznych.
W r. 1956 Instytut Spawalnictwa został przyjęty do Międzynarodowego Intytutu Spawalnictwa. Odbyło się to w dniu 1 lipca na posiedzeniu Rady Głównej MIS w Madrycie.
W kwietniu 1956 Instytut gościł delegację rządową Chińskiej Republiki Ludowej z udziałem
wiceministra górnictwa Ju-Sanj-San’a i wiceministra komunikacji Dżu-Li-Dżi.
Dyr. B. Szupp zrezygnował z kierowania Ośrodkiem Szkolenia Spawalniczego CUSZ koncentrując się wyłącznie na dyrekcji Instytutu Spawalnictwa.
W dniu 10 maja 1956 w Spółdzielni Pracy „Klejżel” w Brzeziu k/ Raciborza (przekształconej później w Zakłady Elektrochemiczne EMA w Raciborzu) uruchomiono przemysłową
produkcję topników do spawania łukiem krytym, opracowanych przez Instytut Spawalnictwa.
Instytut był również wykonawcą wyposażenia produkcyjnego „Klejżelu”.
W dniu 17 lipca 1956 r. dyr. doc. J. Pilarczyk wraz z mgr. inż. R. Korkiewiczem
i mgr. inż. A. Olszokiem wyjechali na 14 dni do Niemieckiej Republiki Demokratycznej w celu
zapoznania się ze stanem spawalnictwa w zakładach przemysłowych tego kraju.
Dyr. doc. B. Szupp wziął w dniach 23-25 października udział w konferencji spawalniczej
w Timisoara (Rumunia), gdzie wygłosił referat na temat organizacji naszego Instytutu i przedstawił filmy obrazujące jego osiągnięcia.
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W dniach 26-17 X 1956 Instytut Spawalnictwa wspólnie z SIMPem był organizatorem
kolejnej IV Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej poświęconej automatyzacji
prac spawalniczych.

Fot. 20. Obrady IV Krajowej
Konferencji Spawalniczej
w sali Biprohutu w Gliwicach

Na miejscu zlikwidowanego „mostu
wibracyjnego”, który zbudowany w 1954
z materiałów rozbiórkowych miał służyć
do badań zmęczeniowych spawanych elementów konstrukcyjnych, a okazał się
przedsięwzięciem chybionym, zbudowano
w r. 1957 młot spadowy (widoczny na fot.12), wykorzystywany w badaniach kruchości spawanych złączy.
Działalność badawcza Instytutu Spawalnictwa w r. 1956 obejmowała między innymi:
- zmodernizowaną technologię spawania złączy szyn kolejowych,
- opracowanie elektrod głębokowtapiających do spawania stali,
- technologię spawania poduszek hydraulicznych do pras,
- opracowanie pierwszej wersji elektrod do łukowego spawania blach miedzianych,
- opracowanie elektrod do spawania stali SHŁ-1,
- technologię napawania regeneracyjnego walców bruzdowych,
- zbadanie wpływu rodzaju elektrod na wytrzymałość połączeń spawanych,
- stanowisko do automatycznego spawania łukiem krytym zderzaków wagonowych.
ZBPUS wykonał w r. 1956 prototyp spawarki transformatorowej ETc-500, której produkcję
seryjną podjęto w następnym roku w Zakładach Wytwórczych Transformatorów M-IO w Mikołowie. Nowym prototypem była również spawarka spalinowa złożona z prądnicy seryjnej spawarki wirującej EW-23u i silnika spalinowego S-62. W zakresie sprzętu do spawania i cięcia
gazowego wykonano prototyp wysokoprężnej wytwornicy acetylenu o wydajności 3000 l/h.
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Rok 1957
Od początku 1957 roku Instytut Spawalnictwa został włączony w ważny dla gospodarki
narodowej cykl prac nad uruchomieniem w Zakładach Mechanicznych w Elblągu produkcji turbiny parowej WK-50 o mocy 50 MW. W związku z tym został delegowany do Zakładów Metalowych w Leningradzie, licencjodawcy tej turbiny, pracownik Instytutu mgr inż. Z. Szczeciński. Jego
dwumiesięczy pobyt w tych zakładach zaowocował skompletowaniem pełnej dokumentacji technologicznej prac spawalniczych dla turbiny WK-50 wraz z recepturami elektrod i topników spawalniczych.
Zakończono budowę części budynku 3 hal warsztatowych wraz z pracowniami konstruktorskimi i pomieszczeniami magazynowymi o łącznej powierzchni 1700 m2. Nowy obiekt został
przekazany do dyspozycji Zakładu Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych. W pełni całą
tę budowę zakończono dopiero w 1959 r.
W r. 1957 nastąpiła zmiana organizacyjna polegająca na przyłączeniu z powrotem do pionu
badawczego Instytutu Zakładu Metaloznawstwa pod kierownictwem mgr. inż. Z. Szczecińskiego.
Kierownictwo Zakładu Stali i Żeliwa objął mgr inż. Karol Śniegoń.
W ramach ZBPUS pozostawiono tzw. Dział Ekspertyz Przemysłowych pod kierownictwem
mgr. inż. Włodzimierza Szydlika, opiekujący się przede wszystkim sprawami kwalifikowania
kadr spawalniczych i jakości prac spawalniczych w zakładach przemyslowych i przedsiębiorstwach budowlanych.
Na przełomie czerwca i lipca 1957 r. przedstawiciele Instytutu Spawalnictwa w osobach dyr.
B. Szuppa, dyr. J. Pilarczyka, inż. J. Kaźmierczaka, inż. R. Sznerra, inż. R. Korkiewicza wzięli
udział w 14-to osobowej delegacji polskiej w dorocznym Kongresie Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa w Essen. Dokonano również wyboru delegatów do 15 komisji MIS. W 8 komisjach delegatami mianowano pracowników Instytutu Spawalnictwa.
W maju 1957 r. Instytut uzyskał zgodę Ministerstwa Przemysłu Maszynowego na zorganizowanie prac w ramach tzw. „funduszu środków specjalnych” (później przemianowanego na
„fundusz honorariów”). Fundusz ten umożliwił zatrudnianie pracowników Instytutu w tzw.
nadgodzinach dla opracowywania ekspertyz zlecanych przez zakłady przemysłowe, a nawet pewnych prac usługowych typu warsztatowego, polegających na dokonywaniu przy pomocy spawania naprawy uszkodzonych lub zużytych części maszyn i urządzeń technicznych.
W tym czasie rozpoczęła działalnie Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych pod kierownictwem mgr. inż. S. Kałuży, początkowo w Zakładzie Badań Metaloznawczych, a później jako
samodzielna pracownia.
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W czerwcu 1957 r. przerwane zostalo szkolenie spawaczy prowadzone na terenie Instytutu
Spawalnictwa przez podległy Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego Państwowy Ośrodek Szkolenia Spawalniczego.
W połowie 1957 r. przystąpiono do zredagowania pierwszego numeru kwartalnika
„Biuletyn Informacyjny” pomyślanego jako organ Instytutu Spawalnictwa publikujący raporty
naukowe o opracowaniach Instytutu włącznie z ZBPUS. Pierwszy numer Biuletynu ukazał się
za okres lipiec-wrzesień 1957 r. Autorami artykułów w tym numerze byli inż. inż. R. Korkiewicz,
J. Węgrzyn, S. Bryś, T. Robakowski, A. Olszak, R. Sznerr, T. Wyżykowski, R. Kiecoń
i mgr J. Angres.
W dniach 8-11 października 1957 dyr. B. Szupp i inż. J. Mryka wzięli udział w konferencji
naukowej zorganizowanej przez Centralny Instytut Spawalnictwa (ZIS) w Halle, po czym zwiedzili zakłady przemysłowe NRD, w których spawalnictwo odgrywa znaczącą rolę (Leuna Werke,
Henry Pels, Kranbau Schmalholden, Leipziger Stahlbau).
Imprezą międzynarodową o dużym znaczeniu dla polskiego spawalnictwa była V Konferencja Spawalnicza w Nowej Hucie w dniach 24-26 października 1957 r. zorganizowana przez
Komitet Hutnictwa PAN, Instytut Spawalnictwa, SIMP i Hutę im. Lenina. Wzięli w niej udział
goście zagraniczni, a to: prof. J. Čabelka i inż. E. Pikna z VUZ Bratysława, dr Gilde i inż. Bader
z ZIS Halle, doc. W.D. Mackiewicz z Politechnicznego Instytutu Budowy Okrętów w Leningradzie, inż. E.W. Sokolow z WNIIESO Leningrad, prof. B. Zorkoczy z Politechniki w Miszkolcu
i prof. M. Radajkowicz z Politechniki Belgradzkiej.
Po obradach w Nowej Hucie goście zagraniczni odwiedzili Instytut Spawalnictwa zapoznając się z jego organizacją, wyposażeniem i osiągnięciami.

Fot.21. Grupa gości zagranicznych w towarzystwie pracowników Instytutu
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Dyr. doc. B. Szupp i inż. S. Bryś w dniach 29.11-7.12.1957 r. wzięli udział w konferencji
naukowej w Leningradzie poświęconej zagadnieniom spawania w osłonach gazowych.
Prace badawcze Instytutu w r. 1957 obejmowały między innymi:
- technologię przesuwnego spawania elektrożużlowego,
- technologię automatycznego napawania regeneracyjnego kół suwnicowych,
- opracowanie elektrod do spawania przewodów parowych wysokiego ciśnienia ze stali
molibdenowych i chromomolibdenowych oraz elektrod do spawania stali typu „Corten”
odpornej na działanie korozji atmosferycznej,
- opracowanie elektrod do napawania stempli i wykrojników do pracy na zimno,
- zbadanie wpływu przypawania usztywnień do rozciąganych pasów na wytrzymałość
zmęczeniową belek spawanych,
- technologię cięcia stali kwasoodpornej i żeliwa metodą gazowo-proszkową,
- opracowanie elektrod EŻO do spawania żeliwa i elektrod do spawania brązów cynowych.
ZBPUS wykonał prototypy automatu AS-5 do spawania elektrożużlowego, półautomatu
YC-1 do cięcia tlenowego, zgrzewarki ZDa-30 do zgrzewania doczołowego prętów i rur, reduktora
centralnego RT-3 do tlenu i reduktora sieciowego RT2-8, reduktora równoprężnego RR1-30, zbieraka topnika do spawania łukiem krytym i zwijarki drutu elektrodowego.
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Rok 1958
W dniu 1 stycznia 1958 r. Instytut Spawalnictwa liczył 165 pracowników. Zakład Budowy
Prototypów Urządzeń Spawalniczych określił w dn. 17 marca 1958 r. liczebność swojej załogi
na 126 osób.
W r. 1958 zorganizowano w Instytucie Spawalnictwa laboratorium izotopowych badań
spawanych połączeń należące do Pracowni Badań Nieniszczących w Zakładzie Metaloznawstwa. W tym celu wzniesiono specjalny budynek uzwględniający wymogi badań izotopami promieniotwórczymi. Założenia projektowe opracował mgr J. Angres po odbyciu 2-miesięcznego
stażu w ZSRR w 1956 r. Budynek został wzniesiony przez pracowników Działu Ogólnotechnicznego pod kierownictwem mistrza Józefa Czyloka. Pierwszymi preparatami promieniotwórczymi, których eksploatację rozpoczęto w nowym laboratorium były izotopy Co-60 i Cs-137.
Zbudowano również defektoskop do prac w terenie.
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, któremu Instytut w owym czasie podlegał, nagrodziło szereg opracowań Instytutu wykonanych w 1957 roku. Do nagrodzonych opracowań zaliczono między innymi elektrody otulone do łukowego spawania miedzi (mgr. inż. J. Węgrzyna),
automat do spawania elektrożużlowego (inż. R. Kieconia) i automat do spawania łukiem krytym blach cienkich (mgr. inż. S. Spychalskiego).
W dniach 23-28 lutego 1958 dyr. Szupp wziął udział w obradach Sekcji 12 (Spawanie)
Komitetów Normalizacyjnych KDL (Krajów Demokracji Ludowej) w Bratysławie i Pradze.
Do pracy w Instytucie Spawalnictwa zaangażowano w czerwcu 1958 r. mgr. inż. Alojzego
Zawitniewicza, doświadczonego specjalistę spawalnika, któremu powierzono nowo utworzone
stanowisko Głównego Technologa, z zadaniem wdrażania osiągnięć Instytutu do przemysłu.
W dniu 30 czerwca 1958 r. został oficjalnie zlikwidowany mieszczący się na terenie Instytutu Spawalnictwa Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego.
Z okazji wystawy światowej EXPO ’58 grupa pracowników Instytutu zorganizowała w dniach
27 lipca do 16 sierpnia 1958 wycieczkę morską do Brukseli. Grupę tę stanowili inż. J. Brózda,
inż. E. Dubiel, Z. Kondratowiczowa, inż. R. Korkiewicz, inż. H. Kulisz, inż. J. Lassociński,
inż. J. Mryka, A. Olsza, inż. W. Szydlik, inż. S. Załęski. Wyczarterowano jacht „Zew Morza”
należący do Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich. Dowodził kpt. j.ż.w. W. Jacewicz.
W rejsie uczestniczyło również kilku pracowników Politechniki Śląskiej, Instytutu Metalurgii
Żelaza i Biprohutu. Wycieczka zawinęła po drodze do Rfnne na Bornholmie, do Vliessingen
(Holandia) i do Antwerpii. Pobyt w Brukseli i zwiedzanie EXPO ’58 trwało 3 dni.
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Fot.22. Grupa uczestników
wycieczki na EXPO ’58
przy jachcie „Zew Morza”

Kierownik podporządkowanego
ZBPUS Działu Ekspertyz Przemysłowych mgr inż. W. Szydlik został mianowany przewodniczącym Resortowej Komisji Wertyfikacji Spawaczy w resorcie Ministerstwa
Przemysłu Ciężkiego. Funkcję tę pełnił do 1971 r.
W dorocznym Kongresie Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w Wiedniu
w dniach 29.06-6.07.1958 ze strony Instytutu Spawalnictwa wzięli udział dyr. B. Szupp,
dyr. J. Pilarczyk i inż. R. Sznerr. Protestacyjny list inż. S. Piwowara z Politechniki Warszawskiej
skierowany do władz państwowych spowodował, że w składzie delegacji Instytutu Spawalnictwa
nie znalazł się mgr inż. J. Węgrzyn, którego referat pt. „Nowe elektrody do spawania grubych
blach miedzianych” był przedstawiony na tzw. sesji publicznej Kongresu. Inż. R. Sznerr opracował dla Komisji I MIS memoriał o stanie normalizacji sprzętu do spawania i cięcia gazowego
w krajach członkowskich MIS.
W dniach 23-24 października 1958 r. Instytut Spawalnictwa wraz ze Śląską Sekcją Spawalniczą SIMP był organizatorem dorocznej VI Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej poświęconej tematyce nowych krajowych osiągnięć w zakresie sprzętu spawalniczego
i technologii spawania. W czasie Konferencji Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych
mógł już zaprezentować w formie odpowiedniej wystawy asortyment skonstruowanych i zbudowanych prototypów nowoczesnych urządzeń
spawalniczych. W Konferencji wzięło
udział ponad 350 uczestników.

Fot.23. Uczestnicy VI Krajowej
Konferencji Spawalniczej
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Pojawił się podręcznik pt. „Spawanie gazowe i cięcie metali” PWT 1958 autorstwa
inż. Ryszarda Sznerra, w owym czasie kierownika Działu Sprzętu Gazowego ZBPUS.
W części badawczej Instytutu Spawalnictwa realizowano w r. 1958 prace poświęcone m.in.
tematyce:
- badań własności spawanych połączeń staliwa L 25 z blachą stalową o wytrzymałości
50 kG/mm2,
- regeneracji narzędzi ze stali szybkotnącej SWI18 przy pomocy napawania,
- wpływu sposobów budowania spoiny na wielkość odkształceń połączeń spawanych,
- elektrod do spawania brązów krzemowych,
- wytrzymalości zmęczeniowej elementów stalowych wycinanych tlenem,
- wytrzymałości zmęczeniowej złączy i elementów konstrukcyjnych spawanych łukiem
krytym,
- technologii prowadnicowego spawania elektrożużlowego,
- technologii spawania i lutowania blach cynkowych i ocynkowanych.
Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych wykonał m.in. prototypy:
- automatu AS7-1200 do spawania łukiem krytym,
- zgrzewarki kleszczowej ZKa-75,
- urządzenia XC1 do tlenowo-proszkowego cięcia stali wysokostopowych i żeliwa,
- bezpieczników wodnych BL1-3,5 i Bl2-25 dla wytwornic acetylenu wysokiego ciśnienia.
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego wyznaczyło Instytutowi na rok 1958 Fundusz Środków
Specjalnych w kwocie 1,8 mln zł. Limit ten został wyczerpany już we wrześniu.
Do godnych zapamiętania przeżyć roku 1958 należało posiedzenie w Warszawie Rządowej
Komisji Specjalnej mającej za zadanie ustalić, która z przemysłowych placówek badawczych
MPC ma zachować rangę instytutu, a która ma być przemianowana na centralne laboratorium.
Posiedzenie Komisji pod przewodnictwem prof. Maleckiego i z udziałem wiceministrów MPC oraz
resortu Finansów i resortu szolnictwa Wyższego odbyło się w dn. 9.6.1958 r. W sprawie Instytutu Spawalnictwa dyskusji właściwie nie prowadzono, gdyż przewodniczący prof. Malecki od razu
wystąpił z wnioskiem o pozostawienie Instytutu Spawalnictwa w randze instytutu. Wniosek
poparł przychylną opinią i pochwałą z jaką się spotkał ze strony Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa. W swojej notatce na ten temat dyr. Szupp wyraził pewnego rodzaju zaskoczenie
„Tym więcej, że nie można było ustalić w jaki sposób do takiego oświadczenia ze strony MIS
doszło” (cytat).
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Rok 1959
W ramach przekształceń wewnętrznej organizacji Instytutu Spawalnictwa Zakład Sprzętu
i Urządzeń Spawalniczych w pionie badawczym został rozdzielony na Zakład Automatyki
i Elektrotechniki Spawalniczej pod kierownictwem mgr. inż. S. Spychalskiego i nowo powstały
Zakład Zgrzewania, na czele którego stanął mgr inż. Irydion Kubiszyn. Z Zakładu Metaloznawstwa została wyłączona Pracownia Fizykochemiczna i przekształcona w Zakład Badań
Fizyko-Chemicznych pod kierownictwem mgr. inż. Franciszka Kałuży.
W dniach 23-28.02.1959 r. dyr b. Szupp w składzie delegacji polskiej wziął udział w obradach Sekcji 12 (Spawanie) Komisji Normalizacyjnych Krajów Demokracji Ludowej w Bratysławie
i Pradze.
W kwietniu 1959 r. delegacja Instytutu w osobach mgr. inż. Z. Szczecińskiego
i techn. K. Cymorka miała możność zapoznać się z laboratoriami Centralnego Instytutu Techniki
Spawalniczej (ZIS) w Halle oraz stanem techniki spawalniczej w produkcji urządzeń dla przemysłu chemicznego w NRD.
Również w kwietniu 1959 r. doszło na terenie Instytutu Spawalnictwa do tragedii. Z magazynu Zakładu Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych została wykradziona pewna ilość
alkoholu metylowego. W konsumpcji tego alkoholu wzięło udział kilkoro pracowników ZBPUS
i Instytutu. W wyniku zatrucia zmarły 2 osoby (portierka i pracownik zaopatrzenia ZBPUS).
W dniach 30.06-3.07.1959 r. odbył się doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu
Spawalnictwa w Opatii (Jugosławia). Ze strony Instytutu Spawalnictwa wzięli w nim udział:
dyr. B. Szupp, jako przewodniczący delegacji polskiej oraz dyr. J. Pilarczyk, mgr inż. R. Sznerr,
mgr inż. J. Węgrzyn i mgr inż. K. Śniegoń. Na sesję publiczną delegacja Instytutu przygotowała
2 referaty, a mianowicie mgr. inż. E. Chuchro pt. „Topniki ceramiczne do utwardzającego napawania łukiem krytym” i mgr. inż. K. Śniegonia pt. „Regeneracyjne napawanie urządzeń
hutniczych”.
Kierownictwo Instytutu rozpoczęło starania o uzyskanie funduszy i zgodę władz na zbudowanie osobnej siedziby dla Zakładu Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych. Założenia inwestycyjne dla tego projektu przyjęto komisyjnie w dniu 17.09.1959 r.
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Dnia 16 września 1959 r., ku głębokiemu żalowi załogi Instytutu i całej społeczności spawalniczej w Polsce zmarł dyrektor Instytutu Spawalnictwa doc. mgr inż. Bolesław Szupp.

Fot.24. Czoło pogrzebu dyr. B. Szuppa

Po upływie jednego kwartału, bo w grudniu 1959 r. Minister Przemysłu Ciężkiego mianował
nowe kierownictwo Instytutu Spawalnictwa w osobach doc. mgr. inż. Józefa Pilarczyka jako
dyrektora i mgr. inż. Zdzisława Szczecińskiego jako zastępcy dyrektora ds. naukowych. Za sprawy finansowo-gospodarcze był odpowiedzialny jako Główny Księgowy p. Eugeniusz Żbikowski.
Prace badawcze Instytutu obejmowały w r. 1959 między innymi:
- warunki kontroli radiograficznej spawanych połączeń przy użyciu izotopu Cs-137,
- opanowanie technologii zgrzewania tarciowego metali,
- technologię półautomatycznego spawania w osłonie CO2,
- technologię automatycznego spawania miedzi łukiem krytym,
- wytyczne projektowania spawanych konstrukcji pracujących pod obciążeniami zmiennymi,
- technologię spawania aluminium w osłonie argonu elektrodą wolframową,
- opracowanie termoindykatorów kredkowych,
- technologię zgrzewania punktowego i liniowego niskostopowych stali konstrukcyjnych.
W Zakładzie Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych wykonano w 1959 r. prototypy:
- zgrzewarki punktowo-liniowej ZPLa-50 o mocy 50 kVA,
- urządzenia EGa do spawania w osłonie argonu elektrodą wolframową,
- urządzenia do przypawania sworzni,
- oszczędzacza gazów VO-1,
- obrotnika do walczaków OW-10.
W październiku 1959 r. wizytował Instytut Spawalnictwa prof. Walter Soete, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów Politechniki w Gandawie i wygłosił odczyt pt. „Ocena konstrukcji
spawanych”. Wpis prof. Soete otwiera Księgę Pamiątkową Odwiedzin Instytutu Spawalnictwa.

33

Rok 1960
W r. 1960 utworzono w Instytucie Spawalnictwa Zakład Mechanizacji Spawania
z zadaniem projektowania i konstruowania wyspecjalizowanych stanowisk spawania zmechanizowanego i zautomatyzowanego. Stanowiska te po ich zaprojektowaniu były wykonywane
w metalu przez warsztaty Działu Ogólnotechnicznego. Kierownictwo Zakładu Mechanizacji
Spawania objął mgr inż. Alojzy Zawitniewicz. Jednym z pierwszych dzieł tego Zakładu było
stanowisko automatycznego spawania butli na propan-butan wykonane dla Zakładów
H. Cegielski w Poznaniu.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się 13-16 czerwca 1960 r.
w Liége. Instytut był reprezentowany przez inż. R. Sznerra.
Pracownicy Instytutu Spawalnictwa byli autorami (współautorami) podręczników spawalniczych wydanych w r. 1960, a mianowicie:
- J. Angres: Nieniszczące metody kontroli złączy spawanych. WNT 1960 r.,
- W. Czyrski, J. Pilarczyk: Spawanie stali. PWT, 1960 r.
Inż. R. Sznerr objął od 1.01.1960 kierownictwo Ośrodka Dokumentacji Technicznej Instytutu Spawalnictwa, pełniąc równocześnie obowiązki kierownika Zakładu Sprzętu Gazowego.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach zatwierdziło w dniu 5.05.1960 lokalizację szczegółową przy ul. Przewozowej dla budowy siedziby Zakładu Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych. Prawie równocześnie, bo dnia 3.05.1960 r. przyjęto komisyjnie projekt
technologiczny dla tego obiektu i zlecono Gliwickiemu Przedsiębiorstwu Projektów Budownictwa
Przemysłowego wykonanie projektu budowlanego. Instytut wystąpił o przekazanie mu terenu
lokalizacji.
W dniach 13-15 października 1960 r. Instytut Spawalnictwa wespół z gliwickim oddziałem SIMP był organizatorem VIII Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej, która
obradowała pod hasłem „Postęp techniczny w spawalnictwie w świetle uchwał IV-go Plenum
KC PZPR”. Konferencji przewodniczył prof. F. Staub z Politechniki Śląskiej, ówczesny przewodniczący Rady Naukowej Instytutu. Pracownicy Instytutu przedstawili na Konferencji 7 referatów.
W r. 1960 odwiedzili Instytut Spawalnictwa prof. N.O. Okerbłom z Leningradu,
inż. D. Rogowicz z Mohylewa, inż. L. Morgan z firmy Quasi Arc Ltd. z W. Brytanii, prof. H. von Hofe
z Duisburga i p. Realey z New Delhi.
Pracownicy Instytutu brali w r. 1960 udział również w zagranicznych konferencjach
spawalniczych, a mianowicie we wrześniu inż. J. Mryka w Bratysławie, w październiku
inż. J. Węgrzyn i mgr J. Angres w Warnie, a w grudniu inż. T. Robakowski w Budapeszcie.
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Prace badawcze realizowane w pionie badawczym Instytutu w r. 1960 obejmowały między
innymi:
- metodę półautomatycznego badania ultradźwiękowego spawanych połączeń,
- technologię zgrzewania liniowo-doczołowego blach cienkich z użyciem folii metalowej,
- badania zmęczeniowe ram krajowych motocykli,
- opracowanie stopów stellitowych do napawania płaszczyzn uszczelniających wysokoprężnej
armatury parowej,
- technologię zgrzewania iskrowego segmentów pił tarczowych,
- technologię spawania stali kwasoodpornej elektrodą nietopliwą w osłonie argonu,
- technologię hartowania płomieniowego palnikiem równoprężnym prowadnic łóż obrabiarek,
- badania zmęczeniowe spawanych kratownic z rur.
Również w pionie badawczym Instytutu, a mianowicie w Zakładzie Automatyki i Elektrotechniki Spawalniczej prowadzone były prace modelowo-konstrukcyjne, w wyniku których
skonstruowano stołowe zgrzewarki kondensatorowe małej mocy ZKP-1 i ZKP-2, przeznaczone
do zgrzewania drobnych elementów elektrotechnicznych i elektronicznych. Dla przygotowywanej w kraju produkcji nowoczesnych zgrzewarek punktowych skonstruowano synchroniczny stycznik ignitronowy.
Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych wykonał w r. 1960 m.in. prototypy:
- spawarki transformatorowej ETd-75,
- spawarki prostownikowej EPa-250,
- zgrzewarki punktowej ZP-15,
- półautomatów YC-3 i Yc-4 do cięcia tlenowego,
- automatu AS9 do spawania elektrożużlowego,
- automatu AS8 do spawania łukiem krytym.
W związku z budową pierwszej w kraju linii ciągłego odlewania stali ZBPUS zaprojektował i wykonał stanowisko do cięcia tlenem kęsów stalowych odlewanych metodą ciągłą.
Na konferencji w dniu 16.12.1960 r. w Hucie im. Lenina poświęconej zastosowaniu nowoczesnych metod spawania w gospodarce remontowej przedsiębiorstw hutniczych inż. J. Węgrzyn
w odpowiednim referacie przedstawił opracowania Instytutu Spawalnictwa w zakresie materiałów do napawania zamknięć wielkich pieców.
Działający dotychczas w skromnym zakresie Ośrodek Dokumentacji Technicznej Instytutu
został przekształcony w Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej.
Zaczął on wydawać miesięcznik „Informacja Ekspresowa” gromadzący tytuły artykułów publikowanych w zagranicznych czasopismach spawalniczych, wraz z ich zaklasyfikowaniem bibliograficznym.
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Rok 1961
Rok 1961 w historii Instytutu Spawalnictwa można ocenić jako okres, w którym został
zakończony jego „wiek młodzieńczy”. Instytut miał wykonane podstawowe inwestycje, skompletowaną i już w dużej mierze doświadczoną kadrę badawczą i konstruktorską, skrystalizowany system organizacyjny i szerokie kontakty międzynarodowe. Również w społeczności
Gliwic, miasta nasyconego przemysłowymi instytutami badawczymi i gromadzącego liczny zastęp pracowników naukowych Politechniki Śląskiej Instytut Spawalnictwa budził uznanie dla
swych osiągnięć. W dużej mierze przyczynił się do tego udział w Wystawie Ziemi Gliwickiej
zorganizowanej w 16-tą rocznicę odzyskania ziem zachodnich, pod hasłem „Gliwice tworzą
i budują”. Ekspozycja przedstawiona przez Instytut wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno ówczesnych władz, jak i zwiedzających.
Koncepcja ekspozycji i jej realizacja była dziełem inż. Stefana Cieszewskiego z-cy dyrektora
ZBPUS. Udowadniała ona, że dzięki pracy Instytutu Spawalnictwa polskie spawalnictwo dogoniło w swym rozwoju kraje o wysoko rozwiniętej gospodarce. Instytut eksponował automaty
do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego, spawarki argonowe, półautomaty do
spawania w osłonach gazowych i półautomaty do tlenowego cięcia stali, zgrzewarki zwarciowe
i punktowe oraz pełny asortyment nowoczesnych spoiw i topników spawalniczych. Nawet otwarcie
wystawy miało akcent spawalniczy, bo tradycyjną ceremonią „przecięcia wstęgi” było przecięcie
(z wielkim trudem) przez wojewodę Nieszporka stalowej wstęgi palnikiem tlenowym.

Fot. 25. Fragmenty ekspozycji Instytutu Spawalnictwa na Wystawie Ziemi Gliwickiej

W r. 1961 została zakończona w Instytucie pierwsza praca doktorska. Stopień doktora nauk
technicznych uzyskał mgr inż. Jan Węgrzyn, kierownik Zakładu Spoiw i Metalurgii Spawania
po obronie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pracy doktorskiej na temat reakcji wodoru
przy spawaniu elektrodami otulonymi.
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Opracowania Instytutu były w r. 1961 przedstawiane na szerszym forum. Mgr inż. J. Mryka
na II Krajowej Konferencji Wytrzymałościowej SIMP w Warszawie przedstawił referat pt. „Własności mechaniczne spawanych połączeń w niskich temperaturach”, a tematem referatu
mgr. inż. T. Robakowskiego były „Własności mechaniczne i wytrzymałość zmęczeniowa połączeń
spawanych ze stopów aluminium”.
Na IX Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej w Poznaniu
mgr inż. T. Robakowski wygłosił referat pt. „Zastosowanie stali o wyższej wytrzymałości do
budowy jednostek taboru kolejowego”, a dyrektor ZBPUS mgr inż. R. Korkiewicz oraz
mgr inż. J. Ozaist przedstawili „Urządzenie do automatycznego napawania regeneracyjnego
zestawów kół wagonowych”.
W dniu 28.04.1961 r. wizytował Instytut Spawalnictwa wiceminister MPC inż. Zygmunt
Keh, nadzorujący działalność rozwoju techniki w tym resorcie. W Księdze Pamiątkowej Odwiedzin pozostawił wpis bardzo pochlebny dla Instytutu.

Fot.26. Czoło kolumny Instytutu Spawalnictwa
w marszu „dojścia” do miejsca manifestacji
1-majowej w 1961 r.

Rok 1961 charakteryzował się mnogością gości zagranicznych w Instytucie Spawalnictwa.
W czerwcu odwiedziła Instytut 29-osobowa wycieczka pracowników Węgierskiego
Instytutu Technologicznego w Budapeszcie. W listopadzie goszczono 5-osobowy zespół pracowników naukowych z ZIS Halle, Technische Hochschule Magdeburg i Hochschule für Bauwesen
z Lipska. Również w listopadzie miała miejsce następna 5-osobowa wizyta węgierska oraz wizyta inż. S. Fadiejewa z Ministerstwa Kolejnictwa z Moskwy.
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Także pracownicy Instytutu Spawalnictwa mieli możność odwiedzenia zagranicznych
placówek badawczych. Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył
się w dniach 11-18.04.1961 r. w Nowym Jorku. Udział w nim wzięli dyr. J. Pilarczyk
i inż. R. Sznerr.
Inż. T. Robakowski reprezentował Instytut na Międzynarodowej Konferncji Spawalniczej
w Halle (NRD), gdzie przedstawił referat pt. „Badanie wytrzymałości zmęczeniowej spawanych
belek ze stopu aluminium”.
Na zaproszenie szwedzkiej firmy Aseasvest jej laboratoria spawalnicze zwiedzili w listopadzie 1961 r. mgr inż. Z. Szczeciński z-ca dyrektora Instytutu i mgr inż. K. Śniegoń - kierownik
Zakładu Spawania Stali i Żeliwa.
Z polecenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR p. Emil Porębski objął w Instytucie Spawalnictwa obowiązki zastępcy dyrektora ds. administracyjnych.
Tematyka badawcza Instytutu Spawalnictwa obejmowała w r. 1961 między innymi:
- technologię spawania cienkich blach stalowych w osłonie CO2,
- badania wytrzymałości połączeń zgrzewanych punktowo przy obciążeniach stałych
i zmiennych,
- nowe elektrody ES18-8Si do napawania łukowego na zimno płaszczyzn uszczelniających średnioprężnej armatury parowej,
- pomiary naprężeń własnych w elementach i połączeniach spawanych,
- badania korozji spawanych stopów aluminium,
- opracowanie barwnego wskaźnika do wykrywania pęknięć powierzchniowych,
- technologię lutozgrzewania na zgrzewarkach oporowych.
Powstały w r. 1960 Zakład Mechanizacji Spawania mógł już przedstawić w r. 1961 jako
swoje dzieło stanowisko automatycznego spawania turystycznych butli propanowych,
a Pracownia Kontroli Nieniszczącej Zakładu Metaloznawstwa skonstruowała gammadefektoskop do kontroli spoin w rurociągach.
ZBPUS wykonał w r. 1961 prototypy:
- półautomatu EMa-400 do spawania w atmosferze gazów ochronnych,
- spawarki transformatorowej ETd-250,
- zmodernizowanej spawarki EGa do spawania metodą TIG,
- automatu YCA1-600/900 do cięcia tlenem sterowanego rolką elektromagnetyczną.
W dniu 13.11.1961 r. komisyjnie przyjęto projekt budowlany nowej siedziby ZBPUS przy
ulicy Przewozowej.
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Fot. 27. Fragment Ośrodka Wczasowego w Ustroniu

W r. 1961 Instytut Spawalnictwa wynajął od Spółdzielni Pastwiskowej w Ustroniu Śl. teren
przy ul. Jelenica, na którym został zlokalizowany ośrodek domków kempingowych. Były w nim
organizowane turnusy wczasów pracowniczych dla załogi Instytutu i Zakładu Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych. Początki tak powstałego Ośrodka Wczasowego przedstawiały się
nader skromnie. Ośrodek dysponował 10 domkami kempingowymi, wyposażonymi w instalację
elektryczną; bardzo prymitywnym sanitariatem, boiskiem do gry w siatkówkę i obszernym wybiegiem łąkowym dla zabaw dziecięcych. Wodę czerpano ze studni w gospodarstwie p. Wądolnego,
który był opiekunem Ośrodka w okresach międzysezonowych. Myto się najczęściej w potoku
przepływającym równolegle do ul. Jelenica od podnóża Czantorii do Wisły. Z upływem lat Ośrodek rozrastał się uzyskując coraz lepszy standard domków kempingowych, własną studnię
z urządzeniem hydroforowym, urządzenia sanitarne odpowiedniego standardu z natryskami ciepłej wody, świetlicę z telewizorem kolorowym itd.
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Rok 1962
Rok 1962 zaznaczył się m.in. zmianą statusu personalnego niektórych pracowników
naukowo-badawczych Instytutu. Stosownie do treści odpowiedniej ustawy państwowej
na stanowiska Samodzielnych Pracowników Naukowo-Badawczych w Instytucie Spawalnictwa,
po odpowiednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową Instytutu zostali powołani:
mgr inż. Stanisław Bryś, mgr inż. Tadeusz Robakowski, mgr inż. Zdzisław Szczeciński,
mgr inż. Karol Śniegoń, dr inż. Jan Węgrzyn i mgr inż. Alojzy Zawitniewicz.
W kwietniu 1962 r. w gmachu Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie została zorganizowana Wystawa Postępu Technicznego z udziałem Instytutu Spawalnictwa. Ekspozycja Instytutu obejmowała, obok nowoopracowanych materiałów spawalniczych, urządzenia skonstruowane i wykonane przez Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych, a mianowicie
automat AS7-1200 do spawania łukiem krytym, półautomaty EMa-400 i EMb-160 do spawania elektrodą topliwą w osłonach gazowych, spawarkę EGa do spawania elektrodą wolframową w osłonie argonu i wyspecjalizowane stanowisko do zmechanizowanego napawania regeneracyjnego walców hutniczych i kół suwnicowych.
Utworzono w lutym 1962 r. Zakład Ekonomiki Spawalnictwa, do zadań którego należało
określanie efektów ekonomicznych, jakie uzyskiwała gospodarka narodowa w rezultacie przemysłowego wykorzystania wyników wykonanych w Instytucie Spawalnictwa prac badawczo-rozwojowych.
Ukazało się w druku opracowane przez pracowników Instytutu Spawalnictwa zbiorowe dzieło
Poradnik Spawalniczy, WNT 1962.
W czerwcu 1962 r. delegacja Instytutu w składzie mgr inż. Z. Szczeciński i dr inż. J. Węgrzyn
odbyła w Instytucie Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie konsultacje w zakresie
technologii regeneracji walców hutniczych przez napawanie automatyczne. W ramach konsultacji zapoznano się również ze stanowiskami napawania walców w hutach w Doniecku
i w Makiejewce.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach 25-30
czerwca 1962 r. w Oslo. Instytut Spawalnictwa był tam reprezentowany przez dyrektora
doc. J. Pilarczyka i mgr. J. Angresa.
W jesieni 1962 r. dyrektor Instytutu Spawalnictwa doc. mgr inż. Józef Pilarczyk uzyskał
tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
X Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana w dniach
11-13.10.1962 r. przez Instytut Spawalnictwa i Śląską Sekcję Spawalniczą SIMP w Gliwicach.
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Jej hasłem był przegląd aktualnego stanu spawalnictwa w Polsce i potrzeb jego rozwoju.
W maju 1962 r. gościem Instytutu był prof. R. Weck z Brytyjskiego Instytutu Spawalnictwa w Abington. W grudniu goszczono prof. P. Štulara z Politechniki w Ljublianie.
Największym opracowaniem badawczo-rozwojowym Instytutu Spawalnictwa zakończonym
pomyślnie w r. 1962 było zaprojektowanie urządzeń, ustalenie technologii spawania i dostarczenie 12 automatów spawalniczych, co razem dało możność zbudowania i uruchomienia linii
potokowej automatycznego spawania ścian wagonów-węglarek w Pafawag-Wrocław. Udowodniło to zdolność Instytutu do podejmowania wespół z okrzepniętym już organizacyjnie i wykonawczo Zakładem Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych kompleksowych zadań inwestycyjno-produkcyjnych.

Fot.28. Fragment potokowej linii automatycznego spawania wagonów w Pafawagu.

Prace badawcze Instytutu Spawalnictwa obejmowały poza tym w r. 1962 między innymi:
- badania spawalności stali nierdzewnej zawierającej 17 % Cr,
- technologię spawania w obniżonych temperaturach rurociągów ze stali o podwyższonej
wytrzymałości,
- technologię twardego lutowania z nagrzewaniem indukcyjnym,
- badania korozji spawanych złączy stopów aluminium,
- badania wytrzymałości zmęczeniowej spawanych belek ze stopów aluminium,
- technologię zgrzewania liniowego stali z rozwalcowaniem szwu,
- układ synchroniczny sterowania zgrzewarki liniowej.
Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych wykonał prototyp uniwersalnego
manipulatora spawalniczego MUb-1000 oraz stanowisko OSa do automatycznego napawania
regeneracyjnego zestawów kół wagonowych.
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Rok 1963
Dużym zadaniem inwestycyjnym i organizacyjnym podjętym w 1963 r. była adaptacja do
celów szkolenia spawalniczego przejętego od Ministerstwa Przemysłu Chemicznego obiektu
w Sławięcicach k. Kędzierzyna o powierzchni 4 hektarów. Na terenie tym stały murowane baraki
poobozowe z czasów II wojny światowej wraz z obszerną halą produkcyjną. Obiekt ten był przez
poprzednich użytkowników dostosowany częściowo do warunków szkoleniowych, a także wykorzystywany jako hotel dla pracowników Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. Podjęta adaptacja do celów szkolenia spawalniczego obejmowała przebudowę hali i baraków, z których jeden
został przystosowany jako internat wraz ze stołówką dla uczestników kursów spawalniczych,
a dwa baraki przebudowano na mieszkania dla pracowników Instytutu.
Lokalizacja szczegółowa tej inwestycji została wydana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu dnia 31.10.1961 r.
W r. 1963 pracownikom Instytutu Spawalnictwa najbardziej zaangażowanym w zaprojektowanie i zbudowanie linii automatycznego spawania ścian wagonów-węglarek w Pafawagu została przyznana nagroda Zarządu Głównego SIMP. Nagrodzeni zostali: inż. inż. A. Zawitniewicz,
R. Korkiewicz, H. Buszka, S. Załęski i T. Zaremba.
Grono samodzielnych pracowników naukowo-badawczych powiększyli w r. 1963
mgr inż. Jerzy Mryka i mgr inż. Stefan Goćkowski.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
7-14.7.1963 r. w Helsinkach. Ze strony Instytutu Spawalnictwa udział w nim wzięli
dyr. prof. J. Pilarczyk i mgr inż. J. Mryka.
Na terenie dzierżawionym od Miejskiej Rady Narodowej przy ul. Wiatreka (dawniej Czesława)
naprzeciwko budynku administracyjnego Instytutu podjęto budowę dwóch obszernych budynków typu barakowego, tytularnie przeznaczonych do przechowywania maszyn, które były zamówione dla będącej w budowie nowej siedziby Zakładu Budowy Prototypów Urządzeń
Spawalniczych. Zgodę na lokalizację tych budynków uzyskano z Wydziału Architektury
Prez. MRN w dniu 11.10.1963 r., a do montażu przystąpiono już w dniu 6.11.1963 r.
Od początku tej inwestycji było wiadome, że jeden z baraków po wykorzystaniu w związku
z budową ZBPUS zostanie wydzierżawiony przez Instytut Spawalnictwa Politechnice Śląskiej,
jako pomieszczenie laboratoryjne dla Katedry Spawalnictwa, zorganizowanej i kierowanej przez
dyrektora Instytutu prof. Józefa Pilarczyka. W tym zamiarze nieco później dobudowano i wyposażono obok laboratorium niewielką salę wykładową.
We wrześniu 1963 r. złożyła wizytę w Instytucie prof. D. Bajkowa z ZSRR, specjalistka
z zakresu odkształceń spawalniczych. W październiku odwiedziła Instytut grupa spawalników
bułgarskich, wśród których byli inż. inż. Taszkow, Gatew, Bakardzijew i Hlebarow.
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Prace badawcze Instytutu w r. 1963 obejmowały między innymi:
- technologię plazmowego cięcia metali,
- technologię spawania korpusów armatury wysokoprężnej ze staliwa 20HMF-L i stali 10H2M,
- technologię spawania punktowego w osłonie CO2,
- wytyczne organizacji służb spawalniczych w zakładach przemysłowych,
- zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych w osłonie CO2,
- skonstruowanie mikrozgrzewarki punktowej ZPa-2/60.
Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych przedstawił w tym czasie prototypy:
- prostownika spawalniczego EPVa-300 do zasilania półautomatów spawalniczych,
- półautomatu EMb-160 do spawania w osłonie CO2,
- automatu AS11a-600 do spawania łukiem krytym spoin pachwinowych,
- półautomatu ACa-500 do cięcia plazmowego metali.
W lipcu 1963 r. na naradzie SIMP w Fabryce Wagonów w Świdnicy na temat mechanizacji
spawania w budowie taboru kolejowego ze strony Instytutu Spawalnictwa referaty wygłosili:
- inż. K. Śniegoń nt. „Zastosowanie spawania w osłonie CO2 w przemyśle krajowym”,
- inż. S. Kraszewski nt. „Własności elektrod wysokowydajnych i możliwości ich zastosowania w budowie taboru kolejowego”,
- inż. S. Załęski nt. „Spawanie łukiem krytym zbiorników dla PKP”.
Na XI Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej w dniach 24-26.10.1963 r.
w Krakowie referaty wygłosili:
- inż. J. Czech nt. „Cięcie plazmowe metali”,
- inż. J. Mryka nt. „Spawalność stali 18G2A w świetle doświadczeń zebranych przy wykonywaniu spawanej konstrukcji stalowni konwertorowej w Hucie im. Lenina” oraz „Badania spawalności niskowęglowych stali półuspokojonych gatunku St3SY”,
- inż. Z. Szczeciński nt. „Starzenie stali odkształconej na zimno pod działaniem procesu
spawania”,
- inż. K. Śniegoń nt. „Automatyczne spawanie w osłonie argonu w produkcji rur kwasoodpornych”,
- inż. A. Zawitniewicz nt. „Perspektywy rozwoju budowy oprzyrządowań w mechanizacji
spawania”,
- inż. I. Kubiszyn, inż. R. Michalski nt. „Zastosowanie zgrzewania iskrowego w łączeniu
pakietów aluminiowych z płaskownikami miedzianymi”,
- inż. R. Korkiewicz nt. „Przegląd krajowych urządzeń spawalniczych”.
Na zorganizowanej z okazji XI Konferencji wystawie Instytut Spawalnictwa eksponował
opracowane w swych pracowniach materiały i urządzenia spawalnicze.
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Inż. J. Mryka biorąc udział w dniach 30.10-1.11.1963 r. w II Międzynarodowej Konferencji
Spawalniczej NRD w Lipsku wygłosił opracowany przez inż. T. Robakowskiego referat pt. „Stal
10H w budowie wagonów”.
Zarządzenie nr 179 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 14.9.1963 r. nałożyło na Instytut
Spawalnictwa i nadało uprawnienia do koordynowania produkcji sprzętu i materiałów spawalniczych w zakresie międzyresortowym. Równocześnie uznano Instytut za tzw. „placówkę wiodącą”
w prowadzeniu prac badawczych w spawalnictwie. Praktyczne skutki tego zarządzenia były
niewielkie, gdyż działalność koordynacyjna nie oparta na prawie do egzekwowania swych decyzji nie mogła być skuteczna. Miało ono jednak pewne znaczenie dla autorytetu Instytutu
Spawalnictwa, a w przyszłości było podbudową prawa Instytutu do weryfikacji cykli przygotowania produkcji nowych urządzeń spawalniczych w zakładach przemysłowych. Na razie w 1963 r.
powołano w Instytucie Dział Koordynacyjno-Statystyczny przekształcony później w Dział Koordynacji Produkcji Sprzętu Spawalniczego pod kierownictwem inż. Zygmunta Wagnera. Zadaniem tego Działu było gromadzenie informacji umożliwiających określenie zapotrzebowania na
poszczególne rodzaje sprzętu i materiałów spawalniczych oraz proponowanie perspektywicznych
planów ich produkcji.
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Rok 1964
Prace adaptacyjne w przejętym w r. 1963 od Ministerstwa Przemysłu Chemicznego obiekcie
w Sławięcicach umożliwiły podjęcie tam już w 1964 r. działalności szkolenia spawalniczego.
Program tego szkolenia ogłoszony w anonsach Instytutu w Przeglądzie Spawalnictwa i w Biuletynie IS przewidywał prowadzenie następujących kursów:
- spawania półautomatycznego w osłonie CO2,
- spawania metali nieżelaznych w osłonie argonu,
- spawania i napawania łukiem krytym,
- spawania łukowego dla remontowych spawaczy kotłowo-zbiornikowych,
- kontrolerów robót spawalniczych,
- inżynierów i techników technologów spawalniczych.
W ciągu roku 1964 program poszerzono o kursy spawania gazowego i spawania łukowego
rur kotłowo-zbiornikowych.
Jak widać z tego programu nie zamierzano prowadzić podstawowych kursów spawania,
a tylko kursy specjalistyczne wyższego stopnia. Organizacyjnie, dla działalności szkoleniowej
powołano Zakład Szkolenia i Wdrażania pod kierownictwem inż. L. Mistura.

Fot.29. Uczestnicy kursu technologii spawania w Sławięcicach

Ponieważ działalność szkoleniowa nie zajmowała całej obszernej hali przejętej w obiekcie Sławięcice, pozostałą jej część przeznaczono na zorganizowanie półtechnicznej produkcji elektrod
specjalnych, opracowanych przez Zakład Spoiw Instytutu. Zadanie to powierzono Zakładowi
Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych, który w r. 1963 uzyskał od Wytwórni Elektrod
Huty Baildon wycofaną tam z eksploatacji, z powodu zużycia, prasę elektrodową i wyremontował ją w takim stopniu, że mogła stanowić sprzętową podstawę całego przedsięwzięcia.
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Uruchomiona w r. 1963 produkcja mogła już w 1964 roku zaspokoić krajowe potrzeby na elektrody do napawania ręcznego regeneracyjnego i zapobiegawczego (gatunki ENŻl, ENS55Rc,
EWWN1, ENSCr, Stel1P, ENS18-8-Si, ENSCoMo, ENSCoW) oraz elektrody połączeniowe
do spawania stali, żeliwa i metali nieżelaznych (gatunki EArmco, ES10H, ESCuNi, ECuSn7,
ECuSiMn, ENi).
Zakończenie prac adaptacji przejętych baraków na budynki mieszkalne pozwoliło na
zakwaterowanie tam szeregu młodych pracowników Instytutu.
W r. 1964 został zakończony pierwszy przewód habilitacyjny pracownika Instytutu
Spawalnictwa dr. inż. Jana Węgrzyna. Praca habilitacyjna dotyczyła spawalności stali nierdzewnych zawierających 17 % chromu. W tym samym roku został zakończony drugi w Instytucie przewód doktorski, realizowany na Politechnice Śląskiej. Doktorantem był inż. Zdzisław Szczeciński,
a rozprawa doktorska dotyczyła starzenia pod działaniem ciepła spawania stali odkształconej na
zimno.
Opiekę ambulatoryjną nad zdrowiem pracowników Instytutu przejęła internistka dr Alicja
Wdówka.
W r. 1964 zaczął być wydawany przez Instytut kwartalnik „Przegląd Dokumentacyjny”
o przeciętnej objętości zeszytu 40 stron A4, publikujący krótkie streszczenia najbardziej interesujących artykułów z zagranicznych czasopism spawalniczych.
W ramach starań o rozbudowę Instytutu przystąpiono w r. 1964 do opracowania założeń
i projektu wstępnego do budowy tzw. Budynku Nowych Technologii i budynku dla warsztatów
Działu Ogólnotechnicznego, obejmującego również pomieszczenia Zakładu Ekonomiki Spawalnictwa i archiwum Instytutu. Dokumentację opracowywał gliwicki Miastoprojekt, przy czym
projekt wstępny został zaakceptowany przez Wydział Architektury Prez. MRN dn. 29.9.1964 r.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
6-11.7.1964 r. w Pradze. Tym razem polska delegacja liczyła 28 osób, a wśród nich
prof. J. Pilarczyk, inż. R. Sznerr, inż. J. Mryka, Z. Kondratowiczowa, mgr J. Angres. Inż. Mryka
przygotował na wspólne posiedzenie Komisji IX i X MIS referat pt. „Trudności napotykane przy
spawaniu konstrukcji ze stali o podwyższonej wytrzymałości”. Mgr Angres przekazał Komisji V
opracowanie dotyczące kwalifikowania złączy spawanych na podstawie radiogramów. Na tym
Kongresie inż. R. Sznerr został wybrany jednym z wiceprzewodniczących Międzynarodowego
Instytutu Spawalnictwa na następną kadencję.
XII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została w r. 1964 zorganizowana przez Instytut Spawalnictwa i Sekcję Spawalniczą SIMP w Gliwicach pod hasłem
„Mechanizacja i automatyzacja prac spawalniczych źródłem oszczędności czasu pracy”.
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Na 11 podstawowych referatów autorami 10-ciu byli pracownicy Instytutu. W programie obrad
demonstrowano film przedstawiający opracowane przez Instytut stanowisko automatycznego
spawania beczek w Zakł. Metalowych „Silesia” oraz film o automatycznym napawaniu regeneracyjnym zestawów kół wagonowych na zbudowanym przez ZBPUS urządzeniu Osa, a także film przedstawiający elektrożużlowe spawanie stołów pras w ZUT Zgoda w Świętochłowicach.
W czasie zwiedzania pracowni Instytutu przez uczestników Konferencji demonstrowano m.in.
cięcie plazmowe półautomatem ACa-500, spawanie łukowe miedzi elektrodami ECuGT, spawanie półautomatem EMa-400 przy użyciu elektrodowego drutu proszkowego, spawanie elektrożużlowe grubych bloków stalowych automatem AS-9 i inne.
Gośćmi zagranicznymi, którzy odwiedzili Instytut w 1964 r. byli 34 inżynierowie z węgierskich zakładów przemysłowych.
Działalność badawcza Instytutu Spawalnictwa obejmowała w r. 1964 między innymi:
- opracowanie elektrod do napawania brązów odlewniczych Cu-Mn-Al,
- konstrukcję urządzenia do zdalnego sterowania prądu spawania,
- konstrukcję palnika do cięcia grubych bloków stalowych,
- technologię zgrzewania punktowego metali o znacznie różniących się własnościach
fizycznych,
- technologię lutozgrzewania styków wolframowych w motoryzacyjnej aparaturze zapłonowej,
- technologię indukcyjnego lutowania narzędzi górniczych zbrojonych twardym spiekiem,
- badania korozji gazowej w H2S i SO2 spawanych złączy żarodopornych stali chromoniklowych.
Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych wykonał w tym czasie:
- prototyp automatu AS12a-1200 do spawania w osłonach gazowych
Uruchomiony w Sławięcicach Zakład Szkolenia i Wdrażania już w 1964 r. zdołał wyszkolić
łącznie 218 spawaczy wyspecjalizowanych i 25 kontrolerów robót spawalniczych.

47

Rok 1965
Działający w kompleksie organizacyjnym Instytutu Spawalnictwa Zakład Budowy Prototypów Urządzeń Spawalniczych, obok konstruowania i budowania prototypów podejmował
również seryjną produkcję tych urządzeń, do produkcji których krajowe zakłady przemysłowe nie
były jeszcze przygotowane. Powstała zatem konieczność zmodyfikowania nazwy ZBPUS na
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych (ZBUS), aby urządzenia dostarczane przez ten
Zakład nie były traktowane przez ich nabywców jako egzemplarze prototypowe. Dokonano tego
z początkiem roku 1965.
Rok ten odznaczył się w historii Instytutu Spawalnictwa kilkoma znamiennymi zdarzeniami. Jednym z nich był fakt utraty bezpośredniej podległości Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego i podporządkowanie Instytutu Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Aparatury Chemicznej
„Chemak” w Warszawie. Nastąpilo to zgodnie z Zarządzeniem Nr 107 Ministra Przemysłu
Ciężkiego z dn. 14 maja 1965 zlecającego temu Zjednoczeniu prowadzenie całokształtu działalności rozwojowej w kilku dziedzinach technologii, a między innymi i spawalnictwa. Odbiło się
to w pewnej mierze na ograniczeniu tematyki prac badawczych Instytutu, gdyż naciski Zjednoczenia szły jednak w kierunku wykorzystania jego możliwości dla zakładów i przedsiębiorstw
podległych Zjednoczeniu.
Równie znamienną okolicznością było ukończenie budowy przy ul. Przewozowej w Gliwicach nowej siedziby Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych, której wznoszenie rozpoczęto
w 1962 r. ZBUS objął nowe pomieszczenia o powierzchni 6000 m2 i kubaturze 23000 m3,
zlokalizowane na parceli o powierzchni 1,06 ha.
W tym okresie ZBUS liczył 232 członków załogi, w czym 67 pracowników inżynieryjnotechnicznych i 100 robotników.

Fot.30. Nowa siedziba Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych I.S. przy ul. Przewozowej
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Otwarcie nowej siedziby Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych wypadło w roku
jubileuszu 20-lecia powstania Instytutu Spawalnictwa. Uroczystość uczczenia tego jubileuszu połączono z otwarciem nowo wzniesionego obiektu przy ul. Przewozowej. Główną imprezą jubileuszu było uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Spawalnictwa w obecności zaproszonych gości i załogi Instytutu, zorganizowane w jednej z hal nowej siedziby ZBUS.
W spotkaniu, któremu przewodniczył prof. mgr inż. S. Przegaliński uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego i Komitetu Miejskiego PZPR, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach, Komitetu Nauki i Techniki, Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Zjednoczenia „Chemak”, bratnich placówek naukowo-badawczych, wyższych uczelni technicznych
z Gliwic, Warszawy, Krakowa, Gdańska i Częstochowy, hut oraz licznych przedsiębiorstw
i zakładów przemysłowych. Na adres Instytutu Spawalnictwa przysłano 30 listów gratulacyjnych - w tym od członka Rady Państwa Edwarda Gierka, przewodniczącego Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Jerzego Ziętka i Ministra Przemysłu Ciężkiego
mgr. inż. Janusza Hrynkiewicza. Przecięcia wstęgi otwierającego nowy obiekt ZBUS dokonał
dyrektor Departamentu Techniki MPC mgr inż. T. Kossowski.
Obszerny referat o zadaniach i perspektywach rozwojowych Instytutu Spawalnictwa wygłosił dyrektor Instytutu prof. inż. Józef Pilarczyk. Instytut mógł pochwalić się wykonaniem w okresie 20-lecia 415 prac naukowo-badawczych, 2414 orzeczeń i ekspertyz technicznych, 69 prototypów urządzeń spawalniczych, z czego 43 w ZBUS, opracowaniem 60 norm państwowych
i 31 norm resortowych.
Podczas posiedzenia wysłuchano wystąpień zaproszonych gości: mgr. inż. S. Skibińskiego przewodniczącego Wydziału Nauki i Oświaty KW PZPR, prof. inż. L. Rowińskiego - prorektora
Politechniki Śląskiej, mgr. inż. Cz. Duchowskiego - dyrektora Zjednoczenia „Chemak”,
mgr. inż. K. Markiewicza - zastępcy dyrektora Instytutu Metalurgii Żelaza oraz mgr. inż. W.
Czyrskiego - naczelnego inżyniera Huty Baildon. Gratulowali oni osiągnięć w dwudziestoleciu,
podkreślali dobrą i skuteczną współpracę Instytutu z przemysłem, apelowali o dalsze współdziałanie.
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach mgr inż. Z. Cieślak przekazał
Instytutowi w imieniu Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej J. Ziętka złotą odznakę
„Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Równocześnie taką odznaką zostało
udekorowanych 20 długoletnich pracownków Instytutu Spawalnictwa.
Z okazji Jubileuszu 20-lecia wydano specjalny numer Biuletynu Informacyjnego Instytutu
Spawalnictwa.
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Opuszczenie przez ZBUS pomieszczeń w siedzibie Instytutu Spawalnictwa przy ul. Wiatreka
(dawniej Czesława) pozwoliło zmodyfikować nieco strukturę organizacyjną Instytutu, w wyniku czego obok służb administracyjno-gospodarczych i pionu technicznego podstawowy pion
naukowo-badawczy składał się w r. 1965 z następujących jednostek organizacyjnych:
- Zakład Spawania Stali i Żeliwa,
- Zakład Metali Nieżelaznych,
- Zakład Automatyki i Elektrotechniki Spawalniczej,
- Zakład Konstrukcji Spawanych,
- Zakład Spawania i Cięcia Gazowego,
- Zakład Mechanizacji Spawania,
- Zakład Badań Metaloznawczych,
- Zakład Badań Fizyko-Chemicznych,
- Zakład Spoiw i Metalurgii Spawania,
- Zakład Ekonomiki Spawalnictwa,
- Zakład Zgrzewania.
Zarządzeniem Nr 122 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 2.06.1965 r. Instytutowi
Spawalnictwa został nadany nowy statut.
Wiosną 1965 r. dyrektor ZBUS mgr inż. R. Korkiewicz został wydelegowany do Londynu
dla zapoznania się z urządzeniami spawalniczymi eksponowanymi 21-30.04.1965 r. na
Międzynarodowej Wystawie Spawalniczej.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
6-9.07.1965 r. w Paryżu. Ze strony Instytutu Spawalnictwa wzięli w nim udział:
mgr inż. R. Sznerr, dr inż. Z. Szczeciński, dr hab. inż. J. Węgrzyn, mgr inż. T. Robakowski,
mgr inż. Jan Pilarczyk. Na Sesji Publicznej przedstawiono opracowany przez inż. T. Robakowskiego komunikat na temat własności spawanych złączy w połączeniach brzegów blach ukosowanych strumieniem tlenu. Do dyspozycji MIS przekazano również 2 raporty naukowe pt. „Wpływ
węgla, azotu i tytanu na spawalność nierdzewnych stali stopowych” oraz „Wpływ manganu,
siarki i wodoru na powstawanie mikropęknięć w stopiwie elektrod”.
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W r. 1965 w BOINTE została zorganizowana komórka patentowa z zadaniem gromadzenia krajowych i zagranicznych patentów z dziedziny spawalnictwa oraz prowadzenia działań
związanych z załatwianiem wniosków patentowych pracowników Instytutu. Obowiązki kierownika pełnił od 16.01.1965 r. mgr inż. Jan Zawitniewicz, który po uzyskaniu uprawnień rzecznika patentowego mianowany został od 1.01.1966 r. kierownikiem Inspektoratu Ochrony
Własności Przemysłowej w Instytucie Spawalnictwa.
Liczące 110 członków Koło Zakładowe SIMP w Instytucie uzyskało I miejsce we współzawodnictwie oddziałów NOT na terenie Gliwic.
W 1965 r. zostały oddane do użytku w Instytucie odpowiednio wyposażone pomieszczenia
ambulatorium lekarskiego z gabinetem internistycznym. W roku tym Instytut po raz pierwszy
uzyskał przydział kilku mieszkań dla swych pracowników.
Mgr inż. Alojzy Zawitniewicz reprezentował Instytut Spawalnictwa w Budapeszcie na konferencji przedstawicieli instytutów i centrów naukowych spawalnictwa z krajów RWPG, na której powstała idea regularnej współpracy tych instytucji w oparciu o ustalane corocznie programy
badawcze. Przewidziano odbycie następnego spotkania w r. 1966 w Gliwicach.
Spośród prac badawczych wykonanych w Instytucie w r. 1965 można wymienić między
innymi:
- wytyczne BHP przy instalowaniu i eksploatacji urządzeń do magazynowania i odgazowywania ciekłego tlenu,
- technologię spawania blach platerowanych stalą chromową,
- technologię automatycznego spawania aluminium metodą TIG,
- opracowanie drutów proszkowych do spawania stali stopowych w osłonie CO2,
- skonstruowanie urządzenia do magnetyczno-proszkowej kontroli spoin,
- spawalność niskowęglowych stali uspokojonych i nieuspokojonych,
- analizę ekonomiczną plazmowego cięcia metali,
- badania wytrzymałości zmęczeniowej spawanych pochew mostów samochodu ciężarowego
„Star”,
- inwentaryzację środków produkcji i kadr spawalniczych w przemyśle krajowym.
ZBUS wykonał między innymi prototypy:
- automatu YCa2-1500 do cięcia tlenowego sterowanego fotoelektrycznie w układzie współrzędnych biegunowych,
- półautomatów YCa-100 i YCa-300 do cięcia tlenowego,
- zamkniętego układu CAf-3 do chłodzenia wodnego urządzeń spawalniczych.
Instytut gościł w r. 1965 przedstawicieli zagranicznych instytucji, a mianowicie Strojstav
z Bratysławy, Energoinvest z Sarajewa, ZIS z Halle i VUZ z Bratysławy.
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Powstała na początku lat 60-tych drużyna siatkówki Instytutu brała udział z dobrymi
rezultatami w corocznych Spartakiadach Związku Zawodowego Metalowców. Plasowała się
w nich na trzecim lub czwartym miejscu.

Fot. 31. Drużyna siatkówki Instytutu na III Spartakiadzie Z.Z.M. w Cieszynie
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Rok 1966
Od początku 1966 r. dotychczasowy kwartalnik Biuletyn Informacyjny Instytutu Spawalnictwa został przekształcony na czasopismo dwuczłonowe, a mianowicie Biuletyn Instytutu
Spawalnictwa i Biuletyn Informacyjny Branżowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej
i Ekonomicznej. Ten drugi człon obejmował również informację patentową.
W okresie 10.2-25.4.1966 r. odbywał 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 - częściowo w ruchu. Było to:
- cięcie tlenowe automatami YCA1-600 i półautomatami YCa-100 i YCa-300,
- cięcie plazmowe półautomatem ACa-500,
- automatyczne spawanie w osłonie CO2 butli na propan-butan,
- spawanie punktowe w osłonie CO2 półautomatem EMa-400,
- automatyczne spawanie blach aluminiowych elektrodą wolframową w osłonie argonu
automatem AS23,
- automatyczne zgrzewanie elektrod do świec zapłonowych,
- spawanie elektrożużlowe grubych przekrojów,
- napawanie automatyczne łukiem krytym,
- zgrzewanie punktowe przy użyciu mikrozgrzewarek stołowych,
- zgrzewanie liniowe zgrzewarką ZLb-40,
- przegląd elektrod i topników opracowanych przez Instytut.
Stoisko Instytutu Spawalnictwa spotkało się z ogromnym zainteresowaniem zwiedzających,
zważywszy na efekty świetlne i akustyczne towarzyszące dokonywanym demonstracjom
poszczególnych urządzeń w ruchu. Stoisko odwiedzili m.in. premier J. Cyrankiewicz, wicepremier
E. Szyr, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki wiceminister B. Adamski.
Ekspozycja Instytutu została uznana za jedną z najlepszych w Ogólnopolskim Przeglądzie. Przyniosła ona Instytutowi Nagrodę I stopnia za opracowanie technologii i wykonanie urządzeń oraz
wdrożenie automatycznego napawania regeneracyjnego części maszyn, Nagrodę II stopnia - z 25 %
udziałem Fabryki Wodomierzy (później ASPA) we Wrocławiu - za opracowanie konstrukcji
i uruchomienie produkcji półautomatów do spawania w osłonie CO2 oraz Dyplomy Uznania za
opracowanie technologii cięcia i obróbki powierzchniowej strumieniem plazmy, a także za opracowanie technologii spawania elektrożużlowego z topiącą się prowadnicą drutu elektrodowego.
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Fot. 32. Przedstawiciele władz państwowych przyjmowani na ekspozycji Instytutu Spawalnictwa
przez dyrektora Instytutu prof. J. Pilarczyka

W dniu 22.3.1966 r. prawdopodobnie pod wrażeniem ekspozycji Instytutu na Ogólnopolskim Przeglądzie - Wystawie Nowoczesnych Technologii Przemysłu Maszynowego złożyli Instytutowi wizytę wiceministrowie B. Adamski i J. Trendota. Nieco wcześniej, bo 1.2.1966 r. Instytut
przyjął wizytę 7-mio osobowego Zespołu Podkomisji Sejmowej zajmującej się badaniem techniki
spawalniczej w kraju. W „Księdze Pamiątkowej Odwiedzin” Zespół pozostawił wpis wysoko
oceniający pracę i dorobek Instytutu Spawalnictwa.
W połowie 1966 r. obsadzone zostało wakujące stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych. Stanowisko to objął mgr inż. Kazimierz Żurawik.
Na półroczny staż naukowy w ramach stypendium British Council do W. Brytanii został
wydelegowany mgr inż. J. Mryka. Miejscem stażu był Uniwersytet Londyński.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych przedstawił swoją ofertę na Międzynarodowych
Targach „Zagrzeb 1966” w Jugosławii. Eksponowano półautomat ACa-500 do cięcia plazmowego z zasilaczem prostownikowym EPLa-100, automat przegubowy do cięcia tlenem YCA1900, model urządzenia OSa do napawania zestawów kół wagonowych i model manipulatora
spawalniczego MUb-1000. Przedstawione eksponaty budziły duże zainteresowanie, zwłaszcza
eksponowany w ruchu półautomat do cięcia plazmowego.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się
w dniach 12-15.7.1966 r. w Delft w Holandii. Instytut był reprezentowany przez
mgr. inż. R. Sznerra, mgr. J. Angresa i mgr. inż. J. Mrykę. Mgr Angres przedstawił Komisji
V MIS opracowanie pt. „Próba matematycznego ujęcia wpływu wad na wytrzymałość konstrukcji spawanych”, które zostało przyjęte jako oficjalny dokument MIS V-307-66/OF.
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Inż. Mryka przekazał Komisji X swoje opracowanie pt. „Model sumowania się naprężeń
własnych z naprężeniami wywoływanymi przez obciążenia zewnętrzne”. Inż. R. Sznerr po
zakończeniu swej kadencji wiceprzewodniczącego MIS został wybrany w Delft skarbnikiem tej
organizacji.
W Przeglądzie Spawalnictwa nr 3/1966 został zamieszczony pierwszy komunikat Instytutu zawiadamiający, że w r. 1968 doroczny Kongres MIS odbędzie się w Warszawie.
Inż. R. Sznerr został powołany w dn. 1.5.1966 r. na pełnomocnika Instytutu Spawalnictwa
ds. organizowania tego Kongresu i rozpoczął tworzenie odpowiedniego biura organizacyjnego,
które rozpoczęło działanie 1.7.1966 r.
Powołano w Instytucie Pracownię Badań Spawalności Stali, którą zlokalizowano w Zakładzie Badań Metaloznawczych.
Zgodnie z postanowieniem z przed roku, podjętym w Budapeszcie na spotkaniu przedstawicieli spawalniczych ośrodków naukowo-badawczych krajów RWPG odbyło się w Instytucie Spawalnictwa następne takie spotkanie, bez spawalników ZSRR, którzy nie podjęli jeszcze wówczas
inicjatywy budapesztańskiej. Obok tego w r. 1966 Instytut przyjął kilka wizyt zagranicznych.
Na wyróżnienie zasługuje wizyta w dniu 26.9.1966 r. p. A. Leroy dyrektora Instytutu Spawalnictwa w Paryżu, związana z przyznaniem naszemu krajowi organizacji dorocznego Kongresu
MIS w 1968 r. Po raz pierwszy w dniu 19.10.1966 r. odwiedzili Instytut spawalnicy japońscy
w osobach przedstawicieli tokijskich firm ORIGIN ELECTRIC Co i Tokyo Boeki LTD.
Doc. dr hab. inż. J. Węgrzyn w maju 1966 na konferencji zorganizowanej w Glasgow przez
Brytyjski Instytut Spawalnictwa przedstawił referat pt. „Spawanie miedzi i jej stopów elektrodami głębokowtapiającymi” wraz z pokazem spawania.
Inż. J. Mryka w dniach 8-11.6.1966 reprezentował Instytut na międzynarodowej sesji z okazji jubileuszu 10-lecia Katedry Spawalnictwa Politechniki w Magdeburgu. Przedstawił tam referat pt. „Wpływ zewnętrznych obciążeń na spawalnicze naprężenia własne”.
W r. 1966 Instytut w swej części badawczej pracował między innymi nad:
- opracowaniem nowej generacji elektrod otulonych do spawania aluminium i jego stopów,
- technologią zgrzewania garbowego w montażu łożysk tocznych,
- warunkami BHP przy plazmowym cięciu metali,
- automatycznym zgrzewaniem elektrod do korpusów świec zapłonowych,
- technologią lutowania elementów aparatury elektrycznej,
- normatywami zużycia elektrod przy ręcznym spawaniu łukowym,
- konstrukcją suchego bezpiecznika butlowo-sieciowego do acetylenu,
- analizą opłacalności regeneracji części maszyn przez automatyczne napawanie łukiem
krytym,
- analizą ekonomiczności stosowania propanu przy tlenowym cięciu stali.
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Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał w r. 1966 prototypy:
- zasilacza prostownikowego EPLa-100 dla stanowisk do cięcia plazmowego grubych blach,
- nowego zmodernizowanego typoszeregu zgrzewarek do drutów ZZa-2,5W, ZZa-3N,
ZZb-7N, ZZb-8, ZZb-8W i ZZc-14NW,
- elektromagnetycznych uchwytów montażowych UEMEMa-1 i UMEMa-3,
- całkowicie izolowanych uchwytów elektrodowych do spawania elektrodami otulonymi.
W jesieni 1966 r. rozpoczęto w Instytucie Spawalnictwa poważną inwestycję w postaci tzw.
Budynku Nowych Technologii, w którym została zaprojektowana również kotłownia centralnego
ogrzewania zasilająca wszystkie obiekty Instytutu.

Fot. 33. Wykonywanie wykopów pod
Budynek Nowych Technologii

W listopadzie 1966 r. rozpoczęto również roboty fundamentowe dla należącego do tego samego tytułu inwestycyjnego 3-kondygacyjnego tzw. Budynku Warsztatowego, w którym wszystkie
pomieszczenia parteru przeznaczono na warsztaty Działu Ogólnotechnicznego. Równocześnie
rozpoczęto wykopy pod zbiornik wody pitnej na terenie przedłużającym budynek administracyjny Instytutu przy ul. Wiatreka. Jeszcze w grudniu 1966 r. zdołano wyposażyć wykop w ściankę
szczelną.
Stan organizacyjny (wraz z wykazem obsady stanowisk kierowniczych) części badawczej
Instytutu zlokalizowanej przy ul. Wiatreka (dawniej Bł. Czesława) w październiku r. 1966 przedstawiał się następująco:
Dyrektor Instytutu - prof. mgr inż. Józef Pilarczyk,
Zastępca Dyrektora ds. naukowych - dr inż. Zdzisław Szczeciński,
Zastępca Dyrektora ds. technicznych - mgr inż. Kazimierz Żurawik,
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych - Emil Porębski,
Główny Księgowy - Eugeniusz Żbikowski,
Zakład Spawania Stali i Żeliwa - mgr inż. Karol Śniegoń,
Zakład Metali Nieżelaznych - mgr inż. Stanisław Bryś,
Zakład Technologii Zgrzewania - mgr inż. Irydion Kubiszyn,
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Zakład Spoiw i Metalurgii Spawania - dr hab. inż. Jan Węgrzyn,
Zakład Elektrotechniki Spawalniczej - mgr inż. Stefan Spychalski,
Zakład Sprzętu Gazowego - mgr inż. Jan Pałasz,
Zakład Konstrukcji Spawanych - mgr inż. Tadeusz Robakowski,
Zakład Mechanizacji Spawania - mgr inż. Alojzy Zawitniewicz,
Zakład Badań Metaloznawczych - mgr inż. Włodzimierz Szydlik,
Zakład Badań Fizyko-Chemicznych - mgr inż. Franciszek Kałuża,
Zakład Ekonomiki Spawalnictwa - mgr Bolesław Karłaszewski,
Zakład Oprzyrządowania Spawalniczego i Obróbki - inż. Edward Wilk,
Zakład Szkolenia i Wdrażania - inż. Leon Mistur,
Dział Ekspertyz - inż. Edward Przybyła,
Dział Planowania - mgr inż. Henryk Kulisz,
Dział Koordynacji Produkcji Sprzętu Spawalniczego - inż. Zygmunt Wagner,
Dział Ochrony Własności Przemysłowej - mgr inż. Jan Zawitniewicz,
Dział Spraw Osobowych - Franciszek Nowak,
Dział Inwestycji - mgr Emil Chechelski,
Dział Współpracy z Zagranicą - Zofia Kondratowiczowa,
Dział Zaopatrzenia - Bolesław Kołacz,
Dział Administracyjno-Gospodarczy - Stanisława Pokornowa,
Dział Remontowy - Józef Czylok,
Dział Transportu - p.o. Jan Gruszczyński,
Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo- Technicznej i Ekonomicznej - mgr inż. Stefan Goćkowski.
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Rok 1967
Na przełomie lat 1966/1967 został powołany Komitet Organizacyjny XXI Kongresu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa zaplanowanego na rok 1968 w Warszawie. Na czele
Komitetu stanął dyrektor Instytutu Spawalnictwa prof. Józef Pilarczyk. Spośród pracowników
Instytutu w skład Komitetu weszli:
dr inż. Z. Szczeciński - wiceprzewodniczący Komitetu,
mgr inż. R. Sznerr - wiceprzewodniczący Komitetu i kierownik Biura Organizacyjnego,
mgr inż. R. Korkiewicz - wiceprzewodniczący Komitetu,
dr inż. J. Mryka - przewodniczący Komisji Wycieczek Przemysłowych i Pokongresowych,
E. Żbikowski - przewodniczący Komisji Finansowej,
Z. Kondratowiczowa - przewodnicząca Komisji dla Pań i Osób Towarzyszących.
Kontynuowane były prace przy wznoszeniu Budynku Nowych Technologii, co wymagało
przeniesienia lokalizacji młota spadowego służącego do udarowych badań elementów spawanych, a figurującego dotychczas w centrum dziedzińca Instytutu. W lipcu 1967 r. osiągnięto
stan surowy tego budynku. Posuwała się również budowa Budynku Warsztatowego i w czerwcu
1967 r. był już ułożony strop pierwszej kondygnacji.
Na zlecenie Instytutu Wytwórnia Filmów Oświatowych zrealizowała w Instytucie film
o łukowym spawaniu miedzi elektrodami ECuGT bez podgrzewania pt. „Polska metoda spawania miedzi”.
W związku z dynamicznym rozwojem Zakładu Mechanizacji Spawania wytwarzającego
coraz więcej dokumentacji dla budowy stanowisk zmechanizowanego lub zautomatyzowanego
spawania na zamówienia zakładów przemysłowych zorganizowano z rozproszonych dotychczas
gniazd obróbczych Zakład Obróbki i Budowy Oprzyrządowań, pod kierownictwem inż. Edwarda
Wilka, z zadaniem wykonywania i montażu takich stanowisk.
Na 8-miesięczne staże naukowe w ramach stypendiów UNESCO wyjechali do Wielkiej Brytanii dr inż. J. Węgrzyn i mgr inż. R. Kuszłeyko, który końcową część stażu odbył w Norwegii.
Ukazał się opracowany przez mgr. inż. B. Pierożka podręcznik pt. „Spawanie stali w osłonie
CO2” WNT 1967 r.
W dniach 19-20.4.1967 r. Instytut Spawalnictwa przy udziale miejskiej organizacji SIMP
zorganizował w Gliwicach doroczną XIV Krajową Naukowo-Techniczną Konferencję Spawalniczą, pod hasłem „Spawanie w budowie aparatury chemicznej” podkreślającym niejako związek
Instytutu ze Zjednoczeniem „Chemak”. W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników.
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Gośćmi Konferencji byli: wiceminister F. Kaim z MPC, prof. S. Przegaliński przewodniczący
Rady Naukowej Instytutu i dr inż. H. Mreła ze Zjednoczenia „Chemak”. Na 10 wygłoszonych
podstawowych referatów autorami 7-miu byli pracownicy Instytutu.

Fot. 34. Sala obrad XIV K.N-T.K.S. w Prezydium MRN w Gliwicach

Ze znacznym udziałem Instytutu Spawalnictwa w dniach 3-13.5. 1967 r. w Hali Ludowej
we Wrocławiu została zorganizowana Wystawa Sprzętu Spawalniczego. Ekspozycja Instytutu
obejmowała m.in. prototypową zgrzewarkę kleszczową z transformatorem przy kleszczach,
zgrzewarkę tarciową, automaty AS7-1200 i AS14-1200 do spawania łukiem krytym, automat
AS-9 do spawania elektrożużlowego, zbierak topnika CAc i model urządzenia OSa do napawania automatycznego zestawów kół wagonowych. W holu wystawy urządzono stanowisko informacyjne BOINTE i Informacji Patentowej. W otwarciu wystawy uczestniczyli wiceministrowie:
B. Adamski z KNiT, J. Chyliński z MPC i J. Kowalski z MPChem.
W r. 1967 obok prowadzenia głównych zadań inwestycyjnych w postaci Budynku Nowych
Technologii i Budynku Warsztatowego udało się zakończyć budowę zbiornika i instalacji wody
pitnej. Administracja Instytutu przejęła oficjalnie w dniu 25.9.1967 r. w poczet środków trwałych budynki wzniesione naprzeciw budynku administracyjnego po przeciwległej stronie
ul. H. Wiatreka (dawniej ul. Bł. Czesława) w postaci magazynu, garaży, budynku salki wykładowej i kreślarni oraz wiaty.
W dniu 1.7.1967 r. ZBUS przejął w całości obiekt w Sławięcicach wraz z Zakładem Szkolenia i Wdrażania.
W r. 1967 czterej pracownicy naukowo-badawczy Instytutu ukończyli swoje przewody doktorskie. W styczniu, w Politechnice Śląskiej mgr inż. Jerzy Brózda obronił pracę pt. „Spawalność
stali typu 18G2A na tle charakterystyki jej przemian”. W listopadzie mgr inż. Jerzy Mryka
przed tą samą Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej obronił
pracę pt. „Badania nad efektami mechanicznego odprężania w elementach spawanych ze stali
niskowęglowej”, a mgr inż. Tadeusz Robakowski pracę pt. „Badania nad wpływem wad
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w złączach spawanych na własności eksploatacyjne konstrukcji stalowych pracujących przy
obciążeniach przeważająco stałych”. Na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach pracę doktorską
pt. „Specjalizacja produkcji opartej na technologii spawalnictwa” obronił mgr Bolesław Karłaszewski.
W Zakładzie Badań Metaloznawczych Instytutu została zorganizowana Pracownia
Badań Strukturalnych.
We wrześniu 1967 r. prof. Józef Pilarczyk zrezygnował z funkcji dyrektora Instytutu
Spawalnictwa, przechodząc do pracy wyłącznie na Politechnice Śląskiej, w zorganizowanej przez
siebie i kierowanej od lat Katedrze Spawalnictwa. Uroczystość pożegnania prof. Pilarczyka odbyła się w Instytucie w dniu 9.10.1967 r. pod przewodnictwem dr. inż. H. Mreły - dyrektora Zjednoczenia „Chemak”, który w imieniu władz zwierzchnich Instytutu podziękował prof. Pilarczykowi za wieloletnią pracę i trud włożony w zorganizowanie i rozwój Instytutu. Dr Mreła odczytał
również list od Ministra Przemysłu Ciężkiego mgr. inż. J. Hrynkiewicza, skierowany do
prof. Pilarczyka, w którym to liście minister dał wyraz swojemu uznaniu dla pełnej ofiarności
i poświęcenia pracy prof. Pilarczyka w Instytucie Spawalnictwa.
W imieniu załogi Instytutu za długoletnie kierowanie pracą tej placówki naukowej dziękowali: dr inż. Z. Szczeciński, mgr inż. E. Dobaj i przewodniczący Rady Załogowej p. Józef Czylok.
W swej wypowiedzi prof. Pilarczyk podziękował załodze Instytutu za harmonijną współpracę,
życząc Instytutowi dalszego rozwoju i osiągnięć.
Nowym dyrektorem Instytutu Spawalnictwa został mianowany w dniu 11.10.1967 r.
mgr inż. Roman Korkiewicz, dotychczasowy dyrektor Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych. Jego miejsce w ZBUS przejął inż. Stefan Cieszewski, którego zastępcą został mianowany
mgr inż. Jerzy Ozaist.

Fot. 35. Dyrektor Instytutu Spawalnictwa
mgr inż. Roman Korkiewicz
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Serię wizyt zagranicznych w Instytucie rozpoczął w dniu 23.1.1967 r. prof. I.I. Frumin
z Instytutu Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie. Wygłosił on dla pracowników Instytutu
i zaproszonych przedstawicieli przemysłu hutniczego referat pt. „Napawanie walców do walcowania na gorąco i na zimno”. Następną wizytę złożyła 3-osobowa delegacja Spawalniczego
Instytutu Badawczego z Bratysławy. Dnia 28.7.1967 r. Instytut gościł wycieczkę studialną
absolwentów 36-tej promocji Wyższej Szkoły Spawalniczej przy Instytucie Spawalnictwa
w Paryżu. W składzie wycieczki był również delegowany na studia w tej uczelni pracownik
naukowy Instytutu Spawalnictwa mgr inż. Jan Pilarczyk. Wycieczkę prowadził prof. Paul
Widman z paryskiego Instytutu Spawalnictwa.
Dnia 13.10.1967 r. odbyło się w Instytucie posiedzenie grupy roboczej powołanej w ramach
RWPG dla tematu IV-11-2 „Zgrzewanie metali na zimno” z udziałem delegacji ZSRR, Rumunii
i Czechosłowacji.
Program prac w pionie badawczym Instytutu Spawalnictwa obejmował w r. 1967 między
innymi:
- opracowanie warunków BHP przy spawaniu w osłonie CO2,
- badania zmęczeniowe blachownicowych zespołów konstrukcyjnych, spawanych z elementów giętych na zimno,
- opracowanie technologii automatycznego spawania tarcz kierowniczych turbin parowych,
- opracowanie elektrody otulonej do spawania stali bainitycznych o wytrzymałości 110 kG/mm2,
- opracowanie technologii i skonstruowanie stanowiska do automatycznego spawania
obrotowych elementów walców drogowych,
- skonstruowanie stanowiska automatycznego spawania rur ożebrowanych,
- dobór warunków spawania stali konstrukcyjnej 14HNMBCu,
- określenie spawalności i wytyczne spawania nierdzewnych stali chromowych,
- badania korozji żaroodpornych spoin stali chromoniklowych w atmosferze związków siarki.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał w r. 1967 m.in. prototypy:
- zgrzewarki tarciowej ZTa-10,
- zgrzewarki punktowej kleszczowej ZKa-14 z transformatorem przy kleszczach,
- nowych uchwytów elektrodowych do spawania elektrodą wolframową w osłonie argonu.
Nowoczesne urządzenia spawalnicze skonstruowane i wytwarzane w ZBUS były eksponowane w r. 1967 na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz na targach i wystawach zagranicznych. I tak np. na Międzynarodowych Targach w Zagrzebiu (27.8-10.9.1967 r.) wystawiono
m.in. automat YCA1b-900 do cięcia plazmowego, urządzenie EGb-500 do spawania w osłonie
argonu, półautomat EMd-300 do spawania w osłonie gazów ochronnych, automat AS11a-600
do spawania łukiem krytym i w osłonach gazowych oraz prototyp zgrzewarki tarciowej ZTa-10.
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Na Międzynarodowych Targach w Brnie (9-19.9.1967 r.) wystawiono zgrzewarkę tarciową
ZTa-10, automat YCA1b-900 do cięcia plazmowego i urządzenie CAf-3 do chłodzenia wody.
Urządzenia wytwarzane przez ZBUS były eksponowane również na wystawach spawalniczych w Sofii (październik 1967 r.) i w Bukareszcie (listopad 1967 r.).
Na podstawie Zarządzenia Nr 60/Org./67 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 10 listopada
1967 r. Instytut Spawalnictwa wszedł w skład jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw
produkcyjnych podległych nowo utworzonemu w Warszawie Zjednoczeniu Urządzeń Technologicznych „Techma”.
W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zorganizowanym w Instytucie, na 23 zgłoszone
projekty wynalazcze laureatami zostali:
- w konkursie A (najlepszy debiut wynalazczy) I nagrodę uzyskał technik Marek
Wojnarowski za projekt „Składana elektroda krążkowa”, II nagrodę technik Zbigniew
Żurakowski za „Przyrząd umożliwiający pomiar prądu elektrycznego”, a III nagrodę
technik Stanisław Kąkol i Zygmunt Makar za projekt „Podkładka do automatycznego
spawania łukiem krytym”
- w konkursie B (najlepszy projekt wynalazczy) II nagrodę przyznano mgr inż. Eugeniuszowi
Piaskowieckiemu za projekt „Tranzystorowo-kontaktorowy układ automatycznego sterowania zgrzewarki oporowej, zwłaszcza kleszczowej”. Nagrodę II przyznano również
inż. Zbigniewowi Piotrowskiemu i technikowi Stanisławowi Błachowi za projekt „Sposób
wykonania trzonu sterowego statków”. Nagrodę III uzyskał projekt mgr. inż. Stanisława
Dziubińskiego „Sposób zgrzewania prętów lub rur z elementami płaskimi lub przestrzennymi”.
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Rok 1968
Jakkolwiek w odpowiednich planach działania inwestycyjne Instytutu przy wznoszeniu
Budynku Nowych Technologii i Budynku Warsztatowego miały być zakończone w r. 1967, to
w praktyce prace wykończeniowe trwały jeszcze do maja 1968 r. Budynek Nowych Technologii
o kubaturze 3.900 m3 i powierzchni użytkowej 800 m2 obejmował również kotłownię centralnego ogrzewania zasilającą wszystkie obiekty Instytutu usytuowane po obydwu stronach
ul. Wiatreka. Dzięki temu można było zlikwidować 3 działające dotychczas w Instytucie kotłownie CO, a ich pomieszczenia wykorzystać do innych celów. I tak, w dawnej kotłowni pod głównym budynkiem administracyjnym Instytutu urządzono laboratorium korozyjne. W kotłowni
pod budynkiem hal technologicznych zainstalowano hydroforownię, a pomieszczenia kotłowni
pod budynkiem Zakładu Badań Metaloznawczych przeznaczono na magazyn podręczny.
Budynek Nowych Technologii pomieścił Pracownię Techniki Plazmowej, laboratorium tzw.
fizycznych metod spawania (początkowo ograniczały się one wyłącznie do spawania elektronowego) oraz jedno z laboratoriów Zakładu Automatyki i Elektrotechniki Spawalniczej. W budynku tym została również zlokalizowana nowo utworzona Pracownia Klejenia Metali. O ten
kierunek specjalizacyjny postanowiono bowiem poszerzyć zakres działalności Instytutu.
Budynek Warsztatowy, o kubaturze 3.900 m3 i powierzchni roboczej 900 m2 pomieścił na
parterze warsztaty Działu Ogólnotechnicznego, a na dwóch wyższych kondygnacjach część
laboratorium analiz chemicznych, Dział Ekonomiki Spawalnictwa oraz archiwum i radiowęzeł
Instytutu.
W maju 1968 r. teren Instytutu, w części nie objętej zazielenieniem, został wyłożony trylinką, również na powierzchniach magazynowych po przeciwległej stronie ulicy Wiatreka.
Następnym przedsięwzięciem inwestycyjnym Instytutu Spawalnictwa była rozbudowa o 30 %
siedziby Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych przy ul. Przewozowej, kosztem 8 mln. zł
rozpoczęta w 1968 r.
ZBUS wziął udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, na których demonstrował
m.in. spawanie miedzi elektrodami ECuGT i cięcie plazmowe metali.
W dniach 16-19.7.1968 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie VIII Komisji MIS „Higiena
i bezpieczeństwo pracy”, w którym ze strony Instytutu Spawalnictwa uczestniczył inż. R. Sznerr.
Najważniejszym zadaniem Instytutu Spawalnictwa w r. 1968 było zorganizowanie obrad
XXI Kongresu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w Warszawie. Protektorem Kongresu i przewodniczącym jego Komitetu Honorowego był wicepremier E. Szyr. Członkami Komitetu
byli: prof. dr J. Jabłoński - Minister Oświaty i Szkół Wyższych, prof. dr J. Groszkowski - przewodniczący Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. J. Hrynkiewicz - Minister Przemysłu Maszynowego,
mgr inż. F. Kaim - Minister Hutnictwa, mgr inż. A. Radliński - Minister Przemysłu
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Chemicznego, mgr inż. M. Olewiński - Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, mgr inż. B. Adamski - wiceprzewodniczący KNiT, mgr inż. B. Rumiński - przewodniczący NOT, mgr inż. Z. Nowakowski - przewodniczący SIMP, mgr inż. K. Olszewski - z-ca przewodniczącego Komitetu Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, prof. dr S. Turski - rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr D. Smoleński - rektor Politechniki Warszawskiej, inż. J. Majewski Przewodniczący Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy.
W Kongresie wzięło udział 711 uczestników zagranicznych ( w czym 116 osób towarzyszących delegatom MIS) oraz 178 uczestników polskich. Niektórzy uczestnicy zagraniczni byli
przedmiotem żywego, choć dyskretnego zainteresowania ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Obrady Kongresu odbywały się w dwóch miejscach. Uroczyste otwarcie Kongresu oraz Sesja
Publiczna jak również memorialna Konferencja Houdremont i Kolokwium Komisji I MIS miały
miejsce w Filharmonii Narodowej.

Fot. 36. Delegaci MIS w sali Filharmonii Narodowej na uroczystym otwarciu
XXI Kongresu MIS

Otwarciu przewodniczył prof. Józef Pilarczyk, który powitał gości Kongresu w imieniu Komitetu Organizacyjnego i ogółu polskich spawalników. W imieniu Rządu PRL przemówienie powitalne wygłosił wicepremier E. Szyr, który dokonał również oficjalnego otwarcia Kongresu. Przewodniczący Rady Narodowej m. st. Warszawy inż. J. Majewski powitał gości jako gospodarz
miasta. Przewodniczący Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa p. F.A. Plummer podziękował władzom polskim oraz Komitetowi Organizacyjnemu za zaproszenie Międzynarodowego
Instytutu Spawalnictwa i zorganizowanie jego Kongresu w Polsce.
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Głównymi referentami Sesji Publicznej ze strony Instytutu Spawalnictwa byli
doc. dr hab. Jan Węgrzyn i mgr inż. Jan Pilarczyk.
Posiedzenia Zarządu MIS i Komitetu Dyrekcyjnego MIS oraz posiedzenia 16-tu komisji
roboczych MIS, w których przebiegała podstawowa praca Kongresu odbywały się w salach
Uniwersytetu Warszawskiego, na terenie którego była również zlokalizowana wystawa książek
i publikacji spawalniczych z całego świata oraz Centralna Recepcja Kongresu, jak również obsługa lekarska, biura Orbisu, LOT-u, serwis fotograficzny, telefony międzynarodowe i teleksy.
W czasie trwania Kongresu zorganizowano wycieczki przemysłowe do Ursusa (162 uczestników), Huty „Warszawa” (173 uczestników) i ZELOS-u w Iwicznej (103 uczestników).
Dla wszystkich uczestników Kongresu i osób towarzyszących przewidziano imprezy o charakterze kulturalno-towarzyskim, a więc coktail w salach Muzeum Narodowego wydany przez
Przewodniczącego Rady Narodowej m. st. Warszawy, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”
w sali Teatru Wielkiego, tamże przedstawienie opery „Halka”, bankiet w Grand Hotelu, koncert
Chopinowski w Żelazowej Woli. Zorganizowano również dla osób towarzyszących autokarowe
zwiedzanie Warszawy.
W czasie trwania Kongresu w auli Politechniki Warszawskiej eksponowana była wystawa
sprzętu spawalniczego produkowanego w naszym kraju.
Bezpośrednio po Kongresie odbyły się 3 wycieczki dla jego uczestników zagranicznych,
z których jedna, licząca 53 osoby, zwiedzająca zakłady przemysłowe na południu Polski zawitała
w dniu 25.7.1968 r. również do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W skład uczestników tej
wycieczki wchodzili delegaci 10 krajów, między innymi z Francji, Japonii, Kanady, USA,
Wielkiej Brytanii i ZSRR. Wśród uczestników byli również delegaci zajmujący eksponowane
stanowiska we władzach MIS, jak wiceprzewodniczący MIS prof. dr N.N. Rykalin z Moskwy,
sekretarz MIS p. P.D. Boyd z Londynu i przewodniczący Komisji XIII p. H. de Leris z Paryża.
Uczestnicy wycieczki zapoznali się z laboratoriami Instytutu i prowadzonymi w nich badaniami, po czym obejrzeli Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych.
Wieczorem, uczestnicy wycieczki podejmowani byli przez kierownictwo Instytutu Spawalnictwa kolacją w Domu Technika w Katowicach. Wieczór przebiegł we wspaniałej, przyjacielskiej
atmosferze, włącznie z odśpiewaniem pieśni narodowych przez utalentowanych przedstawicieli
poszczególnych delegacji.
Organizacja i przebieg XXI Kongresu MIS w Warszawie uzyskały bardzo wysoką ocenę ze
strony zarówno kierownictwa MIS, jak i poszczególnych delegacji. I tak, na ostatnim posiedzeniu Komitetu Dyrekcyjnego przewodniczący MIS p. F.L. Plummer (USA) gorąco podziękował
stronie polskiej za świetne zorganizowanie Kongresu, podkreślając, że był to najlepiej zorganizowany kongres ze wszystkich dotychczasowych kongresów MIS.
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W parę dni po zakończeniu XXI Kongresu Komitet Organizacyjny otrzymał kilkanaście
listów z podziękowaniami od członków Komitetu Dyrekcyjnego MIS i przewodniczących szeregu
delegacji. W listach tych wyrażano podziw nie tylko dla bezbłędnej organizacji Kongresu, ale
i wyrazy uznania dla naszego kraju. I tak np. przewodniczący delegacji włoskiej dr U. Guerrera
pisał: „Podziwialiśmy doskonałość, z jaką zorganizowaliście ten Kongres. Wszystko zostało tak
dobrze skoordynowane, że trudno sobie wyobrazić, aby mogło być jeszcze lepiej... Nie można nie
zaznaczyć, jak wielką i przyjemną niespodzianką dla wielu spośród nas było zaobserwowanie,
w jakim stopniu w stosunkowo krótkim czasie Wasz kraj podniósł się z jednego z największych
nieszczęść w swej historii. Ogromne poważanie i sympatia, jaką cały świat ma dla Waszego
kraju stały się po tym Kongresie jeszcze większe”.
Tego rodzaju opinie nagradzały załodze Instytutu Spawalnictwa ogromny trud wniesiony
w organizację i przebieg XXI Kongresu MIS.
Kierownik Biura Organizacyjnego Kongresu mgr inż. Ryszard Sznerr z końcem sierpnia 1968 r.
opuścił Instytut Spawalnictwa przenosząc się do Warszawy.
W dniu 22.07.1968 r. zespół pracowników Instytutu Spawalnictwa został uhonorowany
Nagrodą Państwową za „Opracowanie metody spawania miedzi na zimno”. W zespole nagrodzonym znaleźli się: doc. dr hab. inż. J. Węgrzyn, mgr inż. J. Ziemliński, mgr inż. S. Kraszewski,
inż. S. Cieszewski, mgr inż. E. Chuchro, techn. J. Mańczak.
Pracownik naukowy Instytutu mgr inż. K. Śniegoń wydał podręcznik „Spawanie stali
odpornych na korozję” WNT 1968.
Na półroczny staż naukowy w ramach stypendium UNESCO został delegowany do
W. Brytanii mgr inż. Włodzimierz Szydlik.
W dniu 24.9.1968 r. zorganizowano w Instytucie naradę na temat obliczania efektów
ekonomicznych wdrożonych wynalazków. Głównym referentem był przedstawiciel Urzędu
Patentowego mgr E. Pucko.
Na Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej w ZIS Halle w dniach 27-28.09.1968 r.
mgr inż. H. Papkala przedstawił referat pt. „Przykłady zastosowania zgrzewania garbowego
w przemyśle polskim”, opracowany wspólnie z mgr. inż. R. Michalskim.
Działalność badawcza Instytutu Spawalnictwa obejmowała w r. 1968 między innymi:
- badania korozji naprężeniowej spawanych połączeń stali kwasoodpornych,
- opracowanie nowych elektrod rutylowych i kwaśnych do spawania prądem przemiennym,
- technologię spawania elektrożużlowego bardzo grubych elementów o przekrojach kołowych,
- badania odporności korozyjnej spawanych połączeń stali kwasoodpornych żłobionych
elektropowietrznie,
- technologię i stanowisko automatycznego spawania butli propanowych,
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- technologię spawania łukiem krytym bezobręczowych kół wagonowych,
- technologię powierzchniowego czyszczenia półfabrykatów hutniczych łukiem plazmowym,
- konstrukcję stanowiska automatycznego spawania w osłonie CO2 krążników samotoków
górniczych,
- wytyczne obliczania zużycia tlenu i acetylenu przy tlenowym cięciu stali.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych przygotował prototypy:
- zgrzewarki liniowej ZLa-150 i zgrzewarki punktowej ZPa-150,
- zgrzewarki doczołowej iskrowej ZDa-120,
- maszyny portalowej 12-palnikowej YCP1-300 do cięcia tlenowego,
- automatu AS14a-1200 do spawania łukiem krytym.
Opiekę nad zdrowiem załogi Instytutu przejęła w r. 1968 dr Wiktoria Szaro.
Urządzenia spawalnicze skonstruowane i wytwarzane przez ZBUS były eksponowane
w r. 1968 na różnych imprezach międzynarodowych. I tak na Wystawie Sprzętu Spawalniczego
w Morawskiej Ostrawie w dniach 29.03-12.04.1968 r. przedstawiono na stoisku „Elektrimu”
półautomat do cięcia plazmowego ACa-500 oraz zgrzewarkę tarciową ZTa-10. Bezpośrednio
z Morawskiej Ostrawy eksponaty te zostały przewiezione do Kijowa, gdzie w ramach „Polskich
Dni w Kijowie” (19.05-2.06.1968 r.) zorganizowana została wystawa maszyn produkowanych
w Polsce. Tu największe zainteresowanie budziły urządzenia do cięcia plazmowego ACa-500
i YCA1b-900 wraz z prostownikowym zasilaczem, zgrzewarka tarciowa ZTa-10 i automat
małych wymiarów AS11-600 do spawania łukiem krytym. Obsługa naszej ekspozycji miała
możność zwiedzenia Instytutu Elektrospawania im. E.O. Patona na zaproszenie dyrekcji tego
instytutu.
Po raz trzeci już urządzenia powstałe w Instytucie Spawalnictwa były eksponowane na
Targach w Zagrzebiu, gdzie przedstawiono półautomat do cięcia plazmowego ACa-500 i model
automatu YCA2-1500 do cięcia tlenem sterowanego fotoelektrycznie.
Również na Międzynarodowych Targach w Damaszku w dniach 25.08-20.09.1968 r.
wystawiono na stoisku „Centrozapu” niektóre urządzenia z Instytutu, jak półautomaty do cięcia
tlenowego YCa-60 i YCa-300, automat przegubowy YCA1-900 i półautomat ACa-500 do cięcia
plazmowego.
W nieco mniejszym zakresie był w r. 1968 reklamowany sprzęt produkcji Zakładu Budowy
Urządzeń Spawalniczych na Międzynarodowych Targach w Budapeszcie, Plovdiv, Atenach
i Izmirze oraz na Polskiej Wystawie Gospodarczej w Paryżu. Wystawiano tam pojedyncze
egzemplarze urządzenia EGb-500 do spawania w osłonie argonu i model urządzenia OSa do
napawania regeneracyjnego zestawów kół wagonowych.

67

W dniach 28.11-7.12.1968 r. zorganizowano w Instytucie Spawalnictwa Wystawę
Prospektów i Katalogów zagranicznych firm spawalniczych.
Godną wzmianki imprezą był zorganizowany w Instytucie w r. 1968 Turniej Młodych
Mistrzów Techniki. Zakładowa Komisja Konkursowa otrzymała 24 projekty wynalazcze.
W konkursie A na najlepszy debiut wynalazczy I nagrodę przyznano inż. Teodorowi Fabianowi
i techn. Bogusławowi Gabrynowiczowi za „Układ wytwarzający impulsy prostokątne do badania elektronicznych układów sterowania urządzeń spawalniczych”. W konkursie B na najlepszy
projekt wynalazczy I nagrodę przyznano mgr. inż. Stanisławowi Dziubińskiemu,
mgr. inż. Hubertowi Papkali, techn. Markowi Wojnarowskiemu, techn. Januszowi Jaroszowi
i techn. Ryszardowi Spiechowiczowi za „Oprzyrządowanie do wielokrotnego zgrzewania punktowego lub garbowego oraz roznitowywania”. Przyznano również dwie II Nagrody - jedną za
„Regulator tranzystorowy do stabilizacji obrotów silnika prądu stałego przy pomocy prostownika
tyrystorowego: zespołowi w składzie: mgr inż. Marian Woźniak, mgr inż. Franciszek Kallnik,
mgr inż. Edward Dobaj, mgr inż. Eugeniusz Piaskowiecki, techn. Waldemar Krynczenko i techn.
Kazimierz Cieślik, a drugą za „Urządzenie do automatycznego spawania zbiorników na cement
na podkładce topnikowej techn. Piotrowi Kużnickiemu. Wreszcie III Nagrodę w konkursie B za
„Wyrzutnik zgrzanych odbłyśników kompletnych z oprzyrządowania zgrzewalniczego” przyznano mgr. inż. Stanisławowi Dziubińskiemu.
Poza Kongresem MIS odwiedzili Instytut Spawalnictwa w r. 1968 p.p. F. Danhier z belgijskiej firmy Arcos, W. Szczerbakow z GSKB Energomasz w Rostowie, I. Pisickij z zakładów Krasny Kotielszczyk w Taganrogu, E.A. Fenton - dyrektor techniczny American Welding Society
i 3-osobowa delegacja spawalników białoruskich.
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Rok 1969
W r. 1969 zakończono prace budowlane przy rozbudowie siedziby Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych przy ul. Przewozowej. Obiekt ten zwiększył swoją powierzchnię o ok. 30%
i mógł wytwarzać serie opracowanych przez swych konstruktorów urządzeń spawalniczych, dysponując odpowiednią halą montażową.

Fot. 37. Hala montażowa ZBUS
w trakcie montażu serii automatów
do cięcia tlenowego

W dniu 25.02.1969 r. odwiedziła Instytut bawiąca w woj. katowickim delegacja władz
politycznych i gospodarczych okręgu Halle (NRD) na czele z członkiem Biura Politycznego SED
i pierwszym sekretarzem Komitetu Okręgowego SED w Halle Horstem Sindermanem. Delegacji
NRD towarzyszyli przedstawiciele kierownictwa Komietu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach.

Fot. 38. Delegacja NRD w czasie
zwiedzania laboratorium badań
wytrzymałości zmęczeniowej
konstrukcji spawanych.

Na staż naukowy do W. Brytanii w okresie styczeń - listopad 1969 r. wyjechał mgr inż. Jerzy
Brózda. Staż odbywał w ramach stypendium British Council.
Kierownictwo BOINTE objął 15.02.1969 r. mgr inż. Jan Zawitniewicz dotychczasowy rzecznik patentowy Instytutu.
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Zespół pracowników Instytutu ze stopniem doktora nauk powiększył się w 1969 r. o dwie
osoby. Dnia 26.03.1969 r. pracę doktorską pt. „Metoda obliczania ustalonych przebiegów elektromagnetycznych w transformatorze spawalniczym z bocznikiem podmagnesowanym” obronił
na Politechnice Śląskiej mgr inż. Ryszard Kuszłeyko, a w dniu 18.04.1969 r. stopień doktora
uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - mgr Jan Angres po obronie pracy doktorskiej pt. „Wpływ wad na wytrzymałość jednowarstwowych spoin o grubości 5 mm”.
Kolejny doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
12-19.05.1969 r. w Kyoto (Japonia), bez udziału przedstawicieli Instytutu Spawalnictwa.
W dniu 15.05.1969 r. dotychczasowy z-ca dyrektora ds. administracyjnych p. E. Porębski
przeszedł do ZBUS do kierowania pracą filii tego zakładu w Sławięcicach. Jego stanowisko objął
1.10.1969 r. mgr Franciszek Nowak.
W czerwcu 1969 r. w Słonecznym Brzegu (Bułgaria) odbyła się piąta kolejna konferencja
dyrektorów instytutów spawalniczych krajów RWPG. Konferencja ta odbywała się jeszcze
bez udziału delegacji ZSRR. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez dyrektora
mgr. inż. R. Korkiewicza i zastępcę dyrektora dr. inż. Z. Szczecińskiego.
W lipcu 1969 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach przyznało Instytutowi Spawalnictwa Nagrodę Wojewódzką ufundowaną przez Zjednoczenie Metali Nieżelaznych „za całokształt osiągnięć naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie nowych rozwiązań
technicznych i technologicznych, umożliwiających podjęcie w kraju produkcji nowoczesnego sprzętu i urządzeń spawalniczych”.
W 1969 r. nagrodę Zarządu Głównego NOT uzyskał zespół w składzie dr inż. Z. Szczeciński,
mgr inż. R. Michalski, mgr inż. Z. Kamiński i inż. S. Cieszewski za „Opracowanie metody,
skonstruowanie i uruchomienie seryjnej produkcji urządzeń oraz wdrożenie zgrzewania tarciowego w przemyśle”.
Na V Krajowej Konferencji Wytrzymałości Materiałów w dniach 10-12.7.1969 r. w Krakowie
dr T. Robakowski przedstawił referat pt. „Wpływ zażużleń pasmowych na wytrzymałość zmęczeniową spawanych złączy doczołowych”.
Z dużym zainteresowaniem i wysoką oceną spotkała się na Międzynarodowych Targach
Poznańskich ekspozycja przedstawiająca nowoczesne urządzenia i materiały spawalnicze z programu produkcyjnego Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych Instytutu Spawalnictwa.
Po rocznej przerwie spowodowanej organizowaniem w r. 1968 Kongresu MIS w Warszawie
wznowiona została tradycja organizowania corocznych krajowych spawalniczych konferencji
naukowo-technicznych. Kolejna XV Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pod
hasłem „Jakość i nowoczesność prac spawalniczych” została zorganizowana w dniach
23-25.10.1969 r. przez Instytut Spawalnictwa i Śląską Sekcję Spawalniczą SIMP w Gliwicach.
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Przesłanie od Ministra Przemysłu Maszynowego przekazał Konferencji dyrektor Departamentu
Techniki inż. Kozera. Podobny list Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki przekazał
inż. J. Wortman. Materiały konferencyjne obejmowały 14 referatów, z czego 8 opracowanych
przez pracowników Instytutu. W ostatnim dniu Konferencji jej uczestnicy zwiedzali Instytut
Spawalnictwa, Hutę Ferrum i Raciborską Fabrykę Kotłów.
Dział Ekspertyz podległy dotychczas dyrektorowi Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych został zlikwidowany, a na jego miejsce utworzono w Instytucie Dział Nadzoru Spawalniczego pod kierownictwem mgr. inż. Stanisława Załęskiego.
Na naradzie Śląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP w dniu 5.12.1969 r. w Instytucie
dr inż. J. Mryka przedstawił referat „Możliwości usuwania naprężeń własnych przy pomocy
drgań”, a mgr inż. A. Drozd referat „Wpływ naprężeń własnych na wytrzymałość zmęczeniową
elementów spawanych”.
Prace badawcze Instytutu Spawalnictwa dotyczyły w r. 1969 między innymi:
- spawalności stali 15G2ANb,
- technologii platerowania stali niskowęglowych przez napawanie łukiem krytym elektrodami taśmowymi ze stali kwasoodpornej,
- technologii tlenowego cięcia stali z zastosowaniem propanu lub gazu ziemnego,
- technologii spawania rurociągów ze stali H5M,
- opracowania aparatury i metod oznaczania szkodliwych dla zdrowia składników w atmosferze spawacza,
- skonstruowania mikrozgrzewarki kondensatorowej ZPEa-64,
- badania warunków powstawania kruchych pęknięć w spawanych złączach szerokich płyt
stalowych,
- warunków BHP przy łukowym spawaniu metali nieżelaznych w osłonie argonu.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał w r. 1969 prototypy:
- zgrzewarki dwupunktowej ZKc-22 i zgrzewarki hakowej ZKb-14,
- suszarki HSE-1 do suszenia elektrod.
Poza wspomnianą już delegacją władz politycznych i gospodarczych Okręgu Halle Instytut
Spawalnictwa przyjął w r. 1969 wizytę głównego spawalnika Zakładów Automobilowych
im. Lichaczowa (ZIŁ) w Moskwie dr. inż. M.M. Fiszkisa, który wygłosił odczyt dla członków
Śląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP, 4-osobową delegację Uniwersytetu w Hawanie, delegację
Koreańskiej Republiki Ludowej, 2-osobową delegację oddziału badawczego Zakładów Škoda Pilzen oraz przedstawicieli zakładów LEW Henningsdorf i oddziału ZIS w Finsterwalde.
W r. 1969 w ambulatorium Instytutu urządzono gabinet stomatologiczny, który objęła
dr Danuta Skrobidurska.
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Rok 1970
Rok 1970 zaznaczył się w historii Instytutu Spawalnictwa kilkoma zmianami organizacyjnymi. Zlikwidowany został Zakład Mechanizacji Spawania, a w jego miejsce powstał Dział
Konstrukcyjno-Wdrożeniowy w Zakładzie Stali i Żeliwa. Zmiana ta miała na celu ściślejsze powiązanie konstruktorów projektujących urządzenia i oprzyrządowanie do mechanizacji spawania
z pracowniami technologicznymi Zakładu Stali i Żeliwa, w których wykonywane były wstępne
badania modelowe, ustalane założenia konstrukcyjne i gdzie następuje weryfikowane osiągnięcie
założonych charakterystyk skonstruowanych urządzeń na podstawie badań technologicznych.
Innym przedsięwzięciem organizacyjnym było przekształcenie dotychczasowego Działu Ekonomiki Spawalnictwa w Samodzielną Pracownię Ekonomiki Spawalnictwa, którą od 1.04.1970 r.
kierował mgr Jerzy Garba.
Z połączenia dwóch dotychczasowych pracowni w Zakładzie Badań Metaloznawczych,
a mianowicie Pracowni Badań Przemian Strukturalnych i Pracowni Badań Spawalności Metali
powstała Pracownia Spawalności Metali.
Kierownictwo BOINTE objął 1.05.1970 r. mgr inż. Wiesław Gawryś.
W oddziale Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych w Sławięcicach podjęte zostały prace
budowlano-instalacyjne, mające na celu adaptację starej kotłowni i przekształcenie jej w wytwórnię odlewanych prętów i elektrod stellitowych, opracowanych przez Zakład Spoiw Instytutu.
Stopnie doktorów nauk technicznych spośród pracowników naukowo-badawczych Instytutu
Spawalnictwa uzyskali w r. 1970: mgr inż. Bogusław Pierożek po obronie pracy doktorskiej
pt. „Proces spawania elektrodą topliwą w osłonach gazów aktywnych i obojętnych” oraz
mgr inż. Stanisław Bryś za pracę pt. „Wpływ tytanu i cyrkonu na skłonność stopu AlMg3Zn2Cr
do tworzenia gorących pęknięć w procesie spawania”.
Szósta kolejna Konferencja dyrektorów Instytutów i Centrów Badawczych Spawalnictwa
krajów RWPR odbyła sie w r. 1970 w Kijowie. Ze strony Instytutu udział w niej wzięli dyrektor
mgr inż. R. Korkiewicz i zastępca dyrektora dr inż. Z. Szczeciński.
W r. 1970 załoga Instytutu Spawalnictwa uzyskała od Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Katowicach przydział 11 mieszkań w nowowznoszonych osiedlach mieszkaniowych - głównie w dzielnicy Sikornik.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
12-18.07.1970 r. w Lozannie, przy udziale delegacji polskiej, w której jednak nie znalazł się ani
jeden pracownik Instytutu. Udział doc. J. Węgrzyna z pokazem filmu o spawaniu miedzi elektrodami ECuGT nie doszedł do skutku. Opieszałe załatwianie tego wyjazdu ze strony Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego spowodowało, że o decyzji delegowania doc. Węgrzyna Instytut został
powiadomiony w dniu otwarcia Kongresu.
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Poważną porażką Instytutu Spawalnictwa w r. 1970 w trakcie zmian systemu finansowania przemysłowych instytutów naukowo-badawczych na lata 1971-75 i tworzenia tzw. „problemów węzłowych” dla poszczególnych branż była odmowa ze strony Komitetu Nauki i Techniki
utworzenia takiego „problemu węzłowego” dla spawalnictwa, które wraz z odlewnictwem znalzało się w problemie węzłowym kordynowanym przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie.
W wyniku tego, odlewnicy mieli oceniać plany badawcze Instytutu Spawalnictwa, przydzielać
fundusze na ich realizację, a wreszcie oceniać osiągnięcia badawcze i rozwojowe. Wywołało to
rozgoryczenie zarówno kierownictw, jak i zespołów badawczych Instytutu. Na szczęście lojalne
ustanowienie zasad współpracy ze strony Instytutu Odlewnictwa w opraciu o pełną autonomię
tematyki spawalniczej spowodowało, że ten dziwny „stosunek podległości” Instytutu Spawalnictwa nie był zbyt uciążliwy i nie miał ujemnego wpływu na jego działalność badawczą i rozwojową.
Pracownik naukowo-badawczy Instytutu dr inż. B. Pierożek został wydelegowany na 2 lata
na Kubę. Organizował tam Katedrę Spawalnictwa w Uniwersytecie Technicznym w Hawanie.
Delegacja Instytutu brała udział w dniach 10-11.09.1970 r. w sympozjum zorganizowanym przez Sekcję Spawalniczą SIMP oddział w Nysie, na temat stanu technologii spawania
urządzeń wykonywanych z miedzi. Sympozjum przewodniczył dyrektor Instytutu Spawalnictwa mgr inż. R. Korkiewicz, a pracownicy Instytutu przedstawili 3 referaty związane z tematyką sympozjum.
Opiekę ambulatoryjną nad zdrowiem pracowników Instytut przejęła w r. 1970 dr Irena
Jakubowicz.
Reprezentacja Instytutu Spawalnictwa wzięła udział w I Turnieju Piłki Siatkowej o puchar
dyrektora Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych „Techma”.
W r. 1970 pion badawczy Instytutu prowadził prace między innymi na temat:
- korozji naprężeniowej spawanych złączy stali chromowych i chromoniklowych w atmosferze siarkowodoru,
- studium zastosowania spawania w wykonawstwie elektrowni jądrowych,
- konstrukcji symulatora cykli cieplnych spawania,
- opracowania recepturowego i technologicznego spoiw srebrnych otulonych do lutowania
twardego,
- konstrukcji nowej spawarki prostownikowej o prądzie spawania do 315 A,
- technologii ultradźwiękowego zgrzewania metali,
- metody otrzymywania wykresów CTPc(s) dla warunków spawalniczych,
- technologii automatycznego natapiania ołowiu na stal,
- technologii spawania mikroplazmowego.
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Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych przedstawił w r. 1970 prototypy m.in.:
- przecinarki hutniczej YCA4-1200 do tlenowego cięcia bloków stalowych o grubości do
1200 mm,
- zmodernizowanej przecinarki ACb-100 do cięcia plazmowego,
- elektrycznego zbieraka topnika CUh-500 przy spawaniu łukiem krytym,
- manipulatora spawalniczego OM4-1000.
Zakończona w r. 1969 rozbudowa Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych umożliwiła
Instytutowi rozwinięcie działalności eksportowej. I tak np. w r. 1970 wyeksportowano 2 zgrzewarki tarciowe ZTa-10 do Francji i Belgii, 2 półautomaty do cięcia plazmowego ACa-500
do Jugosławii i Rumunii, 9 urządzeń EGb-500 do Rumunii, 2 przecinarki automatyczne YCa-2
do Bułgarii i 5 przecinarek automatycznych YCa1b do Rumunii, Węgier i Bułgarii.
Instytut Spawalnictwa gościł 27.05.1970 r. 5-osobową delegację kierownictwa partii SED
okręgu Halle (NRD), a w dniu 1.09.1970 r. 7-osobową delegację Kammer der Technik z Berlina.
Ukazał się opracowany przez mgr. inż. Ryszarda Michalskiego poradnik „Zgrzewanie oporowe” WNT 1970 r., jak również III Wydanie „Poradnika Spawalniczego” zbiorowego dzieła
pracowników Instytutu Spawalnictwa.
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Rok 1971
W r. 1971 w Oddziale ZBUS w Sławięcicach zostało zakończone zadanie inwestycyjne
polegające na zaadaptowaniu pomieszczenia dawnej kotłowni i uruchomieniu w niej produkcji
odlewanych prętów stellitowych. W ten sposób Instytut uzupełnił asortyment opracowanych
w swoich laboratoriach i dostarczanych zakładom przemysłowym materiałów spawalniczych.
Grono pracowników Instytutu legitymujących się stopniem doktora nauk technicznych powiększyli w 1971 r. mgr inż. Irydion Kubiszyn po obronie na Politechnice Śląskiej pracy doktorskiej pt. „Analiza doboru parametrów zgrzewania punktowego stali niskowęlowych” oraz
mgr inż. Włodzimierz Szydlik po obronie pracy „Wpływ struktury ziarn ferrytu na spawalność
stali niskowęlowej”.
Między Instytutem Spawalnictwa a Politechniką Śląską została zawarta umowa dotycząca
zorganizowania i wspólnego prowadzenia Spawalniczego Studium Podyplomowego. Wykłady
i ćwiczenia uczestników studium zostały zlokalizowane w pomieszczeniach barakowych, wzniesionych przez Instytut przy ul. Wiatreka naprzeciw budynku biurowego, a obejmujących salkę
wykładową, laboratorium spawalnicze zaadaptowane z dawnego magazynu oraz kreślarnię.
Spośród pracowników Instytutu obowiązki wykładowców studium pełnili:
mgr inż. Bolesław Kurpisz - Kalkulacja kosztów spawania,
mgr inż. Ryszard Michalski - Technologia zgrzewania metali,
dr inż. Jerzy Mryka - Konstrukcje spawane,
mgr inż. Jan Pałasz - Technologia spawania i cięcia gazowego,
mgr inż. Jan Pilarczyk - Metaloznawstwo spawalnicze,
dr inż. Zdzisław Szczeciński - Technologia spawania i cięcia elektrycznego,
dr inż. Włodzimierz Szydlik - Kontrola w spawalnictwie,
dr hab. inż. Jan Węgrzyn - Cieplne i metalurgiczne procesy spawalnicze.
Kierownictwo Spawalniczego Studium Podyplomowego objął prof. Józef Pilarczyk - kierownik
Zespołu Spawalnictwa w Katedrze Technologii Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. W ciągu
1971 roku wszyscy wykładowcy opracowali odpowiednie skrypty do wykładanych przez siebie
przedmiotów. Skrypty te wydał Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej.
W dorocznym Wojewódzkim Turnieju Młodych Mistrzów Techniki pierwszą nagrodę uzyskali pracownicy Instytutu mgr inż. Hubert Papkala, technik Tadeusz Babel, technik Jan Ryba
i technik Jacek Veltze za skonstruowanie „Przyrządu manipulacyjnego do zgrzewania punktowego i garbowego elementów o dużych powierzchniach”.
Dr hab. inż. Jan Węgrzyn uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych.
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Fot. 39. Wizyta gen. W.Jaruzelskiego
i gen. F. Siwickiego

W dniu 8 maja 1971r. wizytę Instytutowi złożył Minister Obrony Narodowej gen. Wojciech
Jaruzelski w towarzystwie wiceministra gen. Floriana Siwickiego.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w czerwcu 1971 r.
w Sztokholmie. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez dr. inż. Z. Szczecińskiego.
VII Konferencja dyrektorów Instytutów i Centrów Spawalniczych krajów RWPG odbyła się
w Wiśle , w dniach 21-24.09.1971r. Poszczególnym delegacjom przewodniczyli:
- Inż. P. Grozdanow - zastępca dyrektora Naukowo-Badawczego Instytutu Technologii
Spawalnictwa i Odlewnictwa w Sofii,
- Dypl. inż. J. Škriniar - dyrektor Spawalniczego Instytutu Badawczego w Bratysławie,
- Prof. dr W. Gilde - dyrektor Centralnego Instytutu Spawalnictwa w Halle,
- Mgr inż. R. Korkiewicz - dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
- Dr inż. M. Ratiu - zastępca dyrektora Centrum Spawalniczego w Timisoarze,
- Prof. L. Balint - dyrektor Instytutu Technologii Budowy Maszyn w Budapeszcie,
- Prof. dr B.E. Paton - dyrektor Instytutu Spawania Elektrycznego im. E.O. Patona w Kijowie.
W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy zwiedzili laboratoria i pracownie Instytutu Spawalnictwa żywo interesując się prowadzonymi tu pracami.

Fot. 40. Uczestnicy VII konferencji
dyrektorów Instytutów i Centrów
Spawalniczych krajów RWPG
zwiedzają laboratoria Instytutu
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Na zakończenie obrad w Wiśle podjęto uczestników wspólną kolacją, na której przewodniczący delegacji ZSRR prezes Ukraińskiej Akademii Nauk i dyrektor Instytutu Elektrospawania
w Kijowie prof. B.E. Paton został powołany przez aklamację do honorowej czynności podzielenia
pieczonego prosiaka.

Fot. 41. Prof. B.E. Paton demonstrujący swoje talenty kulinarne

Ukazał się na rynku księgarskim „Poradnik spawacza gazowego” WNT 1971, autorstwa
mgr. inż. Jana Pałasza.
XVII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza zorganizowana przez Instytut Spawalnictwa we współpracy ze Śląską Sekcją Spawalniczą SIMP odbyła się w dniach
7-9.10.1971 r. w Gliwicach z udziałem ok. 300 uczestników. Hasłem Konferencji była „Technologiczność konstrukcji spawanych”.
W realizacji Zarządzenia Nr 31 Ministerstwa Przemysłu Maszynowego z dnia 29.03.1968 r.
Instytut opracował i wydał 10 normatywów technologicznych obejmujących metody spawania,
napawania, zgrzewania i cięcia termicznego metali.
Tematyka prac pionu naukowo-badawczego Instytutu obejmowała w r. 1971 między
innymi:
- technologię spawania grawitacyjnego stali konstrukcyjnych,
- ocenę spawalności materiału rur używanych do budowy rurociągu „Przyjaźń” w temperaturze poniżej 5oC,
- opracowanie metody badania i oceny powierzchni cięcia tlenem,
- opracowanie topnika do spawania wzdłużnego łukiem krytym z dużymi prędkościami,
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- skonstruowanie stanowiska automatycznego napawania siedlisk zaworów,
- skonstruowanie i zbudowanie stanowiska do automatycznego spawania plazmowego
kanistrów benzynowych,
- opracowanie materiałów dodatkowych do spawania łukiem krytym stali 14HNMBCu,
- określenie wpływu farb gruntowych na własności mechaniczne złączy spawanych łukowo.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych przedstawił w r. 1971 między innymi prototypy:
- manipulatora spawalniczego OM5-50,
- automatu YC6-2000 do cięcia tlenowego sterowanego elektrooptycznie według współrzędnych biegunowych,
- głowicy spawalniczej AS20-1200 do spawania łukiem krytym,
- przenośnej spawarki transformatorowej ET1a-125,
- nowego układu chłodzenia wody CF1-600.
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Rok 1972
Rok 1972 był okresem osiągnięcia pełnego zatrudnienia w Zakładzie Budowy Urządzeń
Spawalniczych, który włącznie ze swoim oddziałem w Sławięcicach zgromadził 461 zatrudnionych.
Z początkiem roku, po połączeniu Działu Koordynacji Produkcji Sprzętu i Materiałów
Spawalniczych oraz Samodzielnej Pracowni Ekonomiki Spawalnictwa, powstał Zakład Prognozowania i Ekonomiki Spawalnictwa pod kierownictwem dr. inż. Jerzego Mryki.
W dniach 25-28.05.1972 r. została zorganizowana w Instytucie Spawalnictwa międzynarodowa narada specjalistów z krajów RWPG poświęcona ujednoliceniu zasad klasyfikowania
i kwalifikowania spawaczy w tych krajach. Udział w naradzie wzięli przedstawiciele Bułgarii,
Czechosłowacji, NRD, Węgier i Polski.
Grupę pracowników badawczych Instytutu ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych powiększył w 1972 r. mgr inż. Jan Pilarczyk, po obronie na Politechnice Śląskiej
pracy doktorskiej na temat „Tworzenie się pęknięć zimnych przy spawaniu stali o zwiększonej
wytrzymałości”.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
11-14.07.1972 r. w Toronto. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez prof. dr. hab. inż.
J. Węgrzyna.
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego w dniu 17.10.1972 r. przesłało dyrektorowi Instytutu
pismo DB/JB/885/72 o następującej treści:
„W dniu 4 pażdziernika br. odbyło się posiedzenie Komisji Przemysłu Ciężkiego i Maszynowego Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej poświęcone w całości kierunkom rozwoju nowoczesnych technologii w przemyśle maszynowym.
Obrady sejmowe poprzedzone były szeregiem wizyt poselskich w zakładach produkcyjnych,
w czasie których Obywatele Posłowie wielokrotnie spotykali się z wysoką oceną dorobku naukowego i działalności Waszego Instytutu.
Podczas obrad Obywatele Posłowie bardzo pozytywnie ocenili wkład twórczy Waszego Instytutu w rozwój nowoczesnych technologii. W wystąpieniach poselskich znalazły się również
słowa uznania za dobrą, owocną współpracę Instytutu z zakładami produkcyjnymi.
Informując o powyższym, składam gratulacje Obywatelowi Dyrektorowi oraz wszystkim
pracownikom Instytutu z okazji zaszczytnego wyróżnienia Waszego Instytutu w trakcie obrad
Komisji Sejmowej.”
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W dniu 17.05.1972 r. w Moskwie na posiedzeniu Komitetu Współpracy Naukowo-Technicznej
RWPG zostało podpisane oraz przedstawicieli Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, Polski, Rumunii, Węgier oraz ZSRR porozumienie o utworzeniu Spawalniczego
Centrum Koordynacyjnego RWPG. Za cel porozumienia uznano „Rozwój podstaw naukowych
i opracowywanie nowych technologicznych procesów spawania, napawania i cięcia termicznego
różnych metali i stopów dla otrzymania konstrukcji spawanych oraz efektywnych spawalniczych materiałów i urządzeń”.
Realizacja podpisanego porozumienia objęła przede wszystkim spawalnicze instytuty
badawcze krajów uczestniczących w porozumieniu.
Działalnością Centrum Koordynacyjnego kierowała Rada Pełnomocników, w skład której
wchodzili głównie dyrektorzy spawalniczych instytutów i centrów badawczych. Z ramienia Polski pełnomocnikiem dyrektor Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach mgr inż. Roman Korkiewicz.
Pierwsze posiedzenie Rady Pełnomocników odbyło się w Kijowie w dniach 23-26.10.1972 r.
Ze strony Instytutu Spawalnictwa udział w nim wzięli: dyr. mgr inż. Roman Korkiewicz i zastępca dyrektora ds. naukowych dr inż. Z. Szczeciński. W czasie tego posiedzenia zostały ustalone zasady organizacyjne i program koordynowanych badań na okres do 1980 roku. Prowadzenia sekretariatu Centrum podjął się Instytut Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie.
Pracownik naukowy Instytutu dr inż. B. Pierożek delegowany do Uniwersytetu Technicznego w Hawanie opublikował tam skrypt pt. „Saldatura de los aceros” obejmujący treść wykładów
dla studentów kubańskich.
W październiku 1972 r. na staż naukowy finansowany przez ONZ do Cranfield Institute of
Technology (Wlk. Brytania) został wydelegowany dr inż. Jan Pilarczyk. Przebywał tam do końca
maja 1973 r.
Na Sympozjum Spawalniczym zorganizowanym przez oddział Sekcji Spawalniczej SIMP
w Zielonej Górze w dniach 22-24.11.1972 r. inż. Norbert Szendzielorz przedstawił referat
pt. „Krajowe urządzenia i materiały dodatkowe do spawania łukiem krytym oraz ekonomika tego
procesu”, a mgr inż. Krzysztof Madej komunikat pt. „Zmechanizowane stanowiska spawalnicze”.
Drużyna siatkówki Instytutu zajęła III miejsce w turnieju o puchar przechodni Dyrektora
Zjednoczenia Urządzeń Technologicznych „Techma”.
Zakładowa Jednostka ORMO Instytutu zajęła III miejsce we współzawodnictwie o tytuł
najlepszej jednostki gliwickiej organizacji ORMO.
Tematyka prac badawczych Instytutu Spawalnictwa obejmowała w r. 1972 między innymi:
- opracowanie elektrod do spawania stali Corten i zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej jej
spawanych połączeń,
- technologię twardego lutowania płomieniowego miedzi i stali armco przy użyciu topnika lotnego,
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- skonstruowanie i wykonanie zgrzewarki wieloelektrodowej do zgrzewania sit żaluzjowych
kombajnów zbożowych,
- opracowanie asynchronicznego, tyrystorowego układu sterowania zgrzewarek punktowych
o mocy 12 kVA,
- technologię spawania plazmowego stali chromoniklowych,
- opracowanie metody badania, oceny i odbioru reduktorów spawalniczych,
- technologię spawania miedzianych wymienników ciepła,
- zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej stalowych połączeń spawanych elektrożużlowo.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał w r. 1972 prototypy:
- urządzenia FT1-500 do spawania elektrodą nietopliwą w osłonie argonu,
- urządzenia FS1-16 do przypawania sworzni,
- manipulatora spawalniczego OM6-250,
- zgrzewarki tarciowej ZT3-22.
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Rok 1973
Znamiennym faktem dla 1973 r. było powołanie w dniu 28.04.73 r. wszystkich tzw. samodzielnych pracowników naukowo-badawczych na stanowiska docentów. Dotyczyło to rownież
dyrektora Instytutu mgr.inż. R Korkiewicza.
W dniach 21-25.05.1973 r. odbyła się w Jena i w Halle zorganizowana przez Centralny
Instytut Spawalnictwa (ZIS Halle) konferencja Rady Pełnomocników Spawalniczego
Centrum Koordynacyjnego RWPG. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez dyrektora
doc. mgr. inż. R. Korkiewicza, doc. dr. inż. Z. Szczecińskiego i doc. dr. inż. J. Mrykę. Współpraca
placówek badawczych należących do Centrum Koordynacyjnego rozwinęła się w ciągu 1973 r. we
wszystkich zaplanowanych tematach. Między innymi, w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach
odbyły się 2 narady specjalistów, a to w dniach 9-12.10.1973 r. na temat spawania elektronowego i w dniach 16-19.10.1973 r. na temat zgrzewania tarciowego. Uczestnicy tych narad
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 Budowy Maszyn w Moskwie, Instytut Elektrospawania
im. E.O. Patona w Kijowie i Instytut Spawalniczy w Sofii.
Wdrożenie w Hucie Ferrum do spawania łukiem krytym rur ze szwem spiralnym topnika
TASt-4 wyprodukowanego z żużla spawalniczego według technologii Instytutu sprawiło dużą
satysfakcję autorom tego opracowania, ze względu na bardzo duże efekty ekonomiczne związane
z tym wdrożeniem.
Bardzo poważnym zadaniem podjętym przez Instytut Spawalnictwa w r. 1973 było opracowanie projektu „Przepisów BHP przy spawaniu, cięciu gazowym i elektrycznym oraz zgrzewaniu i lutowaniu metali”. Konieczność podjęcia takiej inicjatywy wynikała z faktu, że postęp techniczny w ciągu ostatnich 19 lat w dużej mierze zdezaktualizował postanowienia Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministra Zdrowia z dnia 2.11.1954 r. w tej sprawie,
które stały się zbyt ogólnikowe i nie obejmowały nowych metod spawania i cięcia termicznego
wprowadzonych w tym czasie do przemysłu.
XVIII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza odbyła się w dniach
24-25.05.1973 r. w Sopocie. Ze strony Instytutu Spawalnictwa przedstawiono referat
prof. J. Węgrzyna i mgr. inż. J. Ziemlińskiego pt. „Spawanie grawitacyjne elektrodami i przyrządami produkcji krajowej”.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa obradował w dniach
16-22.09.1973 r. w Düsseldorfie, święcąc równocześnie 25-lecie powstania MIS. Ze strony
Instytutu Spawalnictwa udział w Kongresie wzięli: dyrektor doc. R. Korkiewicz i prof. J. Węgrzyn.
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Na zorganizowane w ramach Kongresu kolokwium III Komisji MIS poświęcone zgrzewaniu
tarciowemu Instytut przesłał referat mgr. inż. R. Michalskiego pt. „Przykłady racjonalnych
zastosowań zgrzewania tarciowego”, a na kolokwium IV Komisji MIS „Specjalne procesy spawalnicze” dostarczono referat mgr. inż. J. Czecha i mgr. inż. J. Warsza pt. „Spawanie elektronowe
giętkich przewodów elektrycznych do zgrzewarek”.
W r. 1973 przeszedł na emeryturę zasłużony specjalista spawalniczy, organizator i kierownik Zakładu Mechanizacji Spawania mgr inż. Alojzy Zawitniewicz, pozostając jednak w dalszym ciągu współpracownikiem Instytutu.
Opiekę ambulatoryjną nad załogą Instytutu przejęła w r. 1973 p. dr Anna Car.
Na konferencji spawalników hutnictwa w Hucie im. Lenina w dniu 5.10.1973 r. na temat
zwiększenia trwałości walców hutniczych przez napawanie utwardzające i regeneracyjne Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez mgr. inż. E. Turyka, który przedstawił referat pt.
„Nowoczesne metody napawania walców hutniczych”.
W dniu 16.10.1973 r. w ramach ogólnokrajowej akcji Naczelnej Organizacji Technicznej
został zorganizowany przez Instytut Spawalnictwa „Dzień Mechanika SIMP” z udziałem 109
uczestników reprezentujących 61 przedsiębiorstw, głównie z województwa katowickiego i krakowskiego. Na program konferencji złożyły się 4 referaty, film, wystawa i dyskusja. Szczególne
zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził przedstawiony przez mgr. inż. K. Madeja film
ilustrujący skonstruowane w Instytucie stanowiska wyspecjalizowane do zmechanizowanego
spawania w produkcji masowej. Atrakcyjnym dopełnieniem programu konferencji była wystawa
pt. „Instytut dla postępu”.
W grudniu 1973 r. Rada Ministrów i Komitet Centralny PZPR nadali załodze Instytutu
Spawalnictwa dyplom uznania „za szczególne osiągnięcia w rozwoju dodatkowej produkcji
w ramach akcji >30 miliardów<„.
Instytut przyjął w dniu 30.04.1973 r. wizytę członka władz Francuskiej Partii Komunistycznej,
a w dniu 27.09.1973 r. delegację czterech spawalników węgierskich.
Pion badawczy Instytutu realizował w r. 1973 prace poświęcone między innymi:
- technologii zgrzewania iskrowego w wytwarzaniu i regeneracji narzędzi górniczych,
- opracowaniu układu obniżania napięcia stanu jałowego w spawarkach transformatorowych,
- technologii spawania plazmowego aluminium i jego stopów,
- skonstruowaniu synchronicznego, wielointerwałowego układu sterowania zgrzewarek
punktowych,
- technologii napawania krawędzi tłocznych i powierzchni ciągowych narzędzi tłocznych
ze stali i żeliwa,
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- technologii cięcia plazmowego z użyciem powietrza jako gazu plazmorodnego,
- skonstruowaniu stanowiska do półautomatycznego lutowania elementów bezpieczników
automatycznych.

Fot. 42. Osiągnięcia załogi Instytutu były postrzegane również w Warszawie
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Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał w r. 1973 prototypy:
- automatu YC8-1500/2000 do cięcia tlenowego, sterowanego fotoelektrycznie w układzie
współrzędnych prostokątnych (wraz z Zakładem Elektrotechniki Spawalniczej),
- urządzenia NP1-250 do automatycznego napawania plazmowego,
- automatu AS21-250 do zmechanizowanego spawania łukowego w osłonach gazowych
w pozycji pionowej.
Ważnym przedsięwzięciem Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych w 1973 roku był
zakup obszernego domu w Wiśle z przeznaczeniem na dom wczasowy pracowników Zakładu.
Oczywiście dom wzniesiony przez poprzedniego właściciela do innego wykorzystania wymagał
gruntownej przebudowy, której podjęcie komplikowały dodatkowo nie w pełni zakończone formalności przejęcia go na rzecz Skarbu Państwa, występującego w roli sprzedawcy tego obiektu.
Niemniej jednak wkrótce po zakupie rozpoczęto prace projektowe przebudowy, a następnie samą
przebudowę.
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Rok 1974
Znamiennym wydarzeniem w początkach roku 1974r. była wizyta w Instytucie Spawalnictwa przedstawicieli włoskich zakładów Consorzio Macchine Utensili p. Ettore Candia (dyrektor handlowy) i inż. Abba (specjalista konstrukcji zgrzewarek). Zakłady te wytwarzają maszyny dla przemysłu samochodowego - głównie dla Fiata.Wizyta wyraźnie miała na celu zorientowanie się w stanie zaplecza naukowo - technicznego dla Fabryki Samochodów Małolitrażowych,
która rozpoczynała właśnie realizację licencji Fiata.
Zakończona została praca badawcza nad opracowaniem receptur i technologii produkcji rozpylanych proszków stellitowych do napawania plazmowego i płomienowego. Do czasu uruchomienia produkcji tych proszków w wytwórni materiałów spawalniczych ZBUS w Sławięcicach
laboratorium Zakładu Spoiw Instytutu, obok działalności badawczej, wytwarzało te proszki na
zamówienia zakładów przemysłowych.
W okresie 3.01.-25.05.1974 r. urządzony został w Instytucie kurs analizy wartości dla
pracowników naukowo-badawczych.
W maju 1974 r. reprezentacja Instytutu Spawalnictwa zajęła I miejsce w V-tym turnieju
siatkówki o puchar przechodni Dyrektora ZUT Techma.
W dniach 24-26.05.1974 r. odbyło się w Instytucie Spawalnictwa spotkanie inżynierówspawalników z Okręgu Halle (NRD) i województwa katowickiego. Spotkaniu patronowały władze polityczne i Śląska Sekcja Spawalnicza SIMP. Delegacji niemieckiej przewodniczył dyrektor
Centralnego Instytutu Spawalnictwa w Halle prof. Werner Gilde, a w jej składzie był rownież
przewodniczący koła Kammer der Technik dr inż Gerhard Franz oraz Karl-Heinz Heller, sekretarz
organizacji Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności w ZIS. Gospodarzami spotkania ze strony
polskiej był dyrektor Instytutu Spawalnictwa doc. mgr inż Roman Korkiewicz wespół
z inż. Janem Szmelcerem - przewodniczącym Zarządu Oddziału SIMP w Gliwicach. Po zwiedzeniu przez niemieckich gości pracowni Instytutu Spawalnictwa, a następnie Huty Ferrum
w Katowicach w dn. 25 maja urządzono w Domu Technika w Gliwicach wspólne sympozjum
obejmujące wygłoszenie i przedyskutowanie 6 referatów, z których 3 przedstawili pracownicy
Instytutu, a mianowicie:
- doc. dr inż. J. Brózda „Własności spawanych połączeń stali 15G2ANb”,
- mgr inż. R. Brzeziński „Napawanie plazmowe”,
- mgr inż. J. Ziemliński „Spawanie grawitacyjne”.
W godzinach wieczornych uczestnicy sympozjum odbyli w Domu Technika spotkanie towarzyskie. Niemieccy goście 26 maja opuścili Gliwice udając się na wycieczkę turystyczną do
Krakowa.
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III Posiedzenie Rady Pełnomocników Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG
odbyło się w dniach 22-23.05.1974 r. w Smokowcu i 24.05.74 r. w Bratysławie. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez dyrektora doc. mgr. inż. R. Korkiewicza, doc. dr. inż. Z. Szczecińskiego
i mgr. inż. E. Turyka.
W dniach 30-31.05.1974 r. zostały zorganizowane tzw. „Dni Otwarte Instytutu Spawalnictwa”. W tych dniach Instytut udostępnił swoje pracownie i laboratoria zwiedzającym. Z możliwości zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami Instytutu skorzystało 303 spawalników
z zakładów przemysłowych i 295 uczniów i studentów szkół wyższych.
Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach 14-21.07.1974 r.
w Budapeszcie. Reprezentacja Instytutu obejmowała prof. dr. hab. inż. J. Węgrzyna, dr. inż. J. Mrykę
dr. inż. J. Pilarczyka, dr. inż. R. Kuszłeykę i inż. Z. Pufala.
Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji skierował w dniu 22.07.1974 r. pismo do Instytutu
Spawalnictwa wyrażające Instytutowi podziękowanie za owocną współpracę, osiągnięcia, trud
i ofiarność w działalności normalizacyjnej.
Pewnym osiągnięciem inwestycyjno-technicznym w r. 1974 stało się przyłączenie sieci
ciepłowniczej Instytutu Spawalnictwa do miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC. Umożliwiło to zlikwidowanie własnej kotłowni centralnego ogrzewania.
W dniach 23-30.06.1974 r. delegacja Instytutu w osobach mgr. inż. K. Śniegonia,
mgr. inż. J. Ziemlińskiego i mgr. inż. S. Kraszewskiego wzięła udział w międzynarodowej konferencji w Bratysławie na temat „Spawanie w chemii” przedstawiając referat pt. „Spawanie miedzi
elektrodami ECuGT w przemyśle chemicznym”.
Rozpoczęły się wielostronne konsultacje ekspertów współpracujących w ramach Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego nad poszczególnymi tematami. I tak np. narada konsultacyjna specjalistów współpracujących w temacie 19 (Racjonalizacja i podwyższenie poziomu badania spawalności i podstawowych własności spawanych złączy) odbyła się w dn. 21-26.10.1974 r.
w Bratysławie z udziałem delegatów Instytutu doc. dr. inż. J. Brózdy i mgr. inż. S. Kraszewskiego.
Podobna narada konsultacyjna dla tematu 7 (Ulepszenie i opracowanie nowych drutów proszkowych dla zmechanizowanego spawania stali węglowych i niskostopowych) została zorganizowana w dniach 18-28.11.1974 r. w Vamberku z udziałem mgr. inż. S. Kraszewskiego
i mgr. inż. J. Ziemlińskiego.
Kolejna XIX Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana przez Instytut Spawalnictwa i Śląską Sekcję Spawalniczą SIMP w dniach 21-23.11.74 r.
Obrady pod hasłem „Spawalnictwo źródłem oszczędności materiałów i robocizny”, odbywały się
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w salach byłego Sejmu Śląskiego. W holu
została zorganizowana wystawa nowoczesnych urządzeń i materiałów spawalniczych powstałych ostatnio w pracowniach Instytutu.
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Spośród 10 wygłoszonych referatów 5 przedstawili pracownicy naukowo-badawczy Instytutu, a mianowicie:
- dr inż. J. Mryka „Trendy rozwojowe w spawalniczych technikach wytwarzania”,
- inż. W. Wójt „Zmechanizowane stanowiska do spawania automatycznego”,
- mgr inż. J. Biały, mgr inż. E. Chuchro, mgr inż. B. Kurpisz „Pistoletowe przypawanie
sworzni z zastosowaniem podkładek jonizujących”,
- mgr inż. E. Turyk, mgr inż. K. Rutkowski (COBPKM Mostostal) „Zmechanizowane
spawanie w pozycji pionowej automatem AS21-250”,
- doc. dr inż. Z. Szczeciński „Potrzeby przemysłu w planie badań Instytutu Spawalnictwa”.
Działalność naukowo-badawcza Instytutu Spawalnictwa obejmowała w r. 1974 między
innymi:
- opracowanie drutów proszkowych do spawania stali w pozycjach przymusowych,
- technologię napawania plazmowego elementów silników okrętowych,
- opracowanie elektrody o zwiększonej odporności stopiwa na działanie korozji morskiej
i atmosferycznej,
- technologię zmechanizowanego napawania walców warzelniczych,
- zbadanie wytrzymałości eksploatacyjnej spawanych złączy ze stali 10HAV,
- opracowanie technologii i skonstruowanie stanowiska do automatycznego spawania
łukiem krytym trzonów zderzaków wagonowych,
- dobór spoiw i technologii spawania stali zawierającej 9 % Ni,
- zbadanie możliwości zgrzewania blach stalowych aluminiowanych hutniczo,
- technologię napawania plazmowego czopów walców żeliwnych,
- spajanie zgniotowe miedzi z aluminium.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał prototypy:
- automatu YC12-1500 do cięcia plazmowego,
- urządzenia FP1-15 do spawania mikroplazmowego,
- urządzenia NS1-1000 do spawania i napawania przedmiotów obrotowych.
Ważnym dziełem Instytutu Spawalnictwa w r. 1974 był Spawalniczy Słownik Terminologiczny opracowany przez odpowiednią komisję pod przewodnictwem doc. dr. inż. Z. Szczecińskiego
i wydany jako Wytyczne W-73/IS-33.
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Rok 1975
Z początkiem 1975 r. zakończył swoją działalność Ośrodek Szkolenia Spawalniczego w Sławięcicach. Uznano za możliwe zlikwidowanie tej działalności w Instytucie wobec powstania
w całym kraju licznych ośrodków szkolenia spawalniczego należących zarówno do wyspecjalizowanych organizacji ogólnokrajowych (np. Zakłady Doskonalenia Zawodowego), jak i działających przy zakładach przemysłowych o dużej kadrze spawaczy (np. Huta Ferrum). Równocześnie
stale rosło zapotrzebowanie na coraz bardziej zróżnicowane asortymentowo dostawy materiałów
spawalniczych wytwarzanych przez ZBUS, na podstawie receptur i technologii wytwórczych,
opracowanych w pionie badawczym Instytutu, jak elektrody do spawania metali nieżelaznych,
luty, topniki, proszki metalowe, gdyż krajowe przemysłowe wytwórnie materiałów spawalniczych
preferowały produkcję masową, unikając szerokiego asortymentu drobniejszych partii wytwórczych. W tej sytuacji decyzja wykorzystania pomieszczeń, w których szkolono spawaczy, do
rozszerzenia wytwórstwa specjalnych materiałów spawalniczych, była nie do uniknięcia. Zwolnione pomieszczenia adaptowano w pierwszym rzędzie do uruchomienia produkcji rozpylanych
proszków metalowych do napawania, pokrywającej zapotrzebowanie krajowe.
Posiedzenie Rady Pełnomocników Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG
odbyło się 24-28.03.1975 r. w Sofii. Instytut był reprezentowany przez dyrektora
doc. mgr. inż. R. Korkiewicza i mgr. inż. S. Kraszewskiego.
Ukazała się książka „Zgrzewanie tarciowe” WNT 1975 współautorstwa mgr. inż. R. Michalskiego
z Zakładu Zgrzewania IS i mgr. inż. Z. Kamińskiego z ZBUS.
W dniu 17.02.1975 r. zorganizowano w Instytucie sympozjum nt. „Nieniszcząca kontrola
złączy spawanych” z udziałem zagranicznych firm, a mianowicie Karl Deutsch z RFN i Hope
Industries z Austrii.
Ciężką stratą dla Instytutu Spawalnictwa był zgon jego dyrektora doc. mgr. inż. Romana
Korkiewicza w dniu 20.05.1975 r. Załoga Instytutu straciła swego długoletniego przewodnika,
za głosem którego zwykła była iść z całym zaufaniem i wiarą w to, że swoją pracą dobrze służy
Ojczyźnie, nauce i technice. Ubył człowiek, który potrafił wnieść trwały wkład do dorobku
polskiej myśli technicznej.
II Spotkanie inżynierów spawalników z okręgu Halle (NRD) i województwa katowickiego
miało miejsce 26-28.05.1975 r. w Halle. Województwo katowickie było reprezentowane przez
30 inżynierów. Referaty ze strony delegacji polskiej przedstawili: mgr inż. R. Michalski „Zgrzewanie tarciowe stali i metali nieżelaznych źródłem efektów techniczno-ekonomicznych”,
doc. dr inż. I. Kubiszyn z mgr. inż. H. Papkalą „Klasyfikacja zgrzewarek oporowych oraz klasy
jakości zgrzein punktowych” oraz mgr inż. E. Dobaj i inż. Z. Pufal „Nowe polskie maszyny do
cięcia termicznego”. Zwiedzono Zakłady VEB Mansfeld Kombinat w Eisleben.
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Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnicta odbył się w dniach
6-12.06.1975 r. w Tel Aviv. Ze względów politycznych (kraj nasz nie utrzymywał w tym czasie
stosunków dyplomatycznych z państwem Izrael) Instytut Spawalnictwa nie był reprezentowany na tym Kongresie, podobnie jak placówki naukowe spawalnictwa pozostałych krajów RWPG.
Nastąpiła w Instytucie zmiana organizacyjna, polegająca na przemianowaniu dotychczasowego Działu Konstrukcyjno-Wdrożeniowego na Pracownię Konstrukcji Stanowisk Spawalniczych w Zakładzie Stali i Żeliwa, z głównym zadaniem projektowania wyspecjalizowanych stanowisk spawania zmechanizowanego, wykonywanych następnie w metalu w Zakładzie Obróbki
i Budowy Oprzyrządowań.
W dniu 27.05.1975 r. mgr inż. Marian Woźniak obronił na Politechnice Śląskiej pracę
doktorską pt. „Badanie wpływu parametrów automatu do cięcia tlenowego sterowanego fotoelektrycznie na jego charakterystyki statyczne i dynamiczne”.
Na Międzynarodowej Wystawie Spawalniczej (Welding 1975) w Brnie w dniach
10-15.06.1975 r. złotym medalem została odznaczona eksponowana przez Instytut Spawalnictwa elektroda ECuGT do łukowego spawania miedzi.

Fot. 43. Dyrektorzy ZBUS:
inż. S. Cieszewski i mgr inż. J. Różański
demonstrują złoty medal uzyskany
dla Instytutu Spawalnictwa
na Międzynarodowej Wystawie Spawalniczej
Welding 1975 w Brnie

We wrześniu 1975 r. w programie wizyty polskiej delagacji rządowej pod przewodnictwem
ministra T. Wrzaszczyka w Kijowie znalazł się również Instytut Elektrospawania im. E.O. Patona.
Z tego względu w skład delegacji został włączony zastępca dyrektora Instytutu Spawalnictwa
doc. dr inż. Z. Szczeciński z zadaniem konsultowania członków delegacji w rozpoznawanej
tematyce spawalniczej. Wynikiem tej wizyty był m.in. zakup dla Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku licencji i stanowiska do indukcyjnego natapiania pierścieni stellitowych
na płaszczyzny uszczelniające zaworów silników spalinowych.
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W r. 1975 Instytut Spawalnictwa miał obowiązek zorganizowania 4 narad specjalistów
wg planu Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG. Dotyczyły one następujących
tematów: „Wyspecjalizowane stanowiska spawalnicze” (4-7.02.1975 r.), „BHP w spawalnictwie”
(17-21.03.1975 r.), „Badania odporności na pękanie kruche i zmęczeniowe” (23-26.09.1975 r.)
i „Opracowanie materiałów i technologii napawania materiałami odpornymi na ścieranie i korozję” (2-6.12.1975 r.). Obok tego, specjaliści Instytutu Spawalnictwa uczestniczyli w podobnych naradach w instytutach zagranicznych. I tak w Timisoarze (29.09-4.10.1975 r.) w naradzie na temat „Metalurgiczne i przemysłowe problemy w dziedzinie materiałów dodatkowych”
delegacja Instytutu Spawalnictwa przedstawiła opracowane materiały dodatkowe do spawania
stali kotłowej K32Nb. W Kijowie (13-18.10.1975 r.) na naradzie poświęconej unifikacji urządzeń do spawania łukowego delegacja Instytutu Spawalnictwa przedstawiła propozycję programu badań zunifikowanego półautomatu do spawania elektrodą topliwą w osłonach gazowych.
W Budapeszcie (26.10-1.11.1975 r.) w naradzie na temat materiałów i technologii napawania
delegacja Instytutu Spawalnictwa przedstawiła wyniki badań przydatności krajowych elektrod
taśmowych i topników do napawania warstw odpornych na korozję oraz osiągnięcia Instytutu
w zakresie proszków metalowych do napawania plazmowego i płomieniowego. Na naradzie
w Halle (16-22.11.1975 r.) wspólna delegacja Instytutu Spawalnictwa, Instytutu Lotnictwa,
Instytutu Technologii Elektronowej Politechniki Wrocławskiej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Elektroniki Próżniowej w Warszawie przedstawiła opracowania dotyczące spawania elektronowego wirników sprężarek turbinowych i takiegoż spawania stali szybkotnącej z węglową.
W Sofii (17-22.11.1975 r.) delegacja Instytutu Spawalnictwa w naradzie na temat „Racjonalizacja i podniesienie poziomu badań spawalności” zapoznała uczestników z opracowaną metodą wykonywania wykresów CTPC(s) przemian strukturalnych pod działaniem spawalniczych
cykli cieplnych, wynikami badania tą metodą spawalności stali 18G2VA oraz wynikami badań
skłonności do pęknięć zimnych w złączach stali o podwyższonej wytrzymałości.
Dnia 19.12.1975 r. zespół pracowników Instytutu ze stopniem naukowym doktora nauk
technicznych powiększył doc. Karol Śniegoń po obronie na Politechnice Śląskiej pracy doktorskiej
pt. „Spawanie krajowych stali austenitycznych chromowo-niklowo-manganowo-azotowych
w osłonie argonu elektrodą nietopliwą”.
XX Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana w dniach
16-17.10.10975 r. w Poznaniu z udziałem gości zagranicznych z Węgier, NRF, NRD i Szwecji.
W programie konferncji pracownicy Instytutu Spawalnictwa przedstawili 6 referatów, a to:
- doc. dr inż. B. Pierożek „Spawanie stalowych blach cienkich w osłonie CO2 łukiem periodycznie przerywanym”,
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- mgr inż. J. Lassociński „Pękanie rurociągów przesyłowych pod wpływem obciążeń
dynamicznych”,
- mgr inż. R. Michalski „Zgrzewanie tarciowe elementów maszyn i mechanizmów pracujących w warunkach obciążeń dynamicznych”,
- doc. dr inż. T. Robakowski „Wytrzymałóść eksploatacyjna złączy spawanych ze stali
10HAV odpornej na korozję atmosferyczną”,
- dr inż. Jan Pilarczyk „Spawalność stali 15G2ANNb”,
- mgr inż. H. Papkala „Możliwość zgrzewania blach stalowych aluminiowanych hutniczo”.
W r. 1975 opiekę ambulatoryjną nad zdrowiem pracowników Instytutu Spawalnictwa przejęła
dr Anna Biskup.
Tematyka prac pionu badawczego Instytutu obejmowała w 1975 r. między innymi:
- opracowanie tablic decyzyjnych do wyboru metod spawania elektrycznego na drodze elektronicznej techniki obliczeniowej,
- wskaźniki techniczno-ekonomiczne spawalnictwa w świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwiniętych,
- opracowanie materiałów dodatkowych oraz podstawowych technologii spawania stali ulepszonych cieplnie,
- opracowanie układu elektronicznego eliminującego składową stałą prądu w urządzeniach
do spawania metodą TIG,
- opracowanie elektrod do spawania stali żarodopornej H16N36S2,
- technologię plazmowego spawania miedzi,
- metodykę oznaczania składu jakościowego i ilościowego pyłów wydzielających się w pracach spawalniczych,
- racjonalizację produkcji elementów samochodu Star przez zastosowanie zgrzewania
tarciowego.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał w r. 1975 prototypy:
- urządzenia FT2-160 do spawania elektrodą nietopliwą w osłonie argonu,
- manipulatora spawalniczego OM7-10,
- urządzenia wentylacyjno-oczyszczającego dla stanowisk do termicznego cięcia metali.
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Rok 1976
Po dłuższej zwłoce, jaka upłynęła od zgonu dyrektora doc. mgr. inż. Romana Korkiewicza,
dyrektorem Instytutu Spawalnictwa został w dniu 18.03.1976 r. doc. dr inż. Jerzy Mryka,
dotychczasowy kierownik Zakładu Prognozowania i Ekonomiki Spawalnictwa. Jego miejsce
w tym Zakładzie przejął mgr inż. Edward Lasowski.

Fot. 44. Dyrektor Instytutu Spawalnictwa
dr inż. Jerzy Mryka

Innym znamiennym wydarzeniem roku 1976 było usamodzielnienie Instytutu od
Zjednoczenia „Techma” i bezpośrednie podporządkowanie go Ministerstwu Przemysłu Maszyn
Ciężkich i Rolniczych.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
22-28.08.1976 r. w Sydney. Jedynym delegatem Instytutu Spawalnictwa był jego dyrektor
doc. dr inż. J. Mryka.
Prof. dr hab. inż. J. Węgrzyn kierownik Zakładu Spoiw i Metalurgii Spawania został powołany dnia 12.06.1976 r. na członka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych
przy Radzie Ministrów.
XXI Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana przy
udziale Śląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP w Katowicach pod hasłem „O wyższą jakość
konstrukcji i wyrobów spawanych”. Obrady toczyły się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego
w tzw. Sali Sejmu Śląskiego. W kuluarach została urządzona wystawa obrazująca najnowsze
osiągnięcia Instytutu w zakresie urządzeń i materiałów spawalniczych.
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Fot.45. Sala obrad XXI Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej

Spośród 13 wygłoszonych referatów 7 było autorstwa pracowników Instytutu Spawalnictwa,
a mianowicie:
doc. dr inż. W. Szydlik „O czynnikach wpływających na jakość konstrukcji spawanych”,
doc. dr inż. J. Brózda

„Stosowane w Instytucie Spawalnictwa metody badań kwalifikacyjnych stali przeznaczonych do spawania”,

doc. dr inż. S. Bryś,
inż. Cz. Kozłowski

„Hel jako neutralny gaz osłonowy w procesach spawalniczych”,

mgr inż. J. Czech,
mgr inż. B. Czwórnóg

„Cięcie plazmowe powietrzem”,

mgr inż. E. Dobaj

„Zastosowanie tyrystorów w źródłach prądu do spawania”,

dr inż. Jan Pilarczyk

„Wykorzystanie emisji akustycznej do wykrywania pęknięć powstających w połączeniach spawanych”,

mgr inż. P. Jasiulek

„Dobór klejów do klejenia metali i własności eksploatacyjne połączeń klejonych”.

Referat doc. J. Brózdy był wygłoszony także na konferencji naukowo-technicznej poświęconej
spawaniu w przemyśle hutniczym, a zorganizowanej w dniach 25-28.11.1976 r. w Katowicach
przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Na tej konferencji
mgr inż. E. Lasowski reprezentował również Instytut Spawalnictwa referatem pt. „Problemy techniczno-ekonomiczne rozwoju spawalnictwa w kraju”.
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Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyznał doc. dr. inż. K. Śniegoniowi
nagrodę za udział w opracowaniu i wdrożeniu technologii magazynowania odzyskanego helu
surowego w zbiornikach podziemnych.
W r. 1976 program prac pionu badawczego Instytutu obejmował między innymi:
- zbadanie spawalności żeliwa sferoidalnego,
- starzenie połączeń klejonych,
- opracowanie metod wyznaczania efektów ekonomicznych procesów spawania,
- zaprojektowanie i zbudowanie wyspecjalizowanego stanowiska do automatycznego spawania zbiorników elektrycznych podgrzewaczy wody,
- technologię napawania plazmowego zworników rur wiertniczych,
- technologię lutowania indukcyjnego stalowych wymienników ciepła,
- technologię automatycznego cięcia plazmowego stali stopowych i metali nieżelaznych,
- technologię spawania taśm ze stopów Fe-Ni,
- technologię zgrzewania tarciowego elementów silników wysokoprężnych.
Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych wykonał w roku 1976 prototypy:
- urządzenia XC1-30 do półautomatycznego cięcia plazmowego,
- stanowiska FP2-150 do automatycznego spawania plazmowego kanistrów benzynowych,
- urządzeń SE1-1000 i SE2-600 do automatycznego spawania korpusów prądnic i rozruszników samochodowych.
Na konsultacje w ramach tematu 7 Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG
(Nowe druty proszkowe...) przybyli w dniu 11.11.1976 r. delegaci Instytutu Elektrospawania
im. E.O. Patona z Kijowa: L.N. Orłow i J.Ł. Lwowski. Instytut Spawalnictwa był zobowiązany
zorganizować naradę ekspertów dla tematu 19 (Racjonalizacja i podwyższenie poziomu badania spawalności i podstawowych własności spawanych złączy). Narada odbyła się w dniach
6-11.12.1976 r. w Gliwicach z udziałem delegatów zagranicznych: dr. J. Sterenbogena z Instytutu Elektrospawania im. E.O. Patona, inż. Ondrejcika i prof. I. Hrivňaka ze Spawalniczego Instytutu Badawczego w Bratysławie, F. Kerna z Budapesztu i doc. K. Velkova z Sofii. Po części naukowej narady delegaci zagraniczni zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce. Na naradę specjalistów
w temacie 9 (Zastosowanie metod matematycznych dla studiowania procesów spawalniczych)
w Wyszehradzie był delegowany w dniach 24-30.10.1976 r. mgr inż. E. Lasowski,
a doc. dr T. Robakowski uczestniczył w dniach 22-27.11.1976 r. w naradzie dla tematu 12
(Badanie wytrzymałości zmęczeniowej) w Moskwie. W temacie 21 (BHP w dziedzinie spawalnictwa) odbyły się konsultacje 17.05.1976 r. w Kijowie, dokąd została delegowana ze strony
Instytutu Spawalnictwa mgr inż. Janina Czenczek, a na konsultacje w Gliwicach z Instytutu
Elektrospawania im. E.O. Patona przybyli inż. Akuratnowa i dr P. Gołowatiuk.
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Rok 1977
W r. 1977 z inicjatywy dyrektora J. Mryki nastąpiło przemianowanie dotychczasowego
Zakładu Budowy Urządzeń Spawalniczych na Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa.
Zmiana miała na celu wypromowanie Instytutu jako placowki zarówno naukowo-badawczej,
jak i wdrożeniowej, co w owym czasie miało wpływ na wielkość nakładów finansowych uzyskiwanych od Komitetu Nauki i Techniki. Zmiana nazwy nie miała żadnego wpływu na usytuowanie organizacyjne i finansowe Zakładu Doświadczalnego.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w 1977 r.
w Kopenhadze. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez dyrektora dr. J. Mrykę
i prof. J. Węgrzyna.
Coraz pełniej rozwijała się współpraca Instytutu ze zgrupowanymi w Zjednoczeniu „Techma” przedsiębiorstwami wytwarzającymi sprzęt i urządzenia spawalnicze. Pewien wpływ na program produkcyjny tych przedsiębiorstw miał Instytut poprzez działającą w nim tzw. Radę Techniczną, która opiniowała założenia do konstrukcji nowych urządzeń spawalniczych i zatwierdzała - na podstawie odpowiednich badań - uzyskanie właściwej charakterystyki technicznej
wykonanych prototypów. Pomoc świadczona w tym zakresie zakładom Zjednoczenia „Techma”
miała również szerszy zakres. Przykładem może być opracowanie dr. inż. R. Kuszłeyki
pt. „Kierunki rozwoju konstrukcji tyrystorowych prostowników spawalniczych” przedstawione
w dniu 28.10.1977 r. w Zakładach Urządzeń Technologicznych „Bester” w Bielawie na naradzie produkcyjnej poświęconej perspektywicznym planom rozwoju tych Zakładów.
W dniu 27.01.1977 r. mgr inż. Józef Michalik obronił na Politechnice Śląskiej pracę doktorską pt. „Wpływ odkształceń plastycznych i procesu nawodorowania na korozję naprężeniową
stali kwasoodpornych i ich połączeń spawanych”. Zastęp pracowników naukowych Instytutu ze
stopniem doktora nauk technicznych zwiększył się również w grudniu 1977 r.,
gdy mgr inż. Krzysztof Madej obronił w Instytucie Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie
pracę doktorską (kandydata nauk wg nomenklatury ZSRR) pt. „Badanie technologii napawania stali wysokomanganowej i umocnienia warstwy napawanej przy regeneracji rozjazdów kolejowych”.
W dniu 5.05.1977 r. przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki
Śląskiej dr inż. Jan Pilarczyk obronił pracę habilitacyjną pt. „Mechanizm inicjowania i rozprzestrzeniania pęknięć lamelarnych” uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego.
Kontakty międzynarodowe Instytutu intensyfikowały się w miarę rozwoju współpracy realizowanej w tematyce koordynowanej przez Spawalnicze Centrum Koordynacyjne RWPG. Przybywali do Instytutu na konsultacje przedstawiciele zagranicznych naukowych placówek spawalniczych, wyjeżdżali na narady zespołów ekspertów pracownicy Instytutu współpracujący przy

96

poszczególnych koordynowanych tematach. Na konsultacje do Instytutu przybył w dniach
14-16.06.1977 r. inż. Nauman z ZIS Halle. W dniach 2-29.08.1977 r. doc. dr inż. I. Kubiszyn
wraz z mgr. inż. E. Lasowskim wzięli udział w naradzie ekspertów tematu 9 (Zastosowanie
metod matematycznych dla studiowania procesów spawalniczych) w Sofii. Mgr inż. J. Ścierski
wziął udział w dniach 25.09-1.10.1977 r. w kolejnej naradzie ekspertów tematu 12 (Badanie
wytrzymałości zmęczeniowej spawanych złączy...) w Kijowie. Przedstawił tam opracowanie
pt. „Wpływ zgrubnej i wykańczającej obróbki na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcji z połączeniami spawanymi i brzegami blach ze stali 15G2ANb ciętymi automatycznie tlenem”.
Na naradę ekspertów koordynowanego tematu 7 (Ulepszanie i opracowanie nowych drutów proszkowych...) w dniach 14-19.11.1977 r. był delegowany do Sofii mgr inż. S. Kraszewski. Do
Kijowa na naradę ekspertów tematu 21 (BHP w spawalnictwie) w dniach 14-19.12.1977 r.
wyjechali mgr inż. S. Machaczkowa i mgr inż. S. Kraszewski w towarzystwie 2 delegatów reprezentujących Instytut Medycyny Pracy. Również do Kijowa delegowano doc. dr. inż. Jerzego Brózdę
i doc. dr. hab. inż. Jana Pilarczyka w dniach 12-17.12.1977 r. na naradę ekspertów tematu 19
(Badania spawalności...).
W czerwcu 1977 r. gościł w Instytucie inż. Józef Biskup z Kanadyjskiego Instytutu
Spawalnictwa w Toronto. Inż. Biskup wygłosił odczyt pt. „Spawanie wieżowca w śródmieściu
Toronto” oraz przedstawił film ilustrujący spawanie i montaż anteny telewizyjnej.
Zarządzeniem Nr 44/Org/77 Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych
z dnia 10.08.1977 r. został nadany Instytutowi Spawalnictwa nowy statut. Kwartalnikowi
Instytutu wydawanemu dotychczas jako „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” zmieniono nazwę
od 1977 r. na „Prace Instytutu Spawalnictwa”.
Jesienią 1977 r. Instytut Spawalnictwa przyjął wizytę rządowej delegacji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pod przewodnictwem wicepremiera tego kraju.
Dyplomem Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP za szczególne osiągnięcia w spawalnictwie
w r. 1977 odznaczony został zespół w składzie: mgr inż. E. Dobaj, mgr inż. T. Zaremba
i inż. W. Kołoczek, za opracowanie konstrukcji tyrystorowego prostownika spawalniczego o obniżonym napięciu stanu jałowego.
Pion badawczy Instytutu zakończył w ramach planu 1977 roku prace poświęcone między
innymi:
- wytrzymałości zmęczeniowej kotew fundamentowych zgrzewanych tarciowo,
- opracowaniu charakterystyki spawalności stali przeznaczonych do pracy w temperaturze
do -60oC,
- opracowaniu technologii elektrożużlowego spawania stojaków walcowniczych i slabów,
- metodyce badania odporności na kruche pękanie spawanych złączy przy wykorzystaniu
techniki COD,
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- opracowaniu materiałów dodatkowych i technologii napawania elementów zamknięć wielkich pieców,
- oznaczaniu emisji pyłów i gazów wydzielających się przy łukowym spawaniu w osłonach
CO2 i argonu,
- technologii elektronowego spawania zbiorników na ciekły chlor,
- technologii spawania pierścieni i lutowania twardego klatek silników indukcyjnych.

Fot. 46. Wicepremier KRLD
zwiedza pracownie
Instytutu Spawalnictwa

Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1977 prototypy:
- zgrzewarki tarciowej ZT4-13,
- urządzenia XC2-100 do cięcia plazmowego.
W oddziale ZDIS w Sławięcicach uruchomiono produkcję proszków metalowych (głównie
stellitowych i stellitopodobnych) do napawania plazmowego i płomienowego, zaspakajającą
zapotrzebowanie krajowe na te proszki.

Fot. 47. Kol. S. Hawryszków
zasłużony frezer odchodzi
na emeryturę żegnany
przez dyrektora i przedstawicieli
załogi Instytutu w czerwcu 1977 r.
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Rok 1978
Kadrę doktoryzowanych pracowników naukowych Instytutu powiększył mgr inż. Eugeniusz
Turyk po zakończeniu i obronie w dniu 20.02.1978 r. w Politechnice Kijowskiej pracy kandydata
nauk (doktora nauk technicznych według nomenklatury polskiej) na temat „Badań mechanizmu dodatniego wpływu elektromagnetycznego mieszania jeziorka spawalniczego na skłonność
do pękania gorącego”.
W dniu 2.03.1978 r. dr inż. Irydion Kubiszyn zakończył w Politechnice Śląskiej przewód
habilitacyjny pt. „Analiza parametrów zgrzewania zwarciowego wybranych gatunków stali
węglowych i stopowych”, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego.
W dniu 19.03.1978 r. zastępca dyrektora Instytutu dr inż. Zdzisław Szczeciński uzyskał
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.
Na XXV Giełdzie Postępu Technicznego zorganizowanej w Katowicach przez Zarząd Główny
SIMP do najlepszych osiągnięć technicznych zostały zaliczone eksponowane przez Instytut Spawalnictwa kleje prądoprzewodzące do klejenia metali opracowane przez mgr. inż. P. Jasiulka.
Dyplomem uznania wyróżniono opracowaną w Instytucie przez zespół doc. dr. inż. K. Śniegonia,
inż. M. Nosala i st. techn. S. Błacha technologię platerowania stalą kwasoodporną przez automatyczne napawanie elektrodą taśmową. Dyplomem uhonorowano również Instytut za wyróżniającą się ekspozycję „popularyzującą na XXV Giełdzie postępowe metody technologiczne i rozwiązania konstrukcyjne”.
Dnia 14.05.1978 r. Instytut przyjął wizytę zespołu poselskiego Komisji Przemysłu Ciężkiego
i Maszynowego Sejmu. Posłowie zwiedzili laboratoria i pracownie Instytutu oraz zapoznali się
z prowadzonymi w nich pracami badawczymi i wdrożeniowymi. Wkrótce po tym dyrekcja Instytutu została zaproszona na posiedzenie tej Komisji w gmachu Sejmu. Posłowie zreferowali wyniki swoich obserwacji stanu spawalnictwa w wizytowanych zakładach przemysłowych, a przede
wszystkim opinie kadry technicznej tych zakładów o poziomie swej współpracy z Instytutem
Spawalnictwa. Z dużą satysfakcją trzeba podkreślić bardzo pozytywną ocenę tej współpracy we
wszystkich wizytowanych zakładach przemysłowych. Posłowie nie ukrywali również bardzo
korzystnego wrażenia, jakie odnieśli z wizyty w samym Instytucie.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach
2-8.07.1978 r. w Dublinie. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez swego dyrektora
dr. inż. J. Mrykę.
Ukazała się książka pt. „Spajanie i cięcie metali” autorstwa mgr. inż. Janiny Czenczek,
wydana przez Instytut Wydawniczy CRZZ.
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Na 50-tych jubileuszowych Targach Poznańskich w czerwcu 1978 r. Instytut Spawalnictwa eksponował oferowane przez Zakład Elektrotechniki Spawalniczej i Zakład Doświadczalny
nowoczesne urządzenia spawalnicze, jak: półautomat XC1-30 do cięcia plazmowego, urządzenie
FP2-150 do automatycznego spawania plazmowego kanistrów benzynowych, spawarki transformatorowe ET-100 i ET-200 oraz wyspecjalizowaną zgrzewarkę wielopunktową do zgrzewania
elementów skrzydeł nagarniacza kombajnu zbożowego „Bizon”. Przeprowadzano również pokazy spawania łukowego miedzi elektrodami ECuGT.
Załoga Instytutu Spawalnictwa pożegnała zmarłego w dniu 5.09.1978 r. prof. Józefa Pilarczyka, współzałożyciela i długoletniego dyrektora Instytutu. W uroczystości pogrzebowej w Ustroniu uczestniczyła liczna reprezentacja Instytutu.
W dniu 14.09.1978 r. prof. dr hab. inż. Jan Węgrzyn uzyskał tytuł naukowy profesora
zwyczajnego.
Na Międzynarodowej Wystawie Spawalniczej „Welding 78” w Brnie eksponowane przez
Instytut urządzenie FP2-150 do automatycznego spawania plazmowego kanistrów zostało
nagrodzone złotym medalem.
Na 3,5 miesięczne stypendium naukowe wyjechał z końcem sierpnia do Francji
doc. dr hab. inż. Irydion Kubiszyn.

Fot. 48. Fragment sali obrad XXIII Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
w Katowicach.

XXIII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana przez
Instytut Spawalnictwa przy współudziale Śląskiej Sekcji Spawalniczej SIMP w dniach
26-27.10.1978 r. w Katowicach pod hasłem „Automatyzacja i mechanizacja prac spawalniczych w budowie konstrukcji o wymaganej niezawodności”. Na 16 wygłoszonych referatów 9
wygłosili pracownicy Instytutu.
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W r. 1978 Zarząd Główny NOT przyznał nagrodę zespołowi Instytutu Spawalnictwa
w składzie: mgr inż. Józef Czech, mgr inż. Bogusław Czwórnóg, dr inż. Zdzisław Szczeciński,
mgr inż. Jerzy Ozaist, dr inż. Stanisław Bryś, mgr inż. Michał Majcherek, inż. Rudolf Grodoń
i techn. Tadeusz Tomanek za „Opracowanie i wdrożenie procesu plazmowego cięcia metali przy
użyciu powietrza”.
W dalszym ciągu rozwijało się współdziałanie spawalniczych placówek naukowych
w ramach Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego krajów RWPG. W r. 1978 Instytutowi
Spawalnictwa przypadł obowiązek zorganizowania dorocznej konferencji Rady Pełnomocników
tego Centrum. Konferencja została zorganizowana w dniach 14-20.05.1978 r. w Wiśle-Jaworniku, przy udziale pełnomocników wszystkich placówek spawalniczych uczestniczących dotychczas w Centrum oraz przedstawicieli Jugosławii, która w tym roku zadeklarowała akces do tej
organizacji.

Fot. 49. Dyrektor Instytutu Spawalnictwa dr inż. J. Mryka podpisuje protokół VII konferencji Rady
Pełnomocników Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG

Rozwijało się współdziałanie w poszczególnych koordynowanych tematach.
W dniach 21-27.03.1978 r. odbyła się w Baile Herculane narada specjalistów tematu 7 („Ulepszenie i opracowanie nowych drutów proszkowych...), w której ze strony Instytutu Spawalnictwa uczestniczył dr inż. K. Madej. W dniach 25-30.09.1978 r. gruntowne konsultacje tematu 9
(„Zastosowanie metod matematycznych dla studiowania procesów spawalniczych”) przeprowadzili w Instytucie Elektrospawania w Kijowie inż. E. Lasowski i inż. M. Pietrzak. W Budapeszcie,
w dniach 12-18.11.1978 r. obradował zespół ekspertów nad tematem 12 („Badanie
wytrzymałości zmęczeniowej spawanych złączy...) z udziałem mgr. inż. J. Ścierskiego.
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Mgr inż. S. Machaczkowa, po konsultacji w dniu 23.10.1978 r. w Kijowie, wzięła udział
w dniu 20-25.11.1978 r. w naradzie ekspertów tematu 21 („BHP w spawalnictwie”) w Bratysławie.
Temat 19 (Badanie spawalności...) zgromadził ekspertów w dniu 26.11-2.12.1978 na naradzie
w Budapeszcie, w której uczestniczył doc. dr inż. J. Brózda.
Na spawalniczej naradzie naukowo-technicznej w dniu 7.11.1978 r. w Zamechu - Elbląg
doc. dr inż. K. Śniegoń reprezentował Instytut Spawalnictwa referatem „Przydatność krajowych
elektrod do spawania urządzeń dla energetyki jądrowej”.
W r. 1978 pion badawczy Instytutu pracował nad tematyką obejmującą między innymi:
- technologię spawania kształtowników hybrydowych z zastosowaniem stali 18G2A ulepszonej cieplnie,
- technologię twardego lutowania płomieniowego płytek z węglików spiekanych do elementów krosien STB,
- warunki technologiczno-materiałowe spawania aluminiowych i miedzianych elastycznych szynoprzewodów,
- badania korozji pod naprężeniem spawanych złączy stali SONK w środowiskach przemysłu rafineryjno-petrochemicznego,
- zaprojektowanie technologii i linii spawania łukowego pontonów,
- oznaczenie emisji pyłów i gazów wydzielających się z łuku przy spawaniu w osłonie CO2,
- dobór materiałów dodatkowych do spawania stali 13HNMBA ulepszonej cieplnie,
- opracowanie klejów prądoprzewodzących do łączenia metali.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa zakończył w 1978 r. prace adaptacyjnoremontowe budynku zakupionego w Wiśle i uruchomił w nim ośrodek wczasowy dla swej załogi.
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Rok 1979
W rok 1979 Instytut Spawalnictwa wszedł z załogą liczącą łącznie 740 pracowników, z czego
385 w części badawczej i 355 w Zakładzie Doświadczalnym. Grupa pracowników naukowych
liczyła 70 osób, w czym 2 profesorów, 9 docentów, 46 adiunktów i 13 asystentów. Stopniem
naukowym doktora legitymowało się 12, a doktora habilitowanego 3 pracowników. Grupa
pracowników inżynieryjno-technicznych w części badawczej Instytutu liczyła 151 osób, w czym
65 osób z wyższym wykształceniem.
W Zakładzie Doświadczalnym pracownicy inżynieryjno-techniczni stanowili grupę 72 osób,
w czym 36 pracowników z wyższym wykształceniem. Kadra pracowników fizycznych liczyła
208 osób.

Fot. 50. Odczyt prof. J. Węgrzyna w Japonii

W dniach 3-18.03.1979 r. na zaproszenie firmy Aichi Sangyo wyjechał do Japonii
prof. dr hab. inż. J. Węgrzyn z cyklem wykładów na temat spawania łukowego miedzi przy
użyciu elektrod ECuGT.
Międzyresortową naradę poświęconą tematyce szkolenia spawaczy zorganizowano w Instytucie 22.03.1979 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele resortów: oświaty, przemysłu maszynowego, przemysłu maszyn ciężkich i rolniczych, hutnictwa, budownictwa i przemysłu maszyn
budowlanych, komunikacji, energetyki i rolnictwa. Obok przedstawicieli ministerstw w konferencji uczestniczyli delegaci Centralnej Rady Związków Zawodowych oraz Związku Zakładów
Doskonalenia Zawodowego. Referaty wprowadzające ze strony Instytutu Spawalnictwa przedstawili: doc. dr inż. T. Robakowski nt. wymagań jakościowych w normach dotyczących konstrukcji spawanych oraz mgr inż. S. Załęski nt. stanu i perspektyw szkolenia i egzaminowania
spawaczy w kraju.
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Dyrektor Instytutu dr inż. J. Mryka został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na
sekretarza zespołu rządowego dla opracowania pod przewodnictwem wiceministra M. Nawrota
z Min. Maszyn Ciężkich i Rolniczych planu rozwoju spawalnictwa w Polsce.
Na międzynarodowej konferencji spawalniczej w Centralnym Instytucie Spawalnictwa (ZIS)
w Halle w dniach 27-28.03.1979 r. doc. dr inż. T. Robakowski przedstawił referat pt. „Wytrzymałość
zmęczeniowa zgrzewanych tarciowo elementów stosowanych w konstrukcjach maszyn i pojazdów”.
Od początku 1979 r. został wdrożony do eksploatacji wspólnie z PROMOREM w Gdańsku
zautomatyzowany system TELSPAW gromadzenia i przetwarzania danych z literatury spawalniczej w oparciu o komputer Zakładu Informatyki Przemysłu Okrętowego.
W dniach 20-26.05.1979 r. w Instytucie Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie odbyło się posiedzenie Rady Pełnomocników Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG.
Delegację naszego kraju stanowili: doc. dr inż. J. Mryka jako przewodniczący oraz prof. dr inż.
Z. Szczeciński, mgr inż. S. Kraszewski i mgr inż. J. Podgórski - dyr. Dep. Techniki Min. Przem.
Maszyn Ciężkich i Rolniczych. W przerwie obrad uczestnicy posiedzenia zwiedzili elektrownię
atomową w Czernobylu.
Dla tematów badawczych realizowanych w ramach Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego
RWPG odbywały się spotkania ekspertów z poszczególnych krajów. W dniach 2-7.04.1979 r.
w Instytucie Spawalnictwa odbyło się spotkanie ekspertów tematu 7 (Ulepszanie i opracowanie
nowych drutów proszkowych ...) z udziałem delegatów Bułgarii, NRD, Rumunii, Węgier i ZSRR.
Delegatom zagranicznym umożliwiono zwiedzenie Huty Ferrum w Katowicach i Kopalni Soli
w Wieliczce.
Również w Gliwicach zostało zorganizowane w dniach 22-29.04.1979 r. seminarium dla tematu 9 (Zastosowanie metod matematycznych w spawalnictwie ...). Udział w seminarium poza
pracownikami Instytutu Spawalnictwa wzięli: prof. Nauman, prof. Berger, dr Seyffarth, dr Lübeck,
dr Altrichter i dr Reitenbach z Wyższej Szkoły Technicznej w Karl-Marx-Stadt, prof. I. Hrivnak,
inż. Blachuta, inż. Remias i inż. Zajac z Instytutu Spawalnictwa (VUZ) w Bratysławie,
inż. Farkasz i inż. Saasdi z Budapesztu oraz prof. Grigorianc, prof. Korotyński i prof. Machnienko
z Instytutu Elektrospawania w Kijowie. Na seminarium omówiono 9 referatów.
Spotkanie ekspertów tematu 21 (BHP w spawalnictwie) odbyło się 19-24.11.1979 r.
w Halle. Instytut Spawalnictwa reprezentowała mgr inż. S. Machaczkowa. Narada ekspertów
tematu 19 (Badania spawalności ...) została zorganizowana w dniach 3-8.09.1979 r. w Bratysławie
z udziałem doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka. Temat 22 (Wytwarzanie przemysłowych robotów dla
spawalnictwa) zgromadził ekspertów na spotkaniu w dniach 12-17.03.1979 r. w Sofii. Delegatem Instytutu Spawalnictwa był doc. dr inż. R. Kuszłeyko, któremu towarzyszyło 4 delegatów
z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Elektrotechniki i Zjednoczenia „Techma”.
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Na XXIV Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej odbywającej się
w dniach 18-20.10.1979 r. we Wrocławiu nagrodę przyznaną przez Zarząd Sekcji Spawalniczej SIMP za wybitne osiągnięcia w spawalnictwie w r. 1978 wręczono zespołowi w składzie
doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk i mgr inż. B. Kurpisz w Instytutu Spawalnictwa oraz
mgr inż. J. Białoskórski z Konstalu. Nagrodzonym osiągnięciem było opracowanie technologii
spawania 24-osiowej platformy kolejowej. Mgr inż. B. Kurpisz uczestniczył również w zespole
nagrodzonym za opracowanie technologii spawania stalowego opancerzenia derywacji wodnych
elektrowni Porąbka-Żar.
Referaty na XXIV Konferencji wygłosili: prof. dr hab. inż. J. Węgrzyn pt. „Spoiwa do spawania stali i metali nieżelaznych”, doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk i doc. dr inż. J. Brózda „Badanie
odporności na kruche pękanie” oraz mgr inż. T. Kuzio pt. „Własności kapilarne lutów”.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w 1979 r.
w Bratysławie. W delegacji Instytutu Spawalnictwa uczestniczyli: doc. dr inż. J. Mryka,
prof. dr inż. Z. Szczeciński, prof. dr hab. inż. J. Węgrzyn, doc. dr inż. J. Brózda, doc. dr inż. B. Pierożek
i dr inż. M. Woźniak. Delegacja ta dostarczyła 3 referaty na sesję publiczną Kongresu i 3 referaty
na kolokwium.
W dniu 12.10.79 r. prof. J. Węgrzyn otrzymał nagrodę Ministerstwa Obrony Narodowej.
Mgr inż. Jacek Lassociński powiększył kadrę pracowników Instytutu Spawalnictwa ze stopniem doktora nauk technicznych broniąc w dniu 14.12.1979 r. na Politechnice Śląskiej pracę
doktorską pt. „Przemiany strukturalne żeliw sferoidalnych w procesach spawalniczych”.
Na Ogólnopolskim Seminarium Młodych Naukowców zorganizowanym w Krakowie przez
Zarząd Główny ZSMP pod patronatem Polskiej Akademii Nauk mgr Wanda Zeman zajęła
III miejsce w konkursie referatów za opracowanie pt. „Efektywność ekonomiczna zastępowania
odlewów konstrukcjami spawanymi”.
Prace pionu badawczego obejmowały w r. 1979 między innymi:
- technologiczne warunki spawania elektronowego rur w dnach sitowych,
- badanie odporności na korozję naprężeniową i międzykrystaliczną złączy stali 1H18N9
i 1H18N9T,
- opracowanie metody wibracyjnej stabilizacji wymiarów konstrukcji spawanych,
- opracowanie elektrod otulonych do spawania stali zawierającej 3,5 % niklu,
- skonstruowanie przenośnej spawarki transformatorowej z układem do ładowania
akumulatorów,
- technologię zmechanizowanego spawania górniczej obudowy kroczącej FAZOS,
- opracowanie stypizowanych zbieraczy butlowych do tlenu, acetylenu i propanu,
- zbadanie wpływu wad w spawanych złączach na własności eksploatacyjne konstrukcji
ze stali 13G2AV.
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Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1979 prototypy:
- automatu YC14-900 do cięcia plazmowego,
- urządzenia FP3-300 do spawania plazmowego,
- półautomatu BP1-630 do spawania łukowego w osłonie gazowej,
- automatu YTN-3000 do cięcia tlenem sterowanego numerycznie.
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Rok 1980
W r. 1980 przypadło 35-lecie powstania Instytutu Spawalnictwa. Jubileusz ten postanowiono uczcić uroczyście, a przy okazji zapoznać społeczeństwo Gliwic z dokonaniami Instytutu.
Dlatego, jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości, otwarto w dniu 25.03.1980 w holu
Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki wystawę obrazującą nowoczesne technologie, urządzenia i materiały spawalnicze opracowane w Instytucie. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie, była licznie odwiedzana i trwała do 16.04.1980 r.

Fot. 51. Prof. dr inż. Z. Szczeciński
objaśnia eksponaty wystawy jubileuszowej
przedstawicielom władz miejskich Gliwic.

W dniu 26.03.1980 r. został zorganizowany tzw. „Otwarty dzień Instytutu Spawalnictwa”,
w czasie którego wycieczki z zakładów przemysłowych, jak i członkowie rodzin pracowników
Instytutu zwiedzały pracownie, laboratoria i warsztaty Instytutu.
Główną imprezą jubileuszu była zorganizowana w dniu 27.03.1980 r. w sali NOT uroczysta akademia. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych w osobach wiceministra
nadzorującego Instytut Spawalnictwa Ministerstwa Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych
mgr. inż. M. Nawrota oraz dyrektora Departamentu Techniki tegoż ministerstwa
mgr. inż. J. Podgórskiego. Władze polityczne reprezentowali Sekretarz ds. Nauki KW PZPR
J. Janosz i Sekretarz ds. Nauki KM PZPR J. Trzcińska.Władze miasta reprezentował Przewodniczący Prezydium MRN J. Antosz. W akademii wzięli udział członkowie Rady Naukowej Instytutu z jej przewodniczącą prof. dr hab. inż. Ł. Cieślakową, przedstawiciele załogi Instytutu oraz
delegacje instytucji naukowych i zakładów przemysłowych współpracujących z Instytutem.
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Fot. 52. Prezydium uroczystej akademii z okazji 35-lecia Instytutu Spawalnictwa

Dnia 28.03.1980 r. w sali konferencyjnej Instytutu zorganizowano jubileuszową sesję
naukową, a wieczorem tegoż dnia w Miejskim Klubie Prasy i Książki odbyło się spotkanie towarzyskie zasłużonych pracowników z wszystkich zakładów i działów Instytutu. Spotkanie było
urozmaicone występami artystów Operetki Śląskiej.
W ramach jubileuszu 35-lecia Instytutu przed zakończeniem wystawy odbyło się również
spotkanie towarzyskie dnia 10.04.1980 r. w sali KMPiK, na którym interesujące odczyty z przeźroczami przedstawili pracownicy Instytutu: jachtowy kapitan żeglugi wielkiej doc. dr inż. B. Pierożek
„Jachtem przez Morze Sargasowe” i E. Kupczyk „Wrażenia z urlopu w Japonii”.

Fot. 53. Spotkanie towarzyskie zasłużonych pracowników Instytutu
w sali Miejskiego Klubu Prasy i Książki
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W dniu 28.06.1980 r. dyrektor Instytutu Spawalnictwa doc. dr inż. J. Mryka uległ ciężkiej
kontuzji, uderzony przez samochód w wypadku ulicznym. Do pracy wrócił dopiero w marcu
1981 r.
Na konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez gdański oddział Sekcji Spawalniczej SIMP w dniach 24-26.04.1980 r. doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk przedstawił referat
pt. „Wykorzystanie stali o podwyższonej wytrzymałości na konstrukcje spawane”.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach 6-12.07.1980 r.
w Estoril (Portugalia). Niestety, na tym Kongresie Instytut Spawalnictwa nie był reprezentowany.
We wrześniu 1980 r. dyrekcja Instytutu delegowała do Gdańska doc. dr. inż. R. Kuszłeykę
i mgr. inż. M. Gronka w celu zapoznania się z organizacją NSZZ „Solidarność”. Po powrocie tej
delegacji został utworzony Komitet Zakładowy tej organizacji zarówno w części badawczej
Instytutu (przewodniczący mgr inż. M. Gronek), jak i w Zakładzie Doświadczalnym (przewodniczący inż. N. Jakubiec). Do NSZZ „Solidarność” przystąpiła przeważająca większość załogi,
rozwiązała się natomiast zakładowa organizacja Związku Zawodowego Metalowców. Z końcem roku częśc załogi nie należąca do „Solidarności” utworzyła w Instytucie oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego - Pion Nauka, pod przewodnictwem doc. dr. hab. inż. Irydiona Kubiszyna.

Fot. 54. Otwarcie XXV Krajowej
Naukowo-Technicznej
Konferencji Spawalniczej

XXV jubileuszowa Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana w dniach 16-18.10.1980 r. pod hasłem „Postęp w rozwoju urządzeń do spajania i cięcia
metali”. Obrady Konferencji odbywały się w tzw. „Sali Sejmu Śląskiego” w gmachu Prezydium
WRN w Katowicach. Ministerstwo Przem. Maszyn Ciężkich i Rolniczych reprezentował dyrektor Dep. Techniki mgr inż. J. Podgórski.
Z uwagi na hasło, Konferencji towarzyszyła wystawa urządzeń spawalniczych opracowanych w ostatnich latach w Instytucie. Na Konferencji przedstawiono 15 referatów, z czego
7 autorstwa pracowników Instytutu.
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Zespół doktoryzowanych pracowników naukowych Instytutu Spawalnictwa powiększył się
o mgr. inż. Stefana Świdergoła po obronie na Politechnice Kijowskiej w dniu 27.11.1980 r. pracy
doktorskiej (kandydackiej według terminologii ZSRR) pt. „Badania i opracowanie procesu
mikrozgrzewania punktowo-kondensatorowego w zastosowaniu do wyrobów przemysłu radioelektronicznego”.
Podczas Naukowo-Technicznej Konferencji Energetyki zorganizowanej w dniach 20-21.11.1980
r. przez Dolnośląską Sekcję Spawalniczą SIMP większość referatów była dziełem pracowników
Instytutu Spawalnictwa, a to doc. dr. inż. K. Śniegonia, mgr inż. K. Warszowej,
mgr. inż. B. Kurpisza, mgr. inż. H. Papkali, mgr. inż. R. Brzezińskiego i inż. W. Wójta.
W r. 1980 na Instytut Spawalnictwa przypadł obowiązek zorganizowania narady
ekspertów opracowujących temat 21 (BHP w spawalnictwie) w ramach Spawalniczego
Centrum Koordynacyjnego RWPG. Narada została zorganizowana w dniach 23-30.11.1980 r.
w Gliwicach z udziałem delegacji ZSRR (Akuratnowa, Bicew, Bilecki, Gołowatiuk, Jumatowa),
NRD (Weber, Grund, Drabow), CSRS (Kosnac) i Rumunii (Rus). Delegatom umożliwiono zwiedzenie Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu.
Eksperci Instytutu Spawalnictwa brali udział w podobnych naradach odbywanych w placówkach zagranicznych. I tak dr inż. K. Madej był delegowany w dniach 24-29.03.1980 r. do
ZIS w Halle w ramach tematu 7 (Ulepszanie drutów proszkowych ...). Mgr inż. J. Ścierski na
naradzie w dniach 30.10 - 7.11.1980 r. w Timisoarze dla tematu 12 (Badanie wytrzymałości
zmęczeniowej złączy spawanych ...) zaprezentował referat pt. „Ocena przydatności stali ulepszonych cieplnie na konstrukcje spawane pracujace przy obciążeniach zmiennych”. Doc. dr inż. J.
Brózda był delegowany do Russe (Bułgaria) w dniach 6-10.10.1980 r. na naradę ekspertów tematu
19 (Badania spawalności ...), a mgr inż. E. Lasowski w towarzystwie mgr. inż. W. Kiełczyńskiego
z Politechniki Gdańskiej omawiali temat 9 (Zastosowanie metod matematycznych w spawalnictwie) w dn. 21-28.09.1980 r. na naradzie ekspertów w Bratysławie.
Z końcem 1980 roku odszedł na emeryturę dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu
Spawalnictwa inż. Stefan Cieszewski. Nowym dyrektorem ZDIS został mianowany
mgr inż. Jerzy Ozaist.
Prace badawcze Instytutu obejmowały w r. 1980 między innymi:
- opracowanie topników ceramicznych do spawania łukiem krytym stali stopowych,
- opracowanie i wykonanie urządzenia do symulowania spawalniczych cykli cieplnych
i odkształceniowych,
- dobór metod i parametrów spawania przy wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej,
- spajanie metali skupioną wiązką promieni świetlnych,
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- technologię spawania bloków aluminiowych w torze prądowym,
- opracowanie niskocynowego spoiwa do lutowania chłodnic samochodowych,
- regenerację części samochodów i ciągników przy pomocy zgrzewania tarciowego,
- wibracyjną stabilizację wymiarową spawanych obudów łożysk maszyn górniczych.
Zakład Doświadczalny Instytutu wykonał w r. 1980 między innymi prototypy:
- półautomatu BP1-400 do spawania proszkowymi drutami elektrodowymi,
- głowic do spawania zmechanizowanego AS22G i AS23G.
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Rok 1981
Od początku 1981 roku tempo pracy w Instytucie Spawalnictwa uległo znacznemu osłabieniu. Przyczyniła się do tego seria strajków organizowanych przez NZSS „Solidarność” zarówno
wśród załogi części badawczej Instytutu, jak i załogi Zakładu Doświadczalnego IS. Jakkolwiek
formalną podstawą strajków było poparcie dla listy postulatów przedstawionych dyrekcji Instytutu przez zarząd zakładowej organizacji „Solidarności”, to faktycznie spełnienie większości tych
postulatów nie leżało w kompetencji kierownictwa Instytutu. Terminy podejmowania strajków
przez załogę Instytutu były ustanawiane przez miejskie władze „Solidarności”.
Z dniem 1.05.1981 r. za zgodą dyrekcji Instytutu prof. dr hab. inż. J. Węgrzyn opuścił
Instytut Spawalnictwa przechodząc do pracy w Politechnice Śląskiej. Kierownictwo Zakładu Spoiw
i Metalurgii Spawania przejął po nim dr inż. Krzysztof Madej.
W wyniku reorganizacji resortów przemysłowych nadzór nad Instytutem Spawalnictwa przejęło Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego.
W r. 1981 doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa miał odbyć się
w Kijowie. Ponieważ Instytut Elektrospawania im. E.O. Patona nie mając możliwości uzyskania
od władz ZSRR gwarancji udzielenia wiz wjazdowych wszystkim delegacjom zagranicznym
zrezygnował z zadania organizacji Kongresu, rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania nowej
lokalizacji Kongresu, co doprowadziło do powtórnego zorganizowania tej imprezy w Portugalii.
Tym razem Kongres odbył się w Porto. Ze względu na nieustabilizowaną sytuację we władzach
resortowych Instytut Spawalnictwa nie był reprezentowany na tym Kongresie.
Na XXVI Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej w Warszawie zorganizowanej pod hasłem „Robotyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych” mgr inż. T. Kuzio przedstawił referat „Technologia i stanowisko półautomatycznego lutowania elementów ciągnika MEP”
opracowany wraz z mgr. inż. J. Mrowcem i inż. W. Wójtem.
Nie ulegała znaczniejszym zakłóceniom międzynarodowa współpraca Instytutu w ramach
Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego krajów RWPG. W dniach 15-21.06.1981 r. odbyła
się w Ałma-Ata narada ekspertów tematu 7 (Ulepszanie drutów proszkowych ...), w której wziął
udział dr inż. K. Madej.
Instytut Spawalnictwa był organizatorem w dniach 7-12.09.1981 r. seminarium dla tematu 12 (Badanie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych ...) z udziałem delegatów z NRD,
Czechosłowacji, Rumunii i ZSRR. Również w Instytucie Spawalnictwa odbyła się w dniach
16-21.11.1981 r. narada ekspertów tematu 19 (Badania spawalności ...), w której uczestniczyli:
prof. I. Hrivnak i inż. J. Bošansky z Bratysławy, doc. K. Velkov z Sofii, dr P. Nolde z ZIS Halle
i prof. Stengel z Uniwersytetu w Rostoku oraz J. Sterenbogen i W. Jeremienko w Kijowa.
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W dniach 28.09-2.10.1981 r. odbyła się w Budapeszcie narada ekspertów tematu 22 (Wytwarzanie przemysłowych robotów dla spawalnictwa ...). Instytut Spawalnictwa, ze względu
na trudności wewnętrzne, nie delegował swego przedstawiciela na tę naradę. Polską delegację
stanowili przedstawiciele Instytutu Elektrotechniki i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
z Warszawy. Dla tematu 21 (BHP w spawalnictwie) mgr inż. S. Machaczkowa, po odbyciu
konsultacji w dniach 18-24.10.1981 r. w Instytucie Elektrospawania w Kijowie, wzięła udział
w dniach 16-21.11.1981 r. wraz z mgr. inż. J. Mrowcem w naradzie ekspertów w Baile Herculane.
W dniach 1.11.1981 r. opuścił Instytut Spawalnictwa zastępca dyrektora ds. naukowych
prof. dr inż. Zdzisław Szczeciński, przechodząc na emeryturę. Funkcję zastępcy dyrektora przejął
po nim doc. dr hab. inż. Jan Pilarczyk. W tym samem czasie przeszedł na emeryturę również Główny Księgowy Eugeniusz Żbikowski. Stanowisko to przejęła mgr Krystyna Jędrusikowa.
W konkursie NOT na najlepszy projekt wynalazczy w r. 1981 zostało wyróżnione opracowanie mgr. inż. S. Dziubińskiego i techn. J. Goduli pt. „Automatyczna zgrzewarka wieloelektrodowa do zgrzewania płaskich podzespołów kombajnu zbożowego BIZON”.
Dnia 13.12.1981 r. został internowany doc. dr inż. R. Kuszłeyko, jeden z działaczy „Solidarności” w Instytucie. W kilka dni później, bo w dniu 21.12.1981 r. z pracy w Instytucie Spawalnictwa zrezygnował jego dyrektor doc. dr inż. Jerzy Mryka, przechodząc na rentę inwalidzką.
Tematyka prac programowych wykonywanych w r. 1981 w pionie badawczym Instytutu
spawalnictwa obejmowała między innymi:
- technologię wąskoszczelinowego spawania elementów stalowych o grubości 50-150 mm,
- zbadanie spawalności stali 21G2SB przeznaczonej na zmechanizowane obudowy górnicze,
- opracowanie materiałów dodatkowych do zmechanizowanego spawania stali zawierajacej 3,5 % niklu,
- określenie możliwości napawania łukowego walców hutniczych ze staliw stopowych,
- technologię spawania rur z dnami sitowymi wymienników ciepła dla elektrowni jądrowej
z blokiem WWER-1000W,
- opracowanie technologii i skonstruowanie urządzeń do zmechanizowanego spawania elementów ciągnika Massey-Ferguson,
- analizę aktualnego poziomu produkcji spawalniczej oraz weryfikację prognozy rozwoju
spawalnictwa do 1990 r.
W r. 1981 Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa zakończył prace nad skonstruowaniem systemu blokowego składania wyspecjalizowanych stanowisk spawania automatycznego ze stypizowanych podzespołów składowych. Nazwano to systemem ISPA. Wykonano również prototypowe podzespoły tego systemu.

113

Rok 1982
W dniu 19.03.1982 r. dyrektorem Instytutu został mianowany przez Ministra Hutnictwa
i Przemysłu Maszynowego doc. dr hab. inż. Irydion Kubiszyn, dotychczasowy kierownik
Zakładu Zgrzewania.

Fot. 55. Dyrektor Instytutu Spawalnictwa
doc. dr hab. inż. Irydion Kubiszyn

Ze względu na trudne warunki początkowego okresu stanu wojennego panującego w naszym kraju (utrudnioną łączność i komunikację) zewnętrzna aktywność Instytutu musiała ulec
pewnemu ograniczeniu. Nie delegowano nikogo na doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, który , w tym roku, odbył się w dniach 5-11.09.1982 w Lublanie. Organizowana tradycyjnie przez Instytut Spawalnictwa co 2 lata Krajowa Naukowo-Techniczna
Konferencja Spaalnicza w r. 1982 nie odbyła się. Jedyną regionalną konferencję spawalniczą
zorganizowała Stocznia im. Warskiego w Szczecinie, gdzie dr inż. B. Pierożek przedstawił referat
pt. „Technologiczne aspekty łukowego spawania wąskoszczelinowego”, a mgr inż. S. Dziuba referat pt. „Mechanizacja procesów spawalniczych na specjalizowanych stanowiskach opracowanych w Instytucie Spawalnictwa”.
Nie zmniejszyła się jednak intensywność współpracy z instytutami zagranicznymi w ramach Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG. Trwała wymiana wyników koordynowanych prac badawczych na naradach ekspertów prowadzących poszczególne tematy planu
koordynacyjnego. I tak np. dr inż. K. Madej był delegowany w dniach 7-12.06.1982 r. do Salgotarian (Węgry) na naradę ekspertów tematu 7 (Nowe druty proszkowe...). Mgr inż. E. Lasowski w dniach 19-24.04.1982 r. uczestniczył w naradzie ekspertów tematu 9 (Zastosowanie metod
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matematycznych....) w Budapeszcie. Eksperci tematu 12 (Badanie wytrzymałości zmęczeniowej złączy
spawanych) spotkali się w r. 1982 dwukrotnie, a mianowicie w dniach 24-27.05.1982 r.
w Bratysławie i w dniach 11-16.10.1982 r. w Halle. Tam delegat Instytutu doc. dr inż. T. Robakowski
przedstawił referat z wynikami swoich badań pt. „Wpływ niektórych wad na wytrzymałość zmęczeniową złączy doczołowych ze stali 18G2AV”. Temat 19 (Badania spawalności...) zgromadził
ekspertów w dniach 27.09-2.10.1982 r. w Kijowie. Delegatem Instytutu był doc. dr inż. J. Brózda. Również w Kijowie zorganizowano w dniach 15-20.11.1982 naradę ekspertów tematu 21
(BHP w spawalnictwie), w której wzięli udział delegaci Instytutu mgr inż. S. Machaczkowa
i mgr inż. J. Mrowiec. Narada ekspertów tematu 22 (Wytwarzanie przemysłowych robotów dla spawalnictwa...) odbyła się w dniach 28.06-3.07.1982 r. w Timisoarze, z udziałem mgr. inż. T. Zaremby.
Nie straciło również na intensywności tempo badań realizowanych przede wszystkim w ramach tzw. „problemu węzłowego” 05-15 „Metody i środki mechanizacji i automatyzacji prac spawalniczych”. W r. 1982 tematykę zakończonych prac badawczych stanowiły między innymi:
- opracowanie topnika ceramicznego do wielogłowicowego spawania łukiem krytym,
- opracowanie spoiwa oszczędnościowego do lutowania żarówek z trzonkami mosiężnymi,
- atestacja spawanych połączeń stali K22M ze stalą OH18N9T występujących w wytwornicach pary dla energetyki jądrowej,
- wykorzystanie złomu stali szybkotnącej dla produkcji proszków metalowych do twardego
napawania plazmowego i gazowego,
- technologia twardego lutowania noży stołowych ze stali nierdzewnej,
- technologia lutozgrzewania działek komutatorów z wyprowadzeniami uzwojeń wirników,
- metodyka wyznaczania ekonomicznej efektywności wdrażania technologii napawania
regeneracyjnego i prewencyjnego,
- analiza efektywności ekonomicznej technologii plazmowego spawania blach,
- zastosowanie argonu do wytwarzania trójskładnikowych spawalniczych mieszanek gazowych.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa zakończył w r. 1982 montaż prototypów:
- urządzenia N3-630 do napawania obwodowego części maszyn rolniczych,
- stanowiska zmechanizowanego spawania tłumików ciągników URSUS.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał mgr inż. Piotr Jasiulek po obronie
w dniu 16.02.1982 r. na Politechnice Śląskiej pracy doktorskiej pt. „Wpływ warunków mechanicznych i klimatycznych na własności prądoprzewodzących połączeń klejonych metali”.
Następnym doktorantem był inż. Norbert Szendzielorz, który w dniu 22.06.1982 r. obronił
na Politechnice Śląskiej pracę doktorską pt. „Analiza parametrów spawania łukiem krytym
w pozycji naściennej”.
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Rok 1983
Z początkiem roku mgr inż. Edward Dobaj uzyskał stopień doktora nauk technicznych po
obronie na Politechnice Śląskiej pracy doktorskiej pt. „Analiza elektrycznego obwodu spawalniczego przy tyrystorowym sterowaniu procesem spawania w atmosferze CO2”.
Ukazało się wreszcie w druku opracowane w końcu lat 70-tych przez pracowników Instytutu Spawalnictwa 2-tomowe dzieło pt. „Poradnik Inżyniera - Spawalnictwo”, nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicznych. Innym opracowaniem podręcznikowym autorstwa pracowników
naukowych Instytutu była książka „Spawalnicze wykresy przemian austenitu CTPc-S” autorstwa doc. dr. inż. J. Brózdy, doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka i mgr. inż. M. Zemana wydana przez
Wydawnictwo Śląsk.
W maju 1983 r. powstała Grupa Robocza nr 10 „Elektryczne Urządzenia Spawalnicze”
organizacji RWPG „Interelektro”. Celem działalności Grupy miało być koordynowanie produkcji
i rozwoju elektrycznych urządzeń spawalniczych w krajach RWPG i Jugosławii. Koordynację
tych działań w Polsce powierzono Instytutowi Spawalnictwa. Na przewodniczącego Grupy powołano dr. inż. Edwarda Dobaja.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w 1983 r. w Trondheim (Norwegia), znowu bez udziału przedstawiciela Instytutu.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w dniu 29.03.1983 r. mgr inż. Eugeniusz Dębski
po obronie na Politechnice Śląskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny - Instytut Metaloznawstwa i Spawalnictwa) pracy doktorskiej pt.”Badanie czynników i mechanizmu pękania
pod wpływem obróbki cieplnej złączy spawanych ze stali konstrukcyjnych”.
W dniach 30-31.03.1983 r. dyrekcja Instytutu w osobach doc. dr. hab. inż. I. Kubiszyna
i doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka złożyła wizytę w Instytucie Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Politechniki Gdańskiej przyjmowana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego prof. dr. hab. inż. M. Myśliwca. Przy tej okazji, na posiedzeniu
Zarządu Głównego Sekcji Spawalniczej SIMP dyrektorzy Instytutu spotkali się z Głównymi
Spawalnikami Stoczni Gdańskiej, Stoczni Remontowej, Stoczni Północnej, Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni oraz biur projektowo-technologicznych Promor i Prorem. Zwiedzili również
linię automatycznego spawania sekcji płaskich w Stoczni Gdańskiej.
Rozwijała się akcja popularyzacji osiągnięć spawalnictwa, w ramach której pracownicy
Instytutu opracowali dla serwisów informacyjnych dla radiowęzłów odpowiednie audycje.
Do r. 1983 włącznie opracowano już 25 takich audycji, przeznaczonych do odtwarzania z taśm
magnetofonowych w zakładowych radiowęzłach.
XXVII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana
w dniach 19-20.09.1983 r. w Domu Związków Zawodowych w Katowicach przez Instytut
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Spawalnictwa i Śląską Sekcję Spawalniczą SIMP. Hasłem Konferencji było „Spawalnictwo źródłem zmniejszenia zużycia materiałów i obniżenia kosztów wytwarzania”.
Na Konferencji tej wiceminister Jan Chyliński i główny specjalista dr Jan Sztobryń reprezentowali Komitet Planowania przy Radzie Ministrów, a wiceminister Jerzy Podgórski Główny Urząd
Gospodarki Materiałowej. Przedstawiciele władz gospodarczych zwiedzili również laboratoria
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
W obradach Konferencji spośród 19 wygłoszonych referatów 7 przygotowali pracownicy
Instytutu. Konferencji towarzyszyła wystawa modeli nowoczesnych urządzeń spawalniczych,
przykładów połączeń spawanych i plansz.

Fot. 56. Prezydium XXVII Krajowej Naukowo-Technicznej
Konferencji Spawalniczej w Katowicach

Dotkliwy brak funduszów na wyjazdy zagraniczne zaczął ograniczać możliwości udziału
ekspertów Instytutu w imprezach Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG. I tak
np. bez udziału przedstawiciela Instytutu odbyła się w dniach 11-16.04.1983 r. w Sofii narada
ekspertów tematu 7 (Nowe druty proszkowe ...). Podobnie w naradzie ekspertów tematu 22
(Wytwarzanie przemysłowych robotów dla spawalnictwa ...) spawalnictwo polskie w ogóle nie
było reprezentowane, a w związanych z tym tematem badaniach prototypu robota spawalniczego
w dniach 12-17.09.1983 r. w Kijowie uczestniczyli z polskiej strony przedstawiciele Instytutu
Elektrotechniki, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i PIAP-u z Warszawy.
Niemniej jednak udało się wydelegować reprezentantów Instytutu Spawalnictwa na spotkania delegatów innych koordynowanych tematów. W seminarium tematu 9 (Zastosowanie metod
matematycznych ...) w dniach 2-9.10.83 r. w Sozopolu wzięli udział doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk
i mgr inż. E. Lasowski z odpowiednim referatem opracowanym wespół z dr. inż. E. Dębskim.
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W tym samym terminie i miejscu odbyła się narada ekspertów tematu 19 (Badania spawalności ...)
w której uczestniczyli doc. dr inż. J. Brózda i mgr inż. M. Zeman. W konsultacjach tego tematu
na Uniwersytecie im. W. Piecka w Rostoku uczestniczyli doc. dr inż. J. Brózda i dr inż. E. Dębski.
Eksperci Instytutu w temacie 21 (BHP w spawalnictwie) mgr inż. S. Machaczkowa
i mgr inż. J. Mrowiec po konsultacjach w dniach 9-14.05.83 r. w Instytucie Elektrospawania
w Kijowie wzięli udział dniach 14-19.11.83 r. w naradzie ekspertów w Bratysławie.
W dniu 31.12.1983 r. odszedł na emeryturę mgr inż. Kazimierz Żurawik zastępca dyrektora ds. technicznych.
Tematyka prac badawczych pionu naukowego Instytutu obejmowała w r. 1983 między
innymi:
- opracowanie technologii i zbudowanie stanowiska do zmechanizowanego lutowania
części palników spawalniczych,
- opracowanie bateryjnego przyrządu PP7C do pomiaru natężenia prądu zgrzewania,
- opracowanie normatywów technologicznych napawania elementów cylindrycznych
metodą MAG,
- wyznaczenie składników gazowych i pyłowych wydzielających się przy spawaniu metali
nieżelaznych,
- zbadanie możliwości regeneracji matryc kuziennych metodą spawania elektrożużlowego,
- zbadanie przydatności oszczędnościowego lutu Pb-Cd do produkcji chłodnic samochodowych,
- porównanie kosztów regeneracji części maszyn przy pomocy napawania ręcznego, półautomatycznego i automatycznego.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1983 prototypy:
- stanowiska SCP2-100 do plazmowego perforowania rur,
- stanowiska do spawania metodą TIG.
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Rok 1984
Z początkiem roku na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych został powołany
mgr inż. Roman Brzeziński, dotychczasowy kierownik Pracowni Spawania Miedzi w Zakładzie
Metali Nieżelaznych.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się
w dniach 15-21.07.1984 r. w Bostonie z udziałem doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka.
W dniu 1.08.1984 r. utworzony został w pionie Z-cy Dyrektora ds. Technicznych Zakład
Doświadczalno-Usługowy Regeneracji. Dzięki tej inicjatywie zakłady przemysłowe uzyskały
możliwość wszechstronnego korzystania z doświadczeń Instytutu Spawalnictwa w zakresie stosowania regeneracji części urządzeń technicznymi metodami spawalniczymi, zaś Instytut zyskał źródło finansowego wspomagania swej działalności badawczej. Załogę nowo powstałego
Zakładu stanowili: dr inż. E. Turyk, mgr inż. B. Czwórnóg oraz technicy S. Błach i R. Lochmajer.
Największym przedsięwzięciem organizacyjnym Instytutu Spawalnictwa w r. 1984 była
przeprowadzona wespół z Ośrodkiem Postępu Technicznego w Katowicach i Biurem Targów
Poznańskich międzynarodowa impreza promocyjna „Interwelding ’84”, obejmująca sympozjum
naukowe oraz Targi Sprzętu Spawalniczego. Impreza „Interwelding ’84” odbywała się
w dniach 10-13.10.1984 r. w pomieszczeniach Ośrodka Postępu Technicznego.

Fot. 57. Uczestnicy Sympozjum
„Interwelding ’84”

Na sympozjum przedstawiono 26 referatów, z czego 8 wygłoszonych przez uczestników zagranicznych, a 10 referatów przedstawili pracownicy Instytutu Spawalnictwa. Referat wprowadzający pt. „Spawalnictwo i jego oferta dla przemysłu” przedstawił dyrektor Instytutu doc. dr hab.
inż. I. Kubiszyn. Referaty programowe wygłosili: prof. dr inż. Z. Szczeciński „Aktualne potrzeby
krajowego spawalnictwa w zakresie działalności naukowo-badawczej”, i doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk
„Rola Instytutu Spawalnictwa w rozwoju spawania elektronowego w kraju”.
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Targi stanowiące komercyjną część imprezy „Interwelding ’84” zgromadziły jako wystawców wszystkie krajowe firmy zaangażowane w produkcji urządzeń i materiałów spawalniczych
w liczbie 15 oraz firmy zagraniczne, a mianowicie: Messer-Griesheim z Niemieckiej Republiki
Federalnej, Sandvik Steel ze Szwecji i Ögussa z Austrii.
„Interwelding ’84” nie był jedyną imprezą spawalniczą w r. 1984 z udziałem pracowników
naukowych Instytutu Spawalnictwa. Na Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej zorganizowanej w dniu 26.11.1984 r. przez Politechnikę Częstochowską ze strony Instytutu
zostały przedstawione 3 referaty, a mianowicie: dr. inż. K. Madeja „Problematyka drutów proszkowych opracowanych w Instytucie Spawalnictwa”, mgr. inż. J. Mrowca i inż. Cz. Kozłowskiego
„Nowe krajowe urządzenia do natapiania”, mgr. inż. B. Czwórnoga „Usługowa działalność
Instytutu Spawalnictwa w zakresie napawania regeneracyjnego”.
Na Konferencji Naukowo-Technicznej SIMP w dniach 15-16.11.84 r. w Szczecinie przedstawiono referat doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka i dr. inż. K. Madeja pt. „Zastosowanie drutów
proszkowych do regeneracji”.
W czerwcu 1984 r. dotychczasowy Dział Nadzoru Spawalniczego nadzorujący głównie
egzaminy spawaczy szkolonych w przedsiębiorstwach przemysłowych i Zakładach Doskonalenia Zawodowego połączono z Branżowym Ośrodkiem Normalizacyjnym i utworzono Dział
Obsługi Branży Spawalniczej, którym kierował do kwietnia 1987 r. dr inż. Stefan Świdergoł.
Ożywiły się znacznie kontakty Instytutu Spawalnictwa z zagranicznymi placówkami naukowymi. I tak w dniach 22-24.03.1984 r. w Niszu (Jugosławia) na międzynarodowym sympozjum spawalniczym nt. „Spawanie łukiem krytym i spawanie elektrożużlowe” dr inż. E. Turyk
przedstawił referat pt. „Zagadnienia technologiczne regeneracji matryc do pracy na gorąco metodą spawania elektrożużlowego”. Na Międzynarodowej Konferencji „Joining of Metals - JOM-2”
zorganizowanej w dniach 15-20.04.1984 r. przez Zespół Spawalnictwa Politechniki w Helsing r (Dania) doc. dr inż. J. Brózda przedstawił referat o zbudowanej w Instytucie Spawalnictwa aparaturze badawczej do wyznaczania temperatur przemian strukturalnych stali w warunkach cykli cieplnych spawania.
W dniach 17-19.10.1984 r. odbyła się w Karl-Marx-Stadt międzynarodowa konferencja
spawalnicza z udziałem doc. dr. inż. T. Robakowskiego, który przedstawił tam 2 referaty, a mianowicie: „Badania nad wytrzymałością zmęczeniową połączeń stali konstrukcyjnych i rozwojem pęknięć” (opracowany wspólnie z mgr. inż. J. Ścierskim) i „Możliwości zastosowania zgrzewania tarciowego przy wytwarzaniu kotew fundamentowych”.
Posiedzenia ekspertów Grupy Roboczej nr 10 „Interelektro” odbyły się w r. 1984 dwukrotnie,
a mianowicie: 13-18 lutego w Moskwie i 10-15 września w Timisoarze. W obydwu, ze strony
Instytutu Spawalnictwa wziął udział dr inż. E. Dobaj.
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W roku 1984 osłabły nieco kontakty Instytutu Spawalnictwa ze Spawalniczym Centrum
Koordynacyjnym RWPG. Głównym powodem był, jak się zdaje, niedostatek funduszów w Ministerstwie Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego na koszta podróży zagranicznych. I tak
np. odwołano w ostatniej chwili wyjazd mgr. inż. E. Lasowskiego do Warnemünde, gdzie
w dniach 9-14.04.1984 r. obradowali eksperci tematu 9 (Zastosowanie metod matematycznych...). Spotkanie ekspertów tematu 12 (Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych połączeń...)
w Jakutii odbyło się bez delegacji Instytutu. Dla tematu 21 (BHP w spawalnictwie) posłano
jedynie pocztą do Instytutu Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie ostateczną wersję opracowanego projektu przepisów BHP. Niemniej jednak uparte naciski ze strony Instytutu spowodowały, że znalazły się środki na delegację dyrektora doc. dr. hab. inż. I. Kubiszyna wraz
z mgr. inż. S. Kraszewskim na posiedzenie Rady Pełnomocników Centrum Koordynacyjnego
w dniach 16-23.05.1984 r. w Kijowie i Taszkiencie. Ministerstwo sfinansowało również wyjazdy
delegatów Instytutu na narady ekspertów współpracujących w koordynowanych tematach
badawczych. I tak, na naradę ekspertów tematu 33 (Metody i środki adaptacji robotów przemysłowych do spawania) w dn. 23-28.01.1984 r. w Kijowie wydelegowany został mgr inż. T. Zaremba.
Nowy temat „Prognozowanie w spawalnictwie” zgromadził ekspertów w dniach 19-23.03.1984 r.
w Sofii, z udziałem mgr. S. Prentkiego, który przedstawił referat pt. „Perspektywy zastosowania
drutów proszkowych do spawania i napawania w państwach członkowskich RWPG do 2000
roku”. Narada ekspertów tematu 5 (Zgrzewanie tarciowe) odbyła się w dniach 11-15.09.1984 r.
przy udziale mgr. inż. R. Michalskiego. W dniach 10-15.10.1984 r. doc. dr inż. J. Brózda wziął
udział w naradzie ekspertów tematu 19 (Badania spawalności metali) w Budapeszcie.
Doc. dr inż. K. Śniegoń i dr inż. E. Turyk reprezentowali Instytut w dniach 15-20.10.1984 r. na
naradzie ekspertów tematu 15 (Technologia napawania materiałami odpornymi na ścieranie...)
w Sofii.
Z inicjatywy Instytutu Spawalnictwa w r. 1984 została przez Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego powołana Komisja Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych pod względem poziomu ich techniki spawalniczej, w oparciu o odpowiednie wytyczne Instytutu, a później
o normę PN-87/M-69009. Przewodniczącym Komisji został mianowany mgr inż. R. Brzeziński,
z-ca dyrektora Instytutu ds. technicznych.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przyznał doc. dr. inż. K. Śniegoniowi
nagrody za udział w opracowaniu i wykonaniu stabilizatora ciśnienia dla elektrowni jądrowej
z reaktorem typu WWER oraz za udział w opracowaniu i wykonaniu wymienników ciepła obiegu
pierwotnego i wtórnego dla elektrowni jądrowych. Nagrodą Ministra za opracowanie w r. 1983
spoiw oszczędnościowych do lutowania żarówek został uhonorowany zespół w składzie:
doc. dr inż. S. Bryś, mgr inż. T. Kuzio, mgr inż. A. Winiowski, techn. E. Kropiński,
techn. A. Olsza i J. Urbańczyk.
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Prace badawcze pionu naukowego Instytutu obejmowały w r. 1984 między innymi:
- badania spawalności trudnordzewiejących stali 12HNNb i 12HJA,
- opracowanie wysokostopowej elektrody niklowochromowej,
- studium spawania laserowego,
- technologię zgrzewania tarciowego części urządzeń transportowych,
- opracowanie pasty do zmechanizowanego lutowania twardego,
- technologię lutozgrzewania uzwojeń wirnika z działkami komutatora w rozruszniku
samochodowym R10,
- określenie własności użytkowych złączy spawanych z niskowęglowych stali nieuspokojonych i półuspokojonych,
- opracowanie metodologii określania i porównywania efektywności ekonomicznej procesów spawania łukowego.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1984 prototypy:
- przecinarki profilowej do automatycznego cięcia rur,
- zgrzewadeł kleszczowych ZKh-22 i ZKi-22.
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Rok 1985
Rok 1985 zamknął 40-lecie istnienia Instytutu Spawalnictwa. Uroczystości jubileuszowe
odbyły się w październiku. W dniu 20.10.1985 r. zorganizowano w sali Urzędu Miejskiego uroczystą akademię z udziałem przedstawicieli władz miejskich i politycznych Gliwic, a mianowicie
I Sekretarza KM PZPR S. Zemły, wiceprezydenta Gliwic M. Nowickiego, kierownika Wydziału
Nauki KW PZPR Z. Lebda-Wybornego i sekretarza KM PZPR ds. Nauki doc. dr. Z. Specjała.
Referat okolicznościowy wygłosił dyrektor Instytutu doc. dr hab. inż. Irydion Kubiszyn. Jak
wynikało z przytoczonych zestawień, w okresie 40-lecia Instytut wykonał 1348 programowych
prac badawczych, około 8000 ekspertyz naukowych i technicznych, opracował 107 projektów
norm PN i 20 projektów norm resortowych. W części badawczej Instytutu i w jego Zakładzie
Doświadczalnym skonstruowano 241 nowoczesnych maszyn i urządzeń spawalniczych.
Tego samego dnia w godzinach wieczornych odbyło się w sali ZNTK spotkanie towarzyskie
załogi Instytutu. Nazajutrz uroczyste posiedzenie odbyła Rada Naukowa Instytutu, której członkowie byli następnie podejmowani wspólnym obiadem w restauracji „Piast”.
Z okazji Jubileuszu najbardziej zasłużeni pracownicy zostali udekorowani Krzyżami Zasługi i Medalami 40-lecia PRL przez przedstawicielkę Prezydium MRN. Kilku pracowników
naukowych zostało uhonorowanych wpisem do Księgi 40-lecia Gliwic.
Wspólną decyzją dyrekcji Instytutu i przedstawicielstwa załogi ustalono honorową odznakę
„Zasłużony dla Instytutu Spawalnictwa”. W r. 1985 odznakę otrzymało 71 pracowników
Instytutu.

Fot. 58. Udekorowani jubilaci.

Zespół w składzie : doc.dr inż. S.Bryś , mgr inż. J. Czech, mgr inż. B.Czwórnóg, inż. N. Jakubiec,
mgr inż.J.Ozaist i mgr inż. R. Grodoń otrzymał nagrodę resortową za skonstruowanie i zbudowanie w r. 1984 zmechanizowanego stanowiska do plazmowego perforowania rur.
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W roku jubileuszowym Instytut Spawalnictwa zatrudniał łącznie 609 pracowników,
z czego 318 w części badawczej i 291 w Zakładzie Doświadczalnym.
Pion naukowo-badawczy Instytutu obejmował wówczas następujące człony organizacyjne :
- Zakład Spawania Stali i Żeliwa,
- Zakład Spawania Metali Nieżelaznych,
- Zakład Elektrotechniki Spawalniczej,
- Zakład Technik Gazowych i BHP Spawalnictwa,
- Zakład Zgrzewania,
- Zakład Badań Metaloznawczych,
- Zakład Konstrukcji Spawanych,
- Zakład Prognozowania i Ekonomiki Spawalnictwa,
- Dział Koordynacji Badań i Planowania,
Pion działalności technicznej był zgrupowany w następujących jednostkach:
- Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej,
- Zakład Doświadczalno-Usługowy Regeneracji.
Dział Obsługi Branży Spawalniczej obejmujący:
- Sekcję Obsługi Branży Spawalniczej,
- Branżowy Ośrodek Normalizacji,
- Biuro Rzecznika Patentowego,
- Dział Nadzoru Szkolenia Spawalniczego,
- Dział Mechaniczno-Remontowy,
- Dział Elektryczno-Energetyczny.
W dniu 29.01.1985 r. po obronie na Politechnice Śląskiej pracy doktorskiej pt. „Ocena przydatności stali ulepszonych cieplnie w konstrukcjach spawanych” mgr inż. Jerzy Ścierski uzyskał
stopień doktora nauk technicznych.
Rok 1985 charakteryzował się dla Instytutu Spawalnictwa nadzwyczajnym ożywieniem
kontaktów międzynarodowych. I tak np. na Międzynarodowym Seminarium „Hazards
and Protection in Welding” zorganizowanym w dniach 24-25.03.1985 r. w Belgradzie
mgr inż. S. Machaczkowa przedstawiła referat pt. „Emisja pyłów i gazów w procesach spawalniczych i sposoby ich ograniczenia”, a mgr inż. J. Mrowiec referat pt. „Zagrożenie pożarowe
w pracach spawalniczych”. Mgr inż. S. Machaczkowa wzięła również udział w posiedzeniu
Grupy Roboczej ds. Ochrony Pracy przy Stałej Komisji Normalizacji RWPG odbytym
w dniach 14-18.04.1985 r. w Balatonföldvar.
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Na sympozjum „Spawalność materiałów i metody jej badania” w dniach 14-19.10.1985 r.
w Uranje (Jugosławia) doc. dr inż. J. Brózda przedstawił w języku angielskim referat pt. „Reakcja
materiału rodzimego na cykl cieplny spawania jako główny czynnik oceny spawalności”. Również w brzmieniu angielskim swój referat pt. „Pęknięcia wyżarzeniowe w spawanych złączach
stali odpornych na pełzanie” przedstawił dr inż. E. Dębski. Referat pt. „Niektóre przyczyny pękania
złączy spawanych rurociągów energetycznych” wygłosił w języku rosyjskim dr inż. J. Lassociński.
Kontakty z Grupą Roboczą Nr 10 „Interelektro” kontynuowano na naradzie ekspertów
w dniach 21-26.01.1985 r. w Bratysławie z udziałem mgr. inż. T. Zaremby. W dniach
10-15.06.1985 r. prof. dr inż. Z. Szczeciński reprezentował Instytut na posiedzeniu ekspertów
„Interelektro” w Eforie Nord (Rumunia) poświęconym zagadnieniom wykorzystania techniki
laserowej w spawalnictwie. Na posiedzenie Grupy Roboczej Nr 10 „Interelektro” w Tbilisi zostali
wydelegowani w dniach 17-24.11.1985 r. dr inż. N. Szendzielorz, dr inż. M. Banasik i mgr inż.
K. Dzierzga. Jedno z posiedzeń ekspertów „Interelektro” odbyło się również w Wiśle w dniach
24-27.09.1985 r. pod przewodnictwem dr. inż. E. Dobaja.

Fot. 59. Uczestnicy spotkania ekspertów „Interelektro” w Wiśle
podczas zwiedzania Bielska

Doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk reprezentował Instytut w dniach 31.08.-7.09.1985 r. na
dorocznym Kongresie Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa w Strasburgu.
Trzykrotnie w roku 1985 zjawiły się w Instytucie Spawalnictwa delegacje z Chińskiej Republiki Ludowej. W dniu 25.09.1985 r. była to delegacja wytwórców urządzeń spawalniczych
z prowincji YLin. W dniu 4.10.1985 r. przybyła delegacja spawalnicza Ministerstwa Przemysłu
Maszynowego, zaś w dniu 13.11.1985 r. odwiedził Instytut prof. Won Yong Hwan.
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Ożyło również tempo współpracy placówek badawczych objętych Spawalniczym Centrum
Koordynacyjnym RWPG. W dniach 10-15.06.1985 r. odbyła się w Wiśle zorganizowana przez
Instytut Spawalnictwa narada ekspertów koordynowanego tematu 7 (Nowe druty proszkowe...).
Na spotkanie to przybyli: z ZSRR N.I. Zołotuchin, V.N. Szlepakow, A.S. Pietrow i V.I. Jumatowa,
z Bułgarii S. Radew, E. Halczew i P. Pantelejew, z Czechosłowacji G. Racz i J. Pospichal oraz
z Węgier M. Ungvarszky i G. Szegedi.
Narada ekspertów tematu 12 (Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych połączeń...), w której
uczestniczył doc. dr inż. T. Robakowski odbyła się w dniach 22-27.09.1985 r. w Bratysławie,
wraz z Międzynarodową Konferencją Spawalniczą nt. „Pęknięcia w złączach spawanych”.
W tym samym terminie i miejscu spotkali się również eksperci tematu 19 (Badania spawalności...) z udziałem doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka i doc. dr. inż. J. Brózdy, którzy przedstawili
wyniki własnych badań na temat „Wybór optymalnych metod oceny skłonności materiału rodzimego do powstawania pęknięć” i „Zastosowanie próby >implant< do oceny skłonności stali
o wysokiej wytrzymałości do pęknięć zimnych”. W ramach Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej delegaci Instytutu Spawalnictwa przedstawili referat pt. „Pęknięcia w spawanych
złączach zbiorników na amoniak i ich ocena przy pomocy mechaniki pękania” opracowany przez
doc. dr. inż. J. Brózdę, dr. inż. J. Lassocińskiego i mgr. inż. M. Zemana oraz referat pt. „Badania
własności stali stosowanych na konstrukcje spawane i odporność złączy spawanych na powstawanie pęknięć gorących i wyżarzeniowych” opracowany przez doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka
i doc. dr. inż. J. Brózdę.
Eksperci tematu 15 (Technologia napawania materiałami odpornymi na ścieranie) spotkali się
w dniach 18-23.11.1985 r. w Budapeszcie z udziałem doc. dr. inż. K. Śniegonia i dr. inż. E. Turyka,
którzy przekazali do opublikowania w organie Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG
„Swarocznyje matieriały” artykuł pt. „Badania własności warstwy austenitycznej napawanej na
stal K22MA”.
Narada ekspertów tematu 28 (Doskonalenie istniejących i opracowanie nowych elektrod do
spawania niskowęglowych stali i technologii ich zmechanizowanej produkcji) odbyła się
w dniach 14-20.10.1985 r. w zakładach Orłowskij Staleprokatnyj Zawod w Orioł (ZSRR)
z udziałem mgr. inż. S. Kraszewskiego.
Temat 31 (Opracowanie zespołu zasilającego z przetwarzaczem częstotliwości dla spawarek
elektronowych) zgromadził ekspertów w dn. 10-15.06.1985 r. na naradzie w Sarajewie. Uczestniczył w niej dr inż. E. Dobaj.
Dla tematu 33 (Opracowanie metod i środków adaptacji robotów przemysłowych do spawania łukowego) spotkanie ekspertów z udziałem mgr. inż. T. Zaremby miało miejsce
w dniach 1-6.04.1985 r. w Warnie.
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Pierwsza narada ekspertów tematu 34 (Badanie i opracowanie technologii spawania
połączeń pachwinowych stali materiałami zapewniającymi zwiększenie wytrzymałości spoin)
odbyła się w dniach 19-22.03.1985 r. w Kijowie z udziałem dr. inż. E. Turyka. Również pierwsza
narada ekspertów nowego tematu 38 (Opracowanie na bazie mikroprocesorów systemu sterowania i kontroli spawania łukowego) miała miejsce w dniach 21-26.01.1985 r. w Halle z udziałem mgr. inż. W. Przytockiego i mgr. inż. T. Szebeszczyka.
Dyrektor Instytutu doc. dr hab. inż. I. Kubiszyn wraz z mgr. inż. S. Kraszewskim uczestniczyli w konferencji Rady Pełnomocników Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG
w dniach 13-18.05.1985 r. w Budapeszcie.
We wrześniu 1985 r. Instytut Spawalnictwa był zmuszony podjąć akcję opiniowania zamówień zakładów przemysłowych na import urządzeń spawalniczych. W tej sprawie nie dotarło do
Instytutu żadne zarządzenie lub polecenie władz zwierzchnich. Zaczęli się natomiast zgłaszać
przedstawiciele różnych przedsiębiorstw z zamówieniami na zagraniczny sprzęt spawalniczy,
które zostały im zwrócone przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego odmawiające realizacji
tych zamówień bez pozytywnej opinii Instytutu Spawalnictwa. Aby nie stwarzać biurokratycznej
mitręgi Instytut podjął odpowiednie działania opiniodawcze. Wkrótce miało się okazać,
że zarówno ze względu na wzrastającą ilość tych zgłoszeń, jak i nakłady czasu potrzebnego dla
sprokurowania obiektywnych opinii co do możliwości zastąpienia zamawianych urządzeń
zagranicznych sprzętem produkcji krajowej, trzeba wprowadzić odpłatność podjętych działań
opiniodawczych.
XXVIII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana przez
Instytut w dniach 23-25.10.1985 r. w Sali Kolumnowej Domu Związków Zawodowych
w Katowicach pod hasłem „Współczesność i zamierzenia spawalnictwa krajowego”. Na 15 podstawowych referatów programu Konferencji 6 pochodziło od pracowników naukowych Instytutu.
Wycieczka uczestników Konferencji w ostatnim dniu zwiedziła Zakłady „Konstal” w Chorzowie.
W czasie Konferencji wręczone zostały honorowe dyplomy przyznane przez Zarząd Sekcji Spawalniczej SIMP za wybitne osiągnięcia. Spośród pracowników Instytutu dyplomy takie uzyskali:
- mgr inż. T. Szebeszczyk, mgr inż. T. Zaremba i techn. K. Czylok za „Opracowanie przyrządu Pp7 do pomiaru wartości skutecznej prądu zgrzewania”,
- mgr inż. J. Czech i mgr inż. B. Czwórnóg za „Zastosowanie napawania plazmowego brązem w regeneracji części urządzeń hutniczych”,
- inż. W. Wójt, mgr inż. T. Kuzio i mgr inż. J. Mrowiec za „Zmechanizowane lutowanie
płomieniowe części palników acetylenowo-tlenowych”,
- mgr inż. H. Papkala, mgr inż. T. Szebeszczyk, inż. T. Fabian i dr inż. J. Lassociński za
„Technologię i urządzenie do lutozgrzewania wirników w rozrusznikach samochodowych”.
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Na konferencji zorganizowanej w Szczyrku przez Zarząd Główny SITG na temat robotyzacji
w krajowych fabrykach maszyn górniczych mgr W. Zemanowa przedstawiła referat
pt. „Dobór detali do spawania zrobotyzowanego” opracowany wspólnie z mgr. inż. E. Lasowskim.
Prace badawcze pionu naukowego Instytutu Spawalnictwa obejmowały w r. 1985 między
innymi:
- analizę i ocenę procesów technologicznych w fabrykach maszyn górniczych pod względem możliwości i celowości zastosowania spawania zrobotyzowanego,
- zbadanie odporności na zużycie wybranych materiałów dodatkowych do napawania
regeneracyjnego,
- badania zmęczeniowe spajanych ram rowerów,
- opracowanie oszczędnościowego spoiwa do lutownaia miękkiego w elektrotechnice,
- zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej części maszyn regenerowanych przez napawanie,
- skonstruowanie przyrządu do pomiaru energii liniowej spawania łukowego,
- opracowanie technologii zmechanizowanego lutowania płomieniowego podstaw uchwytów elektrodowych,
- opracowanie technologii i stanowiska dla zrobotyzowanego spawania zamków górniczego stojaka ciernego typu Valent.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1985 prototypy:
- słupowysięgników OS-1 i OS-2,
- stołu dwupozycyjnego OP2-350.
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Rok 1986
Coraz szybszy rozwój elektronizacji i informatyzacji procesów technologicznych stwarzał
wyzwanie, sprostanie któremu wymagało pewnej reorganizacji struktury Instytutu Spawalnictwa.
Przeprowadzone analizy doprowadziły do podjęcia zmian organizacyjnych, które ujęto w Zarządzeniu Nr 15/86 Dyrektora Instytutu z dnia 30.12.1986 r. Tym aktem został utworzony
w Instytucie osobny pion naukowy DA kierowany przez Zastępcę Dyrektora Instytutu ds. Automatyzacji, obejmujący następujące człony:
- Zakład Automatyki,
- Zakład Elektrotechniki Spawalniczej,
- Zakład Robotyzacji i Elastycznych Systemów Spawalniczych,
- Zakład Elektronicznych Układów Sterowania,
Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Automatyzacji objął dr inż. Edward Dobaj.
Utworzona została również Samodzielna Pracownia BHP Spawalnictwa pod kierunkiem
mgr inż. S. Machaczkowej. Przejęła ona sprawy BHP w spawalnictwie prowadzone dotychczas
w Zakładzie Technik Gazowych.
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 elektronowej” oraz zespołowi inż. M. Piątka
i mgr. inż. T. Zaremby za „Opracowanie technologii i urządzenia do zgrzewania rur cienkościennych prądem stałym”. Nagrody III stopnia uzyskali: mgr inż. W. Przytocki i mgr inż. W. Wypior
za „Opracowanie spawarki prostownikowej z przetwarzaniem częstotliwości o prądzie znam. 250 A”,
mgr inż. H. Papkala za „Technologię i urządzenie do zgrzewania garbowego płytek stalowych do
trzonków zaworów silników wysokoprężnych Perkins” i mgr inż. J. Mrowiec za „Opracowanie
i wdrożenie do produkcji palnika do lutowania precyzyjnego”.
W dniu 19.07.1986 r. w Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w Warszawie
odbyła się uroczystość ustanowienia Instytutu Spawalnictwa generalnym wykonawcą Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 7.3. „Techniki Spawalnicze”.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w 1986 r. w Tokio,
niestety bez udziału przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa.
Na Naukowej Konferencji Spawalniczej zorganizowanej w dniach 17-18.09.1986 r. przez
Sekcję Spawalniczą SIMP w Gdańsku pod hasłem „Jakość i kontrola połączeń spawanych”
doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk przedstawił referat pt. „Problemy i sposoby poprawy jakości połączeń
spawanych”, a doc. dr inż. T. Robakowski referat „Wpływ wad w złączach spawanych na własności
eksploatacyjne konstrukcji”. Natomiast na XXIX Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji
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Spawalniczej, która odbyła się w Częstochowie pod hasłem „Optymalizacja procesów spajania”
tematem referatu wygłoszonego przez doc. T. Robakowskiego był „Wpływ napawania regeneracyjnego na wytrzymałość zmęczeniową elementów ze stali 45”.
Szereg referatów relacjonujących wyniki niektórych prac badawczych pracownicy Instytutu
przedstawili na zagranicznych konferencjach naukowych. Doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk biorąc
udział w dniach 19-22.12.1986 r. w Międzynarodowej Konferencji „Łączenie metali”
w Helsing r (Dania) przedstawił referat opracowany wspólnie z dr. inż. E. Dębskim pt. „Pęknięcia od powtórnego nagrzania w spoinach i spawanych konstrukcjach ze stali niskostopowych”.
Przyjęcie tego referatu do programu konferencji zwolniło autora, zgodnie z tamtejszym obyczajem, od opłaty za udział w konferencji i materiały konferencyjne, a podjęcie obowiązków przewodniczącego obradom sesji tematycznej „Trendy w technologiach spawalniczych” spowodowało,
że jego zakwaterowanie i utrzymanie było opłacone przez organizatorów Konferencji.
Zespoły Instytutu zostały kolejno wydelegowane na Międzynarodową Wystawę „Welding ’86”
odbywającą się w Brnie w lutym i marcu 1986 r., której towarzyszyły tematyczne Sympozja
Naukowo-Techniczne. W dniu 27.02.86 r. na takim spotkaniu poświęconym sposobom spajania z dociskiem mgr inż. R. Michalski przedstawił referat pt. „Przykłady nowych zastosowań
i rozwiązań z dziedziny zgrzewania tarciowego”. Dr inż. N. Szendzielorz delegowany do Brna
wraz z mgr. inż. T. Zarembą w dniach 1-5.03.86 r. zaprezentował referat pt. „Stan i perspektywy
rozwoju robotyzacji w Polsce”. Temat ten dr Szendzielorz omawiał również w postaci komunikatu
na Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej odbywającej się w dniach 8-12.04.86 r. w Halle.
Na zaproszenie Jugosłowiańskiego Stowarzyszenia Spawalniczego w Budva w dniach 11-16.05.86 r.
mgr inż. T. Kuzio przedstawił referat pt. „Spoiwa bezcynowe do lutowania miękkiego” a mgr inż.
H. Papkala referat „Lutowanie wirników w rozrusznikach samochodowych”.
Problematyka robotyzacji była również omawiana w Sofii w dniach 24-28.09.86 r. na międzynarodowej konferencji spawalniczej poświęconej tematyce spawania w budownictwie i montażu, na której mgr inż. B. Łeśko wystąpił z referatem pt. „Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze opracowane i wdrożone przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach”.
W dniach 6-11.10.86 r. w Burgas (Bułgaria) została zorganizowana „Międzynarodowa
Spawalnicza Szkoła RWPG” poświęcona tematyce zastosowania emisji akustycznej w diagnostyce konstrukcji spawanych. W imprezie tej wziął udział dr inż. E. Dębski, który przedstawił
opracowany wspólnie z doc. dr. hab. inż. J. Pilaraczykiem referat pt. „Zastosowanie emisji akustycznej w badaniach spawalności metali”.
W obradach ekspertów Grupy Roboczej nr 10 „Interelektro” wzięli udział:
dr inż. N. Szendzielorz (20-26.04.86 r.) w Bukareszcie, dr inż. M. Banasik (9-13.06.86 r.)
w Leningradzie i dr inż. E. Dobaj wraz z mgr. inż. T. Zarembą (14-19.09.86 r.) w Warnie.
Natomiast mgr inż. H. Papkala wziął udział (24-27.11.86 r.) w badaniach prototypu opracowanej

130

pod egidą „Interelektro” zgrzewarki punktowej trójfazowej z wykonanymi przez Zakłady „ASPA”
we Wrocławiu z trzema transformatorami jednofazowymi. Badania te przeprowadzono z pozytywnym wynikiem w Instytucie Elektrotechniki Silnoprądowej (VUSE) w Bechowicach k. Pragi.
Rok 1986 zaznaczył się wzmożoną działalnością Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego
RWPG. Obok mających bardziej programowy charakter imprez jak posiedzenie Rady Pełnomocników instytutów współpracujących w Centrum w dniach 24-31.05.86 r. w Timisoarze z udziałem dyrektora doc. dr. hab. inż. I. Kubiszyna i zorganizowanej w dniach 12-18.01.86 r. w Kijowie narady pracowników odpowiedzialnych we współpracujących instytutach za sprawy współpracy z zagranicą, na którą delegowano mgr. A. Kajzerka i dr. inż. E. Turyka - 15 pracowników
naukowych Instytutu uczestniczyło w spotkaniach ekspertów opracowujących poszczególne koordynowane wspólnie tematy. Dwie takie narady zorganizował Instytut Spawalnictwa w Wiśle,
a mianowicie w dniach 21-26.04.86 r. dla tematu 9 (Zastosowanie metod matematycznych ...)
i w dniach 22-27.09.86 r. dla tematu 19 (Badania spawalności ...) z udziałem delegacji ZSRR
(6 osób), Czechosłowacji (2 osoby) i Bułgarii (2 osoby).
W r. 1986 Instytut Spawalnictwa został włączony do prac t.zw. „Kompleksowego Programu
Rozwoju Naukowo-Technicznego RWPG” w zakresie problemu 2.3.3.5 „Zastosowanie urządzeń
zautomatyzowanych do spawania, napawania, lutowania i cięcia termicznego”. W naradach
organizacyjnych tego przedsięwzięcia w Kijowie w dniach 20-27.07.86 r. oraz 10-15.11.86 r.
wzięli udział doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk i dr inż. E. Dobaj.
Grupa Robocza ds. Ochrony Pracy przy Stałej Komisji Normalizacyjnej RWPG odbyła
w 1986 r. 2 posiedzenia z udziałem delegatów Instytutu Spawalnictwa. W Bania Kowiliacza
(Jugosławia) uzgadniano w dniach 1-6.09.86 r. projekt normy „Spawanie łukowe. Ogólne wymagania bezpieczeństwa” z udziałem mgr inż. S. Machaczkowej, a w dniach 17-22.03.86 r.
w Brandenburgu z udziałem mgr. inż. J. Mrowca rozpatrzono 3 projekty norm dotyczące urządzeń do wytwarzania i przechowywania acetylenu.
Pion badawczy Instytutu Spawalnictwa opracował w 1986 r. między innymi:
- normatywy jednostkowego zużycia materiałów przy tlenowym cięciu metali,
- analizę techniczną i ekonomiczną spawania połączeń obwodowych o grubości 50-300 mm
metodą elektrożużlową i łukiem krytym,
- ocenę toksyczno-pyłową wybranych gatunków elektrod produkcji Huty Baildon,
- technologię zgrzewania i kształtowania tarciowego części maszyn budowlanych,
- konstrukcję zasilanego gazem ziemnym palnika do lutowania,
- technologię spawania elektrożużlowego połączeń doczołowych blach stalowych o grubości 140 mm,
- technologię spawania złączy rurociągów energetycznych ze stali 13HMF o grubości ścianki
powyżej 40 mm,
- studium laserowego cięcia materiałów.
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Rok 1987
Na zaproszenie Stowarzyszenia Spawalników Jugosławii (Bośni i Hercegowiny) w Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej zorganizowanej w dniach 9-14.03.1987 r. w Sarajewie pod
hasłem „Kontrola jakości w technice jądrowej” wziął udział dr inż. E. Dębski przedstawiając referat pt. „Niektóre aspekty spawalności stali do pracy w podwyższonych temperaturach”. Bezpośrednio po tym, bo w dniach 15-21.03.1987 r. na konferencji Stowarzyszenia Spawalników
Serbii w Belgradzie poświęconej hasłu „Spawanie i kontrola jakości w budownictwie lądowym”
dr Dębski zaprezentował referat pt. „Zastosowanie emisji akustycznej do wykrywania pęknięć
powstających w złączach podczas spawania i obróbki cieplnej”.
W dniach 7-10.04.1987 r. dr inż. J. Ścierski wziął udział w międzynarodowej konferencji
spawalniczej zorganizowanej przez brytyjski Instytut Spawalnictwa w Abington Hall. Przedstawił tam opracowany wspólnie z doc. T. Robakowskim referat pt. „Wpływ wtrąceń żużla i braku
przetopu na wytrzymałość zmęczeniową złączy doczołowych stali budowlanych o podwyższonej
wytrzymałości”.
Na zaproszenie Czechosłowackiego Komitetu Konstrukcji Stalowych uczestnicząc w międzynarodowej konferencji „Zmęczenie i kruche pękanie konstrukcji stalowych” zorganizowanej
w dniach 18-25.05.1987 r. w Pilźnie doc. dr inż. T. Robakowski wygłosił referat pt. „Wpływ
napawania regeneracyjnego na wytrzymałość zmęczeniową elementów ze stali 45”.
Do grona pracowników naukowych Instytutu Spawalnictwa ze stopniem doktora nauk technicznych dołączył w dniu 20.06.1987 r. mgr inż. Hubert Papkala po obronie na Politechnice
Śląskiej pracy doktorskiej pt. „Mechanizm tworzenia zgrzein i własności mechaniczne złączy
blach zgrzewanych garbowo”.
Ukazała się książka „Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych” autorstwa doc. dr. inż.
B. Pierożka i dr. inż. J. Lassocińskiego wydana przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Wszedł w życie nowy regulamin Rady Naukowej Instytutu.
W dniu 9.06.1987 r. do Instytutu Spawalnictwa została zwołana narada delegatów naszego kraju do poszczególnych komisji Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach 5-12.07.1987 r.
w Sofii. Uczestniczyli w nim doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk i mgr inż. P. Sędek, który na sesję
poświęconą mechanicznym obróbkom odprężającym dostarczył swój referat pt. „Stabilizacja
wibracyjna wymiarów konstrukcji spawanych”.
Jubileuszowa XXX Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza została zorganizowana przez Instytut Spawalnictwa z pomocą Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP
w dniach 21-23.10.1987 r. w Katowicach, pod hasłem „Badania w spawalnictwie stymulatorem postępu techniczno-ekonomicznego w przemyśle”. Obrady odbywały się w tzw. Sali Sejmowej
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gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Na wstępie Konferencji przedstawiciel Zarządu Głównego Sekcji
Spawalniczej SIMP wręczył dyrektorowi doc. dr. hab. inż. I. Kubiszynowi pamiątkowy medal
im. inż. Stanisława Olszewskiego, współautora wynalazku spawania łukowego, w uznaniu zasług Instytutu Spawalnictwa w rozwoju techniki spawalniczej w naszym kraju. Medalami takimi
zostali odznaczeni pośmiertnie doc. mgr inż. Bolesław Szupp, pierwszy dyrektor Instytutu
Spawalnictwa oraz prof. mgr inż. Józef Pilarczyk, współorganizator i długoletni dyrektor tego
Instytutu.

Fot. 60. Prezydium jubileuszowej XXX Krajowej Naukowo-Technicznej
Konferencji Spawalniczej w Katowicach

Obrady Konferencji toczyły się przy dużym zaangażowaniu pracowników naukowych
Instytutu Spawalnictwa, którzy przedstawili 7 referatów spośród ogółem 15 referatów wygłoszonych w trakcie obrad.
Zastępca dyrektora Instytutu doc. dr hab. inż. Jan Pilarczyk został zaproszony do Rady
Kierowniczej Europejskiego Instytutu Łączenia Metali w Helsing r (Dania).
Na konferencji częstochowskiego oddziału Sekcji Spawalniczej SIMP w dniu 27.11.1987 r.
dr inż. E. Turyk i mgr inż. B. Czwórnóg przedstawili referat pt. „Kierunki rozwoju urządzeń do
zmechanizowanego napawania łukowego”.
W r. 1987 Dział Obsługi Branży Spawalniczej został rozdzielony na Dział Szkolenia i Nadzoru oraz Branżowy Ośrodek Normalizacji.
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W dalszym ciągu utrzymywano żywy kontakt z organizacją „Interelektro”. W dniach
2-6.02.1987 r. dr inż. M. Banasik uczestniczył w Moskwie w naradzie ekspertów Grupy Roboczej Nr 10 poświęconej zagadnienim spawania i cięcia laserowego. Spawanie łukowe i cięcie plazmowe było przedmiotem narady ekspertów w dniach 19-23.10.1987 r. w Bratysławie z udziałem
dr. inż. N. Szendzielorza i mgr. inż. B. Łeśki. Na temat elastycznych systemów spawania łukowego
i cięcia plazmowego konferował w dniach 14-19.09.1987 r. w Symferopolu dr inż. E. Dobaj.
Pracowano również nad spawalniczymi zadaniami Kompleksowego Programu Postępu
Naukowo-Technicznego RWPG. Wyniki prac Instytutu Spawalnictwa były referowane na międzynarodowych spotkaniach ekspertów. Mgr inż. T. zaremba w dniach 9-14.02.1987 r. wziął
udział w takim spotkaniu w Bratysławie. Było ono poświęcone sprawie opracowania automatycznych urządzeń do zgrzewania punktowego dla robotów przemysłowych. Dr inż. E. Dobaj
omawiał w dniach 16-21.02.1987 r. w Halle zadanie opracowania zestawu środków dla zrobotyzowanego spawania łukowego. Zagadnienia programowanych źródeł prądu do spawania zrobotyzowanego omawiano w dniach 5-11.04.1987 r. w Warnie z udziałem mgr. inż. W. Przytockiego,
a dr inż. K. Madej w dniach 6-11.04.1987 r. prezentował w Bratysławie swoje osiągnięcia w zakresie elektrodowych drutów proszkowych do napawania łukowego.
Liczne były również spotkania specjalistów pracujących nad tematyką prac badawczych
koordynowanych przez Spawalnicze Centrum Koordynacyjne RWPG. W r. 1987 w 8 takich
spotkaniach w Kijowie, Budapeszcie, Halle i Martinie (CSRF) uczestniczyło 10 pracowników
naukowych Instytutu.
Tematyka prac w badawczej części Instytutu obejmowała w r. 1987 między innymi:
- opracowanie projektu państwowego normatywu zużycia energii przez spawalnicze źródła
prądu,
- opracowanie elektrody do łukowego spawania brązów typu Cu-Si-Al,
- badania trwałościowe korbowodów sprężarkowych zregenerowanych przez napawanie,
- opracowanie topnika do lutownaia miękkiego rur miedzianych,
- opracowanie studium kierunków rozwoju metod spawania łukowego,
- opracowanie konstrukcji spawarki prostownikowej do spawania ręcznego prądem do 200 A,
- opracowanie studium nt. stanu i tendencji zastosowania robotów spawalniczych w świecie i w Polsce,
- opracowanie pilotowego stanowiska zrobotyzowanego do cięcia termicznego metali.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1987 prototypy:
- urządzenia NS6-2000 do napawania przedmiotów obrotowych,
- zasilacza XP-50 dla przecinarek plazmowych,
- modelu urządzenia XP8-1 do cięcia plazmowego.
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Rok 1988
W dniu7.1.1988 r. ustanowiony został nowy Regulamin Organizacyjny Instytutu Spawalnictwa. Określił on ostatecznie zakres kompetencji zarówno Dyrektora Instytutu, jak i organów reprezentatywnych,tzn. Rady Naukowej, Rady Załogi i zebrania ogólnego pracowników.
Przeprowadzono zmianę organizacyjną polegającą na połączeniu dotychczasowej Samodzielnej Pracowni BHP Spawalnictwa z Zakładem Technik Gazowych i utworzenie z powrotem
Zakładu Technik Gazowych i BHP Spawalnictwa.
Do ważniejszych imprez należała zorganizowana w dnniach 20-28.02.88 r. w Rudach
Raciborskich konferencja Grupy Roboczej Nr.10 „Interelektro”. W tej samej miejscowości odbyła
się w dniach 20-28.05.88 r. konferencja Pełnomocników Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG.

Fot. 61. Uczestnicy spotkania Pełnomocników Spawalniczego
Centrum Koordynacyjnego w Rudach Raciborskich.

Zarządzeniem DI nr 3/88 z dnia 15.06.1988 r. została w Instytucie utworzona Spawalnicza Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Przemysłowych dla kwalifikowania przedsiębiorstw i zakładów pod względem reprezentowanego poziomu techniki spawalniczej oraz spełniania wymogów określonych w normie PN-87/M-69009. Przewodnictwo Komisji objął mgr inż. Roman Brzeziński zastępca dyrektora Instytutu ds. technicznych.
Doc. dr hab. inż. J. Pilarczyk wziął udział w dniach 2-10.07.88 r. w dorocznym Kongresie
Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, zorganizowanym w Wiedniu, z sesją publiczną
na temat poprawy jakości spoin i spawanych połączeń, przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
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Na wystawę Welding-Robot ’88 w Brnie zostały wydelegowane w dniach 29.02-4.03.88 r.
dwa zespoły pracowników Instytutu, z których jeden w składzie: dr inż. N. Szendzielorz,
mgr inż. T. Zaremba, inż. M. Piątek i mgr inż. T. Szebeszczyk wziął udział w sympozjum
poświęconym automatyzacji i robotyzacji procesów spawania. Dr Szendzielorz przedstawił tam
referat pt. „Nowoczesne stanowiska zrobotyzowane do spawania łukowego w produkcji podzespołów maszyn górniczych”, a inż. Zaremba referat pt. „Urządzenia do zgrzewania oporowego
i ich zastosowanie na zrobotyzowanych stanowiskach produkcyjnych”. Drugi zespół w składzie:
dr inż. K. Madej, dr inż. E. Turyk i mgr inż. B. Czwórnóg wziął udział w sympozjum na temat
metod spawalniczych w regeneracji i przedstawił tam referat dr. Madeja pt. „Proszki metalowe
i druty proszkowe do napawania produkowane w PRL” oraz referat inż. Czwórnoga i dr. Turyka
pt. „Stanowiska do zmechanizowanego napawania regeneracyjnego w polskim przemyśle”.
Na zaproszenie i koszt Jugosłowiańskiego Związku Spawalników mgr inż. S. Machaczkowa
i mgr inż. J. Mrowiec wzięli udział w dniach 23-25.03.88 r. w Międzynarodowym Sympozjum
w Belgradzie, poświęconym tematyce zagrożeń i ochronie przy spawaniu. Zaprezentowali tam
2 referaty, a mianowicie: S. Machaczkowej pt. „Emisja pyłów i gazów przy spawaniu łukowym”
i J. Mrowca pt. „Zagrożenia związane z użytkowaniem spawalniczych palników gazowych”.
W II Konferencji Młodych Pracowników Naukowych w dniach 16-20.05.88 r. w Kijowie
Instytut Spawalnictwa reprezentowali mgr inż. Jarosław Parylak i mgr inż. Krzysztof Iwanow
z referatem pt. „Zastosowanie układów sensorycznych w zrobotyzowanych stanowiskach
spawalniczych”.
Na zaproszenie firmy Rade Konar w Jugosławii, na międzynarodowej konferencji na temat
wyposażenia i źródeł prądu do spawania i procesów pokrewnych wziął udział w dniach
18-20.05.88 r. mgr inż. W. Przytocki z referatem pt. „Stan i perspektywy rozwoju źródeł prądu
do spawania automatycznego i zrobotyzowanego łukiem pulsującym”.
Referat tablicowy o spawarce elektronowej zmontowanej w Instytucie dla Zakładów „Fanina”
przedstawili w Warnie na konferencji w dniach 31.05-4.06.88 r. poświęconej technologii spawania elektronowego mgr inż. Mirosław Łeśko i mgr inż. Klaudiusz Malczewski.
Współpraca z Grupą Roboczą nr 10 „Interelektro” nie ograniczała się w r. 1988 do konferencji
zorganizowanej w Rudach Raciborskich. Dr inż. E. Dobaj przewodniczył delegacjom polskim
na podobnych konferencjach w innych krajach, jak w dniach 21-26.03.88 r. w Konopite
(Czechosłowacja), w dniach 12-17.09.88 r. w Eforie Nord (Rumunia), gdzie towarzyszył mu
dr inż. S. Świdergoł i w dniach 18-21.10.88 r. w Taszkiencie.
Kompleksowy Program Postępu Naukowo-Technicznego RWPG zaangażował w r. 88 delegacje Instytutu Spawalnictwa w składzie 11 ekspertów na 5 naradach zagranicznych. Podobnie, 9 delegatów Instytutu wzięło udział w 8 naradach ekspertów Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG w Pardubicach, Kijowie, Sozopolu, Bratysławie, Warnie i Halle.
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Instytut Spawalnictwa był reprezentowany również na krajowych spotkaniach profesjonalistów spawalnictwa. W konferencji zorganizowanej w Poznaniu pod hasłem „Zastosowanie
robotów w spawalnictwie” delegaci Instytutu przedstawili 4 aktualne referaty, a mianowicie:
dr inż. N. Szendzielorz pt. „Społeczne aspekty robotyzacji prac spawalniczych”, mgr W. Zemanowa
„Stan i tendencje wdrażania robotyzacji prac spawalniczych w świecie i w Polsce”,
mgr inż. E. Lasowski „Stan spawalnictwa krajowego, a możliwość i celowość robotyzacji” oraz
mgr inż. B. Łeśko „Charakterystyka zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych wdrożonych
przez Instytut Spawalnictwa”.
Na XXXI Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej zorganizowanej przez
Sekcję Spawalniczą SIMP w Częstochowie pod hasłem „Spawanie w osłonach gazów ochronnych” Instytut Spawalnictwa był rezprezentowany przez doc. dr. inż. K. Śniegonia z referatem
„Możliwości stosowania metody MAG do spawania konstrukcji stalowych pracujących w temperaturach podzerowych” oraz przez mgr. inż. E. Lasowskiego z referatem „Zastosowanie spawania w CO2 oraz w mieszankach gazowych w spawalnictwie krajowym”.
Zarządzeniem DI nr. 8/88 z dnia 21.11.88 r. postanowiono utworzyć w Instytucie Spawalnictwa Zakład Urządzeń i Materiałów Spawalniczych z zadaniem wytwarzania,na zamówienia zakładów przemysłowych,opracowanych w Instytucie urządzeń i materiałów spawalniczych.
Miało to związek z pogarszającą się sytuacją finansową Instytutu, podobnie jak wszystkich
placówek naukowo-technicznych w całym kraju i coraz dotkliwiej odczuwanego ograniczania
nakładów na działalność badawczo-rozwojową.
Planowe prace pionu naukowego Instytutu Spawalnictwa obejmowały w 1988r. między
innymi:
- zbadanie wpływu napraw wad punktowych na wytrzymałość zmęczeniową wykorbień
wałów silników okrętowych,
- opracowanie proszku metalowego do napawania plazmowego o wysokiej odporności
napoin na ścieranie typu metal-minerał,
- określenie skuteczności wibracyjnej stabilizacji wymiarów spawanych kadłubów maszyn
elektrycznych,
- opracowanie metod oznaczania zawartości Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K, Ni, Cu w aerozolach
powstających przy spawaniu stali stopowych,
- opracowanie topnika ceramicznego do spawania i napawania łukiem krytym stali austenicznych,
- zbadanie możliwości zastosowania papierów światłoczułych w radiograficznej kontroli złączy spawanych,
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- zbadanie wpływu przeciążenia mechanicznego na wytrzymałość zmęczeniową złączy spawanych
- problemy lutowania złączy kolumnowych działek komutatorów z przewodami uzwojeń
wirników maszyn elektrycznych
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w 1988 r. prototypy zgrzewadeł
ZPK 22-1 i ZPK 22-2 przeznaczonych do wyposażenia wielopunktowych zautomatyzowanych
stanowisk zgrzewania.
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Rok 1989
W wyniku przeobrażeń organizacyjnych w przemyśle i handlu zagranicznym zakończona
została działalność Instytutu Spawalnictwa w zakresie opiniowania importu urządzeń spawalniczych. Wnioski o takie opinie przestały wpływać do Instytutu.
Odpowiednią opinią z dnia 29.08.89 r. Instytut poparł inicjatywę Dziekana Wydziału
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w sprawie zmiany dotychczasowego
Zakładu Spawalnictwa w Instytucie Metaloznawstwa na Katedrę Spawalnictwa.
Po wydaniu 1-go numeru z 1989 r. zostało czasowo wstrzymane w Instytucie wydawanie
czasopisma informacyjnego „Informacja Ekspresowa”.
Z inicjatywy PKNiJ doc. dr inż. B. Pierożek wziął udział w posiedzeniach Stałej Komisji
Normalizacyjnej RWPG w dniach 12-19.02.89 r. w Keckemet (Węgry) i w dniach 17-23.09.89 r.
w Grabuszycach (Czechosłowacja).
W dniu 5.05.89 r. zostało powołane z udziałem Instytutu Spawalnictwa Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe „Robospaw”, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami „Robospawu”, obok Instytutu z udziałem 25 % były Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych (40 % udziałów), Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek
i Narzędzi (25 % udziałów), a 10 % kapitału zakładowego pochodziło od inwestorów prywatnych. „Robospaw” działał w pomieszczeniach GZUT. Zatrudniał 15 pracowników. Celem zorganizowania „Robospawu” była działalność projektowa, usługowa, handlowa, modernizacyjna
i wdrożeniowa w dziedzinie automatyzacji procesów produkcyjnych, a w szczególności robotyzacji prac spawalniczych.
Dr inż. E. Dobaj i dr inż. S. Świdergoł wzięli udział w 13-tym posiedzeniu Grupy Roboczej
nr 10 „Interelektro” w dniach 17-21.04.89 r. w Budapeszcie i w 14-tym posiedzeniu
w dniach 2-7.10.89 r. w Born (NRD).
Wizytę w Instytucie złożył prof. Sozar Jakobaszwili, Kierownik Katedry Spawalnictwa
Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi.
Na sympozjum metalograficznym w dniach 10-15.04.89 r. w miejscowości Štrbske Pleso
(Słowacja) dr inż. H. Papkala przedstawił referat pt. „Analiza metalograficzna lutozgrzewanych
złączy przewodów z działkami komutatorów maszyn elektrycznych”, a mgr inż. M. Łomozik
wystąpił jako współautor referatu pt. „Przyczynek do pękania wyżarzeniowego stali dla energetyki”.
Ukazał się w Wydawnictwie WEMA katalog pt. „Urządzenia spawalnicze” pod redakcją
dr. inż. Edwarda Dobaja.
W zorganizowanej z okazji 40-lecia Instytutu Spawalnictwa (VUZ) w Bratysławie
w dniach 25-28.04.89 r. w Tatrzańskiej Łomnicy Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej referat
pt. „Rozwój polskich zgrzewarek oporowych zapewniających wysoką jakość połączeń zgrzewanych”
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przedstawili mgr inż. T. Zaremba i inż. M. Piątek, a referat pt. „Robotyzacja procesów cięcia
termicznego” wygłosił dr inż. S. Świdergoł. Mgr inż. T. Zaremba przewodniczył obradom 6-tej
Sekcji zajmującej się tematyką zastosowania łukowych metod spawania i napawania.
W dniu 21.06.89 r. Rada Naukowa Instytutu Spawalnictwa, po odpowiednim przewodzie,
zaopiniowała pozytywnie wnioski, w oparciu o które na stanowisko profesora kontraktowego
w Instytucie powołano dr. inż. K. Śniegonia, dr. inż. S. Brysia i dr. inż. B. Pierożka, a na stanowisko docenta dr. inż. E. Turyka.
Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa obradował w dniach 2-9.09.89 r.
w Helsinkach z udziałem doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka.
Pewne zmiany w wewnętrznej organizacji Instytutu wprowadzono zarządzeniem DI nr 9/89
z dnia 16.10.89 r. Zakłady badawcze zostały zgrupowane w odpowiednich Zespołach. Tak więc
Zespół Technik Spawalniczych pod kierownictwem doc. dr. inż. E. Turyka objął zakłady: Stali
i Żeliwa, Technik Gazowych, Zgrzewania oraz Zakład Doświadczalno-Usługowy Regeneracji.
Do Zespołu Materiałów Spawalniczych pod kierownictwem mgr. inż. T. Kuzio włączono zakłady:
Spoiw i Metali Nieżelaznych. Zespół Spawalności i Konstrukcji Spawanych pod kierownictwem
doc. dr. inż. J. Brózdy objął poza Zakładem Badań Metalograficznych również Samodzielną Pracownię Badań Konstrukcji Spawanych i Samodzielną Pracownię Badań Fizyko-Chemicznych.
Likwidacji uległ Zakład Konstrukcji Spawanych oraz Pracownia Badań Chemicznych i Klejenia.
Na miejsce Zakładu Prognozowania i Ekonomiki Spawalnictwa utworzono Zakład Marketingu i Prognozowania pod kierownictwem mgr Wandy Zemanowej. Do tego Zakładu włączono
również stanowisko Rzecznika Patentowego.
Znacznemu ograniczeniu uległa w r. 1989 współpraca ze Spawalniczym Centrum Koordynacyjnym RWPG. Tylko 3 posiedzenia ekspertów odbyły się z udziałem delegatów Instytutu
Spawalnictwa. Znacznie większy był udział Instytutu w konsultacjach tematów koordynowanych w ramach Kompleksowego Programu Postępu Naukowo-Technicznego RWPG. Delegacje
Instytutu brały udział w 6 naradach ekspertów poszczególnych tematów tego Programu w Kijowie,
Warnie, Zwoleniu i Bratysławie.
XXXII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza odbyła się w dniach
18-20.10.89 r. w Domu Związków Zawodowych w Katowicach pod hasłem „Problemy spawalności w spawalnictwie krajowym”. Obok Instytutu Spawalnictwa współorganizatorem tej Konferencji był Śląski Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP. Gościem honorowym Konferencji był prof.
Alexis Neumann z Uniwersytetu w Karl-Marx-Stadt z NRD. Spośród 17 referatów wygłoszonych na Konferencji autorami 7-miu byli pracownicy Instytutu.
W listopadzie 1989 r. wydany został nakładem Instytutu Spawalnictwa „Katalog urządzeń
i osprzętu wentylacji miejscowej stanowisk spawalniczych” opracowany przez Zakład Technik
Gazowych i BHP Spawalnictwa.
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Do drobniejszych zmian organizacyjnych w Instytucie należały w r. 1989 m.in.: zmiana
nazwy Zakładu Koordynacji Badań i Planowania na Zakład Badań i Analiz Ekonomicznych,
utworzenie Działu Prawno-Organizacyjnego obejmującego również stanowisko Radcy Prawnego,
przekształcenie dotychczasowego Branżowego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej
i Ekonomicznej (BOINTE) w Dział Obsługi Instytutu i Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (TOD) oraz połączenie Działu Mechaniczno-Remontowego z Działem ElektrycznoEnergetycznym i utworzenie Działu Mechaniczno-Energetycznego.
W dniu 8.12.89 r. odwiedziła Instytut 7-mio osobowa grupa spawalników z Chińskiej Republiki Ludowej reprezentująca China Mechanical Engineering Society.
Program działalności badawczej Instytutu obejmował w r. 1989 między innymi:
- studium trendów rozwoju naukowo-technicznego w spawalnictwie do 2000 r.,
- technologię zgrzewania punktowego folii platynowej z blachą tytanową,
- opracowanie zestawu specjalnych palników do lutowania montażowego miedzianych
instalacji wodnych,
- opracowanie drutu proszkowego do napawania utwardzającego o stopiwie odpornym na
ścieranie typu metal-minerał,
- opracowanie elektrody otulonej do spawania żeliwa sferoidalnego,
- zbadanie możliwości spajania miedzianych i cyrkonowych elementów katod do palników
plazmowych,
- opracowanie studium spawania elektronowego grubościennych elementów konstrukcyjnych.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1989 prototypy:
- automatycznej przecinarki termicznej YUN-3000,
- głowicy AS25G do wąskoszczelinowego spawania łukiem krytym,
- urządzenia XP8-1 do cięcia plazmowego.
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Rok 1990
Zarządzeniem DI Nr 1 z dnia 30.01.1990 r. zmieniono niektóre postanowienia organizacyjne wprowadzone Zarządzeniem DI Nr 9 z dnia 10.10.1989 r. W szczególności zniesiono
Zespoły podporządkowujac zakłady badawcze bezpośrednio kierownikom poszczególnych pionów.
W dniu 15.03.1990 r. Głównym Księgowym Instytutu został mianowany mgr Stanisław
Prentki.
W konkursie prac badawczych realizowanych w ramach „Centralnego Programu BadawczoRozwojowego 7.3” I miejsce zajął zespół pracowników Zakładu Badań i Atestacji Urządzeń
Spawalniczych w składzie: mgr inż. S. Machaczkowa, mgr inż. J. Mrowiec, mgr inż. J. Matusiakowa,
B. Pochopin, D. Gorawska, J. Kaczmarczyk, mgr inż. A. Szyćko i inż. W. Kumięga za opracowanie
„Elektrostatycznego urządzenia filtrowentylacyjnego LUFT-700” i „Przyłbic spawalniczych
POS-10 i POS-20”.
W wyniku prac Komisji ds. Terminologii Spawalniczej powołanej przez Dyrektora Instytutu
ukazała się w 1990 r. nowa, zaktualizowana wersja Spawalniczego Słownika Terminologicznego,
wydana jako Wytyczne Instytutu Spawalnictwa Nr W-90/IS-45.
Prof. ktr. dr inż. K. Śniegoń przejął w marcu 1990 r. kierownictwo Działu Nadzoru i Szkolenia.
Działalność tego Działu objęła szkolenie we wszystkich metodach spawania. Utworzono osobne
laboratorium ze stanowiskami do szkolenia w zakresie spawania i cięcia gazowego oraz spawania łukowego elektrodami otulonymi i metodą MAG. Szkolenie w innych metodach prowadzono
na odpowiednich stanowiskach w laboratoriach zakładów badawczych. Dział Nadzoru i Szkolenia przejął obowiązki wydawania autoryzacji na szkolenie spawaczy tym instytucjom, które
mogły wykazać się posiadaniem odpowiedniej bazy szkoleniowej i wykwalifikowanego personelu.
Na Międzynarodową Wystawę „Welding ’90” w Brnie wydelegowana została ekipa Instytutu
Spawalnictwa w składzie: dr inż. E. Dobaj, mgr inż. T. Kuzio, mgr inż. P. Sędek,
mgr inż. Z. Kamiński, mgr inż. S. Dziubiński i techn. M. Kuczora.
W dniu 19.06.1990 r. na naradzie dyrekcji Instytutu z przedstawicielami załóg rozpatrywano możliwość i celowość połączenia Instytutu i jego Zakładu Doświadczalnego we wspólnym
systemie ekonomicznym. Wobec opozycji przedstawicieli Zakładu Doświadczalnego
do takiego połączenia nie doszło.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się
w dniach 21-28.07.1990 r. w Montrealu, z udziałem doc. dr. hab. inż. J. Pilarczyka. Z okazji
Kongresu p. inż. Józefowi Biskupowi, przewodniczącemu jego Komitetu Organizacyjnego, naszemu
rodakowi zaprzyjaźnionemu z wieloma pracownikami Instytutu Spawalnictwa dyr. J. Pilarczyk
wręczył pamiątkowy medal im. Stanisława Olszewskiego.
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W dniu 31.08.1990 r. doc. dr hab. inż. Irydion Kubiszyn zrezygnował ze stanowiska Dyrektora
Instytutu Spawalnictwa i przeszedł do pracy naukowej w Zakładzie Prognozowania i Ekonomiki
Spawalnictwa.
Minister Przemysłu przyznał zespołowi pracowników Instytutu w składzie:
mgr inż. W. Przytocki, mgr inż. W. Wypior, dr inż. E. Dobaj, nagrodę za opracowanie i wdrożenie
urządzenia TIG-250 do spawania elektrodą wolframową w atmosferze gazów ochronnych o programowanym przebiegu prądu spawania. Dr inż. H. Papkala partycypował natomiast w nagrodzie za „Nowy sposób oporowego zgrzewania garbowego konstrukcji szkieletowej kuchni domowych z blach ocynkowanych”.
Na Międzynarodowej Młodzieżowej Naukowo-Technicznej Konferencji „Swarka ’90”
w dniach 18-21.09.1990 r. w Burgas (Bułgaria) mgr inż. Jarosław Siudek przedstawił referat
pt. „Systemy CAD/CAM w robotyzacji przemysłu spawalniczego”, a mgr inż. Michał Kubica
referat pt. „Zmodyfikowana obróbka cieplna po spawaniu stali 13HMF”.
Zakład Marketingu i Prognozowania zorganizował w dn. 26.09.1990 r. seminarium nt.
„Nowa metoda lutozgrzewania rur o małych średnicach”. Pokazy lutozgrzewnaia tą metodą demonstrowali przedstawiciele firmy GRW Teltow z NRD.
Na Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej w dniach 17-20.10.1990 r. w Politechnice
Kijowskiej dr inż. S. Świdergoł przedstawił referat pt. „Robotyzacja procesów spawania i zgrzewania źródłem poprawy jakości i wydajności”.

Fot. 62. Dyrektor Instytutu Spawalnictwa doc. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
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Dnia 1.11.1990 r. w wyniku konkursu Minister Przemysłu powołał doc. dr. hab. inż. Jana
Pilarczyka na stanowisko Dyrektora Instytutu Spawalnictwa. W ślad za tą nominacją nastąpiła poważna zmiana struktury organizacyjnej Instytutu w oparciu o Zarządzenie DI Nr 7/90
z dnia 21.12.1990 r. Podstawowymi członami organizacyjnymi części badawczej Instytutu
zostały Zakłady, w których zlikwidowano podział na poszczególne pracownie. Pracownicy
Zakładów tworzą zespoły badawcze, powoływane dla poszczególnych zadań badawczych.
Dyrektor Instytutu ma jednego zastępcę, którym jest dr inż. Edward Dobaj.
Dyrektorowi Instytutu podlegają bezposrednio Działy: Spraw Pracowniczych, Marketingu
i Prognozowania, Współpracy z Zagranicą, Szkolenia i Nadzoru, Branżowy Ośrodek Normalizacji, BOINTE oraz Inspektor ds. BHP i P.Poż.
Pion Zastępcy Dyrektora obejmuje Zakłady: Automatyzacji, Urządzeń Sterujących
i Pomiarowych, Spoiw i Lutowania, Technologii Spawania (w którym utworzono Laboratorium
Spawania Skoncentrowaną Energią oraz Pracownię Obróbki i Montażu), Technologii Zgrzewania, Badań i Atestacji Urządzeń Spawalniczych (w którym utworzono obok Laboratorium
Atestacji odrębne Laboratorium Ochrony Środowiska), Badań Spawalności i Konstrukcji
Spawanych (w którym pozostawiono Laboratorium Badań Metaloznawczych).
Zastępcy Dyrektora podporządkowane zostały również: Dział Zaopatrzenia oraz Dział Gospodarczy.
Głównemu Księgowemu podlegają: Dział Finansowy, Dział Rachunkowości i Dział Ekonomiczny.
Zlikwidowany został Zakład Urządzeń i Materiałów Spawalniczych (ZUMiS) utworzony
w 1988 r.
W r. 1990 przeszli na emeryturę długoletni i zasłużeni pracownicy Instytutu: prof. ktr. dr inż.
Stanisław Bryś, prof. ktr. dr inż. Bogusław Pierożek, doc. dr inż. Tadeusz Robakowski,
mgr inż. Stanisław Kraszewski i inż. Edward Wilk.
Na kolejnej XXXII Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej
w dniach 8-9.11.1990 r. w Częstochowie ze strony Instytutu Spawalnictwa zostały przedstawione referaty: mgr W. Zemanowej pt. „Teoria a praktyka w zakresie wydajności spawania”, mgr.
inż. S. Dziuby pt. „Technologia i specjalne stanowisko do wąskoszczelinowego spawania łukiem
krytym” oraz mgr. inż. J. Dworaka, mgr. inż. M. Łeśki i mgr. inż. K. Malczewskiego pt. „Spawanie elektronowe na spawarkach skonstruowanych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach”.
Na Kongresie SIMP dyrektor Instytutu doc. dr hab. inż. Jan Pilarczyk został wybrany członkiem Zarządu Głównego SIMP.
Na międzynarodowej konferencji w dniach 24-28.09.1990 r. w Kijowie poświęconej 120rocznicy urodzin założyciela Instytutu Elektrospawania prof. E.O. Patona. Instytut Spawalnictwa
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reprezentowali: doc. dr inż. J. Brózda z referatem „Odporność na kruche pękanie złączy spawanych zbiornika kulistego i wyznaczenie dopuszczalnej wielkości wad” oraz inż. J. Czuchryj, który
przedstawił opracowany wspólnie z doc. T. Robakowskim referat pt. „Podwyższenie własności
eksploatacyjnych połączeń konstrukcji spawanych przez ich mechaniczne przeprężanie”.
Kontynuowano kontakty z Katedrą Spawalnictwa Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego
w Tbilisi. Kierownik tej Katedry prof. dr inż. Sozar Jakobaszwili gościł w dniach 25.02-3.03.1990 r.
delegację Instytutu Spawalnictwa z doc. dr. hab. inż. J. Pilarczykiem, dr. inż. K. Madejem
i dr. inż. E. Turykiem. Dr Turyk wziął również w dniach 3-5.10.1990 r. udział w konferencji
nt. „Spawalnictwo w gospodarce narodowej Gruzji”.
Przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w r. 1990 w licznych spotkaniach związanych
z działalnością międzynarodowych organizacji spawalniczych, z którymi Instytut współpracował. I tak, w posiedzeniu współpracowników Grupy Roboczej nr 10 „Interelektro” w Leningradzie
wziął udział w dniach 9-13.04.1990 r. dr inż. E. Dobaj. W sprawie utworzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia „Spawanie” obradowali w Kijowie dr inż. E. Dobaj i mgr A. Kajzerek
w dniach 7-11.10.1990 r. Udział w posiedzeniach ekspertów kontynuowanej tematyki wzięli:
doc. dr inż. T. Robakowski w dniach 20-25.09.1990 r. w Kijowie i mgr inż. S. Kraszewski
w dniach 8-12.10.1990 r. w Pardubicach. Jednakże działalność Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego w tym czasie wyraźnie zamierała, co wiązało się ze zmianami sytuacji politycznej
w krajach rozpadającego się RWPG. Niemniej jednak zobowiązania Instytutu w stosunku do
pewnych organizacji międzynarodowych wymagały udziału jego delegacji w niektórych zgromadzeniach ekspertów. I tak np. doc. dr inż. B. Pierożek uczestniczył w posiedzeniach Podkomitetu 21 „Spawalnictwo” Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w dniach 24-25.04.1990 r.
w Paryżu i w dniach 18-23.09.1990 r. w Londynie. Mgr inż. T. Zaremba reprezentował Instytut
w dniach 26.02-2.03.1990 r. na posiedzeniu „Interłucz” w Sofii.
W dniach 2-6.12.1990 r. w Instytucie Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie odbyło
się zebranie założycielskie Międzynarodowego Stowarzyszenia „Spawanie”, do którego weszły
instytucje i firmy spawalnicze z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Polski, Węgier i ZSRR.
Z Polski, obok Instytutu Spawalnictwa weszła również Huta Baildon i OZAS.
W Zarządzeniu Nr 7 z dnia 21.12.1990 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Zakład Marketingu i Prognozowania został przemianowany na Dział Marketingu i Prognozowania.
Plan prac badawczych Instytutu Spawalnictwa obejmował w r. 1990 między innymi:
- ocenę spawalności blach karoseryjnych dwustronnie ocynkowanych galwanicznie,
- zbudowanie pilotowego stanowiska do spawania wąskoszczelinowego,
- zbadanie możliwości i warunków stosowania substytutów acetylenu w procesach spawalniczych,
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- skonstruowanie palnika acetylenowo-tlenowego o zwiększonej wydajności cięcia jakościowego,
- zaprojektowanie i zbudowanie prototypu elektronowej spawarki taktowej,
- opracowanie technologii zmechanizowanego lutowania osłon elementów grzejnych,
- opracowanie technologii i oprzyrządowania do zgrzewania tarciowego części układu hamulcowego,
- opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia karuzelowego do zmechanizowanego lutowania płomieniowego.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1990 prototypy:
- urządzenia NP2-200 do napawania plazmowego,
- urządzenia XP50-1 do cięcia plazmowego,
- stanowiska SAN 1000-2 do napawania powierzchni płaskich i obrotowych,
- stanowiska SAN 630-3 do napawania powierzchni wewnętrznych.
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Rok 1991
Od początku 1991 r. przystąpiono do rozbudowania działalności Instytutu Spawalnictwa
w zakresie szkolenia spawalniczego. W pomieszczeniach byłego laboratorium badań zmęczeniowych zorganizowano spawalnię z ośmioma stanowiskami szkoleniowymi. Na funkcję instruktorów szkolenia zostali powołani: techn. Dieter Meier (w zakresie spawania gazowego i spawania
metodą TIG) oraz mistrz Augustyn Kacica (w zakresie spawania elektrodami otulonymi i spawania metodą MIG/MAG).
W dniach 10.04.1991 r. Instytut zawarł umowę z Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt (SLV) w Duisburgu, należącym do Niemieckiego Stowarzyszenia Spawalniczego (DSV),
dotyczącą współdziałania przy uzyskiwaniu przez polskie firmy uprawnień do wykonywania na
rynek RFN spawanych konstrukcji, zwłaszcza podlegających nadzorowi budowlanemu. Uprawnienia takie (Eignungsnachweis) nadawane są odtąd przez komisję z udziałem przedstawiciela
SLV i przedstawiciela Instytutu Spawalnictwa, po sprawdzeniu stanu wyposażenia spawalniczego kwalifikowanego przedsiębiorstwa, stanu znajomości przepisów i norm obowiązujących
wykonawcę spawanych konstrukcji w RFN oraz posiadania przez spawaczy wymaganych kwalifikacji, potwierdzonych egzaminem komisyjnym.
Dla zapoznania polskich specjalistów z tymi normami i przepisami zorganizowano 2 sympozja dla głównych spawalników zainteresowanych przedsiębiorstw.
Dotychczasowe czasopismo Prace Instytutu Spawalnictwa przemianowano od 1 numeru
1991 r. na Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, przy całkowitej zmianie szaty graficznej.
Stosownie do potrzeb gospodarki rynkowej w dniach 28-29.01.1991 r. Dział Marketingu
i Prognozowania zorganizował seminarium nt. „Koncepcja marketingu w spawalnictwie” z udziałem 30 uczestników. Seminarium w dniu 26.03.1991 r. z udziałem 54 uczestników dotyczyło
tematu „Wprowadzenie do automatyzacji procesów lutowania” i stanowiło prezentację urządzeń
i materiałów do lutowania amerykańskiej firmy Fusion Automation.
Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego SIMP dyrektor Instytutu Spawalnictwa doc. dr hab.
inż. Jan Pilarczyk objął stanowisko Redaktora Naczelnego miesięcznika „Przegląd Spawalnictwa”.
W dniu 25.01.1991 r. odbyło się w Instytucie rozszerzone zebranie Zarządu Sekcji Spawalniczej SIMP dla omówienia wyników realizacji w latach 1986-1990 Centralnego Planu
Badawczo-Rozwojowego 7.3 „Techniki spawalnicze”.
Od początku 1991 r. Dział Marketingu i Prognozowania przystąpił do organizowania skomputeryzowanego Spawalniczego Informacyjnego Banku Danych (SIBD) dla działalności informacyjno-marketingowej w zakresie produkowanych w kraju i za granicą urządzeń i materiałów spawalniczych. Wydano również Informator Techniczno-Rynkowy obejmujący wykazy materiałów
spawalniczych oferowanych przez krajowych producentów.
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Na zorganizowanej w Warszawie wystawie pt. „Regeneracja wyrobów i części” Instytut Spawalnictwa przedstawił kompleksową ofertę usług w zakresie dostawy urządzeń i oprzyrządowań,
materiałów i technologii dla napawania regeneracyjnego.
W dniach 20-21.05.91 r. przeprowadzono wybory nowej Rady Naukowej Instytutu
Spawalnictwa, która na podstawie odpowiedniej ustawy z dnia 22.02.91 r. zastąpiła dotychczasową Radę Naukową i Radę Załogi.
W Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej na temat „Regeneracja i produkcja części
maszyn” zorganizowanej w dniach 23-24.04.91 w Żilinie wzięli udział: dr inż. E. Turyk,
mgr inż. B. Czwórnóg i mgr inż. S. Kot.
Wznowione zostało wydawanie przez Instytut czasopisma informacyjnego „Informacja
Ekspresowa”, zawieszone w 1989 r.
W dniach 9-14.04.91 r. dr inż. E. Dębski uczestniczył w posiedzeniu Podkomitetu Technicznego TC 44 „Spawalnictwo” Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w Paryżu.
Wielu członków załogi Instytutu Spawalnictwa wzięło udział w pogrzebie wieloletniego Głównego Księgowego Instytutu p. Eugeniusza Żbikowskiego.
W Instytucie Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie odbyło się w dniach 25-30.05.91 r.
ostatnie posiedzenie Rady Pełnomocników Spawalniczego Centrum Koordynacyjnego RWPG.
Wobec rozwiązania RWPG organizacja Centrum Koordynacyjnego uległa likwidacji.
Na posiedzeniu Europejskiej Federacji Spawalniczej (European Welding Federation - EWF)
w dniu 17.06.91 w Lucernie Instytut Spawalnictwa został przyjęty w charakterze członka
- obserwatora do tej organizacji czuwającej między innymi nad kształceniem europejskiego
personelu spawalniczego.
W dniu 27.06.91 r. odbyło się w Instytucie seminarium, na którym zaprezentowano m.in.
zakres działaności amerykańskiej firmy Land L International oferującej kompleksowo zrobotyzowane stanowiska spawalnicze.
Mgr inż. J. Dworak i mgr inż. M. Kubica uczestniczyli w dniu 13-19.10.91 r. w Międzynarodowej Szkole Spawalniczej na temat „Jakość połączeń spawanych - nowe trendy” zorganizowanej w Tatrzańskiej Łomnicy.
XXXIV Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza odbyła się w dniu 24.10.91 r.
w Gliwicach w sali zebrań Instytutu Metali Nieżelaznych. Hasłem konferencji było „Spawalnictwo
- możliwości i ograniczenia”. Na przedstawionych ogółem 26 referatów 18 pochodziło
z Instytutu Spawalnictwa.

148

W dniu 10.12.91 dyrektor Instytutu Spawalnictwa dr hab. inż. Jan Pilarczyk otrzymał
tytuł naukowy Profesora Nauk Technicznych.

Fot. 63.Uroczystość gratulacyjna z okazji uzyskania przez dr. hab. inż. J. Pilarczyka
tytułu Profesora Nauk Technicznych

Nawiązany został kontakt z Instytutem Spawalnictwa Uniwersytetu Technicznego w Magdeburgu. W zorganizowanej przez ten instytut Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej
w dniach 25-27.11.91 r. na temat „Normy europejskie w spawalnictwie” wziął udział dr inż. E. Dobaj.
W 1991 r. zakłady badawcze Instytutu pracowały między innymi nad:
- opracowaniem proszku metalowego do plazmowego napawania energetycznej armatury
średnioprężnej,
- oceną porównawczą własności energetycznych maszyn i urządzeń do spawania łukowego,
- określeniem wytrzymałości zmęczeniowej elementów zregenerowanych przy pomocy
natryskiwania płomieniowo-proszkowego,
- badaniami zagrożeń zdrowia spawaczy i lutowaczy w wyniku stosowania nowych procesów spawalniczych,
- zastosowaniem systemów komputerowych do oceny własności spawalniczych źródeł prądu dla spawania automatycznego i zrobotyzowanego,
- opracowaniem mikrokomputerowych systemów sterujących do zgrzewarek,
- opracowaniem zgrzewarki kondensatorowej do przygrzewania kołków metalowych.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w 1991 r. prototypy:
- urządzenia XP2-1 do cięcia plazmowego,
- zgrzewarki ZA63x2 do zgrzewania połączeń międzygrodziowych w akumulatorach rozruchowych,
- zgrzewadła ZPK40-1.
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Rok 1992
Od początku 1992 roku Instytut Spawalnictwa rozpoczął działania zmierzające do uzyskania od Państwowego Centrum Badań i Certyfikacji akredytacji upoważniającej do certyfikowania urządzeń spawalniczych wytwarzanych w naszym kraju i importowanych z zagranicy. Pierwszym krokiem w tym kierunku było opracowanie i wdrożenie w Zakładzie Badań i Atestacji
Urządzeń Spawalniczych odpowiednio udokumentowanego systemu jakości oraz podjęcie prac
nad reorganizacją wewnętrznej struktury Instytutu dla utworzenia w nim Ośrodka Certyfikacji
zgodnie z wymogami norm europejskich. Wyznaczeni do tego zadania pracownicy byli delegowani na poświęcone tej tematyce seminaria w ośrodkach krajowych i zagranicznych.
Jako członek-obserwator Europejskiej Federacji Spawalniczej Instytut rozpoczął również przygotowania do rozpoczęcia kursów szkoleniowych dla uzyskania przez ich uczestników świadectw
europejskiego inżyniera spawalnika.
W dniach 5-6.02.1992 r. zostało zorganizowane w Instytucie sympozjum na temat „Odciąganie dymów i gazów spawalniczych u źródła ich powstawania w nowoczesnym przemyśle”.
W programie sympozjum, obok referatów, zaprezentowano uczestnikom osiągnięcia szwedzkiej
firmy „Plymovent” w dziedzinie produkcji urządzeń filtrowentylacyjnych.
W Instytucie Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie odbyła się w dniach
18-24.02.1992 r. konferencja zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie „Spawanie” na temat „Fizyka łuku i źródła zasilania”. W konferencji uczestniczył mgr inż. W. Przytocki,
który przedstawił referat pt. „Tranzystorowe zasilacze łuku jako czynnik zwiększający efektywność procesu spawania w mieszankach gazowych” oraz mgr inż. J. Słania. W towarzyszącej tej
konferencji wystawie przedstawiono urządzenia do cięcia plazmowego i przyrządy do pomiaru
parametrów zgrzewania oporowego wytwarzane w Instytucie Spawalnictwa.
Na posiedzenie Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia „Spawanie” w Mukaczewie (Ukraina)
został wydelegowany w dniach 24-29.02.1992 r. mgr A. Kajzerek.
Z Funduszu na Rzecz Nauki Polskiej Instytut Spawalnictwa uzyskał w 1992 r. sfinansowanie 2 zadań, a mianowicie: zakupu nowoczesnej maszyny do badań wytrzymałościowych
firmy Instron oraz wykonania pracy badawczej na temat metody spawania TIME.
Na Międzynarodową Wystawę „Welding ’92” w Brnie wydelegowano w dniach 3-5.03.1992 r.
16-tu pracowników Instytutu.
Ze względu na zmianę warunków społeczno-gospodarczych działania Instytutu w kwietniu
1992 r. została rozwiązana spółka „Robospaw” utworzona w 1989 r.
Dla zobrazowania ogólnego, aktualnego stanu prac nad normami z dziedziny spawalnictwa
w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zorganizowane zostało w Instytucie
dniu 2.04.1992 r. seminarium nt. „Europejskie i międzynarodowe normy w spawalnictwie”.
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Ogromne zaintersowanie tą tematyką ze strony przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych
i budowlanych spowodowało, że seminarium to trzeba było powtórzyć we wrześniu.
W dniach 22-24.04.1992 r. na Politechnice w Delft (Holandia) odbyło się sympozjum
nt. „Symulowanie procesów fizycznych”. Jedna grupa tematyczna była poświęcona spawalnictwu.
W programie tej grupy doc. dr inż. J. Brózda przedstawił referat pt. „Zmodernizowany
sposób badania przemian fazowych w materiałach w warunkach symulowania cykli cieplnych
spawania”.
Dr inż. E. Dębski wziął udział w dniach 28-29.04.1992 r. w bardzo ważnym seminarium
zorganizowanym w Hannowerze przez Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt oraz Technischer Überwachungsverein na temat „Europejski Wspólny Rynek od 1993 roku”. Na seminarium omawiano zagadnienia certyfikacji systemów jakości i wyrobów, egzaminowania spawaczy, kwalifikowania technologii i szkolenia kadr spawalniczych, w świetle norm europejskich.
Podobne zagadnienia omawiano w dniach 28-29.04.1992 r. w Duisburgu na konferencji
nt. „Normalizacja europejska w spawalnictwie”, z udziałem dr. inż. N. Szendzielorza, dr. inż.
E. Dębskiego i mgr. inż. B. Kurpisza.
„Urodzaj” roku 1992 na obrady w sprawie korzystania w spawalnictwie z europejskich norm
i przepisów EWG objął również zorganizowane w dniu 14.05.1992 r. w Dreźnie przez Technischer Überwachungsverein Südwest sympozjum nt. „Badania kwalifikacyjne spawaczy i metod
spawania w świetle wymagań norm europejskich”. Ze strony Instytutu Spawalnictwa w sympozjum tym uczestniczyli: prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk i dr inż. N. Szendzielorz.
W dniach 11-15.05.1992 r. dr inż. E. Dębski został delegowany na posiedzenie Podkomitetu Technicznego TC 121 „Spawalnictwo” Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w Kopenhadze.
Również w Instytucie Spawalnictwa odbyły się w maju 1992 r. imprezy naukowe. Jedną
z nich było seminarium nt. „Nowoczesne metody zgrzewania oporowego i urządzenia do ich
realizacji”. W części promocyjnej wystąpiły firmy: FASE - główny dostawca zgrzewarek dla koncernu FIAT, Thyssen - jako producent materiałów na elektrody do zgrzewarek, ASPA-Wrocław
i Metalcon Gliwice - krajowy producent elektrod zgrzewalniczych. W dniu 28.05.92 r. odbyło się
seminarium nt. „Zastosowanie techniki plazmowej w spawalnictwie”, na którym swoje referaty
wygłosili: mgr inż. J. Czech, mgr inż. Z. Kamiński i mgr inż. W. Oborski.
Ciąg imprez naukowych był kontynuowany również w czerwcu. W dniu 3.06.1992 r. zostało zorganizowane w Instytucie seminarium nt. „Nowoczesne materiały i urządzenia do lutowania”, na którym mgr inż. T. Kuzio, dr inż. B. Bąkowska i mgr inż. A. Winiowski zaprezentowali
nowe osiągnięcia Instytutu w zakresie mechanizacji procesów lutowania oraz nowe luty i topniki.
W dniach 2-3.06.1992 r. wizytę w Instytucie Spawalnictwa złożyli: dyrektor austriackiego
Centralnego Ośrodka Spawalniczego (Schweisstechnische Zentralanstalt) w Wiedniu dr ing. Kurt
Mach i dipl. ing. Hedwig Handl. Delegacja austriacka zapoznała się z organizacją i działalnością
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Instytutu, jego laboratoriami i pracowniami, a przeprowadzone rozmowy skończyły się podpisaniem porozumienia o współpracy i dalszych kontaktach w ramach tzw. Fundacji Wschodniej
uruchomionej przez rząd Austrii, której celem jest pomoc dla krajów byłego RWPG.
Następną ważną wizytą oficjalną był pobyt w Instytucie Spawalnictwa w dniach
22-23.06.1992 r. przewodniczącego Niemieckiego Stowarzyszenia Spawalniczego (Deutscher
Verband für Schweisstechnik) dr. ing. Detlefa von Hofe. Podpisano umowę o współpracy między
DVS i Instytutem, której sygnatariuszami byli również dyrektorzy trzech niemieckich instytutów
Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt (SLV), a mianowicie prof. dr. ing. H. Thier
w Duisburgu, prof. dr. ing. G. Thieme w Halle i dr. ing. V. Krüger w Berlinie. Instytut Spawalnictwa
uzyskał w ten sposób uprawnienia do wydawania polskim przedsiębiorstwom i spawaczom pracującym w RFN świadectw kwalifikacyjnych respektowanych na terenie tego kraju zgodnie z normami
niemieckimi.
W dniu 24.06.1992 r. w Ministerstwie Przemysłu i Handlu laureaci konkursu wynalazczego za najlepsze wyniki działalności innowacyjnej w r. 1991 otrzymali nagrody i dyplomy. Wśród
nagrodzonych był mgr inż. W. Przytocki, jako współudziałowiec nagrody za „Typoszereg energoi materiałooszczędnych tranzystorowych zasilaczy łuku z przemianą częstotliwości”.
Na Międzynarodowych Targach Poznańskich nie zabrakło również Instytutu Spawalnictwa, który wraz ze swoim Zakładem Doświadczalnym, zaprezentował między innymi urządzenie do ręcznego cięcia plazmowego blach o grubości do 15 mm, urządzenia do zmechanizowanego cięcia plazmowego włącznie ze sterowaną mikroprocesorem 16-bitowym przecinarką automatyczną YPN 1500-1, palniki do cięcia tlenowego stali o grubości do 900 mm, bezpieczniki suche
itp. Specyficzną ofertą Instytutu była informacja w postaci skomputeryzowanego Spawalniczego
Informacyjnego Banku Danych.

Fot. 64. Stoisko informacyjne Instytutu Spawalnictwa
na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1992 r.
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Zarządzeniem DI Nr 2/92 z dnia 6.07.1992 r. został powołany w Instytucie pod przewodnictwem doc. dr. inż. J. Brózdy zespół, którego działanie ma zapewnić Instytutowi uzyskanie
akredytacji Centralnego Biura Jakości Wyrobów w zakresie badań i szkolenia spawalniczego.
W lipcu 1992 r. dyrektorzy Instytutu prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk i dr inż. E. Dobaj złożyli
wizytę w firmie Oerlikon w Eisenberg. We wrześniu 1992 r. w charakterze rewizyty przebywał
w Instytucie p. Dieter Lahr, prokurent Oerlikona ds. handlowych.
W dniach 16-23.08.1992 r. dr inż. E. Dobaj i mgr inż. W. Oborski wzięli udział w zorganizowanej przez Sekcję Spawalniczą SIMP Oddz. w Opolu wycieczce technicznej, celem której było
zwiedzenie i zapoznanie się z organizacją fińskiej firmy Kemppi Oy, będącej poważnym dostawcą
urządzeń spawalniczych dla polskiego przemysłu.
Kolejny, XLV doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa został zorganizowany przez spawalników hiszpańskich w dniach 5-12.09.1992 r. w Madrycie. Instytut
Spawalnictwa był reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka.
Na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną nt. „Rewitalizacja konstrukcji spawanych”
w Ochryd (Macedonia) wydelegowany został w dniach 14-18.09.1992 r. mgr inż. B. Czwórnóg.
W dniu 22.09.1992 zostało zorganizowane w Instytucie seminarium nt. „Spawanie elektronowe szansą unowocześnienia i zwiększenia wydajności produkcji”. Nazajutrz, 23.09.1992 r.
powtórzono odbyte w dniu 2.04.1992 r. seminarium nt. „Europejskie i międzynarodowe normy
w spawalnictwie”. Ze względu na duże zainteresowanie (196 uczestników) seminarium zostało
przeprowadzone w sali Instytutu Metali Nieżelaznych. Wrześniowe imprezy w Instytucie Spawalnictwa zakończyła w dniu 30.09.1992 r. konferencja promocyjna austriackiej firmy
„Fronius”, będącej jednym z dużych dostawców urządzeń spawalniczych dla polskich przedsiębiorstw. Duże zainteresowanie wzbudziła zwłaszcza opracowana w tej firmie odmiana spawania
metodą MAG, określona jako metoda TIME.
Aneksem Nr 1 z dnia 6.10.1992 r. do Zarządzenia DI Nr 7/90 z dnia 21.12.1990 r. zostało
oficjalnie utworzone w Instytucie Laboratorium Szkolenia Praktycznego.
Na XXXV Krajowej Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej w Częstochowie
doc. dr inż. E. Turyk i inż. J. Przewrocki przedstawili referat pt. „Wyspecjalizowane stanowiska do
napawania powierzchni obrotowych i płaskich”.
W dniach 14-16.10.1992 r. na zorganizowanym w Zakopanem przez przemysł gazowniczy sympozjum nt. „Wymiana doświadczeń techniczno-eksploatacyjnych w gazownictwie”
dr inż. E. Dębski przedstawił komunikat na temat zaawansowania prac normalizacyjnych
w Podkomitecie Technicznym TC 121 „Spawalnictwo” Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), a dotyczący kwalifikowania personelu spawalniczego i metod spawania.
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We współdziałaniu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem „Spawanie” zaplanowano
zorganizowanie w Instytucie Spawalnictwa w dniach 13-15.10.1992 r. międzynarodowego
seminarium nt. „Ekologiczne problemy w spawalnictwie”. Na prezentację referatów tego seminarium poświęcono obrady w dniu 13.10.1992 r. Przedstawiono 27 referatów przygotowanych
przez przedstawicieli: Instytutu Elektrospawania im. E.O. Patona w Kijowie, Naukowo-Badawczego
Instytutu Higieny Pracy i Chorób Zawodowych w Kijowie, Instytutu Fizyko-Chemicznego Akademii
Nauk Ukrainy, Instytutu Spawalnictwa (VUZ) w Bratysławie, Centralnego Naukowo-Badawczego
Instytutu Materiałów Konstrukcyjnych (PROMETEJ) w St. Petersburgu, Centralnego NaukowoBadawczego Instytutu Odzieży w Moskwie, Hersońskiego Zakładu Budowy Maszyn
i Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Referentami ze strony Instytutu były: mgr inż.
S. Machaczkowa i mgr inż. J. Matusiakowa. W dniu 14.10.92 obrady toczyły się pod hasłem
„Sposoby i środki przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia przy spawaniu łukowym i cięciu termicznym”. Obok referatów przedstawionych ze strony Instytutu Spawalnictwa oraz 3 referatów
zagranicznych (z Instytutu Elektrospawania im. E.O. Patona i z Instytutu „PROMETEJ”)
program seminarium objął również część promocyjną, w której zostały przedstawione oferty firm
produkujących sprzęt filtro-wentylacyjny.
Minister Przemysłu i Handlu zatwierdził w październiku 1992 r. nowy statut Instytutu
Spawalnictwa. Dokument ten porządkuje m.in. uprawnienia Instytutu do weryfikowania kwalifikacji personelu spawalniczego w kraju i do nadzorowania jego szkolenia, do nadzorowania
produkcji konstrukcji spawanych w nawiązaniu do wymogów obowiązujących we współczesnej
Europie i do kwalifikowania zakładów przemysłowych pod względem poziomu stosowanej
w nich techniki spawalniczej.
Na seminarium nt. „Systemy zabezpieczenia jakości w zakładach budowy konstrukcji spawanych w świetle norm europejskich” zorganizowanym w Instytucie w dniach 27-28.10.92 r.,
przy udziale 96 uczestników, podstawowe referaty wygłosili: prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk pt. ”Kwalifikowanie metod spawania; zasady dopuszczania technologii spawania w zakładach produkujących konstrukcje stalowe” i dr inż. N. Szendzielorz pt. „Zakładowe systemy zabezpieczania jakości
w zakładach przemysłowych”. Słuchaczom seminarium wydano zaświadczenia uczestnictwa.
W dniach 18-24.10.92 r. w Międzynarodowej Szkole Spawalniczej zorganizowanej przez Instytut Spawalniczy (VUZ) w Tatrzańskiej Łomnicy uczestniczyli mgr inż. D. Kuc i mgr inż. W. Oborski.
W Brukseli, na 41 światowej Wystawie Innowacji „Brussels-Eureka 92” w dniach 4-11.11.92 r.
Instytut Spawalnictwa zaprezentował 2 rozwiązania, a to: „Symulator cykli cieplno-odkształceniowych” autorstwa mgr. inż. M. Zemana, mgr. inż. Z. Mikno, mgr. inż. K. Malczewskiego
i inż. M. Piątka oraz „Motowibrator do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych i odlewanych” autorstwa dr. inż. P. Sędka i mgr. inż. W. Kozelskiego z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Elektrotechniki. Obydwa te rozwiązania zostały odznaczone srebrnymi medalami.

154

Z inicjatywy i pod patronatem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN
zorganizowana została w Wiśle konferencja nt. „Podstawy kształtowania postaciowego i łączenia
nierozłącznego części maszyn”, na której mgr inż. J. Słania przedstawił referat pt. „Obiektywna
metoda oceny właściwości spawalniczych źródeł energii dla zrobotyzowanego spawania elektrycznego”, a mgr inż. A. Pietras referat pt. „Zgrzewanie karoserii z blach ocynkowanych w samochodzie Cinquecento”.
W dniu 17.11.92 r. zorganizowano w Instytucie seminarium nt. „Energooszczędne projektowanie i wykonywanie konstrukcji spawanych” z udziałem 70 uczestników. Podstawowe referaty seminarium wygłosili: doc. dr inż. J. Brózda, dr inż. P. Sędek i mgr inż. P. Gotkowski.
Cykl imprez naukowych zorganizowanych obficie w r. 1992 przez Instytut Spawalnictwa
zakończyło w dniach 14 i 15.12.92 r. powtórzenie seminarium nt. „Systemy zabezpieczania
jakości w zakładach budowy konstrukcji spawanych w świetle norm europejskich”.
Tematyka pionu badawczego Instytutu obejmowała w r. 1992 między innymi:
- numeryczną symulację procesu odprężania mechanicznego,
- poszukiwanie obiektywnych metod oceny własności spawalniczych zasilaczy łuku spawalniczego,
- badanie zrobotyzowanego procesu cięcia plazmowego elementów stalowych,
- badanie spawalności stali o podwyższonej hartowności przy spawaniu elektronowym,
- opracowanie technologii i komputerowego programu termicznego cięcia kształtowego i spawania obwodowego rur,
- badanie spawalności stali niskostopowej o granicy plastyczności powyżej 800 MPa,
- analizę możliwości i uwarunkowania atestacji materiałów spawalniczych wg wymagań
europejskich norm serii EN 45000,
- badanie zużycia elektrod w zależności od parametrów zgrzewania blach ocynkowanych,
- opracowanie sieciowego bezpiecznika suchego do propanu-butanu i gazu ziemnego.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1992 prototypy:
- przecinarki plazmowej YPN1500-1 sterowanej numerycznie,
- przecinarki YTR300-1 do automatycznego cięcia kształtowego rur,
- zgrzewarki ZPA-50 do zgrzewania elementów akumulatorów rozruchowych,
- głowicy spawalniczej AS26G.
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Rok 1993
Rok 1993 w Instytucie Spawalnictwa charakteryzował się energicznym rozwinięciem zapoczątkowanej w r. 1992 działalności zmierzającej do uzyskania akredytacji Instytutu w roli centralnego, w skali kraju, laboratorium spawalniczego, działającego zgodnie z wymogami norm
europejskich i przepisów obowiązujących na obszarze EWG oraz centrum certyfikacji zarówno
wytwarzanych w kraju urządzeń i materiałów spawalniczych, jak i kwalifikacji kadr spawalniczych na wszystkich poziomach wykształcenia. Działalność ta szła w kierunku dostosowania
struktury organizacyjnej Instytutu, odpowiedniego przeszkolenia jego personelu, sporządzenia dokumentacji właściwych systemów jakości i przygotowania uzasadnionych wniosków o akredytację.
W dniach 18-19.01.1993 r. przedstawiciele Instytutu w osobach prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka
i mgr. inż. J. Mrowca wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Klubu „Polskie Forum ISO 9000”
i Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „Pollab” w Porąbce. Instytutowi powierzono kierownictwo komisji problemowej związanej ze sprawami auditu i certyfikacji.
Zespół pracowników Instytutu: mgr inż. W. Przytocki, mgr inż. B. Kurpisz, inż. W. Kumięga
przebywał w okresie 10-16.01.1993 r. w siedzibie firmy Elektra-Beckum w Meppen (RFN)
w celu przeprowadzenia badań dopuszczeniowych urządzeń spawalniczych na polski rynek.
Seminarium nt. „Klasyfikacja stali i materiałów dodatkowych do spawania wg Norm Europejskich” zostało zorganizowane w Instytucie w dniach 26-27.01.1993 r. z udziałem 160 uczestników. Program seminarium był ujęty w 4 opracowanych przez dr. inż. E. Dębskiego referatach
dotyczących klasyfikacji stali, elektrod otulonych, gazów osłonowych oraz topników i drutów
elektrodowych. Już w dniach 17-18.02.1993 r. zorganizowano w Instytucie następne seminarium nt. „Zasady opracowania księgi jakości w fabrykach wyrobów spawanych”.
W lutym 1993 dotychczasowy Dział Szkolenia i Nadzoru przekształcono w Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego pod kierownictwem mgr. inż. B. Kurpisza. Ministerstwo Edukacji
Narodowej uznało Instytut Spawalnictwa za jedyną instytucję upoważnioną przez to Ministerstwo do certyfikowania wszystkich organizacji prowadzących szkolenie spawaczy stopnia podstawowego i ponadpodstawowego, a podlegające kuratorium oświaty.
Grupa pracowników Instytutu z Zakładu Technologii Spawania: mgr inż. K. Warszowa,
doc. dr inż. E. Turyk, dr inż. E. Szczok, mgr inż. B. Czwórnóg i techn. S. Błach wizytowała
w dniach 22-26.02.1993 r. zakłady i laboratoria firmy „Fronius Schweissmaschinen w Wels
(Górna Austria) na zaproszenie kierownictwa tej firmy.
W dniu 16.03.1993 r. zorganizowano w Instytucie seminarium nt. „Procedury sporządzania systemów jakość w zakładach spawalniczych”. Rozważano zagadnienia harmonizacji przepisów i norm europejskich z krajami należącymi do EWG i EFTA, wzajemnego uznawania przepisów i norm krajowych oraz wzajemnego uznawania wyników badań i certyfikatów.
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Nieco inny charakter miało seminarium zorganizowane w Instytucie w dniu 30.03.1993 r.
nt. „Nowe rozwiązania w zakresie odciągania dymów i gazów spawalniczych” z referatem przedstawiciela firmy „Roboprojekt” oferującej urządzenia filtrowentylacyjne amerykańskiej
firmy „Plymovent”. Program seminarium uzupełniły referaty mgr inż. S. Machaczkowej
i mgr inż. J. Matusiakowej.
W marcu 1993 odbyło się w Instytucie Spawalnictwa zebranie założycielskie Polskiego
Towarzystwa Spawalniczego. Propozycja jego powołania wynikła w dniu 9.09.1992 r. na Krajowej Konferencji Spawalniczej Energetyków w Elektrowni „Opole”. W dniu 3.08.1993 r. Sąd
Wojewódzki w Katowicach wpisał PTS do rejestru stowarzyszeń. Prezesem PTS wybrany został
dr inż. Krzysztof Madej.
W dniach 19-30.04.1993 r. zorganizowano w Instytucie Spawalnictwa 2 kursy aktualizacji wiedzy dla inżynierów spawalników, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Europejskiej Federacji Spawalniczej, umożliwiającymi zawodowo czynnym inżynierom spawalnikom uzyskanie
świadectwa europejskiego inżyniera spawalnika po ukończeniu 46-godzinnego kursu aktualizacji wiedzy, prowadzonego zgodnie z programem zalecanym przez tę Federację. Kursy w Instytucie
przeprowadzono w oparciu o umowę kooperacyjną zawartą przez Instytut z wytypowanym przez
Niemieckie Stowarzyszenie Spawalnicze (DVS) Ośrodkiem Szkoleniowo-Badawczym (SLV)
w Berlinie. Wykładowcami na obydwu kursach byli docenci SLV-Berlin: dr ing. H. Krohn, dr ing.
Winkel, dipl. ing. M. Emeneth i dipl. ing. Kestin. 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. Drugi kurs rozpoczęty w dniu 21.04.1993 zgromadził słuchaczy władających językiem niemieckim i tłumaczenia nie wymagał.

Fot. 65. Absolwenci pierwszego kursu dla uzyskania uprawnień
europejskiego inżyniera spawalnika
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Ukończyło te kursy 35 inżynierów. Zakończenie kursów odbyło się w dniu 30.04.1993 r.
z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Biura ds. Integracji Europejskiej,
dyrektora Centralnego Biura Jakości Wyrobów, dyrektora SLV-Berlin, docentów wykładowców
i dyrekcji Instytutu Spawalnictwa. Świadectwa uzyskane przez absolwentów są uznawane oficjalnie w RFN oraz w niektórych krajach EWG i EFTA. Po uzyskaniu przez Instytut statusu
członka rzeczywistego Europejskiej Federacji Spawalniczej (tzn. po wejściu Polski do EWG)
Instytut wystąpi o zamianę tych świadectw niemieckich na tzw. „świadectwa niebieskie” EWG.
W dniu 5.05.1993 r. zorganizowano w Instytucie Spawalnictwa seminarium nt. „Zabezpieczenie
instalacji gazowych - wymagania i sposoby”. Referat wprowadzający pt. „Zagrożenia instalacji
zasilających stanowiska do spawania gazowego i pokrewne” przedstawił mgr inż. J. Mrowiec.
Charakterystyki urządzeń zabezpieczających oferowanych na krajowym rynku zaprezentowali
przedstawiciele: WFSS „Perun”, Donau Trading, Exweld i Thor. W laboratorium Zakładu
Badań i Atestacji Urządzeń Spawalniczych demonstrowano skuteczność zatrzymywania
płomienia przez opracowane w Instytucie bezpieczniki suche.
Ukazał się wydany przez Dział Marketingu i Prognozowania Informator Techniczno-Rynkowy o krajowych urządzeniach i sprzęcie spawalniczym.
W dniu 19.05.1993 r., a następnie dnia 26.05.1993 r. zostało zorganizowane w Instytucie
seminarium nt. „Instrukcje technologiczne spawania wg norm europejskich”, w którym głównymi referentami byli: dr inż. E. Dębski z 3 referatami i mgr inż. K. Warszowa.
W posiedzeniu Podkomitetu TC 121 „Spawalnictwo” Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) w dniach 31.05-4.06.1993 r. w Kopenhadze wziął udział dr inż. E. Dębski.
Posiedzenie R ady Międzynarodowego Stowarzyszenia „Spawanie” odbyło się
w dniach 4-9.06.1993 r. w Kijowie z udziałem prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka, dr. inż. E. Dobaja
i mgr. A. Kajzerka.
Na 65-tych Międzynarodowych Targach Poznańskich ogólne zainteresowanie wzbudzała
duża ekspozycja Instytutu Spawalnictwa i jego Zakładu Doświadczalnego. Eksponowano między innymi: automatyczną przecinarkę plazmową YPN-1500, inwertorowe urządzenia plazmowe XP2-1 i XP8-1 do ręcznego cięcia plazmowego blach, zgrzewarkę półautomatyczną ZPA-50
do zgrzewania połączeń międzygrodziowych w akumulatorach rozruchowych, podwieszoną zgrzewarkę punktową ZK50-1 z transformatorem przy zgrzewadle, sterowaną numerycznie automatyczną przecinarkę tlenową YTN-300-1 do cięcia kształtowego rur wg linii przenikania, urządzenie MSP-50 do mikroplazmowego spawania blach o grubości począwszy od 0,2 mm. Pokaźne
miejsce w ekspozycji zajmowały również nowoczesne materiały spawalnicze opracowane
w Instytucie.
W seminarium „Euronorm ’93” w dniach 16-17.06.1993 r. w Duisburgu wzięli udział:
dr inż. E. Dębski, mgr inż. B. Kurpisz i dr inż. N. Szendzielorz.
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Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się
w dniach 28.08-4.09.1993 r. w Glasgow. Instytut Spawalnictwa był reprezentowany przez
swego dyrektora prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka.
Na Międzynarodowe Targi „Schweissen und Schneiden ’93” odbywające się
w dniach 14-23.09.1993 r. w Essen wydelegowano w różnych terminach 11 pracowników
Instytutu i ZDISu.
W Międzynarodowej Konferencji nt. „Elektryczny łuk łączeniowy” zorganizowanej
w dniach 27.09-1.10.1993 r. w Łodzi przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Politechnikę
Łódzką uczestniczył dr inż. E. Dobaj, który przedstawił referat autorstwa mgr. inż. W. Przytockiego
pt. „Impulsowe wspomaganie łuku spawalniczego prądu przemiennego i stałego”.
Następny, III kurs aktualizacji wiedzy dla uzyskania uprawnień „europejskiego inżyniera
spawalnika” odbył się we wrześniu 1993 r. Tym razem, obok wykładowców niemieckich z SLVBerlin dr. ing. Winkela i dipl. ing. Kestina wykładowcami kursu byli również pracownicy naukowi
Instytutu Spawalnictwa w osobach: doc. dr. inż. J. Brózdy, dr. inż. E. Dębskiego,
dr. inż. N. Szendzielorza i mgr. inż. B. Kurpisza. Uroczyste zakończenie kursu odbyło się
w dniu 2.10.1993 r. Kurs ukończyło 31 absolwentów.
Na konferencji „Technika spawalnicza w instalacjach” zorganizowanej w dniach 21-22.09.1993 r.
przez BOINTE „Instal” w Warszawie mgr inż. B. Kurpisz przedstawił referat pt. „Spawanie rur
elektrodami celulozowymi”, a dr inż. E. Dębski omówił „Określanie poziomów jakości złączy spawanych, zgodnie z europejskimi normami EN 630 = ISO 10042 i EN 25817”.
W seminarium zorganizowanym w Instytucie w dniach 22-23.09.1993 r. nt. „Ocena jakości spawanych złączy stalowych wg norm europejskich i ISO” uczestniczyło 210 przedstawicieli
zainteresowanych zakładów przemysłowych. Wszystkie 6 referatów tworzących program seminarium zostały opracowane przez dr. inż. E. Dębskiego.
W dniu 6.10.1993 r. Instytut gościł 50 osobową grupę przedstawicieli Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Wizyta była połączona ze zwiedzaniem pracowni Instytutu i omówieniem
zagadnień szkolenia spawalniczego w Europie.
Zarządzeniem Nr 1/93 Dyrektora Instytutu z dnia 6.10.1993 r. utworzono w Instytucie
Komisję Kwalifikacyjną Zakładów Przemysłowych pod przewodnictwem mgr. inż. B. Kurpisza
z zadaniem kwalifikowania zakładów przemysłowych pod względem spełniania wymogów normy PN-87/M-69009 i ustalono regulamin pracy tej Komisji.
Mgr inż. J. Matusiakowa i mgr inż. J. Mrowiec odwiedzili w dniach 26-29.10.1993 r.
Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Medycyny Pracy w Düsseldorfie.
Dnia 12.10.1993 r. na terenie Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie grupy pracowników
naukowych Instytutu Spawalnictwa ze spawalnikami przemysłu stoczniowego. Obok spawalników 7 stoczni morskich i 2 stoczni rzecznych w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polskiego
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Rejestru Statków i Elmoru. W wygłoszonych referatach prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk przedstawił
aktualną działalność i zamierzenia Instytutu, dr inż. E. Dębski i mgr inż. B. Kurpisz omówili
normy i przepisy europejskie dotyczące spawalnictwa oraz działalność Instytutu w zakresie szkolenia spawalniczego, a mgr W. Zemanowa przedstawiła wyniki ankiety wypełnionej przez
spawalników stoczni w ramach przygotowania spotkania.
Najważniejszą imprezą zorganizowaną przez Instytut Spawalnictwa w 1993 r. były
II Międzynarodowe Targi Spawalnicze INTERWELDING ’93 połączone z XXXVI Krajową
Naukowo-Techniczną Konferencją Spawalniczą oraz seminarium. Cały ten zespół przedsięwzięć
został zorganizowany w Katowicach w dniach 18-24.10.1993 r. na terenie Międzynarodowych
Targów Katowickich i przy współudziale tej instytucji. Udział w Targach wzięli wszyscy liczący
się krajowi producenci urządzeń i materiałów spawalniczych oraz 30 wystawców zagranicznych
z RFN, Austrii, Francji, Włoch i Słowenii, a nawet jedna firma ze Stanów Zjednoczonych. Targi
odwiedziło w ciągu 4 dni ok. 4500 osób. Zostały one włączone do kalendarza stałych imprez
Międzynaodowych Targów Katowickich.

Fot. 66. Stoisko Instytutu
Spawalnictwa i ZDIS
na Targach „Interwelding ’93”
w Katowicach

Fot. 67. Uczestnicy
XXXVI Naukowo-Technicznej
Konferencji Spawalniczej
w Katowicach
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Fot. 68. Seminarium kończące „Interwelding ’93”

XXXVI Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza toczyła obrady
w dniach 20-21.10.1993 r. z udziałem ok. 300 uczestników, pod hasłem „Nowoczesne tendencje w spawalnictwie światowym”. Łącznie zaprezentowano w materiałach konferencyjnych 34
referaty zgrupowane w kilku blokach tematycznych, w czym 14 referatów opracowanych przez
pra-cowników naukowych Instytutu Spawalnictwa.
Ostatnim spotkaniem po zakończeniu II Międzynarodowych Targów Spawalniczych „Interwelding ’93” było zorganizowane w dniu 24.10.1993 r. seminarium na temat „Nowoczesne
urządzenia do cięcia termicznego blach, rur i kształtowników” przy udziale ok. 200 uczestników.
Objęło ono 6 referatów zaprezentowanych przez: dr. inż. M. Woźniaka, mgr. inż. J. Czecha,
mgr. inż. B. Kubalę, mgr. inż. M. Łeśko, mgr inż. S. Machaczek, mgr. inż. J. Mrowca
i mgr. inż. W. Oborskiego oraz pokazy filmów.
W dniach 11-15.10.1993 r. mgr inż. T. Zaremba i mgr inż. W. Oborski uczestniczyli
w ”Dniach Techniki Spawalniczej” w Bratysławie ze wspólnym referatem pt. „Inwertorowe urządzenia do cięcia i spawania plazmowego”. Mgr inż. A. Pietras i mgr inż. Z. Mikno wzięli udział
w dniach 17-23.10.1993 r. w „Szkole Spawalniczej” w Tatrzańskiej Łomnicy.
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk wziął udział w dniach 6-10.11.1993 r.
w Genui w obradach Europejskiej Federacji Spawalniczej, w której Instytut Spawalnictwa uczestniczy na prawach członka-obserwatora.
W dniach 11-12.11.1993 r. w Magdeburgu, pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia „Spawanie” odbyło się zorganizowane przez Uniwersytet im. Otto Guericke i Niemieckie
Stowarzyszenie Spawalnicze (DVS) seminarium nt. „Certyfikacja i akredytacja”. Udział ze strony Instytutu Spawalnictwa wzięli: dr inż. E. Dobaj, mgr inż. B. Kurpisz i mgr A. Kajzerek.
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Na 42 Światowej Wystawie Innowacji „Brussels Eureka ’93” odbywającej się
w dniach 5-12.11.1993 r. w Brukseli z udziałem 27 krajów prezentujących około 500 rozwiązań
innowacyjnych Instytut Spawalnictwa uzyskał Złoty Medal za opracowany przez
dr. inż. H. Papkalę i mgr. inż. A. Pietrasa system „Automatycznej regulacji natężenia prądu
zgrzewania” i Srebrny Medal za opracowany przez mgr. inż. K. Malczewskiego „Przyrząd
mikroprocesorowy do pomiaru i kontroli procesów zgrzewania oporowego”.
W dniu 14.11.1993 r. zorganizowano seminarium nt. „Zastosowanie technik symulacyjnych w badaniach nad spawalnością i obróbką cieplną stali”. Objęło ono 6 referatów zaprezentowanych przez: prof. ktr. dr. hab. inż. I. Kubiszyna, doc. dr. inż. J. Brózdę, dr. inż. P. Sędka,
mgr. inż. M. Łomozika, mgr. inż. M. Zemana i mgr. inż. M. Kubicę. Odbył się również pokaz
technik symulacyjnych realizowanych na urządzeniach opracowanych w Instytucie Spawalnictwa.
Pion badawczy Instytutu Spawalnictwa zakończył w r. 1993 prace dotyczące między innymi:
- opracowania komputerowego systemu doradczego EKOSPAW do określania emisji zanieczyszczeń w procesach spawalniczych,
- badania procesów cięcia plazmowego pod lustrem wody,
- zbudowania zmodernizowanego urządzenia do symulowania spawalniczych cykli cieplnych i naprężeniowo-odkształceniowych,
- badania procesów spajania tworzyw sztucznych termoplastycznych,
- opracowania spawalniczego systemu doradczego CAD-CAM,
- badania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy spawaniu aluminium i jego
stopów,
- badania procesów półautomatycznego i automatycznego spawania elektrodą topliwą
w osłonie mieszanek gazowych.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1993 prototypy:
- zgrzewarki kleszczowej podwieszonej ZK50,
- zbiornika wodnego do plazmowego cięcia pod lustrem wody,
- stanowiska do automatycznego spawania zbiorników (eksport).
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Rok 1994
W dniu 3.02.94 r. z inicjatywy Departamentu Badań Komitetu Badań Naukowych odbyło
się w Instytucie Spawalnictwa spotkanie przewodniczącego Zespołu S-2 „Materiały i technologie” oraz przewodniczącego Zespołu S-21 „Inżynieria materiałowa” w towarzystwie współpracowników (razem 10 osób) z dyrekcją Instytutu i kierownikami zespołów wykonawczych
tzw. „projektów badawczych” (granty) i „projektów celowych”, finansowanych przez KBN.
Goście zwiedzili laboratoria i pracownie, w których te projekty były realizowane.
W trakcie wizyty i po jej zakończeniu goście wyrazili wiele pochwał i słów uznania dla pracowników Instytutu i efektów ich pracy oraz dla organizacji i wyposażenia Instytutu.

Fot. 69. Wizyta delegacji Komitetu Badań Naukowych

„Programy komputerowe dla potrzeb spawalnictwa” stanowiły temat seminarium zorganizowanego w Instytucie Spawalnictwa w dniu 16.02.94 r. Referentami ze strony Instytutu byli:
mgr inż. Stanisław Zaremba, mgr inż. Jarosław Siudek, mgr inż. Krystyna Warsz, mgr inż.
Jolanta Matusiak i techn. Jan Dajnowicz.
W dniu 23.02.94 r. po publicznej obronie na Wydz. Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej pracy doktorskiej pt. „Ocena właściwości spawalniczych charakteryzujących
źródła energii zrobotyzowanego spawania elektrycznego” mgr inż. Jacek Słania uzyskał stopień
doktora nauk technicznych.
Dział Marketingu i Prognozowania wespół z działem Normalizacji oraz Zakładem Badania
Spawalności i Konstrukcji Spawanych zorganizował w dniach 2 i 3.03.1994 r. seminarium nt.
„Wytyczne spawania stali konstrukcyjnych wg norm europejskich”. W seminarium wzięło udział
121 uczestników. Ze względu na ważność omawianej tematyki dla zakładów eksportujących
spawane konstrukcje uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w seminarium. Referentami
byli: doc. dr inż. J. Brózda, dr inż. E. Dębski, mgr inż. M. Kubica i mgr inż. M. Zeman.
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Zarządzeniem DI Nr 2 z dnia 11.03.1994 r. postanowiono utworzyć w Instytucie Spawalnictwa z dnia 15.03.1994 r. Laboratorium Badawcze Spawalnictwa (LBS) z zadaniem świadczenia usług zarówno dla zakładów badawczych Instytutu, jak i dla przedsiębiorstw przemysłowych, w zakresie badania materiałów na konstrukcje spawane, materiałów dodatkowych do spawania, połączeń spajanych, technologii spawalniczych, urządzeń i sprzętu spawalniczego oraz
ekologii procesów spawalniczych. Kierownictwo LBS objął mgr inż. J. Mrowiec.

Fot. 70. Moment uroczystego otwarcia Laboratorium Badawczego Spawalnictwa
przez dyrektora prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka

W cyklu przygotowywania polskich producentów spawanych konstrukcji do działania
na rynku EWG zorganizowano w dniach 28 i 29.03.94 r. następne seminarium nt. „Badania
niszczące złączy spawanych wg norm europejskich” z udziałem 155 uczestników. Referentami
tego seminarium byli: doc. dr inż. J. Brózda, dr inż. E. Dębski, mgr inż. M. Kubica,
mgr inż. M. Łomozik i mgr inż. M. Zeman. Oprócz referatów odbyły się również pokazy niektórych badań w LBS.
W Muzeum Techniki w Warszawie zorganizowano w dniach 14.03-17.04.94 r. pokaz
wynalazków nagrodzonych na Wystawie Brussels-Eureka, zorganizowany przez Krajową Radę
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Ze strony Instytutu Spawalnictwa
eksponowano nagrodzony srebrnym medalem na Brusels Eureka 92 motowibrator skonstruowany przez dr. inż. P. Sędka i mgr. inż. W. Kozelskiego oraz nagrodzony złotym medalem na Brussels Eureka 93 sposób oporowego zgrzewania punktowego blach ocynkowanych autorstwa
dr. inż. H. Papkali i mgr. inż. A. Pietrasa.
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W dniach 19-20.04.94 r. Instytut Spawalnictwa zorganizował Międzynarodowe Seminarium nt. „Systemy jakości w spawalnictwie”. Uczestnikami tego seminarium byli spawalnicy
z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Węgier. Obok pracowników naukowych Instytutu Spawalnictwa:
dr. inż. M. Banasika, doc. dr. inż. J. Brózdy, dr. inż. E. Dębskiego i dr. inż. N. Szendzielorza
wykładowcami seminarium byli: dr n.t. inż. W. Jakubowski z Instytutu Elektrospawania
im. E.O. Patona w Kijowie, prof. dr inż. H.J. Krause i dr H.V. Mittmann z Bundesanstalt für
Materialforschung und Prüfung w Berlinie, dr inż. U. Krüger z SLV - Berlin, dr J. Schuster
z SLV-Halle, dr inż. P. Pek i inż. A. Krauss z Technischer Überwachungsverein Südwestdeutschland
oraz dr inż. K. Wichart z Schweisstechnische Zentralanstalt w Wiedniu. Uczestnicy seminarium mieli sposobność zapoznania się z aktualnym stanem normalizacji europejskiej w zakresie
tworzenia i dokumentowania systemów jakości w spawalnictwie. W dniach 21 i 22 seminarium
zostało powtórzone (z tłumaczeniem referatów na język polski) dla 180 słuchaczy z krajowych
zakładów przemysłowych.
Dr inż. E. Szczok i mgr inż. M. Łomozik uczestniczyli w dniach 21-22.04.94 r. w Międzynarodowym Seminarium nt. „Spawanie stali nierdzewnych” zorganizowanym przez firmę Böhler
(Austria) w Kapfenberg. Atrakcją spotkania był zorganizowany przez gospodarzy wyjazd
do Wiednia, gdzie uczestnicy mogli podziwiać panoramę tego miasta z historycznego wzgórza
Kahlenberg.
W Międzynarodowej Konferencji „Spawanie 94 - Postęp w technologiach” zorganizowanej
w dniach 10-13.05.94 r. w Bratysławie przez tamtejszy Instytut Spawalniczy (VUZ) z okazji
jego 45-lecia wziął udział prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk, doc. dr inż. E. Turyk, inż. M. Piątek wraz
z grupą pracowników ZDIS. Delegacja ta zwiedziła również wystawę urządzeń spawalniczych
zorganizowaną przy tej okazji.
W dniach 12-13.05.94 r. w Instytucie Energii Atomowej w Otwocku - Świerku zorganizowano seminarium nt. „Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i sieci elektroenergetycznych”, na którym prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk przedstawił opracowany wraz z doc. dr. inż.
J. Brózdą i dr. inż. E. Dębskim referat pt. „Spawalnicze materiały dodatkowe dla energetyki”.
Następny, 4-ty z kolei kurs aktualizacji wiedzy dla inżynierów spawalników dla uzyskania
świadectwa europejskiego inżyniera spawalnika został zorganizowany w dniach 15-21.05.94 r.
Wykłady prowadzili: dipl. ing. Kestin i dr. ing. Winkel z SLV - Berlin oraz doc. dr inż. J. Brózda,
dr inż. E. Dębski, dr inż. N. Szendzielorz i mgr inż. B. Kurpisz z Instytutu Spawalnictwa. Kurs
ukończyło 30 absolwentów.
W konferencji nt. „Spawanie w kosmosie i w budowie pojazdów kosmicznych” zorganizowanej w dniach 17-19.05.94 r. w Kijowie przez Instytut Elektrospawania im. E.O. Patona wziął
udział dr inż. E. Dobaj oraz mgr A. Kajzerek.
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Ukazała się w Wydawnictwach Naukowo-Technicznych książka „Maszyny i urządzenia
spawalnicze” autorstwa dr inż. E. Dobaja.
W konferencji „Termoobróbka 94” zorganizowanej przez Instytut Metalurgii Żelaza
w dniach 24-27.05.94 r. w Ustroniu doc. dr inż. J. Brózda i mgr inż. M. Kubica przedstawili
referat pt. „Nowoczesne stale konstrukcyjne z podwyższoną i wysoką wytrzymałością oraz ich
spawanie”, a mgr inż. M. Łomozik wygłosił referat pt. „Technika mikrokomputerowa w badaniach przemian fazowych”.
W dniach 25 i 26.05.94 r. w zorganizowanym przez Dział Marketingu i Prognozowania
dla 108 uczestników seminarium nt. „Gazy firmy BOC do osłony łuku spawalniczego” zaprezentowała działająca w Polsce firma BOC Gazy Sp. z o.o. Seminarium uzupełniły pokazy spawania
w osłonach gazowych.
Dr inż. N. Szendzielorz i mgr inż. B. Kurpisz uczestniczyli w dniach 25-26.05.94 r.
w Duisburgu w konferencji „Euronorm 94” zorganizowanej przez DVS - Düsseldorf
i SLV-Duisburg na temat normalizacji europejskiej w spawalnictwie.
W ramach unowocześniania pomieszczeń Instytutu Spawalnictwa nowy wystrój otrzymała
m.in. Sala Posiedzeń. Przebudowane zostały również wejścia do budynku hal technologicznych.

Fot. 71. Zmodernizowana sala posiedzeń

W Krajowej Szkole Optoelektroniki zorganizowanej w dniach 6-9.06.94 r. w Gdańsku na
temat „Laserowe technologie obróbki materiałów” wziął udział dr inż. M. Banasik.
XXXVII Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza odbyła się w dniach
8-10.06.94 r. w Częstochowie pod hasłem „Przemysłowe zastosowania technologii spawalniczych”. Prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk wraz z dr. inż. E. Szczokiem przedstawili referat
pt. „Mieszanki gazowe do spawania metodą MAG”, a mgr inż. B. Kubala i mgr inż. J. Wiśniewski
referat pt. „Nowoczesne przecinarki do cięcia tlenowego sterowane numerycznie”.
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Wobec istnienia organizowanych przez Instytut Spawalnictwa Międzynarodowych Targów
„Interwelding” w Katowicach ekspozycja Instytutu i ZDIS na Międzynarodowych Targach
Poznańskich była w 1994 r. skromniejsza niż w poprzednich latach. Ograniczyła się do urządzeń Cp-20 i Cp-60 do cięcia plazmowego, stanowiska FP3-250 do automatycznego spawania
plazmowego kanistrów oraz urządzenia SP-200 do spawania plazmowego elementów o grubości
0,3-5 mm. Natomiast dominującym tematem rozmów z zainteresowanymi specjalistami na
stoisku Instytutu były zagadnienia związane z wdrażaniem systemów jakości w zakładach spawalniczych oraz zasady certyfikacji systemów jakości, wyrobów i personelu spawalniczego.
Na zorganizowanej w dniach 15-16.06.1994 r. w Paryżu międzynarodowej konferencji
nt. „Technika komputerowa w spawalnictwie” doc. dr inż. J. Brózda przedstawił referat pt. „Zastosowanie metod numerycznych w procesie mechanicznego przeprężania zbiorników ciśnieniowych”.
W dniach 21-22.06.1994 r. zorganizowano w Instytucie Spawalnictwa dwudniowe seminarium, powtórzone następnie w dniach 24-25.06.1994 r., na temat „Badania nieniszczące
złączy spawanych”. W licznym gronie referentów z instytucji naukowych i przemysłu znaleźli
się: dr inż. E. Dębski, inż. J. Czuchryj i mgr inż. T. Wnęk. Seminarium było uzupełnione pokazami laboratoryjnymi, w czasie których firmy produkujące urządzenia i materiały do kontroli
nieniszczącej prezentowały swoją ofertę.
Instytut Spawalnictwa gościł w dniu 30.06.1994 r. zgromadzenie członków „Sekcji Maszyn, Urządzeń i Środków Transportu” Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „Pollab”.
W zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu laboratoriów badawczych ubiegających się o akredytację w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. Prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk
przedstawił zgromadzonym rolę i miejsce Instytutu w krajowym spawalnictwie oraz jego powiązania z instytucjami zagranicznymi. Mgr inż. J. Mrowiec omówił tok działań dla utworzenia
Laboratorium Badawczego Spawalnictwa i jego strukturę organizacyjną. Uczestnicy spotkania
zwiedzili pracownię LBS.
W dniach 6 i 7.07.1994 r. odbyło się w Instytucie posiedzenie inauguracyjne trzech Normalizacyjnych Komisji Problemowych powołanych przez Prezesa Komitetu Normalizacyjnego,
a mianowicie: NKP 165 ds. technologii spawalniczych, pod przewodnictwem
prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka, NKP 166 ds. jakości w spawalnictwie, pod przewodnictwem
dr. inż. E. Dębskiego i NKP 167 ds. urządzeń spawalniczych, pod przewodnictwem
dr. inż. E. Dobaja. Przewodniczącym i członkom Komisji wręczono nominacje PKN. Sekretariat
Komisji zlokalizowano w Instytucie Spawalnictwa. W Komisjach, obok przedstawicieli przemysłu, uczestniczy 13 pracowników Instytutu.
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Zarządzeniem DI Nr 6 z dnia 1.09.1994 r. powołano w Instytucie Spawalnictwa Zespół
Certyfikacji, z zadaniem certyfikowania spawalniczego personelu, systemów jakości u wytwórców wyrobów spawalniczych oraz wyrobów branży spawalniczej w ramach krajowego systemu
badań i certyfikacji utworzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Powołano również
Radę Zarządzającą Zespołu Certyfikacji z przeważnym udziałem przedstawicieli zainteresowanych zakładów przemysłowych. Kierownikiem Zespołu Certyfikacji został mianowany
dr inż. N. Szendzielorz.
Doroczny 47 Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się
w dniach 3-10.09.1994 r. w Pekinie. Towarzysząca Kongresowi Międzynarodowa Konferencja
była zorganizowana pod hasłem „Wysokorozwinięte technologie a automatyzacja z zachowaniem niskich kosztów”. W Kongresie uczestniczył prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk.
W dniach 6 i 7.09.1994 r., a potem 8 i 9.09.1995 r. ze względu na dużą ilość zgłoszeń
zostało powtórzone w Instytucie z udziałem 158 uczestników seminarium nt. „Badania nieniszczące złączy spawanych”.
Pierwsze, robocze posiedzenie Normalizacyjnych Komisji Problemowych odbyło się w Instytucie dniu 19.09.1994 r. Ustalono wstępnie plan prac normalizacyjnych na lata 1995-97.
W Wielkiej Konferencji Spawalniczej zorganizowanej w dniach 28-30.09.1994 r. przez
Niemieckie Stowarzyszenie Spawalnicze (DVS) w Bremie gośćmi honorowymi byli: dyrektor
Instytutu Spawalnictwa prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk i mgr inż. B. Kurpisz - kierownik Ośrodka
Kształ-cenia i Nadzoru Spawalniczego.
Na Kongresie SIMP prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk został powtórnie wybrany członkiem
Zarządu Głównego SIMP.
Następny, 5-ty kurs aktualizacji wiedzy dla uzyskania świadectwa europejskiego inżyniera
spawalnika odbył się w Instytucie w dniach 10-15.10.1994 r. Wykładali: dr ing. H. Krohn
i dipl. ing. Kestin z SLV-Berlin oraz doc. dr inż. J. Brózda, dr inż. E. Dębski, dr inż. N. Szendzielorz
i mgr inż. B. Kurpisz. Kurs ukończyło 31 uczestników.
W dniach 19-22.10.1994 r. doc. dr inż. E. Turyk zwiedził Wystawę Techniki Spawalniczej
i Regeneracyjnej „Techreno 94” w Żilinie i uczestniczył w związanym z nią seminarium.
Na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich przy współudziale Instytutu Spawalnictwa zostały zorganizowane w dniach 25-29.10.1994 r. III Międzynarodowe Targi Spawalnicze „Interwelding ’94”. Targi zgromadziły 96 wystawców, wśród których było 25 firm zagranicznych. Naliczono ok. 4000 zwiedzających.
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Fot. 72. Stoisko
Instytutu Spawalnictwa
na III Międzynarodowych
Targach Spawalniczych
„Interwelding ’94”

Przy okazji Targów zostały zorganizowane 2 seminaria. W dniu 26.10.1994 r. w seminarium nt. „Nowoczesne urządzenia do spawania łukowego i efekty ich stosowania” uczestniczyło
290 słuchaczy.

Fot. 73. Uczestnicy seminarium

Podstawowe referaty seminarium wygłosili: dr inż. E. Dobaj, dr inż. J. Słania,
mgr inż. W. Oborski, inż. W. Lewandowski i inż. J. Przewrocki.
Dnia 27.10.1994 r. w seminarium nt. „Korzyści i kryteria zastosowania gazowych mieszanek spawalniczych oraz drutów proszkowych” wzięło udział 270 uczestników. Ze strony
Instytutu Spawalnictwa referentami byli: prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk, dr inż. E. Szczok,
dr inż. E. Dębski i mgr inż. B. Czwórnóg.
Do imprez towarzyszących Targom „Interwelding ’94” należały spotkania towarzyskie
z losowaniem - wśród przedstawicieli zakładów przemysłowych, którzy wypełnili odpowiednią
ankietę Instytutu Spawalnictwa-nagród ufundowanych przez niektórych wystawców. Odbył się
także turniej „szóstek piłkarskich” reprezentujących wystawiające firmy.
Na wystawę „Welding - Robot ’94” i związane z nią seminarium w dniach 8-11.11.1994 r.
w Brnie zostali wydelegowani: dr inż. E. Szczok, inż. M. Piątek, mgr inż. S. Dziuba, mgr inż. D. Kuc
i techn. J. Dajnowicz.
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Zespół w składzie: mgr inż. K. Malczewski, inż. M. Piątek i mgr inż. K. Mikno uzyskał
brązowy medal za „Sposób sterowania procesem zgrzewania z pomiarem i kontrolą parametrów
oraz urządzenie do tego celu” na 43 Wystawie Wynalazków i Innowacji Brussels Eureka 94
w dniach 9-16.11.1994 r. w Brukseli.
Instytut Spawalnictwa wziął udział w dniach 21-26.11.1994 r. w Targach Zaopatrzenia
Przemysłu „Swisstech ’94” w Bazylei eksponując wibrator TP-10 i komputerowy system doradczy EKO-SPAW do określania emisji zanieczyszczeń w procesach spawalniczych. Eksponaty
Instytutu przedstawiał mgr inż. K. Malczewski.
W dniu 23.11.1994 r. zorganizowano w Instytucie, wspólnie z Katedrą Budowy Maszyn
Politechniki Śląskiej, seminarium nt. „Łączenie tworzyw sztucznych”, z udziałem 70 uczestników. Mgr inż. S. Dziuba przedstawił referaty „Wpływ nieprzestrzegania niektórych warunków technologicznych przy zgrzewaniu doczołowym rur” oraz „Szkolenie personelu spawalniczego
z zakresu łączenia tworzyw sztucznych w Instytucie Spawalnictwa”.
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Spawalniczego obradowało w Instytucie
w dniu 28.11.1994 r. Dr inż. K. Madej zrezygnował z funkcji prezesa Towarzystwa, z uwagi na
wyjazd za granicę. Nowego prezesa wybrano w osobie dr. inż. E. Dobaja.
W dniach 1-6.12.1994 r. doc. dr inż. E. Turyk wziął udział w Konferencji NaukowoTechnicznej w Tbilisi poświęconej hasłu „Spawalnictwo i technologie pokrewne w gospodarce
narodowej Gruzji”.
W Komitecie Badań Naukowych w Warszawie wręczono dyrektorowi Instytutu
prof. dr. hab. inż. J. Pilarczykowi replikę Złotego Medalu, jako wyraz uznania za uzyskanie
przez patenty Instytutu Spawalnictwa na kolejnych wystawach Brussels Eureka 1 medalu
złotego, 3 medali srebrnych i 1 medalu brązowego.
Zarządzeniem DI Nr 7 z dnia 29.12.1994 r. wprowadzono od 1.01.1995 r. elektroniczny
system rejestracji czasu pracy i ruchu osobowego w Instytucie. Każdy pracownik został wyposażony w identyfikator z fotografią.
Do prac badawczych wykonywanych w Instytucie Spawalnictwa w r. 1994 należały między innymi:
- badanie spawalniczych zjawisk cieplno-naprężeniowych przy użyciu metod matematycznych,
- opracowanie komputerowego systemu CAM dla regeneracyjnego napawania części
maszyn,
- zaprojektowanie i zbudowanie mikrospawarki plazmowej MPS-51,
- opracowanie nowych materiałów lutowniczych,
- studium i badania w zakresie stosowania i rozwoju techniki plazmowej w spawalnictwie,
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- opracowanie i zbudowanie tranzystorowego urządzenia falownikowego dla nagrzewania
indukcyjnego w procesach spawalniczych,
- opracowanie technologii i zbudowanie stanowiska do zgrzewania punktowego bębnów
sitowych maszyn papierniczych,
- opracowanie specjalnego wyposażenia i metody badania palników i reduktorów spawalniczych.
Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa wykonał w r. 1994 prototypy:
- urządzenia FP3-150 do spawania kanistrów pulsujacym łukiem plazmowym,
- palników PCP30-1, PCP30-2, PCP-100 do cięcia plazmowego,
- palników PS50-1 do spawania plazmowego ręcznego i PS50-2 do spawania plazmowego
maszynowego.
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Rok 1995
Kontynuowano działania mające na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Instytutu
Spawalnictwa do rozrastających się zadań w zakresie nadzoru i szkolenia personelu spawalniczego oraz przygotowania Instytutu do podjęcia działalności certyfikacyjnej. Już w dniu 2.01.1995 r.
aneksem nr 1 do Zarządzenia DI Nr 6 z dnia 1.09.1994 r., a następnie jednolitym tekstem tego
zarządzenia postanowiono przemianować powołany tym zarządzeniem Zespół Certyfikacji na
Ośrodek Certyfikacji. Kierownikiem Ośrodka został mianowany dr inż. E. Dębski, a jego zastępcą
dr inż. N. Szendzielorz. Z tą samą datą zostało zmienione Zarządzenie DI Nr 7 z dnia
21.12.1990 r. którego nowy, jednolity tekst obejmował:
- likwidację Działu Normalizacji, obowiązki którego przejął Ośrodek Certyfikacji,
- zmianę nazwy Zakładu Urządzeń Sterujących i Pomiarowych na Zakład Elektronicznych Urządzeń Spawalniczych,
- przemianowanie Zakładu Badań i Atestacji Urządzeń Spawalniczych na Zakład Badań
Urządzeń Spawalniczych i Ekologii. W zakładzie tym Laboratorium Ochrony Środowiska zostało przemianowane na Laboratorium Badań Ekologicznych,
- utworzenie w Ośrodku Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego osobnego Laboratorium
Badań Nieniszczących.
Powstałą w wyniku tych zmian strukturę Instytutu Spawalnictwa obrazuje schemat organizacyjny obowiązujący od początku 1995 r.
W dniu 19.01.1995 r. odbyło się w Instytucie pierwsze spotkanie zarządów Polskiego Towarzystwa Spawalniczego i Sekcji Spawalniczej SIMP. Obowiązki gospodarza spotkania pełnił dyrektor Instytutu Spawalnictwa prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk. W wyniku dokonanych omówień
powołano zespół ds. koordynacji działań, zapewnienia ścisłej współpracy i tworzenia warunków
zjednoczenia obydwu organizacji. Zespół utworzyli prezesi, wiceprezesi i sekretarze zarządów
obydwu stron.
Seminarium nt. „Zasady przygotowywania łączonych elementów do spawania oraz oznaczanie spoin na rysunkach według Norm Europejskich” zostało zorganizowane w Instytucie
w dniu 8.02.1995 r., a następnie powtórzone w dwóch następnych dniach. Referentami seminarium
byli: dr inż. E. Dębski, dr inż. P. Sędek, dr inż. E. Szczok i mgr inż. J. Mrowiec.
W dniu 22.02.1995 r. odbyło się w Instytucie posiedzenie dwóch Normalizacyjnych Komisji
Problemowych, a mianowicie NKP 165 ds. technologii spawalniczych i NKP 166 ds. jakości
w spawalnictwie. Ustalono programy prac na rok 1995. Pierwsza z tych komisji zaplanowała
opracowanie 4 projektów norm, a druga 5 projektów.

172

Schemat organizacyjny Instytutu Spawalnictwa
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Seminarium nt. „Obróbka cieplna połączeń spawanych jednym z czynników zapewnienia
wymaganej jakości konstrukcji” zostało zorganizowane w dniach 15 i 16.03.1995 r. z udziałem
ponad 200 uczestników. Referat wprowadzający wygłosił doc. dr inż. J. Brózda. W części promocyjnej przedstawiciel niemieckiej firmy Weldotherm dokonał prezentacji jej programu produkcyjnego, po czym odbyły się pokazy w pełni zautomatyzowanego urządzenia VAS45 do wyżarzania oporowego. Przy tej okazji uczestnicy seminarium zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami oferowanymi przez Instytut Spawalnictwa. Demonstrowano przecinarkę automatyczną
YUN-3000 do cięcia plazmowego pod wodą, urządzenie SP-200 do spawania plazmowego,
urządzenie MSP-51 do spawania mikroplazmowego i urządzenie CP-60 do ręcznego cięcia
plazmowego.
Doc. dr inż. J. Brózda, dr inż. J. Słania i mgr inż. W. Oborski uczestniczyli w dniach
4-7.04.1995 r. w zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Spawalnicze Oddz. w Opolu
wycieczce technicznej do Austrii. Wycieczka zwiedziła m.in. spawalnicze firmy Böhler w Kapfenberg
i Fronius w Wels oraz firmę Voith w Sank Pölten.
W dniu 13.04.1995 r. odbyło się w Instytucie posiedzenie Normalizacyjnej Komisji Problemowej 167 ds. urządzeń spawalniczych. Uzgodniono projekty robocze 2 norm, a mianowicie
PN-EN 50078 „Uchwyty do spawania łukowego” i PN-EN 29539 „Wymagania materiałowe
dla urządzeń do spawania i cięcia gazowego oraz procesów pokrewnych”.
Ze względu na duży napływ zgłoszeń powtórzono w dniu 19.04.1995 r. seminarium
nt. „Zasady przygotowywania łączonych elementów do spawania oraz oznaczanie spoin na rysunkach według Norm Europejskich”, którego poprzednie sesje odbyły się w dniach 8, 9 i 10.02.1995 r.
W dn. 20.04.1995 r. zorganizowano natomiast seminarium nt. „Możliwości eliminacji wyżarzania odprężającego przy wykorzystaniu stabilizatora wibracyjnego nowej generacji”.
Referentami w tym seminarium byli: dr inż. P. Sędek i mgr W. Zemanowa.
Jubileusz 40-lecia święciła załoga Zakładu Doświadczalnego Instytutu Spawalnictwa.
Obszerny artykuł przedstawiający historię ZDIS (rozpoczętą 1.10.1954 r. przez Zakład Konstrukcji Sprzętu i Urządzeń Spawalniczych i 1.01.1995 r. przez Zakład Prototypów Urządzeń
Spawalniczych), jego osiągnięcia i zasłużonych członków załogi zamieszczono w „Biuletynie
Instytutu Spawalnictwa”.
W dniach 16 i 17.05.1995 r. zostało zorganizowane w Instytucie 2-dniowe seminarium
nt. „Badania nieniszczące złączy spawanych elementem systemu jakości”. Referentami byli:
prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk, dr inż. E. Dębski, inż. J. Czuchryj i mgr inż. T. Wnęk. Seminarium
zostało powtórzone w dniach 18 i 19.05.1995 r.
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Dr inż. N. Szendzielorz został wydelegowany w dniach 18-21.04.1995 r. do Duisburga
w celu omówienia w tamtejszym oddziale Schweisstechnische Lehr-und Versuchsanstalt możliwości współpracy tej organizacji z Instytutem Spawalnictwa w ramach programu „Phare” zainicjowanego przez Unię Europejską dla wsparcia ekonomicznego rozwoju krajów wschodnioeuropejskich.
Na zebraniu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Spawalniczego
w dniu 23.05.1995 r. dr inż. E. Szczok wygłosił referat nt. zastosowania mieszanek gazowych
do spawania metodami MIG/MAG i TIG.
W dniach 24-27.05.1995 r. dr inż. E. Szczok i mgr inż. D. Kuc uczestniczyli w delegacji
Polskiego Towarzystwa Spawalniczego na Międzynarodową Wystawę Spawalniczą „EUROWELDING ’95” w Nitrze (Słowacja). Podpisano umowę między PTS i Słowackim Towarzystwem
Spawalniczym obejmującą wymianę specjalistów spawalników i uczestniczenie w konferencjach
spawalniczych organizowanych w Polsce i Słowacji.
Nowa Rada Naukowa Instytutu Spawalnictwa została wybrana w dniach 25-26.05.1995 r.
Przewodniczącym Rady wybrano prof. dr. hab. inż. Andrzeja Klimpla.
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk wziął udział w dniach 10-13.05.1995 r.
w Monachium w obradach Europejskiej Federacji Spawalniczej, a dr inż. E. Dębski
w dniach 20-25.05.1995 r. uczestniczył w posiedzeniu Europejskiej Komisji NormalizacyjnejPodkomitetu TC 121 „Spawalnictwo” w Kopenhadze. Prof. J. Pilarczyk zmuszony był przedsięwziąć w maju 1995 r. jeszcze jedną podróż zagraniczną. Tym razem, w towarzystwie
mgr. inż B. Czwórnoga wziął udział w dniach 22-27.05.1995 w Międzynarodowej Konferencji
Spawalniczej w Timisoarze (Rumunia), gdzie mgr inż. B. Czwórnóg przedstawił referat pt. „Spawanie metodą MAG w osłonach mieszanek gazowych”.
Również przełom maja i czerwca 1995 nie przerwał ożywionej wymiany międzynarodowej.
W dniach 29.05-5.06.1995 r. doc. dr inż. E. Turyk i mgr inż. B. Czwórnóg wzięli udział w zorganizowanej w Warnie pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia „Spawanie” konferencji
naukowej na temat zagadnień jakości przy spawaniu zbiorników i w okrętownictwie. Przedstawili tam 2 referaty, a mianowicie „Badania technologiczne procesu T.I.M.E” oraz „Zagadnienia CAW przy opracowaniu technologii napawania”. Zwiedzili również stocznię w Warnie.
W dniach 30.05-4.06.1995 r. doc. dr inż. J. Brózda uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Spajania Metali „JOM-7” w Helsing r (Dania), gdzie przedstawił referat opracowany
wspólnie z mgr. inż. M. Zemanem pt. „Spawalność stali martenzytycznej 9Cr-1Mo-Nb.V
do pracy w podwyższonych temperaturach i własności jej złączy spawanych”.
Doroczny Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa odbył się w dniach 8-17.06.1995
r. w Sztokholmie, z udziałem prof. dr. hab. inż. J. Pilarczyka.
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W dniach 7 i 8.06.1995 r. na seminarium pt. „Spawanie nowoczesnych gatunków stali”
głównymi referentami byli przedstawiciele austriackiej firmy „BÖHLER Schweisstechnik”
p.p. M. Höfer, H. Schabereiter, J. Tisch i G. Rabensteiner.
Zarząd Sekcji Spawalniczej Koła Zakładowego SIMP przy Elektrowni „Bełchatów” zaprosił
pracowników Instytutu Spawalnictwa na sesję naukową zorganizowaną w dniu 9.06.1995 r.
Udział w tej sesji wzięli: dr inż. E. Dobaj, dr inż. E. Szczok i dr inż. E. Dębski, który wygłosił
referat pt. „Certyfikacja w spawalnictwie”.
Na 67 Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 18-23.06.1995 r. Instytut
Spawalnictwa (mając w perspektywie organizowanie Targów „INTERWELDING ’95”) był
reprezentowany jedynie przez stoisko informacyjne. Cieszyło się ono znacznym powodzeniem,
przy czym głównym tematem zainteresowania odwiedzających były europejskie systemy jakości
w produkcji konstrukcji spawanych i ich certyfikacja.
Uczestnicząc w dniach 21-23.06.1995 r. w Konferencji Naukowo-Technicznej w Bydgoszczy doc. dr inż. E. Turyk przedstawił referat pt. „Wspomaganie komputerowe opracowywania
instrukcji technologicznej napawania”, a inż. J. Przewrocki reprezentował Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa referatem pt. „Materiały i wyspecjalizowane stanowiska ZDIS do
napawania regeneracyjnego części maszyn”.
Instytut Energii Atomowej w Świerku zorganizował w dniach 22-23.06.1995 r. Seminarium Techniczno-Naukowe nt. „Badania materiałowe na potrzeby elektrowni i sieci elektro-energetycznych” na którym mgr inż. M. Zeman przedstawił opracowany wespół z doc. dr. inż. J.
Brózdą referat pt. „Spawalność nowej martenzytycznej stali 9Cr-1Mo-V.Nb przeznaczonej na
instalacje energetyczne”. Nie ustawała również działalność seminaryjna w samym Instytucie
Spawalnictwa. I tak, w dn. 6.06.1995 r. zorganizowane zostało seminarium nt. „Zdrowie
i bezpieczeństwo przy spawaniu”, na którym mgr inż. S. Machaczkowa wygłosiła referat
pt. „Wpływ szkodliwych czynników występujących w procesach spawalniczych na zdrowie i bezpieczeństwo pracy spawaczy”, a mgr inż. J. Matusiakowa referat pt. „Technologiczne sposoby
ograniczania emisji zanieczyszczeń w procesach spawania w osłonach gazów ochronnych”.
Kierownictwo i załoga Instytutu Spawalnictwa pożegnały zmarłego w dniu 26.06.1995 r.
doc. dr. inż. Tadeusza Robakowskiego, jednego ze swych najbardziej zasłużonych pracowników
naukowych.
W dniu 6.09.1995 r. Instytut gościł Wiceministra Przemysłu i Handlu p. S. Padykułę.
Celem wizyty było bliższe poznanie pracy, organizacji i osiągnięć Instytutu oraz omówienie udziału
Ministra Przemysłu i Handlu mgr inż. K. Ścierskiego w Komitecie Honorowym jubileuszu
50-lecia Instytutu.
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Na Krajowej Konferencji Naukowej Energetyków zorganizowanej w dniach 5-7.09.1995 r.
w Ślesinie przez Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Oddz. w Opolu ze strony Instytutu Spawalnictwa referaty wygłosili: dr inż. J. Lassociński „Początki spajania metali w budowie urządzeń
energetycznych”, mgr inż. T. Zaremba „Inwertorowe urządzenia do spawania i cięcia plazmowego”,
inż. J. Przewrocki, mgr inż. S. Kot, mgr inż. S. Dziuba i mgr inż. J. Rzeszutko „Materiały
i wyspecjalizowane stanowiska do napawania regeneracyjnego części maszyn” oraz
doc. dr inż. E. Turyk i mgr inż. D. Kuc „Zagadnienia komputerowego wspomagania doboru
materiałów dodatkowych do napawania”.
Prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk i mgr inż. B. Kurpisz uczestniczyli w dniach 12-16.09.1995 r.
w Kongresie Niemieckiego Stowarzyszenia Spawalniczego (DVS) w Dreźnie, jako goście honorowi.
W dniach 18-24.09.1995 r. w Międzynarodowej Konferencji nt. „Konstrukcje spawane”
zorganizowanej w Kijowie dla uczczenia 125-lecia urodzin prof. E.O. Patona, założyciela Instytutu Spawania Elektrycznego wzięli udział: dr inż. E. Dobaj, dr inż. P. Sędek i mgr A. Kajzerek.
Dr Sędek przedstawił tam referat pt. „Obróbka wibracyjna - efektywną metodą podwyższenia
stabilności wymiarowej konstrukcji spawanych. Badania i praktyka”.
W dniach 19 i 20.09.1995 r. zostało powtórzone seminarium nt. „Badania nieniszczące
złączy spawanych elementem systemu jakości”, zorganizowane w Instytucie po raz pierwszy
w dniach 16 i 17.05.1995 r.
Cykl imprez zorganizowanych dla uczczenia jubileuszu 50-lecia Instytutu Spawalnictwa
otworzyła Uroczysta Akademia w dniu 24.10.1995 r. w Auli Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

Fot. 74. Biuro recepcyjne uroczystości jubileuszowych
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Uroczystościom patronował Komitet Honorowy pod przewodnictwem Wiceprezesa Rady
Ministrów i Ministra Kierownika Komitetu Badań Naukowych prof. dr. hab. A. Łuczaka z udziałem m.in. Ministra Przemysłu i Handlu mgr. inż. K. Ścierskiego, Dyrektora Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji dr. inż. J. Berdowskiego, Przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN
prof. dr. hab. inż. J. Szali, Prorektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. W. Włosińskiego,
Prorektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. A. Klimpla, Prezydenta Katowic inż. H. Dziewiora,
Prezydenta Gliwic dr. inż. Z. Frankiewicza.
Uroczystą Akademię otworzył Dyrektor Instytutu Spawalnictwa prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk,
który po przywitaniu uczestników wygłosił referat pt. „50 lat Instytutu Spawalnictwa”.
Uroczysta Akademia była okazją do złożenia na ręce prof. J. Pilarczyka gratulacji i życzeń
dalszych sukcesów ze strony przedstawicieli oficjalnych instytucji państwowych, jak Urząd Rady
Ministrów, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Polski
Komitet Normalizacyjny, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Dozoru Technicznego, Polski Rejestr
Statków. Gratulacje złożyli przedstawiciele przemysłowych instytutów naukowych, a więc Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Energii Atomowej, Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej,
Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu
Chemii Nieorganicznej.

Fot. 75. Dyrektor Instytutu przyjmuje gratulacje
od uczestników uroczystości jubileuszowych

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożyli przedstawiciele przedsiębiorstw produkujących urządzenia i materiały spawalnicze oraz współpracujących z Instytutem wielkich wytwórców konstrukcji i wyrobów spawanych.
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Fot. 76. Prof. dr. B.E. Paton przekazuje dyr. J. Pilarczykowi gratulacje jubileuszowe

Serdeczne gratulacje otrzymaliśmy również od dyrektorów Instytutu Spawania Elektrycznego
w Kijowie prof. dr. B.E. Patona i prof. dr. W.K. Lebiediewa, a także od dyrektora Spawalniczego
Instytutu Badawczego (VUZ) w Bratysławie prof. dr. P. Polaka.
Obchodowi Jubileuszu 50-lecia Instytutu Spawalnictwa towarzyszyło otwarcie IV międzynarodowych Targów Spawalniczych „Interwelding ’95” w halach Międzynarodowych Targów
Katowickich.
Targi „Interwelding ’95” zgromadziły 102 wystawców, wśród których było 25 firm zagranicznych z własnymi stoiskami i 40 firm zagranicznych reprezentowanych przez 29 polskich
przedsiębiorstw usługowo-handlowych.

Fot. 77. Stoisko Instytutu Spawalnictwa na Targach „Interwelding ’95”
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Fot. 78. Stoisko Zakładu Doświadczalnego
Instytutu Spawalnictwa na Targach
„Interwelding ’95”

Jubileuszowi 50-lecia Instytutu Spawalnictwa towarzyszyła XXXVIII Krajowa NaukowoTechniczna Konferencja Spawalnicza obradująca w dniach 25 i 26.10.1995 r. z udziałem referentów zagranicznych, do których należeli:
- prof. dr B.E. Paton i prof. dr W.K. Lebiediew-dyrektorzy Instytutu Spawania Elektrycznego
im. E.O. Patona w Kijowie,
- prof. dr P. Polak z zespołem współpracowników ze Spawalniczego Instytutu Badawczego
w Bratysławie,
- prof. dr D. von Hofe z Niemieckiego Stowarzyszenia Spawalniczego (DVS),
- prof. dr F. Matsuda z Uniwersytetu w Osaka (Japonia),
- p.p. D. Flotte i D. Chauveau z Instytutu Spawalnictwa we Francji,
- dipl. ing. F. Mai z Schweisstechnische Lehr- und Versuchsanstalt w Duisburgu,
- p. B. Pekkari z firmy ESAB w Szwecji,
- dipl. ing. H. Mair z firmy LINDE AG w RFN,
- p. A. Dumas Martins z firmy Liquide Carbonic Inds. S.A.,
- p. G. Villaverde Couto z firmy Nuclen Engenharia S.A.,
- p.p. O. Runnerstam i K.H. Person ze szwedzkiej firmy AGA AB.
Ogółem przedstawiono 31 referaty, z czego 9 wygłosili pracownicy Instytutu Spawalnictwa
i 10 referenci zagraniczni.

Fot. 79. Obrady XXXVIII Krajowej
Naukowo-Technicznej Konferencji
Spawalniczej
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Zarówno wystawcy Targów „INTERWELDING ’95” jak i uczestnicy Międzynarodowej
Konferencji Spawalniczej mieli okazję spotykać się wieczorami na imprezach towarzyskich, jakimi były sesje koktajlowe, na które zapraszali organizatorzy Targów.

Fot. 80. Dyrektor VUZ w Bratysławie P. Polak
w towarzystwie dyrektora J. Pilarczyka
na wieczorze koktajlowym

Ostatnią imprezą jubileuszową w r. 1995 było spotkanie towarzyskie członków załogi Instytutu Spawalnictwa w dniu 7.11.1995 r. w restauracji „Przystań u Edisona” na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Uczestnicy spotkania zostali przewiezieni
tam autokarami.
Spotkanie zagaił Dyrektor prof. J. Pilarczyk, krótko charakteryzując historię Instytutu
w ciągu 50 lat i życząc załodze dalszych sukcesów. Wspomnieniami osobistymi podzielili się
prof. Z. Szczeciński i prof. I. Kubiszyn należący do najstarszych stażem członków załogi.
Spotkanie, które odbywało się w niezwykle sympatycznej atmosferze i było długo wspominane przez
jego uczestników, zakończyło się zabawą taneczną.

Fot. 81. Uczestnicy spotkania towarzyskiego
witani przez dyrekcję Instytutu
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Działające w Instytucie Laboratorium Badawcze Spawalnictwa otrzymało Certyfikat
Akredytacji od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
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Na Konferencję Spawalniczą w Kijowie w dniach 22-26.10.1995 r. wydelegowany został
dr inż. S. Świdergoł.
Zarządzeniem DI nr 5 z dnia 10.11.1995 r. powołano w Instytucie Spawalnictwa Komisję
Pożarowo-Techniczną pod kierownictwem zastępcy dyrektora dr. inż. E. Dobaja, dla oceny stanu
ochrony przeciwpożarowej w zakresie warunków budowlanych i instalacyjnych oraz w procesach badawczych.
W Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej zorganizowanej w dniach 6-10.11.1995 r.
w Tatrzańskiej Łomnicy (Słowacja) wziął udział dr inż. E. Szczok, który przedstawił tam opracowany wraz z mgr. inż. B. Czwórnogiem referat pt. „Spawanie metodą MAG w osłonie mieszanek
gazowych”. W tym samym miesiącu, bo w dniach 13-18.11.1995 r. delegacja Instytutu Spawalnictwa w składzie mgr inż. B. Kurpisz, dr inż. H. Papkala, inż. M. Piątek i mgr A. Kajzerek
uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej w Magdeburgu. Dr inż. H. Papkala
przedstawił tam referat pt.”Nowoczesne metody zgrzewania oporowego blach ocynkowanych”.
W ostatniej w r. 1995 delegacji zagranicznej Instytutu prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk uczestniczył
w dniach 22-26.11.1995 r. w sesji Europejskiej Federacji Spawalniczej w Oeira (Portugalia).
W dniach 29 i 30.11.1995 r. w Instytucie Spawalnictwa zostało zorganizowane seminarium nt. „Wymagania dotyczące jakości łączenia tworzyw sztucznych wg norm europejskich”
przy udziale referentów z Politechniki Śląskiej (dr inż. A. Pusz), Instytutu Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa (mgr inż. A. Klupa i mgr inż. J. Czopek) oraz Instytutu Spawalnictwa
(dr inż. E. Dębski). Referentami zagranicznymi byli: dipl. ing. Carina Heinze z Süddeutsche
Kunsstoff-Zentrum w Würzburgu i M.A. Holborn z firmy Georg Fischer (Szwajcaria). Seminarium było połączone z wystawą urządzeń do łączenia tworzyw sztucznych.
Tematyka prac pionu badawczego Instytutu Spawalnictwa obejmowała w r. 1995 między
innymi:
- badania procesów zautomatyzowanego cięcia plazmowego metali pod lustrem wody,
- określenie kryteriów oceny spawanych i zgrzewanych połączeń tworzyw termoplastycznych,
- opracowanie tranzystorowych urządzeń falownikowych dla grzejnictwa indukcyjnego
w procesach spawalniczych,
- analizę porównawczą temperatur podgrzewania zapobiegającego powstawaniu zimnych
pęknięć przy spawaniu,
- studium i badania procesów spawania i zgrzewania tytanu,
- opracowanie lutu srebrnego w postaci drutu rdzeniowego,
- opracowanie drutu proszkowego do napawania regeneracyjnego elementów rozjazdów
kolejowych,
- opracowanie urządzenia do symulowania spawalniczych cykli cieplnych i odkształceniowych.
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W dniu 7.12.1995 r. w Komitecie Badań Naukowych w Warszawie wręczono pracownikom
Instytutu Spawalnictwa mgr inż. Jolancie Matusiak i inż. Janowi Dajnowiczowi srebrny
medal przyznany im na 44 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Brussels
Eureka ’95 w Brukseli, jako autorom nagrodzonego tam opracowania „Program komputerowy
EKO-SPAW”.
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Rok 1996
Pierwszą zagraniczną podróżą służbową w r. 1996 był pobyt dyr. dr. inż. E. Dobaja oraz
dr. inż. Marka Banasika w okresie 25.01-9.02.1996 r. w Chinach (Pekin, Tianjin, Langfang).
Podróż ta miała na celu rozeznanie możliwosci współpracy z firmami chińskimi w zakresie badań
i kooperacji w produkcji urządzeń spawalniczych.
Doc. dr inż. J. Brózda i mgr inż. S. Dziuba w dniach 12-15.02.1996 r. wzięli udział w seminarium na temat spajania tworzyw sztucznych, zorganizowanym w Halle przez tamtejszy
oddział Süddeutsches Kunstoff-Zentrum.
Ostatnim akordem imprez związanych z 50-leciem Instytutu spawalnictwa było spotkanie
towarzyskie emerytów Instytutu, które zgromadziło 44 uczestników. Zebranych w sali konferencyjnej powitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk, który w dalszej części swojego
wystąpienia przedstawił aktualny stan Instytutu i jego dorobek w ostatnich latach. Następnym
punktem programu spotkania było zwiedzenie pracowni i laboratoriów Instytutu, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów ostatnio przebudowanych. Imprezę zakończył podwieczorek
w klubie „Spoinka”, gdzie po przekazaniu zebranym najlepszych życzeń przez prof. J. Pilarczyka
przedstawiciel emerytów prof. Z. Szczeciński wygłosił „gawędę” poświęconą roli i osiągnięciom
pokolenia współczesnych emerytów, a jako emeryt jeszcze czynny w Instytucie przekazał zebranym również życzenia długiego życia w zdrowiu od ich następców w załodze Instytutu.
Zespół pracowników Instytutu Spawalnictwa legitymujących się stopniem doktora nauk
technicznych zwiększył się o mgr. inż. Andrzeja Winiowskiego po obronie w dniu 21.2.1996 r.
na Politechnice Śląskiej pracy doktorskiej na temat „Badania możliwości zastosowania spoiw
ołowiowo-kadmowych do lutowania miękkiego stali ocynkowanej”.
W dniu 22.02.1996 r. odbyło się w Instytucie Spawalnictwa posiedzenie Sekcji Podstaw
Technologii Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W posiedzeniu uczestniczyli
przedstawiciele większości krajowych politechnik, Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie oraz
Instytutu Spawalnictwa i Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Przedmiotem posiedzenia były technologie spawalnicze, omówione na podstawie 7 referatów przygotowanych
przez pracowników naukowych Instytutu Spawalnictwa: doc. dr. inż. J. Brózdę,
mgr. inż. K. Malczewskiego, mgr. inż. W. Oborskiego, mgr. inż. A. Pietrasa, dr. inż. P. Sędka,
dr. inż. J. Słanię, dr. inż. E. Szczoka, dr. inż. E. Turyka, mgr. inż. T. Zarembę i mgr. inż. M. Zemana.
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Fot. 82. Uczestnicy spotkania emerytów w sali konferencyjnej Instytutu Spawalnictwa

Wizytę w firmie Linde w Monachium złożyli w dniu 26-29.02.1996 r.
prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk w towarzystwie dr. inż. J. Słanii. Celem wizyty było rozeznanie
możliwości podjęcia współpracy z tą firmą.
W dniach 12-14.03.1996 r. prof. J. Pilarczyk, dr inż. E. Dębski i mgr inż. J. Mrowiec uczestniczyli w Międzynarodowym Sympozjum Aplikacyjnym „ISO 9000 Forum” pt. „ISO 9000
paszportem Europy Środkowej i Wschodniej do sukcesu”, zorganizowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Polski Komitet Normalizacyjny i Polskie Forum ISO 9000.
Wiceprezydent Gliwic mgr inż. A. Jarczewski dokonał w dniu 19.03.1996 r. dekoracji zasłużonych pracowników Instytutu Spawalnictwa i Zakładu Doświadczalnego IS. Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali udekorowani: inż. Rudolf Grodoń i mgr inż. Stanisław Kot, a Brązowym
Krzyżem Zasługi: inż. Marian Piątek, dr inż. Andrzej Winiowski i dr inż. Marian Woźniak.
W dniu 27.03.1996 r. zostało zorganizowane w Instytucie dla kanadyjskiej firmy Inco
Alloys International seminarium pt. „Zastosowanie wysokoniklowych stopów - wybór materiałów, nowe techniki, porównanie kosztów”. Imprezie towarzyszyły pokazy praktyczne spawania
stopów niklowych, przy udziale Agencji „Impexmetal” S.A.
Dla zapoznania się z Targami „Tube and Wire” w dniach 15-20.04.1996 r. przebywał
w Düsseldorfie i Gelsenkirchen doc. dr inż. J. Brózda. Odbył tam również konsultacje na temat
technologii spawania rurociągów ze stali P91 w elektrowni Scholven.
Doroczny Kongres American Welding Society odbył się w dniach 21-24.04.1996 r. w Chicago.
Uczestniczył w nim prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk, który następnie w dniach 12-14.05.1996 r.
wziął udział w posiedzeniu Europejskiej Federacji Spawalniczej we Wiedniu.

186

Na Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej odbywającej się w dniach 20-26.05.1996 r.
w Madrycie delegacja Instytutu Spawalnictwa w składzie prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk oraz
mgr inż. A. Pietras przedstawiła referat pt. „Powstawanie «jasnych pierścieni» podczas zgrzewania tarciowego stali szybkotnących ze stalami konstrukcyjnymi”.
W dniu 21.05.1996 r. z powtórzeniem w dniu 22.05.1996 r. odbyło się w Instytucie seminarium poświęcone „Sposobom eliminowania zagrożeń zdrowia przy procesach spawalniczych”.
W seminarium, w ciągu 2 dni wzięło udział 130 uczestników. Referaty przedstawili:
mgr inż. S. Machaczkowa pt. „Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracy w procesach spawania i cięcia”, mgr inż. J. Matusiakowa i mgr inż. B. Kubala pt. „Sposoby ograniczenia koncentracji zanieczyszczeń na stanowiskach cięcia termicznego” oraz mgr inż. J. Matusiakowa pt. „Techniczne i technologiczne metody zmniejszenia zanieczyszczeń przy procesach spawania”. Przedstawiono również zrealizowany w Instytucie Spawalnictwa film pt. „Cięcie plazmowe pod
lustrem wody”.
W promocyjnej części seminarium oferty urządzeń filtrujących i osprzętu do odciągu pyłów
i dymów spawalniczych przedstawiły firmy krajowe (Ekowent, Klimawent, Top System, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów „PIAP”) oraz firmy zagraniczne (KEMPER GmbH,
NEDERMAN, CLOOS, Swed-Polexi, OMC Envag).
W posiedzeniu Komitetu Technicznego 44 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
w dniach 28.05-2.06.1996 r. w Kopenhadze ze strony Instytutu Spawalnictwa uczestniczył
dr inż. E. Dębski.
W dniach 5-9.06.1996 r. wizytę w Instytucie Spawania Elektrycznego im. E.O. Patona
w Kijowie złożył prof. dr hab. inż. J. Pilarczyk w towarzystwie mgr. A. Kajzerka. W czasie tej wizyty podpisano umowę o dalszej współpracy, a prof. J. Pilarczyk na posiedzeniu Rady Naukowej
Instytutu Spawania Elektrycznego wygłosił odczyt nt. „Spawalnictwo polskie oraz Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach”.
Na Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej odbywającej się w dniach 3-9.06.1996 r.
w Sofii delegacja Instytutu w osobach: dr. inż. P. Sędka i mgr. inż. B. Czwórnoga przedstawiła
2 referaty, a mianowicie na temat „Wykorzystania emisji akustycznej do monitorowania mechanicznego odprężania zbiorników ciśnieniowych” oraz „Nadzór nad jakością prac spawalniczych
w przygotowywaniu budowy polskiego odcinka gazociągu Rosja-Niemcy”. W ramach wycieczek
pokonferencyjnych delegaci zapoznali się z przebiegiem prac spawalniczych w stoczni
w Warnie.
W dniach 25-26.06.1996 r. odbyło się w Instytucie dwudniowe seminarium dla przedstawicieli przedsiębiorstw wytwarzających spawane konstrukcje, na temat „Badania i certyfikacja
w spawalnictwie”. Ze względu na wielką ilość zgłoszeń uczestnictwa seminarium zostało powtórzone w dniach 27 i 28.06.1996 r.
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Na Międzynarodowe Targi „Welding ’96” do Brna w dniach 25-28.06.1996 r. został wydelegowany zespół pracowników Instytutu w składzie: mgr inż. J. Matusiakowa, mgr inż. A. Ślęzakowa,
mgr inż. B. Czwórnóg, mgr inż. J. Mrowiec i inż. M. Piątek.
Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w dniach 3.07.1996 r. mgr inż. Marian
Zeman po obronie na Politechnice Śląskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu w Katowicach) pracy doktorskiej pt. „Badania wrażliwości stali na pękanie za pomocą
symulatora cykli cieplnych i odkształceniowych”.

188

W tym miejscu kończy się kronika opracowana przez prof. Z. Szczecińskiego. Kronikę tę
uzupełniamy informacjami dotyczącymi współpracy Instytutu Spawalnictwa z Europejską
Federacją Spawalniczą (EWF) oraz z Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa (MIS).
Około 30 lat temu została podjęta przez kraje zachodnie (kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) integracja systemów przygotowywania kadr spawalniczych. Integracja ta
uległa intensyfikacji po utworzeniu Unii Europejskiej.
W 1974 roku w krajach zrzeszonych w EWG i EFTA utworzona została Europejska
Rada ds. Spawalnictwa (ECCW - European Council for Cooperation in Welding).
Organizacja ta została przekształcona w 1992 roku (po powstaniu Unii Europejskiej)
w Europejską Federację Spawalniczą (EWF - European Welding Federation, a w pełnym
brzmieniu: European Federation for Welding, Joining and Cutting). Dzisiaj EWF zrzesza
ponad 30 instytutów spawalnictwa i stowarzyszeń spawalniczych z krajów europejskich
będących członkami Unii lub stowarzyszonych z Unią. Jest członkiem EOTC (dawniej
European Organisation for Testing and Certification, a obecnie European Organisation for
Conformity Assessment) oraz ma uprawnienia EA (European Accreditation).
Głównym celem działalności najpierw ECCW, a potem EWF przez wiele lat była
harmonizacja systemów szkolenia, egzaminowania, kwalifikowania i certyfikowania
personelu spawalniczego.
Polska, a w jej imieniu Instytut Spawalnictwa w Gliwicach współpracuje z EWF od
1992 roku, kiedy nasz kraj stał się krajem stowarzyszonym z Unią Europejską. Początkowo
Instytut miał status członka obserwatora (observer-member). W 1996 roku uzyskał status
Autoryzowanej Organizacji Krajowej (ANB Authorized National Body) wraz z uprawnieniami do certyfikowania personelu spawalniczego oraz do wyłącznego działania w imieniu
EWF na terenie Polski. Status ten wcześniej przysługiwał jedynie członkom rzeczywistym
EWF. W 1997 roku Instytut otrzymał status członka rzeczywistego (full-member), chociaż
Polska w tym czasie nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Dzięki temu, uprawnienia
Instytutu jako ANB mogły zostać dodatkowo rozszerzone w 1999 roku o certyfikowanie
wytwórców wyrobów i konstrukcji spawanych i wydawanie certyfikatów na systemy jakości
zgodnie z serią norm PN-EN 729 pt.: "Wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie Spawanie metali". Tym samym, Instytut Spawalnictwa stał się Autoryzowaną Organizacją
Krajową Certyfikującą Producentów (ANB CC Authorized National Body for Company
Certification). W 2001 roku Instytut uzyskał prawa certyfikowania personelu spawalniczego
(uzyskał status ANB Cert). 10 lat współpracy Instytutu Spawalnictwa z Europejską Federacją
Spawalniczą doprowadziło do zdobycia wysokiej pozycji w tej organizacji, a może o tym świadczyć fakt wyboru dyrektora Instytutu na prezydenta EWF, na kadencję 2002-2004.
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ANB w krajach członkowskich EWF czuwają nad właściwym wdrażaniem wytycznych
kształcenia teoretycznego i praktycznego. Wszystkie ANB mają równe prawa wydawania
zunifikowanych dyplomów tzw. "niebieskich" (od koloru na dokumentach Unii Europejskiej), w zakresie specjalności i poziomów, na które uzyskały autoryzację. Wszystkie kraje
członkowskie EWF przyjęły, że dyplomy "niebieskie" będą przez nie wzajemnie respektowane.
Wydawane dyplomy objęły cały personel spawalniczy w następujących poziomach:
EWE - European Welding Engineer (Europejski Inżynier Spawalnik), EWT - European
Welding Technologist (Europejski Technolog Spawalnik), EWS - European Welding
Specialist (Europejski Mistrz Spawalniczy), EWP - European Welding Practitioner
(Europejski Instruktor Spawalniczy) i EW - European Welder (Europejski Spawacz) Tube,
Plate, Fillet (rur, blach i pachwin) oraz dodatkowo EWI - European Welding Inspector
(Europejski Inspektor Spawalniczy), odpowiadający inżynierowi, technologowi lub mistrzowi.
Inspektorzy spawalniczy zostali przewidziani do kontroli nieniszczącej złączy spawanych.
Dyplomy wydawane są przez ANB po sprawdzeniu wiadomości i przeprowadzeniu egzaminu kwalifikującego (Qualification) kandydata, który wcześniej odbył nauczanie lub szkolenie
(Education and Training) w uznanym przez ANB ośrodku szkoleniowym
(Approved Training Body -ATB). Dyplom (Diploma) daje zawód (Profession) i jest ważny przez
całe życie jego posiadacza. Pierwszym ATB został Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego
Instytutu Spawalnictwa. Od kilku lat budowana jest sieć ATB w różnych miejscach całego kraju.
W 2001 roku Europejska Federacja Spawalnicza zajęła się certyfikowaniem personelu
spawalniczego. Zasady certyfikowania ujmuje wydany w tym właśnie roku dokument EWF
511-01 pt.: "System Certyfikacji Europejskich Inżynierów Spawalników, Europejskich
Technologów Spawalników, Europejskich Mistrzów Spawalniczych i Europejskich Instruktorów Spawalniczych". W oparciu o system certyfikacji EWF wydawane są certyfikaty:
Cert EWE, Cert EWT, Cert EWS i Cert EWP. Wydawanie certyfikatów EWF odbywa się
na podstawie dyplomów EWF (odpowiednio EWE, EWT, EWS i EWP) przez Autoryzowane Organizacje Krajowe "ANB Cert", które legitymują się akredytacją według EN 45013.
Certyfikaty EWF mogą służyć przedsiębiorcy zatrudniającemu personel spawalniczy do
dopuszczenia tego personelu do pracy na odpowiednich stanowiskach (Job Function), zgodnie
z wymaganiami normy EN 719. Równocześnie przedsiębiorca spełnia warunki niezbędne
do ubiegania się o certyfikat systemu jakości według EN 729.
W Polsce Autoryzowaną Organizacją Krajową "ANB Cert - EWF" jest od 2001 roku
Instytut Spawalnictwa, który jest upoważniony do certyfikowania personelu spawalniczego
i wydawania certyfikatów: Cert EWE, Cert EWT, Cert EWS i Cert EWP. Wydawanie certyfikatów EWF odbywa się na podstawie dyplomów EWF (odpowiednio EWE, EWT, EWS i EWP).
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Z końcem minionego stulecia do tworzenia systemu jednolitego przygotowywania kadr
dla spawalnictwa włączyły się kraje pozaeuropejskie.
W świecie od 1947 roku działa Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (MIS),
zrzeszający 40 instytutów spawalnictwa i stowarzyszeń spawalniczych z praktycznie wszystkich kontynentów. W ramach MIS od lat działa kilkanaście specjalistycznych komisji,
a wśród nich Komisja XIV "Kształcenie teoretyczne i szkolenie praktyczne" oraz od 1995
roku Komisja VII "Autoryzacja i Certyfikowanie". Działalność Komisji XIV uległa około
10 lat temu znacznemu ożywieniu, wyraźnie pod wpływem niezwykłej aktywności EWF.
Wzorując się na EWF, Komisja XIV MIS przygotowała wytyczne kształcenia personelu
spawalniczego na następujących poziomach: IWE - International Welding Engineer (Międzynarodowy Inżynier Spawalnik), IWT - International Welding Technologist (Międzynarodowy Technolog Spawalnik), IWS - International Welding Specialist (Międzynarodowy Mistrz Spawalniczy), IWP lub IWE - International Welding Practitioner / Educator
(Międzynarodowy Instruktor / Nauczyciel Spawalniczy) oraz IW - International Welder
(Międzynarodowy Spawacz).
Równolegle, Komisja VII MIS przygotowała podobne do obowiązujących w EWF
zasady tworzenia ANB MIS.
Wytyczne kształcenia personelu spawalniczego MIS zostały oparte na gotowych dokumentach EWF. Zanim do tego doszło prowadzono trwające dwa lata negocjacje pomiędzy
MIS i EWF. Opracowanie dokumentów w EWF trwało bowiem wiele lat i kosztowało
masę doświadczeń oraz pieniędzy, a MIS nie dysponował odpowiednimi środkami na ich
wykupienie. Ostatecznie obydwie organizacje podpisały na kongresie MIS w 1997 roku
w San Francisco porozumienie o bezpłatnym użytkowaniu dokumentów EWF przez MIS,
a w rewanżu, o bezpłatnym zaoferowaniu wszystkim ANB EWF wyrażającym zainteresowanie, statusu ANB MIS. Dzięki temu, m.in. Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa,
będący od 1996 roku pełnoprawnym ANB EWF uzyskał w 1998 roku status ANB MIS.
Uruchomienie dwóch zunifikowanych systemów kształcenia i szkolenia oraz kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego w Europie (EWF) i w świecie (MIS)
było ogromnym osiągnięciem, okupionym znacznym wysiłkiem i dużymi nakładami
finansowymi. Jednak dwuletnia praktyka równoległego użytkowania dwóch systemów
wykazała, że nie jest ono wygodne. Wiąże się bowiem z koniecznością ponoszenia podwójnych nakładów pracy i znacznych kosztów. Wydawanie dwóch dyplomów: europejskiego
i międzynarodowego spowodowało również pewne zamieszanie wśród zainteresowanych
ich zdobywaniem. Dlatego w lipcu 1999 roku w trakcie kongresu MIS w Lizbonie podjęta
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została decyzja o rozpoczęciu łączenia obydwu systemów i próbie stworzenia jednego
globalnego systemu EWF-MIS: kształcenia, kwalifikowania i certyfikowania oraz autoryzowania w spawalnictwie.
Prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem systemu globalnego powierzono
zespołowi pod nazwą: "Planning and Implementation" (PI). W skład zespołu weszli przewodniczący odpowiednich komitetów EWF (2 i 3) i komisji MIS (VII i XIV) oraz audytorzy EWF i MIS. Nad pracami zespołu bezpośrednio czuwali prezydenci MIS i EWF.
Zespół PI rozpoczął prace we wrześniu 1999 roku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
zespołu, dwom plenarnym spotkaniom dyskusyjnym w styczniu 2000 roku w Paryżu
i kwietniu 2000 roku w Chicago (w trakcie dorocznego zgromadzenia Amerykańskiego
Stowarzyszenia Spawalniczego AWS), w których licznie uczestniczyli członkowie komisji
MIS i komitetów EWF, prace zespołu zostały zakończone już w połowie roku 2000.
Wyniki prac zostały ostatecznie przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne EWF w czerwcu
2000 roku w Budapeszcie i przez Zgromadzenie Ogólne MIS w lipcu 2000 roku we
Florencji oraz wprowadzone w życie.
Utworzonym systemem globalnym zarządza Międzynarodowa Rada Autoryzacyjna
(International Authorisation Board - IAB).
IAB ma dwa wydzielone zespoły: A (Group A) "Kształcenie, szkolenie i kwalifikowanie"
(Education, Training and Qualification) oraz B (Group B) "Wdrażanie i Autoryzowanie"
(Implementation and Authorisation). Zespół A zajmuje się wytycznymi i programami
szkoleniowymi. Zespół B zajmuje się wdrażaniem wytycznych, dopuszczaniem ANB, ustalaniem warunków wejściowych (Access Conditions) upoważniających do podjęcia kształcenia lub szkolenia oraz warunków przejściowych (Transition Arrangements) upoważniających do prowadzenia nauczania bezpośrednio po uruchomieniu ANB.
Rada Zarządzająca IAB składa się z 3 reprezentantów odpowiednio z: Azji, Australii i Afryki
(1), Europy (1) oraz Obydwu Ameryk (1) przewodniczących Grupy A i Grupy B, Głównego
Zarządzającego (Chief Executive) oraz Przewodniczącego Rady, który jest przedstawicielem
Rady Zarządzającej MIS.
Integracja dwóch: europejskiego (EWF) i międzynarodowego (MIS) systemów przygotowywania kadr dla spawalnictwa spowodowała oczywiste zmiany w organizacji EWF.
Zlikwidowane zostały komitety (2, 3 i 4), a w ich miejsce utworzony został jeden Komitet
Techniczny (Technical Committee).
Obecnie wydawane są równolegle dyplomy IAB oraz EWF i mają one podwójną numerację. Ponieważ dyplomy EWF są ściśle powiązane z europejską normą EN 729 i mają
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duże znaczenie rynkowe, ich wydawanie nie zostanie zaniechane. Tymczasem przewiduje
się 5-letni okres kontynuowania wydawania dyplomów EWF. Okres ten może ulec wydłużeniu i z pewnością będzie zsynchronizowany z okresem obowiązywania europejskiej normy EN 719 (i odpowiadającej jej normy ISO), uwzględniającej dyplomy EWE, EWT
i EWS. Dyplomy EWF i dyplomy MIS pozostają całkowicie równorzędne.

Jan Pilarczyk
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