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Brak technologii był przyczyną pod-

bicia przez Rzym starożytnego Egip-

tu i podboju przez niepiśmiennych 

Germanów dobrze zorganizowanego 

Rzymu. Natomiast brak dostępu do no-

wych technologii spawania w Polsce 

spowodował ewakuację polskich spa-

walników z przemysłu maszynowego 

do budownictwa. Przemysł maszynowy 

zaczynał sprowadzać roboty przemy-

słowe i technologię z zagranicy oraz 

zatrudniać i szkolić za granicą me-

chatroników, robotyków, elektroników 

i informatyków. W ten sposób powstała 

nowa, wykształcona elita technologów 

wierzących w symulacje matematycz-

ne i niechętnie korzystających z do-

świadczenia dobrze zorganizowanych 

inżynierów spawalnictwa. Ten artykuł 

jest próbą połączenia nowych idei 

i doświadczenia naszych „emerytów” 

technologii spawania.

JĘZYK MATEMATYKI
Aby ulepszyć programowanie robotów 

przemysłowych, informatycy dochodzą 

do wniosku, że lepiej jest zarejestrować 

ruchy człowieka podczas pracy przy 

pomocy dziewięciu kamer, przetworzyć 

obrazy z przesuniętych względem siebie 

kamer, stworzyć model ruchu kończyn, 

importować ten model do robota prze-

mysłowego i poprzez porównanie pracy 

robota z pracą człowieka uczyć robota 

tych ruchów. System komputerowy po-

zwala w krótkim czasie nauczyć robota 

człekopodobnego do wykonywania 

pracy na linii produkcyjnej. Użycie 

tego systemu w spawalnictwie jest 

niemożliwe ze względu na to, że ruchy 

spawacza zmieniają się w zależności 

od sytuacji. Stąd pomysł skopiowa-

nia metody uczenia spawaczy TKS 

do uczenia systemu komputerowego 

robotów przemysłowych. 

W metodzie TKS uczenie spawacza 

polega na wykonywaniu przez szkolo-

nego poleceń ustnych. Uczenie robota 

polegałoby na wydawaniu poleceń 

robotowi poprzez klikanie myszką na 

komputerze. Problem tkwi w tym, że 

informatyka posługuje się językiem 

matematyki, a metoda TKS posługuje 

się językami z różnych dziedzin nauki, 

takich jak: psychologia, lingwistyka, 

fizyka opisowa itd. Konieczne stało się 

więc, aby zamienić osiągnięcia nauk hu-

manistycznych i praktycznych na język 

matematyki. Osiągamy to, przekształ-

cając opis słowny obrazu na wektory. 

Proces ten umożliwia generowanie opi-

su słownego obrazu i na tej podstawie 

jego automatyczne odtworzenie.

Podczas uczenia spawacza metodą 

TKS komputer biologiczny (humanisty, 

praktyka i umysłu ścisłego) rejestruje 

logikę koordynacji ruchu z obserwacją. 

Aby skrócić czas uczenia, stworzono 

logikę fizyki opisowej, która wprowa-

dzona do nieświadomości na zajęciach 

teoretycznych, ułatwia proces uczenia 

i przeciwdziała siłowaniu się kursanta 

z instruktorem, który w początkowej 

fazie kursu prowadzi rękę kursanta. 

Aby zastosować metodę TKS do samo-

uczących się programów robotów prze-

mysłowych, należy przedstawić typy 

zdolności człowieka w postaci wekto-

rowej. Niezbędne będzie też uporząd-

kowanie wiedzy na temat fizyki opi-

sowej spawania w formie architektury 

Inspiracje
w spawalnictwie

Niniejszy artykuł stanowi część referatu wygło-
szonego podczas 17. Międzynarodowej Konfe-
rencji Spawalniczej w Madrycie (7-9.10.2008 r.). 
Autorzy podejmują w niej próbę opisania ręcz-
nego spawania rur ze stali nierdzewnej na pod-
stawie zainspirowanego biologią neuronowego 
modelu typów zdolności. W następnym numerze 
„Stali” przedstawimy jego dalszą część dotyczącą 
spawania rur. 
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języka programowania komputerów, 

który służyłby do koordynacji ruchów 

z obserwacją.

W dalszej części artykułu przed-

stawimy wektorowy model typów 

zdolności człowieka oparty na sieciach 

neuronowych. Podejmiemy też próbę 

wykorzystania średniowiecznych me-

tod uczenia poprzez obrazy religijne 

w kościołach do nauki fizyki opisowej 

spawania. Kultura Kościoła wschodnie-

go bizantyjskiego poszła w tej kwestii 

znacznie dalej, porządkując metody 

uczenia przez obraz, tj. poprzez stwo-

rzenie języka pisania ikon.

WEKTOROWY MODEL ZDOLNOŚCI 
SPAWACZA
Postęp w informatyce, a zwłaszcza w sa-

mouczących się sieciach neuronowych, 

pozwolił na stworzenie neuronowego 

modelu zdolności, a więc opisanie 

zagadnień z psychologii i nauk spo-

łecznych metodami zrozumiałymi dla 

fizyków. Informatycy, budując sztuczny 

model układu nerwowego, zainspirowa-

li się zarówno procesami ewolucyjnymi, 

procesami adaptacyjnymi oraz pro-

cesami rozrodczymi. Ten model sieci 

neuronowych pozwala również znacz-

nie przyspieszyć pracę komputerów, 

co umożliwia sterowanie spawarkami 

w czasie rzeczywistym.

W procesach automatycznego stero-

wania zdarza się, że czas przetwarzania 

jest z góry określony. Musimy wtedy iść 

na kompromis pomiędzy dokładnością 

pomiaru (np. parametru obrazu, parame-

trów ustawionych na spawarce) a liczbą 

analizowanych cech (np. linii obrazu 

lub parametrów spawania) oraz liczbą 

wyliczonych przez sieci neuronowe 

funkcji, z których metodami genetycz-

nymi poprzez wymianę współczynników 

optymalizuje się potęgową funkcję prze-

twarzania. W tym celu stworzono model 

przestrzennej sieci neuronowej, który 

poprzez zamianę miejscami i odwracanie 

posłuży do zbudowania modelu mózgu 

na zasadzie budowania domu z cegieł. Ta 

pojedyncza cegiełka układu nerwowego 

poprzez obracanie umożliwia symulowa-

nie zdolności człowieka.

Przez zmianę kierunku wprowa-

dzania danych (patrz rys. 2) do pro-

stopadłościennej tasiemki o wymiarach 

20 neuronów x 5 neuronów x 2 neurony 

zmienia się: 

– wektor liczby jednocześnie analizo-

wanych cech,

– wektor stopni nasilenia cech,

– wektor liczby pamiętanych operacji 

przetwarzania.

Zamieniając boki na wektory i sto-

sując operację podobną do iloczynu 

wektorowego, możemy symulować 

przetwarzanie „ścisłowca” (rys. 2a), 

humanisty (rys. 2b), praktyka (rys. 2c). 

Dla przykładu: matematyk twórczy 

(rys. 2a) przetwarza jednocześnie 5 cech 

na 20 różnych poziomach nasilenia i pa-

mięta 2 operacje, a matematyk odtwórczy 

analizuje 20 cech w skali 5-stopniowej 

i pamięta 2 operacje. Humanista twórczy 

(rys. 2a) przetwarza jednocześnie 2 para-

metry spawania na 5 różnych poziomach 

nasilenia i pamięta 20 operacji, a huma-

nista odtwórczy analizuje 5 parametrów 

spawania w skali 2-stopniowej i pamięta 

20 operacji wyliczania funkcji aproksy-

mowanej.

W tym informatycznym modelu 

mózgu człowieka poszczególne poziomy 

są zbudowane z takich samych tasiemek 

neuronów (tzw. wiązek neuronów), 

tylko inaczej zorientowanych poziomo 

(rys. 2a), pionowo (rys. 2b) i poprzecz-

nie (rys. 2c). Rysunek 1 pokazuje, że 

człowiek posiada 3 rodzaje zdolności 

zarówno na poziomie twórczym (rys. 1b 

– przenoszenie informacji z góry na dół), 

jak i odtwórczym (rys. 1a – przenoszenie 

informacji z dołu do góry). Jeżeli na po-

ziomie świadomym (rys. 1 góra) wiązki 

neuronów są ustawione do ścisłego 

przetwarzania informacji (rys. 2a), to 

człowiek posiada zdolności matematycz-

ne. Jeżeli na poziomie nieświadomym 

logicznym wiązki neuronów są usta-

wione do humanistycznego, opisowego 

przetwarzania informacji (rys. 2b), to 

człowiek ma zdolności humanistyczne. 

Jeżeli na poziomie automatycznym 

wiązki neuronów są ustawione do 

praktycznego przetwarzania informacji 

(rys. 2c), to człowiek posiada zdolności 

praktyczne. Typ zdolności porządkuje 

tylko organizację przetwarzania i jest 

związany z szybkimi połączeniami nie 

tyle wynikającymi z budowy, ale z czę-

stości korzystania z nich.

PSYCHOFIZYCZNE ASPEKTY 
SPAWANIA W POZYCJI H-L045
Przestrzenny model sieci neurono-

wych symulujący zdolności, pokazany 

na rys. 1-2, prezentuje odmienne 

sposoby wprowadzania informacji 

potrzebnej do programowania sys-

temu automatycznego logicznego 

przetwarzania, który jest wspólny dla 

wszystkich ludzi. Poprzez odciążanie 

świadomości od powtarzalnych opera-

cji logicznych zwiększamy inteligencję 

spawaczy. 

Aparat percepcyjny człowieka może 

samodzielnie wykryć (bez kontroli 

świadomości) logikę koordynacji ruchu 

z obserwacją. Jednak wydobycie z nie-

świadomości tych algorytmów i logicz-

ne ich opisanie znacznie przyspiesza 

proces uczenia spawaczy o różnych 

zdolnościach.

Do celów audiowizualnego wspo-

magania nauki wykorzystano średnio-

wieczne techniki nauki poprzez logikę 

ukrytą w ikonach (1-3, 6). Obraz do 

nauki fizyki spawania różnymi meto-

dami został stworzony poprzez mani-

pulowanie kilkoma zasadami:

– topiący się metal podłoża i drut spły-

wający w postaci kropel odbierają 

ciepło topienia i obniżają tempera-

turę jeziorka;

– topienie następuje w wyniku fi-

zycznego kontaktu gorących ga-

zów z metalem, a grzanie podłoża 

następuje poprzez przewodnictwo 

cieplne z jeziorka do podłoża; długi 

czas grzania to utrudnienie topienia 

podłoża poprzez izolację termiczną 

stopionego drutu, wzrost tempera-

tury jeziorka i większe wymieszanie 

topionego podłoża z drutem;

– do topienia metalu służy zewnętrz-

na część gazów przepływających 

w łuku na skutek różnicy temperatur, 

a do grzania – wewnętrzna część 

gazów; powierzchnia boczna łuku 

elektrycznego jest źródłem strat 

ciepła i, podobnie jak temperatura 

podłoża, decyduje o napięciu łuku;

– wtopienie zależy od ciśnienia gorą-

cych gazów docierających do podło-

ża, a więc maleje wraz ze wzrostem 

długości łuku, wielkości jeziorka 

i kąta rozwarcia łuku elektrycznego; 

duże wtopienie obniża temperaturę 

jeziorka;

– ciekły metal jest ściągany palnikiem 

z góry na dół dzięki napięciu po-

wierzchniowemu i w dolnej części 

trajektorii ruchu krzepnie grubsza 

warstwa.
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W oparciu o te zasady można by stwo-

rzyć spawalnicze odmiany zasad termo-

dynamiki (5). Należy zwrócić uwagę rów-

nież na inne aspekty ułatwiające naukę 

spawania, które są związane z wpływem 

stresu na komunikację pomiędzy po-

szczególnymi poziomami przetwarzania 

danych w mózgu spawacza.

W pozycji H-L045 sprawdzającej, 

czy spawacz umie spawać obiema 

rękami, wielkość jeziorka jest regu-

lowana szybkością posuwu. Spawacz 

MAG powinien prowadzić elektrodę 

po największym zagłębieniu prosto-

padle do powierzchni rury tak szybko, 

aby dolna granica jeziorka przetapiała 

dolną krawędź lub była prowadzona 

po największej wypukłości poprzed-

niego ściegu, a górna granica jeziorka 

była prowadzona w połowie rowka, 

2 mm od górnej krawędzi, lub przeta-

piała górną krawędź rowka.

W oparciu o fizykę opisową (kąt 

rozwarcia (5), długość łuku, zależność 

głębokości wtopienia od wielkości 

jeziorka i położenia łuku w stosunku 

do jeziorka) skonstruowano technikę 

wykonania przetopu przy wąskiej 

i szerokiej szczelinie metodą MAG, 

TIG, gazowo oraz elektrodą zasado-

wą. Fizyka opisowa posłużyła również 

do opisania różnic w technice spa-

wania drutem pełnym i proszkowym 

oraz do ustalenia kątów prowadzenia 

uchwytu i dodawania drutu.

Szkolenie spawaczy w pozycji 

H-L045 polega na zmianie pozycji 

spawania w ściśle określonym momen-

cie i dostosowaniu ustawienia spawacza 

względem rury tak, aby jeziorko nie było 

zasłonięte ręką lub palnikiem.

Największym niebezpieczeństwem 

w spawaniu drutem proszkowym rur 

austenitycznych jest kontakt jeziorka 

z dyszą, a w konsekwencji zassanie 

i spłynięcie jeziorka. Należy również 

pamiętać, że szybkość oddawania cie-

pła w przypadku rur austenitycznych 

jest bardzo mała. Spłynięcie jeziorka 

nastąpi też, gdy temperatura podłoża 

przekroczy 250ºC lub gdy szybkość 

spawania będzie niewystarczająca.

W pozycji H-L045 (6G w AWS) 
spawacz musi być w stanie prowadzić 

palnik prawą lub lewą ręką. W płasz-

czyźnie spawania palnik musi być 

pochylony pod kątem 7-15º w stosunku 

do ścianki rury w kierunku ciągnięcia.

Szkolenie rozpoczyna się od spa-

wania mniej sprawną ręką. Spawacz 

uczy się metod prowadzenia uchwytu, 

przenosząc umiejętności nabyte w życiu 

codziennym, np. studentowi informa-

tyki poleca się prowadzić uchwyt tak, 

jakby poruszał myszką komputerową. 

W ten sposób spawacze nie są zmuszeni 

do koncentrowania się na szybkości spa-

wania, ale na położeniu i kształcie tylnej 

granicy jeziorka spawalniczego (2).

Szkolenie osób, które nigdy nie 

były kształcone w tym kierunku, jest 

łatwiejsze, gdyż nie mają przyzwycza-

jeń. Znany jest przypadek spawacza 

metodą MAG, który nauczył się spawać 

metodą TIG ręką mniej sprawną, nie 

był jednak w stanie używać tej ręki, spa-

wając drutem proszkowym. Przykład 

ten jest dowodem na to, że trudności 

w spawaniu są wynikiem barier psycho-

logicznych, a nie braku treningu manu-

alnego. Spawacz, o którym mowa, był 

Rys. 3. Graficzne przedstawienie wpływu fizyki na technikę spawania rur austeni-
tycznych (obraz olejny Katarzyny Tuz – „Alfabet spawania rur austenitycznych”)
C, J, K, L – trajektoria spawania MAG drutem pełnym i proszkowym;
M, R, S – wykonanie przetopu elektrodą zasadową przy zmieniającej się szczelinie;
N, O – wykonanie przetopu i drugiego ściegu metodą TIG;
U, T, W – technika spawania gazowego;
X, Y, Z – technika spawania TIG cienkościennych rur przemysłu spożywczego;
D, G, H – wpływ kąta rozwarcia i długości łuku elektrycznego na głębokość wtopienia i tempe-
raturę jeziorka;
K – wpływ trajektorii ruchu na grubość układanej warstwy wypełniającej;
E, F – wpływ wielkości jeziorka i położenia łuku w stosunku do jeziorka na technikę wykonania 
przetopu drutem pełnym przy szerokiej szczelinie (rys. 3c), drutem pełnym przy wąskiej szczeli-
nie (rys. 3b) i drutem proszkowym przy wąskiej szczelinie (rys. 3a)

Rys. 1. Wektorowa ilustracja 
humanistycznego, praktycz-
nego i ścisłego sposobu prze-
twarzania danych w prostopa-
dłościennym modelu splotu 
nerwowego:
a – model mózgu twórczego,
b – model mózgu odtwórczego

Rys. 2. Neuronowe przedsta-
wienie typów zdolności

1

2

3

typ aktywności

typ zdolności
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czynnym bokserem, polecono mu więc, 

aby w czasie spawania używał rąk tak, 

jakby boksował, co pozwoliło na znaczne 

uaktywnienie jego mniej sprawnej ręki.

Nasze doświadczenie w szkoleniu 

spawaczy obala więc teorię wpływu 

funkcjonalnej asymetrii mózgu na pra-

wo- lub leworęczność ludzi, która 

jest wynikiem naturalnego ludzkiego 

dążenia do osiągania maksymalnej 

przyjemności przy minimalnym wy-

siłku i intensywniejszego używania, 

a więc i trenowania bardziej sprawnej 

ręki. Nasza metoda szkoleniowa walczy 

z tą tendencją.

PROBLEMY W SPAWANIU 
STALI AUSTENITYCZNYCH
W symulowaniu procesów spawania nie 

bierze się pod uwagę możliwości zmia-

ny własności źródła prądu na skutek 

zmian dynamiki i kształtu trajektorii 

ruchu palnika. Spawacz może zmie-

niać takie własności źródła ciepła, jak: 

zdolność do topienia drutu (obniżenie 

temperatury), zdolność do topienia 

podłoża (obniżanie temperatury jezior-

ka), zdolność do nagrzewania jeziorka 

(wielkość jeziorka i położenie łuku 

w stosunku do jeziorka). Przez zmianę 

tych parametrów można w znaczący 

sposób wpływać na strukturę metalo-

graficzną połączeń spawanych złączy 

austenitycznych.

Przy spawaniu rur austenitycznych 

przewodnictwo cieplne metalu jest 

niskie z tendencją do przegrzewania 

się (rozrost ziarna) i w przeciwieństwie 

do spawania stali czarnych wymaga ono 

ścisłej kontroli temperatury jeziorka 

spawalniczego.

Przy krótkim łuku większa część 

gazów zużywana jest do topienia, przy 

długim – do nagrzewania jeziorka. 

Ponadto temperatura jeziorka zależy 

od szybkości spawania. Jeśli spawanie 

jest zbyt wolne, ilość drutu stopionego 

pod łukiem jest zbyt duża, co uniemoż-

liwia dotarcie gazu do powierzchni me-

talu i powoduje przegrzewanie jeziorka 

spawalniczego. Zbyt duża temperatura 

jeziorka powoduje z kolei nadmier-

ne mieszanie się cieczy w jeziorku 

i wpadanie żużla. W konsekwencji zły 

skład chemiczny spoiny powoduje jej 

kruchość.

Wzrost szybkości spawania powo-

duje obniżenie temperatury jeziorka 

oraz łatwiejsze odrywanie się żużla 

i zapobiega mieszaniu się topionej po-

wierzchni z topionym drutem. Innymi 

sposobami na obniżenie temperatury 

jeziorka są większe dodawanie drutu 

(TIG) oraz wzrost szybkości topienia 

drutu (spawanie drutem proszkowym 

w kształcie rurki). Temperatura jezior-

ka zależy również od mechanizmów 

przenoszenia kropli w łuku, w szcze-

gólności od czasu trwania i natężenia 

prądu zwarcia.

Fabryki spawarek wprowadziły 

na rynek spawarki MIG/MAG z pro-

gramami do lutospawania, które po-

zwalają na obniżenie temperatury 

jeziorka spawalniczego i ograniczenie 

się mieszania materiału rodzimego 

ze stopiwem.

Autorzy niniejszego artykułu, jako 

specjaliści w precyzyjnym szkoleniu 

spawaczy i w sterowaniu procesami 

cieplnymi poprzez dynamikę ruchu 

uchwytu i koordynację tego ruchu z ob-

serwacją, opanowali metody szkolenia 

spawaczy pozwalające na spawanie 

stali nierdzewnych przy zastosowaniu 

sprzętu mniej zaawansowanego tech-

nologicznie. 
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