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ХРОНІКА

 
ПАМ'ЯТІ О.М. ІВАНОВОЇ 

На 87-му році пішла 
з життя кандидат тех-
нічних наук, лауре-
ат Державної премії 
України в галузі нау-
ки і техніки, перший 
директор Міжнарод-
ної Асоціації «Зварю-
вання» Ольга Мико-
лаївна Іванова.

Після закінчення 
у 1956 р. Брянського 
інституту транспорт-

ного машинобудування за спеціальністю «Устат-
кування та технологія зварювального виробни-
цтва» працювала інженером-механіком. У 1959 р. 
почала працювати в ІЕЗ ім. Є.О. Патона у відділі 
фізико-металургійних процесів зварювання лег-
ких металів і сплавів під керівництвом професора 
Д.М. Рабкіна і  у 1961 р. захистила кандидатську ди-
сертацію. 20 років праці у цьому відділі спочатку 
були присвячені дослідженням і розробці техно-
логії зварювання нікелевих сплавів, а згодом тех-
нології автоматичного зварювання алюмінієвих 
сплавів вольфрамовим електродом.

У 1980 р. О.М. Іванова очолила відділ ІЕЗ з 
міжнародного науково-технічного співробітни-
цтва країн-членів Ради Економічної Взаємодопо-
моги, який забезпечував координацію діяльності 
провідних дослідних інститутів і підприємств 
країн-членів РЕВ у галузі зварювання та спорід-
нених технологій.

З 1991 р. О.М. Іванова — директор Міжна-
родної Асоціації «Зварювання». Ця організацій-
на структура стала спадкоємицею колишнього 
Координаційного центру з проблем «Зварюван-
ня» країн-членів РЕВ. Основні напрямки діяль-
ності Міжнародної асоціації «Зварювання»: 
науково-технічна, інформаційно-рекламна, фінан-
сово-економічна та видавнича. Завдяки міжнарод-
ній взаємодії в рамках Асоціації виконано низку 
розробок. Серед них треба відзначити найбільш 
вагомий проект Ольги Миколаївни — «Електрич-
не зварювання живих м'яких тканин», учасника-
ми якого стали фахівці ІЕЗ ім. Є.О. Патона, ме-
дичних установ України, фінансової корпораціі 
Consortium Service Management Group, Inc, США. 
Цей суспільно вагомий проект  отримав Держав-
ну премію України  в галузі науки і техніки у 
2004 р. — за розробку та впровадження в клініч-
ну практику хірургічних методів електрозварю-
вання живих м'яких тканин. Під її керівництвом 
було налагоджено серійне виробництво апаратів 
для зварювання живих тканин та їх сертифікацію. 
Завдяки її плідній праці медичні заклади України 
отримали 200 одиниць сучасного медичного об-
ладнання вітчизняного виробництва.

Під керівництвом О.М. Іванової Міжнародна 
Асоціація «Зварювання» провела десятки між-
народних конференцій з різних напрямків зва-
рювальної науки і техніки як в Україні, так і в 
країнах близького та далекого зарубіжжя.

Світла пам'ять про О.М. Іванову надовго зали-
шиться в серцях тих, хто її знав, працював та жив 
разом з нею.

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 
Міжнародна Асоціація «Зварювання»



62 ISSN 0005-111X   АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ, №2, 2020

ІНФОРМАЦІЯ

WireSense: ДРОТОВИЙ ЕЛЕКТРОД У ЯКОСТІ ДАТЧИКА
WireSense – це допоміжна система від компанії 

Fronius, яка покращує ефективність роботизованого 
зварювання. Дротовий електрод виконує функцію 
датчика для перевірки положення компонента пе-
ред кожним зварюванням. Точне визначення висо-
ти і розташування країв листа або труби дає змогу 
уникнути багатьох виробничих дефектів і забезпе-
чує ідеальний результат. Шви не потрібно переро-
бляти, і обсяг браку суттєво знижується. Відмова 
від додаткових оптичних вимірювальних пристроїв 
сприяє суттєвому заощадженню часу і коштів.

Відхилення компонентів від умовного стандар-
ту, зокрема, різноманітні повітряні зазори та допус-
ки на затискання, можуть призводити до проблем 
під час зварювання. У найгіршому разі вони стають 
причиною зміни положення зварювання та недо-
статнього проплавлення зварного шва. Тому біль-
шість компаній під час роботизованого зварювання 
використовують оптичні вимірювальні пристрої. Ці 
пристрої дорого коштують, обмежують доступ до 
компонентів, їх потрібно регулярно очищувати та 
додатково виконувати калібрування між централь-
ною точкою інструмента (TCP) і датчиком. Компа-
нія Fronius пропонує більш зручне, функціональне 
та надійне рішення – технологію WireSense.

Принцип роботи WireSense. Технологія 
WireSense не потребує використання додаткових 
компонентів обладнання – датчиком слугує дрото-
вий електрод. Зварювальний пальник сканує ком-
понент за допомогою операції зворотнього пода-
вання дроту, а зварювальна система передає дані 
про висоту та положення країв на роботизова-

ну установку. Таким чином можна, скажімо, точ-
но визначити краї перед зварюванням з’єднання 
внапуск, і система відреагує на виявлені відхилен-
ня. Роботизована установка коригує у відповідній 
програмі процес створення зварних швів.

Після оцінки відомостей щодо висоти роботизо-
вана установка визначає напрямок краю і його точ-
ну висоту. Крім того, вона визначає точний повітря-
ний зазор між листами. Краї вимірюються з висоти 
0,5 мм. Технологію WireSense можна використову-
вати для зварювання звичайної і нержавіючої ста-
лі, алюмінію та інших сплавів. Найкраще переваги 
WireSense виявляються саме під час роботи з алю-
мінієм, оскільки він відбиває світло і цим перешкод-
жає роботі оптичних вимірювальних пристроїв.

Крім того, оптичні датчики зазвичай кріплять-
ся на корпусі роботизованої установки і заважа-
ють руху її маніпулятора. Тож, якщо доступ до 
компонентів обмежений, використовувати каме-
ри або лазерні пристрої проблематично. Дротовий 
датчик не створює таких обмежень.

Важливий крок у розвитку адаптивного ро-
ботизованого зварювання. WireSense надає відо-
мості про висоту країв, що спрощує вимірювання 
контурів компонентів і повітряних зазорів. Під час 
введення роботизованої установки в експлуатацію 
на ній можна задати та зберегти параметри зварю-
вання для повітряних зазорів різних розмірів, щоб 
потім, визначивши особливості конкретного компо-
нента за допомогою WireSense, просто застосувати 
потрібний профіль. Без датчиків робота йде повіль-
но, оскільки зварювальник боїться пропустити по-
вітряний зазор чи якесь інше відхилення, через яке 
шов вийде недостатньо проплавленим. Завдяки по-
передньому точному визначенню таких відхилень 
роботизована установка з’єднує компоненти на 
оптимальній швидкості і цикл триває менше часу.

У такий спосіб нова технологія WireSense забез-
печує точне розташування зварних швів за оптимізо-
ваними параметрами. Це дає змогу значно зменшити 
кількість остаточних візуальних перевірок, виправ-
лень і доробок, а також знизити обсяг браку. Резуль-
татом стане значне заощадження часу та коштів.

Вимоги. Технологію WireSense можна вико-
ристовувати з будь-якою зварювальною системою 
TPS/i від компанії Fronius, пристосованою до зварю-
вання CMT. Механізм Robacta Drive CMT, встанов-
лений просто на корпусі пальника, забезпечує точ-
ний рух дроту, що вкрай важливо. Завдяки гнучкій 
конфігурації зварювальні системи Fronius можна за 
першої ж нагоди модернізувати відповідним чином.

За матеріалами прес-релізу компанії Fronius

Використання дроту як датчика за новою технологією 
WireSense від Fronius

Дротовий електрод сканує компонент, визначаючи висоту і 
положення країв листа або труби

Ще один крок у розвитку адаптивного 
роботизованого зварювання
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МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ  
В ГАЛУЗІ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАСТМАС

Згідно постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2014 № 695 та постанови Верховної Ради 
України від 11.12.2014 № 26 – VIII на державному 
рівні було прийнято рішення про припинення дії на 
території України стандартів колишнього СРСР та 
їх заміну національними стандартами, гармонізо-
ваними з міжнародними та європейськими стан-
дартами. Визначено, що на час перехідного періо-
ду зазначені стандарти залишатимуться діючими та 
мають припинити свою дію з 1 січня 2018 р.

Підкомітет ПК 9 «Зварювання та склеювання 
пластмас» Технічного комітету ТК44 «Зварюван-
ня та споріднені процеси» Національного органу 
стандартизації України, який діє в Інституті елек-
трозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ (далі ІЕЗ), 
з березня 2016 р. по жовтень 2019 р. підготовлю-
вав та у ці роки ДП «УкрНДНЦ» ввело міжнарод-
ні та європейські стандарти у галузі зварювання 
пластмас та споріднених процесів.

Згідно з вимогами стандарту ДСТУ 1.7:2015 ці 
стандарти були введені (методом підтвердження).

Усі стандарти (по цьому методу) видаються за 
одним «механізмом»:
• публікація (українською мовою) назви титуль-

ного листа стандарту;
• введення (англійською мовою) в дію стандарту 

в Україні.
Вже діє 51 міжнародний та європейський стан-

дарт (дивись http: //nas.org.ua/ua), які були введені 
з 1 липня 2016 р. по 1 січня 2020 р.

Але ці стандарти можна назвати «живим орга-
нізмом, який весь час оновлюється». Наприклад, 
згідно діючого у 1994 р. стандарту ISO 2818 та по-
правки до цього стандарту, в Україні (з 15 листо-
пада 2018 р.) були введені:
• ДСТУ ISO 2818:2018 (ISO 2818: 1994, IDT) 

«Пластмаси. Підготування зразків для випробу-
вання механічним обробленням»;

• ДСТУ ISO 2818:2018/Поправка № 1:2018 (ISO 
2818: 1994/Cor 1:2007, IDT) з цією ж назвою.
У грудні 2018 р. з цією ж назвою був введений 

новий стандарт ISO 2818, який замінив стандарти 
1994 р., тому у першому кварталі 2019 р. ПК 9/ТК 
44 підготував необхідний комплект документів, а з 
1 липня 2019 р. з цією ж назвою ДП «УкрНДНЦ» 
ввело ДСТУ EN ISO 2818:2019 (ISO 2818:2018, 
IDT), при цьому було скасовано раніше діючі стан-
дарти 2018 р.

У першому кварталі 2019 р. технічним коміте-
том CEN/TC 249 було введено європейський стан-
дарт EN ISO 2818:2018, тому в третьому кварталі 
2019 р. ПК 9/ТК 44 підготував необхідний комп-

лект документів, а з 1 січня 2020 р. з цією ж назвою 
ДП «УкрНДНЦ» ввело ДСТУ EN ISO 2818: 2019 
(EN ISO 2818: 2018, IDT; ISO 2818: 2018, IDT), 
при цьому був скасований раніше діючий стандарт 
ДСТУ ISO 2818: 2019 (ISO 2818: 2018, IDT).

Це нова політика комітету CEN/TC 249, яка 
розпочалася на початку XXI століття по вве-
денню стандартів ISO в європейську систему 
стандартизації.

Але комітет CEN/TC 249 також розробляє єв-
ропейські стандарти, які діють тільки в Європі. На 
цей час в Україні вже введено 15 таких стандартів.

Першим, ще введеним з 01.07.2016 р., був 
стандарт ДСТУ EN 13067:2016 (EN 13067:2012, 
IDT) «Персонал, який виконує зварювання пласт-
мас…» (дивись http: //nas.org.ua/ua).

У першому кварталі 2019 р., на підставі вимог 
введених у 2016–2018 рр. міжнародних та євро-
пейських стандартів, ІЕЗ, за участі спеціалістів 
ПК 9, для проведення навчання робітників роз-
робив відповідну нормативно-технічну докумен-
тацію та передав її «Українському атестаційному 
комітету зварювальників (далі – УАКЗ), а також 
провів необхідні заходи по навчанню експертів 
УАКЗ, які отримали диплом «Інспектора зі зварю-
вання пластмас».

Починаючи з третього кварталу 2019 р., згід-
но діючої процедури, УАКЗ почав видавати робіт-
никам «Сертифікат кваліфікаційних випробувань 
зварника пластмас».

Але з введенням з 1 січня 2020 р. нових стан-
дартів необхідно буде розробляти зміни до цієї до-
кументації та передавати її УАКЗ, а також прово-
дити навчання робітників (по цим змінам), тому 
що це безперервний процес отримання сучасних 
знань. Наприклад, у зв'язку з введеним ДСТУ 
ISO 21307:2019 (ISO 21307:2017, IDT) «Проце-
дури для стикового з'єднання у трубних систе-
мах з поліетилену (РЕ)» (дивись http: //nas.org.ua/
ua) необхідно буде також розробити рекомендації 
на передові технології зварювання цих виробів та 
впровадити їх у виробництво.

Використана література: ДСТУ 1.7:2015 «На-
ціональна стандартизація. Правила та методи при-
йняття міжнародних і регіональних нормативних 
документів»; додаток «Діючі міжнародні та єв-
ропейські стандарти, які були введені в Україні у 
галузі зварювання пластмас з 1 липня 2016 р. по 
1 січня 2020 р.».

В.Л. Гохфельд, М.В. Юрженко
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КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ та ВИСТАВОК у 2020 р.
Дата Місце проведення Назва

17–19 березня Тампере, Фінляндія Виставка зварювання, різання і з'єднання «Nordic Welding Expo-2020»

23–28 березня Тбілісі, Грузія 20-й Міжнародний науково-технічний семінар «Сучасні питання ви-
робництва та ремонту в промисловості та на транспорті»**

24–26 березня Ташкент, Узбекистан Міжнародна виставка «UzMetalMachExpo-2020»
24–27 березня Новосибірськ, РФ Виставка обладнання для металообробки і зварювання «Maсhex Siberia 2020»

30 березня–3 квітня Дюссельдорф, Німеччина Міжнародна виставка обладнання для виробництва та обробки дроту, 
кабелю та металовиробів**

31 березня–3 квітня Київ, Україна Київська технічна ярмарка**
7–9 квітня Львів, Україна X Спеціалізована виставка «Метал. Обладнання. Інструмент»**
7–10 квітня Мінськ, Білорусь Міжнародна спеціалізована виставка «Зварювання та різання 2020»**
8–11 квітня Осака, Японія Міжнародна виставка технологій зварювання

28–30 квітня Ессен, Німеччина Ярмарка професійних технологій різання «Cutting World 2020»**
Травень Київ, Україна Конференція-виставка «Неруйнівній контроль-2020»**

Травень с. Княжичі, 
Київська обл., Україна Автоматизація зварювального виробництва**

11–13 травня Монреаль, Канада Міжнародна виставка металообробки та зварювання «MMTS-2020»
19–21 травня Запоріжжя, Україна Міжнародна виставка «Запорізький Промисловий Форум – 2020»**

19–22 травня Тбілісі, Грузія IV Міжнародна конференція «Сучасні технології та методи в матеріа-
лознавстві неорганічних матеріалів»**

19–22 травня Київ, Україна Міжнародна конференція молодих професіоналів «YPIC and WRTS 2020»*

27−29 травня Севілья, Іспанія 4-й Міжнародний конгрес «Технології зварювання та з’єднань» 
(під патронатом МІЗ)

Червень с. Княжичі, 
Київська обл., Україна Роботизація зварювального виробництва**

1–3 червня Київ, Україна Міжнародна конференція «Титан 2020: Виробництво та застосування»*

1–5 червня Свалява, 
Закарпатська обл.

XX Міжнародна науково-технічна конференція 
«Інженерія поверхні та реновація виробів»

2–5 червня Шеньжень, Китай 25-а Міжнародна Пекінська виставка зварювання та різання

10−12 червня Відень, Австрія Міжнародна конференція та виставка термічних покриттів 
(під патронатом МІЗ)

19–24 червня Сінгапур 73-я асамблея Міжнародного інституту зварювання та 
наукова конференція**

26–28 серпня Джакарта, Індонезія Міжнародна виставка технологій зварювання 
і зварювального устаткування «InWelding 2020»

26–28 серпня Нью-Делі, Індія Міжнародна виставка та зварювального устаткування «CWE 2020»

2−4 вересня Мішкольц, Угорщина 3-я Міжнародна конференція «Інженерія в автомобілебудуванні» (під 
патронатом МІЗ)

6–11 вересня Аріель, Ізраїль Міжнародна конференція «Технології матеріалів та моделювання»**

14–18 вересня Одеса, Україна X Міжнародна конференція «Математичне моделювання та інформа-
ційні технології в зварюванні та спорідненіх процесах»*

14−18 вересня Одеса, Україна XXIII Міжнародна конференція «Неруйнівний контроль та моніторінг 
технічного стану»*

16−17 вересня Хьюстон, США Конференція АЗТ «Зварювання алюмінію»
5–9 жовтня Брно, Чехія Міжнародна виставка зварювальної техніки «Welding Brno 2020»
6–8 жовтня Амстердам, Нідерланди Виставка обладнання для зварювання та різання металів та пластмас

13–15 жовтня Сосновіце, Польща
VII Міжнародна зварювальна ярмарка ExpoWELDING та
62-а  Міжнародна зварювальна конференція з проведенням Конгресу 
Міжнародного інституту зварювання**

13–16 жовтня Москва, РФ 20-а Міжнародна виставка «Россварка/Weldex»
11–13 листопада Санкт-Петербург, РФ Міжнародна виставка «Зварювання / Welding 2020»

12–13 листопада Тімішоара, Румунія Міжнародна конференція «Інноваційні технології для з’еднання сучас-
них матеріалів»**

23–25 листопада Мумбаї, Індія Міжнародна виставка «India Essen Welding and Cutting 2020»
24–27 листопада Київ, Україна Міжнародний промисловий форум**

* Захід проводить ІЕЗ ім. Є.О. Патона
** У заході приймають участь співробітники ІЕЗ ім. Є.О. Патона


