
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich

Zapraszamy na kolejne zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników
SIMP o/Gdańsk z udziałem członków wspierających NST i HEG, które odbędzie się
dnia 06.09.2017 o godz. 14.00 w siedzibie firmy CRIST S.A. w Gdyni, 
ul. Czechosłowacka 3 - Dział Głównego Spawalnika.

Temat spotkania: „Robotyzacja procesów spawalniczych w przemyśle okrętowym”

PROGRAM ZEBRANIA:

1. Otwarcie spotkania oraz przywitanie gości – Tadeusz Waszkiewicz

2. Pokazy praktyczne cięcia zrobotyzowanego oraz spawania robotami mobilnymi 

3. Możliwości zastosowania robotów do spawania konstrukcji kadłubów statków dla 
wybranych technologii firmy INROTECH, Dania  - Morten Arndal Nielsen

• roboty stacjonarne,
• roboty podwieszone na portalach, słupowysięgnikach itp.
• roboty mobilne,
• pokaz na warsztacie spawania sekcji przestrzennych kadłuba statku
  robotami mobilnymi.

4. Przerwa – kawa, herbata, catering

5. Spawalnicze druty rdzeniowe samo prostujące się produkcji NST,
dedykowane do pracy robotów – Jacek Zajączkowski, NST Polska



6. Możliwości zastosowania robotów do cięcia plazmą profili dla wybranych 
technologii firmy HGG Profiling Equipment B.V, Holandia - Matthew Wareing

• linie do cięcia profili plazmą w 3D,
• zautomatyzowane i zrobotyzowane linie do obróbki profili,
• transport profili,
• czyszczenie i frezowanie krawędzi przed spawaniem,
• automatyczny pomiar długości cięcia profili i cięcie plazmowego profili w 3D,
• pokaz na warsztacie zrobotyzowanej linii do cięcia plazmowego profili w 3D

7. Sprawy organizacyjne Koła

Pokaz spawania sekcji przestrzennych kadłuba statku robotami mobilnymi oraz pokaz 
zrobotyzowanej linii do cięcia plazmowego profili w 3D będą odbywały się na warsztacie
w małych grupach.

UWAGA!
Wejście na teren CRIST S.A. wymaga wcześniejszego zgłoszenia! 
Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 01.09.2017 
na adres e-mail: tadeusz.waszkiewicz@crist.com.pl     
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy koleżankom i kolegom o bieżącym opłacaniu składek członkowskich
w wysokości 10 zł miesięcznie. Wpłat można dokonywać przy okazji spotkań lub 
bezpośrednio na konto SIMP: 
I Oddział PKO BP w Gdańsku: 15 1020 1811 0000 0602 0097 0590

Sekretarz Zarządu
Marek Szweda
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