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N ajważniejszym aspektem, na jaki należy 

zwracać uwagę przy spawaniu stali wy-

sokowytrzymałych drobnoziarnistych, 

ulepszanych cieplnie oraz termomechanicznie wal-

cowanych, jest zachowanie reżimu technologiczne-

go podczas prowadzenia prac montażowych i  spa-

walniczych.

Rozumie się przez to odpowiedzialne podejście 

do tych materiałów na każdym etapie - począwszy 

od przygotowania produkcji (przygotowanie detali, 

czystość metaliczna) , przez dokładność montażo-

wą z  odpowiednimi naddatkami spawalniczymi, 

jak również usztywnienia montażowe do spawa-

nia (ważne, aby nie uszkodzić powierzchni detali), 

aż wreszcie po sam proces spawania, prowadzony 

przeważnie wielościegowo, w celu zapewnienia od-

powiedniej energii liniowej spawania (proces spa-

wania, a  wcześniej także sczepiania, poprzedzony 

musi być odpowiednim podgrzewaniem wstępnym, 

aby zapewnić odpowiedni czas chłodzenia). Odpo-

wiednio prowadzony proces spawania dla tych sta-

li daje właściwą wytrzymałość (i  udarność) złączy 

spawanych dla konstrukcji maszyn i urządzeń, któ-

re zaprojektowane z użyciem wysokowytrzymałych 

materiałów, o których mowa w dalszej części arty-

kułu, pozwalają na wytwarzanie coraz lżejszych, 

ale i  przenoszących coraz to większe obciążenia, 

konstrukcji.

Aby jednak urządzenia obciążone przecież w spo-

sób dynamiczny mogły wytrzymać określoną liczbę 

cykli, wymagane jest na każdym etapie produkcji 

odpowiedzialne podejście monterów i spawaczy do 

stosowania odpowiednich materiałów i  technolo-

gii. Ważny wpływ ma wszelka ingerencja cieplna 

w  materiał np. płomieniem palnika lub np. brak 

podgrzewania do sczepiania (zmiana i  osłabienie 

struktury), ingerencja w  powierzchnię materiału 

podstawowego i  spoiny np. poprzez nieodpowie-

dzialne szlifowanie, tworzenie rys na powierzchni 

(wpływ karbu).

Dobór parametrów spawania ze 

względu na warunki metalurgiczne

Na rysunku 2 pokazano sposób doboru parame-

trów i  prędkości spawania. Najpierw do grubości 

materiału należy dobrać prąd i zakres energii linio-

wej nie powodujący pękania na zimno i przegrzania 

Spawanie stali 
wysokowytrzymałych
cz. I

W konstrukcjach spawanych, zamiast zwykłej stali jakościowej stosuje się stal o podwyższonej wytrzymałości 

na rozciąganie, ponieważ pozwala to na wykonywanie elementów o mniejszych przekrojach, a co za tym 

idzie – o mniejszej masie. Jest to związane z wysoką wytrzymałością na obciążenia statyczne oraz z dużymi 

dopuszczalnymi naprężeniami. 
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(rozrostu ziaren) spoiny, powodującego kruchość 

i pękanie w wysokich temperaturach.

Dla stali S 690 ten obszar ograniczony jest krzy-

wymi chłodzenia 10 i  17 sekund. Dla stali S690 

i  S1100QL obszar ten jest ograniczony krzywymi 

6 i  10 sekund. Krzywe te, dla zawartości wodoru 

typowej dla spawania MAG i temperatury podgrze-

wania, można wyznaczyć z  normy PN-EN 1011-2. 

Mając prąd i dobraną krzywą synergii można wyli-

czyć napięcie i z wzoru na energię liniową – zakres 

szybkości spawania Vsp = 0,8* U * I/ E lub odczytać 

z paraboli w instrukcji technologicznej /4/.

Dobór materiałów 

Materiał podstawowy S690QL, S960QL lub 

S1100QL, powinien być atestowany, o  udarności 

(w 40 °C) dwa razy większej od wymagań kontrak-

towych (podyktowanych normą) i mieć dobry stan 

powierzchni (gładki, bez wżerów i bez zendry). 

Obudowy górnicze składają się z spągnicy, osłony 
odzawałowej i stropownicy.

Na rysunku 1 pokazano spawanie spągnicy. Jej 
blachy są spawane na ½ V i w zależności od typu 
mogą mieć grubość 12 mm, 20 mm, 30 mm, 140 
mm. Oczywiście te największe grubości 140 mm 
na głębokość 30 mm są fazowane pod kątem 35 
stopni na 1/2 V z niepełnym przetopieniem.

Aby takie elementy wykonywać trzeba zbudować 
obrotnik i  zorganizować halę jak na rysunku 3. 
Przy spawaniu podobnie jak przy spawaniu alu-
minium ważna jest czystość i stabilny, niezależny 
od obciążenia sieci, prąd spawania. 

Rys. 1 Spawanie spągnicy zmechanizowanej obudowy górniczej

Rys. 2  Sposób doboru szybkości spawania do grubości materiału
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W przypadku gdy istnieje ryzyko powstania pęk-

nięć lamelarnych, np. w złączach krzyżowych, jed-

nym ze sposobów zapobiegania jest zamówienie ta-

kiego materiału, w którym obniżona jest zawartość 

siarki.

Dla blach S960QL i S1100QL o grubości 60 mm 

decydujący wpływ ma  wytrzymałość w kierunku 

poprzecznym do kierunku walcowania i ze względu 

na wytrzymałość w kierunku grubości zawartość 

siarki powinna być mniejsza niż 0,0006% .

Dla stali o grubości 60mm bardzo ważna jest wy-

trzymałość w kierunku poprzecznym do walcowa-

nia  i zawartość siarki na poziomie 0,0006% (wy-

trzymałość w kierunku grubości). 

W  ateście powinny się znaleźć następujące war-

tości właściwości mechanicznych bądź składu che-

micznego :

 Górna wartość współczynnika granicy pla-

styczności (stosunek granicy plastyczności do 

granicy wytrzymałości) – aby materiał wytrzy-

mał odkształcenia plastyczne (w przypadku np. 

silnego trzęsienia ziemi);

 Górna wartość granicy plastyczności bądź 

umownej granicy plastyczności;

 Wartość przewężenia w  kierunku grubości 

blachy – aby zachować ciągliwość w  kierunku  

grubości i zapobiec pęknięciom lamelarnym;

 Górna granica równoważnika węglowego – aby 

zachować spawalność;

 Górna granica P
CM

 – aby zapobiec pęknięciom 

zimnym;

 Górna granica P i  S jest niska – aby zapobiec 

pęknięciom lamelarnym;

Do spawania należy stosować tylko blachy po ob-

róbce strumieniowej. Krawędzie spawane, które po 

obróbce strumieniowej będą wypalane, należy jesz-

cze pozbawić zgorzeliny. Elementy staliwne, kute 

i wypalane o dużej masie przed spawaniem należy 

podgrzewać „miękkim płomieniem” równomiernie 

i stale, a w trakcie spawania należy podtrzymywać 

temperaturę. Również przy spawaniu tych elemen-

tów z cieńszymi blachami cała strefa spawania, tzn. 

również blachy w  odstępie min. 100 mm należy 

wstępnie podgrzać.

Materiał dodatkowy o  potwierdzonej laboratoryj-

nie udarności (a nie atestem) co najmniej 10 kJ więcej od 

wymagań normy EN15614-1 i PN-EN 1011-2.

Aby uzyskać stabilny łuk w dobranym zakresie para-

metrów musimy korzystać ze spawarek ze spawaniem 

impulsowym. Ponieważ spawanie impulsowe daje zbyt 

dużą temperaturę jeziorka, a  omówione w  poprzed-

nich artykułach funkcje dające zimne jeziorko nie są 

rozpowszechnione, zazwyczaj korzysta się z funkcji 

synergicznego standardowego spawania.

Spawarka która nie trzyma stabilnych parame-

trów, niezależnie od spadków w sieci, nie może być 

materiał podstawowy grubość 
blachy mm

energia 
plastyczności KJ/cm

prędkość spawania cm/min

St52-3, StE 36So

StE 45So 10 - 20 10 – 15 50 – 35

StE 415.7, StE 415.7TM > 20 15 – 25 35 – 20

StE 50So

StE 690V, StE 70So

Grade II, Grade III 10 – 20 10 – 15 50 – 35

Grade IV > 20 15 – 20 35 – 25

StE 880V, StE 90So

StE 960V, StE 95So

10 – 20

> 20

8 – 10

10 – 14

65 – 50

50 – 35

StE 1100V, StE 110So wszystkie 8 – 10 65 - 50

Tab. 1 Parametry spawania
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stosowana. Spawacze muszą być wyposażeni w ter-

mokredki 120 °C, 150 °C i 200 °C , koce termiczne 

do osłaniania spoiny, w  palniki do podgrzewania 

lub urządzenia do indukcyjnego grania blach, albo 

maty grzewcze. 

Koce termiczne służą do osłaniania miejsca 

spawania aby zapewnić wolne st ygnięcie z łącza 

spawanego i  w y prowadzenie wodoru atomowe-

go. Urządzenia do grzania indukcy jnego lub 

mat y służą do w ygrzewania po spawaniu i  sku-

teczniejszego w y prowadzania wodoru atomo-

wego. W  przy padku sta l i  S1100QL ta obróbka 

jest konieczna zaraz po spawaniu. Przy w y twa-

rzaniu konstrukcji spawamy w  pozycji podol-

nej.

Wytyczne dotyczące techniki spawania 

Przy spawaniu grubych elementów nie wolno 

przerywać procesu przed ukończeniem wykony-

wania spoiny. 

W  trakcie spawania należy stosować technikę 

wielowarstwową (techniką ściegu prostego), tzn. 

należy położyć wiele możliwie płaskich ściegów. 

W  ten sposób uzyskuje się korzystną strukturę 

o dobrych właściwościach wytrzymałościowych. 

Odnosi się to szczególnie do ulepszonych drob-

noziarnistych stali budowlanych, w  przypadku 

których stosowanie techniki ściegu prostego jest 

konieczne, ponieważ energia plastyczności musi się 

mieścić w określonych granicach (tabela 1). 

Budowanie spoiny w  warstwach wypełniających 

należy rozpoczynać na obrzeżach, aby ciepło kolej-

nego ściegu korzystnie wpływało na strefę przej-

ściową. W  przypadku warstwy powierzchniowej 

ścieg spawany jako ostatni nie powinien w  mia-

rę możliwości stykać się z  materiałem rodzimym. 

W trakcie spawania zakosowego dodatkowo powsta-

ją duże i trudne do opanowania jeziorka kąpieli me-

talowej, które powodują wzrost częstości występo-

wania wad, np. brak wtopu, wtrącenia żużla i pory. 

Z tego powodu spoiny pionowe są niedopuszczalne 

Rys. 3  Hala spawalnicza
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w  przypadku ulepszonych, 

drobnoziarnistych stali bu-

dowlanych. 

Spoiny pionowe powinno 

się spawać drutem prosz-

kowym. Zaletami stoso-

wania drutu proszkowego, 

z punktu widzenia kształtu 

ściegu i  przeprowadzania 

spawania w porównaniu do 

drutu litego, są:

a) niewielka ilość rozpry-

sków

b) płaska geometria ście-

gu i estetyczny wygląd  

c) możliwość spawania 

we wszystkich pozycjach 

d) w  przypadku drutów 

proszkowych typu meta-

licznego możliwe jest spa-

wanie wysokowydajne (wy-

soka prędkość podawania 

drutu)

Technologia cięcia po-

winna być badana; nie 

stosuje się żłobienia elek-

tropowietrznego. Musi być 

zapewniona czystość mię-

dzyściegowa (usuwanie 

szlaki, szlifowanie kolej-

nej warstwy). Optymalna 

osłona gazowa to 18% CO
2
 

+82% argonu, przepływ 

12-16 l/min z pomiarem na 

wylocie dyszy. 

Nie wolno rozpoczynać 

i  kończyć spawania w  na-

rożnikach, a  spawacze po-

winni umieć rozpoczynać 

spawanie przez cofanie po 

Tab. 3  Układ ściegów i prawidłowe 
parametry spawania stali S690QL
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zajarzeniu łuku oraz cofać przed zgaszeniem łuku, 

celem wyprowadzenia gazów z  krateru. Miejsca 

rozpoczęcia i  zakończenia spawania obowiązko-

wo się szlifuje. Do przetopów, zwłaszcza grubych 

blach, stosuje się drut miękki G4Si1, który się upla-

stycznia, a jeżeli jest to wymagane warstwa przeto-

powa musi być wycięta całkowicie. Jeśli w sczepach 

są pęknięcia należy je wyciąć, blachy fazowane na 

ostro (próg powoduje przyklejenia przy niskich 

energiach) do sczepiania należy podgrzewać o  30 

°C więcej niż do spawania. Bez podgrzewania nie 

sczepiamy i nie spawamy. Spoinę można poprawiać 

jeden raz.

Spawarki MAG prądu zmiennego 

i teorie procesów cieplnych spawania 

W  przypadku spawania pod topnikiem czy 

spawania łukowego MAG, jeśli energia liniowa 

będzie tak duża, że t
8/5 

będzie równy bądź wyż-

szy niż 100 s, to struktura SWC w  okolicach 

linii wtopienia w dużej części będzie górnym 

bainitem i będzie krucha. W przypadku złącz 

ze stali ulepszonej cieplnie miejsca podgrza-

ne do okolic temperatury 700 oC pod wpły-

wem spawania utracą właściwości wynikają-

ce z ulepszenia cieplnego i  staną się miękkie, 

w  wyniku czego wytrzymałość złącza będzie 

niewystarczająca. Dlatego należy zaplanować 

energię liniową na poziomie bliskim górnej 

dopuszczalnej granicy. Zazwyczaj powinna 

ona być o 5-6 kJ/mm niższa od górnej granicy. 

Prędkość topnienia drutu M
R
 podczas spawa-

nia MAG zależy od natężenia prądu I, długo-

ści wolnego wylotu elektrody L, oraz średnicy 

drutu d i w przybliżeniu wyraża się następują-

cym wzorem:

M
R 

= αI+β (L/d2) I2

gdzie α i β to współczynniki proporcjo-

nalności.

Po prawej stronie powyższego wzoru 

składnik αI jest energią przepływającą 

z  łuku do elektrody i oznacza efektywność cieplną 

zależną od łuku.

Składnik β (L/d2) I2 oznacza ciepło oporowe (cie-

pło Jula-Lenza), które zależy od natężenia prądu 

spawania przepływającego przez wolny wylot elek-

trody. Opór elektryczny wolnego wylotu elektrody, 

jest wprost proporcjonalny do długości wolnego 

wlotu elektrody L i  odwrotnie proporcjonalny do 

przekroju elektrody π d2/4.

Kiedyś były tylko spawarki MAG o stałej zależnej 

od prądu szybkości stapiania drutu. 

Dzisiaj, gdy elektronicy rozwinęli inwertorowe 

Rys. 4  Zgład i widok od dołu 
pęknięcia spoiny obwodowej 
(przetop 138 i wypełnienie 121) 
w bębnie o grubości g = 120 mm.
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zasilacze prądu zmiennego niesymetrycznego 4-fa-

zowego, przy tym samym prądzie można zmieniać 

szybkość podawania drutu i  schładzać ciepłem 

topienia jeziorko spawalnicze i  energia liniowa 

przestaje się sprawdzać w praktyce.

Rysunek 5a pokazuje, że przy tej samej energii 

liniowej można zmieniać strukturę i  wytrzyma-

łość złącza ze stali drobnoziarnistej. Rysunek 5b 

ukazuje liniową zależność spadku wytrzymałości 

wraz ze wzrostem energii potrzebnej na stopienie 

kilograma stopiwa (amerykańskie normy ASTM 

podają w J/funt). Na rysunku 5c pokazano, że wraz 

ze wzrostem ilości stopionego metalu, przy tym sa-

mym przekroju ściegu, wzrasta wytrzymałość. Daje 

to możliwość uzyskania słabszym drutem S960 

wytrzymałości spoiny na poziomie stali S1100 lub 

na poziomie stali S690. Aby to robić trzeba tylko 

energię liniową spoin wykonywanych tradycyjnie 

przeliczyć na energię masową lub energię liniową po-

dawania drutu (zamiast szybkości spawania będziemy 

mieli szybkość podawania drutu). Wtedy komputer 

spawarki może kontrolować proces spawania stali 

drobnoziarnistych.

Jak pokazuje rysunek 4, przy spawaniu pod top-

nikiem, jeśli nie ma się do czynienia ze stalami 

S690, można łatwo przegrzać spoinę i doprowadzić 

do pęknięć. Pokazany na rysunku 5d układ czte-

rech drutów zasilanych prądem przemiennym 4-fa-

zowym w jednym jeziorku jest stabilny, bo gdy prąd 

w  jednym drucie jest maksymalny drugi spada do 

zera i siła oddziaływająca na przewodnik z prądem 

równa iloczynowi prądów w  drutach jest wówczas 

też równa zeru, i dzięki temu jeden łuk nie zdmu-

chuje drugiego, jak to ma miejsce w systemie 3-fa-

zowym. Dzięki temu, gdy jeziorko z  jednego drutu 

by krzepło, podtrzymuje go łuk elektryczny drugie-

go drutu, co w  efekcie daje jedno duże zimne je-

ziorko. Jeziorko jest tak zimne, że można w suficie 

za jednym razem ułożyć spoinę o grubości 40 mm 

i ciekły metal nie ścieknie i nie rozrośnie się ziarno.

Rys. 5  Zależność wytrzymałości od energii liniowej (a), energii liniowej na 
funt (0,45 kg) (b), stopionego metalu (energii masowej) (c), ilości stopionego 
metalu przy stałym przekroju ściegu wg ASME Sec IX (ksi = 6,89 MPa) (d);
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Podgrzewanie

Podgrzewanie zapobiega pęknięciom na zimno po-

przez zmniejszenie prędkości chłodzenia, utwardze-

nie SWC, zmniejszenie odkształceń oraz zmniejsze-

nie zawartości wodoru dyfundującego. Podgrzewanie 

jest ważniejsze od wyżarzania, bo jeśli powstaną mi-

kropęknięcia – to żadna obróbka cieplna już nie po-

może. W instrukcji podgrzewania obok temperatury 

podgrzewania (np. 100 °C) muszą znaleźć się:

 Zakres przeprowadzania podgrzewania (zakres 

przeprowadzania podgrzewania na powierzchni 

materiału rodzimego).

 Miejsce przeprowadzania pomiaru temperatury 

podgrzewania.

 Metoda przeprowadzania pomiaru temperatury 

podgrzewania, instrument służący do pomiaru 

(np. termokredka, termometr stykowy, itp.).

 Metoda i instrument służący do przeprowadzania 

podgrzewania (np. palnik gazowy bądź podgrze-

wacz elektryczny).

 Podgrzewanie spoin sczepnych przeprowadzane 

jest w  temperaturze wyższej o 30-50 °C od tem-

peratury podgrzewania spawania właściwego.

 Podkreślenie konieczności utrzymywania tempe-

ratury podgrzewania na odpowiednim poziomie 

(kontrola temperatury międzyściegowej).

 Podkreślenie konieczności ponownego podgrza-

nia do odpowiedniej temperatury w  przypadku 

gdy np. w czasie przerwy w spawaniu temperatura 

złącza spadnie poniżej temperatury podgrzewa-

nia, co należy przeprowadzić przed ponownym 

rozpoczęciem spawania.

 Uwagi dotyczące BHP np. środków zabezpiecza-

jących przed pożarem w  czasie podgrzewania, 

środków zabezpieczających przed oparzeniami 

i  żarem (np. gdy temperatura podgrzewania jest 

wysoka).

 W  przypadku np. stali ulepszanych termicznie 

informacje na temat górnej granicy temperatury 

podgrzewania.

 Wskazówki dotyczące rejestrowania temperatury 

podgrzewania.

 Czasu utrzymywania temperatury podgrzewa-

nia.

Sczepianie i pomocnicze spawanie montażowe

W  przypadku zbyt niskiej energii liniowej spoin 

sczepnych prędkość wychładzania cyklu cieplnego 

spawalniczego będzie duża, w wyniku czego strefa 

wtopienia ulegnie utwardzeniu i pojawi się ryzyko 

wystąpienia pęknięć zimnych. Parametrem mają-

cym duże znaczenie dla struktury spoiny jest czas 

chłodzenia – od 800 do 500 oC (t
8/5

) np. gdy spa-

wamy grubą stal o  podwyższonej wytrzymałości 

na rozciąganie małymi prądami, to jeśli t
8/5

 będzie 

mniejsze niż 10 s to wówczas SWC w okolicy strefy 

wtopienia będzie twarda i  krucha, gdyż powstanie 

tam martenzyt, czego efektem może być powstanie 

pęknięć zimnych. Środkiem zapobiegawczym jest 

zastosowanie podgrzewania lub zwiększenie ener-

gii liniowej. W przypadku spoin sczepnych, w któ-

rych konieczne jest podgrzewanie, przeprowadza 

się je z temperaturą wyższą o 30-50 oC niż w przy-

padku spawania właściwego.

W  przypadku gdy energia liniowa będzie mała 

pojawią się takie problemy jak niedostateczne wto-

pienie, brak przetopu czy niewystarczająca grubość 

gardzieli. W przypadku sczepiania i spawania pod-

zespołów należy zwracać uwagę na to, aby stosować 

przyrządy spawalnicze i napinające przeciwdziała-

jące odkształceniom.

Pomocnicze spawanie montażowe i  spawanie ta-

bliczek informacyjnych należy wykonywać w  mia-

rę możliwości z  wykorzystaniem podgrzewania 

wstępnego (odpowiednio do materiału rodzimego).

Stalowe elementy montażowe powinny być wy-

konane z  niskowęglowej stali niestopowej. Aby 

utrzymać na niskim poziomie naprężenia własne 

i  uniknąć rys pod spoiną, pomocnicze spawanie 

montażowe należy wykonywać tylko po jednej stro-

nie lub po obu stronach wzdłuż po połowie, strona-

mi naprzemiennie.

Do pomocniczego spawania montażowego należy 

stosować dodatki spawalnicze o niskiej wytrzyma-

łości (z reguły G3Si1). Zrywanie pomocniczych ele-

mentów montażowych jest niedopuszczalne. Należy 

je usuwać przez przeszlifowanie spoiny mocującej 

i lekkie uderzenia młotkiem w element montażowy, 

bądź usunięcie spoiny w dostatecznym odstępie od 

właściwego elementu konstrukcyjnego. Pozostało-

ści należy następnie usunąć przez zeszlifowanie.
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Do sczepiania na stalach drobnoziarnistych o du-

żej wytrzymałości należy stosować dodatki spawal-

nicze o niższym stopniu wytrzymałości (tabela 2).
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SG 3 St E 690 V StE 70 So

NiMo (NiMoCr) St E 880 V StE 90 So

X 90 St E 1100 V StE 110 So

Tab. 2  Materiały dodatkowe do sczepiania


