
1Przegląd  sPawalnictwa  5/2010

Rewelacyjny podajnik pośredni Kemppi SuperSnake został 
wyróżniony w międzynarodowym konkursie red dot.

www.kemppi.com

Wolność, Jakość, Wydajność.

Otwórz się na wyższą jakość i wydajność.

Zgodnie ze swoim motto, Kemppi oferuje 
rozwiązania spawalnicze dopasowane do 
indywidualnych potrzeb i zwiększające wydajność. 
Nieustanny rozwój motywuje nas do działania i 
pomaga zapewnić radość spawania.

Pomagamy odnosić sukcesy!

IX Szczecińskie Seminarium Spawalnicze
XIV Spotkanie Spawalników Wybrzeża



1Przegląd  sPawalnictwa  5/2010

Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA
agenda wydawnicza siMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 warszawa
tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl, www.pspaw.ps.pl
Adres do korespondencji: 00-950 warszawa 1, skr. poczt. 56

Wydawca

Redaktor naczelny

Z-ca redaktora naczelnego ds. naukowych

Z-ca redaktora naczelnego ds. wydawniczych

Redaktorzy działów

Sekretarz redakcji

Przewodniczący Rady Programowej

Rada Programowa

Skład i druk 

rok założenia 1928
dawniej 

nr 5/2010 Pl issn 0033-2364  lXXXii

F O R U M   S P A W A L N I K Ó W   P O L S K I C H

MIESIęCZNIK NAUKOWO-TEChNICZNy          AGENDA WyDAWNICZA SIMP

Stała współpraca

Michał dudziński

skład i łamanie: redakcja Przegląd spawalnictwa aw siMP
druk: drukarnia Piotra włodarskiego – warszawa 

prezes Marek Bryś – Messer eutectic castolin sp. z o.o.
dr inż. Hubert drzeniek – euromat
dyrektor eugeniusz idziak – KwB Bełchatów sa
prof. dr hab. inż. andrzej Kolasa – Politechnika warszawska
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski prof. Pg – Politechnika gdańska
prezes Mirosław nowak – technika spawalnicza Poznań
prezes zbigniew Pawłowski – lincoln electric Bester
dr inż. Jan Plewniak – prezes zg sekcji spawalniczej, Pol. częstochowska
dr inż. anna Pocica – Politechnika Opolska
prezes lesław Polak – esab Polska
prezes Jacek rutkowski – Kemppi Polska
prof. dr hab. inż. Jacek senkara – Politechnika warszawska
prezes andrzej siennicki – cloos Polska
prof. dr hab. inż. andrzej skorupa – akademia górniczo-Hutnicza Kraków
prof. dr hab. inż. edmund tasak – akademia górniczo-Hutnicza Kraków
mgr inż. włodzimierz Jacek walczak – linde gaz Polska
prezes Marek walczak – Urząd dozoru technicznego
dyrektor Jan wójcik – Polski rejestr statków

prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk – instytut spawalnictwa

dr h.c. prof. dr hab. inż. leszek dobrzański – Politechnika Śląska (Materiały)
dr h.c. prof. dr hab. inż. władysław Karol włosiński – Polska akademia
    nauk (zaawansowane technologie)
dr hab. inż. zbigniew Mirski prof. Pwr – Politechnika wrocławska
    (lutowanie i klejenie)
dr hab. inż. Jacek słania – instytut spawalnictwa (Praktyka spawalnicza)
dr inż. Kazimierz Ferenc – Politechnika warszawska (Konstrukcje spawane)
dr inż. gracjan wiśniewski – Urząd dozoru technicznego (Przepisy, normy)
mgr inż. Michał wińcza – rywal-rHc (technologie)

prof. dr hab. inż. Jerzy nowacki 
 zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w szczecinie

prof. dr hab. inż. andrzej Klimpel – Politechnika Śląska

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej

dr hab. inż. andrzej ambroziak prof. Pwr – Politechnika wrocławska

Spis treści 

Z-ca redaktora naczelnego ds. współpracy z przemysłem

mgr inż. włodzimierz Jacek walczak – linde gaz Polska

mgr inż. irena wiśniewska

Stanisław Opara
Norma ISO 14175 – zmiany dla użytkowników gazów osłonowych
Standard ISO 14175 – changes for users of shielding gases ......................2

Ryszard Jastrzębski, Anna Śliwińska, Adam Jastrzębski
Szkolenie spawaczy w okresie rozwoju metod projektowania, 
technologii, materiałów i urządzeń 
Problems of welders training on account of design methods,
technology, materials, and equipment development ....................................5

Międzynarowe Targi, konferencje, seminaria  .......................................11

GCE Sp. z o.o.
Grupa firm Gas Control Equipment europejski lider w produkcji sprzętu gazowego .... 12

Michał Dudziński
Posiedzenie Rady Programowej Przegląd Spawalnictwa  ........................ 14

Prof. dr hab. inż. Jacek Senkara
Recenzja rocznika 2009 Przeglądu Spawalnictwa .................................... 14

Lincoln Electric Bester S.A.
Profesjonalny zestaw do spawania metodami MIG/MAG. MMA, TIG ....... 16

ABICOR BINZEL
Łatwiejsze i wygodniejsze spawanie dzięki nowościom z ABICOR BINZEL .. 17

ESAB
Twój najlepszy partner w branży energetycznej  ....................................... 20

SUT
Spawanie i Urządzenia Techniczne ......................................................... 23

INSTYTUT  FIZYKI  JĄDROWEJ  PAN
Kontrola dawek w badaniach radiologicznych  .......................................... 23

Urząd Dozoru Technicznego
Korozja połączeń spawanych i jej wpływ 
na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych........................... 23

Nedrerman
Instalacje oczyszczania powietrza ............................................................ 24

P.H.U. SPAW-EKSPERT
Automatyczna przyłbica spawalnicza ServoGlas 5000X AutoLift .............. 25

Targi, konferencje
Targi Kielce Spawalnictwo 2010 ................................................................ 28

ECKERT
Nowatorska na skalę światową przecinarka 
wodno-plazmowa polskiej firmy Eckert – Waterjet Combo,
Innowacyjna głowica 3D do cięcia plazmowego firmy Eckert.................... 30

FIGEL
Technologie cięcia metali, rozwiązania dla przemysłu, 
producent obrotników rolkowych ............................................................... 35

Technika Spawalnicza
Zrobotyzowany system spawalniczy TAWERS AC MIG firmy PANASONIC .. 38

Czasopismo jest częściowo dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 



5Przegląd  sPawalnictwa  5/2010

Ryszard Jastrzębski
Anna Śliwińska
Adam Jastrzębski 

Szkolenie spawaczy 
w okresie rozwoju metod projektowania, 
technologii, materiałów i urządzeń 

Problems of welders training on account 
of design methods, technology, materials, 
and equipment development

Mgr inż. Ryszard Jastrzębski – Instytut Łą-
czenia Metali w Krakowie, mgr. Anna Śliwińska 
– Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o.,mgr inż.  
Adam Jastrzębski – Kobax Lublin Sp. z o.o. Biuro 
Techniczne Niemcy.

Streszczenie
W artykule omówiono zasady i nowe możliwości szko-

lenia spawaczy metodą TKS. Na tle amerykańskich norm 
ASTMA przedstawiono nowe możliwości wykorzystania 
spawarek elektronicznych prądu zmiennego prostokątne-
go niesymetrycznego oraz problematykę systemów szko-
lenia i elektronicznej oceny przydatności spawaczy opar-
tej na analizie obrazu z kamer cyfrowych.

Omówiono wpływ techniki ręcznego spawania na tem-
peraturę jeziorka spawalniczego.

Analizowano możliwości współpracy specjalistów 
zajmujących się szkoleniem spawaczy z projektantami i 
programistami nowoczesnego sprzętu spawalniczego. 
Przedstawiono tradycyjne sposoby projektowania wytrzy-
małości i technologii spawania stali energetycznych. Na 
przykładzie wykresu próby rozciągania w skali mikro omó-
wiono ocenę  zapasu na odkształcenia newralgicznych 
części spoiny. Opisano też nowe wyzwania związane ze 
spawaniem superwytrzymałych stali konstrukcyjnych, no-
woczesnych stali martenzytycznych stosowanych w elek-
trowniach, współczesnych stali nierdzewnych i stopów niklu. 

Abstract
The following article describes the principles of the 

TKS method and the new possibilities that method opens 
in the field of welders training. Author introduces the new 
capabilities of electronic square asymmetrical AC welding 
machines and the challenges facing the researchers wor-
king on training systems and electronical evaluation of we-
lders’ aptitude based on the analysis of the image from 
digital cameras. The influence of manual welding techni-
que on the temperature of welding pool and the analysis 
of the possibility for the specialists in welders training to 
compete with the designers and programmers of the hi-
gh-tech welding equipment have been also discussed. In 
the last part the article outlines the traditional methods of 
designing strength and welding technology for the steel 
for power engineering. The estimation of the deformation 
margin for the parts of weld of key importance has been 
presented basing on the diagram of the micro scale tensi-
le test. Author introduces also the new challenges connec-
ted with welding the high-strength steel, martensitic steel 
for power plants, modern stainless steel and nickel alloys.

Powtarzalność ręcznego spawania 
w metodzie szkolenia TKS

W wielu przypadkach komputerowe systemy oblicze-
niowe nadal nie nadążają za możliwościami reakcji mó-

zgu ludzkiego w obszarze reakcji w czasie rzeczywistym 
na zmiany ruchu źródła ciepła i obrazu jeziorka spawal-
niczego. Obecny poziom automatyki w spawalnictwie 
nie jest w stanie kontrolować w pełni przedstawionych 
algorytmów analizy wizualnej procesu spawania. 

W 2009 roku opublikowano w „Przeglądzie Spa-
walnictwa” artykuł W. Lucasa, J. Smitha, C. Balfora,  
D. Bertaso, G. Meltona z Angielskiego Instytutu Spa-
walnictwa TWI i Liverpool University, dotyczący rozpo-
znawania przez komputery granicy jeziorka spawalni-
czego [9]. Okazuje się, że są czynności, z którymi spa-
wacz poradzi sobie bez problemu, ale dla komputerów 
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mogą one  stanowić nie lada wyzwanie. Dlatego robot 
przemysłowy nie wykona każdej spoiny, którą może 
wykonać spawacz. 

Postęp wiedzy w zakresie szkolenia pozwala na osią-
ganie pozornie niemożliwych efektów w zakresie jako-
ści i powtarzalności ręcznego spawania. Niektóre pro-
jekty mówią o rejestrowaniu wieloma kamerami ruchów 
spawacza, obróbki cyfrowej tych obrazów i uczenia go 
przez porównywanie ruchów robota z ruchami spawacza  
w zależności od sytuacji i obrazu jeziorka spawalnicze-
go. Instytut Łączenia Metali z Krakowa ma znaczący 
udział w tych badaniach. 

Ważna jest odpowiedź na pytanie, jak kontrolować 
precyzję ręcznego spawania i w sposób obiektywny 
oceniać pracę spawaczy.

Badacze japońscy, wykorzystując postęp w reje-
stracji cyfrowej, stworzyli przestrzeń wektorową opisu-
jącą ruchy spawacza. Porównują oni parametry i roz-
rzut parametrów ruchu ręcznego spawania kursanta ze 
spawaczem ekspertem. Na tej podstawie możliwe jest 
określenie odległości w tzw. przestrzeni Mahalanobisa 
ujmującej różnice pomiędzy umiejętnościami kursanta 
a umiejętnościami eksperta w spawaniu [4, 5]. Para-
metr ten określa powtarzalność ruchów rąk spawaczy 
(rys. 1b). 

Takie podejście do problematyki szkolenia jest 
przykładem matematycznej oceny kwalifikacji spawa-
czy. Natomiast metodyka oceny umiejętności psycho-
technicznych i predyspozycji do wykonywania spoin  
w zmieniających się warunkach wymaga wielu prac ba-
dawczych. 

W rozwiązaniu tego problemu pomagają szybko 
rozwijające się nauki społeczne. Z badań wynika, że 
człowiek nieświadomie postępuje według określonej 
logiki wpojonej na kursach spawania. Ponieważ myśle-
nie nieświadome jest silniejsze od woli człowieka, moż-
na wnioskować o większej niż by się wydawało powta-

rzalności procesów ręcznego spawania. 
Polska metoda szkolenia spawaczy opiera się na 

precyzyjnym opisie działania mózgu. Neuronowy mo-
del 12 typów zdolności spawacza przedstawiono w li-
teraturze [6]. Psychologiczne aspekty tej funkcjonalnej 
budowy symulowanej przez oprogramowanie kompu-
terowe zwane sztucznymi sieciami neuronowymi omó-
wiono w artykule [7]. Z analizy sposobu uczenia osób 
o różnych typach zdolności wynika, że tradycyjny sys-
tem szkolenia spawaczy opiera się na wykorzystaniu 
obserwacyjnych zdolności humanisty. Umysł praktycz-
ny może przez przypadek nauczyć się spawania, na-
tomiast umysł ścisły, jeśli nie rozumie zjawisk fizycz-
nych, szybko zrezygnuje z nauki spawania. Próba wy-
korzystania uczenia sieci neuronowych fizyki na wyni-
kach obliczeń numerycznych zjawisk fizycznych spa-
wania znacznie przyspieszyła przewidywanie kształ-
tu spoiny i umożliwiła sterowanie spawaniem w cza-
sie rzeczywistym. W przypadku biologicznej sieci neu-
ronowej tę samą rolę odgrywa nauka fizyki opisowej 
spawania w silnych emocjach. Powoduje to znaczne 
przyspieszenie szkolenia i zwiększenie powtarzalności 
jego jakości. Wymaga to jednak od instruktora więk-
szej wiedzy dotyczącej wpływu dynamiki ruchu uchwy-
tu i dodawania drutu na przebieg zjawisk fizycznych 
spawania i zdolności psychologicznych w odblokowa-
niu mechanizmów obronnych. Przy wolnym sterowaniu 
nie ma problemu z wykonywaniem poleceń instrukto-
ra, lecz przy szybkim przetwarzaniu informacji wzroko-
wej, występującym przy spawaniu, algorytmy zakodo-
wane w podświadomości są silniejsze od woli spawa-
cza. Średnio po tygodniu szkolenia kursant wykonuje 
polecenia instruktora. Problem polega jeszcze na tym, 
że większość instruktorów spawa automatycznie i nie 
potrafi logicznie opisać swoich czynności. Aby ułatwić 
szkolenie instruktorów, poniżej opiszemy najważniej-
sze zasady koordynacji ruchu z obserwacją przy spa-

Rys. 1. Przedstawienie tzw. przestrzeni Mahalanobisa Parametry spawania Welding parameters
Fig. 1. Presentation of the so-called ‚Mahalanobis space’
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waniu MIG, MAG drutem proszkowym, TIG oraz elek-
trodą otuloną stali kwasoodpornych, a szczegółów na-
leży szukać w literaturze zagranicznej dostępnej na 
stronie: www.ilm.pl/polska/art.htm.

W pracy podano możliwości współdziałania opisu 
słownego z opisem wizualnym plakatów do nauki spa-
wania poprzez zamianę tekstu i obrazu [6].

Tym sposobem sens języka technicznego może 
być przedstawiony językiem obrazów, podobnie jak 
stworzony w Bizancjum język ikon. Można tą metodą 
tworzyć środki audiowizualne wspomagające naukę 
spawania. Przykład takiego plakatu autorstwa history-
ka sztuki mgr Katarzyny Tuz można znaleźć na stronie 
internetowej: www.ilm.pl/polska/kal.htm.

Przykład wykorzystania takiego szkolenia do na-
uki spawania rozgałęzień rurowych podano w pracy 
[6]. Trudność w spawaniu polega na tym, że w każ-
dym punkcie musi być inne ustawienie uchwytu MAG 
względem spawanego połączenia dwóch rur. Dla wie-
lu przypadków zastosowań w narożniku dopuszcza się 
spoinę pachwinową. Jednak w przypadku odpowie-
dzialnych konstrukcji, np. stadionów, wymagane jest 
pełne wtopienie. Każdy technolog wie, że pełne wto-
pienie uzyskujemy wówczas, gdy elektroda naciera na 
topiony materiał pod kątem 60o (stąd wzięło się ukoso-
wanie na U lub tulipan). Jak to zrobić, gdy kąt pomię-
dzy rurami wynosi 30o, pozostawiamy inwencji polskich 
technologów.

Tradycyjne sposoby projektowania 
konstrukcji spawanych 

Dotychczasowe podejście do projektowania połą-
czeń spawanych sprowadza się do policzenia naprę-
żeń i pomnożenia ich przez współczynnik. Ale czy do 
materiałów niejednorodnych można stosować abstrak-
cyjne pojęcie naprężeń spawalniczych?

Na rysunku 2 przedstawiono krzywe wytrzymałości 
mikroobszarów w spoinie. Kilka lat temu pojawiły się w 
USA mikroskopowe maszyny wytrzymałościowe dzia-
łające jak dziurkacz, który wycina mikro otwór w folii 
przekroju poprzecznego spoiny. Otrzymane z tej pró-
by wykresy zależności siły od mikroprzemieszczenia 
komputer przekształca w krzywe otrzymywane z roz-
ciągania dużych próbek. Jedynym możliwym sposo-
bem analizy tych wykresów jest analiza odkształceń. 
Jak wynika z rysunku, bez podgrzania powstaną mi-
kropęknięcia, które podczas pracy zamienią się w pęk-
nięcia. Po podgrzaniu w wyniku zmniejszenia odkształ-
ceń plastycznych o ∆L i zmniejszenia twardości (na rys. 
2 zamiana krzywej D na krzywą C) nie wystąpią mi-
kropęknięcia. Dlatego nestor polskiego spawania pod 
wodą dr Marian Bal podczas wykładów na AGH twier-
dził, że podgrzewanie jest ważniejsze od wyżarzania. 

Jak ważnym problemem w projektowaniu jest kry-
terium odkształceń cieplnego skurczu spoiny podczas 
montażu, doskonale wiedzą projektanci mostów.

Rys. 2. Krzywe wytrzymałości różnych obszarów złącza spawane-
go stali 10HM
Fig. 2.  Strength curves of different areas of the welding joint made 
of steel 10HM

Kontrola procesów cieplnych 
spawania stali konstrukcyjnych, 
nierdzewnych i stopów niklu 
na etapie projektowania 
wg normy ASTME

Dotychczasowe zasady w przypadku tych stali su-
gerowały, żeby ograniczać prąd spawania i zwiększać 
prędkość spawania, co zmniejsza stabilność procesu 
doprowadzając do wadliwości spoin. Wykonywano jed-
nak spoiny ze stali austenitycznej, tak aby kolor ściegu 
był złoty. Nie przejmowano się teoriami i zamiast zmie-
niać parametry spawania TIG dodawano więcej drutu, 
odbierając z jeziorka spawalniczego więcej ciepła. 

Naukowcy zmienili zdanie wówczas, gdy firma Lin-
coln przedstawiła w Przeglądzie Spawalnictwa urzą-
dzenia do spawania MAG prądem zmiennym niesyme-
trycznym, które dzięki zmianie wielkości prądu dodat-
niego i ujemnego oraz czasu jego trwania pozwalały 
badać właściwości spoin przy ciągłej zmianie szybko-
ści wtopienia.

Okazało się, że przy stałej energii liniowej, wsku-
tek zmiany ilości topionego drutu, w szerokim zakre-
sie zmienia się wytrzymałość spoiny ze stali drobno-
ziarnistych.

Wtedy też pojawiły się projekty nowych norm AST-
ME w USA pozwalające stosować zamiast energii linio-
wej energię masową (energię potrzebną na stopienie 1 
funta spoiny).

Trzeba odpowiedzieć na pytanie jak bez rozwiązy-
wania równań wymiany ciepła z uwzględnieniem ciepła 
topienia drutu można wyprowadzić parametr spawania, 
który by dobrze opisywał nie tylko hartowanie się spo-
iny, ale również rozrost ziaren i procesy korozji stali kwa-
soodpornych.
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Rys. 3. Stary i nowy model analizy procesów cieplnych spawania
Fig. 3. The old and the new model of the welding thermal process analysis

Warto się też zastanowić, dlaczego spawania ter-
mitowego szyn o bardzo dużej energii liniowej (krótki 
czas zalewania formy, duży równoważnik węgla) nie 
udało się zastąpić spawaniem elektrycznym. 

Aby ocenić wpływ ciepła topienia na procesy me-
talurgiczne, należy porównać stosunek dostarczonej 
energii do energii zużytej na topienie spoiny.

 
(1)

  
(2)

gdzie: Q – ciepło dostarczone; Qtopienia – ciepło potrzebne do sto-
pienia spoiny; Em – ilość energii zużytej na wykonanie 1 kg spoiny; 
Eliniowa – energia liniowa; U – napięcie łuku; I – prąd spawania; 
S – przekrój poprzeczny spoiny; vsp – szybkość spawania; Cv – ciepło 
topienia; ρ – gęstość; µ – sprawność.

Jakość spoiny będzie zależała od ilości energii 
wprowadzonej na 1kg spoiny. Ten parametr jest wprost 
proporcjonalny do energii liniowej i odwrotnie propor-
cjonalny do przekroju ściegu.

Wraz ze wzrostem przekroju ściegu przy tej samej 
energii liniowej rośnie wytrzymałość spoiny, a wytrzy-
małość spoin stali drobnoziarnistych o bardzo dużej 
wytrzymałości liniowo spada wraz z energią zużytą na 
jednostkę masy spoiny. 

Na pole powierzchni przekroju spoiny wpływa  
szybkość topienia drutu i głębokość wtopienia.

Zwiększenie szybkości topienia można było  
uzyskać dzięki zamianie drutu pełnego na stopiwo  
w postaci rurki o zwiększonej powierzchni topienia, 
czyli drutu proszkowego.

Dlatego drutami proszkowymi można było spawać  
z większą energią liniową i uzyskiwać dobrą udarność 
w niskich temperaturach i mniejszą szerokość strefy 
naprężeń spawalniczych rozciągających (równych gra-
nicy plastyczności). 

Możliwość regulacji przebiegu prądu zmienne-
go prostokątnego niesymetrycznego umożliwia re-
gulację głębokości wtopienia i szybkości stapiania  
drutu, a więc przekroju spoiny, przy tej samej ener-
gii liniowej.

Projektowanie techniki spawania 
Powstanie nowej generacji urządzeń spawalni-

czych i nowych możliwości wynikających z wprowa-
dzenia norm amerykańskich przekonały naukowców 
spawania z Instytutu Łączenia Metali w Krakowie  
do podjęcia wysiłków nad opracowaniem technik 
spawania pozwalających uzyskać podobne efekty  
przy tradycyjnych urządzeniach spawalniczych jak 
przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń prądu 
przemiennego.

Okazało się, że „spawacze – złote rączki” w czo-
łowych firmach przemysłu chemicznego techniką spa-
wania osiągali podobne efekty. Co ciekawsze, pracow-
nicy ILM bronili na AGH prace magisterskie, w których 
dzięki zastosowaniu nowych technik spawania osiąga-
no niewiarygodne wyniki, np. udarność spoin zakoso-
wych była większa niż spoin wielościegowych. 

Dzisiaj, wobec opublikowanych badań [2] i wprowa-
dzenia nowych norm amerykańskich, należy w sposób 
uporządkowany zająć się tym problemem. Przyjrzyj-
my się więc bilansowi ciepła przy nagrzewaniu jezior-
ka spawalniczego.
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(3)

gdzie Cwł. – ciepło właściwe, Q – ciepło dostarczone podczas spawa-
nia; Qtopienia – ciepło potrzebne do stopienia spoiny.

Jak wynika ze wzoru (3), przy stałej ilości topionego 
stopiwa, aby uzyskać idealną spoinę, wystarczy kon-
trolować temperaturę jeziorka. Jak mierzyć temperatu-
rę jeziorka podczas ręcznego spawania? 

Spawacz nie może mierzyć temperatury jeziorka, 
lecz wie, jak ją obniżać. W przypadku stali austenitycz-
nych temperaturę jeziorka określa kolor spoiny. Ideal-
na spoina powinna być złota.  

W przypadku sprawdzania umiejętności spawacza 
do spawania stali superwytrzymałych lub nowocze-
snych energetycznych stali martenzytycznych wstęp-
nym kryterium dopuszczenia spawaczy do pracy może 
być pospawanie rury austenitycznej. Rysunek 4 ilustru-
je możliwości wpływania na temperaturę jeziorka po-
przez parametry spawania. 

Pierwszy sposób kontroli to zmniejszenie wielkości 
jeziorka spawalniczego przez znaczne skrócenie dłu-
gości łuku elektrycznego przy spawaniu TIG. W spa-
waniu MAG zmniejszenie jeziorka spawalniczego uzy-
skujemy przez zmianę dynamiki łuku (zmniejszenie 
kąta rozwarcia stożka łuku, zmianę mieszanki gazo-
wej) lub zmniejszenie napięcia powierzchniowego. Po-
nieważ topienie następuje w wyniku kontaktu gorących 
gazów z podłożem, ilość stopionego podłoża zależy 
od przepływu gorących gazów (topienie przez prze-
wodnictwo cieplne można pominąć),  którego mierni-
kiem jest przepływ jonów. Jeżeli nie zmieniamy prze-
pływu, a tylko odsuniemy blachę (wydłużamy łuk), to 
wysokość topionego walca, czyli głębokość wtopie-

Rys. 4. Wpływ położenia łuku w stosunku do jeziorka na głębokość wtopienia i temperaturę jeziorka
Fig. 4.The effect of arc position relative to the weld pool on pool temperature and penetration depth
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Rys. 5. Sposób wykonania rozgałęzienia rurowego (pod kątem 30°) 
konstrukcji stadionu metodą MAG: a – układ ściegów lica,  b – prze-
top w narożniku (widoczny w lusterku)
Fig. 5. MAG welding of a (30°) pipe branch for stadium structure:
a – arrangement of weld face beads, b – full penetration in the  
corner (mirror viev).

nia powinna maleć. W rzeczywistości mechanizm jest  
bardziej skomplikowany.

Drugi sposób to zmiana położenia łuku w stosunku 
do jeziorka przy spawaniu MAG i MIG. Gdy łuk znajdu-
je się w tylnej części jeziorka spawalniczego, to gorące 
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gazy zamiast topić podłoże i odbierać ciepło topienia 
nagrzewają jeziorko, które ze względu na małą prze-
wodność cieplną w kierunku z góry do dołu jest w tym 
procesie izolatorem cieplnym.

Trzecim sposobem zmiany temperatury jeziorka 
jest zmiana kąta pochylenia łuku elektrycznego. Skła-
dowa pionowa ciśnienia odsuwa ciekły metal na boki  
i pozwala gorącym gazom docierać do podłoża i topić 
coraz głębsze warstwy. 

W przypadku spawania metodą ciągnięcia skła-
dowa pozioma przenosi ciekły metal do nadlewu, 
a gazy swobodnie docierają do coraz głębszych 
warstw, topią je, a ciepło topienia obniża temperatu-
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nie sprawności psychofizycznej spawaczy w wyniku 
rejestracji filmowej ruchów spawacza. Nowoczesne 
materiały wymagają jednak kontroli temperatury je-
ziorka, położenia łuku w stosunku do jeziorka i zmia-
ny kąta ustawienia uchwytu w kierunku spawania.
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rę jeziorka spawalniczego. Jeżeli spawamy metodą 
pchania, składowa pozioma przepycha ciekły metal  
z topionego drutu przed łuk i wtedy składowa piono-
wa ciśnienia ugina ciekły metal z topionego drutu, gazy 
nie docierają do podłoża i zamiast topić i chłodzić,  
grzeją jeziorko. 

Zbyt duża temperatura jeziorka spawalniczego po-
woduje różnice napięcia powierzchniowego środka  
i brzegów, co prowadzi do mieszania się jeziorka, 
a w efekcie zabieranie żużla do środka jeziorka. Aby 
uniknąć zażużlenia, należy obniżać temperaturę jezior-
ka przez zmniejszenie napięcia łuku lub większą szyb-
kość spawania.
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