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Abstrakty 

PL  

Opary metaliczne powstają w procesie spawania przez odparowanie roztopionego metalu 

w jeziorku spawalniczym, a w przypadku spawania łukowego MAG (gaz-metal) - także 

w drucie elektrody i kroplach. Obecnośd oparów może mied znaczny wpływ na właściwości 

łuku oraz wielkośd i kształt jeziorka spawalniczego. W artykule opisano wcześniejsze prace na 

temat powstawania i transportu oparów metalicznych w łuku spawalniczym, zwłaszcza 

mających związek ze spawaniem łukowym MAG oraz TIG. Przedstawiono wpływ oparów 

metalicznych na termodynamikę, transport oraz właściwości promieniowania plazmy. Wpływ 

oparów na rozkład temperatury, gęstośd natężenia prądu oraz strumieo ciepła w łuku, 

zostały zbadane pod względem właściwości termofizycznych. Porównane zostały także różne 

sposoby podejścia do dyfuzji oparów metalicznych w plazmach oraz powstawanie oparów 

z ciekłego metalu. Wzięto także pod uwagę powstawanie dymów spawalniczych w wyniku 

nukleacji i późniejszej kondensacji oparów. Podano też zalecenia dotyczące tematów 

wymagających dalszych badao. 

EN  

Metal vapour is fromed in arc welding processes by the evaporation of molten metal in the 

weld pool, and in the case of gas-metal arc welding, in the wiere electrode and droplets. The 

presence of metal vapour can have a major influence on the properties of the arc and the 

size and shape of the weld pool. Previous experimental and computational works on the 

production and transport of metal vapour in welding arcs, in particular those relevant to gas-

metal arc welding and gas-tungsten arc welding, are reviewed. The influnce of metal vapour 

on the thermodynamic, transport and radiative properties. Different approaches to treating 

diffusion of metal vapour in plasmas, and the production of vapour from molten metal, are 

compared. The production of welding fume by the nucleation and subsequent condensation 

of metal vapour is considered. Recommendations are presented about subject requiring 

further investigation, and the requirements for accurate computational modelling of welding 

arcs. 

 

Jeśli chcesz otrzymać pełną wersję artykułu napisz do nas: 

i.jastrzebska@spaw-projekt.pl 


