
Metody łączenia metali

rozłączne

nierozłączne:

Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które 
mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. 
- lutowanie miękkie (Ttopn lutu do 450oC) – stopy cyny
- twarde (Ttopn lutu powyżej 450oC ) stopy srebra

Zgrzewanie: części metalowe w miejscu łączenia doprowadza się przez nagrzewanie 
do stanu plastycznego i następnie łączy się je z zastosowaniem docisku, bez 
używania metalu dodatkowego, tj. spoiwa. W zależności od rodzaju nagrzewania 
wyróżniamy różne rodzaje zgrzewania np. elektryczne, tarciowe, wybuchowe.

Spawanie: polega na miejscowym rozgrzaniu metalu do jego topnienia. Spawanie 
odbywa się z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa oraz bez stosowania nacisku. 





Rodzaje złącz spawanych
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Spawalność stali

Spawalność metalurgiczna 
(skład chemiczny, struktura)

Spawalność konstrukcyjna 
(sztywność konstrukcji, sposób kształtowania węzłów)

Spawalność technologiczna 
(wybór procesu, dobór parametrów spawania, obróbka cieplna)
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Metody spawania

Spawanie gazowe: źródłem ciepła jest palnik acetylenowo-
tlenowy za pomocą którego stapiany jest metal rodzimy. W 
miarę potrzeby ręcznie doprowadza się spoiwo w postaci drutu 
do brzegu jeziorka spoiny. Zastosowanie do spawania 
niewielkich przekrojów.

Spawanie elektryczne: źródłem ciepła jest łuk elektryczny, 
który jarzy się między materiałem spawanym a elektrodą. 

Wyróżnia się szereg odmian spawania elektrycznego. 
Najważniejsze z nich to :
- spawanie łukowe elektrodą otuloną
- spawanie łukiem krytym
- metody MIG/MAG
- metoda TIG



Spawanie łukowe elektrodą otuloną:                                           
Połączenie uzyskuje się przez stopienie ciepłem łuku elektrycznego 
topliwej elektrody otulonej i materiału spawanego. Wraz z metalowym 
rdzeniem elektrody topi się także otulina tworząc atmosferę ochronną
wokół ciekłego jeziorka metalu. Na powierzchni spoiny pozostaje twarda 
warstwa żużla.



Spawanie łukiem krytym: metoda półautomatyczna lub automatyczna 
Elektrodą jest goły drut podawany w kierunku spawanego materiału systemem 
krążków. Łuk jarzy się pod warstwą sypkiego topnika  zasypywanego w miejscu 
spawania ze zbiornika. Pewna ilość topnika ulega stopieniu tworząc jeziorko 
żużla i atmosferę ochronną wokół łuku.



Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych:
MIG-spawanie w osłonach gazów obojętnych: Ar, He
MAG-spawanie w osłonach gazów aktywnych: CO2, N2 

- Przestrzeń łukowa i spawany metal są osłaniane gazem. Gaz ochronny -
decyduje o sprawności osłony obszaru spawania, ale i o sposobie 
przenoszenia metalu w łuku, prędkości spawania i kształcie spoiny.    

- Metal spoiny formowany jest z metalu stapiającej się elektrody i 
nadtopionych brzegów materiału spawanego. Elektroda topliwa w postaci 
drutu, zwykle podawana jest w sposób ciągły przez specjalny system 
podający.

Spawanie MIG/MAG zastosowane może być do wykonania wysokiej 
jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą
spawania łukowego, jak stale węglowe i niskostopowe, stale odporne na 
korozję, aluminium, miedź, nikiel i ich stopy. 

Metody MIG/MAG: metody półautomatyczne,



Schemat metod MIG/MAG



Metoda TIG: metoda ręczna lub automatyczna
Spawanie łukowe elektrodą wolframową (nietopliwą) w osłonie gazu obojętnego 
(Ar lub He)
Spoina powstaje ze stopionego w łuku dodatkowego pręta spoiwa i nadtopionych 
brzegów spawanego materiału.
Jako gaz osłonowy może być zastosowany także CO2.Może być stosowana do 
spawania wszystkich metali jak: stale Al, Cu, Ni, Mg, Ti



Inne procesy spawalnicze

-Spawanie plazmowe: 
rozszerzenie spawania metodą TIG przez 
zawężenie kształtu zwiększenie gęstości 
energii łuku. 

-Spawanie laserowe:
źródłem ciepła jest promień lasera; spawanie 

odbywa się w osłonie gazów. Często 
współpracują z robotami przemysłowymi



Badania spoin

Dobrze wykonana spoina:
- posiada regularny kształt lica i grani,
- jest wypełniona stopiwem wtopionym w brzegi materiału rodzimego
- nie wykazuje nieciągłości materiałowych wewnętrznych ani zewnętrznych.

Odstępstwa od opisanego stanu uważane są za wady spoin

Metody badań złącz spawanych zależą od rodzaju, obciążenia i położenia spoiny
Najczęściej stosuje się:

- oględziny zewnętrzne (badanie makroskopowe)

- badania penetracyjne (wykrywanie pęknięć)

- badania radiograficzne 

- badania magnetyczne












