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Produkt AWS A5.20 EN ISO 17632-A gaz oslonowy
OK Tubrod 15.13 E71T-1C H4 E71T-1M H8 T 42 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 CO2 Ar / 15-25 CO2

OK Tubrod 15.13S E71T-9 H4 T 46 3 P C 2 H5 CO2

OK Tubrod 15.14 E71T-1C E71T-1M T 46 2 P C 2 H5 T 46 2 P M 2 H5 CO2 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6113 E71T-1C H4 E71T-1M H8 T 42 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 CO2 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6114 E71T-1MJ H4 T 46 4 P M 1 H5 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6114S E71T-1CJ H4 T 46 4 P C 1 H5 CO2

AWS A5.29 EN ISO 17632-A
OK Tubrod 15.17 E81T1-Ni1M T 46 3 1Ni P C 2 H5 T 46 4 1Ni P M 2 H5 CO2 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6115 T 50 5 2Ni P M 2 H5 Ar / 15-25% CO2

FILARC PZ6116S E81T1-K2 J H4 T 46 6 1.5Ni P C 1 H5 CO2

FILARC PZ6138 E81T1-Ni1M JH4 T 50 6 1Ni P M 1 H5 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6138 SR E81T1-Ni1M J T 46 6 1Ni P M 1 H5 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6138S SR E81T1-Ni1C J T 46 6 1Ni P C 1 H5 CO2

AWS A5.29 EN ISO 18276-A
Dual Shield 55 E91T1-Ni1M T 55 4 Z P M 2 H5 Ar / 15-25 CO2

Dual Shield 62 E101T1-G T 62 4 Mn1.5Ni P M 2 H5 Ar / 15-25 CO2

Dual Shield II 81-K2 E81T1-K2 Ar / 15-25 CO2

OK Tubrod 15.09 E111T1-K3MJ-H4 T 69 4 2NiMo P M 2 H5 Ar / 15-25 CO2
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Wprowadzenie
Ten przewodnik zawiera 
praktyczne informacje o 
drutach proszkowych 
rutylowych do spawania we 
wszystkich pozycjach firmy 
ESAB, podanych poniżej. Gdy 
zastosowane we właściwy 
sposób, druty te zapewniają:
• Znakomitą spawalność 

łukiem natryskowym we 

wszystkich pozycjach.
• Dobry wygląd spoiny z 

łagodnym wtopieniem.
• Wysoką wydajność, 

szczególnie w pozycji 
pionowej do góry.

• Wolne od wad spoiny z 
dobrymi właściwościami 
mechanicznymi.

• Niskowodorowe stopiwo.

Produkt AWS A5.20 EN ISO 17632-A gaz oslonowy
OK Tubrod 15.13 E71T-1C H4 E71T-1M H8 T 42 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 CO2 Ar / 15-25 CO2

OK Tubrod 15.13S E71T-9 H4 T 46 3 P C 2 H5 CO2

OK Tubrod 15.14 E71T-1C E71T-1M T 46 2 P C 2 H5 T 46 2 P M 2 H5 CO2 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6113 E71T-1C H4 E71T-1M H8 T 42 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 CO2 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6114 E71T-1MJ H4 T 46 4 P M 1 H5 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6114S E71T-1CJ H4 T 46 4 P C 1 H5 CO2

AWS A5.29 EN ISO 17632-A
OK Tubrod 15.17 E81T1-Ni1M T 46 3 1Ni P C 2 H5 T 46 4 1Ni P M 2 H5 CO2 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6115 T 50 5 2Ni P M 2 H5 Ar / 15-25% CO2

FILARC PZ6116S E81T1-K2 J H4 T 46 6 1.5Ni P C 1 H5 CO2

FILARC PZ6138 E81T1-Ni1M JH4 T 50 6 1Ni P M 1 H5 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6138 SR E81T1-Ni1M J T 46 6 1Ni P M 1 H5 Ar / 15-25 CO2

FILARC PZ6138S SR E81T1-Ni1C J T 46 6 1Ni P C 1 H5 CO2

AWS A5.29 EN ISO 18276-A
Dual Shield 55 E91T1-Ni1M T 55 4 Z P M 2 H5 Ar / 15-25 CO2

Dual Shield 62 E101T1-G T 62 4 Mn1.5Ni P M 2 H5 Ar / 15-25 CO2

Dual Shield II 81-K2 E81T1-K2 Ar / 15-25 CO2

OK Tubrod 15.09 E111T1-K3MJ-H4 T 69 4 2NiMo P M 2 H5 Ar / 15-25 CO2
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Przed rozpoczęciem spawania

Aby w pełni korzystać ze znakomitej spawalności drutów 
proszkowych rutylowych do spawania we wszystkich pozycjach 
firmy ESAB, osprzęt spawalniczy musi być utrzymany w dobrym 
stanie. Poniższy wykaz służy pomocą.

Końcówka prądowa i dysza 
gazowa
✓ Usunąć odpryski spawalnicze 

i wymienić zużytą lub 
uszkodzoną końcówkę 
prądową.

✓ Szlifować koniec wkładu 
stalowego spiralnego 
stożkowo dla optymalnego 
dopasowania końcówki 
prądowej (ESAB M8). 

Wymiar końcówki prądowej, 
wielkość tulei i średnica drutu
✓ Upewnij się, że końcówka 

prądowa jest odpowiedniej 
wielkości i pasuje ciasno.

✓ Upewnij się, że dysza gazowa 
jest wolna od odprysków 
spawalniczych.

WYKAZ

Dobrze Źle
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Wkład stalowy spiralny
✓ Wkłady stalowe spiralne są 

zalecane.
✓ Upewnij się, że wkład ma 

odpowiednią średnicę 
wewnętrzną dla średnicy 
drutu, który zostanie użyty.

✓ Sprawdzaj wkład regularnie 
czy nie jest skręcony oraz 
nadmiernie zużyty, wymień 
jeśli zajdzie taka potrzeba.

✓ Czyść wkład regularnie 
używając sprężonego 
powietrza. Najpierw usuń 
końcówkę prądową.

Gaz i woda  
✓ Sprawdź złącza gazu i wody 

na szczelność.
✓ Sprawdź czy chłodnica jest 

napełniona i działa pompa.

Dobrze

Źle

Podajnik drutu
✓ Ustaw prowadniki drutu tak 

blisko jak to możliwe przy 
rolkach, by zapobiec 
zawijaniu się drutu. Znaczna 
ilość drobnych wiórów 
metalicznych pod rolkami 
oznacza przemieszczenie 
się względem siebie 
prowadnika i rolki.
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✓ Używaj rolek z rowkiem na V i 
płaskie rolki dociskowe.

✓ Używaj radełkowanych rolek 
tylko wtedy, kiedy tarcie we 
wkładce stalowej powoduje 
ślizganie się rolek gładkich np. 
z długimi, bardzo pozawijanymi 
przewodami spawalniczymi. 
Rolki radełkowe powodują 
zwiększone zużycie wkładki 
stalowej i końcówki prądowej.

✓ Sprawdź czy wymiar rowka 
rolki jest odpowiedni dla 
średnicy zastosowanego drutu. 

✓ Zastosuj odpowiedni nacisk na 
rolki podające. Za duży nacisk 
spłaszczy drut, powodując 
problemy z jego podawaniem, 
wyższym zużyciem wkładki 
stalowej i końcówki prądowej. 
Niedostateczny nacisk może 
spowodować ślizganie się drutu 
w rolkach podających, powodując 
nierównomierne podawanie drutu 
i możliwe jego upalanie.

✓ Sprawdź czy drut jest 
podawany poprawnie z 
końcówki prądowej.

Gładkie Radełkowane

Przed rozpoczęciem spawania
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Gaz osłonowy
✓ Sprawdź czy odpowiedni gaz 

został przygotowany (strona 
3). Ustaw natężenie przepływu 
gazu pomiędzy 15 a 20 l/min.

 
✓ Używaj 20 l/min, gdy 

spawasz na zewnątrz.

✓ Sprawdź czy podawanie 
gazu z dyszy gazowej jest 
na zalecanym poziomie.

✓ Sprawdź natężenie 
przepływu gazu ponownie 
jeśli średnica dyszy gazowej 
została zmieniona.

Przed rozpoczęciem spawania
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15-20 mm

2mm

Końcówka prądowa i dysza 
gazowa

Ważnym jest, by ustawić dysze 
gazową i końcówkę prądową 
względem siebie w 
odpowiedniej odległości. 
Idealna odległość końcówki 
prądowej to wpuścić ją 2mm w 
głąb dyszy gazowej. Większa 
odległość zmusi spawacza by 
wypuszczał za daleko drut, 
przyczyniając się do 
pogorszenia spawalności. To 
może prowadzić do braku 
przetopu i zażużlenia, 
szczególnie w wąskich 
złączach. Końcówka prądowa 
wystająca poza dysze gazową 
może powodować 
niewystarczająca ochronę 
gazem osłonowym.

Poprawna długość  
wolnego wylotu drutu
Długość wolnego wylotu drutu 
jest to odległość pomiędzy 
koncówką prądową a 
spawanym elementem i musi 
być utrzymywana pomiędzy 15 
a 20mm (ø1.2 i 1.4mm). Zbyt 
duży wolny wylot drutu 
powoduje zbyt krótki łuk 
spawalniczy, większe krople 

Niepoprawna. Końcówka prądowa 
cofnięta za bardzo..

Niepoprawna. Końcówka prądowa 
wysunięta poza dysze gazową.

Poprawna pozycja końcówki prądowej.

Idealny wolny wylot drutu dla średnic 
drutów
1.2 i 1.4mm (20-25mm dla ø 1.6mm).
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20 mm

15-20 mm

przenoszenia materiału 
spawalniczego, niestabilny łuk i 
odpryski, czyli niską 
spawalność. Dodatkowo, może 
to obniżyć ochronę gazową co 
z kolei prowadzi do zaporowań.
Jeśli wolny wylot jest za mały, 
długość łuku będzie za duża, 
oczko spawalnicze będzie 
gorętsze i trudniejsze do 
kontrolowania.

Średnica dyszy gazowej
Powinny być dostępne dysze o 
różnej średnicy, w zależności 
od kształtu złącza, aby 
zapewnić zalecaną długość 
wolnego wylotu oraz właściwą 
ochronę gazową. Małe średnice 
dysz gazowych są używane 
wyłącznie do pierwszych 
warstw. Powróć do 
standardowych średnic dysz 
gazowych kiedy dostęp do 
złącza na to pozwala, tak by 
zapewnić właściwą osłonę 
gazową. 

Nieprawidłowo. Użycie standardowej 
dyszy gazowej ogranicza dostęp do 
wąskich złączy, wynikiem czego jest 
za duży wolny wylot drutu.

Prawidłowo. Użycie mniejszej 
średnicy dyszy lub dzyszy stożkowej 
do 1-szej warstwy przetopowej.

Prawidłowo. Użycie standardowej 
dyszy gazowej do wykańczania 
złącza zapewnia dobra ochronę 
gazem i właściwy wolny wylot drutu.
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Biegunowość i indukcyjność

Zawsze używaj biegunowości 
dodatniej dla drutów proszkowych 
rutylowych do spawania we 
wszystkich pozycjach firmy ESAB.
DC+ BIEGUNOWOŚĆ DODATNIA
Druty proszkowe rutylowe do 
spawania we wszystkich 
pozycjach firmy ESAB pracują w 
trybie łuku natryskowego w całym 
zakresie prądowym, tak więc nie 
wymagana jest indukcyjność. 
Wyłącz indukcyjność lub wybierz 
ustawienia minimalne jeśli 
indukcyjność nie może zostać 
wyłączona.

Prawidłowo. Wybrane minimalne ustawienia dławika.
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Zadany prąd spawania wymaga 
określonego napięcia łuku dla 
optymalnej spawalności. Prąd 
spawania jest ustawiany 
poprzez ustawienia szybkości 
podawania drutu. Napięcie łuku 
jest regulowane przez 
ustawienia otwartego obwodu 
napięcia (OCV) źródła prądu. 
Strony 16 ÷ 17 podają średnie 
parametry dla różnych średnic 
drutu i pozycji spawania.
 
Jak osiągnąc optymalne 
ustawienia?
Dla następującej procedury, jest 
bardzo istotne by utrzymywać 
wolny wylot drutu w prawidłowym 
zakresie dla każdej pozycji 
spawania.

• Z zakresu podanego w tabeli 
na stronach 16 ÷ 17, wybierz 
prąd spawania (I) który 
odpowiada twojemu 
zastosowaniu.

• Rozpocznij spawanie z 
najniższym napięciem z 
podanego zakresu. Może to 
powodować bicie, aczkolwiek 
uniknie się upalenia drutu.

Ustawienia parametrów
spawania

Prawidłowo. Poprawna długość łuku. 
Stabilny i skoncentrowany łuk ze 
stabilnym transferem natryskowym.

Nieprawidłowo. Łuk za krótki. 
Wtapianie drutu w materiał spoiny 
(bicie) spowodowane zbyt niskim 
napięciem łuku, zbyt szybkim 
podawaniem lub zbyt dużym wolnym 
wylotem drutu. 

Nieprawidłowo. Długość łuku zbyt 
duża. Łuk staje się zbyt szeroki, dając 
niewystarczające wtopienie i ryzyko 
zażużleń. Istnieje również ryzyko 
upaleń drutu aż do końcówki 
prądowej. Może to być spowodowane 
zbyt wysokim napięciem łuku, zbyt 
niską szybkością podawania drutu lub 
zbyt małym wolnym wylotem drutu.
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osłonowego. Zauważyć należy, 
iż łuk spawalniczy przy CO2 nie 
jest tak spokojny, z bardziej 
grubokroplowym 
przenoszeniem materiału 
spawalniczego i większymi 
odpryskami spawalniczymi. 

Uwaga: Jak wspomniano 
wcześniej, kontrola wysunięcia 
drutu jest bardzo ważna. Jeśli 
zalecana długość wolnego wylotu 
nie jest utrzymywana stała, 
spawalność będzie się wahać. 
Skrócenie wolnego wylotu 
spowoduje zwiększenie natężenia 
prądu i dłuższy łuk. Wydłużenie 
wolnego wylotu spowoduje 
obniżenie natężenia prądu i łuk 
będzie za krótki.

• Zwiększać napięcie łuku po 1 lub 
2 V, aż łuk będzie stabilny, 
spokojny i wolny od rozprysków, 
z lekko trzeszczącym dźwiękiem. 

 Upewnić się, że wolny wylot 
drutu jest właściwy.

• Jeśli wymagane jest inne 
natężenie prądu, np. przy 
zmianie pozycji spawania, 
procedura opisana na 
poprzedniej stronie musi być 
powtórzona.

• Tabele na stronach 16 ÷ 17 
podają ustawienia dla 
mieszanki gazów Ar/20%CO2. 
Napięcie łuku musi zostać 
podniesione o 1 - 2V przy 
użyciu CO2 jako gazu 

N
ap

ię
ci

e

Natężenie prądu (ampery)

Napięcie 
spawania za 
niskie/wąska i 
płytka spoina

Dobry kształt spoiny

Spoina za wąska

Nadmierna ilość stopiwa, 
trudna do opanowania 

1.6mm w/w*= 20-25mm

1.4mm w/w = 15-20mm

1.2mm w/w = 15-20mm

* wolny wylot
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Pozycje ASME i EN ISO

1G/PA 2G/PC

3G/PF&PG

4G/PE

5G/PF&PG

6G/HL045

1F/PA 2F/PB

4F/PD3F/PF&PG
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grubszych blachach (>5mm),  
z powodu niebezpieczeństwa 
pojawienia się pęknięć.

Spawanie jednostronnej 
warstwy przetopowej
Druty te nie są dostosowane do 
spawania przetopów. W wielu 
jednak przypadkach przetopy 
mogą być wykonane z użyciem 
podkładki ceramicznej. Zawsze 
używaj do drutów rutylowych 
podkładki ceramicznej z 
rowkiem prostokątnym.

Wybór średnicy drutu

Zakres średnic omawianych 
drutów to 1,2÷1,6mm, pozwala 
na optymalną produktywność 
dla różnych kombinacji grubości 
blach i pozycji spawania. 
Średnica 1,4mm daje 
kompromis między 
produktywnością a użyciem 
jednej średnicy drutu dla 
wszystkich pozycji. 
Tabela na stronie 15 pokazuje 
zalecenia dla każdej średnicy. 
Spawanie pionowo w dół nie 
jest zalecane, szczególnie na 

PF/3G złącze doczołowe na blasze 
18mm. Warstwa przetopowa 
wykonana na podkładce ceramicznej.
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Pozycja Ø 1.2mm Ø 1.4mm Ø 1.6mm

Dobór do typowego zastosowania
– 1F/PA tak2 tak tak

– 2F/PB tak2 tak tak

– 3F /PF tak tak tak

– 4F/PD tak tak tak

Przetop 1G/PA na podkładce1 na podkładce1 nie zalecane 
Wypełnienie 1G/PA tak2 tak tak

Przetop 2G/PC na podkładce na podkładce nie zalecane
Wypełnienie 2G/PC tak tak tak

Przetop 3G/PF na podkładce na podkładce3 nie zalecane
Wypełnienie 3G/PF tak tak jest możliwe

Przetop 4G/PE nie nie nie
Wypełnienie 4G/PE tak tak3 nie zalecane

Przetop 5G/PF nie nie nie
Wypełnienie 5G/PF tak tak2 nie zalecane

Przetop 6G/PF nie nie nie
Wypełnienie 6G/PF tak tak nie zalecane

1 Jednostronna warstwa przetopowa na podkładce ceramicznej, złącze na  
V. Pękanie wzdłużne może mieć miejsce przy prądach spawania powyżej 200A, patrz 
strona 31.

2 Średnice 1,4 i 1,6mm poprawią produktywność.
3 Zalecana jest średnica 1,2mm.
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Zalecane ustawienia
parametrów
Pozycja 1,2mm (wolny wylot drutu 15-20mm) 1,4mm (wolny wylot drutu 15-20mm) 1,6mm (wolny wylot drutu 20-25mm)

I (A)  v drutu (m/min) U (V)* I (A)  v drutu (m/min)  U (V)* I (A)  v drutu (m/-min) U (V)*

1F/2F 180-300 6.0-14.0 24-31 190-340 4.5-10.5 24-32 200-400 4.0-10.5 25-35 

  

3F/4F 180-250 6.0-10.0 23-28 190-240 4.5-6.0 24-28 3F: 220-250 5.0-5.8 24-28 

4F: 200-250 4.0-5.8 25-29

 

1G Przetop* 
Wypełnienie

180-200 6.0-8.0 23-26 

180-280  6.0-12.0 25-31 

 

nie zalecane
190-340 4.4-10.5 24-32

nie zalecane 

210-400 4.5-10.5 25-35

2G Przetop** 
Wypełnienie

180-210 6.0-8.5 23-26

180-260 6.0-10.0 25-29

180-210 4.0-5.0 23-27 

190-300 4.4-8.5 24-32

190-220 3.7-5.0 25-28 

210-320 4.5-8.0 25-33

3G Przetop** 
Wypełnienie

180-220 6.0-8.5 23-27

180-240 6.0-9.0 24-28

180-210 4.0-5.5 23-27 

190-240 4.4-6.2 24-29

nie zalecane   

220-250 5.0-6.0 24-28

4G Przetop 
Wypełnienie

Nie

180-260 6.0-10.0 24-28

nie zalecane 

190-240 4.5-6.0 24-28

nie zalecane   

5G Przetop 
Wypełnienie

Nie

180-240 6.0-9.0 24-28

nie zalecane 

190-240 4.5-6.0 24-28

nie zalecane   

6G Przetop 
Wypełnienie

Nie

180-240 6.0-9.0 24-28

niezalecane 

190-240 4.5-6.0 24-28

niezalecane   

* Napięcie łuku spawalniczego dla mieszanki gazowej Ar/20%CO2. Napięcie wyższe o 1 ÷ 2 V dla CO2 
** Na podkładce ceramicznej.
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Pozycja 1,2mm (wolny wylot drutu 15-20mm) 1,4mm (wolny wylot drutu 15-20mm) 1,6mm (wolny wylot drutu 20-25mm)

I (A)  v drutu (m/min) U (V)* I (A)  v drutu (m/min)  U (V)* I (A)  v drutu (m/-min) U (V)*

1F/2F 180-300 6.0-14.0 24-31 190-340 4.5-10.5 24-32 200-400 4.0-10.5 25-35 

  

3F/4F 180-250 6.0-10.0 23-28 190-240 4.5-6.0 24-28 3F: 220-250 5.0-5.8 24-28 

4F: 200-250 4.0-5.8 25-29

 

1G Przetop* 
Wypełnienie

180-200 6.0-8.0 23-26 

180-280  6.0-12.0 25-31 

 

nie zalecane
190-340 4.4-10.5 24-32

nie zalecane 

210-400 4.5-10.5 25-35

2G Przetop** 
Wypełnienie

180-210 6.0-8.5 23-26

180-260 6.0-10.0 25-29

180-210 4.0-5.0 23-27 

190-300 4.4-8.5 24-32

190-220 3.7-5.0 25-28 

210-320 4.5-8.0 25-33

3G Przetop** 
Wypełnienie

180-220 6.0-8.5 23-27

180-240 6.0-9.0 24-28

180-210 4.0-5.5 23-27 

190-240 4.4-6.2 24-29

nie zalecane   

220-250 5.0-6.0 24-28

4G Przetop 
Wypełnienie

Nie

180-260 6.0-10.0 24-28

nie zalecane 

190-240 4.5-6.0 24-28

nie zalecane   

5G Przetop 
Wypełnienie

Nie

180-240 6.0-9.0 24-28

nie zalecane 

190-240 4.5-6.0 24-28

nie zalecane   

6G Przetop 
Wypełnienie

Nie

180-240 6.0-9.0 24-28

niezalecane 

190-240 4.5-6.0 24-28

niezalecane   

* Napięcie łuku spawalniczego dla mieszanki gazowej Ar/20%CO2. Napięcie wyższe o 1 ÷ 2 V dla CO2 
** Na podkładce ceramicznej.
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70-800

Kierunek spawania

By zapewnić dobre wtopienie i 
zapobiec płynięciem żużla 
przed jeziorkiem 
spawalniczym:

Zawsze spawaj ”ciągnąc”.

„Pchanie” może utworzyć 
dobrze wyglądającą spoinę, 
lecz wtopienie często jest zbyt 
małe. Istnieje 
niebezpieczeństwo, że zużel 
płynący przed jeziorkiem 
spawalniczym spowoduje 
zażużlenie i brak przetopu. To 
samo dotyczy sytuacji przy 
„ciągnięciu”, gdy kąt 
nachylenia uchwytu 
spawalniczego jest zbyt mały.

Kierunek spawania.

Poprawnie: ”Ciągnięcie”, kąt 
nachylenia uchwytu 70-80°.

Źle: ”Pchanie”.

Źle: ”Ciągnięcie”, kąt nachylenia 
uchwytu za mały.

Kierunek spawania.

Kierunek spawania
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Pozycje spawania 

Poniżej typowe sytuacje, gdzie 
poprawna pozycja uchwytu 
odgrywa ważną role w 
zapobieganiu występowania 
wad spawalniczych.

2F/PB - naboczna spoina 
pachwinowa
Zdjęcie przedstawia idealną 
pozycje uchwytu, używając 
zalecanej techniki „ciągnięcia”. 
Wciąż jednak podtopienia i 
nawis lica mogą występować w 
tej pozycji, możliwe przyczyny 
tych wad są podane poniżej.

Podtopienie:
• Prąd spawania za wysoki.
• Napięcie łuku spawalniczego 

za wysokie.
• Prędkość spawania za duża.
• Łuk spawalniczy umieszczony 

za blisko blachy pionowej. 
• Kąt nachylenia uchwytu  zbyt 

mały.

Nawis lica:
• Prąd spawania za wysoki.
• Napięcie łuku spawalniczego 

za wysokie.
• Kąt nachylenia palnika  za duży.
• Warstwa zbyt gruba.
• Prędkość spawania za mała.
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2G/PC - naścienna
Poprawna pozycja uchwytu 
będzie zależna od grubości 
blachy i kata złącza. Jeśli 
pokazane pozycje uchwytu nie 
mają zastosowania, zalecane 
jest zwiększenie kąta złącza lub 
szczeliny przetopu. Zawsze 

E. 5-ty ścieg. Zauważ jak warstwy 
są zawsze budowane od dołu wraz 
ze wzrostem grubości spoiny.

D. 4-ty ścieg tworzy korzystny 
początek dla następnych ściegów.

B. 2-gi ścieg położony na blachę 
poziomą.

C. 3-ci ścieg kończy 2-ga warstwę.

A. Ścieg przetopowy na okrągłej 
podkładce ceramicznej. Unikaj zbyt 
grubych spoin.

utrzymuj kąt nachylenia uchwytu 
między 70-80° względem lica 
spoiny i kierunku spawania jak 
zalecone na stronie 18. Utrzymuj 
równomierną prędkość spawania 
by osiągnąć równomierną 
grubość spoiny, bez nawisu. 
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100

100

Unikaj nawisu lica, ale jeśli to 
nastąpi, zeszlifuj do wykropkowanej 
lini, jak pokazane powyżej.

Ścieg przetopowy

Wypełnienie

Unikaj nawisu lica
Nawis lica zazwyczaj powoduje: 
• Prędkość spawania za niska.
• Zły kąt nachylenia palnika.
• Prąd spawania za wysoki.
• Zła sekwencja ściegów.

Nawis lica wymaga szlifowania, 
by zapobiec wadom podczas 
spawania następnych ściegów i 
można go uniknąć poprzez 
utrzymywanie maksymalnie 
płaskich ściegów.

3G /3F /PF – pionowa do góry
Druty proszkowe do spawania 
we wszystkich pozycjach firmy 
ESAB mogą spawać pachwiny 
o wymiarze a=4mm (wysokość 
trójkąta) przy prędkości 
spawania do 18cm/min bez 
zakosowania.

W złączach doczołowych w 
pozycji pionowej do góry, ściegi 
przetopowe są układane na 
podkładce ceramicznej z 
rowkiem prostokątnym. Kąt 
złącza musi pozwalać na dobry 
dostęp do strefy przetopu. Jeśli 
dostęp jest utrudniony użyć 
należy wąskiej dyszy gazowej.
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Zakosowanie na całą szerokość 
jest powszechnie stosowane przy 
drutach proszkowych rutylowych 
do spawania we wszystkich 
pozycjach firmy ESAB. Tym 
niemniej, zachowana musi być 
ostrożność by zapewnić, iż 
wprowadzone ciepło nie jest 
nadmierne, w przeciwnym razie 
własności materiału spoiny się 
pogorszą. 

Technika zakosowania obejmuje 
przejście złącza od krawędzi do 
krawędzi po linii prostej, 
stopniowo posuwając się w 
górę zgodnie z kierunkiem 
spawania.

Techniki spawania pionowo 
do góry  

Zakosowanie na pełną szerokość

4G/PE 4F/PD - pułapowa
Użyj elektrody otulonej do 
ściegu przetopowego i wypełnij 
drutem proszkowym rutylowym 
do spawania we wszystkich 
pozycjach firmy ESAB. 
Fotografia po prawej pokazuje 
idealne ustawienie palnika.

Kierunek spawania
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Ściegi rozdzielno-zakosowe i 
wzdłużne

Energia liniowa

Zakos na całą szerokość: 2.5-3.5 kJ/mm

Zakos rozdzielony: 1.5-2.5 kJ/mm

Ścieg wzdłużny: 1.0-1.5 kJ/mm

Ściegi rozdzielno-zakosowe i 
wzdłużne powinny być 
używane wtedy, gdy wymagane 
są optymalne własności 

wytrzymałościowe metalu 
spoiny w temperaturach poniżej 
zera np. w przemyśle 
konstrukcji przybrzeżnych.

Zakos na całą szerokość: wysoka 
energia liniowa

Zakos rozdzielony:  średnia energia 
liniowa

Ścieg wzdłużny: niska energia 
liniowa
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Spawanie zmechanizowane

Spawanie zmechanizowane jest świetnym sposobem by w pełni 
korzystać z produktywności drutów proszkowych rutylowych do 
spawania we wszystkich pozycjach firmy ESAB. Pozwala na 
wyższe prądy i prędkość spawania, co trudno uzyskać przy 
spawaniu ręcznym, ponadto unika się monotonnej pracy. Gama 
lekkiego osprzętu do mechanizacji dla MIG/MAG I FCAW firmy 
ESAB składa się z:
• ESAB Miggytrac do spoin podolnych.
• ESAB Railtrac do spoin podolnych i nabocznych.
• ESAB Railtrac orbital do spoin obwodowych

ESAB Miggytrac.
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ESAB Railtrac 
Orbital do spoin 
obwodowych.

ESAB Railtrac.
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Szlifowanie

Szlifowanie może być konieczne 
by poprawić kształt lica spoiny 
lub ściegów, które są zbyt 
wypukłe. Usuń tylko najbardziej 
oczywiste nieprawidłowości i 
unikaj głębokich wcięć. Mogą 
prowadzić one do zażużleń i 
braku wtopienia podczas 
spawania kolejnych ściegów.

Obróbka ściegu 
przetopowego
Kiedy spawane jest złącze 
dwustronne, przed spawaniem 
pierwszego ściegu po drugiej 
stronie, zapewnij poprzez 
szlifowanie usunięcie ściegu 
przetopowego ze strony 
pierwszej do czystego metalu.

Dobrze.                                  Źle.

Zawsze szlifuj strefy poczatku-końca 
spawania.

Tarcza szlifierska wepchnięta w 
przetop, wynikiem czego jest 
głębokie wcięcie. Wąskie złącze jest 
niemalże niedostępne dla palnika.

Żle.  
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Rozwiązywanie problemów

Choć dobre utrzymanie osprzętu 
i dobry trening spawacza 
pomoże zapobiec błędom 
procesu, nigdy nie można ich 
uniknąć całkowicie. W takich 
przypadkach, zrozumienie 

Błąd procesu Prawdopodobne przyczyny
1. bicie drutu - niepoprawne parametry

2. upalenie drutu - hamulec szpuli za ciasny 
-  niewłaściwe ustawienia parametrów
-  uszkodzona/zużyta końcówka prądowa
-  niewłaściwe ustawienia czasu upalania drutu

3. nadmierne rozpryski spawalnicze -  niewłaściwe ustawienia parametrów
-  zły gaz osłonowy
-  niewłaściwy przepływ gazu osłonowego
-  nierówne podawanie drutu
-  uszkodzona lub zużyta końcówka prądowa

4. nierówne podawanie drutu -  nacisk rolek za mały, powodujący ślizganie 
   się drutu
-  nacisk rolek za duży, deformujący drut
-  zużyte rolki napędowe
-  przesadzenie rolek względem tulei
   prowadzących drut
-  uszkodzona lub zużyta wkładka spiralna
-  niewłaściwa spirala typ/średnica
-  niewłaściwy rozmiar końcówki prądowej
-  uszkodzona lub zużyta końcówka prądowa
-  hamulec szpuli za ciasny
-  hamulec szpuli za luźny (splątany drut)

5. niestabilny łuk -  niewłaściwe parametry 
-  nierówne podawanie drutu
-  niewłaściwy przepływ gazu osłonowego 
-  ugięcie łuku spawalniczego, poprzez złe
   zamocowanie przewodu masowego

najpowszechniejszych przyczyn 
pomoże spawaczowi szybko 
rozwiązać jakiekolwiek problemy. 
Poniżej są wymienione 
najpopularniejsze błędy procesu i 
ich prawdopodobne przyczyny.

Błędy procesu
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Defekty spoin

Brak wtopienia.
Jest kilkanaście typów braku 
wtopienia, ale wszystkie 
cechuje brak wniknięcia 
materiału spoiny w materiał 
podstawowy lub w uprzednio 
położony materiał spoiny. 
Typowe przykłady braku 
wtopienia sa pokazane na 
spoinie na V. Mogą również 
występować w innych 
rodzajach złączy. Również 
pokazane są typowe błedy w 
spoinach pachwinowych.

Rozwiązywanie problemów

brak wtopienia między 
ściegami

brak wtopienia 
w ściankę 
złącza

brak wtopienia ściegu 
przetopowego

podwinięcie

Możliwe przyczyny Zapobieganie

Ogólnie

• szybkość spawania za wysoka - zmniejszyć szybkość spawania/dłużej 
zatrzymywać się na brzegach rowka 
spawalniczego

• złe ustawienia parametrów - dostosować parametry

• technika “pchania” - technika „ciągnięcia”, kąt uchwytu 70-80°.

Brak wtopienia ściegu przetopowego* - powiekszyć szczelinę
Pachwina: brak wtopienia w pionową ściankę
• Palnik zbyt pionowo do powierzchni 

poziomej
- zmienic kąt nachylenia uchwytu

*użycie podkładki ceramicznej jest zalecane dla jednostronnych ściegów przetopowych, patrz strona 14.

Brak wtopienia
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Możliwe przyczyny Zapobieganie
Ogólnie
• prąd spawania za niski podnieść prędkość podawania drutu i napięcie łuku

• napięcie łuku za wysokie  - zmniejszyć napięcie łuku

• prędkość spawania za duża  - zmniejszyć prędkość spawania

• prędkość spawania za niska  - zwiększyć prędkość spawania; prędkość; unikać 
żużlu przed jeziorkiem spawalniczym

• technika “pchania” - użyć techniki „ciągnięcia”
• kąt nachylenia uchwytu za 
mały 

- użyć poprawnego kąta   względem złącza, patrz 
strona 21; łuk spawalniczy skierowany w przednią 
krawędź jeziorka spawalniczego

Spoiny czołowe – niepoprawne przygotowanie złącza do spawania
• szczelina za mała - zwiększyć szczelinę

- zmniejszyć próg
• kąt złącza za mały - zwiększyć kąt

Brak przetopienia grani

Podpis: brak przetopienia grani

Brak przetopienia
Ma to miejsce, gdy metal 
spoiny nie wypełni w całości 

obszaru grani złącza. Poniżej 
pokazane są dwa typowe 
przypadki.
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Rozwiązywanie problemów

Zażużlenia występują, gdy ciekły 
żużel „pchany” jest przed 
jeziorkiem spawalniczym i zostaje 
uwięziony pod krzepnącym 
jeziorkiem spawalniczym.  Druty 
proszkowe rutylowe do spawania 
we wszystkich pozycjach są na to 
podatne, ze względu na ich 
szybko krzepnący żużel i dobrą 
spawalność.  

Pozycje spawania najbardziej 
narażone na występowanie 
zażużleń to 1G/PA i 2G/PC, 
szczególnie w złączach z małym 
kątem ukosowania. 

Najważniejsze jest 
kontrolowanie wtopienia.
By uzyskać wystarczające 
wtopienie, spawacz musi 
utrzymać odpowiednie 
wysunięcie drutu i długość łuku. 
Jeśli napięcie łuku jest za 
wysokie i/lub wolny wylot drutu 
jest za mały wtedy wtopienie 
będzie ograniczone. Także 
prędkość spawania ma istotny 
wpływ na wtopienie, musi być 
wystarczająco duża by zapewnić 
dobre wtopienie i zapobiec 
pchaniu żużla przed jeziorkiem 
spawalniczym (1G&2G) oraz 

Zaporowania
Możliwe przyczyny Zapobieganie
• przeciąg/wiatr - zamknąć drzwi lub okna. Używać namiotów

  osłonowych gdy na wolnym powietrzu
• farba, smar lub brud - oczyścić i wysuszyć blachy w strefie spawania
• dysza gazowa zatkana - wyczyścić/wymienić
• dysza gazowa zniekształcona  - wymienić
• dysza gazowa za mała - użyć większej dyszy gazowej
• przepływ gazu osłonowego za duży - ustawić prawidłowy przepływ gazu osłonowego

• nieszczelność przewodów
  gazowych 

- sprawdzić poprzez zatknięcie wylotu gazu; 
przepływ powietrza oznacza przecieki

• wycieki wody w chłodzonych
  uchwytach 

- sprawdzić połączenia

• wypływ gazu osłonowego na
  element 

- sprawdź ustawienie końcówki prądowej 
względem końca dyszy gazowej; ponownie 
ustaw parametry

Zażużlenia
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nawisowi materiału spoiny (2G).
Pęknięcia wzdłużne na 
podkładce ceramicznej
Gdy spawane są ściegi 
przetopowe na podkładce 
ceramicznej, mogą wystąpić 
pęknięcia wzdłużne (pęknięcia 
gorące) w pozycji 1G/PA. Jeśli 
prąd i napięcie są zbyt 
wysokie, otrzymany ścieg 

może być wklęsły, co w 
połączeniu z wysokimi siłami 
skurczu spawalniczego, może 
prowadzić do pękania 
wzdłużnego. By zapobiec 
pęknięciom wzdłużnym, należy 
zachować następujące zasady: 

• Zastosuj kąt ukosowania 
złącza 50-60° i 4-5mm 
szczelinę.

• Używaj podkładki 
ceramicznej o prostokątnym 
rowku. Szerokość rowka 
musi być około 15mm.

• Zastosuj prądy spawania 
poniżej 200A (Ø1.2mm) i nie 
za wysokie napięcie łuku, by 
otrzymać płaski lub lekko 
wypukły ścieg.

Zażużlenia
Możliwe przyczyny Zapobieganie
• prąd spawania za mały - podwyższyć prąd spawania

• napięcie łuku za duże - zmniejszyć napięcie łuku

• szybkość spawania 
  za mała 

- zwiększyć szybkość spawania; unikać „pchania” żużla 
przed jeziorkiem spawalniczym

• technika “pchania” - użyj techniki „ciągnięcia”

• kąt nachylenia uchwytu 
  za mały 

- zastosować kąt nachylenia uchwytu 70-90°; utrzymywać 
  żużel za łukiem

• wypukłe ściegi - zwiększyć napięcie łuku lub zastosować zakosowanie

Pęknięcie wzdłużne. Patrz strona 
14 poprawny ścieg przetopowy 
spawany na podkładce ceramicznej. 
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ESAB działa w czołówce 
technologii spawania i cięcia. 
Ponad sto lat ciągłego 
doskonalenia produktów i 
procesów umożliwia nam 
sprostanie zaawansowanym 
technologicznie wyzwaniom w 
każdym sektorze działań firmy 
ESAB.

Jakość i standardy 
środowiska
Jakość, środowisko i 
bezpieczeństwo są trzema 
kluczowymi obszarami na 
których się skupiamy. 

ESAB jest jedną z  niewielu 
międzynarodowych firm 
posiadających certyfikaty w 
Systemie Zarządzania 
Środowiskiem, Zdrowiem i 
Bezpieczeństwem ISO 14001 i 

OHSAS 18001 w zakładach 
produkcyjnych na całym 
świecie.

W firmie ESAB, jakość jest 
ciągłym  procesem, który jest 
w centrum wszystkich naszych 
procesów  i zakładów 
produkcyjnych na całym 
świecie.
 
Wielonarodowa produkcja, 
lokalna reprezentacja i 
międzynarodowa sieć 
niezależnych dystrybutorów 
przynoszą korzyści w postaci 
najwyższej jakości produktów 
oraz najnowszych technologii 
firmy ESAB dostępnych dla 
wszystkich klientów na całym 
świecie.

Światowy lider w systemach i 
technologii spawania i cięcia.

ESAB Polska Sp. z o.o.
ul.  Chorzowska 108,
40-101 Katowice
Tel.: +48 32 35 11 100
Fax: +48 32 35 11 120
E-mail: info@esab.pl
www.esab.com
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