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Innowacyjne procesy spawania w przemyśle 
motoryzacyjnym 
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Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z zastosowaniem 
niskoenergetycznych metod spawania łukowego do łączenia 
elementów cieńkościennych w przemyśle motoryzacyjnym. Metody te 
pozwalają na spawanie w sposób szybki a zarazem kontrolowany 
elementów cienkościennych oraz materiałów szczególnie wrażliwych 
na wpływ ciepła dostarczonego w procesie spawania. 

 
Słowa kluczowe: spawanie łukowe w osłonie gazów, metody 
niskoenergetyczne, jakość złącza. 

 
Wprowadzenie 

Przemysł motoryzacyjny nieustannie zgłasza 
zapotrzebowanie na metody, umożliwiające uzyskanie wysokiej 
jakości połączeń elementów o małej grubości. Spawanie łukowe 
elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego (MAG, ang. Metal 
Active Gas) dla blach o grubościach do 3 mm nie daje 
zadowalających efektów. Składają się na to problemy związane 
z wprowadzaniem do złącza zbyt dużej ilości ciepła, czego 
rezultatem są odkształcenia i odpryski znacznie pogarszające 
estetykę połączeń, których usunięcie jest operacją 
czasochłonną. Ograniczenie ilości ciepła wprowadzonego do 
elementów podczas spawania jest jednym z podstawowych 
wymagań stawianych nowoczesnym procesom spawania 
łukowego. 
 
1. Spawanie elektrodą topliwą z programowanym 
przebiegiem prądu w osłonie gazów 

Po raz pierwszy spawanie z programowanym 
przebiegiem prądu w osłonie gazów elektrodą topliwą DC 
Puls zastosowano w latach 50-tych XX wieku [1]. Jednak 
ograniczona możliwość sterowania podstawowymi 
parametrami spawania spowodowała, że metoda ta nie 
została szerzej zastosowana. Dalszy jej rozwój stał się 
możliwy dzięki zastosowaniu systemów sterowania 
synergicznego tj. dzięki zastosowaniu w układach sterowania 
zasilaczy – szybkodziałających elementów zapewniających 
swobodne kształtowanie charakterystyki wyjściowej. 

Spawanie łukiem pulsującym (rys. 1) – podczas 
spawania prądem pulsującym, źródło wytwarza dwa rodzaje 
prądu spawania. W czasie przepływu prądu bazowego Ib, 
o wartości mniejszej niż prąd krytyczny, w czasie Tb 
następuje topienie metalu na końcu elektrody oraz 
nadtapianie krawędzi spawanych elementów, natomiast 
w czasie przepływu impulsu prądowego Ip, o znacznie 
większej wartości od prądu krytycznego w czasie Tp, 
następuje oderwanie kropli meta lu i przemieszczenie jej do 
jeziorka spoiny. Spawanie prądem pulsacyjnym wprowadza 
mniejsze ilości ciepła do przedmiotu spawanego – energia 
cieplna wprowadzana jest do spoiny impulsowo, a pomiędzy 
impulsami dochodzi do wychładzania spoiny. Innymi 
zaletami są: mała iloć odprysków, niewielkie wypalenie 

składników stopowych, głęboki przetop i brak podtopień oraz 
w pełni sterowalny przebieg procesu [7]. Kolejne impulsy 
układają kolejne krople w jeziorku spawalniczym, wyżarzając 
przy tym ułożony poprzednio ścieg. 
 

 
Rys. 1. Przykładowy przebieg prądu pulsacyjnego [7] 
 

Właściwie zaprogramowany przebieg prądu i napięcia 
(rys. 2), powoduje tworzenie i oderwanie, co najmniej jednej 
kropli stopionego metalu elektrody w czasie jednego cyklu 
impulsowego. Kropla powinna zostać oderwana w końcowej 
fazie impulsu prądowego i transportowana w fazie bazowej [11]. 
 

 
Rys. 2. Zalety i wady spawania prądem jednokierunkowym 
z impulsami samoistnymi [11] 
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Rys. 3. Przebieg prądu i napięcia podczas spawania AC Puls [11] 
 

Proces spawania metodą DC Puls w zakresie niskich 
i średnich prądów spawania wprowadza do złącza więcej ciepła 
niż spawanie DC Standard [8]. 

Ideę ograniczenia ilości ciepła wprowadzonego do 
elementów podczas spawania wdrożono w odmianie spawania 
impulsowego AC Puls. W metodzie tej (rys. 3), stosuje się 
specjalnie ukształtowany asymetryczny prąd dwukierunkowy. 
Składowa ujemna prądu efektywnie zmniejsza ilość ciepła 
wprowadzoną do spoiny, przy zachowanej stałej mocy łuku 
i prędkości stapiania elektrody. 

Składowa ujemna prądu spawania wpływa w istotny 
sposób na stapianie elektrody, gdyż przy zachowaniu stałej 
prędkości stapiania można zmniejszyć prąd spawania przez 
zwiększenie ujemnego balansu prądu (rys. 4). Pozwala to na 
sterowanie geometrią spoiny z zachowaniem stałych 
wartości podstawowych parametrów spawania [17, 12]. 

Spawanie AC Puls metodą MIG/MAG prowadzi się 
głównie z wykorzystaniem biegunowości dodatniej [9]. 
 

 

 
Rys. 4. Przebiegi prądu w różnych wariantach spawania elektrodą topliwą: a) metoda DC MAG Standard, b) metoda MAG Puls, 
c) metoda AC MAG Puls [17] 
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2. Niskoenergetyczne odmiany spawania 
łukowego w osłonach gazowych 

Optymalizacja procesu spawania łukowego w osłonach 
gazowych jest bardzo trudna. W procesie występuje, bowiem 
wiele zmiennych. Przyjmuje się, iż najkorzystniejsze warunki 
procesu spawania łukowego, przy danej średnicy i składzie 
chemicznym spoiwa oraz określonym rodzaju gazu osłonowego 
(czynniki stałe), uzyskuje się poprzez dobór odpowiedniego 
napięcia łuku, prędkości podawania drutu, długość wysuniętego 
odcinka elektrody, indukcyjności obwodu spawania i prędkości 
spawania (czynniki wejściowe), gdy uzyskuje się największą 
częstotliwość zwarć. 

Konwencjonalny łuk elektryczny może być stosowany 
w granicach określonych przez konieczność stabilnego 
powtarzania kolejnych cykli procesu, tzn. powyżej minimalnych 
wartości parametrów ponownego zajarzania łuku po zwarciu. 
Przesunięcie dolnej granicy procesu w kierunku niższych wartości 
parametrów wymaga precyzyjnego sterowania. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu 
samochodowego opracowano tzw. niskoenergetyczne odmiany, 
metody MAG, wśród których najczęściej stosowane są procesy: 
CMT, STT, CA i CBT. 

CMT (ang. Cold Metal Transfer) – polega na kontroli 
podawania drutu elektrodowego (rys. 5), okresowo cofanego 
z jeziorka z częstotliwością rzędu 70 Hz przed wystąpieniem 
zwarcia w celu wykorzystania sił napięcia powierzchniowego 
oraz siły ciężkości do oderwania się kropli i jej przejścia do 
jeziorka spawalniczego [19, 14]. 

Metodą CMT wykonuje się najczęściej połączenia stali 
z aluminium (rys. 6). Aluminiowy materiał podstawowy topi się 
razem z aluminiowym spoiwem a ciekły metal pokrywa materiał 
stalowy. W krótkich odstępach czasu drut spawalniczy porusza 
się w kierunku przeciwnym do kierunku podawania. To 
precyzyjnie zdefiniowane cofanie drutu wpływa na kontrolowane 
odrywanie kropli oraz czyste, bezrozpryskowe przejście do 
jeziorka spawalniczego [4]. Spawanie CMT odbywa się 
wyłącznie z zastosowaniem całkowicie cyfrowych, 
inwerterowych źródeł prądu spawalniczego. System 
spawalniczy jest zasadniczo zgodny sprzętowo z systemem 
MIG/MAG Od standardowego urządzenia do spawania 
MIG/MAG urządzenie CMT odróżnia przede wszystkim 

sterowany cyfrowo uchwyt, w którym zawarty jest układ napędu 
ruchu powrotnego drutu. Napęd ten, charakteryzuje się wysoką 
dynamiką, gdy źródło prądu spawalniczego rozpozna zwarcie, 
rozpoczyna się ruch powrotny drutu spawalniczego, przy 
równocześnie zmniejszonym prądzie spawania. Odrywa się 
dokładnie jedna kropla, bez najmniejszych nawet rozprysków. 
Następnie drut spawalniczy posuwa się ponownie do przodu, 
a cykl rozpoczyna się odnowa. Napęd drutu w uchwycie 
spawalniczym zaprojektowany jest do nadawania odpowiedniej 
prędkości posuwu drutu spawalniczego a podawanie drutu 
odbywa się za pośrednictwem silniejszego, głównego napędu 
drutu, charakteryzującego się, ze względów konstrukcyjnych, 
większą bezwładnością. Na przewodzie podającym drut 
zastosowano specjalny bufor mieszczący jego nadmiar. Jest on 
elementem kompensującym posuwisto-zwrotny ruch drutu 
wysokiej częstotliwości w stosunku do jego liniowego 
podawania [4, 16]. 

 

 
Rys. 6. Palnik spawalniczy CMT podczas łączenia blachy 
stalowej z aluminiową [4] 
 

Metodą CMT możliwe jest również spawanie bez 
problemów cienkich blach aluminiowych (0,3-0,8 mm), stali 
nierdzewnych i magnezu. Niewielka ilość wprowadzanego 
ciepła pozwala na zrezygnowanie z podkładki pod grań, bez 
ryzyka zapadania się spoiny [4]. 

 

Rys. 5. Odrywanie kropli oraz kontrolowane przejście materiału dzięki zdefiniowanemu cofaniu drutu [14] 
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Rys. 7. Schemat przebiegu procesów w łuku podczas spawania STT [5] 
 

STT (ang. Surface Tension Transfer) – przenoszenie siłami 
napięcia powierzchniowego pozwala realizować spawanie 
łukiem krótkim. Podczas spawania tą metodą występują 
następujące fazy (rys. 7): 
− znaczne obniżenie wartości prądu w celu wykorzystania sił 

napięcia powierzchniowego (T1), 
− z chwilą oderwania się kropli i powolnego jej 

przechodzenia do jeziorka następuje gwałtowne 
podniesienie wartości prądu w celu przyspieszenia 
oderwania kropli (T2-T3), 

− po osiągnięciu właściwego przewężenia prąd najpierw jest 
obniżany (T4), a następnie silnie zwiększany, aby 
umożliwić odpowiednie wtopienie (T5-T6), 

− następnie następuje redukcja wartości prądu do poziomu 
podstawowego (T7). 

Niskoenergetyczna odmiana spawania STT pozwala na 
uzyskiwanie połączeń o wysokiej jakości, praktycznie bez 
rozprysków, z ograniczeniem odkształceń, w tym elementów 
cienkościennych, poprawą własności wytrzymałościowych 
połączeń oraz z ograniczeniem uszkodzeń powłok ochronnych. 
Pozwala też obniżyć emisję szkodliwych gazów o ponad 50% 

[15, 5]. 
CA (ang. Cold Arc) – „zimny łuk”, oznacza krótki, w pełni 

regulowany łuk elektryczny o zredukowanym cieple (rys. 8), 
gwarantujący szybką redukcję mocy łuku i kontrolowane 
przejście kropli do jeziorka spawalniczego. Metoda pozwala 
na spawanie elementów cienkościennych i wypełnianie 
szczelin, przy minimalizacji możliwych odkształceń 
w materiale spawanym [3, 10]. 
 

 

 
Rys. 8. Schemat kontroli wartości natężenia prądu w odmianie CA [3] 
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CBT (ang. Controlled Bridge Transfer) – odmiana 
najbardziej rozwinięta technologicznie, pozwala na 
sterowanie czasem i wartością natężenia prądu (rys. 9), 
podczas zakończenia zwarcia i ponownego zajarzenia łuku 
spawalniczego [2, 6]. 

 

 
Rys. 9. Schemat zasady „mostu” prądowego w odmianie CBT 
[2] 
 

3. Zastosowanie innowacyjnych procesów 
spawania w przemyśle motoryzacyjnym  

Jednym z systemów spawalniczych wychodzących 
naprzeciw problemom pojawiającym sie w przemyśle 
motoryzacyjnym jest system spawalniczy TAWERS (ang. 
The Arc Welding Robot System) firmy Panasonic (rys. 10). 
 

 
Rys. 10. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze do spawania 
dźwigni zmiany biegów wyposażone w system spawalniczy 
TAWERS z robotem TA-1400WG  
 

Innowacyjność systemu TAWERS polega na połączeniu 
sterownika robota ze sterownikiem źródła prądu spawania 
oraz systemem monitorowania procesu spawania (ang. 
Fusion 3 in 1). W najnowocześniejszych systemach 
sterowanych w pełni cyfrowo (ang. full digital) komunikacja 
zwrotna następuje w ciągu kilkunastu ms, a w systemie 
TAWERS wymiana informacji odbywa się co 10 μs. Tak 
szybka komunikacja pozwala sprawnie zarządzać głównymi 
parametrami spawania MIG/MAG/TIG, tj. napięciem łuku 
i natężeniem prądu oraz utrzymywać je na niemal stałym 
poziomie. Zaletami są: mała iloć odprysków, niewielkie 
wypalenie składników stopowych, głęboki przetop i brak 

podtopień oraz w pełni sterowalny przebieg procesu (rys. 11) 
[20]. 
 

 
Rys. 11. Dźwignie zmiany biegów po operacji spawania 
 

Źródło prądu (rys. 12 a) połączone jest sygnałem cyfrowym 
z ukladem sterowania robota, z tego powodu nie posiada ono 
własnego panelu sterowania. Ustawianie parametrów spawania 
odbywa się wyłącznie poprzez panel sterowniczy robota 
(rys. 12 b). 
 

 
Rys. 12. Wybrane komponenty stanowiska: a) sterownik wraz 
ze zintegrowanym źródłem prądu spawania, b) panel 
sterowniczy robota 
 

System TAWERS, w który wyposażone jest zrobotyzowane 
stanowisko spawalnicze pozwala na pomiar i rejestrację 
parametrów technologicznych, dzięki temu możliwa jest 
realizowana na bieżąco analiza i ocena rzeczywistych 
parametrów oraz porównanie ich z danymi określonymi 
w specyfikacji WPS oraz ich korekta. 
 

Podsumowanie 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu wiedzy 

i techniki z zakresu spawania łukowego i jego 
niskoenergetycznych odmian można sformułować poniższe 
wnioski: 
1. W zależności od metody spawania i parametrów spawania 

zmienia się ilość ciepła wprowadzonego do złącza, zmienia 
to charakter cyklu cieplnego, co ma wpływ na szybkość 
chłodzenia SWC oraz na ilość przetopionego metalu. 
Zmienia się też kształt spoiny mający duży wpływ na 
segregację zanieczyszczeń i rozkład naprężeń. 

2. Niskoenergetyczne odmiany spawania w osłonach 
gazowych pozwalają na spawanie w sposób szybki 
a zarazem kontrolowany elementów cienkościennych oraz 
materiałów szczególnie wrażliwych na wpływ ciepła 
dostarczonego w procesie spawania. Zastosowanie tych 
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metod w przypadku blach z pokryciami pozwala zmniejszyć 
uszkodzenie powłoki ochronnej. 

3. Spawanie łukiem pulsującym pozwala przeprowadzić 
proces spawania znacznie szybciej niż łukiem 
standardowym. Metoda ta pozwala na kontrolę nad łukiem 
a przez to istnieje możliwość ograniczenia naprężeń 
i odkształceń spawalniczych oraz ilości odprysków 
towarzyszących procesowi spawania. Spawanie łukiem 
pulsującym pozwala zastępować klasyczne odmiany 
spawania, szczególnie po uwzględnieniu pracochłonności 
dodatkowej obróbki złączy oraz innych czynności 
pomocniczych. 

4. Rozwój nowych niskoenergetycznych odmian metody MAG 
(AC Puls, STT, CMT itp.), umożliwił większą kontrolę nad 
ilością ciepła wprowadzaną do spoiny, poprawę jakości 
spoin, zwiększenie głębokości wtopienia oraz wydajności 
procesu spawania. 

5. Podstawowymi zmiennymi procesu, mającymi największy 
wpływ na przebieg i możliwość spawania oraz na jakość 
i estetykę połączeń są parametry technologiczne (prędkość 
podawania drutu, prędkość spawania, kąt pochylenia 
uchwytu, długość łuku), a także współczynnik udziału 
składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania. Zmiana 
udziału składowej ujemnej wpływa znacząco na zmianę 
napięcia łuku i ilości ciepła wprowadzonego do złącza. 
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Innovative processes of welding in the automotive industry 
 

This article explains the use of low-energy methods of arc welding for 
joining thin-walled components in the automotive industry. These 
methods allow the welding in a rapid yet controlled thin-walled 
components and materials sensitive to the influence of the heat 
supplied during the welding process. 

Key words: gas shielded arc welding, low energy processes, 
joint quality. 
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