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Dym spawalniczy 

Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy 

kondensacyjny) jest mieszaniną drobno 

dyspersyjnych cząstek stałych (pyłu 

spawalniczego) oraz różnych gazów 

stanowiących fazę rozpraszającą.  

Na skład chemiczny pyłu przy 
lutospawaniu wpływa:  

1) skład drutu elektrodowego,  

2) rodzaj oraz grubość powłoki 
ochronnej materiału podstawowego,  

3) w znikomym procencie skład 
chemiczny materiału rodzimego.  
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Zanieczyszczenia gazowe 

• powstają w wyniku działania wysokiej temperatury 
łuku na tlen i azot zawarte w powietrzu 
atmosferycznym,  

• najtrwalszymi związkami są tlenek i ditlenek azotu, 

• w toksycznym działaniu mieszaniny NOx wiodącą 
rolę odgrywa NO2. 

Tlenki azotu 
NOx 

• powstaje w wyniku dysocjacji termicznej CO2, 
wchodzącego w skład gazu osłonowego, 

 

• tworzy się w wyniku wypalania węgla z materiału 
podstawowego.  

 

Tlenek węgla 
CO 
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Długotrwałe narażenie pracowników na dymy spawalnicze 
powoduje różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego. 

Drobne cząsteczki pyłu, posiadając dużą powierzchnię 
właściwą, mogą absorbować na niej znaczne ilości substancji 
gazowych, które po wprowadzeniu do organizmu, uwolnieniu i 

wchłonięciu wywołują dodatkowe działanie toksyczne.  

Procesy zachodzące w płucach pod wpływem pyłu są 
uzależnione od rodzaju, agresywności i stężenia pyłu, 

indywidualnej wrażliwości organizmu i czasu oddziaływania, 
dając w efekcie różne zmiany chorobowe w płucach. 

Narażenie na dymy spawalnicze 
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Pylica płuc  

Bronchit 

Astma 

Gorączka metaliczna 

Choroby układu nerwowego 

Choroby układu pokarmowego 

Choroby układu krążenia 

Choroby 
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• Główne obszary praktycznego 
zastosowania metody ColdArc: 

• lutospawanie blach stalowych 
ocynkowanych galwanicznie  i 
zanurzeniowo, oraz blach 
stalowych z aluminiowymi.  

• spawanie stali niskostopowych, 
stopów aluminium, stali 
wysokostopowych o małych 
grubościach.  

Metoda ColdArc 

• Główne obszary 
praktycznego zastosowania 

metody CMT: 

• spawanie cienkich blach ze 
stali niestopowych, stali 
wysokostopowych  
i aluminium,  

• lutospawanie blach 
aluminiowych ze stalowymi. 

Metoda CMT 

Spawanie/lutospawanie łukowe z zastosowaniem 

metody ColdArc i CMT 

PHOENIX 330 TransPuls Synergic 2700 
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Metoda ColdArc 

 

 

 

Nowy wariant konwencjonalnego 
spawania łukiem zwarciowym, w którym 

wprowadzono zmiany w przebiegu 
natężenia prądu.  

Metoda ColdArc została 
opracowana w firmie EWM 

Hightec Welding. 

 

Głównym przeznaczeniem 
metody jest łączenie 

elementów 
cienkościennych o grubości 

od 0,3 mm. 
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Metoda CMT – Cold Metal Transfer 

 

 

 

Spawanie/lutospawanie łukiem 
zwarciowym z innowacyjnym sposobem 
oddzielania kropli stopionego metalu od 

końca drutu elektrodowego.  

Metoda CMT została 
opracowana przez firmę 

Fronius. 

 

Najważniejszą zaletą 
metody CMT jest 
zminimalizowanie 

natężenia prądu podczas 
zwarcia, co powoduje 

przekazywanie do 
elementu tylko bardzo 

małej ilości ciepła.  
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Badania emisji zanieczyszczeń 

Materiał 
podstawowy 

• CuSi3  1,0 mm 
Materiał 

dodatkowy 

• Argon Gaz 
osłonowy 

Parametry 
procesu 

Metoda  

lutospawania 

Natężenie prądu/ 

Napięcie łuku 

Prędkość podawania 

drutu [m/min] 

Prędkość 

spawania 

[mm/min] 

CMT 
32-80 A 

11,0-12,6 V 
2,7-5,1 225-330 

ColdArc 
54-90 A 

13,8-17,3 V 
2,9-4,9 225-330 

Gatunek 

stali 
Rodzaj powłoki 

Skład chemiczny [%] max 

C Si  Mn P  S Cr 

DX 54D  

Z140 MBO  

gr. 1,5 mm 

Z140 MBO - powłoka cynkowa, 

podwyższona jakość powierzchni 

cynkowej, oliwiona 

grubość powłoki  7-12 m 

0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 - 

DX54D 

Z100 MBO  

gr. 1,5 mm 

Z100 MBO - powłoka cynkowa 

podwyższona jakość powierzchni 

cynkowej, oliwiona 

grubość powłoki  5-12 m 

0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 - 

DX54D 

ZF140 

RBO 

 gr. 1,5 

mm 

ZF140 RBO - blachy ocynkowane z 

powłoką ze stopu cynku i żelaza, 

podwyższona jakość powierzchni 

cynkowej, oliwiona 

grubość powłoki 7-12 m, masa powłoki 

140 g/m2 

0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 - 

DP 600X 

ZF100 

RBO 

gr. 2,0 mm 

ZF 100 RBO - blachy ocynkowane z 

powłoką ze stopu cynku i żelaza, 

podwyższona jakość powierzchni 

cynkowej, oliwiona 

grubość powłoki  5-12 m, masa 

powłoki 100 g/m2 

0,12 0,3 1,66 0,02 0,004 0,5 
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Stanowisko do badania emisji zanieczyszczeń 

Komora 

Urządzenie 
spawalnicze 

Analizator 
gazów 
Testo 350 
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Analiza wyników badań 

Wpływ metody lutospawania 

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej  

Wpływ natężenia prądu i napięcia łuku  
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Wpływ metody lutospawania 

 Na emisję pyłu  
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Ep [mg/s] 

V dr[m/min] 
V sp [mm/min] 

CMT ColdArc

89A 
17 V 

79A 
12V 

76A 
16V 

61A 
11 V 54A 

14 V 
34A 
11V 

Porównanie emisji pyłu przy lutospawaniu blachy  DX 54D Z 100 MBO metodami 

CMT i ColdArc 



Program Wieloletni  

pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" 

etap II  / 2011-2013 

 

Wpływ metody lutospawania 
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CMT ColdArc
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11V 

 Na emisję CO 

Porównanie emisji CO przy lutospawaniu blachy  DX 54D ZF 140 RBO metodami 

CMT i ColdArc 
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Wpływ metody lutospawania 
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 Na emisję NOx  

Porównanie emisji NOx   przy lutospawaniu blachy  DX 54D Z 140 MBO metodami 

CMT i ColdArc  
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 Na skład chemiczny pyłu  
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Wpływ metody lutospawania 

Zawartość Zn w pyle przy lutospawaniu DP 600X ZF 100 RBO drutem CuSi3 

metodami CMT i ColdArc 
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 Na emisję pyłu  

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej 

Największa emisja pyłu wystąpiła przy procesie lutospawania blach stalowych  

z powłoką ze stopu cynku i żelaza – powłoką typu ZF. 
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2,9 (55A/14V) 4,2 (75A/15V) 4,9 (86A/17V)

Ep [mg/s] 

Vdr [m/min] DX 54D  Z 100 MBO gr. 1,5 mm DX 54D Z 140 MBO gr. 1,5 mm

DX 54D  ZF 140 RBO gr. 1,5 mm DP 600X  ZF 100 RBO gr. 2,0 mm

Metoda ColdArc 

Na wielkość emisji pyłu wpływa również grubość powłoki, jest to zależność 

wprost proporcjonalna.  
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 Na emisję NOx  

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej 

 Przy lutospawaniu metodami ColdArc i CMT emisja NOx kształtowała się na 

najwyższym poziomie dla blachy z powłoką ze stopu cynku i żelaza  

 Na wielkość emisji pyłu wpływa również grubość powłoki, jest to zależność wprost 

proporcjonalna.  

Metoda ColdArc 
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 Na emisję CO  

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej 

 Przy lutospawaniu metodą ColdArc emisja CO kształtowała się na najwyższym 

poziomie dla blachy z grubszą powłoką ze stopu cynku i żelaza.  

 Przy lutospawaniu metodą CMT emisja CO kształtowała się na najwyższym 

poziomie dla blachy z powłoką cynkową.  

Metoda CMT 
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 Na skład chemiczny pyłu 

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej 

 Powłoka ze stopu cynk-żelazo (ZF) powoduje większą zawartość cynku w pyle  

   (42-43%) w porównaniu  do powłoki typu Z (z czystego cynku – 38-39%).  

 Na zawartość cynku w pyle wpływa również grubość powłoki ochronnej.  

Metoda ColdArc 

Powłoka Z 

Powłoka ZF 
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Procesy lutospawania prowadzone są w bardzo niskich 
zakresach prądowo-napięciowych. Badania prowadzono 
dla zakresu natężenia prądu 32-80 A przy metodzie CMT 
i 54-90 A przy metodzie ColdArc. Pomimo tak wąskiego 

zakresu parametrów analiza wyników badania emisji 
pyłu i gazów potwierdziła generalną korelację pomiędzy 

natężeniem prądu procesu, a wielkością emisji 
zanieczyszczeń.  

W przeprowadzonych badaniach przy wyższych 
natężeniach prądu przy lutospawaniu występowała 

wyższa emisja pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku 
węgla.  

Wpływ natężenia prądu i napięcia łuku 
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Wnioski 

Badania emisji pyłu i emisji gazów powstających przy lutospawaniu blach 
stalowych z powłokami wykazały wpływ wybranej metody łączenia na wielkość 
emisji zanieczyszczeń. Przy lutospawaniu metodą CMT wielkość emisji pyłu, 
NOx i CO jest mniejsza w porównaniu do wielkości emisji zanieczyszczeń przy 
metodzie ColdArc.  

Przy lutospawaniu tych samych gatunków blach z zastosowaniem 
zbliżonych wartości parametrów prądowo-napięciowych przy metodzie 
CMT i ColdArc zawartości poszczególnych pierwiastków w pyle przyjmują 
bardzo zbliżone wartości.  

Największa emisja pyłu występuje przy procesie lutospawania blach stalowych  
z powłoką ze stopu cynku i żelaza – powłoką typu ZF. Powłoka cynkowa 
charakteryzowała się niższymi wartościami emisji przy tych samych warunkach 
prądowo-napięciowych procesu i tych samych metodach lutospawania.  
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Wnioski 

Na wielkość emisji pyłu, tlenków azotu i tlenku węgla wpływa grubość powłoki 
antykorozyjnej Z i ZF, jest to zależność wprost proporcjonalna.  

Wpływ rodzaju powłoki antykorozyjnej na skład chemiczny pyłu 
powstającego przy procesach lutospawania jest widoczny przy analizie 
zawartości w pyle cynku. Powłoka ze stopu cynk-żelazo (ZF) powoduje 
większą zawartość cynku w pyle w porównaniu do powłoki typu Z (z 
czystego cynku). Na zawartość cynku w pyle wpływa również grubość 
powłoki ochronnej.  

Badania emisji pyłu i gazów przy lutospawaniu blach z powłokami potwierdziły 
generalną korelację pomiędzy natężeniem prądu procesu a wielkością emisji 
zanieczyszczeń; przy wyższych natężeniach prądu przy lutospawaniu 
występowała wyższa emisja pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla. 
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Zalecenia do 

profilaktyki 

zagrożeń 

chemicznych i 

pyłowych przy 

lutospawaniu stali z 

powłokami 

ochronnymi 

Projektując technologię 

lutospawania blach stalowych  

z powłokami ochronnymi należy 

uwzględnić wpływ warunków 

materiałowych i parametrów 

technologicznych na wielkość 

emisji pyłu całkowitego i emisji 

gazów oraz skład chemiczny 

pyłu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 
lutospawania 

 

 

 

Przy 
lutospawaniu 
metodą CMT 
(Cold Metal 

Transfer) 
wielkość emisji 
pyłu, NOx i CO 
jest mniejsza w 
porównaniu do 
wielkości emisji 
zanieczyszczeń 
przy metodzie 

ColdArc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj 
powłoki 

ochronnej 

 

Największa 
emisja pyłu 
występuje 

przy 
lutospawaniu 

blach 
stalowych z 
powłoką ze 

stopu cynku i 
żelaza (ZF).  

 

 

 

 

Grubość 
powłoki 

antykorozyjnej 

  

Zależność ta 
jest wprost 

proporcjonalna.  

Właściwy 
dobór 

parametrów 
prądowo-

napięciowych 
procesu 



Program Wieloletni  

pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" 

etap II  / 2011-2013 

 

Metoda 
lutospawania 

Rodzaj 
powłoki 

ochronnej 

Grubość 
powłoki 

antykorozyjnej 

Parametry 
prądowo-

napięciowe 
 

Optymalizacja procesu lutospawania w 

aspekcie ograniczania emisji zanieczyszczeń 



ul. Błogosławionego Czesława 16-18  

44-100 GLIWICE  

 

tel.: (32) 33 58 267 ; fax: 32 231 46 52  

 

http://www.is.gliwice.pl 

dr inż. Jolanta Matusiak 

e-mail: Jolanta.Matusiak@is.gliwice.pl 

mgr inż. Joanna Wyciślik 

e-mail: Joanna.Wycislik@is.gliwice.pl 


