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Spawanie łukowe
Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki ele
ktrycznej  – wy twa rza się łuk (wy  ła do wa nie elek trycz ne) w szcze  li nie 
mię dzy spa wa nym przedmio  tem me ta lo wym a me ta lo wą elek tro
dą. Po wsta je bar dzo wy so ka tem pe ra tu ra (co naj mniej 3000°C). 

Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje 
się  około 15 mm  otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.  

Ze wzglę du na ro dzaj otu li ny wy róż nia się 2 ro dza je elek trod:

spawany  element

elektroda

łuk elektryczny

RUTYLOWA ZASADOWA

do bieżących napraw spa wa nia ele men tów, na któ re 
bę dą dzia ła ły du że ob cią że nia 
(np. me ta lo wych kon struk cji); 
używa się ich w spawarkach 
na prąd stały

Wy so ka tem pe ra tu ra po wo du je, że kra wę dzie me ta lu to pią się 
i łą czą ze so bą. To pi się tak że elek tro da, za le wa jąc spo inę płyn
nym me ta lem i wy peł nia jąc szcze li ny, przez co two rzy się zwar ty 
szew. 

Spa wa nie łu ko we jest sto so wa ne w: 
• ko wal stwie ar ty stycz nym
• ślu sar stwie
•  łą cze niu du żych me ta lo wych ele men tów lub ele men tów gru bo

ści więk szej niż 1,5 mm.

Za le ty: 
• oszczęd ność
• du ża wy trzy ma łość spo in
•  moż li wość łą cze nia ele men tów sta lo wych lub wy ko na nych  

ze sta li nie rdzew nej
• moż li wość na pra wy ele men tów że liw nych.



maska ochronna 

rękawice ochronne

przezroczyste okulary ochronne

bawełniany
fartuch roboczy

O C H R O N A

N A R Z Ę D Z I A

Niezbędne narzędzia



Przed roz po czę ciem spa
wa nia zdjąć so czew ki kon
tak to we. Ni gdy nie pa trzeć 
na łuk elek trycz ny nieosło
nię ty mi oczy ma.
NI GDY nie spa wać w po 
bli żu trój chlo ro ety le nu, ze 
wzglę du na nie bez pie czeń
stwo wy dzie la nia się tok
sycz nych opa rów (fos ge nu). 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Tabela zależności

Wskazówki wstępne
1. Przy go to wać ele men ty do 

spa wa nia: do kład nie oczy
ścić je me ta lo wą szczot ką. 

2. Ze tknąć ze so bą kra wę
dzie obu ele men tów. 
W  mia rę moż li wo ści 
po win ny być one uło żo ne 
po zio mo i przy trzy ma ne 
cę ga mi za ci sko wy mi, aby 
za po biec po ru sze niu ich 
pod czas spa wa nia. 

3. Ze wzglę du na wy twa rza
ne pro mie nio wa nie UV, 
pod czas spa wa nia na le ży 
osło nić ca łe cia ło (rę ka wi
ce, ubra nie ro bo cze, 
ma ska ochron na).

4. Śred ni ca elek tro dy 
po win na od po wia dać 
ro dza jo wi wy ko ny wa nej 
pra cy (patrz ta be la). 
Od sło nię tą część elek tro
dy umie ścić w uchwy cie 
i za ci snąć. 

5. Do sto so wać na tę że nie 
prą du do śred ni cy uży wa
nej elek tro dy (patrz ta be la).

Materiał 
spawanych 
elementów:

Grubość 
elementu  
w mm:

Niezbędne 
natężenie prądu  

(w amperach)

Średnica 
elektrody  
(w mm)

Stal miękka

1,5
23
25
310

5 i więcej

4060
6070
80100
100130
130160

1,6
2

2,5
3,2
4

Stal 
nierdzewna

1,5 i więcej 80100 2,5

Żeliwo

3 i więcej 80100 2,5



1. Pod łą czyć spa war kę 
trans for ma to ro wą do 
gniaz da z prze  wo dem 
ochron nym (uzie mie
niem), spraw dzić na pię
cie w urzą dze niu.  

2. Za ci snąć szczyp ce prze
wo du uzie mia ją ce go na 
jed nym ze spa wa nych 
ele men tów.

3. Po trzeć koń ców ką elek
tro dy miej sce spa wa nia 
i na tych miast od su nąć ją. 
Ruch ten wy zwa la wy ła
do wa nie elek trycz ne, 
wi docz ne w po sta ci iskier.

4. Przy bli żyć elek tro dę do 
ele men tu na od le głość 
23 mm i roz po cząć spa
wa nie. Dłu gość łu ku 
(czy li od le głość mię dzy 
elek tro dą a spa wa nym 
ele men tem) po win na być 
mniej wię cej rów na śred
ni cy elek tro dy.

5. Spa wać trzy ma jąc elek
tro dę, po chy lo ną pod 
ką tem 60°.

 Prze su wać elek tro dę 
z  re gu lar ną pręd kością, 
trzy ma jąc elek tro dę 
w  sta łej od le głości 23 
mm od spa wa ne go ele
men tu. 

 W mia rę spa wa nia stop
nio wo ob ni żać rę kę, że by 
kom pen so wać to pie nie 
się elek tro dy.

6. Ure gu lo wać szyb kość 
spa wa nia, tak, aby 
otrzy mać spo inę (S) 
sze ro ko ści rów nej 1,52 
x śred ni ca elek tro dy (E).

2

3

2-3 mm

4

60°
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Po zakończeniu spawania elementy są bardzo gorące, nie 
należy więc dotykać ich gołą ręką.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

S = 1,5 x E

S
E
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Spawanie 

7. Po zo sta wić spo inę do osty gnię cia.
 Kie dy to pią się me ta lo we ele men ty, wy twa rza się war stwa 

zgo rze li ny (żu żel), któ ry osła nia spo inę pod czas sty gnię cia.



NI GDY nie uży wać przy spa wa niu zwy kłych oku la rów. Na le ży 
za opa trzyć się w SPE CJAL NE SZKŁA Z FIL TREM.

8. Kie dy spo ina wy sty gnie, na le ży wy kru szyć war stwę zgo rze li ny 
przy uży ciu dzio ba ka i dru cia nej szczot ki. Od bi jać war stwę dzio
ba kiem i wy mia tać od pry ski me ta lo wą szczot ką. 

 Pod czas pra cy chro nić oczy oku la ra mi ochron ny mi. 
 Wy gła dzić spo inę szli fier ką.
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Spawanie elementów pod kątem

2. Usta wiać elek tro dę tak, jak 
po ka za no na ry sun ku: 

elektroda

A

A=B

B

3. Przystąpić do spawania

Spawanie grubych elementów

1. Ele men ty o znacz nej gru bo ści 
(po wy żej 6 mm) wy ma ga ją 
na cię cia ich kra wę dzi pil ni kiem 
lub szli fier ką tak, by two rzy ły 
kąt oko ło 90°. Na cię cie bę dzie 
wy peł nio ne spo iwem. 

2. Na le ży spa wać eta pa mi, aż do 
cał ko wi te go wy peł nie nia na cię
cia.

nacięcie

1

2
3

4 5

1

2

Prze cho wy wać elek tro dy w su chym miej scu. 
Je że li ele ment prze zna czo ny do spa wa nia ma otwo ry, na le ży 
zmniej szyć na tę że nie prą du pod czas spa wa nia.

Kilka dodatkowych rad

Wyjątkowe wypadki

1. Przed osta tecz nym wy ko na niem spo iny cią głej na le ży zro bić  
kil ka spa wów punk to wych, któ re bę dą pod trzy my wać ele men ty.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




