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M
etoda spawania łukowego elek-
trodą topliwą w osłonie gazów, 
powszechnie znana jako me-
toda MIG/MAG (metal inert/

active gas) lub GMAW (gas metal arc wel-
ding), jest z pewnością najczęściej sto-
sowaną metodą spawania materiałów 
konstrukcyjnych. Składa się na to cały 
szereg zalet, ale przede wszystkim: wyż-
sza wydajność spawania w porównaniu 
z metodami MMA, TIG lub PAW, moż-
liwość spawania we wszystkich pozycjach 
przestrzennych oraz łatwość zmechani-
zowania lub zrobotyzowania procesu. 
Szacuje się, że w krajach uprzemysło-
wionych około 60% (a w Polsce jeszcze 
więcej) konstrukcji i wyrobów spawa-
nych wykonuje się z zastosowaniem me-
tody MIG/MAG. Metoda ta umożliwia 
łączenie prawie wszystkich materiałów 
konstrukcyjnych, a zatem: stali niesto-
powych, niskostopowych i wysokostopo-
wych, jak również: aluminium, miedzi, 
niklu, tytanu i ich stopów. W praktyce 
przemysłowej najczęściej stosuje się jed-
nak spawanie metodą MAG stali niesto-
powych i drobnoziarnistych.

Zasada spawania metodą MIG/MAG
Proces spawania metodą MIG/MAG 
polega na uzyskaniu trwałego połącze-
nia w wyniku stopienia elektrody topli-
wej oraz materiału łączonych elementów 
za pomocą ciepła łuku spawalniczego, 
który jarzy się w osłonie gazu pomiędzy 

Gazy osłonowe
do spawania metodą MIG/MAG – cz. I
DR INŻ. Jerzy Niagaj, PROF. NDZW. IWE (JERZY.NIAGAJ@IS.GLIWICE.PL), 
PEŁNOMOCNIK DS. ENERGETYKI JĄDROWEJ, ZAKŁAD TECHNOLOGII SPAWALNICZYCH, INSTYTUT SPAWALNICTWA

W artykule omówiono rodzaj i skład gazów osłonowych używanych podczas spawania metodą MIG/MAG, jak również wyjaśniono po-

wody występowania różnic w ich składzie w zależności od materiału spawanego i obszaru stosowania. 

elektrodą a materiałem podstawowym. 
Gaz osłonowy w zależności od skła-
du może być obojętny (metoda MIG) 
lub aktywny (metoda MAG). W tym 
miejscu należy nadmienić, że w publi-
kacjach i opisach na stronach interne-
towych pochodzących spoza obszaru 
Unii Europejskiej bardzo często skrót 
MIG stosuje się, podobnie jak GMAW, 
zarówno do spawania w osłonie ga-
zów obojętnych, jak i aktywnych. Nie-
zależnie od rodzaju gazu osłonowego 
spawanie metodą MIG/MAG można 
prowadzić we wszystkich pozycjach 
przestrzennych. Najbardziej popular-
ne i najczęściej spotykane w praktyce 
jest ręczne przemieszczanie przez spa-
wacza uchwytu spawalniczego wzdłuż 
styku łączonych elementów. Jednakże 
w celu zwiększenia wydajności spawa-
nia oraz zapewnienia konkurencyjności 
produkcji na rynkach globalnych w za-
kładach przemysłowych coraz częściej 
wdraża się spawanie metodą MIG/MAG 
w sposób zmechanizowany lub zrobo-
tyzowany. Metoda MIG/MAG znajdu-
je zastosowanie głównie w warunkach 
warsztatowych, gdyż osłona gazowa 
jest wrażliwa na ruchy powietrza (prze-
ciąg, podmuch, wiatr), które z łatwością 
mogą ją zdestabilizować.

Jak wynika z opisu zasady spawania 
metodą MIG/MAG, udział w tworze-
niu trwałego połączenia biorą: spoiwo 
w postaci drutu elektrodowego, materiał 
podstawowy w postaci blach, rur, prę-
tów lub wyrobów ciągnionych, kutych 
i oblewanych o różnych kształtach oraz 
gaz osłonowy w postaci gazu aktywnego 
lub obojętnego. Gaz aktywny w procesie 
spawania z definicji reaguje ze stopio-
nym materiałem, co ma wpływ zarów-
no na charakter przenoszenia metalu 
w łuku spawalniczym, jak i kształt spo-
in oraz własności mechaniczne złączy 

spawanych. Gaz obojętny jest neutral-
ny względem materiału podstawowego 
oraz spoiwa, a zatem nie reaguje ze sto-
pionym materiałem. Z drugiej zaś stro-
ny rodzaj tego gazu ma wpływ na tem-
peraturę i rozkład jej wartości w łuku 
spawalniczym. To z kolei wpływa na pa-
rametry łuku i jego kształt, co w osta-
teczności przekłada się na przenoszenie 
metalu w łuku, ruch ciekłego metalu 
w jeziorku spawalniczym oraz kształt 
spoin. Na rys. 1 pokazano wpływ ro-
dzaju obojętnego gazu osłonowego oraz 
dwutlenku węgla na kształt przekroju 
poprzecznego uzyskiwanych spoin. Ar-
gon, hel i dwutlenek węgla są podstawo-
wymi gazami osłonowymi, gdyż mogą 
być stosowane samodzielnie podczas 
spawania metodą MIG/MAG. Pozo-
stałe gazy, tj.: tlen, wodór, azot lub tle-
nek azotu, występują tylko jako dodat-
ki do ww. trzech gazów podstawowych, 
a celami ich wprowadzenia są modyfi-
kacja jarzenia się łuku i zachowania je-
ziorka spawalniczego, jak również po-
prawa własności spoin lub warunków 
środowiskowych spawania.

Jak już wspomniano wyżej, oprócz 
wpływu na kształt łuku i przekrój po-
przeczny spoin gaz osłonowy wraz z pa-
rametrami prądowo-napięciowymi łuku 
wpływa na typ przenoszenia w nim cie-
kłego metalu, który może być: zwarcio-
wy, kroplowy (grubo kroplowy), natry-
skowy lub wirujący (rotacyjny). Rodzaj 
gazu osłonowego wpływa przede wszyst-
kim na zmianę zakresu występowania 
poszczególnych typów przenoszenia 
metalu, ale powoduje także, że nie 
wszystkie typy przenoszenia będą mia-
ły miejsce. Dotyczy to spawania w osło-
nie dwutlenku węgla i helu, podczas 
którego w zakresie parametrów stosowa-
nych w praktyce przemysłowej przeno-
szenie natryskowe nie występuje [2, 3]. 

Shielding gases for MIG/MAG welding

Słowa kluczowe: spawanie MIG/MAG, gaz osłonowy, 
skład gazu, obszar stosowania, stal, aluminium, nikiel

Keywords: MIG/MAG, welding, shielding gas, gas com-
position, application, steel, aluminium, nickel

The type and composition of shielding gases used in 
MIG/MAG welding are discused, as well as the reasons 
for the differences in their composition depending on the 
parent material and field of applications are explained.
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Klasyfikacja gazów do spawania 
metodą MIG/MAG
wg PN-EN ISO 14175
W zależności od rodzaju materiału 
podstawowego do osłony łuku pod-
czas spawania elektrodą topliwą są sto-
sowane zarówno gazy obojętne (gru-
pa I wg PN-EN ISO 14175 [4]), jak 
i aktywne: utleniające (grupy: M1, 
M2 i M3) oraz silnie utleniające (gru-
pa C). Istnieje jednak spora liczba mie-
szanek osłonowych, których skład wy-
kracza poza składy ujęte w ww. grupach. 
Mieszanki te są oznaczane symbolem 
„Z”. Według normy PN-EN ISO 14175 
gazy tworzące jednoskładnikowe gazy 
osłonowe lub ich mieszanki do spawa-
nia MIG/MAG są oznaczane za pomo-
cą następujących symboli: Ar – argon; 
He – hel; C – dwutlenek węgla; O – 
tlen; H – wodór; N – azot.

Czystość gazów
do spawania metodą MIG/MAG
Według tab. 4 w normie PN-EN ISO 
14175 czystość obojętnych gazów osło-
nowych powinna mieć min. 99,99%, 
mieszanek gazowych M1, M2 i M3 – 
min. 99,9%, a dwutlenku węgla – 
min. 99,8%. W przypadku szeregu 
materiałów konstrukcyjnych te mini-
malne wymagania względem czystości 
są w zupełności wystarczające. W nie-
których przypadkach ww. czystość jest 
jednak zbyt niska. Dotyczy to przede 
wszystkim spawania metodą MIG ty-
tanu, cyrkonu i ich stopów, ale tak-
że niektórych gatunków stali wyso-
kostopowych oraz aluminium, niklu 
i ich stopów. Czystość gazów obojęt-
nych w przypadku aluminium i ni-
klu powinna kształtować się na pozio-
mie 99,995-99,996%, a tytanu – min. 
99,997%, gdyż ten pierwiastek wcho-
dzi w reakcje z tlenem i azotem już 
w temperaturze około 250°C, co po-
woduje, że nawet niewielka ilość tlenu 

w gazie osłonowym może powodować 
powstawanie niedopuszczalnych barw 
nalotowych zarówno na powierzchni 
spoin, jak i materiału podstawowego 
w obszarze przyspoinowym, a w skraj-
nych przypadkach tworzenie się pęk-
nięć. W praktyce spawalniczej może 
jednak się zdarzyć, że mimo stosowa-
nia gazów o odpowiedniej podwyższo-
nej czystości spoiny lub obszar wo-
kół nich będą wciąż zanieczyszczone. 
Wówczas w pierwszej kolejności należy 
sprawdzić czystość powierzchni łączo-
nych elementów oraz spoiwa, a następ-
nie spróbować wymienić butle z ga-
zem na nową. Jeśli jakość powierzchni 
złączy będzie nadal niezadowalająca, 
należy szukać przyczyn powstawania 
zanieczyszczenia w braku szczelno-
ści uchwytu lub przewodów spawalni-
czych, a także w niewłaściwej technice 
wykonywania ściegów i/lub nieodpo-
wiednich parametrach spawania.

Rodzaj i obszar stosowania 
gazów osłonowych w metodzie MIG
Argon
Argon jest bezbarwnym, bezwon-
nym i pozbawionym smaku gazem 
obojętnym. Potencjał jonizacji argo-
nu wynosi 15,7 V i jest o prawie po-
łowę mniejszy niż w przypadku helu 
(24,5 V). Argon cechuje się także niską 
przewodnością cieplną, przez co trans-
fer ciepła od środka łuku na jego pery-
ferie jest ograniczony. To z kolei przy-
czynia się do wyższej gęstości łuku 
i koncentracji energii na mniejszej po-
wierzchni. Skutkiem takiego kształtu 
łuku jest uzyskanie spoin o wąskim, 
wydłużonym przekroju poprzecznym 
(rys. 2). A zatem łuk jarzący się w osło-
nie argonu zapewniają: wysoka stabil-
ność procesu, poprawny kształt spoin 
oraz głębokie wtopienie.

Podczas spawania metodą MIG czy-
sty technicznie argon stosuje się głów-

nie do spawania: niklu, kobaltu, miedzi, 
tytanu, cyrkonu, aluminium, magne-
zu i ich stopów, jak również niektó-
rych rodzajów stali wysokostopowych. 
W przypadku aluminium i jego stopów 
są to przeważnie elementy o względ-
nie niedużej grubości, gdyż przy jej 
zwiększeniu lepsze wyniki uzyskuje 
się przy zastosowaniu mieszanek ar-
gonu z helem. Należy także nadmie-
nić, że w przypadku tytanu, cyrkonu 
i innych materiałów reaktywnych na-
leży stosować argon o podwyższonej 
czystości (min. 99,997%). 

Hel
Podobnie jak argon, hel jest gazem 
obojętnym, który cechuje się potencja-
łem jonizacji w wysokości 24,5 V. Dzię-
ki prawie dwukrotnie wyższemu niż 
w przypadku argonu potencjałowi joni-
zacji oraz znacznie wyższej przewodno-
ści cieplnej hel zapewnia wprowadzenie 
w materiał większej ilości ciepła. Słup 
łuku (Arc Core) jarzącego się w helu 
jest więc szerszy (rys. 2) i „gorętszy”, 
co przekłada się na większą szero-
kość i ruchliwość jeziorka spawalni-
czego oraz wyższą zwilżalność. Cechy 
te są szczególnie przydatne podczas 
spawania aluminium, magnezu, mie-
dzi i ich stopów. Hel jest jednak ga-
zem lekkim, lżejszym od argonu i po-
wietrza, a zatem jego zużycie podczas 
spawania będzie większe niż argonu, 
co należy uwzględniać podczas porów-
nania profitów wynikających z więk-
szej wydajności spawania oraz wydat-
ków związanych z wyższymi kosztami 
zakupu większej ilości droższego gazu 
osłonowego.

Argon + hel
W praktyce przemysłowej spawanie me-
todą MIG w osłonie czystego helu spo-
tyka się niezmiernie rzadko w przeci-
wieństwie do mieszanek argonu z helem 

Rys. 1. Wpływ rodzaju gazu osłonowego na przekrój poprzeczny 

spoiny [1]

Rys. 2. Wpływ gazu osłonowego na kształt łuku i przekrój poprzeczny 

spoiny [5]
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lub helu z argonem, których stosowa-
nie jest szczególnie efektywne w przy-
padku łączenia aluminium i miedzi 
oraz ich stopów, ale także niklu i jego 
stopów. Mieszanki te poprzez zmianę 
stosunku argonu do helu umożliwiają 
sterowanie ilością dostarczanego ciepła, 
a przez to kształtem spoin oraz pręd-
kością spawania. Większa prędkość spa-
wania przekłada się na mniejszy koszt 
robocizny w kosztach ogólnych spa-
wania, a bardziej szeroki kształt prze-
kroju poprzecznego spoin przyczynia 
się do lepszego odgazowania meta-
lu, co znacząco zmniejsza skłonność 
do porowatości (szczególnie w przypad-
ku aluminium) i powoduje poprawę ja-
kości powstających złączy spawanych.

Największe wtopienie przy jednocze-
śnie dużej szerokości spoin uzyskuje się 
przy zastosowaniu mieszanki 25% Ar 
+ 75% He, co jest szczególnie korzystne 
podczas spawania dwustronnego gru-
bych blach aluminiowych, ponieważ 
dzięki dużej szerokości spoin głębokie 
wtopienie nie powoduje powstania po-
rowatości. Zawartość co najmniej 20% 
argonu w tej mieszance jest niezbędna 

do uzyskania stabilnego przenoszenia 
natryskowego. Mieszankę Ar + 75% He 
zaleca się do spawania zmechanizowa-
nego aluminium o grubości powyżej 
25 mm, a także miedzi, podczas łą-
czenia której skłonność do porowato-
ści również się zmniejsza. Mieszanka 
ta cieszy się dużą popularnością w USA.

Mieszanka 50% Ar + 50% He świetnie 
nadaje się z kolei do spawania zmecha-
nizowanego z dużą prędkością materia-
łów nieżelaznych o grubości do 18 mm.

Mieszankę argonu z dodatkiem 
25% helu stosuje się głównie do spa-
wania metali nieżelaznych. Obecność 
w gazie osłonowym niewielkiej ilości 
helu zapewnia dostarczenie w materiał 
nieco większej ilości ciepła niż podczas 
spawania w czystym argonie i umożli-
wia uzyskanie spoin o bardziej korzyst-
nym kształcie.

Mieszanki argonu zawierające około 
20% helu są ponadto zalecane do spa-
wania stali nierdzewnych typu super du-
plex, natomiast mieszanki z dodatkiem 
około 30% helu – do spawania stali peł-
noaustenitycznych z zastosowaniem spo-
iwa niklowego oraz wielu stopów niklu. 

Argon + hel + wodór
Mieszanki o tym składzie nie są po-
wszechnie stosowane w praktyce 
przemysłowej, ale można je spotkać 
w ofercie niektórych firm, które za-
lecają użycie ich do spawania stopów 
niklu. Zawartość helu kształtuje się 
na poziomie 30%, a wodoru – 1-2%, 
który wprowadza się w celu zwięk-
szenia prędkości spawania, poprawy 
stabilności jarzenia się łuku, przydat-
ności do spawania wielościegowego 
oraz zwiększenia płynności jeziorka 
spawalniczego.

Argon + hel + azot
Mieszanki Ar + 30% He z dodatkiem 
1-2% N2 są zalecane do spawania me-
todą GMAW stali super duplex oraz 
austenitycznych stali nierdzewnych za-
wierających w swoim składzie azot.

Argon (hel) + NO
Głównym celem wprowadzenia 0,03% 
NO w skład argonu lub mieszanki ar-
gonu z helem jest poprawa sytuacji 
ekologicznej poprzez redukcję ozonu 
w strefie spawania. 




