
Obsługa i zasada działania 

półautomatu 

spawalniczego MIG/MAG 

Źródło:
https://www.google.pl/search?tbm=isch&q=spawacz+mig+mag&spell=1&s

a=X&ved=0ahUKEwjmtIDz4tPbAhWQZVAKHfMvCfgQBQg6KAA&biw=151

7&bih=735&dpr=0.9#imgdii=lEwgx-d-z0CdtM:&imgrc=EdcpwK90AryU3M:



Źródła wykorzystane w 

prezentacji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spawanie_MI

G/MAG

Zdjęcia zostały pobrane z grafiki google 

oraz własne.



Spawanie MIG/MAG jest to spawanie elektrodą topliwą 

w osłonie gazów obojętnych  lub aktywnych. Jako gazy 

osłonowe obojętne najczęściej stosuje się argon lub hel. 

Natomiast jako gazy osłonowe aktywne – dwutlenek 

węgla lub jego mieszaninę z argonem.

Źródło: 

https://www.google.pl/search?q=spawanie+mig+mag&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwiXtsyh3dPbAhWG2ywKHdRpDhgQ_AUICigB&biw=

1517&bih=735#imgrc=tnRJTUBDsK8O1M:



Źródło:https://www.google.pl/search?q=spawanie+mig+mag&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi

Xtsyh3dPbAhWG2ywKHdRpDhgQ_AUICigB&biw=1517&bih=735#imgrc=xf5DQ0vPNp_67M:



W metodzie MIG/MAG łuk elektryczny jarzy się między spawanym 

materiałem, a elektrodą w postaci drutu. Łuk i jeziorko ciekłego 

metalu są chronione strumieniem gazu obojętnego lub aktywnego. 

Metoda nadaje się do spawania większości materiałów, dobierając 

druty elektrodowe i gaz osłonowy, odpowiednie dla różnych metali.

Źródło: 
https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=73

5&tbm=isch&sa=1&ei=Ca4iW-

fMNY_5wQKEnLjoDw&q=hel+gaz&oq=hel+gaz

&gs_l=img.3..0l3j0i30k1j0i24k1l6.3938.4918.0.5

275.4.4.0.0.0.0.257.563.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.i

mg..1.3.562...0i67k1.0.VVDSkZySJPI#imgrc=H6

l4UaA_hT5D-M:

https://www.google.pl/search?q=hel+gaz&tbm=isch&tbs=rimg:CR-

peFGgP4U-Ijh2jYI9XsWn6ABb7PBO59O0Nk9M95q_11DxQcxvtiWL3l4-

Eszx_14VlCSimypwHzdy8F0F-RyNXUySoSCXaNgj1exafoEbDw-

DTVX-

_1hKhIJAFvs8E7n07QRf7X3Wntgw0sqEgk2T0z3mr_1UPBFzjP2YaS7

ZgSoSCVBzG-

2JYveXEYf5WGX0HZ3IKhIJj4SzPH_1hWUIRGeMiNzo2Z8wqEglKKbK

nAfN3LxESUgl08hag8CoSCQXQX5HI1dTJEXC6sPoNrnGM&tbo=u&sa

=X&ved=2ahUKEwjI0cTm3tPbAhWBYVAKHQazA_YQ9C96BAgBEBg&

biw=1517&bih=735&dpr=0.9#imgrc=do2CPV7Fp-gMnM:



Parametry spawania
natężenie prądu: 40–500 A

moc cieplna: 1,25 kW

napięcie elektryczne: 14–28 V

prędkość spawania 0,2–0,5 m/min

średnica drutu spawalniczego: zazwyczaj 0,6-4,0 mm

natężenie przepływu gazu ochronnego 12–30 l/min

Źródło: 

https://www.google.pl/search?q=spawanie&tbm=isch&tbs=rimg:CXi62lh9VuJVIjguPGV4c1HcIoEX7hq_1cLhFNQnHCm0lvRs_1T_1pDS

SiKWXUSSSLDjATOpJ9cnG4b9NBuiCX6t-

zGRSoSCS48ZXhzUdwiEXCzl1f6OYEjKhIJgRfuGr9wuEURBLYIP6e0tgwqEgk1CccKbSW9GxEQRCxp40g0jSoSCT9P-

kNJKIpZEahO_1sAB5OvfKhIJdRJJIsOMBM4RCpro5J8GJHkqEgmkn1ycbhv00BGCRoc5q3vIoSoSCW6IJfq37MZFEYpwFLJPo0Qw&tb

o=u&sa=X&ved=2ahUKEwjCmJaJ4dPbAhWRbFAKHQpGAfEQ9C96BAgBEBg&biw=1517&bih=735&dpr=0.9#imgrc=haXvd6WmX-

uRnM:



Zastosowanie metody:

w liniach technologicznych i pracach montażowych

do spawania automatycznego i półautomatycznego

https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&

sa=1&ei=abMiW-

WYE4qOsAGM4I6gBw&q=spawacz+przy+pracy&oq=spawac

z+przy+pracy&gs_l=img.3...18125.23320.0.24031.26.20.0.0.

0.0.269.2539.3j8j4.15.0....0...1c.1.64.img..14.6.873...0j0i67k1

j0i8i30k1j0i24k1j0i30k1.0.XSLSpX4ZFBI#imgrc=Z3TI1RpUZ

OnQHM:

https://

Źrodło: 

https://www.google.pl/search?q=spoiny+mig+mag&tbm=isch&tbs=rimg:CYCTeRyj

1eKbIjj-DX4501j6LLNRGtQ-M_1MK3-

U39kHAuJtvdCZuhyUOPdSeibRFpfVsayHuZFf7OHDLlCQf_15QcZCoSCf4NfjnT

WPosEc87FPnMLzDTKhIJs1Ea1D4z8woRDMwISFpcRdoqEgnf5Tf2QcC4mxGGu

xUHBUtZ-yoSCW90Jm6HJQ49Ede6S-

nRzdLxKhIJ1J6JtEWl9WwRFsAHh0Vegx4qEglrIe5kV_1s4cBHkrEhfMEi4ryoSCcu

UJB_1_1lBxkEVgQwiC2hqMI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiX8Lvm5dPbAhWCZF

AKHQRnAvMQ9C96BAgBEBg&biw=1517&bih=735&dpr=0.9#imgrc=b3QmboclDj

3BAM:



Zalety metody:

dobra jakość spoin

duża wydajność

możliwość zrobotyzowania metody

możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości

możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Źródło:
https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=7

35&tbm=isch&sa=1&ei=UrciW4bfLpHygQb0qre

wBg&q=+mig+mag+spawanie+rur&oq=+mig+m

ag+spawanie+rur&gs_l=img.3...6899.6899.0.73

41.1.1.0.0.0.0.105.105.0j1.1.0....0...1c.1.64.img.

.0.0.0....0.VIeCKYTU27U#imgrc=_



Wady metody
przeznaczona jest wyłącznie do spawania stali niestopowych (MAG)

w czasie spawania przy osłonie dwutlenku węgla występuje duży 

rozprysk metalu (MAG)

konieczność stosowania osłony przed wiatrem w czasie spawania 

na przestrzeni otwartej

konieczność odpowiedniego przygotowania brzegów elementów 

spawanych

skłonność do powstawania przyklejeń w złączach spawanych

w przypadku spawania ręcznego, jakość połączeń spawanych 

uzależniona od zdolności manualnych spawacza

Źródło:
https://www.google.pl/search?biw=1517

&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=UrciW4b

fLpHygQb0qrewBg&q=+mig+mag+spa

wanie+rur&oq=+mig+mag+spawanie+ru

r&gs_l=img.3...6899.6899.0.7341.1.1.0.

0.0.0.105.105.0j1.1.0....0...1c.1.64.img..

0.0.0....0.VIeCKYTU27U#imgrc=Jwooc

Tl3EKknpM:



Zasady BHP
1.Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy sprzęt może 

obsługiwać wyłącznie osoba, która jest pełnoletnia

2.Posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, 

uzyskała zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa 

migomatu od bezpośredniego przełożonego

3.Został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo 

zapoznany z jego działaniem i zaleceniami 

bezpieczeństwa pracy

4.Został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, 

instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją, posiada 

dobry stan zdrowia, który został potwierdzony 

świadectwem lekarskim. 



Bezpłatny wzór specyfikacji bhp dla maszyny mig/mag 

podkreśla, że czynności z użyciem spawarki należy 

wykonywać w odzieży roboczej, a w sytuacji stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń usterek czy awarii nie wolno 

podejmować pracy i należy powiadomić niezwłocznie 

przełożonego. Podczas eksploatacji spawarki mig mag należy 

uwzględnić rodzaj pracy i warunki otoczenia. Poza stałą 

konserwacją, raz do roku, należy wykonać generalny 

przegląd. Do przedmiotów podlegających konserwacji dla 

migomat są:  

uchwyt spawalniczy, podajnik drutu spawalniczego oraz 

źródło prądu.

Źródło:

http://www.agapol.net/darmowe_instrukcje_bhp/INSTRUKCJA%20BHP%20przy%20obs%C5%82udze%20migomatu.pdf



Zasady działania migomatu
Migomaty (spawarki mig mag) to nieodzowne sprzęty w warsztacie 

każdego fachowego spawacza. Przed przystąpieniem do spawania 

półautomatami, bo tak określa się migomaty, musimy dopasować 

istotne procedury spawania.

https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&

sa=1&ei=V8EiW_rrLoeTgAaTxrQQ&q=migomat+fullex&oq=m

igomat+fullex&gs_l=img.3...7754.16548.0.16804.44.26.2.1.1.

0.343.2955.2j14j1j2.19.0....0...1c.1.64.img..25.13.1404...0j0i6

7k1j0i10i19k1j0i19k1j0i30i19k1j0i30k1j0i8i30k1j0i24k1.0.6H8

uU5baUHg#imgrc=lVn9JV0ndB1ARM:

Źródło: 

https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&

sa=1&ei=3MEiW_T-

NM6ImwXn3bjwBg&q=zestaw+spawalniczy+mig+mag&oq=z

estaw+spawalniczy+mig+mag&gs_l=img.3...14231.20203.0.2

0441.12.10.2.0.0.0.174.1171.2j8.10.0....0...1c.1.64.img..0.4.2

96...0j0i30k1.0.LNpUaWdPzM0#imgrc=eK8avxzc5_mYNM:



W sytuacji, gdy opcje spawania pozostaną dobrane nieprawidłowo, 

zatem migomaty nie sprawdzą się, 

a cała robota może się nie udać. Do podstawowych parametrów 

spawania procedurą MIG/MAG należą: 

rodzaj i natężenie przepływu gazu osłonowego, typ

i średnica drutu, natężenie i napięcie łuku, prędkość podawania 

drutu, wolny wylot, mianowicie długość wysunięcia drutu, prędkość 

spawania, pochylenie uchwytu i w końcu typ i biegunowość prądu 

spawania. 

Źródło:https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.d2RKFXXX

Xc.XXXXq6xXFXXXh/Wysokiej-jako-ci-10-Sztuk-

MB-15AK-MIG-MAG-M6-Uchwyt-Dyszy-Gazu-

Spawania-Spoiny-Pochodnia.jpg_640x640.jpg

https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=735&tbm=isch&s

a=1&ei=p8AiW9K1DOnHgAaOsI9w&q=sposoby+spawania+mi

gomatem&oq=sposoby+spawania+mi&gs_l=img.1.0.0i24k1.98

3.1590.0.2824.3.3.0.0.0.0.209.462.0j2j1.3.0....0...1c.1.64.img..0

.3.460...0i30k1.0.DTFcl53xVFw#imgrc=5GffqZzot1IRdM:



Kiedy poszczególne te funkcje mamy prawidłowo 

dobrane, a nasze migomaty są gotowe, można 

przystąpić do roboty. Zajarzenie łuku, podczas 

spawania migomatami, następuje po naciśnięciu 

przycisku na uchwycie spawalniczym. Zajarzenie ma 

charakter kontaktowy.

Źródło:http://www.produktymetalowe.pl/image

s/big/spaw1.jpg



Źródło:
https://cms.pracujwunii.pl/wp-

content/uploads/2015/10/zawod-spawacz-

praca-ue-300x242.jpg

http://sag.nazwa.pl/wordpress/wp-

content/uploads/2017/05/zdjecie-17.jpg



Wysuwający się drut z zadaną prędkością stapia się i dzięki 

zjawisku samoregulacji długość łuku zostaje w przybliżeniu stała. 

Po rozpoczęciu zjawiska spawania przemieszczamy uchwyt 

spawalniczy równomiernie wzdłuż spoiny. Wspominajmy, by 

śledzić kształt spoiny, również utrzymywać dobrą pozycję oraz 

odległość uchwytu od spawanego elementu. Poprzez cały czas 

powinniśmy koncentrować się na budowaniu prawidłowej spoiny. 

Nawet chwila nieuwagi potrafi przyczynić się do powstania 

pomyłek. Należy w takim przypadku odłożyć migomat, przerwać 

spawanie, a następnie je wznowić.

Źródło:https://www.wykop.pl/cdn/c3397993/lin

k_5H6ojPKlQnNyV2fQYxsCMEVH91sNHL9L,w

300h223.jpg

http://spawalnictwo.com.pl/forum/uploads/galler

y/album_48/med_gallery_3642_48_643131.jpg



Rodzaje spoin 

Spoina czołowa

Spoina pachwinowa

Spoina brzeżna 

Spoina otworowa

Spoina punktowa



Spoiny czołowe – są to spoiny powstające pomiędzy ścianką 

elementu tworzącą jego grubość a drugim z łączonych 

elementów. Jeżeli obejmują one całą grubość elementu to 

nazywamy je spoinami z pełnym przetopem. Natomiast gdy 

spoina nie obejmuje całej grubości elementu, wówczas mówimy o 

spoinach z tzw. niepełnym lub częściowym przetopie. Występują 

w złączach doczołowych i kątowych.

Źródło: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8CVf

ZX7lqWEbcUFbm6ZiqA6YE5Rzh1EYTEeRMuI

hCG6e9qEZLxg

http://www.strengthcalculations.com.pl/im

ages/Rozciaganie_spoiny.png



Spoiny pachwinowe – wykonane są w rowku 

utworzonym przez nieukosowanie ścianki 

elementów łączonych. Występują w złączach 

kątowych i przylgowych.

Źródło:https://www.dlubal.com/-

/media/Images/website/pages/support-and-

learning/support/knowledge-base/001469/01-

de.png



Spoiny brzeżne – brzegi blachy przygotowuje 

się przez podgięcie. Spawanie odbywa się w 

zasadzie bez dodania spoiwa. Maksymalna 

grubość blach stosowana przy tego typu złączach 

to 3mm. Występują w złączach doczołowych 

i przylgowych (odmiana złącza kątowego).

Źródło:https://www.google.pl/search?bi

w=1517&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=i

boiW4G4IIa9sQGimoTwAw&q=spoiny+b

rzezne&oq=spoiny+brzezne&gs_l=img.3

...137544.139773.0.139975.8.7.0.1.1.0.

107.438.3j2.5.0....0...1c.1.64.img..2.4.27

6...0j0i67k1j0i30k1j0i8i30k1j0i24k1.0.pJ

7OMRp9sKg#imgrc=epMvmHUOqXSIc

M:



Spoiny otworowe – polegają na wypełnieniu 

spoiwem otworu okrągłego lub podłużnego, 

wykonanego w jednej z blach złącza. 

Występują w złączach zakładkowych.

Źródło:https://www.google.pl/search?biw=151

7&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=_bkiW9eOLc_

GwQLJiqzoDg&q=spoiny+otworowe&oq=spoin

y+otworowe&gs_l=img.3..0j0i5i30k1j0i24k1.136

326.138780.0.138935.9.9.0.0.0.0.148.870.3j5.8

.0....0...1c.1.64.img..1.8.865...0i67k1.0.EUPIxjm

-DAw#imgrc=pHefE5zPZg7ApM:

https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=7

35&tbm=isch&sa=1&ei=_bkiW9eOLc_GwQLJiq

zoDg&q=spoiny+otworowe&oq=spoiny+otworo

we&gs_l=img.3..0j0i5i30k1j0i24k1.136326.1387

80.0.138935.9.9.0.0.0.0.148.870.3j5.8.0....0...1

c.1.64.img..1.8.865...0i67k1.0.EUPIxjm-

DAw#imgrc=pHefE5zPZg7ApM:



Spoiny punktowe – powstają poprzez 

przetopienie jednej z blach i wtopieniem się 

w blachę znajdującą się pod nią. 

Występują w złączach zakładkowych.

https://www.google.pl/search?biw=1517&bih=7

35&tbm=isch&sa=1&ei=HrkiW8DhAcTdwQLAs

qWQCQ&q=spoiny+punktowe&oq=spoiny+pun

ktowe&gs_l=img.3..0j0i5i30k1.76310.79923.0.8

0084.15.15.0.0.0.0.182.1621.0j12.12.0....0...1c.

1.64.img..3.12.1619...0i67k1j0i30k1.0._mkhHA

d3LZM#imgrc=erS9g5DYgLbWWM:

Źródło:https://www.google.pl/search?q=spoiny+punktowe&tbm=i

sch&tbs=rimg:CXOX5hTmngzgIjhhpZC_1dnP5BsDd8sv-

klGH1OExKe3K8wGbsxYGISxciS4xDNcPJY2XiRuYWX07aKZGD

e4XbJzsSioSCWGlkL92c_1kGES2KKHLt4ZRGKhIJwN3yy_16SU

YcRjChG3L2WIKgqEgnU4TEp7crzARGekdpR9BckFioSCZuzFgY

hLFyJEZo072uPF7EzKhIJLjEM1w8ljZcRaEYPzT27qqwqEgmJG5

hZfTtophF7V-

oe1HTMbSoSCUYN7hdsnOxKERgirz6U2zut&tbo=u&sa=X&ved=

2ahUKEwjZu6OR6tPbAhULZFAKHeUsCucQ9C96BAgBEBg&biw

=1517&bih=735&dpr=0.9#imgrc=Rg3uF2yc7EopzM:



Źródło:https://www.google.pl/search?biw=151

7&bih=735&tbm=isch&sa=1&ei=W7ciW5XwCM

vFgAbu6p6IBg&q=rodzaje+spoin+mig+mag&oq

=rodzaje+spoin+mig+mag&gs_l=img.3...44037

5.446358.0.446908.23.16.0.0.0.0.0.0..0.0....0...

1c.1.64.img..23.0.0....0.uJBcG4AgjfE#imgrc=g

UAOIpxnZDx2OM:



Dzięki uzyskanemu stypendium 
mogłem pozwolić sobie na zakup 
własnej spawarki mig/mag.

Źródło własne



Źródło własne



Źródło własne



Przy użyciu migomatu wykonałem 
poniższe stojaki próbując swoich 
możliwości dla swojego użytku.

Źródło własne



Źródło własne



Prezentację przygotował
Norbert Magiera klasa 3 TS


