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Celem pracy była analiza złączy spawanych wykonywanych podczas napraw blacharskich w pojazdach 

samochodowych. Obiektem badań był samochód marki Mitsubishi Carisma z 1998 r. Zakres pracy obejmował 

wykonanie naprawy blacharskiej progów w samochodzie osobowym z wykorzystaniem różnych metod 

spawania, a następnie diagnostykę wykonanych próbek  za pomocą badań nieniszczących (NDT - Non 

Destructive Testing). Został ukazany cały proces wstawienia reperaturek progów dwiema metodami: metodą 

TIG i metodą MAG, a w dalszej kolejności przeanalizowano je za pomocą badań wizualnych (VT – Visual 

Testing), badań penetracyjnych (PT – Penetration Testing) oraz badaniem radiograficznym (RT - Radiographic 

Testing). W końcowej fazie zebrane wyniki zostały ocenione i porównane. Ponadto w pracy opisano zarówno 

inne rodzaje metod spawania, jak i metod badań NDT. 

Badania nieniszczące konstrukcji i maszyn pozwalają na uzyskanie dokładnych informacji o właściwościach 

badanego materiału, bez wpływu na jego właściwości powierzchniowe i strukturalne. Podczas napraw 

blacharskich w żaden sposób nie jest sprawdzana jakość wykonanych złączeń. Często zdarza się, że na pozór 

wygląd spoiny jest poprawny, jednak wyniki badań wykazują nieprawidłowości.  Badania wizualne opierają 

się na oględzinach powierzchni złączy i wykonaniu prostych pomiarów dzięki, którym można wykryć 

niezgodności. Pozwalają również na sklasyfikowanie złączy spawanych uwzględniając przyjęte kryterium 

oceny. Cechą badań penetracyjnych jest to, że można wykorzystać je do sprawdzenia połączeń spawanych 

wychodzących z wewnątrz na powierzchnię. Polegają one na położeniu na próbkę penetrantu, a następnie 

analizie jego rozkładu w otworach powierzchniowych. Trzecim rodzajem zastosowanych badań jest badanie 

radiograficzne, charakteryzujące się  zjawiskiem zmiany natężenia promieniowania, które przechodząc przez 

badany materiał dociera do detektora. Następnie defekty te wizualizują obszary o różnej grubości. Badanie to 

polega na prześwietleniu badanego elementu, dzięki wiązce promieniowania gamma lub X, które wysyłane 

jest przez lampę rentgenowską lub pierwiastek promieniotwórczy. 
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