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S t r e s z c z e n i e  

Artykuł przedstawia tanią i łatwą w użyciu metodę wykonywania zdjęć z dużym powiększeniem, wyko-
rzystywanych w celu dokładnej identyfikacji i oceny niezgodności spawalniczych, głównie metodą wizu-
alną. Opisano technikę wykonywania zdjęć, budowę stanowiska i przykłady zdjęć przekrojów złączy 
spawanych wraz z interpretacją. W praktyce wykazano, że aparat cyfrowy wyposażony w makrokonwer-
ter jest znakomitym narzędziem umożliwiającym w krótkim czasie i praktycznie wszędzie z dużą dokład-
nością ocenić charakter i wielkość wady połączenia. 

Słowa kluczowe:  badania makroskopowe, wady spawalnicze, fotografia 

A b s t r a c t  

The paper presents economy and manageable method of making high magnification photos, used to 
precise identification and examination of welding defects, mainly by visual testings. The technique of 
making photos, station construction and examples of photos with interpretation were described. Practice 
shows, that the digital camera equipped with macroconverter is excellent tool possibles in short time and 
everywhere examinate a character and size of welding defects with high precision. 
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1. Wstęp 

System jakości stosowany coraz powszechniej w przemyśle wymaga uzyskiwania połą-
czeń o wymaganej jakości. W zależności od istotności konstrukcji przyjmuje się odpowied-
nie poziomy jakości. Poziomy te określają maksymalną wielkość, jaką mogą przyjąć nie-
zgodności [6]. Badanie wielkości wad realizowane jest przy pomocy różnych metod, w tym 
badań wizualnych. Często określenie defektów na podstawie badań wizualnych jest niedo-
kładne. W takich przypadkach można zastosować odpowiednie lupy umożliwiające po-
większenie obszaru badania [8]. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie urzą-
dzenia rejestrującego wadę i na podstawie wyników dokładne jej zmierzenie. Do tego celu 
najlepiej nadają się półprofesjonalne (zaawansowane) kompaktowe aparaty cyfrowe. Posia-
dają one możliwość ręcznego sterowania ustawieniami aparatu i są stosunkowo niedrogie. 
Zaletą takich aparatów jest również duża głębia ostrości, która w niektórych modelach 
przewyższa pod tym względem lustrzanki cyfrowe [5].  

Jak się okazuje, samo zastosowanie aparatu kompaktowego jest niewystarczające. Wy-
nika to z tego, że uzyskanie dobrego powiększenia wiąże się z koniecznością bardzo 
dużego zbliżenia obiektywu aparatu do badanej powierzchni. Ten zabieg nie jest zalecany, 
gdyż im bliżej powierzchni próbki znajduje się obiektyw aparatu, tym mniej światła pada 
na próbkę, utrudniając wykonanie zdjęcia dobrej jakości. Rozwiązaniem tego problemu jest 
zastosowanie specjalnej nakładki na aparat cyfrowy nazywanej ,,makrokonwerterem”. 
Nakładka ta pozwala uzyskać wielokrotne powiększenie powierzchni, jednocześnie umoż-
liwiając fotografowanie z większych odległości. Te dwie ważne cechy przemawiają za 
stosowaniem makrokonwerterów do badań połączeń spawanych. 

2. Metodyka obserwacji 

2.1. Techniki obserwacji 

Do fotografowania przy użyciu makrokonwerterów fotograficznych najlepiej nadają się 
półprofesjonalne kompaktowe aparaty cyfrowe. Posiadają one programy umożliwiające 
sterowanie wielkością przysłony i ręczne ustawienie ostrości. Wyposażone są dodatkowo 
w obiektywy mające zdolność dużego powiększenia (zoom). Ponieważ aparaty te posiadają 
przeważnie wysuwane obiektywy, aby ich nie uszkodzić, makrokonwertery umieszcza się 
na specjalnych tulejkach (adapterach). Przykładowe modele aparatów spełniających 
powyższe kryteria to: Panasonic Lumix DMC-FZ18, Sony Cybershot DSC-H7, Fujifilm 
FinePix S9600 itp. [4, 7, 2]. 

Makrokonwertery fotograficzne stanowią grupę soczewek o dużej zdolności skupiają-
cej. Przy ich użyciu zdjęcia cechują się znacznie wyższą jakością niż przy użyciu zwykłych 
soczewek powiększających. Najczęściej wykorzystuje się w makrofotografii konwertery 
firmy Raynox – DCR-250, MSN-202, MSN-505 [9]. 

Fotografowanie niezgodności spawalniczych w zależności od wielkości obiektu reali-
zowane jest za pomocą trzech metod: na stanowisku stacjonarnym, przy pomocy statywu, 
metodą fotografowania „z ręki” wykorzystującą technikę dynamicznego ustawiania ostrości [1]. 
W pierwszych dwóch metodach aparat cyfrowy podczas ekspozycji nie może być poru-
szony, i dlatego się go przytwierdza. Dzięki temu możliwe jest fotografowanie nawet źle 
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oświetlonych powierzchni, odpowiedni dobór kadru, parametrów naświetlania i powięk-
szenia. Zachowując sposób postępowania, który jest opisany w punkcie 2.2, uzyskuje się 
gwarancję otrzymania dobrego zdjęcia.  

Metoda fotografowania „z ręki” opiera się na wykorzystaniu lampy błyskowej, która 
umożliwia wykonanie zdjęcia w bardzo krótkim czasie. Dzięki temu prędkość otwarcia 
migawki, dochodząca do 1/1000 sekundy, niweluje wszelkie drgania ręki osoby trzymają-
cej aparat i uzyskiwane jest ostre zdjęcie. Przy fotografowaniu „z ręki” wymagane jest 
stosowanie techniki dynamicznego ustawiania ostrości, gdyż praca odbywa się całkowicie 
w trybie ręcznym aparatu. Technika ta polega na przybliżaniu i oddalaniu aparatu od 
obiektu. W chwili, gdy obraz jest ostry, należy nacisnąć spust migawki. Ważnym parame-
trem, który decyduje o jasności zdjęcia, jest siła błysku. Należy również pamiętać o ko-
nieczności ustawienia balansu bieli na ten, który odpowiada fotografowaniu z lampą bły-
skową. Wady tej techniki to przede wszystkim jednokierunkowość oświetlenia i wymagana 
duża sprawność podczas fotografowania. Należy się również liczyć z koniecznością wyko-
nania kilku zdjęć, zanim uzyskamy dobre, ostre zdjęcie. 

Samo stanowisko do fotografowania zależy od obiektu, jaki chcemy fotografować. 
Jeżeli jest to próbka, np. zgład metalograficzny lub mały element, wtedy najwygodniej 
przeprowadzić badania na stanowisku stacjonarnym lub przy pomocy statywu (rys. 1). 
Wady złączy spawanych mogą pojawiać się również na dużych obiektach i wtedy meto-
dyka fotografowania wygląda inaczej (rys. 2).  

 
 a) b) 

 
Rys. 1. Stanowisko do fotografowania: a) stacjonarne, b) statyw 

Fig. 1. Photographic station: a) stationary, b) camera stand 

Stacjonarne stanowisko do fotografowania wad złączy spawanych powinno znajdować 
się na równej i stabilnej powierzchni. Powinno zawierać wysięgnik z ruchomym uchwytem 
aparatu oraz ruchome źródło światła (rys. 1a) [3]. Kąt padania światła między powierzchnią 
próbki a osią optyczną obiektywu powinien być odpowiednio dobrany. Kąt ten zależy od 

 

snap-on- 
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tego, co chcemy fotografować. Jeżeli mamy do czynienia z pęknięciem, to niekoniecznie 
istotny będzie dla nas wygląd powierzchni, lecz samo pęknięcie. W tym przypadku, aby 
lepiej przyjrzeć się wadzie, należy zmienić oświetlenie tak, aby pęknięcie było dobrze 
widoczne.  

Niezgodności spawalnicze występujące na dużych obiektach można fotografować przy 
użyciu statywu (rys. 2a) lub techniką fotografowania „z ręki”. Metoda fotografowania 
„z ręki” jest przydatna tam, gdzie użycie statywu jest niemożliwe. Wymaga ona użycia 
specjalnego dyfuzora kompensującego siłę błysku lampy błyskowej. Najczęściej za dyfuzor 
może posłużyć tworzywo sztuczne o ograniczonej przepuszczalności światła lub np. kalka 
techniczna (rys. 2b). 

 
 a) b) 

 
Rys. 2. Fotografowanie dużych obiektów: a) przy pomocy statywu, b) „z ręki” 

Fig. 2. Photographing of large objects: a) with camera stand, b) „by hand” 

2.2. Sposób postępowania 

Sposób postępowania podczas wykonywania zdjęć przy zastosowaniu makrokonwer-
terów fotograficznych wygląda następująco: 
1. Odpowiednie przegotowanie próbki – oczyszczenie powierzchni, wykonanie zgładu 

metalograficznego itp. 
2. Poprawne przytwierdzenie makrokonwertera do aparatu – czynność bardzo istotna 

w przypadku stosowania uchwytu snap-on. 
3. Umieszczenie aparatu wraz z makrokonwerterem na stanowisku prostopadle do po-

wierzchni próbki – czynność wpływająca na zakres ostrości. 
4. Wprowadzenie odpowiednich ustawień aparatu odpowiadających największemu 

powiększeniu: 
4.1. Wybranie trybu umożliwiającego wybór wielkości otwarcia przesłony (A lub M). 
4.2. Ustawienie wartości przesłony na wartość maksymalną, która odpowiada najwięk-

szej głębi ostrości. 
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4.3. Wyłączenie funkcji Autofocus (AF) i przejście tym samym do trybu ręcznego 
ustawienia ostrości (MF). 

4.4. Ustawienie maksymalnego powiększenia (zoom). 
4.5. Ustawienie ostrości (MF) na nieskończoność (∞) w celu uzyskania maksymalnego 

powiększenia. 
4.6. Wyłączenie funkcji stabilizacji obrazu. 
4.7. Ustawienie minimalnej wartości czułości ISO, która odpowiada najlepszej jakości 

zdjęcia. 
5. Ustawienie odległości aparatu od badanej powierzchni do momentu uzyskania ostrego 

obrazu. 
6. Dobór oświetlenia. 
7. Wybór balansu bieli w celu uzyskania zdjęć o poprawnej temperaturze barwowej 

zdjęcia. 
8. Wybór parametrów ekspozycji (prędkość migawki). 
9. Włączenie opcji samowyzwalacza i naciśnięcie spustu migawki. 

2.3. Metodyka pomiaru wielkości wad 

Wielkość niezgodności spawalniczych mierzona jest na podstawie zdjęć wzorcowych, 
które wykonane zostały dla określonych powiększeń. Kompaktowe aparaty cyfrowe podają 
tylko wielkość powiększenia (zoom), które nie odzwierciedla dokładnie wartości ognisko-
wej. Przy niewielkiej zmianie ogniskowej wartość powiększenia przedstawiana przez apa-
rat się nie zmienia. Przykładowo, pomiędzy powiększeniem 5× a 6× istnieją dwa kroki 
zmiany ogniskowej, której odpowiada powiększenie 5×. W celu dokładnego określenia 
ogniskowej, wymagany jest odczyt pliku rejestrującego parametry wykonywania zdjęcia – 
EXIF. Na podstawie zdjęć wzorcowych określono liczbę pikseli odpowiadającą wartości 1 
mm dla powiększeń większych od 10×. Wyniki przedstawia tabela 1. 

T a b e l a  1 

Liczba pikseli odpowiadająca wartości 1mm dla różnych powiększeń 

Powiększenie 
aparatu 

Krok 
powiększenia 

Ogniskowa 
[mm] 

Ogniskowa [mm] 
odpowiednik 35mm 

Liczba pikseli odpowiadająca 
wartości 1 mm 

10× 14× 1 2 49,0 68,4 311 433 221 317 
11× 15× 1 1 50,7 70,5 321 446 229 327 
11× 16× 2 1 53,4 73,7 338 467 242 343 
12× 16× 1 2 56,4 76,9 357 487 255 358 
12× 17× 2 1 58,4 81,1 370 514 272 382 
13× 17× 1 2 60,4 82,4 383 521 279 384 
13× 17× 2 3 62,4 82,7 395 524 289 389 
13× 18× 3 1 64,3 82,8 408 524 293 400 
14×  1  66,3  420  308  
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3. Badania 

Obserwacjom poddano kilka przekrojów złączy spawanych. Badane były głównie nie-
zgodności spawalnicze w obrębie spoin. Wykonano zdjęcia badanych powierzchni z mak-
symalnym powiększeniem optycznym. Dodatkowo wykorzystano powiększenie cyfrowe 
aparatu. Uzyskane wyniki przedstawiają zdjęcia połączeń i powiększone ich fragmenty. 

W niniejszym opracowaniu do badań wykorzystano aparat cyfrowy Panasonic Lumix 
DCM-FZ18. Zastosowano makrokonwerter DCR-250 firmy Raynox. Konwerter mocowany 
był przy pomocy uchwytu snap-on na tulejce przedłużającej.  

Rysunek 3 przedstawia przekrój złącza spawanego z wadami we wnętrzu spoiny. 
W wyniku zastosowania maksymalnego powiększenia optycznego (zoom 18×) i podwój-
nego powiększenia cyfrowego uzyskano obrazy wad, które przedstawiono na rysunku 3b, c, d. 
Zaobserwowano wady w postaci pustek gazowych. Ich wymiar określono na podstawie 
liczby pikseli odpowiadającej jednemu milimetrowi dla danego powiększenia.  

 
 a) b) 

 
 c) d) 

 
Rys. 3. Przekrój złącza spawanego: a) widok ogólny, b), c), d) widok wady w powiększeniu 

Fig. 3. Joint cross section: a) total view, b), c), d) enlarged defect view 

Na rysunku 4 przedstawiono kolejne złącze. Zmierzono wadę w postaci pustki gazowej. 
Zaobserwowano przyklejenie międzyściegowe i graniowe wskazujące na brak przetopu 
podczas nakładania drugiego ściegu (rys. 4b). Zasada pomiaru wad i niezgodności spawal-
niczych była taka sama jak w poprzednim przypadku. 
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Ostatni przykład dotyczy połączenia zgrzewanego. Na rysunku 5 widać zgrzeinę wraz 
z wadą w jej wnętrzu. Długość wady została wyznaczona i wynosi 1,560 mm. 

 
 a) b) 

 
Rys. 4. Przekrój złącza spawanego: a) widok ogólny, b) widok wad w powiększeniu 

Fig. 4. Joint cross section: a) total view, b) enlarged defects view 

 a) b) 

 
Rys. 5. Przekrój złącza zgrzewanego: a) widok ogólny, b) widok wady w powiększeniu 

Fig. 5. Welded seam cross section: a) total view, b) enlarged defect view 

4. Wnioski 

Na podstawie wyników obserwacji i pomiarów wad można stwierdzić, że metoda foto-
grafowania z wykorzystaniem makrokonwerterów jest użytecznym narzędziem do oceny 
wielkości niezgodności spawalniczych. Przedstawione wyniki dotyczą przekrojów złączy 
spawanych, które z praktycznego punktu widzenia oceny jakości są przydatne w niewiel-
kim stopniu. Proponowana metoda badań znajduje zastosowanie w badaniach wizualnych 
dużych obiektów. Należy mieć na uwadze, że do najważniejszych zalet omawianej metody 
zalicza się prostotę i niski koszt badań. Istotną zaletą przemawiającą za stosowaniem tej 
techniki jest również możliwość dokonania oceny wielkości wad na podstawie zdjęć, bez 
konieczności stałego kontaktu z konstrukcją. Należy jednak zaznaczyć, że źle wykonane 
zdjęcia uniemożliwiają poprawną kontrolę jakości wykonania konstrukcji.  
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Pomimo swojej nazwy makrokonwerter umożliwia obserwacje z powiększeniami, które 
zaliczane są do skali mikro. Zastosowany w niniejszym opracowaniu makrokonwerter 
Raynox DCR-250 nie jest urządzeniem najlepszym w swojej klasie. Modele MSN-202 
i MSN-505 umożliwiają uzyskanie znacznie większych powiększeń. Dodatkowo zastoso-
wany aparat cyfrowy Panasonic DCM-FZ18 również nie stanowi najlepszego rozwiązania. 
Obecnie istnieją aparaty o większym powiększeniu optycznym i z matrycami o większej 
liczbie pikseli, co przekłada się na odpowiednio większe powiększenia. 
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