
Γενικά

Η μέθοδος MIG /MAG είναι ίσως η μοναδική σε σύγκριση με άλλες μεθόδους που κάλυψε μέσα

σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος των αναγκών στη βιομηχανία. Γενικά

χρησιμοποιείται για όλα τα μέταλλα με τα αντίστοιχα αέρια προστασίας και για όλες τις θέσεις

συγκόλλησης. Η ραγδαία εξέλιξη της παραπάνω μεθόδου οφείλεται κυρίως:

1) Στις πολλαπλές δυνατότητες εναπόθεσης υλικού, στην παροχή θερμότητας η οποία ρυθμί-

ζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλωμένου τόξου να διευκολύνει τη

συγκόλληση στις δύσκολες θέσεις και σε λεπτά ελάσματα.

2) Στη δυνατότητα μετατροπή της μορφής του τόξου π.χ. σε μορφή ψεκασμού στο οποίο η

μέθοδος λειτουργεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ. Η μορφή αυτή του τόξου χρησιμοποιείται

κυρίως για πάσα γεμίσματος και επικάλυψης σε οριζόντια (πλάκα) θέση.

3) Στη δυνατότητα συγκόλλησης σε μη μεταλλικά υλικά.

4) Στις λιγότερες παραμορφώσεις και στην παραγωγικότητα.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα εντοπίσθηκαν, μετά από την τεχνολογική εξέλιξη ορισμένων

τομέων όπως ηλεκτροτεχνία, μεταλλουργία, τεχνική αερίων, την ανακάλυψη των μηχανών στα-

θερής τάσης και παλμορευμάτων – τη δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων και το συνδυασμό

υλικού εναπόθεσης με το βαθμό αποξείδωσης σε σχέση με το αέριο και αντιστρόφως, καθώς

και με τη χρήση των αερίων σε διαφορετικά μέταλλα.

Εφαρμογή

Της Μεθόδου MIG/MAG

σε κοντό (βραχύ)
Ψεκασμού & Παλμικό

τόξο (ή παλλόμενο)



Είδη τόξων 
και μεταφορά υλικού

Οι διάφορες μορφές τόξων και οι

τρόποι μεταφοράς πρόσθετου

υλικού (σταγόνας) από το

ηλεκτρόδιο (σύρμα) προς το

λιωμένο βασικό μέταλλο (λουτρό)

διευκρινίζονται στο 

DIN 1910 BL 4.

Η περιγραφή στο DIN 1910 ΒL 4

αναφέρεται:

1) Στο είδος του σύρματος και του

προστατευτικού αερίου.

2) Στα είδη (μορφές) τόξων τα

οποία ταξινομούνται ως: τόξο

ψεκασμού, μακρύ τόξο, κοντό

(βραχύ) τόξο (ή βραχυκυκλωμένο

τόξο), και παλμικό τόξο.

Ανάλογα με τη μορφή του τόξου,

στον πίνακα 1 δίνονται οι τρόποι

εναπόθεσης υλικού (σταγόνες) –

δηλ. αν η σταγόνα κατά την

εναπόθεση είναι ελεύθερη ή όχι

από βραχυκύκλωμα – και τα

διαφορετικά μεγέθη σταγόνων.

Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί είναι

σχετικοί και δεν ανταποκρίνονται

στην πλήρη πραγματικότητα, γιατί

τόσο το τόξο ψεκασμού στο οποίο

η ψεκαστικότητα εξαρτάται και

από το μέγεθος της σταγόνας,

όσο και το κοντό τόξο το οποίο

εξαρτάται αφ’ ενός από το μήκος

τόξου, αφ’ έτερου από τον τρόπο

εναπόθεσης όπου γίνεται το

βραχυκύκλωμα – ωστόσο οι

ονομασίες αυτές καθιερώθηκαν

διεθνώς και παραμένουν ως

έχουν. 

Ο όρος Μακρύ τόξο είναι γενικός

και ισχύει μόνο για το αέριο CO2.

Σε αντίθεση με το κοντό τόξο, το

μακρύ τόξο έχει μεγαλύτερη τάση

και δυνατότητα ξεχωρισμού της

μορφής του τόξου σε περίπτωση

μίγματος αερίου ή αργόν. 

Κατά την εναπόθεση σταγόνας με

ταυτόχρονη επαφή αυτής με το

λουτρό έχουμε το φαινόμενο του

βραχυκυκλώματος (κοντό – τόξο).

Η ελεύθερη από βραχυκύκλωμα

εναπόθεση επιτυγχάνεται:

- όταν η εναπόθεση γίνεται υπό

μορφή ψεκασμού (τόξο –

ψεκασμού) με αργόν ή μίγμα

αερίου πλούσιο σε αργόν.

- Όταν η συγκόλληση γίνεται με

μακρύ τόξο ελεύθερο από

βραχυκύκλωμα  με αργόν ή μίγμα

πλούσιο σε αργόν. 

Ο τρόπος μεταφοράς, το μέγεθος

και η κατεύθυνση κίνησης της

σταγόνας εξαρτώνται από

διάφορες επιδράσεις. 

Μεταφορά με επαφή
(κοντό – τόξο)

Η μεταφορά σταγόνας με

ταυτόχρονη επαφή με το λουτρό

πριν την τελική αποκοπή από το

σύρμα επιτυγχάνεται πάντα σε

χαμηλή τάση διότι αυτή επηρεάζει

άμεσα το ιξώδες του τήγματος.

Χαμηλές τάσεις επιδρούν στη

συγκόλληση σε δύσκολες θέσεις

π.χ. Γεφύρωμα μεγάλου διάκενου

στη ρίζα, συγκόλληση λεπτών

ελασμάτων κ.λ.π. Επίσης η

δυναμική συμπεριφορά της

μηχανής επιδρά σημαντικά επί της

ομαλής λειτουργίας των κύκλων

βραχυκύκλωσης.  Οι συνεχείς

MIG/MAG 

Πίνακας 1

Είδη τόξων Περιοχές χρήσης

Κοντό τόξο Λεπτά ελάσματα σε όλες τις θέσεις και ρίζα σε μέτρια και μεγάλα πάχη

Τόξο – κάτω κρίσιμη περιοχή Για μέτριο πάχος έλασμα γωνιακές σε κατεβατό 

(κοντό) τόξο τάσης τόξου ουρανό, πάσα γεμίσματος, ανεβατό και οριζόντιο.

Τόξο μακρύ & ψεκασμού Μέτριο έως μεγάλο πάχος. Γωνιακή σε θέση σκάφης γεμίσματος οριζόντια (πλάκα). 


