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Α. Γενικά 

Η συγκόλλησης τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη περιοχή χρησιμοποίησης των συγκολλήσεων.

Η μέθοδος αυτή δίνει καλά αποτελέσματα κατά τη συγκόλληση ανθρακοχαλύβων, χρησιμοποιούμενων στην κατασκευή μηχανών,

στις μεταλλικές κατασκευές, στην κατασκευή πλοίων, γεφυρών, λεβήτων κ.α. Δεν έχει όμως καλά αποτελέσματα κατά τη συγκόλλη-

ση κραματωμένων χαλύβων, που περιέχουν προσθήκες, οι οποίες δυσχεραίνουν τη συγκόλληση, όπως, επίσης, και κατά τη συγκόλ-

ληση αλουμινίου και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων που απαιτούν περισσότερο αποτελεσματική προστασία από την επιβλαβή επί-

δραση του ατμοσφαιρικού αέρα.

Παρά τη μεγάλη πρόοδο στην παραγωγή επενδεδυμένων ηλεκτροδίων, δεν είναι πάντοτε δυνατό, με την επιλογή κατάλληλης επέν-

δυσης, να αποφευχθεί το κάψιμο μερικών πολύτιμων προσθηκών των κραματωμένων χαλύβων, που επιπλέουν στη σκουριά, χειρο-

τερεύοντας σημαντικά τις φυσικές ή τις χημικές ιδιότητες των συγκολλούμενων συνδέσεων.

Τα δημιουργούμενα από την επένδυση αέρια έχουν αρκετά χαμηλή πίεση, για να προστατεύσουν το τηκόμενο μέταλλο από τα δυνα-

τά ρεύματα αέρος, που δημιουργούνται φυσιολογικά εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στο τόξο και την περι-

βάλλουσα ατμόσφαιρα. Βάσει αυτών των δυσκολιών αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι συγκόλλησης τόξου με προστατευτικά αέρια, που

εμποδίζουν την εισχώρηση του ατμοσφαιρικού αέρα με τη ροή αερίου με πίεση σημαντικά υπερβαίνουσα την ατμοσφαιρική πίεση.

Τα προστατευτικά αέρια που βρήκαν χρησιμότητα γι’ αυτές τις μεθόδους είναι: τα αδρανή αέρια (αργό, ήλιο), το διοξείδιο του άν-

θρακα και το υδρογόνο.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της συγκόλλησης με προστατευτικά αέρια είναι η εξάλειψη της καλυπτόμενης σκουριάς κάθε

κορδονιού με τη συνήθη χειρωνακτική συγκόλληση τόξου με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο. 

Το διερχόμενο από το ακροφύσιο αέριο δεν προστατεύει μόνο το λουτρό συγκόλλησης αλλά και τις συνορεύουσες ζώνες του μητρι-

κού υλικού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη συγκόλληση υλικών, ισχυρά αντιδρώντων (σε θερμή κατάσταση) με τον αέρα,

όπως οι κραματωμένοι χάλυβες, τα ελαφρά μέταλλα, το τιτάνιο κ.α.



Β. Συγκόλληση τόξου με

μη τηκόμενο  ηλεκτρόδιο

σε προστατευτική

ατμόσφαιρα αερίων, με τη

μέθοδο GTA (TIG).

1. Χαρακτηριστικά της μεθόδου

Η συγκόλληση τόξου με μη

τηκόμενο ηλεκτρόδιο στην

ατμόσφαιρα προστατευτικών

αερίων, περιγραφόμενη με την

ακρωνυμία TIG ή GTA (στις

ΗΠΑ), ξεκίνησε με την πατέντα

που ανακοινώθηκε το 1926 από

τους H. M. Hobert και P.K.

Devers και αφορούσε τη

συγκόλληση τόξου στην

ατμόσφαιρα του ηλίου καθώς και

με την πατέντα του Weimmann

και Lagmir, που αφορούσε τη

συγκόλληση με δύο ηλεκτρόδια

βολφραμίου, στην ατμόσφαιρα

υδρογόνου, γνωστή με την

ονομασία ατομική, arc-atom. 

Η ακρωνυμία TIG – Tungsten

Inert Gas είναι η παλαιότερη

ιστορικά, αλλά συμπεριλαμβάνει

μόνο τα ευγενή αέρια, ενώ η

ακρωνυμία GTA – Gas Tungsten

Arc στην περιγραφή

περιλαμβάνει τη συγκόλληση με

όλα τα είδη προστατευτικών

αερίων, αδρανών και δραστικών.

Η δυναμική εξέλιξη των

συγκολλήσεων, στην περίοδο

του δευτέρου παγκόσμιου

πολέμου, είχε ως αποτέλεσμα η

ξεχασμένη αυτή μέθοδος
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Σχ. 1. Διαδικασία

χειρωνακτικής

συγκόλλησης GTA με

τη χρησιμοποίηση

πρόσθετου υλικού

Προτεινόμενες

περιοχές έντασης

ρεύματος με τη

μέθοδο GTA στην

ατμόσφαιρα αργού για

ηλεκτρόδια με καθαρό

βολφράμιο και για

ηλεκτρόδια με

κραματωμένο

βολφράμιο με θόριο,

για διάφορα είδη

ρεύματος

συγκόλλησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Προσοχή: * Το ηλεκτρόδιο με καθαρό βολφράμιο και βολφράμιο με θόριο DC(-) – η συγκόλληση με συνεχές ρεύμα, με αρνητική πολικότητα, DC (+)- η συγκόλληση
με συνεχές ρεύμα, με θετική πολικότητα.


