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Η Φύση των αναθυμιάσεων

συγκόλλησης και ο μηχανισμός

δημιουργίας τους.

Η συγκόλληση με τόξο προϋπο-

θέτει την χρήση μιας πολύ υψη-

λής θερμοκρασίας με σκοπό τη

δημιουργία του λουτρού τήξε-

ως (κρατήρας). Η τελική χημική

σύνθεση του λουτρού τήξεως

εξαρτάται από τη χημική ανάλυ-

ση των προς συγκόλληση με-

τάλλων, τη χημική ανάλυση του

προσαγόμενου σύρματος ή ηλε-

κτροδίου, καθώς και από τη μέ-

θοδο της συγκόλλησης που

χρησιμο ποιούμε.

Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο

δημιουργείται κατά τη συγκόλ-

ληση είναι η μεταφορά σωματι-

δίων λιωμένου μετάλλου από

το σύρμα / ηλεκτρόδιο προς το

λουτρό συγκόλλησης. Κατά τη

διάρκεια της μεταφοράς αυτής

έχουμε και τη ταυτόχρονη δημι-

ουργία αερίων και στερεών σω-

ματιδίων τα οποία διαχέονται

στην ατμόσφαιρα και δημιουρ-

γούν την μόλυνση.



Οι κύριες πηγές της μόλυνσης

αυτής είναι:

1. Η χημική σύνθεση του

ηλεκτροδίου / σύρματος και της

πάστας (επένδυση ή γέμισμα.)

2. Η παρουσία προστατευτικού

αερίου.

3. Οι χημικές αντιδράσεις μεταξύ

τόξου και αέρα του περιβάλλοντος.

4. Η παρουσία προστατευτικής

επένδυσης στο προς συγκόλληση

μέταλλο όπως π.χ. μπογιές,

γαλβανισμός, επικαδμίωση κ.τ.λ. 

5. Η χημική ανάλυση των προς

συγκόλληση μετάλλων / υλικού.

Ο βαθμός κινδύνου εξ αιτίας των

αναθυμιάσεων εξαρτάται από τη

χημική σύνθεση των στερεών

σωματιδίων – αερίων και από το

βαθμό συγκέντρωσης (πυκνότητας)

που υπάρχει στο περιβάλλον του

αναπνευστικού συστήματος.

Η χημική σύνθεση των στερεών

σωματιδίων – αερίων εξαρτάται από

το είδος συγκόλλησης (M.I.G., T.I.G.,

ηλεκτροδίου κ.τ.λ) που

χρησιμοποιούμε, από τη χημική

σύνθεση των ηλεκτροδίων /

σύρματα καθώς και από τη χημική

σύνθεση των προς συγκόλληση

αντικειμένων.

Η συγκέντρωση (πυκνότητα) της

μόλυνσης στην περιοχή του

αναπνευστικού συστήματος αλλά και

του γενικού περιβάλλοντος εξαρτάται

από το ποσοστό των αερίων –

στερεών σωματιδίων, τα οποία θα

παραχθούν. Με τη σειρά τους τα

αέρια – στερεά σωματίδια που θα

παραχθούν εξαρτώνται από: τη

μέθοδο (είδος), συγκόλλησης, το

είδος και το μέγεθος (διάμετρο) των

ηλεκτροδίων / σύρματος, μεταφορά

– απορρόφηση λόγω είτε φυσικών

ρευμάτων είτε λόγω μηχανικής

αναρρόφησης), το πόσο κοντά

βρίσκεται ο συγκολλητής στο τόξο,

τη διαμόρφωση των προς

συγκόλληση αντικειμένων. (π.χ.

εσωτερικός σωλήνας ή επίπεδη

λαμαρίνα κ.τ.λ.) και τέλος τον όγκο

του χώρου (δωματίου) μέσα στο

οποίο γίνεται η συγκόλληση (π.χ.

χώρος με κυβισμό μικρότερο από

284 m3 και ύψος οροφής μικρότερο

από 5m θεωρείται περιορισμένος

χώρος και μέτρα ασφαλείας κατά

των αναθυμιάσεων πρέπει

οπωσδήποτε να ληφθούν).

Ακόμα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι

υπάρχει μεγάλη μεταβολή στο βαθμό

πυκνότητας τη μόλυνσης μεταξύ του

σημείου δημιουργίας (δηλαδή εκεί

που είναι το τόξο) και του ελεύθερου

περιβάλλοντος και τέλος ένα άλλο

σημείο είναι ότι η πυκνότητα

μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του

χρόνου λόγω των διαφόρων

διακοπών της εργασίας και παίρνει

τοπικά τη μεγαλύτερή της τιμή κατά

το τέλος της συγκόλλησης. 

Α) Μηχανισμός Δημιουργίας
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