
Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερη έκδοση μας οι συγκολλήσεις με προστατευτικά

αέρια Αργόν κ.λ.π. διαιρούνται σε δύο μεγάλες βασικές κατηγορίες (μέθοδοι). Σε αυτή με

συγκολλητικό υλικό συνεχούς παροχής γνωστή σαν MIG – MAG και στην άλλη (που θα ανα-

φερθούμε σ’ αυτό το άρθρο) τη TIG. Οι εργασίες φυσικά γίνονται με την ανάλογη μηχανή.

Οι μηχανές τύπου ΤIG  έχουν σαν βάση το ηλεκτρόδιο βολφραμίου, που συγκρατείται από

μία ειδική λαβίδα. Η λαβίδα αυτή είναι κατασκευασμένη έτσι, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί

το συγκολλητή, αλλά  να μην θερμαίνεται όταν η συγκόλληση διαρκεί περισσότερο.

Τις μηχανές τύπου TIG τις βρίσκουμε στο εμπόριο σε δύο τύπους:

α.  Μηχανές με συνεχές ρεύμα (D.C.)

β.  Μηχανές με εναλλασσόμενο ρεύμα και συνεχές (A.C. και D.C.)

Οι πρώτες έχουν τη δυνατότητα να συγκολλούν ανοξείδωτους χάλυβες, μαλακούς χάλυβες

(κοινούς), χαλκό νικέλιο και τα κράματα του.

Οι δεύτερες μηχανές, δηλαδή, αυτές που μας δίνουν εναλλασσόμενο ρεύμα έχουν τη δυνα-

τότητα να συγκολλούν αλουμίνιο, μαγνήσιο και τα κράματά τους (A.C.) και όλα τα μέταλλα

(D.C.). Σήμερα οι περισσότεροι οίκοι κατασκευάζουν μηχανές που μπορούν να συγκολλούν

και με τα δύο ρεύματα

Συγκολλήστε 
με επιτυχία 
με την 
μέθοδο TIG



Η συγκόλληση αυτή με τις

μηχανές τύπου TIG (TIG =

TUNGESTEN INERT GAS)

βασίζεται στην εκμετάλλευση του

ηλεκτρικού τόξου που παράγεται

μεταξύ της άκρης του

ηλεκτροδίου του βολφραμίου, το

οποίο έχει πολύ υψηλό σημείο

τήξης του κομματιού. Έτσι

παρατηρούμε ότι η μέθοδος αυτή

μοιάζει με τον τρόπο εργασίας της

οξυγονοκόλλησης, που αντί για

τον καυστήρα, κρατάμε τη λαβίδα

και στο άλλο χέρι τη βέργα

συγκόλλησης. 

Στο σχήμα 1, παρατηρούμε σε

γραμμική παράσταση μία συσκευή

TIG. Εκτός από τη συσκευή

παρατηρούμε τη φιάλη με το

αδρανές αέριο το οποίο

μεταφέρεται με ένα λαστιχένιο

αγωγό στη συσκευή. Από εκεί

ξεκινούν και καταλήγουν στη

τσιμπίδα 3 αγωγοί μαζί, δηλαδή

του ηλεκτρικού ρεύματος, ο

αγωγός με το αδρανές αέριο και ο

αγωγός με το νερό για το κρύωμα

της τσιμπίδας από την υπερβολική

θερμοκρασία. 

Πλεονεκτήματα 
της μεθόδου TIG

Κάθε νέος τρόπος ή νέα μέθοδος

εργασίας που παρουσιάζεται

προσφέρει σε σχέση ε

παλαιότερες, διάφορα

πλεονεκτήματα. Αυτά μπορεί να

είναι λίγα ή πολλά. Στη περίπτωση

μας η ηλεκτροσυγκόλληση με

ηλεκτρόδιο βολφραμίου (TIG) και

αδρανές αέριο προσφέρει τα

εξής:

•Ταχύτητα συγκόλλησης

μεγαλύτερη από την κοινή

ηλεκτροσυγκόλληση τόξου με

ηλεκτρόδιο επενδεδυμένο

(χαμένος χρόνος στο καθαρισμό

του κορδονιού από τη πάστα,

δυνατότητα αυτόματης

συγκόλλησης, κ.λ.π.)

•Κορδόνια καθαρά χωρίς

«πιτσιλίσματα»

•Καλή ορατότητα του κρατήρα

(λουτρό τάξης) την ώρα της

συγκόλλησης.

•Δημιουργία ομαλού και

σταθερού τόξου χωρίς καπνούς

(τα επενδεδυμένα ηλεκτρόδια

κατά τη συγκόλληση παράγουν

πολλούς καπνούς που βγαίνουν

από τη καύση της επένδυσης.)

•Συγκόλληση χωρίς έμμεσα

υλικά για την οξείδωση ή την

διάβρωση των κομματιών. 

Η συνδεσμολογία 
των πόλων 
της μηχανής

Το ηλεκτρικό ή βολταϊκό τόξο που

παράγεται κατά την

ηλεκτροσυγκόλληση δημιουργεί

μία εκθαμβωτική λάμψη, που είναι

επικίνδυνη για τα μάτια και το

δέρμα του ηλεκτροσυγκολλητή.

Τον κίνδυνο αυτό τον προκαλούν

οι υπεριώδεις και υπέρυθρες

ακτίνες. Άρα κι εδώ η γνωστή

μάσκα με το μαύρο τζάμι, πρέπει

να χρησιμοποιείται για να μην

υπάρξουν ερεθισμοί και τα άλλα

επακόλουθα.

Τώρα όταν η μηχανή

ηλεκτροσυγκόλλησης είναι

συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να

γνωρίζουμε την ορθή για κάθε

περίπτωση σύνδεση των πόλων.
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