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Η συγκόλληση σε σύρμα
και αέριο προστασίας
(MIG-MAG) εναποθέτει
μέταλλο με τρεις τρόπους:

1. Η εναπόθεση με ψεκασμό
(Spray transfer) είναι μέθοδος
με υψηλή πυκνότητα ρεύματος
που συνδέει βαριές
κατασκευές σε επίπεδη και
οριζόντια θέση. Ο τρόπος
αυτός εναπόθεσης μετάλλου
γίνεται με υψηλό ρεύμα
συγκόλλησης, σύρμα
συγκόλλησης μικρής
διαμέτρου και αέριο
προστασίας πλούσιο σε
αργκόν. Κατά τη διάρκεια της
εναπόθεσης με ψεκασμό,
λεπτά σταγονίδια μετάλλου
του σύρματος μετακινούνται
προς το ρευστό μέταλλο της
συγκόλλησης υπό την
επίδραση ισχυρών
ηλεκτρομαγνητικών
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αποχωριστικών δυνάμεων. Η
μέθοδος δίνει  υψηλές
αναλογίες εναπόθεσης και
καλή εμφάνιση ραφής. Αλλά
η εναπόθεση με ψεκασμό δε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
όλες τις εφαρμογές. Το ρεύμα
που χρειάζεται για την
εναπόθεση αυτή είναι
τουλάχιστον 220 Α, το οποίο
παράγει διεισδυτικό τόξο,
που είναι θερμό για τη
συγκόλληση μετάλλων
λεπτών ελασμάτων. Το υψηλό
ρεύμα παράγει, επίσης
μεγάλη μάζα λειωμένου
μετάλλου, που ελέγχεται
δύσκολα κατά την «εκτός
θέσης» συγκόλληση, γεγονός
που περιορίζει την εναπόθεση
με ψεκασμό στις επίπεδες και
οριζόντιες θέσεις.
Η σφαιροειδής εναπόθεση
(grobular transfer) γίνεται σε
υψηλές τάσεις τόξου και

αέριο προστασίας πλούσιο
σε CO2. Σφαιρίδια
λειωμένου μετάλλου από το
ηλεκτρόδιο μετακινούνται,
μέσω του τόξου, με τη
βαρύτητα.
Η συχνότητα εναπόθεσης
σταγονιδίων είναι χαμηλή,
λίγα ανά δευτερόλεπτο. Το
μέγεθος των σταγόνων είναι
μεγάλο, συνήθως τριπλάσιο
από τη διάμετρο του
σύρματος. Η σφαιροειδής
εναπόθεση παράγει μεγάλες
ποσότητας «πιτσιλίσματος»:
Περιορίζεται στις επίπεδες και
οριζόντιες θέσεις.
2. Η εναπόθεση με
βραχυκύκλωμα (Short
circuiting transfer) απαιτεί
πηγή ρεύματος σταθερής
τάσης, χαμηλό, κατά μέσον
όρο, ρεύμα και σύρμα μικρής
διαμέτρου με αέριο
προστασίας CO2 ή 75

Argon-25CO2. Για τη
συγκόλληση με
βραχυκύκλωμα του
ανοξείδωτου χάλυβα, δε
χρησιμοποιείται γενικά αέριο
προστασίας CO2, διότι η
συγκόλληση απορροφά
άνθρακα και μειώνει την
αντίσταση στην οξείδωση. Για
τον ανοξείδωτο χάλυβα, τα
συνεργεία συνήθως κάνουν
προστασία με μίγματα αερίων
που περιέχουν λιγότερο από
25% CO2. Συγκολλήσεις σε
ελάσματα 1/4" (6χλστ.) και
παχύτερα μπορεί να
υποφέρουν από ελλιπή τήξη ή
ψυχρά «στρώματα», εάν δεν
προσέξουμε κατά τη διάρκεια
της εναπόθεσης με
βραχυκύκλωμα. Ο τρόπος
αυτός εναπόθεσης μετάλλου
μπορεί να προκαλέσει
υπερβολικό «πιτσίλισμα» εάν
η μηχανή συγκόλλησης δε


