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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Ασκήσεις MIG/MAG και FCAW
Οι ασκήσεις που ακολουθούν έχουν διαµορφωθεί κυρίως για ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG.
Μόνο οι ασκήσεις (9-3) και (9-4), έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να µπορούν να εκτελεστούν
τόσο µε MIG/MAG όσο και µε FCAW.
Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ασκήσεις που έχουν αναπτυχθεί για MIG/MAG µπορούν να
εκτελεστούν και µε FCAW, µε µικρή τροποποίηση του φύλλου της άσκησης, µε εξαίρεση αυτές
που αφορούν τη συγκόλληση πολύ λεπτών ελασµάτων (< 1 mm).
Για την FCAW αρκεί να εκτελεστεί µόνο µία άσκηση κατά την κρίση του καθηγητή. Η κύρια
προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στη MIG/MAG.
(β) Ασκήσεις TIG
Έχει προβλεφτεί η άσκηση (9-10), η οποία σκοπό έχει να έρθουν οι µαθητές σε µία πρώτη επαφή µε την ηλεκτροσυγκόλληση TIG.
Για περαιτέρω εξάσκηση, είναι δυνατόν να επαναληφθούν οι ασκήσεις που έγιναν µε φλόγα οξυγόνου-ασετιλίνης (Ο-Α) στο κεφάλαιο 5, χρησιµοποιώντας όµως TIG αντί για (O-A). Οι ασκήσεις που θα επαναληφθούν, θα επιλεγούν κατά την κρίση του καθηγητή. Αρκούν µία ή δύο
ασκήσεις, για να αντιληφθούν οι µαθητές τη διαφορά που υπάρχει. Η άριστη εξάσκηση σε TIG
είναι εκτός των χρονικών ορίων του µαθήµατος και απαιτεί πολύ µεγάλη πρακτική εξάσκηση.
Οι διαφορές που θα υπάρξουν κατά την επανάληψη των ασκήσεων του κεφαλαίου 5, χρησιµοποιώντας TIG αντί (Ο-Α), είναι οι εξής:
•

Η προετοιµασία για τη συγκόλληση περιλαµβάνει µόνο τον πολύ καλό καθαρισµό της επιφανείας µε τροχό. Στην TIG δεν πρέπει να υπάρχουν σκουριές.

•

Η διάµετρος του µη αναλώσιµου ηλεκτροδίου επιλέγεται από τον πίνακα (9-24), συναρτήσει του πάχους των προς συγκόλληση ελασµάτων. Να χρησιµοποιείται το ηλεκτρόδιο µε την κόκκινη ή τη χρυσή σήµανση. Από τον πίνακα (9-24) γίνεται φανερό
ότι το πλέον χρήσιµο ηλεκτρόδιο για τα πάχη που
συγκολλούνται στα αυτοκίνητα είναι τα 1,6, 2 και
2,4 mm. Για ρεύµατα συγκόλλησης άνω των 200
A, θα πρέπει να χρησιµοποιείται υδρόψυκτη τσιµπίδα. Για τα µικρά ρεύµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις εργαστηριακές ασκήσεις, αρκεί η συνήθης αερόψυκτη τσιµπίδα.

•

Η διάµετρος της ράβδου ηλεκτροσυγκόλλησης µπορεί να επιλεγεί από τον πίνακα (9-8), αλλά στην πράξη ξεκινάµε µε µία ράβδο όση και η διάµετρος του ηλεκτροδίου και αν δούµε ότι
φεύγει γρήγορα το υλικό, χρησιµοποιούµε µεγαλύτερη ή, αν φεύγει αργά, µικρότερη. Τα
σύρµατα G3Si1 της MIG, τα οποία θα πρέπει ήδη να υπάρχουν στο εργαστήριο, είναι κατάλληλο υλικό και για την TIG και µπορούν σε µικρά µήκη να χρησιµοποιηθούν αντί της ράβδου (όταν διαπιστώνεται ότι χρειάζεται πολύ λεπτή ράβδος).

Πίνακας (9-24): Επιλογή ηλεκτροδίου TIG
∆ιάµετρος
Ένταση
Πάχος των
(mm)
(Α)
ελασµάτων
(mm)
1
0,5-15
0,1 - 0,4
1,6
1-140
0,1 - 3
2
20-160
0,3 - 3,5
2,4
60-200
0,5 - 4
3,2
140-280
3-6
4
200-350
4-8
6
250-450
4 - 12
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ΑΣΚΗΣΗ 9-1
Αλλαγή σύρµατος σε µηχανή MIG/MAG
Επιδιωκόµενος στόχος:
•

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντικαθιστούν το σύρµα στη µηχανή MIG/MAG και να ρυθµίζουν την τάνυση του.

Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση ΜIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG συνδεδεµένη στη µηχανή

•

Ανταλλακτικά καρούλια σύρµατος της µηχανής

Μέτρα ασφαλείας και ατοµικής προστασίας
•

Οι µαθητές να είναι ηλεκτρικά µονωµένοι (γάντια, παπούτσια µε πλαστική σόλα).

•

Να φοράνε γυαλιά µηχανουργείου για την προστασία των µατιών από το σύρµα.

Πορεία εργασίας
Τα παρακάτω βήµατα θα τα επαναλάβουν ένας-ένας ο κάθε µαθητής, µπροστά στον καθηγητή.
Θα γίνουν µε προσοχή, για να µη καταστραφούν τα καρούλια του σύρµατος, από λάθη των µαθητών. Καλό είναι, στην άσκηση, να χρησιµοποιηθούν παλιά καρούλια, στα οποία πάνω έχει
αποµείνει ελάχιστο σύρµα.
(1) Ανοίγουµε το καπάκι της µηχανής και αναγνωρίζουµε τα τµήµατα από τα οποία αποτελείται
το σύστηµα τροφοδοσίας του σύρµατος, όπως φαίνεται και στο σχήµα (9.24).

Σχήµα (9.24): Σύστηµα τροφοδοσίας σύρµατος: (Α) Μικρής φορητής µηχανής µε ενσωµατωµένο τροφοδότη
σύρµατος (Β) Ανεξάρτητου τροφοδότη σύρµατος

(2) Κόβουµε το σύρµα µεταξύ των ραούλων τάνυσης και του καρουλιού (τυµπάνου), κρατώντας, µε το ένα χέρι, το σύρµα πάνω στο καρούλι για να µη ξετυλιχτεί. Αν ξετυλιχτεί είναι
άχρηστο, δεν τυλίγεται ξανά.
(3) Αφαιρούµε το καρούλι (τύµπανο), ενώ εξακολουθούµε να κρατάµε το ελεύθερο άκρο του
σύρµατος µε το ένα χέρι, σφικτά πάνω στο καρούλι. Ασφαλίζουµε, µε κάποιο τρόπο, το
σύρµα που αφαιρέσαµε για να µη ξετυλιχτεί, π.χ. τυλίγοντας γύρω από το καρούλι µία πλαστική ταινία.
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(4) Πιέζουµε τη σκανδάλη της τσιµπίδας για να αποµακρυνθεί το σύρµα και να µπορέσουµε να
το αφαιρέσουµε.
Προσοχή: Όταν πατάµε τη σκανδάλη, το σύρµα είναι υπό ηλεκτρική τάση και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να φοράτε τα γάντια σας και να είσαστε ηλεκτρικά µονωµένοι.
(5) Αφαιρούµε το πλαστικό περιτύλιγµα από ένα άλλο καρούλι (ή, αν είναι χρησιµοποιηµένο,
αφαιρούµε την ασφάλεια που είχαµε βάλει για να µη ξετυλίγεται) και κρατάµε σφικτά µε το
ένα χέρι το ελεύθερο άκρο πάνω στο καρούλι για να µη ξετυλιχτεί.

Σχήµα (9.25): ∆ιάφορα συστήµατα ραούλων προώθησης-τάνυσης του σύρµατος

(6) Τοποθετούµε το καρούλι στη θέση του και περνάµε το σύρµα από τα ράουλα και σφίγγουµε
τους ρυθµιστές τάνυσης. Ρυθµίζουµε τη σύσφιξη του φρένου του καρουλιού, έτσι ώστε
αυτό να µην ξετυλίγεται, αλλά, συγχρόνως, να µην είναι πολύ σφικτό (µε πολύ µικρή δύναµη
θα πρέπει να ξετυλίγεται).

Σχήµα (9.26): Σύσφιξη του τυµπάνου (σύστηµα φρένου)

(7) Στη συνέχεια πρέπει να ρυθµιστεί η τάνυση του σύρµατος, που γίνεται µε τη σύσφιξη των
ραούλων πάνω στο σύρµα. Η φάση αυτή είναι η κυριότερη και γίνεται ως εξής:
• Πάνω σε µία ηλεκτρικά µη αγώγιµη επιφάνεια (π.χ. στεγνό ξύλο), φέρνουµε τη τσιµπίδα
σε απόσταση 25 περίπου χιλιοστά.
•

Πιέζουµε τη σκανδάλη και το σύρµα προχωράει.

• Αρχίζουµε να σφίγγουµε τον κοχλία (ή τους κοχλίες) τάνυσης των ραούλων, µέχρι το
σύρµα να σταµατήσει να προωθείται. Τότε η τάνυση είναι η σωστή.
Η µηχανή είναι έτοιµη για να χρησιµοποιηθεί.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-2
Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG βραχυκυκλωµένου τόξου
Επιδιωκόµενος στόχος
•

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG/MAG µε βραχυκυκλωµένο τόξο.

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις
Προτείνεται για την άσκηση αυτή να οργανωθούν διάφορες θέσεις εργασίας και στην κάθε θέση
να υπάρχει σύρµα διαφορετικής διαµέτρου. Οι µαθητές θα εναλλάσσονται στις θέσεις, ώστε να
κολλήσουν και µε όλα τα µεγέθη σύρµατος. Αν το εργαστήριο διαθέτει µόνο µικρές µηχανές, η
άσκηση θα περιοριστεί σε σύρµα το πολύ µέχρι 1,0 mm. Αν το εργαστήριο διαθέτει και µία µεγάλη µηχανή MIG/MAG, αυτή θα χρησιµοποιηθεί µε σύρµα 1,2 ή 1,6 mm, προκειµένου να εξασκηθούν οι µαθητές και στη χρήση των συρµάτων µεγάλης διαµέτρου.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση ΜIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη CO2

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµατα διαφόρων διαµέτρων (από 0,6 mm), ποιότητα G3Si1 (κατά AWS ER70S-6)

•

Ένα τεµάχιο λαµαρίνας πάχους 5 mm, 20 x 20 cm (ανά µαθητή)

•

Συρµατόβουρτσα σκληρή ή τροχός

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

•

Οι µαθητές θα λάβουν όλα τα µέτρα ασφαλείας και τα µέσα
ατοµικής προστασίας που έλαβαν στην άσκηση (6-3).
Προσοχή: όχι ζελέ στα µαλλιά ή άδετα µαλλιά.
Το γυαλί της µάσκας θα είναι κατά προτίµηση αυτόµατης
σκίασης στην περιοχή 10-13. Αλλιώς, να υπάρχουν µάσκες
µε βαθµό προστασίας (ΒΠ) σύµφωνα µε τον πίνακα (9-25).

Πίνακας (9-25): Επιλογή µάσκας
Σύρµα

Μάσκα µε ΒΠ

0,6

10

0,8

10 ή 11

0,9-1,0

11

1,2

12

1,6-2,0

13

•

Πρέπει να υπάρχει καλός εξαερισµός στην αίθουσα ή σύστηµα απαγωγής αναθυµιάσεων.

•

∆εδοµένου ότι δεν είναι ακόµη οι µαθητές εξοικειωµένοι στις αναθυµιάσεις, θα γίνονται
διαλείµµατα. Προς τούτο σε κάθε θέση εργασίας θα εναλλάσσονται δύο µαθητές.

Πορεία εργασίας
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-2).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Υπόδειγµα άσκησης 9-2

Είδος συγκόλλησης: MIG/MAG βραχυκυκλωµένου τόξου
Τάση ρεύµατος: 16-26 V
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας • Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
(όπως στην άσκη• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
ση 6-3)
• Η µάσκα να διαθέτει γυαλί αυτόµατης σκίασης ή να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα (9-25).
2
• Προετοιµασία
• Καθαρίζουµε καλά µε σκληρή συρµατόβουρτσα ή τροχό την
προς συγκόλληση επιφάνεια.
• Συνδέουµε το σώµα γείωσης στη λαµαρίνα 20 x 20 cm.
3
• Εκτέλεση δοκιµα- • Ανοίγουµε τη µηχανή.
στικών ραφών
• Ρυθµίζουµε την τάση, την ταχύτητα του σύρµατος και την παροχή αερίου σύµφωνα µε το πίνακα (9-26).
Προσοχή: η σωστή ταχύτητα του σύρµατος ποτέ δε βρίσκεται από πίνακες, αλλά µε δοκιµές. ∆όθηκε στον πίνακα για να βοηθηθούν οι µαθητές στο ξεκίνηµα.

•
•
Ιδανική µορφή ραφής

Παρατήρηση: Μην απογοητευτείτε, αν δεν µπορείτε να πετύχετε το
αποτέλεσµα της εικόνας. Απαιτείται πολύ µεγάλη εξάσκηση για να
φθάσετε να πετύχετε τέτοια µορφή ραφής.

•

•
Πολύ καλή ραφή
4

•

Αλλαγή της θέσης
εργασίας

•
•
•

5

•

Τέλος της άσκησης

Σχήµα (9.27): Κίνηση τσιµπίδας

∆οκιµάζουµε µία πρώτη ραφή και συγκρίνουµε το αποτέλεσµα
µε της εικόνας αριστερά.
Αυξοµειώνουµε την ταχύτητα του σύρµατος µέχρι να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.

•
•

Εκτελούµε συνεχώς ραφές για να εξασκηθούµε κινώντας την
τσιµπίδα στη µία ραφή µπροστά και στην άλλη πίσω σύµφωνα
µε το σχήµα (9.27). Αν χρειαστεί, αλλάζουµε την ταχύτητα του
σύρµατος.
Καλύπτουµε το τµήµα της επιφάνειας της λαµαρίνας που αναλογεί στη κάθε θέση εργασίας. Αν π.χ. υπάρχουν 4 θέσεις εργασίας, καλύπτουµε περίπου το ½ της µιας πλευράς.
Αλλάζουµε θέση εργασίας. Κατά πάσα πιθανότητα οι παράµετροι είναι έτοιµες, ρυθµισµένες σωστά από το συµµαθητή σας
που εργάστηκε προηγουµένως σ’ αυτή τη θέση.
Εκτελούµε, όπως προηγουµένως, ραφές µέχρι που να καλυφτεί
το ανάλογο τµήµα της επιφάνειας της λαµαρίνας. Αν κρίνουµε
ότι χρειάζεται, επεµβαίνουµε και στην ταχύτητα του σύρµατος.
Συνεχίζουµε, αλλάζοντας θέση εργασίας µέχρι να περάσουµε
από όλες τις θέσεις.
Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό.
Σκουπίζουµε καλά γύρω από τη θέση εργασίας.

Πίνακας (9-26): Παράµετροι ηλεκτροσυγκόλλησης (προτεινόµενες αρχικές τιµές)

Παρατήρηση: Στις περισσότερες
µηχανές δεν αναγράφεται η τάση
αλλά βαθµίδες που αντιστοιχούν
σε κάποια τάση. Στις πιο µικρές
µηχανές υπάρχουν µόνο δύο
βαθµίδες, αλλά συνήθως οι βαθµίδες είναι από 4 µέχρι 7. Από το
manual των µηχανών βρίσκεται
σε ποια τάση αντιστοιχεί η κάθε
ρύθµιση. Αν δεν υπάρχει το
manual, τοποθετούµε την τάση
κατά προσέγγιση, αφού βρούµε
από την πινακίδα της µηχανής το
εύρος της παρεχόµενης τάσης.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-3
Ρύθµιση των παραµέτρων ηλεκτροσυγκόλλησης µε MIG/MAG και FCAW
Επιδιωκόµενοι στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει:
•

Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις από λάθος επιλογή των παραµέτρων ηλεκτροσυγκόλλησης.

•

Από την εµφάνιση µιας ραφής να αντιλαµβάνονται την παράµετρο που πρέπει να αλλάξει.

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις
Όπως είδαµε, οι παράµετροι ηλεκτροσυγκόλλησης που έχουµε να ρυθµίσουµε είναι οι: διάµετρος σύρµατος, παροχή αερίου, τάση ρεύµατος, µήκος του ελεύθερου άκρου του σύρµατος, ταχύτητα τροφοδοσίας του σύρµατος και ταχύτητα κίνησης του ηλεκτροδίου.
Προτείνεται για την άσκηση να οργανωθούν 2 ή 3 ειδών θέσεις εργασίας. Στην κάθε θέση να
υπάρχει σύρµα διαφορετικής διαµέτρου. Οι µαθητές θα εναλλάσσονται στις θέσεις, ώστε να
κολλήσουν µε όλα τα µεγέθη σύρµατος. Να προτιµηθούν σύρµατα µικρής διαµέτρου, επειδή είναι τα πλέον κατάλληλα για λεπτά ελάσµατα, όπως αυτά των αυτοκινήτων.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση MIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη CO2

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµα ηλεκτροσυγκόλλησης διαµέτρου 0,6 στη µία θέση εργασίας και 0,8 ή 1,0 mm στην
άλλη, ποιότητα G3Si1 (κατά AWS ER70S-6). Αν υπάρχουν τρεις θέσεις εργασίας, θα είναι
αντίστοιχα µε σύρµατα 0,6-0,8-1,0 mm. Το φύλλο της άσκησης είναι προσαρµοσµένο για
δύο θέσεις εργασίας.
Σηµαντική παρατήρηση: Ο κύριος στόχος όλων των ασκήσεων είναι η εξάσκηση των µαθητών σε συγκολλήσεις που γίνονται πάνω στο αυτοκίνητο. Γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κυρίως τα µικρής διαµέτρου σύρµατα, µε τα οποία µπορούν να συγκολληθούν οι λεπτές λαµαρίνες των αυτοκινήτων.

•

Ένα τεµάχιο λαµαρίνας πάχους 3 mm, 20 x 20 cm και ένα 10 x 20 cm (ανά µαθητή)

• Συρµατόβουρτσα σκληρή ή τροχός
Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).

Πορεία εργασίας για MIG/MAG (βραχυκυκλωµένου τόξου)
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-3).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Επανάληψη της άσκησης µε FCAW
• Η άσκηση θα επαναληφθεί µε σωληνωτό σύρµα, γεµισµένο µε πάστα ρουτιλίου, όπως π.χ.
είναι το Τ422ΜC (αντίστοιχος τύπος κατά AWS: Ε70C-6C), που χρειάζεται αέριο CO2.
•

Η διάµετροι των συρµάτων που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 1,0 και 1,2 mm.

•

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως.
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Υπόδειγµα άσκησης 9-3

Είδος συγκόλλησης: MIG/MAG ή FCAW
Τάση ρεύµατος: 16-32 V
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας (ό• Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
πως στην άσκηση 6-3)
• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
• Η µάσκα να διαθέτει γυαλί αυτόµατης σκίασης ή να είναι
σύµφωνα µε τον πίνακα (9-25).
2
• Προετοιµασία
• Καθαρίζουµε καλά µε σκληρή συρµατόβουρτσα ή τροχό
την προς συγκόλληση επιφάνεια.
• Συνδέουµε το σώµα γείωσης στη λαµαρίνα.
3
• Εκτέλεση ραφών µε
• Ανοίγουµε τη µηχανή.
τάση 20 V αλλάζοντας
• Παίρνουµε τη λαµαρίνα 20 x 20 cm.
παραµέτρους
• Ρυθµίζουµε την τάση περί τα 20V, την ταχύτητα του σύρµατος στο 40-60% και την παροχή αερίου στα 12 L/min.
• ∆οκιµάζουµε µία πρώτη ραφή και συγκρίνουµε το αποτέλεσµα µε την εικόνα αριστερά.
• Αυξοµειώνουµε σταδιακά την ταχύτητα του σύρµατος και
εντοπίζουµε πού έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα.
• Με τις παραπάνω ρυθµίσεις κάνουµε δοκιµές, αλλάζοντας
την ταχύτητα που κινούµε την τσιµπίδα µε το χέρι και συΠολύ καλή ραφή
γκρίνουµε τα αποτελέσµατα.
4
• Αλλαγή της τάσης
• Αλλάζουµε την τάση, αφήνοντας την ταχύτητα του σύρµατος στην καλύτερη τιµή της.
• ∆οκιµάζουµε να εκτελέσουµε µία πρώτη ραφή.
• Αλλάζουµε την ταχύτητα του σύρµατος µέχρι να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
• Επαναλαµβάνουµε, δοκιµάζοντας αρκετές τιµές τάσης.
• Τι παρατηρείτε για τη σχέση τάσης-ταχύτητας σύρµατος;
5
• Μείωση παροχής αερί- • Μειώνουµε σταδιακά την παροχή αερίου.
ου
• ∆ιαπιστώνουµε ότι από κάποιο σηµείο και µετά έχουµε
πολλούς πόρους.
6
• Κατασκευή του δείγµα- • Παίρνουµε τη λαµαρίνα 10 x 20 cm.
τος
• Εκτελούµε ραφές όπως στο σχήµα (9.28).
• Γράφουµε τα αρχικά του ονόµατός µας.
7
• Επανάληψη της διαδι• Αλλάζουµε θέση (µε άλλη διάµετρο σύρµατος).
κασίας
• Επαναλαµβάνουµε τα παραπάνω βήµατα 3 έως 6 και µε τις
πίσω πλευρές των λαµαρινών.
8
• Τέλος της άσκησης
• Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό.
• Σκουπίζουµε καλά το χώρο γύρω από τη θέση εργασίας.

Σχήµα (9.28)
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ΑΣΚΗΣΗ 9-4
Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG λαµαρινών πάχους ≥ 1 mm
Επιδιωκόµενος στόχος
•

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκολλήσουν λαµαρίνες µικρού πάχους ≥ 1 mm.

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις
Θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες του κεφαλαίου (7-7), περίπτωση (α), για να αποφευχθούν οι
παραµορφώσεις των λαµαρινών.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση MIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη CO2

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµα ηλεκτροσυγκόλλησης διαµέτρου 0,8 mm, ποιότητα G3Si1 (κατά AWS ER70S-6)

•

Μία λαµαρίνα 20 x 20 cm πάχους 1,5 mm και δύο λάµες 5 x 20 cm πάχους 1,5 mm (ανά
µαθητή)

•

Μία λαµαρίνα 20 x 20 cm πάχους 1,0 mm, και δύο λάµες 5 x 20 cm πάχους 1,0 mm (ανά
µαθητή)

•

Συρµατόβουρτσα σκληρή ή τροχός

•

∆ιεισδυτικό υγρό, σε σπρέι

•

Ηλεκτροµαγνήτης µορφής Π

•

Μεγεθυντικός φακός

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).

Πορεία εργασίας µε MIG/MAG βραχυκυκλωµένου τόξου
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-3).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Επανάληψη της άσκησης µε FCAW (προαιρετικά, κατά την κρίση του καθηγητή)
• Η άσκηση µπορεί να επαναληφθεί µε σωληνωτό σύρµα, γεµισµένο µε πάστα ρουτιλίου, όπως π.χ. είναι το Τ422ΜC (αντίστοιχος τύπος κατά AWS: Ε70C-6C), που χρειάζεται αέριο CO2.
•

Οι λαµαρίνες να έχουν πάχος 2 mm.

•

Η διάµετρος των σύρµατος που θα χρησιµοποιηθεί να είναι 1,0 ή 1,2 mm

•

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως.
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Υπόδειγµα άσκησης 9-4

Είδος συγκόλλησης: MIG/MAG ή FCAW
Τάση ρεύµατος: 16-32 V
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας (ό• Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
πως στην άσκηση 6-3)
• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
• Η µάσκα να διαθέτει γυαλί αυτόµατης σκίασης ή να είναι
σύµφωνα µε τον πίνακα (9-25).
2
• Προετοιµασία
• Καθαρίζουµε καλά µε σκληρή συρµατόβουρτσα ή τροχό
την επιφάνεια της λαµαρίνας 20 x 20
• Οµοίως, γύρω από την προς συγκόλληση επιφάνεια των
τεµαχίων 5 x 20 cm (θα συγκολληθούν µεταξύ τους).
3
• Ανοίγουµε τη µηχανή.
• Εκτέλεση δοκιµαστικών ραφών πάνω στη
• Ρυθµίζουµε, στην αρχή, την τάση στα 20 V, την ταχύτητα
λαµαρίνα 20x20 cm
του σύρµατος στο 40% και το αέριο στα 8-10 L/min.
πάχους 1,5 mm
• Παίρνουµε το τεµάχιο 20x20, πάχους 1,5 mm.
• Εκτελούµε δοκιµαστικές ραφές, ρυθµίζοντας κάθε φορά
την ταχύτητα του σύρµατος, µέχρι να επιτύχουµε τον επιθυµητό συνδυασµό µε την τάση. Αν δεν είµαστε ικανοποιηµένοι, αλλάζουµε την τάση και προσπαθούµε εκ νέου.
• Εκτελούµε µια δοκιµαστική ραφή, προσέχοντας να κινούµε την τσιµπίδα µε τέτοια ταχύτητα, ώστε να µην τρυπάµε
τη λαµαρίνα, αλλά να έχουµε και σωστή ραφή. Μην απογοητευτείτε αν στην αρχή δηµιουργούνται τρύπες.
• Συνεχίζουµε, εκτελώντας δοκιµαστικές ραφές και µετακινώντας την τσιµπίδα µε διάφορες ταχύτητες, µέχρι να καλυφθεί το 1/2 της επιφάνειας της λαµαρίνας.
• Στο υπόλοιπο τµήµα της λαµαρίνας εκτελούµε κανονικές
ραφές, µε τις πλέον κατάλληλες παραµέτρους. Οι τρύπες
πλέον θεωρούνται λάθη.
4
• Συγκόλληση των δύο
• Ποντάρουµε τα τεµάχια σε επαφή µεταξύ τους,.
λαµών διαστάσεων
• Εκτελούµε περίπου το 1/5 της ραφής.
5x20 cm
• Σταµατάµε, ελέγχουµε τη ραφή και διορθώνουµε, αν χρειΠροσοχή: για να µην πετσιάζεται, την ταχύτητα του σύρµατος.
κάρουν οι λάµες, οι ραφές να
• Συνεχίζουµε µε το επόµενο 1/5 της ραφής, οπότε εκτελούµην εκτελούνται η µία συνεµε εκ νέου έλεγχο και διορθώσεις.
χόµενη της άλλης αλλά να
Συνεχίζουµε, µέχρι να ολοκληρώσουµε τη ραφή.
•
απέχουν µεταξύ τους.
5

6

•

•

Επανάληψη µε τη λαµαρίνα και τις λάµες
πάχους 1,0 mm

•

Ποιοτικός έλεγχος

•

•

•
7

•

Τέλος της άσκησης

8

•

Σε επόµενο µάθηµα,
µετά από 48 ώρες τουλάχιστον

•
•
•
•

Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία 3 µε τη λαµαρίνα 20x20
cm πάχους 1 mm.
Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία 4 µε τις λάµες 5x20 cm
πάχους 1 mm.
Παραδίδουµε τις συγκολληµένες λάµες προς έλεγχο και
παίρνουµε τις λάµες που έχουµε αναλάβει για έλεγχο.
Συµπληρώνουµε το φύλλο ποιοτικού ελέγχου των τεµαχίων που αναλάβαµε να ελέγξουµε. Θα γίνει ο οπτικός έλεγχος και ο έλεγχος µε ηλεκτροµαγνήτη.
Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό.
Σκουπίζουµε καλά το χώρο γύρω από τη θέση εργασίας.
Πριν από την έναρξη της επόµενης άσκησης, απλώνουµε
το διεισδυτικό υγρό στη ραφή και στα δύο τεµάχια.
Λίγο πριν από το τέλος του µαθήµατος, ή πριν από το διάλειµµα, καθαρίζουµε το υγρό και εξετάζουµε για ρωγµές.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-5
Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG λαµαρινών πάχους < 1 mm
Επιδιωκόµενος στόχος
•

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκολλήσουν λαµαρίνες πολύ µικρού πάχους (< 1 mm), συµπεριλαµβανοµένης και της πολύ ψιλής
λαµαρίνας ανθρακούχου χάλυβα που υπάρχει, πάχους µόλις 0,6 mm (24 gauge).

Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση MIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη CO2

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµα ηλεκτροσυγκόλλησης διαµέτρου 0,6 mm, ποιότητα G3Si1 (κατά AWS ER70S-6)

•

Μία λαµαρίνα 30 x 30 cm πάχους 0,8 mm και δύο λάµες 5 x 30 cm πάχους 0,8 mm (ανά
µαθητή)

•

Μία λαµαρίνα 30 x 30 cm πάχους 0,6 mm, και δύο λάµες 5 x 30 cm πάχους 0,6 mm (ανά
µαθητή)

•

Συρµατόβουρτσα σκληρή ή τροχός

•

∆ιεισδυτικό υγρό, σε σπρέι

•

Ηλεκτροµαγνήτης µορφής Π

•

Μεγεθυντικός φακός

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).

Πορεία εργασίας
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-5).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.
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Υπόδειγµα άσκησης 9-5

Είδος συγκόλλησης: MIG/MAG βραχυκυκλωµένου τόξου
Τάση ρεύµατος: 16-20 V
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας (ό• Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
πως στην άσκηση 6-3)
• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
• Η µάσκα να διαθέτει γυαλί αυτόµατης σκίασης ή να έχει
βαθµό προστασίας 10.
2
• Προετοιµασία
• Καθαρίζουµε καλά µε σκληρή συρµατόβουρτσα ή τροχό
την επιφάνεια της λαµαρίνας 20 x 20.
• Οµοίως, γύρω από την προς συγκόλληση επιφάνεια των
τεµαχίων 5 x 20 cm (θα συγκολληθούν µεταξύ τους).
3
• Ανοίγουµε τη µηχανή.
• Εκτέλεση δοκιµαστικών ραφών πάνω στη
• Ρυθµίζουµε, στην αρχή, την τάση στα 18 V, την ταχύτητα
λαµαρίνα 20x20 cm
του σύρµατος στο 50% και το αέριο στα 8-10 L/min.
πάχους 1,5 mm
• Παίρνουµε το τεµάχιο 30x30, πάχους 0,8 mm.
• Εκτελούµε δοκιµαστικές ραφές, ρυθµίζοντας κάθε φορά
την ταχύτητα του σύρµατος, µέχρι να επιτύχουµε τον επιθυµητό συνδυασµό µε την τάση. Αν δεν είµαστε ικανοποιηµένοι, αλλάζουµε την τάση και προσπαθούµε εκ νέου.
• Εκτελούµε µια δοκιµαστική ραφή, προσπαθώντας να τρυπάµε τη λαµαρίνα κατά το δυνατό λιγότερο και να έχουµε
συγχρόνως µία σωστή ραφή.
• Συνεχίζουµε, εκτελώντας δοκιµαστικές ραφές και µετακινώντας την τσιµπίδα µε διάφορες ταχύτητες, µέχρι να καλυφθούν τα 3/4 της επιφάνειας της λαµαρίνας. ∆εν πειράζει για τις τρύπες που τυχόν δηµιουργούνται, η διαδικασία
δεν είναι εύκολη..
• Στο υπόλοιπο τµήµα της λαµαρίνας εκτελούµε κανονικές
ραφές, µε τις πλέον κατάλληλες παραµέτρους. Οι τρύπες
πλέον θεωρούνται λάθη.
4
• Συγκόλληση των δύο
• Ποντάρουµε τα τεµάχια σε επαφή µεταξύ τους.
λαµών, διαστάσεων
• Εκτελούµε περίπου το 1/8 της ραφής.
5x30 cm
• Σταµατάµε, ελέγχουµε τη ραφή και διορθώνουµε, αν χρειΠροσοχή: για να µην πετσιάζεται, την ταχύτητα του σύρµατος.
κάρουν οι λάµες, οι ραφές να
• Συνεχίζουµε µε το επόµενο 1/8 της ραφής, οπότε εκτελούµην εκτελούνται η µία συνεµε εκ νέου έλεγχο και διορθώσεις.
χόµενη της άλλης αλλά να
Συνεχίζουµε, µέχρι να ολοκληρώσουµε τη ραφή.
•
απέχουν µεταξύ τους.
5

6

•

•

Επανάληψη µε τη λαµαρίνα και τις λάµες
πάχους 1,0 mm

•

Ποιοτικός έλεγχος

•

•

•
7

•

Τέλος της άσκησης

8

•

Σε επόµενο µάθηµα,
µετά από 48 ώρες τουλάχιστον

•
•
•
•

Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία 3 µε τη λαµαρίνα 30x30
cm πάχους 0,6 mm.
Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία 4 µε τις λάµες 5x30 cm
πάχους 0,6 mm.
Παραδίδουµε τις συγκολληµένες λάµες προς έλεγχο και
παίρνουµε τις λάµες που έχουµε αναλάβει για έλεγχο.
Συµπληρώνουµε το φύλλο ποιοτικού ελέγχου των τεµαχίων που αναλάβαµε να ελέγξουµε. Θα γίνει ο οπτικός έλεγχος και ο έλεγχος µε ηλεκτροµαγνήτη.
Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό.
Σκουπίζουµε καλά το χώρο γύρω από τη θέση εργασίας.
Πριν, την έναρξη της επόµενης άσκησης, απλώνουµε το
διεισδυτικό υγρό στη ραφή και στα δύο τεµάχια.
Λίγο πριν από το τέλος του µαθήµατος, ή πριν από το διάλειµµα, καθαρίζουµε το υγρό και εξετάζουµε για ρωγµές.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-6
Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG σε διάφορες θέσεις
Επιδιωκόµενος στόχος:
•

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκολλήσουν λαµαρίνες µικρού πάχους σε διάφορες θέσεις.

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις
Στην άσκηση αυτή, χρησιµοποιώντας 5 λάµες, που θα συγκολληθούν σε διάφορες θέσεις, θα γίνει µία πολύ απλή κατασκευή.
Το πάχος των λαµών θα το αποφασίσει ο καθηγητής, ανάλογα µε τις επιδόσεις που είχαν οι µαθητές του στις προηγούµενες δύο ασκήσεις. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πάχος από 0,6 µέχρι
1,5 mm.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση MIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη CO2

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµα ηλεκτροσυγκόλλησης διαµέτρου 0,6 mm, ποιότητα G3Si1 (κατά AWS ER70S-6)

•

Πέντε λάµες 7 x 30 cm (ανά µαθητή). Το πάχος σε mm θα καθοριστεί από τον καθηγητή.

•

Συρµατόβουρτσα σκληρή ή τροχός

•

∆ιεισδυτικό υγρό, σε σπρέι

•

Ηλεκτροµαγνήτης µορφής Π

•

Μεγεθυντικός φακός

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).

Πορεία εργασίας
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-6).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.
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Είδος συγκόλλησης: MIG/MAG βραχυκυκλωµένου τόξου
Τάση ρεύµατος: 16-20 V
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας (ό• Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
πως στην άσκηση 6-3)
• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας
• Η µάσκα να διαθέτει γυαλί αυτόµατης σκίασης ή να έχει
βαθµό προστασίας 10.
2
• Καθορισµός παραµέ• ∆οκιµάζουµε σε κάποιο κοµµάτι λαµαρίνας του ιδίου πάτρων συγκόλλησης
χους, µε αρχική τάση 18 V, ταχύτητα σύρµατος 50% και
αέριο 8-10 L/min, για να καθορίσουµε τις πλέον κατάλληλες παραµέτρους συγκόλλησης.
3
• Εκτέλεση επίπεδης ρα- • Ποντάρουµε τις δύο λάµες
φής συγκόλλησης
στον πάγκο, σε επαφή µεταξύ
Θέση PΑ
τους, και τις κολλάµε (κατά
µήκος της κόκκινης γραµµής
Σχήµα (9.29Α)
του σχήµατος).
4

•

Εκτέλεση γωνιακής
ραφής (εξωραφής)
Θέση PΒ

•

Σχήµα (9.29Β)
5

6

•

•

Εκτέλεση οριζόντιας
ραφής συγκόλλησης
Θέση PC
Σχήµα (9.29Γ)
Εκτέλεση ραχωτής ραφής συγκόλλησης
Θέση PΑ

•

•

Σχήµα (9.29∆)

Ποντάρουµε την τρίτη λάµα
κάθετα, όπως στο σχήµα και
κολλάµε κατά µήκος της κόκκινης γραµµής (µε µπλε συµβολίζονται οι προηγούµενες
συγκολλήσεις).
Ποντάρουµε την τέταρτη λάµα οριζόντια πάνω από την
προηγούµενη και την κολλάµε.
Γυρίζουµε το τεµάχιο ανάποδα, ώστε να ακουµπήσει στον
πάγκο σε σχήµα Λ και κολλάµε τη ραχωτή ραφή σε θέση
PA.

Μόνο για τους πολύ καλούς και κατόπιν έγκρισης του καθηγητή: µπορείτε να δοκιµάσετε να κολλήσετε τη
ραχωτή ραφή σε θέση PD (γωνιακή
ουρανού), έχοντας το τεµάχιο όπως
στο (Γ) και τη ραφή να προεξέχει από
τον πάγκο. Σ’ αυτή την περίπτωση
αυξήστε λίγο την παροχή αερίου.

7

•

Εκτέλεση κατακόρυφης
ραφής συγκόλλησης
Θέση PF

•

Σχήµα (9.29Ε)
8

•

Ποιοτικός έλεγχος

•
•

9

•

Τέλος της άσκησης

•
•

Τοποθετούµε το τεµάχιο µε
Σχήµα (9.29)
την ακµή κάθετα στον πάγκο,
ποντάρουµε την πέµπτη λάµα
στη µία από τις δύο άκρες και
εκτελούµε ανεβατή συγκόλληση.
Παραδίδουµε το τεµάχιο προς έλεγχο και παίρνουµε το
τεµάχιο του οποίου έχουµε αναλάβει τον έλεγχο.
Συµπληρώνουµε το φύλλο ποιοτικού ελέγχου του τεµαχίου
που αναλάβαµε να ελέγξουµε (οπτικός, µαγνητικός).
Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό.
Σκουπίζουµε καλά το χώρο γύρω από τη θέση εργασίας.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-7
Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG σε διάφορες τάσεις
Επιδιωκόµενοι στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν:
•

Πώς µεταβάλλεται η συµπεριφορά της συγκόλλησης, ενώ ανεβάζουµε στην τάση.

•

Πώς γίνεται η συγκόλληση µε µεταφορά σταγόνων και τις δυσκολίες που αυτή παρουσιάζει.

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις
Με τις µικρές µηχανές, που κατά πάσα πιθανότητα διαθέτει το εργαστήριο, η άσκηση θα περιοριστεί στο σύρµα το πολύ µέχρι 0,8 mm. Αν το εργαστήριο διαθέτει και µία µεγάλη µηχανή
MIG/MAG, καλό είναι να εξασκηθούν οι µαθητές και µε το σύρµα 1,2 mm. Η παρακάτω ανάπτυξη της άσκησης είναι για σύρµα 0,6 και 0,8 mm.
Για 1,2 mm, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ίδιο φύλλο της άσκησης, αλλά θα εφαρµοστεί αρχική
τάση 22 V, ταχύτητα του σύρµατος στο 25% και παροχή αερίου 8-10 L/s.
Αν η µηχανή δε διαθέτει απευθείας ρύθµιση της τάσης, αλλά βαθµίδες ρύθµισης, τότε, για κάθε
τάση που αναγράφονται στο φύλλο της άσκησης, θα τοποθετείται ο διακόπτης της µηχανής στην
πλησιέστερη βαθµίδα που αντιστοιχεί σ’ αυτήν την τάση.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση ΜIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη CO2

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµα 0,8 mm, ποιότητα G3Si1 (κατά AWS ER70S-6)

•

Ένα τεµάχιο λαµαρίνας πάχους 5 mm, 20 x 20 cm (ανά µαθητή)

•

Συρµατόβουρτσα σκληρή ή τροχός

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).

•

Επιπλέον:
⇒ Να έχουν υπ’ όψη τους ότι ενδέχεται να υπάρξουν ισχυρά πιτσιλίσµατα και γι’ αυτό
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας.

Πορεία εργασίας
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-7).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.
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Είδος συγκόλλησης: MIG/MAG σε διάφορες τάσεις
Τάση ρεύµατος: 18-32 V
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας • Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
(όπως στην άσκη• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
ση 6-3)
• Η µάσκα να διαθέτει γυαλί αυτόµατης σκίασης ή να είναι σύµφωνα µε τον πίνακα (9-25).
2
• Προετοιµασία
• Καθαρίζουµε καλά µε σκληρή συρµατόβουρτσα ή τροχό την
προς συγκόλληση επιφάνεια
• ∆ίνουµε ιδιαίτερη προσοχή στη θέση όπου θα συνδεθεί το σηµείο γείωσης και το καθαρίζουµε πολύ καλά.
• Συνδέουµε το σώµα γείωσης στη λαµαρίνα, στο σηµείο που
έχουµε ειδικά προετοιµάσει.
3
• Εκτέλεση ραφών
• Ανοίγουµε τη µηχανή.
µε σύρµα 0,6 mm • Ρυθµίζουµε την τάση στα 18 V, την ταχύτητα του σύρµατος
και αλλαγή της
στο 50% και την παροχή αερίου 8-10 L/s.
τάσης
• Εκτελούµε ραφές, αυξοµειώνοντας την ταχύτητα του σύρµατος, µέχρι να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
• Ανεβάζουµε την τάση στην επόµενη θέση του διακόπτη.
• Οµοίως, εκτελούµε ραφές, ανεβάζοντας την ταχύτητα του σύρµατος, µέχρι να βρούµε την καταλληλότερη θέση.
• Συνεχίζουµε να ανεβάζουµε την τάση και επαναλαµβάνουµε τη
διαδικασία.
• Σε κάποιο σηµείο διαπιστώνουµε αυξηµένο πιτσίλισµα. Βρισκόµαστε πλέον στην περιοχή µεταφοράς µε σταγόνες.
Η
τυπική
συµπεριφορά του σύρµατος G3Si1 είναι όπως στο σχήµα (9.30).
4
• Προσπάθεια συΕνδέχεται
να είµαστε σε περιοχή όπου οι σταγόνες απωθούνται από το λουγκόλλησης µε µετρό
συγκόλλησης.
ταφορά µε σταγό• Προσπαθούµε να κολλήσουµε, αλλάζοντας το µήκος του ελεύνες
θερου άκρου του σύρµατος (πλησιάζοντας ή αποµακρύνοντας
την τσιµπίδα) και προσέχουµε τις αλλαγές που παρουσιάζονται.
Ερώτηση: Πού οφείλονται οι αλλαγές αυτές;

•
5

•

Επανάληψη µε
σύρµα 0,8 mm

5

•

Τέλος της άσκησης

Αν υπάρχουν και άλλες διαθέσιµες τάσεις στη µηχανή, τοποθετούµε την τάση στην επόµενη κλίµακα και επαναλαµβάνουµε.
• Ρυθµίζουµε την τάση στα 20 V, την ταχύτητα του σύρµατος
στο 40% και την παροχή αερίου 8-10 L/s.
• Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 3 και 4.
• Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό.
• Σκουπίζουµε καλά γύρω από τη θέση εργασίας.

Σχήµα (9.30): Η τυπική µορφή του διαγράµµατος τάσηςέντασης για σύρµα ποιότητας G3Si1

Παρατήρηση: από το διάγραµµα φαίνεται ότι σε µία
περιοχή της τάσης, ενδέχεται να έχουµε µόνο απόρριψη των σταγόνων από το λουτρό συγκόλλησης και
να χρειάζεται να ανεβάσουµε και άλλο την τάση, για
να βρεθούµε στην περιοχή που οι σταγόνες καταλήγουν οµαλά στο λουτρό συγκόλλησης. Στην περίπτωση της απόρριψης θα έχουµε πολύ πιτσίλισµα γύρω
από τη ραφή. Το να είναι όµως η τάση κατάλληλη
δεν µας αρκεί, για να µην έχουµε απόρριψη. Πρέπει
να έχουµε και το κατάλληλο ισχυρό ρεύµα, που σηµαίνει µικρό ελεύθερο άκρο του σύρµατος, πολύ
καλή σύνδεση στο σηµείο γείωσης, πάνω σε πολύ
καλά καθαρισµένη λαµαρίνα και κατάλληλες διατοµές των καλωδίων που συνδέουν την τσιµπίδα και το
σώµα γείωσης µε τη µηχανή.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-8
Ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MAG ανοξείδωτου χάλυβα
Επιδιωκόµενοι στόχοι
Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν:
•

Να εκτελούν συγκόλληση µε ανοξείδωτο σύρµα.

•

Τις επιπτώσεις από τη χρήση εσφαλµένης φοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος στα ανοξείδωτα
ηλεκτρόδια.

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις
Η ηλεκτροσυγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων προϋποθέτει τη σωστή επιλογή του σύρµατος.
Όπως και µε τη ΜΜΑ, αναφερθήκαµε µόνο στους ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες (της
σειράς 18/8), επειδή είναι οι πλέον συνηθισµένοι.
Στη ΜΜΑ η τεχνική της συγκόλλησης των ανοξείδωτων χαλύβων δεν είχε ουσιώδη διαφορά
από αυτήν των ανθρακούχων χαλύβων. Στη MIG όµως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Η
µεταφορά του υλικού γίνεται µε ψεκασµό και το αέριο είναι το Ar+1-2%O2. Η υψηλή θερµότητα αυτής της τεχνικής δεν επιτρέπει τη συγκόλληση λεπτών ελασµάτων, η οποία γίνεται µε βραχυκυκλωµένο τόξο και απαιτείται το πολύ ακριβό αέριο µε 80% He, 7,5% Ar και 2,5%CO2.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση MIG/MAG

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη Ar+2%O2 (µικρή φιάλη, επειδή αυτό το αέριο δε χρησιµοποιείται σε άλλη άσκηση)

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµα ηλεκτροσυγκόλλησης διαµέτρου 0,8 mm, ποιότητα G199LSi (κατά AWS: ER308LSi)

•

Τρία ανοξείδωτα τεµάχια λαµαρίνας πάχους 2 mm, από χρωµιονικελιούχο χάλυβα µε χαµηλή περιεκτικότητα άνθρακα, π.χ. Χ10CrNi188 ή Χ8CrNi199, τα δύο διαστάσεων 5x20 cm
και ένα 10x20 cm

•

Συρµατόβουρτσα σκληρή ή τροχός

•

∆ιεισδυτικό υγρό, σε σπρέι

•

Μεγεθυντικός φακός

Πορεία εργασίας
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-8).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).
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Είδος συγκόλλησης: MIG/MAG σε ανοξείδωτο χάλυβα
Τάση ρεύµατος: 16-22 V
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας (ό• Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
πως στην άσκηση 6-3)
• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
• Οι µάσκες να έχουν βαθµό προστασίας (ΒΠ) 10 και 11.
2
• Προετοιµασία
• Καθαρίζουµε καλά µε την ανοξείδωτη συρµατόβουρτσα
την επιφάνεια της λαµαρίνας 10 x 20.
• Οµοίως, γύρω από την προς συγκόλληση επιφάνεια των
τεµαχίων 5 x 20 cm (θα συγκολληθούν µεταξύ τους).
• Αντικαθιστούµε το καρούλι του σύρµατος, σύµφωνα µε τις
οδηγίες της άσκησης (9-1).
3
• Εκτέλεση δοκιµαστι• Ανοίγουµε τη µηχανή.
κών ραφών πάνω στη
• Επιλέγουµε, κατ’ αρχάς, τη µάσκα µε ΒΠ 11. Ενδέχεται,
λαµαρίνα 10x20 cm
αν δεν είναι αυτόµατης ρύθµισης, να χρειαστεί να την αλλάξουµε µε την άλλη που να έχει ΒΠ 10.
• Ρυθµίζουµε το ρεύµα στα 20-22 V, την ταχύτητα του σύρµατος στο 40% και την παροχή αερίου 8-10 L/s.
• Συνδέουµε στη γείωση το τεµάχιο 10x20.
• Εκτελούµε δοκιµαστικές ραφές, ρυθµίζοντας κάθε φορά
την ταχύτητα του σύρµατος, µέχρι να επιτύχουµε τον επιθυµητό συνδυασµό µε την τάση. Αν δεν είµαστε ικανοποιηµένοι, αλλάζουµε την τάση και προσπαθούµε εκ νέου.
• Εκτελούµε µια δοκιµαστική ραφή, προσπαθώντας να µην
παραµορφώσουµε ή να τρυπήσουµε τη λαµαρίνα και να
έχουµε συγχρόνως µία σωστή ραφή.
• Συνεχίζουµε, εκτελώντας δοκιµαστικές ραφές και µετακινώντας την τσιµπίδα µε διάφορες ταχύτητες, µέχρι να καλυφθούν τα 3/4 της επιφάνειας της λαµαρίνας.
• Στο υπόλοιπο τµήµα της λαµαρίνας εκτελούµε κανονικές
ραφές, µε τις πλέον κατάλληλες παραµέτρους. Τυχόν τρύπηµα της λαµαρίνας θεωρείται λάθος.
4
• Συγκόλληση των δύο
• Ποντάρουµε τα τεµάχια 5x10 σε επαφή µεταξύ τους.
λαµών διαστάσεων
• Εκτελούµε περίπου το 1/5 της ραφής.
5x20 cm
• Σταµατάµε, ελέγχουµε τη ραφή και διορθώνουµε, αν χρειΠροσοχή: για να µην πετσικάάζεται, την ταχύτητα του σύρµατος.
ρουν οι λάµες, οι ραφές να µην • Συνεχίζουµε µε το επόµενο 1/5 της ραφής, οπότε εκτελούεκτελούνται η µία συνεχόµενη
µε εκ νέου έλεγχο και διορθώσεις .
της άλλης αλλά να απέχουν
Συνεχίζουµε, µέχρι να ολοκληρώσουµε τη ραφή.
•
µεταξύ τους.
6

•

Ποιοτικός έλεγχος

•

7

•

Τέλος της άσκησης

•
•

8

•

Σε επόµενο µάθηµα,
µετά από 48 ώρες τουλάχιστον

•
•
•
•

Παραδίδουµε τις συγκολληµένες λάµες για έλεγχο και
παίρνουµε τις λάµες των οποίων έχουµε αναλάβει τον έλεγχο. Συµπληρώνουµε το φύλλο ποιοτικού ελέγχου των
τεµαχίων που αναλάβαµε να ελέγξουµε.
Θα γίνει µόνο ο οπτικός έλεγχος.
Τοποθετούµε στη µηχανή το προηγούµενο καρούλι του
σύρµατος.
Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό.
Σκουπίζουµε καλά το χώρο γύρω από τη θέση εργασίας.
Πριν από την έναρξη της επόµενης άσκησης, απλώνουµε
το διεισδυτικό υγρό στις ραφή και στα δύο τεµάχια.
Λίγο πριν από το τέλος του µαθήµατος, ή πριν από το διάλειµµα, καθαρίζουµε το υγρό και εξετάζουµε για ρωγµές.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-9
Ηλεκτροσυγκόλληση αλουµινίου µε MIG
Επιδιωκόµενος στόχος
•

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές θα πρέπει να γνωρίζει να εκτελεί συγκόλληση αλουµινίου µε σύρµα.

Εισαγωγικές σηµειώσεις
Όπως και µε τη ΜΜΑ, για να κολλήσει ο µαθητής αλουµίνιο, πρέπει να ξεχάσει την τεχνική που
ακολουθεί στη συγκόλληση χαλύβων. Καλό είναι να διαβάσει ξανά την παράγραφο 9-13. Τα
βασικότερα σηµεία που πρέπει να προσέξει είναι ο καλός καθαρισµός της επιφάνειας µε ανοξείδωτη συρµατόβουρτσα που να µην έχει χρησιµοποιηθεί σε χάλυβα και ότι η τσιµπίδα πρέπει να
κινείται πιο γρήγορα. Τα προς συγκόλληση τεµάχια πρέπει να είναι σε επαφή, δε χρειάζεται κενό, για να εξασφαλιστεί η καλή διείσδυση, επειδή το σηµείο τήξης του αλουµινίου είναι χαµηλό.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για συγκόλληση MIG/MAG

•

Το ειδικό σέτ για τη συγκόλληση αλουµινίου που περιλαµβάνει το µη µεταλλικό σωλήνα,
τα ράουλα και τα µπεκ για σύρµα αλουµινίου.

•

Τσιµπίδα MIG/MAG και σώµα γείωσης µε τα καλώδιά τους

•

Φιάλη Ar

•

Μανόµετρο φιάλης, ρυθµιστής ροής, λάστιχα

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3), αλλά η µάσκα να είναι κεφαλής.

•

Σύρµα ηλεκτροσυγκόλλησης διαµέτρου 1 mm, ποιότητα ΕR4043

•

Τρία τεµάχια λαµαρίνας αλουµινίου, πάχους 2 mm

•

Συρµατόβουρτσα ανοξείδωτη που να µην έχει χρησιµοποιηθεί σε χάλυβα.

•

∆ιεισδυτικό υγρό, σε σπρέι

•

Μεγεθυντικός φακός

Πορεία εργασίας
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-9).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Υπόδειγµα άσκησης 9-9

Είδος συγκόλλησης: MIG σε αλουµίνιο
Ένταση ρεύµατος: 60-100 A
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1
• Μέτρα ασφαλείας (ό• Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
πως στην άσκηση 6-3)
• Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
• Η µάσκα να έχει βαθµό προστασίας (ΒΠ) 11.
2
• Προετοιµασία
• Καθαρίζουµε καλά µε την ανοξείδωτη συρµατόβουρτσα
την επιφάνεια της λαµαρίνας 10 x 20.
• Οµοίως, γύρω από την προς συγκόλληση επιφάνεια των
τεµαχίων 5 x 20 cm (θα συγκολληθούν µεταξύ τους).
• Αντικαθιστούµε το καρούλι του σύρµατος.
• Αντικαθιστούµε τα ράουλα προώθησης του σύρµατος.
• Αντικαθιστούµε το σωλήνα τροφοδοσίας του σύρµατος.
• Ρυθµίζουµε την πίεση στο καρούλι και την τάνυση του
σύρµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της άσκησης (9-1).
3
• Εκτέλεση δοκιµαστι• Ανοίγουµε τη µηχανή.
κών ραφών πάνω στη
• Ρυθµίζουµε το ρεύµα στα 20-22 V, την ταχύτητα του σύρλαµαρίνα 10x20 cm
µατος στο 40% και την παροχή αερίου 8-10 L/s.
• Συνδέουµε στη γείωση το τεµάχιο 10x20.
• Εκτελούµε δοκιµαστικές ραφές, ρυθµίζοντας κάθε φορά
την ταχύτητα του σύρµατος, µέχρι να επιτύχουµε τον επιθυµητό συνδυασµό µε την τάση. Αν δεν είµαστε ικανοποιηµένοι, αλλάζουµε την τάση και προσπαθούµε εκ νέου.
• Εκτελούµε µια δοκιµαστική ραφή, προσπαθώντας να µην
παραµορφώσουµε ή να τρυπήσουµε τη λαµαρίνα, αλλά να
έχουµε συγχρόνως µία σωστή ραφή.
• Συνεχίζουµε, εκτελώντας δοκιµαστικές ραφές και µετακινώντας την τσιµπίδα µε διάφορες ταχύτητες, µέχρι να καλυφθούν τα 3/4 της επιφάνειας της λαµαρίνας.
• Στο υπόλοιπο τµήµα της λαµαρίνας εκτελούµε κανονικές
ραφές, µε τις πλέον κατάλληλες παραµέτρους. Τυχόν τρύπηµα θεωρείται λάθος.
4
• Συγκόλληση των δύο
• Ποντάρουµε τα τεµάχια 5x10 σε επαφή µεταξύ τους
λαµών διαστάσεων
• Εκτελούµε περίπου το 1/5 της ραφής.
5x20 cm
• Σταµατάµε, ελέγχουµε τη ραφή και διορθώνουµε, αν χρειΠροσοχή: για να µην πετσιάζεται, την ταχύτητα του σύρµατος.
κάρουν οι λάµες, οι ραφές να
• Συνεχίζουµε µε το επόµενο 1/5 της ραφής, οπότε εκτελούµην εκτελούνται η µία συνεµε εκ νέου έλεγχο και διορθώσεις .
χόµενη της άλλης αλλά να
Συνεχίζουµε, µέχρι να ολοκληρώσουµε τη ραφή.
•
απέχουν µεταξύ τους.
6

•

Ποιοτικός έλεγχος

7

•

Τέλος της άσκησης

8

•

Σε επόµενο µάθηµα,
µετά από 48 ώρες τουλάχιστον

•

•
•
•
•
•
•

Παραδίδουµε τις συγκολληµένες λάµες προς έλεγχο και
παίρνουµε τις λάµες των οποίων έχουµε αναλάβει τον έλεγχο. Συµπληρώνουµε το φύλλο ποιοτικού ελέγχου των
τεµαχίων που αναλάβαµε να ελέγξουµε.
Θα γίνει µόνο ο οπτικός έλεγχος.
Τοποθετούµε το προηγούµενο καρούλι του σύρµατος
Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό
Σκουπίζουµε καλά το χώρο γύρω από τη θέση εργασίας
Πριν από την έναρξη της επόµενης άσκησης, απλώνουµε
το διεισδυτικό υγρό στις ραφή και στα δύο τεµάχια.
Λίγο πριν από το τέλος του µαθήµατος, ή πριν από το διάλειµµα, καθαρίζουµε το υγρό και εξετάζουµε για ρωγµές.
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ΑΣΚΗΣΗ 9-10
Εξάσκηση στην ηλεκτροσυγκόλληση TIG
Επιδιωκόµενοι στόχοι
•

Να γνωρίσουν οι µαθητές τον τρόπο που γίνεται η συγκόλληση TIG

•

Να αντιλαµβάνονται, από την οπτική εµφάνιση της ραφής, αν οι παράµετροι ηλεκτροσυγκόλλησης ρυθµίστηκαν σωστά.

•

Να φτιάξουν το δικό τους δείγµα µε ραφές TIG, πάνω σε µεταλλική πλάκα, µεταβάλλοντας
τις παραµέτρους ηλεκτροσυγκόλλησης.

Παρατηρήσεις - Επισηµάνσεις
Κατά πάσα πιθανότητα το εργαστήριο δεν θα διαθέτει ειδικές µηχανές TIG. Mπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µηχανές ΜΜΑ/TIG, οι οποίες όµως δεν διαθέτουν ρεύµα ACHF για την έναυση
του τόξου. Αυτό όµως δεν αποτελεί πρόβληµα, για τους στόχους της παρούσας άσκησης. Η έναυση του τόξου µπορεί να γίνει και µε τη µέθοδο της επαφής.
Αν όµως το εργαστήριο διαθέτει έστω και µία µηχανή TIG, θα πρέπει όλοι οι µαθητές να εκπαιδευούν στην έναυση του τόξου µε αυτή τη µηχανή.
Απαιτούµενα εργαλεία, υλικά, συσκευές
•

Μηχανή για ηλεκτροσυγκόλληση TIG

•

Τσιµπίδα TIG και σώµα γείωσης µε καλώδια

•

Ο εξοπλισµός ασφαλείας της άσκησης (6-3)

•

Μη αναλώσιµο ηλεκτρόδιο διαµέτρου 1,6 mm, τύπου WT20 (κατά AWS είναι το EWTh-2),
το οποίο έχει κόκκινη ετικέτα

•

Ράβδοι TIG, διαµέτρων 1,6 και 2 mm, ποιότητα υλικού W3Si1 (το αντίστοιχο κατά AWS
είναι το ER70S-3)

•

Ένα τεµάχιο λαµαρίνας πάχους 3 mm, 20 x 20 cm

•

Ένα τεµάχιο λαµαρίνας πάχους 3 mm, 10 x 20 cm

•

Tροχός

Μέτρα ασφαλείας και µέσα ατοµικής προστασίας
•

Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην άσκηση (9-2).

Πορεία Εργασίας
•

Ο κάθε µαθητής λαµβάνει το φύλλο της άσκησης (9-10).

•

Εκτελεί σύµφωνα µε τις οδηγίες.

Επανάληψη της άσκησης µε λεπτότερα ελάσµατα
Ο καθηγητής, ανάλογα και µε τις επιδόσεις που είχαν οι µαθητές του στην άσκηση, µπορεί να
την επαναλάβει και µε λεπτότερα ελάσµατα (π.χ. 2 mm ή 1,5 ή και ακόµη λεπτότερα). Το µη
αναλώσιµο ηλεκτρόδιο θα είναι ακριβώς το ίδιο. Οι ράβδοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι
1,6 mm (δεν θα γίνει επανάληψη µε 2 mm). Επίσης µπορεί να βάλει τους µαθητές του να εκτελέσουν και απλές συγκολλήσεις, π.χ. µε επικάλυψη των ελασµάτων, σε λεπτές λαµαρίνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Είδος συγκόλλησης: MΜΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
• Μέτρα ασφαλείας (όπως στην άσκηση 6-3)
2

•

Προετοιµασία

3

•

Εκτέλεση ραφών συγκόλλησης αλλάζοντας
τις παραµέτρους και
χρησιµοποιώντας ράβδους διαµέτρου 2 mm

Υπόδειγµα άσκησης 9-10

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

5

6

•

•

•

Επανάληψη της διαδικασίας µε ράβδους διαµέτρου 1,6 mm

Κατασκευή του δείγµατος µε ράβδους διαµέτρου 1,6 mm

Τέλος της άσκησης

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένταση ρεύµατος: 80-150 A
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ελέγχουµε καλώδια και εξοπλισµό.
Φοράµε τον ατοµικό εξοπλισµό ασφαλείας.
Το γυαλί να έχει βαθµό προστασίας 12.
Παίρνουµε τη λαµαρίνα 20 x 20 cm.
Καθαρίζουµε καλά µε τροχό την προς συγκόλληση επιφάνεια (η TIG απαιτεί πολύ καθαρή επιφάνεια).
Συνδέουµε το σώµα γείωσης στη λαµαρίνα
Ανοίγουµε τη µηχανή .
Ρυθµίζουµε το ρεύµα στα 120 A, DC-.
Προκαλούµε έναυση του τόξου (π.χ. µε επαφή)
∆ιατηρώντας ύψος τόξου περίπου 3 mm εκτελούµε µερικές ραφές.
Επαναλαµβάνουµε µε µικρότερο ύψος τόξου.
Επαναλαµβάνουµε µε µεγαλύτερο ύψος τόξου.
Με κανονικό ύψος τόξου εκτελούµε ραφές κινώντας τη
τσιµπίδα µε διπλάσια ταχύτητα.
Επαναλαµβάνουµε κινώντας τη τσιµπίδα µε τη µισή περίπου ταχύτητα.
Αυξάνουµε το ρεύµα στα 150 A. Mε την κανονική ταχύτητα και το κανονικό ύψος τόξου εκτελούµε µερικές ραφές.
Επαναλαµβάνουµε µε ρεύµα στα 90 Α.
Γυρνάµε τη λαµαρίνα από την πίσω πλευρά.
Με αρχικό ρεύµα 110 A επαναλαµβάνουµε τα παραπάνω
στην πίσω πλευρά της πλάκας.
Αυξάνουµε το ρεύµα στα 140 Α και επαναλαµβάνουµε
Μειώνουµε το ρεύµα στα 80 Α και επαναλαµβάνουµε
Παίρνουµε την λαµαρίνα 10 x 20 cm και εκτελούµε την
ίδια προετοιµασία που έγινε στο βήµα 2.
Εκτελούµε τα κορδόνια όπως στο σχήµα.
Γυρνάµε από την πίσω πλευρά τη λαµαρίνα και γράφουµε
τα αρχικά του ονόµατος µας µε TIG
Μαζεύουµε και παραδίδουµε τον εξοπλισµό
Σκουπίζουµε καλά το χώρο γύρω από τη θέση εργασίας
µας.

Σχήµα (9.31)

