
 

 

TIG 

 .األرجون قوس الرسوم التوضیحیة التنغستن لحام الغاز قصیر

 

قوس  (TIG) ، المعروف أیضا باسم لحام التنجستن غاز خامل(GTAW) النحاس لحام القوس التنجستین نقش

لحام درع الغاز  .لحام عملیة، واستخدام غیر القابلة لالستھالك التنغستن قطب كھربائي لحام اإلنتاج TIG اللحام

لحمایة المنطقة من تلوث الھواء (عادة ما یكون غاز خامل مثل األرجون)، التي تستخدم عادة لملء ھذا المعدن، 

ثابت إمدادات الطاقة الحالیة تنتج الطاقة لحام، والذي ھو  .ولكن تسمى بعض النفس لحام، لحام، ال تحتاج إلیھا

 .قوس من بخار غاز مؤین جدا معدن البالزما ومعروف من األعمدة

 

وینبغي  .ویعتبر عموما دلیل قوس التنغستن لحام الغاز أصعب من جمیع عملیات اللحام المستخدمة في الصناعة

 .أن تكون قصیرة لحام قوس ألن طول، حذرا للغایة والمھارات الالزمة لتجنب االتصال بین القطب والشغل و

 

 SMAW فھم قوة القطب العمل ھو ضرب قوس، تماما كما ."طریقة أخرى لبدء القوس ھو "البدء من الصفر

ویمكن استدعاء بعض  .ومع ذلك، تبدأ من الصفر، ویمكن أن یؤدي إلى تلوث اللحام والقطب .العصا") لحام")

معدات لحام "بدایة اتصال" أو نموذج "رفع" قوس، حیث المعدات یقلل القطب من فولت قلیلة فقط، الحد الحالي 

تلوث المعادن واللحام أو  واحد أو اثنین من االمبیر (أصغر بكثیر من الحد المسموح بھ، مما أدى إلى نقل

ضرب الشرارة في مقنطر عند اختبار معدات اللحام، الشرارة جاءت من سطح القطب، وسوف فورا  .(القطب

إنشاء تجمع  (في غضون میكروثانیة) زیادة في السلطة، والقوس، والشعلة لحام في التحركات دائرة صغیرة

مشغلي مواصلة الحفاظ على الفصل بین القطب  .لحام، وحجمھا یعتمد على الحجم الحالي للحجم قطب كھربائي

ملء حمام معدني إلضافة یدویا  .والشغل، وبعد ذلك ظھر یمیل قلیال الى الوراء الشعلة نحو 15 درجة من رأسي

وغالبا ما تضع الحركة السریعة للشعلة لحام (حمام في وقت مبكر)، والتبدیل بین  .الجبھة ألن ما ھو ضروري

كل حشو حمام الكھربائي إزالة التقدم من الظفر، ولكن لیس إزالتھا من الغاز  .التكنولوجیا مضیفا معدن حشو

انخفاض درجة حرارة انصھار المعادن مثل األلومنیوم، وشكل  .درع لمنع أكسدة من السطح لحام والتلوث

یمكن  .قضیب حشو، والتي تتطلب المشغلین للحفاظ على مسافة واحدة من القوس، والحفاظ على الغاز التدریع

كما جندى قرب  .صھرھا إذا عقدت أیضا على مقربة من قوس والعصي شغل، یمكنك أن تلعب مع تجمع لحام

االنتھاء، وكثیرا ما تختزل الحالي قوس تدریجیا، وبالتالي على ترسیخ الشقوق لحام فوھة البركان وفوھة البركان 

 .لتجنب تشكیل لحام في نھایة المطاف


