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1  Prúdový zdroj
Prúdový zdroj TIG premieňa elek-
trickú energiu na formu vhodnú na 
zváranie a vyrába takmer konštantný 
výstupný prúd. Okrem toho je po-
trebné spojité nastavenie prúdu pre 
všetky hrúbky plechu. Samotné zvá-
ranie sa u väčšiny kovov uskutočňu-
je jednosmerným prúdom ( ), iba 
v prípade hliníka sa používa strieda-
vý prúd ( ). 

2  ChladiaCe zariadenie
Chladiace zariadenie zabezpečuje op-
timálne chladenie zváracieho horáka.

3  zváraCí horák 
Jadrom zváracieho horáka TIG je vol-
frámová elektróda, ktorá sa neodta-
vuje a je tepelne odolná. Je obklopená 
plynovou dýzou na prívod ochranné-
ho plynu, ktorý chráni ohriaty mate-
riál pred chemickými reakciami s at-
mosférickým kyslíkom a zaručuje tak 
požadovanú pevnosť a húževnatosť 
zvarového kovu. Zváracie horáky TIG 
sú dostupné v plynom chladenom aj 
vodou chladenom vyhotovení. 

zváraCí PostuP 
tiG

výhody
/ Vhodné pre všetky zvárateľné 

materiály a aplikácie 
/ Zaručuje najvyššiu možnú kvalitu 

zvárania
/ Rovný zvar, bez rozstrekov 

a trosky 
/ Často nie je potrebný žiaden 

prídavný materiál 
/ Automatizovateľný 
 

Nevýhodou však je: pomalšia 
rýchlosť zvárania, nižší výkon 
odtavovania, náročnejšia 
manipulácia

oblasti Použitia
/ Hlavnou oblasťou použitia sú 

nehrdzavejúce ocele, zliatiny 
hliníka a niklu 

/ Aplikácie s najvyššími 
kvalitatívnymi požiadavkami,  
ako sú napríklad potrubia pri 
stavbe reaktorov 

varianty
/ Orbital
/ Zváranie TIG studeným drôtom
/ Zváranie TIG horúcim drôtom 
/ Speedcladding 
/ ArcTig 

zváranie 
volfrám – 
inertný plyn

5  volfrámové elektródy
Volfrám sa používa pre svoj vysoký bod 
tavenia (3380 °C). V závislosti od dru-
hu prúdu sa používajú čisté volfrámo-
vé elektródy alebo elektródy legované 
oxidovými prísadami (farebné označe-
nie). Elektróda nesmie vyčnievať viac ako 
5 mm z plynovej dýzy. Hrot musí byť 
umiestnený v strede a zbrúsený pod sta-
noveným uhlom. 

6  oChranný Plyn
Najčastejšie používaným ochranným ply-
nom pri zváraní TIG je argón, používa sa 
však aj hélium alebo zmesi týchto plynov. 
Sú to inertné, čiže málo reaktívne plyny. 

7  Prídavné materiály 
Prídavné materiály pre nelegované, níz-
kolegované a stredne legované ocele sú 
zvyčajne pokovované meďou, prídavné 
materiály pre vysokolegované ocele a hli-
níkové zliatiny sú čisté. Pri ručnom zvá-
raní TIG sa prídavný materiál používa vo 
forme tyčiek, pri polomechanickom, plne 
mechanickom a automatickom zváraní 
TIG najmä vo forme navinutého drôtu. 
Menšia medzera, ktorá sa má zvariť, si 
v mnohých prípadoch nevyžaduje žiad-
ny prídavný zvárací materiál.

Plynová dýza 

Volfrámová elektróda

Ochranný plyn

Prídavný materiál

PostuP
zapálenie elektrického oblúka sa usku-
točňuje dotykom volfrámovej elektródy 
o zvarenec, resp. bez dotyku, prostred-
níctvom zdroja vysokého napätia, ktorý 
sa prechodne zapína. oblúk zohrieva 
a skvapalňuje zváraný materiál. v prí-
pade potreby sa zvárací drôt posúva 
ručne alebo podávačom drôtu.

ISO 4063 141


