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TIP TIG – TIG varjenje z vročo žico 
dosega višjo kakovost in večjo 
produktivnostjo

››

Nova tehnologija TIP TIG s konstantnim podajanjem oscilajoče 
vroče žice pred volframovo elektrodo omogoča številne prednosti. 
V nekaterih aplikacijah omogoča varjenje z večjimi hitrostmi, kar je 
primerljivo z varjenjem MIG/MAG ter s kakovostjo zvara narejenega po 
postopku TIG.
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izzivi pri varjenju

Čeprav se varjenje uporablja že vrsto let, se varilni postopki 
neprestano izboljšujejo in razvijajo. V zadnjih letih se razvijata 
avtomatizacija in robotizacija varjenja, kjer je varilni gorilnik 
mogoče manipulirati pri višjih hitrostih in z dobro kontrolo pozi-
cije. Primer tega je hibridni postopek varjenja MIG in laserskega 

varjenja, ter tandemsko varjenje MIG z dvema žicama različnega 
premera, pri čemer je vsaka priključena na svoj varilni vir. Obe 
rešitvi sta pokazali dobre rezultate, saj izboljšujeta tako kakovost 
zvara kakor tudi produktivnost. Vendar so te rešitve drage in po-
gosto dosegljive le visokotehnološkim aplikacijam v sektorjih, kot 
je avtomobilska industrija. Hkrati pa pestijo te postopke še vedno 
zahtevana kakovost in ustrezna priprava zvarnega spoja.

Pri običajnem ročnem varjenju TIG je zaradi nožne kontrole 
varilnega toka in ročnega podajanja hladne varilne žice v majhno 
območje gorenja varilnega obloka zahtevana največja izurjenost 
varilcev. Varilec mora v pravem trenutku optimalno podajati varil-
no žico ter hkrati voditi gorilnik in s tem premikati talino v smer 
varjenja. Električni oblok in talina zvara sta občutljiva na majhne 
variacije razdalje volframove elektrode do varjenca. Majhna hitrost 
nanašanja povzroča velik vnos energije, kar negativno vpliva na 
lastnostni toplotno občutljivih varjencev. Za premagovanje težav 
so bili v preteklosti že razviti sistemi s podajanjem vroče žice, ki pa 
so pri varjenju v zahtevnih legah ali pa pri uporabi jakosti varilnih 
tokov manjših od 250 amperov zelo občutljivi na razdaljo elektrode 
do varjenca. Pri takih aplikacijah je potrebna dodatna avtomatska 
kontrola varilne napetosti. Velikost in cena opreme za avtomatsko 
krmiljenje varilne napetosti je tudi razlog, da postopek varjenja z 
dodajanjem vroče žice do sedaj ni bil primeren za ročno varjenje 
po postopku TIG.

Nov tehnološki postopek tiP tig

V avstrijskem podjetju TIP TIG so patentirali nov postopek, 
ki spreminja dinamiko varjenja TIG. TIP TIG uporablja podaja-
nje oscilirajoče varilne žice s konstantno hitrostjo, ki jo generira 
patentirani štirivaljni pogonski sistem. Mehansko nihanje žice 
povzroči valovanje taline zvara. Spremenjena dinamika taline zvara 
omogoča hitrejše podajanje žice in posledično zvišuje produktiv-
nost. V primerjavi s konvencionalnim varjenjem TIG je podajanje 

 »Gorilnik za postopek varjenja TIP TIG.
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žice med 200 in 400 % hitrejše, kar skupaj s polariteto elektrode na 
minus polu omogoča veliko disipacijo energije in posledično obču-
tno zmanjšuje linijski vnos energije. Postopek omogoča varjenje z 
manjšim toplotno vplivanim področjem, z odličnimi mehanskimi 
in korozijskimi lastnostmi ter zmanjšuje možnost nastajanja raz-
pok. Manjši vnos energije povzroča tudi nastajanje manjše količine 
varilnih plinov ter občutno zmanjša oksidacijo zvarnega spoja. 
Spremenjena dinamika ima vpliv tudi na strjevanje taline. Ta pozi-
tivno vpliva na sprijemanje dodajnega in osnovnega materiala ter 
zmanjšuje pojav nastajanja vključkov. Med varjenjem ni potrebno 
nožno vklapljati varilnega toka niti ne ročno podajati dodajnega 
materiala. Enako učinkovitost je mogoče doseči tudi pri varjenju 
v drugih položajih varjenja. To zagotavlja večjo prilagodljivost 
postopka za ročne in robotske aplikacije varjenja in navarjanja. TIP 
TIG varjenje lahko uporabljamo za varjenje nizkoogljičnih jekel, 
nerjavnih jekel, visokolegiranih jekel, aluminijevih zlitin, titanovih 

zlitin, pocinkanih jekel ter drugih materialov. Uporablja se skoraj v 
vseh industrijah med drugimi tudi v avtomobilski in letalski ter pri 
varjenju cevi.

Uporaba v robotskih celicah

Postopek TIP TIG se aktivno uporablja tudi pri robotskem 
varjenju. V sodelovanju s podjetjem ABB so razvili postopek, da 
je primeren za robotsko varjenje in omogoča varjenje z visoko 
produktivnostjo ter kakovostjo. Mark Oxlade, predstavnik podjetja 
ABB, je dejal: »Nihanje žice absolutno spremeni dinamiko taline 
zvara. Z nihanjem taline povečujete tečenje materiala, ki omoči vse 
robove in občutno zmanjšuje geometrijske nepravilnosti.« To omo-
goča varjenje z visoko hitrostjo, ki občutno zmanjša vnos energije. 
»Približujemo se hitrosti varjenja MIG,« pojasni Oxlade. Visoka 
hitrost, nizek linijski vnos energije, majhno toplotno vplivano 
območje in dejstvo, da ima elektroda negativno polariteto, zmanjša 
možnost za nastanek oksidacije. 

Prikaz sistema tiP tig na ABB varilnem robotu 

Mehansko nihanje taline omogoča lažje izločanje plinskih 
mehurčkov iz taline zvara. »V tako vzbujeno talino lahko doda-
jamo več žice, in občutno zmanjšamo linijski vnos energije ter s 
tem zmanjšamo deformacije varjenca,« nadaljuje Oxlade. »ABB je 
skupaj s podjetjem TIP TIG dve leti razvijal vmesnik, ki omogoča 
popolno kontrolo vseh varilnih parametrov direktno na robotskem 
krmilniku. Pri varjenju cevi in v sorodnih primerih ima postopek 
TIP TIG potencial, da omogoča varjenje celotnega zvara z uporabo 
enega varilnega postopka. »V naftni in plinski industriji se upora-
blja en proces za varjenje korena zvara, drugi za varjenje polnilnih 
zvarov ter tretji za varjenje temena zvara. Pri procesu TIP TIG 
lahko celotni zvar izdelamo samo z eno tehnologijo.« Dodal je, da 
značilnosti procesa dajejo varilnim inženirjem veliko fleksibilnosti 
pri razvoju varilnih postopkov. »Nanesemo lahko toliko dodajnega 
materiala, kolikor nam zvarni spoj dopušča.« Če varilni posto-
pek zahteva, lahko naenkrat nanese veliko dodajnega materiala v 
enem prehodu. Gorilnik je zasnovan tako, da se zaradi dodatne 
toplote pri počasnem varjenju ne pregreva. V robotski celici Robo 
TIP TIGTM je ABB vključil možnost uporabe varilnih virov več 
proizvajalcev, vključno z Millerjem, Lincolnom in Froniusom. V 
prihodnosti je smiselno pričakovati, da bo tehnologija TIP TIG 
prisotna tudi v mnogih slovenskih podjetjih.

V Sloveniji je uradni zastopnik za to tehnologijo podjetje IPRO 
ING, d. o. o., na Brnčičevi 9 v Črnučah. Njihovi izurjeni varilci 
vam bodo TIP TIG z veseljem demonstrirali in pokazali vsestran-
skost patentirane tehnologije.
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Material Debelina 
[mm]

tok 
[A]

hitrost podajanja 
žice [m/min]

hitrost varje-
nja [cm/min]

Nerjavno jeklo 10 + 10 500 2,6 32

 »TIP TIG HDMT Focus: Nerjavno jeklo 
brez predhodne priprave zvarnega 
spoja. Debelina pločevina 10 mm + 
10 mm.

Material Debelina 
[mm]

tok 
[A]

hitrost podajanja 
žice [m/min]

hitrost varje-
nja [cm/min]

Nerjavno jeklo 8 + 10 450 6.5 38

 »TIP TIG HDMT Focus: Kotni zvar brez predhodne priprave zvarnega spoja. 
Debelina pločevine 8 mm + 10 mm.
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