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Η ήδη γνωστή τεχνολογία ψυχρής συγκόλλη-
σης CMT (Cold Metal Transfer) της FRONIUS,
είναι ότι καλύτερο υπάρχει σήµερα για συγ-
κολλήσεις λεπτών ελασµάτων. Χρησιµοποι-

είται όπου απαιτείται ταχύτητα, ελάχιστη θερ-
µική καταπόνηση και µικρές παραµορφώ-
σεις. Ήδη από την αρχή της γένεσης της CMT
το 2002 έως σήµερα, η τεχνολογία έχει πάει

πολύ µπροστά και συνέχεια εξελίσσεται. 
Η συγκόλληση αλουµινίου µε χάλυβα έγινε
εφικτή και έτσι οι κατασκευαστές οχηµάτων
µπόρεσαν να παράγουν ελαφρύτερα οχήµατα
µε µεγαλύτερη ιπποδύναµη. Επίσης έγινε
εφικτή η τεχνολογία Pin Welding όπως επί-
σης και η σταθερή και οικονοµική συγκόλ-
ληση χάλυβα µε CMT µε αέριο προστασίας
100% CO2, µε όφελος 99% λιγότερο πιτσίλισµα
κατά τη συγκόλληση.

Το πιο σηµαντικό κίνητρο του τµήµατος έρευ-
νας και ανάπτυξης της FRONIUS στο να ανα-
πτύσσουν συνέχεια τεχνολογία αιχµής, ήταν
η ικανοποίηση της όλο και µεγαλύτερης
δίψας των πελατών της στο να παράγουν κα-
λύτερα προϊόντα, ταχύτερα και µε λιγότερο
κόστος. Αυτό το πέτυχαν µε αρκετά µεγάλο
ερευνητικό κόστος και µε πολυετή εµπειρία
µε τους σωστούς συνεργάτες. Έτσι αναπτύχ-
θηκε η τεχνολογία ψυχρής συγκόλλησης , η
οποία χρησιµοποιείται πολλά χρόνια τώρα,
κυρίως σε αυτοκινητοβιοµηχανίες. Η βιοµη-
χανία αυτή, λόγω της ανάγκης κατασκευής
ελαφρύτερων αλλά δυνατότερων οχηµάτων,
πειραµατίστηκε σε συγκολλήσεις ανοµοιογε-
νών µετάλλων. Έτσι η FRONIUS ανέπτυξε την
τεχνολογία CMT για αλουµίνιο/χάλυβα , δί-
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νοντας στους κατασκευαστές τη δυνατότητα
συγκόλλησης ανοµοιογενών ελάσµατων. Πα-
ράλληλα ανέπτυξε και τη συγκόλληση χάλυβα
µε σύρµα χαλκού. Αρχικά ονοµάστηκε CMT
BRAZE. Η τελευταία τεχνολογία ονοµάζεται
CMT BRAZE+ γιατί προσφέρει επιπλέον στοι-
χεία στη διαδικασία και το αποτέλεσµα είναι
µοναδικό.

Πλεονεκτήµατα CMT BRAZE+
Μερικά από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα
της χρήσης αυτής της τεχνολογίας έχουν να
κάνουν µε τη στενότερη ραφή και µε το µι-
κρότερο κόστος της παραγωγικής διαδικα-
σίας. Λόγω της ειδικής  συνεργειακής γραµµής
συγκόλλησης και της µοναδικής πατενταρισµέ-
νης γεωµετρίας της τσιµπίδας, το αποτέλεσµα

έβγαλε ̈ ασπροπρόσωπους¨ όσους ασχολήθη-
καν στο να φέρουν σε πέρας ένα τέτοιο δύ-
σκολο Project. Πριν χρόνια όταν αναπτύχθηκε
η πρώτη συνεργειακή γραµµή συγκόλλησης
MIG BRAZING, αρχικά εµφανίστηκαν τα  πρώτα
προβλήµατα που αφορούσαν το µεγάλο µήκος
τόξου και το πλάτος της ραφής. Φυσικά αυτά
επηρέαζαν την ποιότητα και την ταχύτητα της
συγκόλλησης, όπως επίσης και το κόστος πα-
ραγωγής.
Με τη νέα όµως βελτιωµένη τεχνολογία γραµ-
µών συγκόλλησης και τσιµπίδων, όλα τα πα-
ραπάνω ανήκουν πια στην ιστορία. Μερικά
από τα πλεονεκτήµατα της χρήσης της είναι:
• Στενή ραφή µε τέλειο οπτικό αποτέλεσµα,
• πολύ υψηλές ταχύτητες συγκόλλησης που
φτάνουν τα 3m/min σε ροµποτική συγκόλληση
και τέλος,

CMT BRAZE+
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• µοναδικό πολύ στενό πατενταρισµένο κω-
νικό φλογοκρύπτη που συγκεντρώνει  το
τόξο, το κάνει πιο στενό και έτσι η ραφή είναι
µικρότερη. Η γεωµετρία του φλογοκρύπτη
βοηθάει στο πλησίασµα δύσκολων σηµείων
χωρίς την ανάγκη µεγάλης κλίσης της τσιµπί-
δας.

Σε σχέση µε άλλες διαδικασίες συγκόλλησης
όπως το Plasma brazing, το κόστος παραγω-
γής µειώνεται αρκετά λόγω της µη ανάγκης
ακριβών ηλεκτροδίων. Σε σχέση τώρα µε την
συµβατική συγκόλληση MIG η ταχύτητα αυ-
ξάνεται σχεδόν 3 φορές και αγγίζει τα 3m/min
από 1-1,4m/min που είναι η συµβατική. 

Η ποιότητα της συγκόλλησης αυξάνεται ενώ

παράλληλα µειώνεται δραµατικά η ποσότητα
αερίου προστασίας που χρησιµοποιούµε.
Λόγω της γεωµετρίας του φλογοκρύπτη,
υπάρχει 60% οικονοµία στο αέριο. Και το πιο
σηµαντικό είναι ότι oι συνεργειακές γραµµές
συγκόλλησης CMT είναι παρόµοιες µε της
CMT Brazing. Έτσι δεν χρειάζεται επιπλέον
εκπαίδευση στη διαδικασία συγκόλλησης µε
τον χαλκό. Συνήθως χρησιµοποιούµε σύρ-
µατα ποιότητας CuSi3.

Μαζί µε τα πλεονεκτήµατα όµως έχουµε και
µερικές ̈ παράπλευρες απώλειες¨. Υπάρχουν
µερικοί κυµατισµοί στην επιφάνεια της
ραφής. Αυτοί οι κυµατισµοί δεν µπορούν να
αποφευχθούν. Επίσης, σε σχέση µε τη συγ-
κόλληση Laser Brazing και Plasma brazing

εµφανίζεται λίγο µεγαλύτερη καπνιά στην
άκρη της ραφής.
Πάντως στο θέµα της οικονοµίας σε αναλώ-
σιµα, η CMT Braze+ υπερτερεί γιατί έχει µι-
κρότερο κόστος. Και η επένδυση είναι πιο
οικονοµική τελικά.

Παράµετροι διαδικασίας και γωνία 
συγκόλλησης
Λόγω της ειδικής γεωµετρίας του λαιµού της
τσιµπίδας η συγκόλληση είναι πιο ευέλικτη.
Μερικά από τα στοιχεία που προσφέρει η κω-
νική γεωµετρία του φλογοκρύπτη και η εσω-
τερική τεχνολογία του λαιµού είναι:
• Stickout : 7-8 χιλιοστά.
• Απόσταση της άκρης του σύρµατος: 0,2 mm
• Γωνία συγκόλλησης : 5-10 µοίρες από την
άκρη
• Θέση τσιµπίδας:  κλίση µε 10-15 µοίρες
• Αέριο προστασίας: 3-5 lit/min.

Καθαρισµός ULTRASONIC
Εκτός από τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας
FRONIUS CMT BRAZE+, εµφανίζονται και κά-
ποιες δυσκολίες στον καθαρισµό του φλογο-
κρύπτη, οι οποίες όµως αντιµετωπίζονται µε
ειδικές µεθόδους. Η δυσκολία στον καθαρι-
σµό του φλογοκρύπτη οφείλεται στην κωνική
µορφή του και στη µικρή οπή που φέρει των
5 χιλιοστών. Η λύση ήρθε από ένα υπερηχη-
τικό σύστηµα καθαρισµού µε ενσωµατωµένο
λουτρό στεγνώµατος των αναλωσίµων µε
αέρα και µε κύκλο καθαρισµού µόνο 15 δευ-
τερολέπτων. Έτσι η όλη ροµποτική διαδικασία
συγκόλλησης ολοκληρώθηκε πλήρως.

Η τεχνολογία FRONIUS CMT BRAZE + είναι η
καλύτερη διαδικασία συγκόλλησης χαλκού
µε τόξο MIG που µπορεί να επιλέξει κάθε εν-
διαφερόµενος.

Παράλληλα, η FRONIUS είναι η εγγύηση ότι
όλα θα λειτουργήσουν άψογα χωρίς κανένα
πρόβληµα. Μια επένδυση εγγυηµένη από µια
εταιρία leader στον τοµέα της!
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