
 

 

 

 

 

 

 

Chương 3:        

Hàn hồ quang trong môi trường khí 

bảo vệ
Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là phương pháp 

hàn thích ứng với mọi kết cấu hàn và cho năng suất và chất lượng 

hàn cao. Phương pháp công nghệ này có thể phân loại thành các 

phương pháp sau (Hình 1.5):

Hàn trong môi trường   
khí  bảo vệ

Hàn điện cực không 
nóng chảy (TIG)

Hàn điện cực nóng 
chảy (que hàn)

       Hàn MIG 
        (Ar; He)

           Hàn MAG
(CO2; hỗn hợp CO2+Ar)

Hàn bằng tay

Hàn tự động Hàn bán tự động

Hàn tự động

Hình 1.5. Phân loại hàn trong môi trường khí bảo vệ

Ở các phương pháp hàn này, bể hàn được bảo vệ khỏi sự tác 

dụng của môi trường bên ngoài (chủ yếu là ôxy và nitơ). Môi 

trường bảo vệ có thể là khí hoạt tính hoặc khí trơ. Môi trường khí 

trơ không có phản ứng hóa học với bể hàn. Môi trường khí hoạt 

tính có phản ứng hóa học với bể hàn; những tác động xấu đó lại 

được khắc phục bằng thành phần hóa học thích hợp của vật liệu 



 

 

 

 

 

 

 

hàn (dây hàn).

_ Hàn hồ quang điện cực không nóng chảy trong môi trường 

khí trơ  Điện cực không nóng chảy thường dùng là 

Volfram và phương pháp hàn này tiếng Anh gọi là TIG (Tungsten 

Inert Gas). Đây là phương pháp hàn vạn năng: có thể hàn bằng tay 

hoặc hàn tự động cũng như hàn đắp. Công nghệ này phù hợp cho 

hàn nhôm và hợp kim nhôm, thép không gỉ, thép hợp kim cao, 

gang, đồng.

Hồ quang trong hàn TIG có nhiệt độ rất cao, có thể đạt tới 

hơn 6.1000C. Kim loại mối hàn có thể tạo thành chỉ từ kim loại cơ 

bản khi hàn những chi tiết mỏng với liên kết gấp mép, hoặc được 

bổ sung từ que hàn phụ. Toàn bộ vũng hàn được bao bọc bởi khí 

trơ thổi từ chụp khí.

Hình 1.6. Sơ đồ nguyên lý hàn hồ quang nóng chảy 

              trong môi trường khí trơ.



 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Vùng hồ quang và vũng hàn.

_ Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí 

bảo vệ

(CO2 Gas - Shielded Metal Arc Welding - GMAW)

Hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo 

vệ là quá trình hàn nóng chảy trong đó nguồn nhiệt hàn được cung 

cấp bởi hồ quang tạo ra giữa điện cực nóng chảy (dây hàn) và vật 

hàn; hồ quang và kim loại nóng chảy được bảo vệ khỏi sự tác dụng 

của ôxy và nitơ trong môi trường xung quanh bởi một loại khí hoặc 

một hỗn hợp khí. Tiếng Anh phương pháp này gọi là GMAW (Gas 

Metal Arc Welding). 



 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Sơ đồ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong 

          môi trường khí bảo vệ

a. Sơ đồ nguyên lý; b. Sơ đồ thiết bị

Khi điện cực hàn hay dây hàn được cấp tự động vào vùng hồ 

quang thông qua cơ cấu cấp dây, còn sự dịch chuyển hồ quang dọc 

theo mối hàn được thao tác bằng tay thì gọi là hàn hồ quang bán tự 

động trong môi trường khí bảo vệ. Nếu tất cả chuyển động cơ bản 

được cơ khí hóa thì gọi là hàn hồ quang tự động trong môi trường 

khí bảo vệ.

Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí 

trơ (Ar; He) tiếng Anh gọi là phương pháp hàn MIG (Metal Inert 

Gas). Vì các loại khí trơ có giá thành cao nên không được ứng 

dụng rộng rãi, chỉ dùng để hàn kim loại màu và thép hợp kim.



 

 

 

 

 

 

 

Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí 

hoạt tính (CO2; CO2+O2…) tiếng Anh gọi là phương pháp hàn 

MAG (Metal Active Gas). Phương pháp hàn MAG sử dụng khí 

bảo vệ CO2 được phát triển rộng rãi.

Trong nền công nghiệp hiện đại, hàn hồ quang nóng chảy 

trong môi trường khí bảo vệ chiếm một vị trí rất quan trọng và 

trong công nghiệp đóng tàu chủ yếu dùng phương pháp hàn MAG. 

Nó không những có thể hàn các loại thép kết cấu thông thường mà 

còn có thể hàn các loại thép không gỉ, thép chịu nhiệt, thép bền 

nóng, các hợp kim đặc biệt, các hợp kim nhôm…

Hình 1.9. Máy hàn bán tự đông sử dụng khí bảo vệ 

CO2

c/ Hàn điện xỉ: Phương pháp hàn điện xỉ là một phương pháp có 

nhiều tính ưu việt nhất trong các phương pháp hàn điện vì nó 

không gây biến dạng góc, không cần vát mép hàn, khe hở giữa hai 

mép hàn 8÷12 mm tạo điều kiện thuận lợi cho lắp ráp, giảm tiêu 

hao năng lượng điện, tiêu hao xỉ hàn… do đó ngày càng được sử 

dụng rộng rãi.



 

 

 

 

 

 

 

Các nguyên công trong quy trình công nghệ đóng 

tàu

1. Chuẩn bị sản xuất; 6. Lắp ráp;

2. Phóng dạng; 7. Hàn;

3. Khai triển; 8. Sơn;

4. Gia công chi tiết; 9. Hạ thủy;

5. Hạ liệu, lấy dấu; 10. Trang trí tại bến.

Trong các nguyên công trên thì hàn là nguyên công cực kỳ 

quan trọng trong quy trình công nghệ đóng tàu, nó chiếm phần lớn 

khối lượng công việc và thời gian của toàn bộ quy trình công nghệ.


