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Eξέταση

Μεθοδολογίας

Συγκόλλησης

Σύμφωνα με την πρόοδο και την εξέλιξη της

σύγχρονης τεχνολογίας απαιτείται όλο και πε-

ρισσότερο καλύτερη και ασφαλέστερη ποιότητα

στον τομέα των συγκολλήσεων.

Με βάση λοιπόν το παραπάνω σκεπτικό, οδη-

γούμαστε στο γεγονός ότι μία συγκόλληση πρέ-

πει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις

της συγκολλητής κατασκευής. Δηλ. να καλύπτει

όλες τις ιδιότητες του βασικού μετάλλου π.χ.

αντοχή, ελαστικότητα, πλαστικότητα, σκληρότη-

τα κ.λ.π. 

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω ορισμός, πρέπει

κατά τη μελέτη της κατασκευής να ληφθούν

υπόψη όλοι εκείνοι οι συντελεστές που επηρε-

άζουν άμεσα ή έμμεσα τη συγκόλληση. 

Τι είναι συγκόλληση

Συγκόλληση είναι μία αυτογενής ή μη αυτογενής σύνδεση δύο

ή περισσότερων κομματιών που γίνεται μέσω μια συγκεκριμέ-

νης μεθόδου.

Η ευρύτερη μέθοδος συγκόλλησης είναι η τήξη μετάλλου με

ηλεκτρικό τόξο, το οποίο αποτελεί την πηγή θερμότητας για το

λιώσιμο του υλικού, οι δε αντιδράσεις του λιωμένου υλικού

(μπάνιου) είναι ίδιες με εκείνες του χυτηρίου γι’ αυτό η

συγκόλληση είναι μικρογραφία ενός χυτηρίου.

Επιλογή και χαρακτηρισμός μεθόδου

Μέθοδος συγκολλήσεων στο σύνολό της ονομάζουμε τον

τρόπο με τον οποίο κολλάμε και τα μηχανικά μέσα που χρησι-

μοποιούμε για τη συγκόλληση.



Κάθε μέθοδος συγκόλλησης χαρακτηρίζεται με τη δική

της τυποποιημένη γραφή π.χ.

Ε: Συγκόλληση με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο 

WIG ή TIG: Συγκόλληση με ηλεκτρόδιο βολφραμίου,

υλικό εναπόθεσης σύρμα (βέργα) και αδρανές αέριο

προστασίας. 

MIG: Συγκόλληση με σύρμα και αδρανές αέριο προ-

στασίας

MAG: Συγκόλληση με σύρμα και ενεργό αέριο προστα-

σίας

UP: Συγκόλληση με σύρμα και προστατευτική σκόνη

(βυθιζόμενο τόξο).

Η επιλογή και χρήση μια από τις παραπάνω μεθόδους

συγκόλλησης γίνεται συνήθως με τα παρακάτω κριτή-

ρια:

•Τι θέλουμε να κολλήσουμε

•Πως και που θα κολλήσουμε

•Τι βαθμό ποιότητας θέλουμε 

να εξασφαλίσουμε στη συγκόλληση

•Παραγωγικότητα

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια και λαμβάνοντας

υπόψη τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε

μιας ξεχωριστά, επιλέγουμε και προδιαγράφουμε την

πλέον καταλλη για την περίπτωσή μας μέθοδο.

Προδιαγραφή της μεθόδου «WPS»

Για να εφαρμοσθεί  μία μέθοδος συγκόλλησης σε μία

συγκεκριμένη κατασκευή θα πρέπει προηγουμένως

να προδιαγραφεί όπως αναφέρεται παραπάνω και να

ελεγχθεί έτσι ώστε να είναι έγκυρη και κατοχυρωμένη

η όλη διαδικασία συγκόλλησης.

Η προδιαγραφή της μεθόδου γίνεται σε ειδικό έντυπο

«WPS» (βλέπε δοκίμιο)WPS = κατά ASME – CODE

welding – procedure – specification δηλ. έλεγχος

μεθοδολογίας συγκόλλησης.

To WPS αποτελείται από μία σελίδα και περιλαμβάνει

μόνο το θεωρητικό μέρος της όλης διαδικασίας

συγκόλλησης.

Τα στοχεία που καταγράφονται σύμφωνα με το έντυπο

WPS και αφορούν τη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι τα

εξής:

• Στοιχεία κατασκευαστικής εταιρίας.

• Αύξων αριθμός του WPS και ημερομηνία

• Χαρακτηρισμός μεθόδου

• Τρόπος συγκόλλησης (χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο) 

• Σχεδίαση, διαστασιολόγηση και περιγραφή της ένω-

σης (ραφή) αρίθμηση στρώσεων (πάσων) σειρά στρώ-

σεων χαρακτηρισμός προφίλ π.χ. PL – έλασμα ή pipe

(σωλήνα) κ.λ.π.

• Είδος βασικού μετάλλου, βαθμός ποιότητας και

εμπορική ονομασία.

• Είδος ποιότητας και διαστασιολόγηση υλικού εναπό-

θεσης π.χ. σύρμα, ηλεκτρόδιο – εμπορική ονομασία.

• Ιδιαίτερες απαιτήσεις π.χ. θερμοκρασία, προθέρμαν-

ση βασικού υλικού, θερμοκρασία και χρόνος αποξή-

ρανσης ηλεκτροδίων, θερμοκρασία συντήρησης ηλε-

κτροδίων, θερμοκρασία διατήρησης μεταξύ πάσων

κατά τη διάρκεια συγκόλλησης – τυχόν ανόπτηση (μετά

τη συγκόλληση), διάγραμμα ανόπτησης. 

• Θέση συγκόλλησης

• Ειδική προστασία συγκόλλησης π.χ. αέριο προστα-

σίας λιωμένου υλικού (μπάνιου) αέριο προστασίας

πρώτου πάσου (ρίζα) συνοδείας.

• Περιγραφή παραμέτρων συγκόλλησης volf-amper,

θερμική παροχή, ταχύτητα συγκόλλησης, είδος ρεύμα-

τος, μορφή τόξου, τρόπος μεταφοράς εναποτιθέμενου

υλικού. 

• Τεχνική συγκόλλησης π.χ. τραβηχτά ή ταλαντωτά

πάσα (η ταλάντωση πρέπει να είναι τόση ώστε το πλά-

τος ραφής να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο της διαμέ-

τρου του πυρήνα του ηλεκτροδίου. Γωνία ηλεκτρο δίου

(λαβίδας κατά τη συγκόλληση) – είδος εργαλείων για

τον καθαρισμό ραφής μετά από κάθε πάσο. 

Έλεγχος της μεθόδου (RQR):
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